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Przedmowa

Celem niniejszej książki jest prezentacja obecnego stanu filozofii brytyjskiej
w najbardziej charakterystycznych i znaczących przejawach na obszarze meta-
fizyki, teorii poznania, filozofii języka i filozofii umysłu. Jej zasadniczy trzon
tworzą starannie dobrane rozprawy przedstawicieli najnowszej filozofii brytyj-
skiej, z których część napisano specjalnie do tego tomu. Teksty zgrupowane
zostały w trzy działy poświęcone kluczowym sporom przenikającym wymienio-
ne dyscypliny filozoficzne. Każdy z działów rozpoczyna się od wprowadzenia
omawiającego podstawowe pojęcia danego sporu i problematykę podejmują-
cych go tekstów. Całość otwiera obszerna rozprawa przedstawiająca główne
fazy rozwoju filozofii brytyjskiej w XX wieku. Dopełnia ją przeglądowy arty-
kuł Q. Cassama o niektórych aspektach współczesnej brytyjskiej filozofii języ-
ka i metafizyki.

Pomysł przygotowania tego tomu zrodził się w wyniku współpracy Wydzia-
łu Filozofii KUL z filozofami uniwersytetów w Cambridge, Oksfordzie i St An-
drews, finansowanej przez British Council w Warszawie i nadzwyczaj spraw-
nie kierowanej przez Prof. Urszulę Żegleń. Jako redaktorzy książki, mamy też
innego rodzaju dług wdzięczności wobec British Council. Przez kilka miesięcy
w 1993 i 1995 roku byliśmy bowiem stypendystami tej instytucji na uniwersy-
tetach w Cambridge i Oksfordzie. Zakończenie pracy nad tym ciągle rozrasta-
jącym się tomem umożliwiły nam też dłuższe zagraniczne pobyty naukowe
w latach 1996-1997 (P. Gutowskiemu roczne stypendium Fulbrighta na Uni-
wersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, a T. Szubce dwuletnie
stypendium postdoktoranckie na Uniwersytecie Queensland w Australii). Do
realizacji całego przedsięwzięcia nie doszłoby bez życzliwej i bezinteresownej
współpracy wszystkich autorów zamieszczonych tu tekstów oraz właścicieli
praw autorskich. W żmudnej pracy poprawiania i ulepszania przekładów
bardzo nam pomógł Mgr Marcin Iwanicki. Dziękujemy również Komitetowi
Badań Naukowych za dofinansowanie wydania tej publikacji.

Lublin, 7 listopada 1998 roku

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



 

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 11-40

Piotr Gutowski, Tadeusz Szubka

Fazy rozwoju filozofii brytyjskiej
w XX wieku

Mówienie o filozofii brytyjskiej, niemieckiej czy francuskiej w wieku,
w którym wymiana informacji między narodami i kulturami nie stanowi już
większego problemu (przynajmniej w obrębie cywilizacji zachodniej), może
wydawać się nieco anachroniczne. Jednak uważny obserwator dostrzeże, że
w filozofii uprawianej w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji pozostają
ciągle pewne charakterystyczne cechy, nawet jeśli nie dotyczą one wprost
treści głoszonych poglądów, ale jedynie sposobu podejścia do zagadnień
filozoficznych lub stylu uprawiania filozofii, i nawet jeśli z biegiem czasu
coraz bardziej one zanikają. Ich obecność nie tak trudno jest wytłumaczyć.
Wiąże się ona m.in. z tym, że w edukacji filozoficznej w wymienionych
krajach akcentuje się znaczenie lokalnej tradycji, zaszczepiając jej najogól-
niejsze cechy w sposobie myślenia nowych pokoleń. Trudniej natomiast jest
ustalić, jakie były pierwotne źródła tych cech: czy wpływ pewnych dominu-
jących postaci, warunki geograficzne, doświadczenia historyczne, czy może
kombinacja wszystkich tych czynników jednocześnie.

Spoglądając na całe dzieje brytyjskiej filozofii z pewnego dystansu1,
można powiedzieć, że na ogół była ona bardziej powściągliwa wobec speku-
latywnej metafizyki i ufna w stosunku do procedur i wyników nauk przyrod-
niczych niż filozofia uprawiana na kontynencie; mniej fascynowała ją głębia,
a bardziej jasność i zrozumiałość. Postawa taka ograniczała zróżnicowanie
kierunków filozoficznych – co dobrze widać także dzisiaj, w kontekście
pluralistycznej filozofii na kontynencie oraz filozofii amerykańskiej – lecz

1 Krótką i przekrojową prezentację dziejów filozofii brytyjskiej można znaleźć m.in.
w dwóch encyklopedycznych hasłach A. Quintona: British Philosophy, w: P. E d w a r d s
(ed.), The Encyclopedia of Philosophy, vol. I, New York: The Macmillan Company & The
Free Press 1967, s. 369-396 oraz Angielska filozofia, w: T. H o n d e r i c h (red.), Ency-
klopedia filozofii, t. I, przeł. J. Łoziński, Poznań: Zysk i S-ka 1998, s. 23-26.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



12 Piotr Gutowski, Tadeusz Szubka

stawiała za to wysokie wymagania dotyczące uzasadniania twierdzeń i jas-
ności przekazu. Między innymi dzięki temu ukształtowała się tradycja kla-
rownego pisania tekstów filozoficznych, nakierowanego na sferę argumenta-
cji, oraz – co szczególnie ważne – tradycja rzetelnego nauczania filozofii.
Ta postawa wstrzemięźliwości w stosunku do wielkich metafizycznych spe-
kulacji połączona z jasnością wykładu i argumentacji ujawniła się najdobit-
niej w XVII i XVIII wieku w empiryzmie brytyjskim, zwłaszcza w pracach
J. Locke’a, G. Berkeleya i D. Hume’a, a także w dużym stopniu, choć w in-
nej nieco postaci, w tzw. szkockiej szkole zdrowego rozsądku, reprezentowa-
nej przez Th. Reida. Ale znajdujemy ją już w XVI wieku u F. Bacona,
a jeszcze wcześniej – w XIV wieku – u W. Ockhama czy w XIII wieku
u R. Bacona i J. Dunsa Szkota. W wieku XIX jej głównym orędownikiem
był J. S. Mill.

Nie można jednak powiedzieć, że tendencja ta panowała w Wielkiej
Brytanii niepodzielnie. W każdym okresie pojawiali się bardziej lub mniej
radykalni jej kontestatorzy, a nawet zdarzały się całe okresy, w których
wydawała się ona ustępować pod naporem postawy odważniejszej, zdecydo-
wanie spekulatywnej. Tak było np. w wieku XVII, gdy w Cambridge ukon-
stytuowała się szkoła platoników z R. Cudworthem na czele, by przeciwsta-
wić się materialistycznemu redukcjonizmowi Th. Hobbesa (zwłaszcza jego
koncepcji umysłu). Tak też było w ostatnich trzech dekadach XIX wieku,
gdy na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii pojawili się wybitni neoheglow-
scy idealiści. Jednak nawet prace owych kontynuatorów kontynentalnych
systemów metafizycznych, którym przewodził F. H. Bradley, były nieporów-
nanie klarowniejsze i bardziej powściągliwe (przynajmniej w formie) niż
dzieła J. G. Fichtego, F. W. J. Schellinga czy G. W. F. Hegla.

Do połowy XX wieku filozofia uprawiana była na wysokim poziomie
niemal wyłącznie w dwóch ośrodkach w Anglii, tj. w Oksfordzie i Cambrid-
ge, oraz w XVIII i XIX wieku na uniwersytetach szkockich (trzeba jednak
pamiętać, że do początków XIX wieku zarówno w Wielkiej Brytanii, jak
i na kontynencie spora grupa wybitnych filozofów, np. Hume czy Kartez-
jusz, uprawiała swoją dyscyplinę poza ośrodkami akademickimi). Mimo
podkreślania od początku istnienia obydwu słynnych angielskich uczelni
różnic między nimi, dla zewnętrznego obserwatora nie są one znaczące
(przynajmniej w filozofii) i mają tendencję do zanikania. Świadczy o tym
choćby to, że gdy pod koniec XIX wieku przyszła faza neoheglowskiego
idealizmu, jego wybitni przedstawiciele pojawili się zarówno w Oksfordzie,
Cambridge, jak i w Szkocji. Gdy natomiast w XX wieku zaczęła dominować
filozofia analityczna, to opanowała ona Cambridge i Oksford, a później
także szkockie ośrodki akademickie. Istnieje więc w Wielkiej Brytanii ten-
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13Fazy rozwoju filozofii brytyjskiej w XX wieku

dencja do uniformizacji akademickiej filozofii, co z jednej strony decyduje
o jej wysokim poziomie, ponieważ pracuje na to wiele ośrodków akademic-
kich, a z drugiej strony sprawia, że oryginalni, ale niezgodni z dominującym
nurtem, filozofowie często nie są zauważani w swojej ojczyźnie, mimo że
niekiedy zyskują uznanie i wpływ poza jej granicami. Przykładem może być
A. N. Whitehead, który w XX wieku zapoczątkował całą szkołę filozoficzną
w USA. Tymczasem w Wielkiej Brytanii ceni się go wprawdzie jako logika
i matematyka, ale jego późniejszy dorobek filozoficzny kwituje się zwykle
ironicznymi uwagami. Żadnego widocznego wpływu na filozofię brytyjską
nie wywarł też F. C. S. Schiller, uważany za współtwórcę pragmatyzmu.

Nas interesuje tutaj głównie filozofia brytyjska w XX wieku. Rozumiemy
ją jako filozofię uprawianą w tym czasie w Wielkiej Brytanii, a więc nieko-
niecznie przez Brytyjczyków z urodzenia oraz z wyłączeniem tych, którzy
działali i oddziaływali głównie poza ojczyzną. Ściśle biorąc, chodzi nam tu
przede wszystkim o naszkicowanie zasadniczych faz rozwojowych dominują-
cego nurtu filozofii brytyjskiej XX wieku, jakim jest bez wątpienia filozofia
analityczna, w jego najbardziej charakterystycznych i wpływowych przeja-
wach na obszarze centralnych dyscyplin filozoficznych, takich jak metafizy-
ka, epistemologia oraz filozofia języka i umysłu, a z pominięciem całej tzw.
filozofii praktycznej (np. etyki, filozofii polityki). Kryterium wyróżniającym
te fazy uczyniliśmy dominujące w nich koncepcje analizy. Oczywiste powin-
ny być dwie rzeczy: że ramy czasowe oddzielające poszczególne fazy są
w dużej mierze umowne oraz że w późniejszych fazach niektórzy filozofo-
wie nadal będą korzystać z wcześniej dominujących koncepcji analizy lub
łączyć kilka ich rodzajów2.

2 Pierwsze fazy rozwoju filozofii analitycznej w Wielkiej Brytanii zostały jasno i przy-
stępnie przedstawione w znakomitej książce M. Hempolińskiego Brytyjska filozofia analitycz-
na, Warszawa: Wiedza Powszechna 1974. Warto podkreślić, że mimo upływu czasu książka
ta nie straciła zbyt wiele na aktualności. W języku polskim godne polecenia są również prace
F. C. Coplestona, a zwłaszcza jego Filozofia współczesna. Badania nad pozytywizmem logicz-
nym i egzystencjalizmem, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Pax 1981, s. 8-30 oraz Historia
filozofii, t. VIII: Od Benthama do Russella, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Pax 1989,
s. 387-514. Z całościowych opracowań anglojęzycznych dotyczących filozofii brytyjskiej XX
wieku warto wymienić: A. M. Q u i n t o n, Contemporary British Philosophy, w:
D. J. O’C o n n o r (ed.), A Critical History of Western Philosophy, New York: The Free
Press 1964, s. 530-556 i 575; G. J. W a r n o c k, English Philosophy Since 1900, London:
Oxford University Press 19692; P. M. S. H a c k e r, Wittgenstein’s Place in Twentieth-
Century Analytic Philosophy, Oxford: Blackwell 1996.
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14 Piotr Gutowski, Tadeusz Szubka

1. Krytyka idealizmu i analiza pojęciowa

Jeszcze w latach dwudziestych naszego stulecia J. H. Muirhead, redaktor
dwóch obszernych tomów przedstawiających stan ówczesnej filozofii brytyj-
skiej, pisał z nadzieją, że dzięki neoheglowskim idealistom w rodzaju Brad-
leya oraz ich uczniom filozofia brytyjska wyjdzie z izolacji i włączy się „w
główny nurt myśli europejskiej”3. Dziś wiemy, że diagnoza ta była w dwo-
jaki sposób fałszywa. Po pierwsze dlatego, że filozofia na kontynencie
w tych latach otrząsnęła się już z heglizmu, a po drugie z tego powodu, że
w Anglii już na przełomie wieków zaczął się kształtować nurt, który z bie-
giem czasu miał zdominować scenę filozoficzną nie tylko w Wielkiej Bryta-
nii, ale też w USA, Australii i w krajach skandynawskich (pod pewnymi
względami zbieżny z ideami równolegle i niezależnie rozwijającej się w Pol-
sce szkoły lwowsko-warszawskiej). Kształtował on swoją tożsamość m.in.
przez wyraźną opozycję do neoheglowskiego idealizmu F. H. Bradleya,
B. Bosanqueta, Th. H. Greena i J. E. McTaggarta. Zanim przedstawimy kon-
cepcje filozofów, którzy zapoczątkowali brytyjską filozofię analityczną, dob-
rze będzie przyjrzeć się tym cechom XIX-wiecznego idealizmu, których
odrzucenie stało się zaczątkiem nowego nurtu. Pierwszą z nich był holizm,
a drugą twierdzenie, że rzeczywistość ma naturę mentalną.

Według holizmu konkretne rzeczy czy sytuacje nie są izolowanymi ato-
mami, których układy dopiero tworzą rzeczywistość, lecz odwrotnie – są one
konstytuowane przez cały wszechświat. To, co zwykle uważamy za ostatecz-
ne składniki rzeczywistości, jest zarówno ontycznie, jak i poznawczo wtórne
wobec całości. Można to wyrazić przez stwierdzenie, że wszystkie relacje
są wewnętrzne, tzn. że natura każdej rzeczy jest konstytuowana w całości
przez jej związki ze wszystkimi pozostałymi elementami świata. Bez tych
relacji nie byłoby rzeczy (czy faktów) i nie byłoby ich poznania. Prawda nie
może więc polegać na korespondencji danego sądu (czy zdania) z fragmen-
tem rzeczywistości, o której ów sąd orzeka, ponieważ owego fragmentu
rzeczywistości nie da się potraktować jako autonomicznej całości. Przy
takim spojrzeniu, prawdziwość staje się stopniowalną cechą sądów, zależnie
od tego, czy traktują one swój przedmiot w sposób bardziej czy mniej izolo-
wany od całości. Natomiast pełna prawda jest jedynie w systemie – jak
dobitnie wyraził to Hegel. Trzeba podkreślić, że ów holizm miał nie tylko

3 J. H. M u i r h e a d (ed.), Contemporary British Philosophy: Personal Statements,
1st series, London: George Allen & Unwin Ltd. 1924, s. 323. Drugi tom tej serii ukazał się
w 1925 roku. Seria była kontynuowana przez H. D. Lewisa, pod którego redakcją to samo
wydawnictwo opublikowało jej tom trzeci i czwarty (w roku 1956 i 1976).
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15Fazy rozwoju filozofii brytyjskiej w XX wieku

synchroniczny, ale i diachroniczny wymiar. Tak więc dane przekonanie nie
tylko jest elementem całego systemu obecnych przekonań, ale w pełni może
być zrozumiane wyłącznie w kontekście przeszłych przekonań oraz celu, do
którego zmierzają całe dzieje. Był to więc holizm z silnie zaznaczonym
wymiarem historycznym.

Opozycją wobec holizmu jest stanowisko, które można by nazwać ato-
mizmem. Nazwa „atomizm” pojawi się wprawdzie dopiero w określeniu
drugiej fazy brytyjskiej filozofii analitycznej, ale w pewnym ogólnym sensie
stanowisko to można także przypisać G. E. Moore’owi. Atomizm rozumiany
w tym najogólniejszym sensie daje podstawę do potraktowania filozofii jako
dyscypliny, której naczelnym zadaniem jest analiza. Głosi on w metafizyce,
że istnieją pewne fragmenty świata, których natura (przynajmniej w istotnej
części) nie jest konstytuowana przez relacje do innych rzeczy. Odpowiednio
w epistemologii uznaje ono, że rzeczywistość jest odzwierciedlana w pew-
nych dających się wyizolować, podstawowych strukturach poznawczych, np.
w odpowiednich pojęciach czy sądach. Skoro możliwe jest takie poznawcze
wyizolowanie podstawowych elementów świata, to m.in. dlatego, że kontekst
(także kontekst historyczny) ich w pełni nie determinuje. Pierwszym, a może
i jedynym, zadaniem filozofii powinno być więc wyodrębnienie owych pod-
stawowych struktur poznawczych i ontycznych, czyli po prostu analiza, a nie
spekulacje na temat całości wszechświata, którego ujęcie jest rzekomo ko-
nieczne dla uchwycenia każdego fragmentu rzeczywistości4.

Drugim elementem idealizmu, którego zaprzeczenie złożyło się na tożsa-
mość pierwszej fazy filozofii analitycznej, była teza, że rzeczywistość
w swojej osnowie ma naturę mentalną. Tak twierdził zarówno G. Berkeley,
który ostatecznie uznawał jedynie realność wielości percypujących umysłów,
jak i XIX-wieczni idealiści niemieccy i brytyjscy, dla których rzeczywistoś-
cią w sensie ścisłym był jeden umysł, utożsamiany niekiedy z Bogiem.
Odrzucenie tego poglądu przybiera najczęściej dwie formy: dualizmu, we-
dług którego rzeczywistość składa się ze sfery mentalnej i materialnej, oraz
materializmu, nazywanego dzisiaj naturalizmem, przyjmującego, że cała
rzeczywistość ma charakter materialny. Możliwa jest też doktryna bardziej
pluralistyczna, w której obok umysłów i ciał materialnych przyjmuje się też
istnienie innego rodzaju bytów (np. pozaczasowych przedmiotów abstrakcyj-
nych). W pierwszej fazie opozycja wobec idealizmu ujawniła się właśnie

4 Uprzedźmy jednak, że nawet tak ogólnie pojęty atomizm nie jest charakterystyczny dla
wszystkich faz brytyjskiej filozofii analitycznej. Później wielu autorów zaliczanych do tego
nurtu, np. P. F. Strawson i M. Dummett, odeszło od niego zajmując stanowisko zbliżone do
(umiarkowanego) holizmu.
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w tej ostatniej postaci, aby później przejść w skromniejsze formy dualizmu
i zakończyć na dominującym obecnie naturalizmie5.

W pierwszych dwóch dekadach naszego wieku doszło do ukształtowania
się w Cambridge oraz w Oksfordzie wyraźnej opozycji wobec idealizmu,
a zwłaszcza wobec wspomnianych dwóch jego cech. Z tego powodu myśli-
cieli, którzy ów antyidealistyczny ruch współtworzyli, nazywa się często
realistami. Byli wśród nich zarówno twórcy nowego nurtu filozofii analitycz-
nej, który w przyszłości zdominuje scenę filozoficzną w Wielkiej Brytanii,
jak i tacy, którzy odrzucając idealizm, nie akceptowali analitycznego podej-
ścia do filozofii. I jedni, i drudzy znajdowali się początkowo pod znacznym
wpływem tych, których krytykowali, a dopiero stopniowo wyzwalali się
z niego – niektórzy bardziej, inni mniej skutecznie.

Dziś za niekwestionowanego przywódcę realistów, a zarazem współtwórcę
brytyjskiej filozofii analitycznej uważa się powszechnie skromnego filozofa
i filologa klasycznego z Cambridge George’a Edwarda Moore’a (1873-
1958). Powody leżące u podstaw jego koncepcji filozofii wiąże się najczęś-
ciej z chęcią obrony zdroworozsądkowego realizmu przed różnymi formami
idealizmu, a zwłaszcza przed idealizmem neoheglowskim. Jeśli jednak przez
zdroworozsądkowy realizm rozumieć pogląd, zgodnie z którym niezależnie
od świadomości poszczególnych ludzi istnieją jednostkowe przedmioty mate-
rialne i inne osoby, to odrzucenie idealizmu przez Moore’a nie było pier-
wotnie motywowane tego rodzaju realizmem. U podstaw jego protestu prze-
ciw Bradleyowi, którego poglądy zresztą Moore w wielu punktach błędnie
interpretował, przypisując mu np. koncepcję znaczenia bliską empiryzmowi,
leżał realizm typu platońskiego, uznający istnienie niezależnych od umysłu
przedmiotów pojęć ogólnych, a więc głównie cech, i przedmiotów naszych
sądów, czyli po prostu stanów rzeczy6. Trzeba podkreślić, że Moore używał
terminów „concept” (pojęcie) i „proposition” (sąd, propozycja) na oznacze-
nie czegoś, co jest po stronie świata, a nie umysłu, stąd jego analiza poję-
ciowa nie dotyczyła naszego myślenia, czy tym bardziej języka, lecz nieza-
leżnej od umysłu rzeczywistości. Inaczej mówiąc, rzeczywistość składała się,
jego zdaniem, z przedmiotów, które nazywał pojęciami, i z ich układów,
zwanych propozycjami (propositions), czy – jak raczej wolelibyśmy powie-

5 Wśród brytyjskich filozofów analitycznych są jednak i tacy, którzy bronią pewnych
wersji ontologicznego idealizmu zbliżonych do Berkeleyowskiego. Zob. artykuł J. Fostera
zamieszczony w niniejszym tomie. Jest to wszakże stanowisko osamotnione w ramach tej
tradycji filozofowania.

6 Por. Th. B a l d w i n, G. E. Moore, London: Routledge 1990, s. 14-15. Ta monogra-
fia uchodzi powszechnie za najbardziej kompetentny i całościowy wykład filozofii Moore’a.
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dzieć – stanami rzeczy7. Dokładniej, składała się ona z wszystkich możli-
wych pojęć (cech) i z wszystkich możliwych ich układów, czyli propozycji,
albo inaczej – stanów rzeczy. Nie wszystkie propozycje są jednak zrealizo-
wane, aktualne, jedynie te, które są prawdziwe. Tak więc np. wyrażenie
„true proposition” nie oznacza sądu prawdziwego, jako pewnej struktury
myślnej, która koresponduje z rzeczywistością, lecz po prostu zaktualizowa-
ny, zrealizowany układ pojęć (cech)8. Moore przyjmuje więc koncepcję
prawdy, którą nazywa się niekiedy identycznościową, w odróżnieniu od ko-
respondencyjnej.

Taka koncepcja prawdy, w powiązaniu z przekonaniem, że zewnętrzną
rzeczywistość poznajemy bezpośrednio, spowodowała, iż Moore w później-
szym czasie stopniowo, choć nie do końca konsekwentnie, wycofywał się
z powyższych tez, m.in. ze względu na trudności ze zinterpretowaniem
statusu przedmiotów jedynie wyobrażonych i stanów rzeczy, do których
miałyby się odnosić zdania fałszywe. W wykładach wygłoszonych w Londy-
nie na przełomie 1910-1911 roku9 Moore rezygnuje z identycznościowej
koncepcji prawdy na rzecz korespondencyjnej, z ontologicznego pojęcia
możliwych stanów rzeczy czy propozycji na rzecz pojęcia bliskiego dzisiej-
szemu terminowi „postawa propozycjonalna”, odnoszącemu się do takich
stanów mentalnych, jak przekonania czy sądy10, oraz z realizmu bezpośred-
niego na rzecz realizmu pośredniego. Wprowadza też słynny termin „dane
zmysłowe”, który jednak w swojej treści ciągle nawiązuje do wczesnych
jego poglądów. Dane zmysłowe są tym, co bezpośrednio poznajemy, ale po

7 Termin „proposition” stanowi przedmiot nieustannych kłopotów translacyjnych m.in.
dlatego, że nie ma on wyraźnie ustalonego znaczenia w języku angielskim. Na język polski
tłumaczy się go najczęściej jako „sąd” lub „sąd w sensie logicznym”, co w niektórych kon-
tekstach jest usprawiedliwione. Ale niekiedy przekłada się go jako „zdanie”, co nierzadko jest
już kontrowersyjne (powiedzenie, że rzeczywistość według Moore’a składa się z pojęć i zdań,
wypaczałoby jego myśl w sposób wręcz karykaturalny). Wszystkie te przekłady (może z wy-
jątkiem wyrażenia „sąd w sensie logicznym”) nie chwytają intuicji obiektywności, którą
termin „proposition” w wielu kontekstach zawiera. Najbliższe znaczeniowo byłoby tu słowo
„propozycja”, oznaczające możliwość, która gdy jest zrealizowana, staje się „propozycją
prawdziwą” (true proposition).

8 Por. B a l d w i n, G. E. Moore, s. 40-43.
9 Wydanych wiele lat później jako Some Main Problems of Philosophy, London: George

Allen & Unwin Ltd. 1953 [Z głównych zagadnień filozofii, przeł. Cz. Znamierowski, Warsza-
wa: PWN 1967].

10 Wówczas nie trzeba przyjmować, że danym postawom propozycjonalnym odpowiadają
po stronie świata jakoś istniejące (możliwe) stany rzeczy. Ale ze szczegółowych analiz prze-
prowadzonych przez Baldwina wynika, że Moore nie do końca jednak zrezygnował z po-
przedniego, bardziej ontologicznego znaczenia terminu „proposition”. Por. B a l d w i n,
G. E. Moore, s. 195-214.
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pierwsze, pojmuje je Moore jako coś niezależnego od aktów percepcji, a po
drugie, poszczególnymi danymi zmysłowymi są odrębne zindywidualizowane
cechy, nie zaś cały konkretny przedmiot, który spostrzegamy. Kiedy np.
widzimy białą kopertę określonego koloru, kształtu i wielkości, to w istocie
mamy do czynienia z trzema danymi zmysłowymi: określonym kolorem,
określonym kształtem i określoną wielkością. Tak więc indywidualny przed-
miot spostrzeżenia (biała koperta określonego koloru, kształtu i wielkości)
pozostaje ciągle aktualizacją ogólnych cech (pojęć), które są, choć nie istnie-
ją w czasie11.

W tym kontekście należy rozumieć Moore’owską koncepcję analizy poję-
ciowej. Jest ona faktycznie analizą, której głównym przedmiotem są cechy
(concepts) konstytuujące stany rzeczy czy propozycje. Celem analizy jest ich
uwyraźnienie czy eksplikacja. Na przykład analizą pojęcia „bracia” jest
pojęcie „rodzeństwo rodzaju męskiego”. To jednak można rozumieć na trzy
sposoby: jako analizę syntaktyczną (”brat” znaczy to samo, co „rodzeństwo
rodzaju męskiego”), semantyczną (”brat” oznacza rodzeństwo rodzaju męs-
kiego) lub eksplikacyjną (być bratem to być rodzeństwem rodzaju męskie-
go). Moore bez wątpienia przychylał się do trzeciego rozumienia analizy,
która jest najbardziej zgodna z jego koncepcją pojęć, chociaż w praktyce
stosował też dwa pierwsze rodzaje analizy.

Moore zainteresowany był analizą głównie tych stanów rzeczy i cech je
konstytuujących, które są wyrażalne w poznaniu potocznym. Zdrowy rozsą-
dek stanowił dla niego punkt odniesienia zarówno w ocenie różnych twier-
dzeń filozoficznych, jak i w budowaniu pozytywnych koncepcji. Stąd niektó-
rzy interpretowali jego filozofię jako dogmatyczną, unikającą dyskusji ze
sceptycyzmem, a po prostu akceptującą rozwiązania (zwłaszcza w zakresie
ontologii) sugerowane przez zdrowy rozsądek. Moore nie twierdził jednak,
że zdrowy rozsądek ma niepodważalny autorytet, lecz że stanowi naturalny
punkt wyjścia wszelkich badań, stąd odstępstwa od niego muszą być odpo-
wiednio mocno uzasadnione. Wszelako w swoich dyskusjach z tymi, którzy
kwestionowali dane zdroworozsądkowe, np. z Berkeleyem czy McTaggartem,
nie ograniczał się do wskazania owego faktu, lecz wspierał to drobiazgowy-
mi analizami, które zostały później uznane za paradygmatyczne przykłady
analizy filozoficznej.

11 Moore początkowo przyjmował rozróżnienie na to, co j e s t (np. cechy wzięte
w abstrakcji od poszczególnych ich egzemplifikacji w indywiduach, możliwe, ale nie zrealizo-
wane przedmioty i stany rzeczy), i to, co i s t n i e j e, a więc co jest aktualne, zrealizowa-
ne w czasie (indywidua i stany rzeczy). Później pisał w taki sposób, jakby zrezygnował
z tego rozróżnienia, choć faktycznie jedynie nieznacznie je zmodyfikował.
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Mimo iż Moore’a uważano powszechnie za tego, który dostarczył przy-
kładów filozofowania w stylu analitycznym, to analiza nie była dla niego
nigdy wyłącznym celem filozofowania. Podkreślał on mocno, że równie
ważne są pytania dotyczące rzeczywistości jako całości, ludzkiego poznania
oraz uzasadnienia naszych przekonań. Nie można więc powiedzieć, że posta-
wa Moore’a była antymetafizyczna. Jednak była ona z pewnością antyspeku-
latywna w tym znaczeniu, iż nie akceptował on metody pospiesznych gene-
ralizacji, nawet gdyby ich ostateczne wyniki były jak najbardziej realistycz-
ne. Dla rodzącej się filozofii analitycznej ważne było także to, że Moore
odrzucił holizm na rzecz twierdzenia, iż poszczególne problemy filozoficzne
dadzą się traktować niezależnie od wszelkich pozostałych problemów, oraz
zakwestionował tezę o mentalnym charakterze całej rzeczywistości, broniąc
bardziej pluralistycznej, platonizującej koncepcji, zgodnie z którą istnieją
pojęcia (cechy) i ich układy (stany rzeczy czy propozycje). Warto podkreś-
lić, że rola, jaką Moore odegrał zarówno we współtworzeniu filozofii anali-
tycznej, jak i w szerszym ruchu realistycznym, nie polegała jedynie na ży-
wych i sugestywnych krytykach poglądów idealistów, ale również, a może
przede wszystkim, na tym, że proponował on nowe rozwiązania filozoficzne
i metafilozoficzne.

Wysiłki Moore’a zmierzające do obalenia idealizmu wsparte zostały
w tamtym czasie przez innych filozofów z Cambridge. Najbardziej wpływo-
wym i oryginalnym spośród nich był B. Russell, którego poglądy omówimy
krótko w następnym paragrafie. Duże zasługi w dyskusji z idealizmem miał
też Charles Dunbar Broad (1887-1971), broniący m.in. reprezentacjonizmu
w teorii percepcji i dualizmu umysłu i ciała. Jest on też autorem najpoważ-
niejszego studium krytycznego idealistycznej filozofii McTaggarta. Nurt
realistyczny rozwijał się też, mniej więcej w tym samym czasie, choć nieco
wolniej, w Oksfordzie. Przewodził mu John Cook Wilson (1849-1915).
Koncentrował się on głównie na szczegółowych krytykach poglądów idealis-
tów (zwłaszcza Bradleya i Bosanqueta), mniejszą uwagę zwracając na włas-
ne pozytywne rozwiązania. Taką postawę przejął odeń i znacznie ją nawet
wzmocnił jego uczeń Harold Arthur Prichard (1871-1947). Zasłynął on
z ataków na poszczególne fragmenty doktryny idealistycznej, których głów-
nym orężem były drobiazgowe rozróżnienia. Oksfordzki realizm uważany
jest często za filozofię gramatyków, którzy niewiele pozytywnego mieli do
powiedzenia w filozofii. Zaspokajali swoje zainteresowania krytykując cudze
poglądy (odrzucali logikę zarówno Bradleya, jak i Russella) i kultywując
pietyzm dla najdrobniejszych szczegółów. To umiłowanie detalu zachowa się
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w Oksfordzie aż do czasów J. L. Austina, którego podziw dla sposobu filo-
zofowania Pricharda był powszechnie znany12.

Realizm rozumiany przede wszystkim jako negacja drugiej, mentalistycz-
nej tezy idealizmu wyraził się w tym okresie także w spekulatywnych syste-
mach. Pierwszy był dziełem Samuela Alexandra (1859-1938), wykształco-
nego w Oksfordzie, ale działającego w Manchester University. Bronił on
realizmu ewolucyjnego (pod wpływem Darwina) i emergentyzmu. Umysł
pojmował jako tożsamy z materialną substancją, a Boga utożsamiał z ewolu-
ującą czasoprzestrzenią (lub z jej końcowym wytworem)13. Podobny sys-
tem spekulatywny zaproponował Alfred North Whitehead (1861-1947),
matematyk z Cambridge. Inspirował się on w konstruowaniu swojej wizji
zarówno fizyką Einsteina, jak i nowoczesną logiką, do powstania której sam
się znacznie przyczynił (m.in. jako współautor z B. Russellem monumental-
nego, trzytomowego dzieła Principia mathematica, które uchodzi za jedno
z największych intelektualnych osiągnięć XX wieku). Pojął świat holistycz-
nie, jako organiczną i ewoluującą całość, która nie ma natury mentalnej,
lecz fizyczną. Jednak w późniejszym okresie zbliżył się do tezy idealistycz-
nej, zgodnie z którą rzeczywistość w swojej osnowie ma naturę mentalną,
a więc materia jest w istocie zbiorowiskiem mikroumysłów. Tym samym
znacznie zbliżył się też do neoheglowskiego idealizmu. Ponieważ dużą część
swojego życia Whitehead spędził w USA, jako profesor filozofii na Uniwer-
sytecie Harvarda, i tam najsilniej oddziałał, uważany jest niekiedy za filozo-
fa amerykańskiego. W Wielkiej Brytanii jego spekulatywna metafizyka nie
znalazła zwolenników.

Około roku 1920 idealizm był w Anglii nurtem praktycznie nie liczącym
się. Nadal miał on swoje przyczółki w Szkocji oraz pojedynczych przedsta-
wicieli w Cambridge i Oksfordzie, ale nie odgrywał już żadnej roli w intele-
ktualnej integracji filozofów14. Realizm, rozumiany głównie jako zaprze-

12 Zob. Q u i n t o n, Contemporary British Philosophy, s. 533.
13 Jest rzeczą interesującą, że dzisiaj niektórzy filozofowie analityczni nawiązują do jego

emergentyzmu. Por. np. zamieszczony w trzeciej części tomu artykuł T. Crane’a.
14 W Cambridge ciągle wykładał John Ellis McTaggart (1866-1925), który stał się

słynny z powodu twierdzenia o nierealności czasu, zaatakowanego przez Moore’a. Nie zo-
stawił on już jednak uczniów. W Oksfordzie natomiast działał Robin George Collingwood
(1889-1943), uważany za ostatni bastion neoheglowskiego idealizmu. Przyjmował on, że fi-
lozofia ma zmierzać do całościowej systematyzacji ludzkiej wiedzy, a celem metafi-
zyki jest dotarcie do podstawowych założeń ludzkiego myślenia, tzw. absolutnych presupo-
zycji. Trzeba jednak pamiętać, że owa systematyzacja i absolutne presupozycje będą za-
wsze dziejowo uwarunkowane. Stąd filozofia ma ostatecznie charakter bardzo ogólnych
dociekań historycznych (przedstawienie poglądów filozoficznych Collingwooda znajduje się
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czenie holizmu i twierdzenia o mentalnym charakterze rzeczywistości, od-
niósł zwycięstwo, chociaż nie wszyscy jeszcze to wówczas dostrzegali.

2. Analiza logiczna, logiczny atomizm i neopozytywizm

Równolegle z rozwojem koncepcji Moore’a, na tym samym uniwersytecie
w Cambridge powstawała inna koncepcja analizy filozoficznej, której auto-
rem był Bertrand Russell (1872-1970). Podzielał on realistyczne intuicje
Moore’a i zawsze przyznawał mu pierwszeństwo w dziele obalenia idealiz-
mu. Jednak uważał, że w zarysowującej się koncepcji filozofii jako głównie
analizy trzeba wykroczyć poza język potoczny i zastosować narzędzia nowo-
czesnej logiki, którą zresztą sam w dużej mierze współtworzył. W latach
między opublikowaniem The Principles of Mathematics (1903) a monumen-
talnym, napisanym wspólnie z Whiteheadem, dziełem Principia mathematica
(1910-1913) Russell wystąpił z koncepcją teorii deskrypcji, której zadaniem
było uporanie się z trudnościami, jakie generuje potoczny sposób mówienia,
gdy sugeruje np. istnienie pewnych przedmiotów czy faktów naprawdę nie
istniejących. To sprawia, że niekiedy filozofowie postulują obok zwykłego
istnienia przedmiotów i faktów czasoprzestrzennych także inne rodzaje byto-
wania, np. pozaczasowego, aby wytłumaczyć prawdziwość takich zdań, jak
np. „złota góra nie istnieje”. Początkowo sam Russell, podobnie zresztą jak
Moore, uległ takiej pokusie, lecz z biegiem czasu zaczął preferować inne,
ontologicznie bardziej oszczędne rozwiązanie. W tym celu trzeba było zna-
leźć sposób na przekład zdań, w których w roli referencjalnej występują
wyrażenia takie, jak „złota góra”, na równoważne im zdania, w których nie
odgrywają one takiej roli. Na marginesie takiego przekładu pojawiło się
rozróżnienie formy gramatycznej zdań i ich formy logicznej powiązanej
z myślą, że ontologiczne wnioski można wysuwać wyłącznie na podstawie
formy logicznej. Tak więc jeśli dałoby się przełożyć wypowiedź „złota góra
nie istnieje” na inną, która nie sugeruje, że jest coś takiego, jak złota góra,
która nie istnieje, wówczas można by znacząco „odchudzić” świat postulo-
wany przez wielu filozofów na podstawie struktury gramatycznej języka.
Według Russella zdanie „złota góra nie istnieje” daje się przełożyć na nastę-
pujące, precyzyjne sformułowanie: „dla wszystkich wartości x funkcja zda-
niowa «x jest złote i jest górą» jest fałszywa”. Tym sposobem znika do-

m.in. w: A. J. A y e r, Filozofia w XX wieku, przeł. T. Baszniak, Warszawa: PWN 1997,
s. 239-265).
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mniemanie, że są złote góry. Mając ten przekład na uwadze, stwierdzamy,
że wyrażenie „złota góra” może być podmiotem sensownego zdania, lecz
w istocie pozbawione jest ono odniesienia do jakiegokolwiek przedmiotu15.

Russell wykorzystał techniki przekładu logicznego, opracowane m.in.
w związku z teorią deskrypcji, do rozstrzygnięcia tradycyjnych problemów
metafizycznych. Doszedł do przekonania, że po stronie świata są jedynie
niezależne od umysłów sensibilia. Podkreślenie tej niezależności od umysłu
było konieczne dla Russella, a wcześniej dla Moore’a (w jego koncepcji
danych zmysłowych), aby odróżnić ich stanowiska od krytykowanego idea-
lizmu Berkeleya. Według Russella sensibilia nie mają charakteru mental-
nego, lecz fizyczny. Natomiast zarówno przedmioty poznania potocznego,
takie jak drzewa, stoły, osoby, jak i przedmioty nauki, np. atomy, są kon-
strukcjami logicznymi z sensibiliów. Oczywiście, pozostawał problem natury
umysłu i w celu rozwiązania go Russell przyjął w późniejszym okresie
koncepcję monizmu neutralnego, zgodnie z którą przedmioty fizyczne oraz
umysły dadzą się wyprowadzić z czegoś bardziej podstawowego, co samo
nie ma natury ani fizycznej, ani umysłowej. Dualność tego, co fizyczne
i umysłowe, pojawia się jedynie ze względu na sposób uporządkowania
neutralnych (wobec tego rozróżnienia) danych.

Między filozofowaniem Moore’a i Russella istnieje wiele podobieństw.
Główna rozbieżność między nimi sprowadza się do oceny wartości zdrowego
rozsądku. Jeśli jednak dobrze przyjrzymy się stanowisku Moore’a, to zauwa-
żymy, że według niego, podobnie jak według Russella, przedmioty poznania
potocznego, takie, jak stoły czy krzesła, są również w pewnym sensie kon-
strukcjami z danych zmysłowych. Moore wyrażając zaufanie do zdrowego
rozsądku, starał się podkreślić jego praktyczną niezbywalność i użyteczność,
a nie to, iż jego ustalenia są filozoficznie ostateczne. Russell natomiast
deprecjonując zdrowy rozsądek, nie zamierzał go przecież eliminować (we-
dług niego nauka także obraca się wokół konstrukcji logicznych), lecz pod-
kreślał jego nieprzydatność dla filozofii. Faktyczna rozbieżność polegała
zatem, jak się wydaje, na tym, że Moore sądził, iż możemy udoskonalić
język potoczny nie wychodząc poza niego samego, a Russell uważał, że
trzeba odwołać się do języka logiki. Warto natomiast podkreślić, że u oby-
dwu autorów pojawiły się intuicje łączące ich z szerszą tradycją empiryzmu

15 Zwięzłe omówienie Russellowskiej teorii deskrypcji można znaleźć w haśle Deskryp-
cje, w: H o n d e r i c h (red.), Encyklopedia filozofii, t. I, s. 150-151. Warto przy tej okazji
zwrócić uwagę na ważną monografię P. Hyltona (Russell, Idealism, and the Emergence of
Analytic Philosophy, Oxford: Clarendon Press 1990), która szczegółowo interpretuje wczesne
poglądy Russella.
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brytyjskiego. Głosili oni bowiem, że ostatecznymi składnikami rzeczywistoś-
ci, do których dociera filozof, jest coś, co stanowi element poznania zmys-
łowego i że możemy go wyizolować przy użyciu technik analizy.

Moore i Russell ulegali wpływom Ludwiga Wittgensteina (1889-1951),
jednej z najbardziej niezwykłych postaci, jakie pojawiły się w tym wieku
w filozoficznym środowisku nobliwego Cambridge. Oddziałał on tyleż orygi-
nalnością idei, co intensywnością swojej skomplikowanej osobowości.
W środowisku, które skupiało najwybitniejszych przedstawicieli brytyjskiej
filozofii, szybko zyskał sobie opinię geniusza16. Jego stała obecność w
Cambridge datuje się od roku 1929, ale wcześniej, tuż przed wybuchem
I wojny światowej, w latach 1911-1913, przebywał tam jako student – głów-
nie Russella – a ponadto wywarł wpływ swoim dziełem zatytułowanym (za
radą Moore’a) Tractatus logico-philosophicus. Ukazało się ono w wersji
niemiecko-angielskiej w 1922 roku. Można dyskutować, w jakim sensie
Wittgenstein jest filozofem brytyjskim, skoro pochodził z żydowskiej rodzi-
ny zamieszkałej w Austrii i pisał głównie po niemiecku. Niezależnie od
odpowiedzi, jedno jest pewne, że trudno sobie wyobrazić, aby jego geniusz
mógł się w takim stopniu ujawnić, gdyby nie sprzyjające intelektualnie
środowisko Cambridge. Nie ulega też wątpliwości, że – wyjąwszy Traktat,
który wcześniej oddziałał na Koło Wiedeńskie – wpływ Wittgensteina uza-
leżniony był w znacznej mierze od recepcji jego myśli wśród filozofów
brytyjskich.

Jedna z głównych idei Traktatu zawiera się w koncepcji świata jako
zbioru niezależnych faktów i w koncepcji języka jako odzwierciedlającego
strukturę tychże faktów w tzw. zdaniach atomowych. Fakty czy stany rzeczy
są konstytuowane przez rzeczy, ale w przeciwieństwie do Moore’a i Russel-
la, którzy uważali ich dokładne określenie za zadanie filozofa, Wittgenstein
zatrzymywał się jedynie na ogólnej tezie o odzwierciedlaniu, odpierając, jak
się zdaje, pokusę empiryzmu. Pozostałe (nieatomowe) zdania języka są
pochodne w tym znaczeniu, że stanowią one funkcje prawdziwościowe zdań
atomowych. Twierdzenia logiki nie mówią nic o najogólniejszej strukturze
świata (jak zdawał się niekiedy sądzić Russell), lecz są pustymi tautologia-

16 Do dziś ta opinia o nim utrzymuje się wśród wielu analityków, nie tylko brytyjskich.
W Cambridge podkreśla się obecnie znaczenie innego obok Wittgensteina wybitnego a przed-
wcześnie zmarłego matematyka, logika i filozofa Franka Plumptona Ramseya (1903-1930).
Ramsey w ciągu swojego krótkiego życia wniósł imponujący wkład do wielu różnych dzie-
dzin, włącznie z ekonomią. Był też jedną z niewielu osób w Cambridge, ze zdaniem których
Wittgenstein się w ogóle liczył, może także dlatego, że Ramsey jako jeden z pierwszych
dostrzegł znaczenie jego koncepcji filozoficznych.
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mi. Natomiast twierdzenia metafizyki, jakimi jest wiele zdań Traktatu, są
niedorzeczne z tej racji, że wychodzą poza granice tego, co można w języku
powiedzieć. To, czego nie można powiedzieć, można jednak pokazać. Jednak
owo „pokazywanie” nie ma funkcji poznawczej, w tym sensie, że jego rezul-
tatów nie da się wyrazić i przekazać. W związku z tym L. Wittgenstein
twierdzi:

Tezy moje wnoszą jasność przez to, że kto mnie rozumie, rozpozna je
w końcu jako niedorzeczne; gdy przez nie – po nich – wyjdzie ponad
nie. (Musi niejako odrzucić drabinę, uprzednio po niej się wspiąwszy.)

Musi te tezy przezwyciężyć, wtedy świat przedstawi mu się właści-
wie17.

Należy zatem na nowo przemyśleć zadania filozofii. Według Wittgenstei-
na nie jest ona teorią, lecz działalnością polegającą na rozjaśnianiu i rozgra-
niczaniu myśli. Jej celem powinno też być wytyczanie granic między tym,
co da się pomyśleć i wyrazić, a tym, czego się pomyśleć i wyrazić nie da.
To natomiast można zrobić jedynie w obrębie języka, bo nie jest nam
wprost dostępna relacja języka do świata. Granicę można wytyczyć tylko
będąc zanurzonym w język. Aby móc to uczynić, trzeba przedstawić jasno
to, co wypowiadalne, wówczas bowiem dopiero będzie można wskazać to,
czego powiedzieć się nie da (zob. § 4.111, 4.1114-4116). Możliwe, że pre-
cyzyjne i misterne konstrukcje Traktatu, wspierane często zastosowaniem
nowoczesnych środków logicznych, zmierzają jedynie do następującej suges-
tii: filozofia jest albo analizą języka (choć nie w sensie bycia teorią), ale
wówczas o świecie nic nie mówi, albo – jeśli nią nie jest – staje się aktyw-
nością pozapoznawczą, bliższą mistycznemu przeżywaniu (§ 6.44-6.522).

W ten sposób Traktat dostarczał pożywienia zarazem dwom silnym intui-
cjom filozofów. Pierwsza wyrażała się w dążeniu do precyzji; Wittgenstein
oznajmiał, że precyzja i analiza jest ostatecznie rzeczą logiki i jest czymś
w obrębie języka18. Druga ujawniała się w poczuciu tajemnicy; Wittgen-
stein stwierdzał, że naprawdę interesujące zagadki filozoficzne nie są w ogó-
le „problemami”, że przekraczają one zdolność językowej parafrazy i są
niewyrażalne. O nich trzeba milczeć. Milczenie jednak, o którym pisze

17 Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: PWN 1997, § 6.54.
18 Lingwistyczny charakter Traktatu podkreśla m.in. P. M. S. Hacker w artykule The Rise

of Twentieth Century Analytic Philosophy, „Ratio”, new series, 9(1996), s. 258-263. Zob. też
dwa pierwsze rozdziały książki Hackera Wittgenstein’s Place in Twentieth-Century Analytic
Philosophy, s. 1-38.
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Wittgenstein w ostatniej tezie Traktatu („O czym nie można mówić, o tym
trzeba milczeć”), nie musi oznaczać bierności i bezradności, ale jedynie
zakaz traktowania filozofii jako zbioru „problemów do rozwiązania”. Traktat
oddziałał w Wielkiej Brytanii bardzo szeroko i uczynił z Wittgensteina
pierwszoplanową postać w najsilniejszym wówczas ośrodku filozoficznym,
jakim był Cambridge University. Nie znaczy to, oczywiście, że powszechnie
przyjęto jego tezy, ale powoli stały się one punktem odniesienia dla naj-
wybitniejszych filozofów tamtego okresu.

Swego rodzaju nawiązaniem do Traktatu, ale zapośredniczonym przez
interpretację Koła Wiedeńskiego, były poglądy Alfreda Julesa Ayera (1910-
1989), który w roku 1936 opublikował książkę Language, Truth, and Logic,
będącą przejrzystym wykładem i obroną bezkompromisowego pozytywizmu
logicznego19. Ayer kształcił się i wykładał w Oksfordzie (dopiero później,
w roku 1946 przeniósł się na kilkanaście lat do Londynu), ale decydujący
wpływ na jego formację intelektualną wywarły podyplomowe studia w Wie-
dniu w latach 1932-1933 pod kierunkiem M. Schlicka, twórcy Koła Wiedeń-
skiego i pozytywizmu logicznego. Ayer skoncentrował się w swojej książce
na krytyce tradycyjnej metafizyki, której twierdzenia uważał za zbiór bez-
wartościowych nonsensów. Istnieją bowiem dwa rodzaje zdań sensownych:
twierdzenia empiryczne odnoszące się do faktów, które dają się doświadczal-
nie weryfikować, i tautologie lub konwencje językowe, czyli zdania logiki
i matematyki. O ile Wittgenstein w Traktacie czynił przynajmniej pozory
przychylności wobec zagadek metafizycznych, które są niewyrażalne w języ-
ku, ale mogą zostać podjęte na innej niejako płaszczyźnie „pokazywania”,
o tyle Ayer nie miał wątpliwości, że zagadki te nie mają żadnej wartości.
Zadanie filozofii pojmował jako logiczną analizę języka potocznego lub
języka nauki. Faktycznie pojmował ją jako analizę redukcyjną zmierzającą
do wyodrębnienia podstawowych empirycznych składników zdań i sądów.
Gdy chodzi o rozumienie doświadczenia, to niewątpliwie wpłynęły na niego
koncepcje zarówno XVIII-wiecznych empirystów brytyjskich, jak i filozofów
z Cambridge (koncepcja danych zmysłowych Moore’a i s e n s i b i -
l i ó w Russella). Ale korzystał on też z prac swojego kolegi z Oksfordu
Henry’ego Habberleya Price’a (1899-1984) dotyczących percepcji. Sam
Ayer wywarł mniejszy wpływ na rozwój filozofii w Wielkiej Brytanii, niż
można by wnosić z częstotliwości wymieniania jego nazwiska i popularności
niektórych jego publikacji.

19 Zasadnicze idee tej książki streszczone są m.in. w: O. H a n f l i n g, Ayer. Analizu-
jąc, co mamy na myśli, przeł. M. Hernik, Warszawa: Amber 1998.
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3. Analiza lingwistyczna i filozofia języka potocznego

W roku 1929 Ludwig Wittgenstein wraca do Wielkiej Brytanii, obejmu-
jąc posadę pracownika naukowego, a później profesurę na Uniwersytecie
w Cambridge. W wykładach, skierowanych do wąskiego grona wybranych
uczniów, koncentruje się przede wszystkim na krytyce swoich poglądów
wyłożonych w Traktacie logiczno-filozoficznym oraz na zarysowaniu nowego
podejścia do filozofii, języka i umysłu. Jeśli chodzi o samą koncepcję filo-
zofii, to pod wieloma względami jest ona zbieżna z tym, co można znaleźć
w jego wczesnym dziele. Wittgenstein w dalszym ciągu zachowuje prześ-
wiadczenie, że zadaniem filozofii nie jest budowanie teorii, lecz rozjaśnianie
myśli wyrażanych w języku. Filozofia jest więc aktywnością polegającą
głównie na opisie i analizie języka. W Dociekaniach filozoficznych, pracy,
która jest najbardziej autorytatywnym wykładem jego późniejszych poglądów
filozoficznych, pisze on m.in., że „wynikami filozofii są odkrycia zwykłych
niedorzeczności oraz guzy, jakich nabawia się rozum atakując granicę języ-
ka”20. Filozofia jest po prostu swoistym rodzajem terapii. Ma ona nas wy-
leczyć ze złudnego dążenia do budowania teorii metafizycznych, któremu
tak często ulegamy.

To terapeutyczne ujęcie filozofii wiąże Wittgenstein z pluralistyczną
koncepcją języka, stojącą w jawnej opozycji do koncepcji języka z jego
wczesnych prac. Nie należy upatrywać istoty języka w tym, że jest to układ
znaków czy wyrażeń odzwierciedlających rzeczywistość, układ izomorficzny
ze strukturą rzeczywistości. W ogóle nie ma czegoś takiego, jak istota języ-
ka. Istnieją tylko rozmaite praktyki językowe, mniej lub bardziej podobne
do siebie pod takim czy innym względem. Praktyki te wyrastają z form
życia poszczególnych grup ludzkich i tylko w obrębie tych form są w pełni
zrozumiałe. Z tego powodu Wittgenstein mówi nie tyle o jakimś jednym
języku czy jego odmianach, ile o rozmaitych grach językowych. Nie chodzi
mu jednak o to, aby upodobnić praktykę językową do swoistej zabawy (jak
sugerują to niektórzy jego krytycy), lecz o podkreślenie, że między poszcze-
gólnymi praktykami językowymi, tak jak między rozmaitymi grami, istnieje
tylko luźne podobieństwo. Porównując z sobą gry czy języki, osiągamy taki
sam rezultat: „widzimy skomplikowaną siatkę zachodzących na siebie i krzy-
żujących się podobieństw; podobieństw w skali dużej i małej”21. Ponadto

20 Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell 1953 [Dociekania filozoficzne, przeł.
B. Wolniewicz, Warszawa: PWN 1972], § 119.

21 Tamże, § 66.
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gry i praktyki językowe łączy to, że każda z nich jest aktywnością kierowa-
ną regułami, których przestrzeganie nie zasadza się na indywidualnym, „pry-
watnym” odczuciu, lecz podlega społecznemu, „publicznemu” osądowi i ko-
rekcie. Z tego powodu nie może być czegoś takiego, jak język ze swej
istoty prywatny. Wbrew teoriom tradycyjnym utożsamiającym znaczenie
wyrażeń językowych bądź z przedmiotami przez te wyrażenia oznaczanymi,
bądź z typowymi myślami, wywoływanymi u tych, którzy się tymi wyraże-
niami posługują, Wittgenstein podkreśla, że znaczenie wyrażenia to sposób
jego użycia, czyli to, jak funkcjonuje ono w danej grze językowej.

Rozwijając koncepcję umysłu i stanów mentalnych, Wittgenstein występu-
je przede wszystkim przeciwko tradycji kartezjańskiej, opartej na przeciwsta-
wieniu „publicznego” czy obiektywnego świata zewnętrznego obiektów fi-
zycznych „prywatnemu” czy subiektywnemu światu wewnętrznemu doznań
i stanów. Źródłem tego kontrastu są m.in. zwodnicze podobieństwa grama-
tyczne niektórych wypowiedzi. Na przykład na podstawie tego, że wypo-
wiedź „odczuwam silny ból” podobna jest pod wieloma względami do
stwierdzenia „widzę przed sobą drzewo”, wnosimy, że ból jest elementem
wewnętrznego świata przeżyć, tak jak drzewo jest elementem zewnętrznego
świata fizycznego. Tymczasem obie te wypowiedzi mają całkowicie odmien-
ny charakter. Ta druga dotyczy czegoś, co jest niezależne od procesu widze-
nia i stwierdzania, natomiast ta pierwsza jest ekspresją bólu, czyli jednym
z elementów tego, co składa się na zjawisko bólu. Innymi słowy, nie rejes-
truje ona bólu, ale jest częścią tego, co obejmuje słowo „ból”. Doznania
tego rodzaju, jak i wszelkie stany mentalne, są doznaniami i stanami ucieleś-
nionych osób ludzkich. Zachowania tych osób, łącznie zachowaniem werbal-
nym, np. okrzykami bólu, nie stanowią wyłącznie zewnętrznego przejawu
doznań i stanów mentalnych, lecz są ich niezbywalnymi składnikami. To
związanie umysłu z zachowaniem powodowało, że Wittgensteina posądzano
często o behawioryzm. Sam Wittgenstein odpierał ten zarzut, zwracając
uwagę, że nie chodzi mu o redukcję doznań i stanów mentalnych do fizycz-
nego zachowania, lecz o zwrócenie uwagi na to, że języka przypisującego
stany mentalne nie należy pojmować na wzór języka opisującego obiekty
fizyczne i ich własności22.

Poglądy przedstawione w wydanych pośmiertnie Dociekaniach filozoficz-
nych oraz w publikowanych później zbiorach notatek i wykładów zyskały
sobie miano drugiej filozofii Wittgensteina. Jej rozmaite wątki do dzisiaj

22 Przystępne omówienie poglądów Wittgensteina dotyczących umysłu znajduje się w:
P. M. S. H a c k e r, Wittgenstein, przeł. J. Hołówka, Warszawa: Amber 1998.
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wywierają przemożny wpływ na filozofię brytyjską i dla wielu jej przedsta-
wicieli stanowią niezwykle ważny, a nawet jedyny, punkt odniesienia. W po-
czątkowym okresie najbardziej widoczne odbicie filozofia ta znalazła w pub-
likacjach Johna Wisdoma (1904-1993), profesora Cambridge University.
W swoich wczesnych pracach Wisdom starał się hołdować ideałowi analizy
pojęciowej i logicznej w duchu Moore’a i Russella. Pod wpływem wykła-
dów Wittgensteina z lat trzydziestych zmienił swoje poglądy. W sugestyw-
nych esejach starał się pokazać, że filozofowie są myślicielami zagubionymi
w gąszczu rozmaitych gier językowych. Ale dzięki temu są w stanie zauwa-
żyć pewne podobieństwa i różnice pomijane na ogół przez zwykłych ludzi,
a także uczonych uprawiających nauki ścisłe. Dają oni temu wyraz w formie
paradoksalnie brzmiących twierdzeń (np. „tak naprawdę nie wiemy, czy inni
ludzie mają umysły”), które w swej istocie są werbalnymi rekomendacjami
co do sposobu użycia określonych słów (w tym konkretnym przypadku
chodzi o słowo „wiedzieć”). Rzecz jasna, taką werbalną rekomendację moż-
na zrównoważyć innym zaleceniem dotyczącym sposobu użycia języka,
której podstawą będzie jakieś inne podobieństwo, różnica czy analogia. To
dialektyczne ścieranie się twierdzeń obowiązuje również na poziomie metafi-
lozoficznym. Tak więc tezie, że twierdzenia filozoficzne są tylko werbalny-
mi rekomendacjami, której źródłem jest widoczna różnica zachodząca mię-
dzy naukami szczegółowymi a filozofią, można i należy przeciwstawić tezę,
że twierdzenia filozoficzne nie są tylko werbalnymi rekomendacjami, gdyż
również w filozofii dokonuje się odkryć, które pod pewnymi względami
podobne są do odkryć naukowych. Filozofia, a w szczególności metafizyka,
to ciągłe zderzanie się paradoksalnie brzmiących twierdzeń oraz banalnych
spostrzeżeń. Nie jest to jednak bynajmniej przedsięwzięcie poznawczo jało-
we. Prace Wisdoma cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem do lat
siedemdziesiątych, aczkolwiek wraz ze stopniowym publikowaniem dzieł
składających się na drugą filozofię Wittgensteina stawało się coraz bardziej
jasne, że Wisdom nie jest wiernym interpretatorem tej filozofii, lecz nieza-
leżnym i oryginalnym myślicielem pozostającym pod olbrzymim wpływem
niektórych jej wątków. Dyskutowano zwłaszcza jego porównanie filozofii do
psychoanalizy oraz to, w jakim stopniu jest on krytykiem, a w jakim obroń-
cą metafizyki. Dzisiaj do dorobku Wisdoma nawiązuje się bardzo rzadko.

W tym samym czasie, w którym Wittgenstein rozwijał w Cambridge
swoją drugą filozofię, opartą na idei terapeutycznie zorientowanej analizy
lingwistycznej, w Oksfordzie zaczęła się kształtować tzw. filozofia języka
potocznego. Jej twórcami i głównymi architektami byli G. Ryle i J. L. Au-
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stin. Przez pewien okres mocno związani byli z nią również P. Grice
i P. F. Strawson.

Na początku lat trzydziestych Gilbert Ryle (1900-1976) wystąpił z suges-
tią, że główne zadanie filozofii polega na analizie mylących, zwodniczych
wypowiedzi i ukazaniu ich właściwej formy logicznej. Na przykład zdania
wypowiadane o bohaterach powieści Dickensa przypominają do złudzenia
zdania o realnie istniejących osobach, co prowadzi niektórych filozofów do
postulowania istnienia bytów fikcyjnych. Tymczasem w toku dokładnej
analizy okazuje się, że te pierwsze są naprawdę zdaniami charakteryzującymi
literackie wytwory pewnej realnej osoby, a w związku z tym nie ma potrze-
by zapełniania świata dodatkowymi bytami. W swoich późniejszych publika-
cjach ideę ukazywania właściwej formy logicznej zastąpił Ryle koncepcją
ustalania semantycznych kategorii wyrażeń, utrzymując, że głównym zada-
niem filozofii jest tropienie i usuwanie rozmaitych błędów kategorialnych
oraz określanie związków między pojęciami, czyli pokazywanie logicznej
geografii pojęć. Zmiana ta była prawdopodobnie podyktowana tym, że kon-
cepcja kategorii wyrażeń bardziej przystaje do rzeczywistej, wielowarstwo-
wej natury naszego języka potocznego niż idea formy logicznej, która lepiej
pasuje do sztucznych języków formalnych budowanych przez logików i ma-
tematyków. Ryle, będąc świadomy wielkiej różnorodności okoliczności,
w jakich wyrażenia językowe są używane, nigdy nie zaproponował jakiejś
sztywnej listy kategorii. Wysunął jedynie propozycję, że dwa wyrażenia
należą do tej samej kategorii, jeśli zastąpienie jednego z nich drugim w tej
czy innej konkretnej wypowiedzi nie prowadzi do absurdu. Ustalenie jednak,
czy dana wypowiedź jest absurdalna, czy też nie, okazało się sprawą bardzo
skomplikowaną. Metodę analizy kategorialnej starał się Ryle zilustrować na
przykładzie wyrażeń odnoszących się do naszych stanów i procesów mental-
nych. W swojej najbardziej znanej książce The Concept of Mind23 szczegó-
łowo argumentował, że ulegając kartezjańskiej, dualistycznej koncepcji czło-
wieka pojmujemy te wyrażenia jako odnoszące się do czegoś dziejącego się
w naszym niematerialnym wnętrzu, danym nam w introspekcji. Tymczasem
w rzeczywistości odnoszą się one w przeważającej mierze do naszego zacho-
wania i naszych dyspozycji zachowaniowych. Stanowisko to zyskało miano

23 London: Hutchinson 1949 (Czym jest umysł?, przeł. W. Marciszewski, Warszawa:
PWN 1970). Świadectwem dużego i trwałego wpływu tej książki jest wydana czterdzieści lat
później monografia znanej osobistości brytyjskiego życia akademickiego Anthony’ego Ken-
ny’ego (ur. 1931) pt. The Metaphysics of Mind, Oxford: Oxford University Press 1989. Po-
wielając dokładnie strukturę książki Ryle’a, Kenny rozwija niektóre jej wątki w duchu Arys-
totelesa i Wittgensteina.
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logicznego behawioryzmu i stało się głównym punktem wyjścia analitycznej
filozofii umysłu w II połowie XX wieku.

Na kształt oksfordzkiej filozofii języka potocznego równie silny wpływ,
jak Ryle, wywarł John Langshaw Austin (1911-1960). Był on przeświad-
czony, że filozofia nie stanowi jakiegoś jednego, systematycznego działu
wiedzy. Jest ona raczej ogromnym zbiorem rozmaitych problemów, z któ-
rych w ciągu dziejów myśli ludzkiej odrywały się bardziej szczegółowo
opracowane grupy problemowe, dając początek nowym dyscyplinom nauko-
wym, takim, jak fizyka czy psychologia. Owo opracowanie polegało przede
wszystkim na ustaleniu efektywnych metod rozwiązywania danych proble-
mów. Jednak w tym, co nazywamy filozofią, takich metod nie ma. Austin
sugerował, że jedną z takich metod mogłoby być ewentualnie dokładne
i zespołowe badanie użycia słów, związanych z konkretnym problemem
filozoficznym (kwestią wolnej woli i odpowiedzialności, naturą percepcji,
poznawalnością innych umysłów itp). Pierwszym etapem takiego badania
byłoby zebranie jak najwięcej przykładów faktycznego użycia interesujących
nas wyrażeń (słów, zdań, zwrotów idiomatycznych itp.). Tak więc interesu-
jąc się problemem wolnej woli i odpowiedzialności, powinniśmy skrzętnie
gromadzić rzeczywiste przykłady użyć takich zwrotów, jak „zrobić coś celo-
wo”, „działać rozmyślnie”, „wywołać coś przypadkowo”. W drugim etapie,
korzystając z zebranego materiału lingwistycznego, należałoby ustalić różni-
ce między poszczególnymi zwrotami, rozważając rozmaite, często wyimagi-
nowane sytuacje, w którym szczęśliwe i trafne byłoby użycie jednego ze
zwrotów, a niezbyt trafne innych, zbliżonych znaczeniowo wyrażeń. Trzecim
i ostatnim etapem byłaby ogólna charakterystyka interesujących nas zwrotów
i wyrażeń, a raczej ich sposobów użycia, połączona z próbą odpowiedzi na
pytanie, dlaczego w niektórych sytuacjach stosuje się jedne wyrażenia,
a w innych drugie. Należy jednak pamiętać, że wszelkie teorie i wyjaśnienia
muszą być mocno ugruntowane w rzeczywistej, potocznej czy standardowej
praktyce językowej. Austin sądził, że kiedy rezultaty takich drobiazgowych,
uważnych i zespołowych badań zestawimy z pospieszną, niedokładną i ogól-
nikową argumentacją wielu filozofów, to okaże się, że w ich argumentach
błędnie rozumie się niektóre wyrażenia lub utożsamia się znaczeniowo wyra-
żenia, których sposób użycia nieco się różni. Okaże się też, że kardynalną
wadą dotychczasowego uprawiania filozofii było upraszczanie, posługiwanie
się niejasno specyzowanymi przeciwstawieniami i pochopne uogólnianie.
Chociaż Austin koncentrował swoją uwagę przede wszystkim na analizie
języka potocznego, to jednak nie sądził, że ten sposób postępowania odrywa
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go od badania samej rzeczywistości. Wprost przeciwnie, w jednej ze swoich
rozpraw pisał:

Zważywszy na rozpowszechnienie sloganu „język potoczny” oraz ta-
kich nazw jak „filozofia lingwistyczna”, „filozofia analityczna” i „ana-
liza języka”, aby zapobiec nieporozumieniom, pewną rzecz trzeba
szczególnie podkreślić. Gdy badamy, co i kiedy powinniśmy powie-
dzieć, jakich słów i w jakich sytuacjach powinniśmy użyć, przygląda-
my się nie t y l k o słowom (lub „znaczeniom”, czymkolwiek miały-
by one być), lecz również rzeczywistości, o której mówimy, posługując
się owymi słowami; posługujemy się wyostrzoną świadomością słów,
by wyostrzyć nasze postrzeganie zjawisk, choć nie czynimy z niej
ostatecznego arbitra w sprawach zjawisk24.

Ale niezależnie od tych deklaracji Austin trwale zapisał się w dziejach
współczesnej filozofii brytyjskiej – i filozofii XX wieku w ogóle – przede
wszystkim jako filozof języka, a dokładniej jako twórca teorii aktów mowy.

Filozofia lingwistyczna, wraz z oksfordzką szkołą analizy języka potocz-
nego, odgrywała dominującą rolę w filozofii brytyjskiej przez ponad trzy-
dzieści lat. Zyskała również pewien wpływ w innych krajach anglojęzycz-
nych, szczególnie w USA i Australii, aczkolwiek wpływ ten nie był tak
potężny i długotrwały jak w Wielkiej Brytanii, a ponadto napotykał duży
opór. Warto jednak zaznaczyć, że również w swej ojczyźnie filozofia ta
spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem kilku znanych myślicieli. Najbar-
dziej znaczącym z nich był Bertrand Russell, który w drugiej filozofii Wit-
tgensteina nie mógł dopatrzyć się niczego interesującego, a oksfordzkich
filozofów języka potocznego oskarżał o hołdowanie naiwnej, przednaukowej
ontologii zawartej w języku potocznym. Uważał, że filozofia lingwistyczna,
zainteresowana tylko językiem, przypomina uparte i nierozumne dziecko,
które domaga się, by zegar ścienny pozbawiono wahadła, ponieważ wtedy
będzie działał dużo swobodniej i rozweselał swym żywym tempem25.

Zagorzałym krytykiem filozofii lingwistycznej był też Karl Raimund
Popper (1902-1994), centralna postać brytyjskiej filozofii nauki w XX wie-

24 Prośba o wybaczenie, w: J. L. A u s t i n, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wy-
kłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: PWN 1993, s. 244. Książka ta zawiera
cały dorobek filozoficzny Austina.

25 Porównanie to pochodzi z przedmowy Russella do książki E. Gellnera Words and
Things, London: Gollancz 1959 (Słowa i rzeczy, czyli nie pozbawiona analizy krytyka filozofii
lingwistycznej, przeł. T. Hołówka, Warszawa: Książka i Wiedza 1984), będącej bezpardono-
wym i ironicznym atakiem na filozofię lingwistyczną.
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ku i jeden z najbardziej wpływowych współczesnych filozofów nauki. Cho-
ciaż podobnie jak filozofowie lingwistyczni krytycznie oceniał on dotych-
czasowe dzieje filozofii, to jednak uważał, że filozofia to zbiór głębokich,
autentycznych problemów, które należy rozwiązywać w drodze formułowania
śmiałych, spekulatywnych teorii. Ale teorie te, tak jak teorie naukowe, mu-
szą być falsyfikowalne, tzn. muszą dopuszczać precyzyjne określenie warun-
ków, w których należałoby je odrzucić. Filozofia ma być uprawiana w kon-
tekście nauki, a nie w kontekście języka potocznego. Nie może ona w żad-
nym wypadku zrezygnować z prób udzielania odpowiedzi na ostateczne
pytania metafizyczne o sens życia i świata, które stawia sobie każdy czło-
wiek.

4. Analiza systematyczna: metafizyka deskryptywna i antyrealizm

Na początku lat sześćdziesiątych filozofia lingwistyczna wytraciła swój
impet. W recepcji dorobku Wittgensteina zaczęto coraz bardziej marginalizo-
wać jego destrukcyjne i antysystematyczne deklaracje metafilozoficzne,
a podkreślać nowatorskie i dające się systematycznie powiązać poglądy na
temat znaczenia, umysłu, przestrzegania reguł językowych oraz podstaw
matematyki i psychologii26. Po przedwczesnej śmierci Austina w 1960 ro-
ku okazało się, że kontynuacja zapoczątkowanego przez niego podejścia do
filozofii z takich czy innych powodów stawała się coraz bardziej jałowa. Co
więcej, niektórzy z przedstawicieli oksfordzkiej filozofii języka potocznego
zaczęli wyraźnie mówić o ograniczeniach tego sposobu uprawiania filozofii.

Najbardziej dobitnie, i z pewnością najbardziej znacząco, uczynił to Peter
Frederick Strawson (ur. 1919)27. W swoich pierwszych publikacjach po-

26 Wśród autorów najbardziej pomysłowo i twórczo wykorzystujących w tym okresie
dorobek Wittgensteina wyróżniają się Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (ur. 1919)
i Peter Thomas Geach (ur. 1919). Anscombe, obecnie emerytowana profesorka Uniwersyte-
tu w Cambridge, należała do kręgu najbliższych uczniów Wittgensteina i jest, zgodnie z jego
wolą, jedną z osób odpowiedzialnych za pośmiertne wydania i przekłady jego pism. Wątki
wittgensteinowskie łączą się w jej filozofowaniu z wpływami tradycji arystotelesowskiej.
Podobne wpływy widoczne są również w publikacjach jej męża P. Th. Geacha, który jest
ponadto zwolennikiem niektórych aspektów idealistycznej filozofii McTaggarta. Warto dodać,
że Geach jest, po matce, pochodzenia polskiego.

27 Stało się to nie bez udziału nauczyciela, a później przez kilka lat bliskiego współpra-
cownika Strawsona, Paula Grice’a (1913-1988). Oddziaływanie Grice’a na rozwój filozofii
brytyjskiej byłoby z pewnością większe, gdyby w roku 1967 nie przeniósł się on na stałe do
USA, na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Ponadto znaczna część jego dorobku filozo-
ficznego ukazała się drukiem dopiero w latach osiemdziesiątych.
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dejmował on typowe tematy filozofii języka potocznego. Starał się pokazać,
że klasyczna logika formalna jest zbyt uboga, by mogła odzwierciedlić
złożoną logikę języka naturalnego i strukturę przeprowadzanych w nich
wnioskowań. Szczególne uznanie przyniosła mu w tym względzie celna
krytyka Russellowskiej analizy zdań, w których wyrażenia podmiotowe
odnoszą się do obiektów nieistniejących. Jednakże Strawson szybko zdał
sobie sprawę, że w stosunku do wielu tradycyjnych zagadnień filozoficznych
metoda analizy lingwistycznej okazuje się mało użyteczna. Charakteryzując
w 1960 roku stan filozofii brytyjskiej, pisał on m.in.:

Samoświadome stosowanie metody lingwistycznej dało znakomite i czę-
sto zaskakujące wyniki. Metoda ta wiele zniszczyła i wiele ujawniła.
Powinna ona odgrywać ważną rolę w filozofii, sprawując niezastąpioną
kontrolę nad ekstrawagancją, absurdalnością i nadmiernym upraszcza-
niem oraz ujawniając coraz większe fragmenty substruktury naszego
myślenia. Nie wydaje się jednak, aby sama mogła spełnić wszystkie
wymogi badań filozoficznych. Przede wszystkim nie może sama zaspo-
koić uporczywego filozoficznego dążenia do ogólności, odkrycia jedno-
czącego wzorca czy struktury w naszej koncepcji świata28.

Warto podkreślić, że po zainicjowanym głównie przez prace późnego Wit-
tgensteina okresie rezygnacji z dążenia do ogólności i budowania teorii
filozoficznych, Strawson na nowo przywraca ów tradycyjny ideał. Filozofia
jest dla niego ustalaniem i opisywaniem ogólnych i podstawowych elemen-
tów naszego myślenia i obrazu świata29. Dokonuje się tego za pomocą
analizy pojęciowej. Nie ma to być jednak analiza redukcyjna, która sprowa-
dza jedne elementy do drugich, lecz analiza konektywna, która ustala związ-
ki między elementami czy pojęciami i ich grupami. Analiza ta wspomagana
jest argumentacją transcendentalną, która ma określić warunki możliwości
niektórych kluczowych pojęć i rozróżnień pojęciowych. Jednym z najważ-
niejszych działów tak pojętej filozofii jest metafizyka, która zmierza do
odsłonięcia i uwyraźnienia najbardziej ogólnych i niezbywalnych (koniecz-

28 The Post-Linguistic Thaw, „The Times Literary Supplement”, 59(1960), September,
9, s. 60 (przedruk w: A. C r o o k (ed.), The British Imagination, London: Cassell 1961,
s. 171-172).

29 Głównym dziełem Strawsona jest książka Individuals: An Essay in Descriptive Meta-
physics, London: Methuen 1959 (Indywidua. Próba metafizyki opisowej, przeł. B. Chwedeń-
czuk, Warszawa: Pax 1980). Zob. P. F. S t r a w s o n, Analysis and Metaphysics, Oxford:
Oxford University Press 1992 (Analiza i metafizyka, przeł. A. Grobler, Kraków: Znak 1994)
oraz T. S z u b k a, Metafizyka analityczna P. F. Strawsona, Lublin: RW KUL 1995.
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nych) elementów struktury pojęciowej, za pomocą której faktycznie myślimy
o świecie i o sobie samych. Metafizykę taką określa Strawson mianem de-
skryptywnej, czyli opisowej, i przeciwstawia metafizyce rewizyjnej, która
próbuje ulepszyć i zmienić ową strukturę pojęciową, z uwagi na to, że w o-
czach jej zwolenników, nasz zwykły, potoczny obraz świata jest częściowo
lub całkowicie błędny. W wyniku swych analiz Strawson dochodzi do wnio-
sku, że podstawowymi referentami naszych wypowiedzi, czyli obiektami
wyodrębnianymi przez wyrażenia podmiotowe (tj. przez nazwy lub deskryp-
cje), są stosunkowo trwałe, substancjalne partykularia, takie, jak ciała mate-
rialne i osoby. Obok partykulariów, czyli przedmiotów jednostkowych, zmu-
szeni jesteśmy też przyjąć istnienie obiektów abstrakcyjnych, czyli uniwersa-
liów. Inne argumenty metafizyczne Strawsona zmierzają do wykazania np.,
że koniecznym warunkiem przypisywania sobie subiektywnych stanów do-
świadczenia jako czasowo uporządkowanej serii jest uznanie, że niektóre
z tych doświadczeń są uświadamianiem sobie obiektywnych przedmiotów
istniejących w przestrzeni czy też, że koniecznym warunkiem przypisywania
sobie stanów umysłu jest zdolność identyfikacji stanów umysłu u innych
podmiotów. Wielu interpretatorom myśli Strawsona jego filozofia jawi się
jako połączenie wątków arystotelesowskich z wątkami typowo kantowski-
mi30.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych największy wpływ na
kształt filozofii brytyjskiej wywierały koncepcje oksfordzkiego profesora
logiki, obecnie emerytowanego, Michaela Dummetta (ur. 1925). Pod wielo-
ma względami Dummett stawia filozofii jeszcze bardziej systematyczne
zadania niż Strawson. Nie skupia się on jedynie na opisaniu i ustaleniu
warunków możliwości lub wyjaśnieniu kilku wybranych aspektów naszej
myśli i mowy. Uważa, że punktem wyjścia filozofii powinna być całościowa
i systematyczna analiza fundamentalnej struktury naszych myśli. Ponieważ
owa struktura odzwierciedla się w języku i w nim najlepiej jest uchwytna,
filozofię języka można uznać za najbardziej kluczową dyscyplinę filozofii.
Ale nie każdą filozofię języka, lecz wyłącznie tę, która przybierze postać
systematycznej, w pełni eksplanacyjnej teorii znaczenia. Ma to więc być
teoria, która nie tylko opisze naszą praktykę językową, ale również zidenty-
fikuje jej podstawowe elementy i określi, na czym ostatecznie polega ich

30 Zapoczątkowany przez Strawsona powrót filozofii brytyjskiej do metafizyki kontynuuje
m.in. David Wiggins (ur. 1933), w swojej typowo arystotelesowskiej koncepcji identyczności
i rodzajów naturalnych. Zob. jego monografię Sameness and Substance, Oxford: Blackwell
1980 (jedną z jej głównych idei krótko przedstawia Q. Cassam w ostatniej części zamieszczo-
nego poniżej eseju).
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znaczenie. Ponieważ zasadniczymi elementami w naszej praktyce asertorycz-
nej, czyli praktyce wygłaszania twierdzeń, są zdania, owa teoria znaczenia
będzie przede wszystkim teorią znaczenia zdań. Na gruncie tym będą z sobą
zwykle konkurowały dwa rozwiązania: stanowisko określające znaczenie
w kategoriach niezależnych od poznania warunków prawdziwości (warunko-
woprawdziwościowa teoria znaczenia)31 oraz stanowisko wiążące znaczenie
z rozpoznawalnymi warunkami stwierdzalności czy uzasadnialności (justyfi-
kacjonistyczna teoria znaczenia). Z uwagi na to, w jaki sposób uczymy się
języka i manifestujemy jego rozumienie, więcej racji przemawia na rzecz
tego drugiego stanowiska, aczkolwiek nie można na tej podstawie wyciągać
pochopnie wniosku, że pojęcie prawdy nie ma żadnego udziału w determina-
cji znaczenia. Chociaż danych dla tego typu teorii dostarcza nasza praktyka
językowa, to jednak i ona może na pewnym etapie zostać zrewidowana.
Będzie to zasadne wtedy, kiedy pełne określenie znaczenia danej grupy zdań
może doprowadzić do stwierdzenia, że wbrew zastanej praktyce wnioskowa-
nia i logice, która leży u jej podstaw, jedne z tych zdań nie są wyprowa-
dzalne z innych.

Zdaniem Dummetta dysponując taką teorią znaczenia, będziemy mogli
dokonać niedogmatycznego rozstrzygnięcia sporów metafizycznych i zidenty-
fikować trafne koncepcje metafizyczne. I tak, dysponując pełną teorią zna-
czenia zdań wypowiadanych przez nas o świecie materialnym, będziemy
mogli orzec, czy zasadny jest realizm w odniesieniu do świata materialnego,
czy też raczej idealistyczny fenomenalizm. Z kolei teoria znaczenia zdań
matematycznych pozwoli nam rozstrzygnąć między platońską wizją przed-
miotu matematyki a konstruktywistyczną czy intuicjonistyczną tezą, że mate-
matyka traktuje o wytworach umysłu ludzkiego. Natomiast teoria znaczenia
wypowiedzi etycznych da nam racjonalne podstawy, by rozstrzygnąć spór
między realizmem moralnym czy etycznym a subiektywizmem, tzn. między
poglądem, że etyczne oceny i normy są tak samo obiektywnie prawdziwe
lub fałszywe jak zdania o masie czy kolorze otaczających nas obiektów
materialnych, a poglądem, że są one jedynie wyrazem naszych osobistych
reakcji na pewne działania czy zdarzenia. Krótko mówiąc, po zbudowaniu
pełnej teorii znaczenia będziemy w stanie położyć kres kontrowersyjności
metafizyki i niestabilności jej rezultatów, szczególnie w zakresie sporu re-

31 Teorię tę w sposób systematyczny i szczegółowy rozwinął amerykański filozof Donald
Davidson. Na początku lat siedemdziesiątych jego poglądy znalazły sporo zwolenników
w Wielkiej Brytanii, szczególnie w Oksfordzie. Wpływ ten odzwierciedlają m.in. publikacje
z zakresu filozofii języka następujących autorów: Gareth Evans (1946-1980), John McDo-
well (ur. 1942) i Christopher Peacocke (ur. 1950).
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alizmu z rozmaitymi formami antyrealizmu. Sam Dummett jest przekonany,
że spór ten powinien się zakończyć zwycięstwem umiarkowanej formy anty-
realizmu, takiej, która nie ma charakteru subiektywistycznego32.

Program Dummetta, określany najczęściej terminem „antyrealizm seman-
tyczny”, wyrastał z jednej strony z badań jego twórcy nad filozofią języka
G. Fregego oraz z chęci systematycznego rozwinięcia idei Wittgensteina
sprowadzającej znaczenie do sposobu użycia. Wielu interpretatorów i kryty-
ków uważało go też za zwykłe uogólnienie intuicjonistycznej filozofii mate-
matyki na wszystkie dziedziny naszego dyskursu oraz za prostą kontynuację
neopozytywistycznej filozofii języka utożsamiającej znaczenie zdania z me-
todą jego weryfikacji, chociaż sam Dummett wyraźnie podkreślał, że zawsze
daleki był od atomizmu semantycznego neopozytywistów, w myśl którego
zdania zyskują swe znacznie pojedynczo, niezależnie od siebie33.

Najwybitniejszym kontynuatorem antyrealistycznego programu Dummetta
jest bez wątpienia Crispin Wright (ur. 1942), profesor logiki i metafizyki
Uniwersytetu St Andrews w Szkocji. W wielu wnikliwych rozprawach do-
kładnie rozróżnił i scharakteryzował on argumenty przemawiające na rzecz
programu antyrealistycznego oraz warunki, jakie musi spełniać systematycz-
na teoria znaczenia, będąca jego składową. Godząc się, że teoria ta musi być
sformułowana w kategoriach w zasadzie rozpoznawalnych warunków stwier-
dzalności, starał się bliżej określić naturę i rodzaje owych warunków, suge-
rując jednocześnie, że odpowiednikiem pojęcia prawdy może być w tej teorii
wyidealizowane pojęcie stwierdzalności, zwane przez niego superstwierdzal-
nością. Rozważał też kwestię, czy antyrealizm semantyczny rzeczywiście
domaga się rewizji logiki klasycznej. Należy jednak zaznaczyć, że w ostat-
nich swych publikacjach Wright odszedł od prostej kontynuacji i modyfika-
cji pierwotnego programu Dummetta w kierunku wypracowania nowego,
bardziej pluralistycznego schematu sporu realizmu z antyrealizmem, w któ-
rym wspólnym punktem wyjścia jest metafizycznie neutralne, minimalne
pojęcie prawdy34.

32 Najpełniejszy wykład poglądów Dummetta zawiera jego monografia The Logical Basis
of Metaphysics, London: Duckworth 1991 (Logiczna podstawa metafizyki, przeł. W. Sady,
Warszawa: PWN 1998). Zob. odpowiednie fragmenty zamieszczonego poniżej artykułu
Q. Cassama oraz rozprawę M. Dummetta w pierwszej części tomu.

33 O historycznych źródłach antyrealizmu semantycznego mówi Dummett w jednym ze
swoich wywiadów. Zob. Antyrealistyczne spojrzenie na język, myśl, logikę i historię filozofii
analitycznej. Z Michaelem Dummettem rozmawia Fabrice Pataut, przeł. A. Grobler, „Kwartal-
nik Filozoficzny”, 26(1998), z. 1, s. 161-195.

34 Kluczowe elementy tego schematu przedstawione są w rozprawie C. Wrighta zamiesz-
czonej w tym tomie.
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Generalnie trzeba jednak stwierdzić, że program antyrealistyczny Dum-
metta miał więcej krytyków niż kontynuatorów35. Ale trudno nie przyznać,
że wniósł on spore ożywienie do filozofii anglosaskiej i być może był to
ostatni znaczący i oryginalny wkład filozofii brytyjskiej do rozwoju XX-
-wiecznej filozofii języka, epistemologii i metafizyki.

5. Granice analizy i pluralizm końca XX wieku

Przejście od analizy lingwistycznej, i innych wcześniejszych typów anali-
zy filozoficznej, do analizy systematycznej wiązało się, zarówno u Strawso-
na jak i u Dummetta, z akceptacją umiarkowanej formy holizmu, tak bardzo
krytykowanego przez twórców brytyjskiej filozofii analitycznej. Obaj ci
filozofowie, wspomagani w tym aspekcie przez sympatyków Davidsonow-
skiej teorii znaczenia, podkreślali, że zdania i sądy są z sobą powiązane
licznymi relacjami i nie można uchwycić i scharakteryzować treści jednego
z nich bez uwzględnienia jego relacji do całej grupy innych zdań czy sądów.
Podobnie ma się rzecz z charakterystyką treści nazw czy pojęć. Chociaż
istnieją jakieś rozsądne granice takiego holizmu (należy przyjąć, że niektóre
fragmenty języka czy naszej struktury pojęciowej stanowią względnie izolo-
wane całości, bo inaczej nie można byłoby uniknąć absurdalnej konsekwen-
cji, że znajomość znaczenia jednego zdania wymaga znajomości całego
języka), to jednak analiza pojmowana jako myślowe rozkładanie jakiejś
całości musi mieć na uwadze ową całość, której te części są elementami.
Wydaje się więc, że wymiar analityczny i syntetyczny splatają się w filozo-
fowaniu w sposób nierozdzielny.

W latach osiemdziesiątych filozofia analityczna ulega istotnemu prze-
kształceniu, w wyniku którego filozofia języka traci prymat centralnej dys-
cypliny. Jej miejsce zajmuje filozofia umysłu. Problemy znaczenia języko-
wego i struktury języka są teraz coraz częściej stawiane jako kwestie doty-
czące treści określonych stanów mentalnych i struktury myśli. A ponieważ
najbardziej rozpowszechnione wersje filozofii umysłu mają charakter natura-
listyczny, analiza filozoficzna musi być kształtowana przez wyniki badań
empirycznych i musi respektować założenia metodologiczne nauk szczegóło-

35 W Wielkiej Brytanii krytykami tymi byli m.in. Simon Blackburn (ur. 1944), Edward
Craig (ur. 1942), Colin McGinn (ur. 1950), Timothy Williamson (ur. 1955), a także
wspomniani już wcześniej J. McDowell, Ch. Peacocke oraz P. F. Strawson. Jedną z linii tej
krytyki omawia Q. Cassam w zamieszczonej poniżej rozprawie.
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wych. W Wielkiej Brytanii autorami tego zwrotu od filozofii języka do
filozofii umysłu byli przede wszystkim wspomniani już wcześniej w innym
kontekście: G. Evans (przedwcześnie zmarły wielki talent filozofii oksfor-
dzkiej końca lat siedemdziesiątych), C. McGinn oraz Ch. Peacocke (od roku
1989 następca Strawsona na katedrze filozofii metafizycznej w Oksfordzie).
Wzorcowe przykłady analiz przeprowadzanych z wykorzystaniem wyników
nauk szczegółowych, zwłaszcza psychologii i nauk kognitywnych, można
natomiast znaleźć w pracach Johna Campbella (ur. 1956).

Obok tej tendencji do naturalizacji analizy filozoficznej i powiązania jej
z wynikami nauk empirycznych powraca też, w nieco innym przebraniu,
wittgensteinowski sceptycyzm co do możliwości zbudowania interesujących,
wyjaśniających teorii, które byłyby wynikiem analizy kluczowych pojęć
filozoficznych, takich, jak „prawda”, „znaczenie” czy „referencja”. Scepty-
cyzm ten znany jest obecnie pod nazwą minimalizmu. Przejawia się on
w przekonaniu, że podstawowa treść pojęć filozoficznych, np. pojęcia praw-
dy, zawiera się w podstawieniach jakiegoś trywialnego schematu, np. „sąd,
że p, jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy p”. Tak więc wyniki, do
jakich prowadzi analiza filozoficzna, nie są szczególnie fascynujące i od-
krywcze. Zwolennikiem takiego podejścia minimalistycznego jest Paul Hor-
wich (ur. 1947), od kilku lat profesor University College w Londynie.

Zwraca się też coraz częściej uwagę na swoistą sterylność analitycznego
paradygmatu filozofowania, wypracowanego głównie w Wielkiej Brytanii
i przeniesionego później do innych krajów anglojęzycznych. Bodaj najbar-
dziej dogłębnie czyni to Bernard Williams (ur. 1929), najpierw profesor
filozofii na Uniwersytecie w Cambridge, a później na Uniwersytecie Oksfor-
dzkim oraz Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Williams kształcił się
w Oksfordzie w okresie dominacji filozofii języka potocznego, a jego doro-
bek zawiera wiele znaczących pozycji z zakresu etyki, filozofii umysłu
i metafizyki, mieszczących się w głównym nurcie filozofii analitycznej.
W swoich ostatnich publikacjach podkreśla on jednak, aby nie absolutyzo-
wać filozofii analitycznej i nie traktować jej jako jedynego odpowiedzialne-
go i rzetelnego sposobu podejścia do problemów filozoficznych. Podejście
to opiera się na formułowaniu i izolowaniu poszczególnych zagadnień oraz
beznamiętnym ważeniu racji i argumentów na rzecz ich rozmaitych rozwią-
zań. Ma to niewątpliwe zalety, ale ma również swoje ograniczenia i jest
wytworem określonej sytuacji historycznej. Nadmierne hołdowanie ideałowi
czystości metodologicznej i racjonalności naukowej nie przyniesie filozofii
żadnego pożytku. Powinna ona częściej posiłkować się różnymi rodzajami
rozumienia człowieka i świata, łącznie z tymi, które znajdujemy w literatu-

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



39Fazy rozwoju filozofii brytyjskiej w XX wieku

rze pięknej. Dążenie do prawdy i korzystanie z zasobów wyobraźni ludzkiej
wzajemnie się nie wykluczają.

Obok tych wewnętrznych przemian, które zdaniem niektórych autorów
przekształcają brytyjską filozofię analityczną w tak radykalnym stopniu, że
można zasadnie mówić o jej kresie, warto jeszcze powiedzieć kilka słów
o czynnikach zewnętrznych, które sprawiają, że filozofia w Wielkiej Brytanii
ma obecnie bardziej pluralistyczny i niespecyficzny charakter niż we wcześ-
niejszych, wyróżnionych tu okresach (choć ciągle jest mniej zróżnicowana
niż filozofia w USA i na kontynencie europejskim).

Po pierwsze, aż do zupełnie niedawnych czasów dzieje filozofii brytyj-
skiej w XX wieku były przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, dziejami
filozofii uprawianej na uniwersytetach w Cambridge i Oksfordzie. Upra-
szczając nieco sprawę, można powiedzieć, że do II wojny światowej na
brytyjskiej scenie filozoficznej dominowali myśliciele z Cambridge, nato-
miast po II wojnie światowej aż do lat sześćdziesiątych niekwestionowanym
centrum filozofii brytyjskiej (a być może nawet filozofii analitycznej w ogó-
le) był Oksford. Na skutek gwałtownego wzrostu liczby uniwersytetów w o-
statnich czterdziestu latach, sytuacja ta uległa radykalnej zmianie. Chociaż
z uwagi na system nauczania, Uniwersytet Oksfordzki jest w dalszym ciągu
instytucją zatrudniającą w Wielkiej Brytanii największą liczbę filozofów, to
jednak jego wkład do dorobku filozofii brytyjskiej, łącznie z wkładem filo-
zofów z Cambridge, jest obecnie równoważony, a niekiedy nawet przewyż-
szany, przez wyniki badań prowadzonych na innych uniwersytetach angiel-
skich i szkockich36.

Po drugie, w ostatnich pięćdziesięciu latach filozofia amerykańska, mają-
ca dotąd – z wyjątkiem pragmatyzmu – charakter zdecydowanie wtórny
wobec myśli europejskiej, stała się dominującą filozofią, przynajmniej
w świecie anglojęzycznym. W Wielkiej Brytanii ten zmieniający się układ
sił zaznaczył się początkowo coraz częstszymi dyskusjami z takimi filozofa-
mi amerykańskimi, jak W. V. Quine czy W. Sellars. Później natomiast kon-
cepcje filozoficzne myślicieli amerykańskich zaczęły bezpośrednio kształto-
wać sposób stawiania i rozwiązywania problemów przez filozofów brytyj-
skich. W zakresie filozofii języka i filozofii umysłu dowodem tego stanu
rzeczy jest wpływ takich autorów amerykańskich, jak T. Burge, D. Davidson
i J. A. Fodor. Ponadto owa zmiana układu sił wraz z czynnikami ekono-
miczno-politycznymi spowodowała emigrację wielu wybitnych filozofów do

36 O przemianach tych pisze R. Hall w przeglądowym artykule Contemporary British
Philosophy, „Zeitschrift für philosophische Forschung”, 38(1984), s. 638-648.
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USA. Zdecydowali się na to m.in. S. Blackburn, J. McDowell, C. McGinn
i B. Williams.

Wszystko to razem wzięte sprawia, że filozofia brytyjska zaczyna się
coraz bardziej gubić w oceanie filozofii anglojęzycznej w ogóle. Parafrazu-
jąc konkluzję jednego z encyklopedycznych opracowań dotyczących dziejów
filozofii tego obszaru geograficznego37, można chyba powiedzieć, że wraz
z końcem XX wieku dobiegają kresu dzieje filozofii brytyjskiej odróżniają-
cej się od filozofii anglojęzycznej. Dokonuje się to jednak w warunkach,
które jeszcze w niezbyt odległej przeszłości trudno byłoby przewidzieć.

37 Q u i n t o n, Angielska filozofia, s. 26.
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Quassim Cassam

Współczesna filozofia brytyjska:
język, prawda i rzeczywistość*

I

Gottlob Frege utrzymywał, że znaczenie (sens) zdania określone jest
przez warunek bycia przez nie prawdziwym1. W roku 1967 amerykański
filozof Donald Davidson potwierdził to spostrzeżenie Fregego w artykule,
który – wraz z późniejszymi rozprawami Davidsona – znacząco wpłynął na
rozwój filozofii w Wielkiej Brytanii w latach siedemdziesiątych2. Zaintere-
sowanie naturą znaczenia i prawdy leżało również w centrum serii niezwykle
ważnych rozpraw brytyjskiego filozofa Michaela Dummetta, którego monu-
mentalne studium na temat filozofii języka Fregego zostało opublikowane
w roku 19733. Dummett podkreślał często, że jeśli znaczenie zdania oznaj-
mującego ma być scharakteryzowane w kategoriach warunków prawdziwości,
to o pojęciu prawdy musi być możliwe powiedzenie czegoś więcej niż tylko
określenie warunków, w których stosuje się ono do danych zdań4. W szcze-
gólności trzeba wyjaśnić, czy warunek prawdziwości zdania pojęty jest jako

* La philosophie britannique contemporaine: langage, vérité et réalité, w: R. K l i -
b a n s k y, D. P e a r s (éd.), La philosophie en Europe, Paris: Gallimard 1993, s. 370-
390. © Éditions Gallimard/Unesco 1993. Przekład, na podstawie nie opublikowanego orygina-
łu angielskiego, za zgodą Autora.

1 Zob. np. § 32 dzieła Fregego Grundgesetze der Arithmetik (The Basic Laws of Arithme-
tic: Exposition of the System, trans. by M. Furth, Berkeley–Los Angeles: University of Cali-
fornia Press 1964).

2 Zob. zwłaszcza D. D a v i d s o n, Truth and Meaning, „Synthese”, 17(1967),
s. 304-323 [Prawda i znaczenie, przeł. J. Gryz, w: D. D a v i d s o n, Eseje o prawdzie,
języku i umyśle, Warszawa: PWN 1992, s. 3-32].

3 M. D u m m e t t, Frege: Philosophy of Language, London: Duckworth 1973. Wiele
jego ważnych artykułów jest zebranych w: M. D u m m e t t, Truth and Other Enigmas,
London: Duckworth 1978.

4 Truth and Other Enigmas, s. XXI.
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warunek, który jesteśmy w stanie rozpoznać, ilekroć on zachodzi. M. Dum-
mett twierdzi wręcz, że „relacja prawdy do rozpoznania prawdy jest fun-
damentalnym problemem teorii znaczenia lub, co jest tym samym, metafizy-
ki”5. Zgodnie z programem Dummetta wiele tradycyjnych sporów metafi-
zycznych, odnoszących się do różnych dziedzin, można zinterpretować jako
przypadki szerszego konfliktu między tym, co nazywa on „realizmem”, a
tym, co określa jako „antyrealizm”, gdzie realizm pojęty jest jako stanowisko
zobowiązujące do przyjęcia możliwości prawdy przekraczającej rozpoznanie.
Spór między realizmem a antyrealizmem jest, jak się wydaje, jednym z naj-
bardziej interesujących w filozofii brytyjskiej ostatnich lat.

Zważywszy na zainteresowanie wielu filozofów brytyjskich pojęciem
prawdy, nie jest niczym zaskakującym, że zajmują się oni również relacją
r e f e r e n c j i, tj. relacją między terminami jednostkowymi a przedmio-
tami w świecie, ponieważ pojęcia prawdy i referencji są z sobą mocno po-
wiązane. Jeśli S jest zdaniem, w którym termin jednostkowy jest połączony
z predykatem, to S jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy predykat stosuje
się do przedmiotu, do którego odnosi się termin jednostkowy. Inspirujące
dociekania Bertranda Russella nad referencją6 oraz krytyka Russella prze-
prowadzona przez Petera Strawsona7 nadal przyciągają uwagę; na wielu
filozofów brytyjskich wywarły również wpływ badania nad referencją pro-
wadzone przez współczesnych filozofów amerykańskich, takich jak Saul
Kripke8 i Hilary Putnam9.

Zagadnienia referencji dotyczą nie tylko relacji między językiem a rze-
czywistością, ale również relacji między myślą a rzeczywistością. Nie byłoby
zatem poprawne ograniczanie znaczenia najnowszych badań nad referencją
tylko do filozofii języka. Na przykład znakomita i szeroko dyskutowana
książka Garetha Evansa The Varieties of Reference, opublikowana w 1982
roku, dowodzi, że istnieją myśli skierowane na przedmioty, których po pros-

5 The Justification of Deduction, w: M. D u m m e t t, Truth and Other Enigmas,
s. 314.

6 B. R u s s e l l, On Denoting, „Mind”, 14(1905), s. 479-493 [Denotowanie, przeł.
J. Pelc, w: J. P e l c (red.), Logika i język. Studia z semiotyki logicznej, Warszawa: PWN
1967, s. 253-275].

7 P. F. S t r a w s o n, On Referring, „Mind”, 59(1950), s. 320-344 [O odnoszeniu się
użycia wyrażeń do przedmiotów, przeł. J. Pelc, w: P e l c (red.), Logika i język, s. 377-413].

8 S. K r i p k e, Naming and Necessity, Oxford: Blackwell 1980 [Nazywanie a koniecz-
ność, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Pax 1988].

9 H. P u t n a m, The Meaning of „Meaning”, w: t e n ż e, Philosophical Papers, vol.
II: Mind, Language and Reality, Cambridge: Cambridge University Press 1975, s. 215-271.
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tu nie da się pomyśleć w okolicznościach, gdy nie ma żadnego przedmio-
tu10. Takie myśli określane są jako russellowskie i Evans twierdzi, że myśli
wskazujące (jak „ta filiżanka jest F”) są w tym sensie russellowskie. Jest to
twierdzenie należące do tego, co określa się ogólnie jako teorię treści – dział
filozofii leżący na przecięciu filozofii języka, metafizyki i filozofii umysłu.
Pojęcie treści jest pojęciem stosującym się do zdań, myśli i przeżyć percep-
cyjnych. Twierdzenie, że znaczna część najbardziej interesujących badań
prowadzonych przez filozofów brytyjskich w ostatnich latach to badania
z zakresu filozofii treści, nie byłoby wcale twierdzeniem istotnie wprowadza-
jącym w błąd. Nie trzeba dodawać, że nie byłaby to w pełni zadowalająca
charakterystyka, ponieważ istnieją również interesujące i ważne prace, do
których stosowanie tego określenia nie jest właściwe. Powiem coś o niektó-
rych takich pracach w końcowej części artykułu (IV), ale zasadniczy trzon
tego przeglądu najnowszej filozofii brytyjskiej będzie dotyczył zagadnień,
które mieszczą się w ramach teorii treści. Następna część (II) będzie wpro-
wadzeniem do sporu między realizmem a antyrealizmem. Po tym, w części
III, krótko omówię najnowsze badania nad referencją.

II

Według M. Dummetta głównym założeniem realizmu, w odniesieniu do
jakiejś danej klasy zdań (sentences or statements), jest to, że „każde zdanie
w tej klasie jest niezależnie od naszej wiedzy zdeterminowane jako prawdzi-
we albo nieprawdziwe przez jakąś rzeczywistość obiektywną, której istnienie
i konstytucja jest również niezależna od naszej wiedzy”11. Na przykład
realizm w sprawie przeszłości jest poglądem, według którego prawdziwość
zdania o przeszłości nie zależy od tego, że istnieją teraz ślady przeszłych
stanów rzeczy, pozwalające nam rozpoznać to zdanie jako prawdziwe. Re-
alizm w sprawie świata zewnętrznego jest poglądem, że istnieje określona
rzeczywistość fizyczna, czyniąca prawdziwym albo fałszywym każde dowol-
ne zdanie o przedmiotach materialnych, które możemy sformułować. Realizm
w sprawie matematyki jest poglądem, że zdanie matematyczne może być
prawdziwe, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie go dowieść.

Realistyczne pojęcie prawdy jest odpowiednie dla danej klasy zdań tylko
wtedy, gdy – jak to formułuje Dummett – „integralnym składnikiem naszego

10 Zob. zwłaszcza rozdz. II, III, VI i IX tej książki (The Varieties of Reference, ed. by
J. McDowell, Oxford: Clarendon Press 1982).

11 The Interpretation of Frege’s Philosophy, London: Duckworth 1981, s. 434.
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rozumienia tych zdań jest to, że pojmuje się je jako uzyskujące prawdziwość
albo fałszywość obiektywnie i niezależnie od naszej wiedzy lub zdolności
do wiedzy; nasze rozumienie musi polegać na świadomości warunku praw-
dziwości takiego zdania, pojmowanego jako warunek, który zdeterminowanie
albo zachodzi, albo nie zachodzi”12. Zasada dwuwartościowości jest zasadą,
według której każde zdanie jest, zdeterminowanie, albo prawdziwe, albo
fałszywe. Stąd też, pisząc w 1978 roku, Dummett twierdził, że akceptacja
zasady dwuwartościowości jest kamieniem probierczym stanowiska realis-
tycznego13. Natomiast dla antyrealisty nieuprawnione jest oddzielanie idei
prawdziwości lub fałszywości zdania od naszej zdolności rozpoznania jego
prawdziwości lub fałszywości, od naszej zdolności jego weryfikacji lub
falsyfikacji. Bez wątpienia będą takie zdania, których nie możemy ani zwe-
ryfikować, ani sfalsyfikować, a więc zdania, co do których antyrealista od-
rzuca zasadę dwuwartościowości. Rozważmy na przykład zdanie o odległej
przeszłości, którego nie możemy ani zweryfikować, ani sfalsyfikować
w świetle naszej obecnej wiedzy. Zakładając, że być może będziemy w sta-
nie je zweryfikować lub sfalsyfikować kiedyś w przyszłości, nie jesteśmy
obecnie upoważnieni do powiedzenia, że zdanie to nie jest ani prawdziwe,
ani fałszywe. Z perspektywy antyrealistycznej nie jesteśmy również upoważ-
nieni do powiedzenia, że musi być albo tak, albo tak, gdyż to byłoby zało-
żeniem prawdy przekraczającej rozpoznanie.

W swoich nowszych pracach Dummett występuje przeciw identyfikacji
sporu realizm–antyrealizm ze sporem dotyczącym akceptowalności zasady
dwuwartościowości, ponieważ od zasady dwuwartościowości można odejść
w taki sposób, że będzie to zgodne z realizmem14. Według jego obecnego
poglądu realizm i antyrealizm najlepiej charakteryzować b e z p o ś r e d -
n i o, przeciwstawiając ich koncepcję związku między prawdą a rozpozna-
niem lub weryfikacją. Jest jednak ważne, by dostrzec, że antyrealista nie jest
zobowiązany do przyjęcia poglądu, iż uchwycenie zdania jest zdolnością jego
weryfikacji, gdyż mogą istnieć zdania, które potrafimy zrozumieć, lecz któ-
rych nie możemy zweryfikować. Żądanie antyrealisty jest takie, że
w przypadku braku konkluzywnej weryfikacji lub falsyfikacji, dostępne po-
winno być przynajmniej ś w i a d e c t w o za lub przeciw zdaniom, które
potrafimy zrozumieć. Błędem byłoby również przypuszczanie, że antyrealista
nie akceptuje związku między znaczeniem a warunkami prawdziwości. Jak

12 Tamże.
13 Truth and Other Enigmas, s. XXXII.
14 Zob. The Interpretation of Frege’s Philosophy, rozdz. XX.
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sugeruje Dummett, przy odpowiednim sposobie pojmowania prawdy nawet
antyrealista może uważać znaczenie zdania za określone przez warunek bycia
przez nie prawdziwym: „problemem nie jest to, czy znaczenie należy wyjaś-
niać w kategoriach warunków prawdziwości, lecz jakie pojęcie prawdy jest
dopuszczalne”15. Dlatego też antyrealista może utożsamić prawdziwość zda-
nia z jego poprawną stwierdzalnością, polegającą na jego weryfikowalności
a l b o dostępności niekonkluzywnego świadectwa na jego rzecz.

Antyrealizm przypomina niewątpliwie weryfikacjonizm i weryfikacjonizm
jest na pewno jedną z wersji antyrealizmu. Nie jest to jednak jedyna wersja,
gdyż najnowsze dyskusje sugerują, że antyrealizm musi tylko podkreślać
związek między prawdą a świadectwem (które może być niekonkluzywne),
a nie związek między prawdą a weryfikowalnością. W mniej restryktywnej
wersji antyrealizmu nie trzeba kwestionować zrozumiałości wszystkich zdań
nieweryfikowalnych. Nadal poprawna będzie interpretacja sporu między
realizmem a antyrealizmem jako sporu w sprawie tego, czy prawda przekra-
cza rozpoznanie, ale antyrealizm można teraz ujmować jako stanowisko
wymagające, że aby zdanie było prawdziwe, musimy być w stanie rozpoznać
okoliczności gwarantujące jego stwierdzenie lub zaprzeczenie, przy czym
owe okoliczności mogą nie weryfikować tego zdania.

Dummett wysunął kilka argumentów podających w wątpliwość ideę praw-
dy przekraczającej rozpoznanie. Pierwszy argument jest taki, że trudno wy-
jaśnić, jak moglibyśmy n a b y ć koncepcję prawdy przekraczającej roz-
poznanie. Drugi argument wskazuje na trudność z wyjaśnieniem tego, co
w użyciu języka przez osobę mówiącą m a n i f e s t u j e uchwycenie
przez nią warunków prawdziwości przekraczających rozpoznanie. Jeśli rozu-
mienie polega na znajomości warunków prawdziwości, to taka znajomość
musi być wiedzą i m p l i c y t n ą, a wobec tego teoria znaczenia musi
zawierać wyjaśnienie tego, jak taka wiedza implicytna się manifestuje.
W przypadku zdania rozstrzygalnego M. Dummett proponuje, by „znajomość
przez osobę mówiącą warunku jego prawdziwości polegała na opanowaniu
przez nią procedury rozstrzygania tego zdania, tj. na jej zdolności – w odpo-
wiedniej sytuacji – przeprowadzenia tej procedury i okazania, na jej zakoń-
czenie, że rozpoznała, czy ów warunek zachodzi, czy też nie”16. Rzecz jas-
na, coś takiego nie stosuje się do zdań nierozstrzygalnych, takich, jak kontr-
faktyczne okresy warunkowe i zdania o odległej przeszłości. Uchwycenie
warunku prawdziwości zdania nierozstrzygalnego nie może polegać na naszej

15 Truth and Other Enigmas, s. XXII.
16 What Is a Theory of Meaning (II), w: G. E v a n s, J. M c D o w e l l (eds.),

Truth and Meaning: Essays in Semantics, Oxford: Clarendon Press 1976, s. 81.
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zdolności jego rozstrzygnięcia. W przypadku zdania pojmowanego przez
realistę jako zdanie, które może być samo (barely) prawdziwe (a więc gdy
nie ma żadnego innego zdania lub klasy zdań, do których można go zredu-
kować), skłonni jesteśmy traktować znajomość jego warunku prawdziwości
jako sprawę zdolności używania tego zdania do zdawania sprawozdania
z obserwacji. W przypadku zdań nierozstrzygalnych, obserwacje, których
przeprowadzenie sobie wyobrażamy, nie są obserwacjami, do jakich jesteśmy
zdolni. Realista uważa je raczej za „obserwacje, które mogłyby zostać prze-
prowadzone przez jakąś istotę dysponującą odmienną perspektywą czasoprze-
strzenną albo istotę, której władze obserwacyjne i intelektualne przekraczają
nasze własne władze, przy czym pojęte są one na wzór posiadanych przez
nas władz, lecz rozszerzone w drodze analogii”17.

Na antyrealistę dummettowskiego nie wywiera wrażenia odwołanie się do
władz hipotetycznej istoty w charakteryzowaniu tego, na czym polega znajo-
mość warunku prawdziwości zdania nierozstrzygalnego. Antyrealista pod-
kreśla, że jeśli znaczenie nie ma stać się niewyrażalne, to znaczenia zdania
nie wolno traktować jako czegoś, co nie manifestuje się w naszym użyciu
tego zdania. Dla antyrealisty znajomość użycia zdania jest w istocie rzeczy,
jak formułuje to Crispin Wright, kwestią „operacyjnego uchwycenia różnicy
między stanami informacji, które uzasadniają jego użycie asertoryczne, a sta-
nami informacji, które tego nie uzasadniają”18. W przypadku zdań, które
przekraczają weryfikację konkluzywną, nasze uchwycenie tej różnicy polega
na wrażliwości na obecność lub brak dobrego, lecz niekonkluzywnego świa-
dectwa prawdziwości takich zdań. W przypadku zdań weryfikowalnych lub
rozstrzygalnych, antyrealista w dalszym ciągu podkreśla, że ich rozumienie
polega na zdolności ich weryfikacji, lecz n i e zakłada, że jest to zawsze
sprawa dokonania odpowiednich obserwacji. Dummettowski antyrealista
chętnie uzna, że charakterystyczne dla znaczeń pewnych zdań może być to,
iż jakiś inferencyjny proces musi być elementem czegokolwiek, co będzie
uchodziło za konkluzywnie ustalające ich prawdziwość. Jedynie w przypadku
prostego zdania obserwacyjnego poprawne będzie przekonanie, że weryfika-
cja polega na występowaniu sekwencji percepcji zmysłowych, choć może
zdarzyć się i tak, że zdanie obserwacyjne będzie uzasadnione pośrednio, za
pomocą argumentu dedukcyjnego. M. Dummett podkreśla jednak, że pośredni
sposób weryfikacji zdania obserwacyjnego nie może być czymś niezależnym:
„w przypadku zdania obserwacyjnego wydedukowanego za pomocą teorii

17 Tamże, s. 98.
18 Truth-Conditions and Criteria, w: C. W r i g h t, Realism, Meaning and Truth, Ox-

ford: Blackwell 1987, s. 55.
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musi być tak, iż możemy postawić się w sytuacji, w której występują bodźce
wymagające jego uznania”19.

Argumenty Dummetta przeciw realizmowi stały się przedmiotem licznych
krytyk i komentarzy. Niektórzy filozofowie brytyjscy, a wśród nich Peter
Strawson20, John McDowell21, Simon Blackburn22 i Colin McGinn23,
przekonująco i pouczająco argumentowali przeciw antyrealizmowi Dummetta.
Sugerowano, że zamiast odwoływać się do władz obserwacyjnych istoty
hipotetycznej, realista powinien argumentować, iż nasze uchwycenie warun-
ków prawdziwości przekraczających rozpoznanie jest manifestowane przez
naszą zdolność dokonywania pewnych form rozumowania, spekulacji i wy-
jaśniania. To właśnie język dostarcza nam środków do wyrażenia koncepcji
prawdy lub fałszu danego zdania jako czegoś przekraczającego rozpoznanie,
a nabycie koncepcji prawdy jako przekraczającej rozpoznanie jest po prostu
nabyciem kompetencji w zakresie odpowiedniej części języka. W przypadku
niektórych zdań przekraczających rozpoznanie, będzie istnieć takie czy inne
świadectwo niekonkluzywne; w innych przypadkach może nie być w ogóle
żadnego świadectwa. W obu rodzajach przypadków antyrealista chce wie-
dzieć, na czym mogłoby polegać uchwycenie warunków prawdziwości, lecz
realista może odpowiedzieć, iż jest to sprawa naszych reakcji na świadectwo
niekonkluzywne, r z ą d z o n y c h przez koncepcję warunków prawdzi-
wości przekraczających rozpoznanie, albo naszej zdolności w y j a ś n i e -
n i a takiego czy innego braku świadectwa. Jak formułuje to Strawson
w imieniu realisty, „uchwycenie sensu zdania może zostać ujawnione przez
odpowiedź na rozmaitego rodzaju r o z p o z n a w a l n e warunki. Są
takie warunki, które konkluzywnie ustalają prawdziwość lub fałszywość
zdania; są takie, które [...] stanowią świadectwo, bardziej lub mniej dobre,
za lub przeciw prawdziwości zdania; są nawet takie, które wskazują na nie-

19 The Philosophical Basis of Intuitionistic Logic, w: M. D u m m e t t, Truth and
Other Enigmas, s. 221.

20 Scruton and Wright on Anti-Realism Etc., „Proceedings of the Aristotelian Society”,
77(1976/77), s. 15-21.

21 On „The Reality of the Past”, w: C. H o o k w a y, P. P e t t i t (eds.), Action
and Interpretation: Studies in the Philosophy of the Social Sciences, Cambridge: Cambridge
University Press 1978, s. 127-144 [O „Realności przeszłości”, przeł. T. Szubka, w:
T. S z u b k a (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin: TN KUL 1995,
s. 275-293].

22 Spreading the Word: Groundings in the Philosophy of Language, Oxford: Clarendon
Press 1984, rozdz. II, § 4.

23 Truth and Use, w: M. P l a t t s (ed.), Reference, Truth and Reality: Essays on the
Philosophy of Language, London: Routledge & Kegan Paul 1980, s. 19-40.
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chybny brak jednego i drugiego świadectwa. Stosowna odpowiedź zmienia
się w zależności od przypadku, a w ostatnim z nich przybiera postać «nie
będziemy nigdy wiedzieć, czy p, czy nie p»”24. W świetle tego poglądu
różnica między kimś, kto chwyta, i kimś, kto nie chwyta warunków prawdzi-
wości przekraczających rozpoznanie, nie będzie wcale niewyrażalna, ponie-
waż będzie to po prostu manifestowalna różnica między kimś, kto posiada
zdolność dokonywania odpowiednich form spekulacji, rozumowania i wyjaś-
niania, a kimś, kto tej zdolności nie posiada.

Obóz antyrealistyczny nie był zadowolony z takich odpowiedzi na ich
argument akwizycyjny i argument manifestacyjny. Realista odwołuje się
w istocie do naszej praktyki rozumowania i mówienia na pewne sposoby,
lecz dla antyrealisty problemem jest właśnie prawomocność owej praktyki.
Jednym ze sposobów wyłączenia naszych istniejących praktyk poza wszelką
krytykę byłoby przyjęcie niewiarygodnie holistycznego poglądu na język,
według którego pojedyncze zdanie można zrozumieć tylko przez uchwycenie
jego licznych związków z innymi zdaniami języka, tak że rozumienie każde-
go danego zdania wymagałoby znajomości całego języka. Jest wątpliwe, czy
realista jest zobowiązany do przyjęcia holizmu w tym sensie, lecz antyrealis-
ta dummettowski nadal uważa realistyczny model znaczenia za niewiarygod-
ny: „nie może on uwierzyć, że uchwycenie pojęcia prawdy przekraczającej
nasze zdolności jej rozpoznania może być nabyte i ujawnione jedynie po-
przez zaakceptowanie pewnych form rozumowania. Zamiast tego dochodzi
on do wniosku, że te formy rozumowania, choć ogólnie akceptowane, są
błędne”25. Wszelako rodzi się pytanie, d l a c z e g o te formy rozumo-
wania są błędne, a na to antyrealista nie udziela zadowalającej odpowiedzi.
Zarzutem przeciw pewnej formie rozumowania nie może być po prostu
stwierdzenie, że zobowiązuje ona do przyjęcia realistycznej koncepcji praw-
dy, gdyż to nie byłoby argumentowaniem na rzecz fałszywości realizmu, lecz
po prostu założeniem jego fałszywości. Ponadto, jeśli przyjmie się, że pewne
formy rozumowania zobowiązują do przyjęcia realizmu, to argument mani-
festacyjny przeciw realizmowi zostaje, jak się wydaje, uchylony. Kwestią
sporną jest teraz nie to, jak m a n i f e s t u j e s i ę realizm – gdyż
na to pytanie odpowiedział już Strawson i inni – lecz to, czy realizm jest
p r a w o m o c n y26.

24 Scruton and Wright on Anti-Realism Etc., s. 16-17.
25 The Justification of Deduction, s. 318.
26 To przesunięcie akcentu dyskutowane jest w: Q. C a s s a m, Critical Notice of „Re-

alism, Meaning and Truth”, „Philosophical Books”, 30(1989), s. 10-16.
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Niektórzy antyrealiści, jak Crispin Wright, zaprzeczali, że wzorce rozu-
mowania, wyjaśniania i spekulacji opisane przez Strawsona i McDowella
zobowiązują do przyjęcia realizmu27, lecz w tym przypadku realista będzie
protestował, twierdząc, że wymóg manifestacyjny jest rozumiany w sposób,
który przesądza sprawę na niekorzyść realizmu. Jeśli tylko posiadanie zdol-
ności z a o b s e r w o w a n i a prawdziwości lub fałszywości zdania ma
uchodzić za manifestację uchwycenia jego warunku prawdziwości, to odwo-
łanie się do rozumowania będzie nieodpowiednie. Z drugiej zaś strony trudno
zrozumieć, jak obserwacyjny model manifestacji mógłby być motywowany
przez coś innego niż uprzednie przyjęcie antyrealizmu.

Uderzającą cechą sporu realistów z antyrealistami jest zakres, w jakim
obie strony wydają się nawzajem nie rozumieć. Zważywszy na pewne anty-
realistyczne założenia o naturze znaczenia i rozumienia, większość standar-
dowych odpowiedzi realistycznych jest chybiona. Natomiast założenia
w sprawie rozumienia, które wielu antyrealistom wydają się jak najbardziej
trafne, większości realistów zdają się jawnie fałszywe i z góry przesądzające
sprawę. Wiele zależy od poglądu na to, po której stronie leży ciężar dowodu.
Jeśli po stronie antyrealisty, to można przypuszczać, że realista nie musi się
specjalnie obawiać standardowych argumentów antyrealistycznych.

III

W The Varieties of Reference Evans proponuje, aby uważać termin jed-
nostkowy za russellowski wtedy i tylko wtedy, gdy należy on do takiej klasy
terminów jednostkowych, że jeśli dany termin nie ma referentu, to ktoś
wypowiadający zdanie zawierające ów termin nic nie mówi28. Powiedzieć,
że nic nie mówi się w określonej wypowiedzi, to stwierdzić, że nic nie
konstytuuje rozumienia tej wypowiedzi. Aby bowiem rozumieć wypowiedź,
konieczne jest posiadanie określonego rodzaju myśli, a myśli, o które tu
chodzi, są myślami „zależnymi od przedmiotu”. Tak więc jeśli na przykład
podmiot próbuje powziąć myśl wskazującą, ale okazuje się, że zamiast spo-
strzegać przedmiot, którego ta myśl ma dotyczyć, ma on halucynacje, to nie
uda mu się pomyśleć owej myśli wskazującej. Jak formułuje to Evans, „po-
nieważ nie ma fizycznego przedmiotu, który on widzi, może nie mieć tego

27 W r i g h t, Realism, Meaning and Truth, s. 105.
28 The Varieties of Reference, s. 71.
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rodzaju myśli, o której sądzi, że ją ma”29. Nie sugeruje się tu, że przez
umysł takiego podmiotu nie przewijają się żadne wyobrażenia i słowa.
Twierdzi się natomiast: „po prostu istnieje taki rodzaj myśli, które niekiedy
mamy – na ogół wyrażany w postaci «to G jest F» – że choć możemy dążyć
do posiadania tego rodzaju myśli, to z uwagi na brak odpowiedniego przed-
miotu, nie można mieć takiej myśli”30.

Evansowską koncepcję myśli wskazującej można scharakteryzować jako
e k s t e r n a l i s t y c z n ą, gdzie eksternalizm jest poglądem głoszą-
cym, że istnienie pewnych myśli w życiu umysłowym podmiotu zależy od
istnienia odpowiedniego przedmiotu lub przedmiotów w środowisku podmio-
tu. Eksternalista utrzymuje, że treść umysłu jest, przynajmniej częściowo,
zdeterminowana przez względy, które nie są wewnętrzne wobec podmiotu.
Tak więc eksternalizm jest niekiedy określany jako pogląd głoszący, że
umysł lub stany mentalne nie są „w głowie”31. Jeśli myśli percepcyjno-
-wskazujące są zależne od przedmiotu, to aby wiedzieć, jaką myśl podmiot
myśli w danym czasie, trzeba wiedzieć, który przedmiot on spostrzega, kiedy
próbuje powziąć tę myśl. Argumenty Evansa za tym poglądem są zbyt liczne
i złożone, aby je tutaj wykładać, ale jeden stosunkowo prosty sposób argu-
mentacji za eksternalistyczną koncepcją wskazującej treści myślowej będzie
polegał na twierdzeniu, iż takie myśli są całkowicie indywidualizowane przez
ich warunki prawdziwości. Jeśli podmiot próbuje powziąć myśl wyrażoną
w słowach „Tamten człowiek jest wysoki”, to prawdziwość lub fałszywość
tej myśli będzie zależała od wzrostu człowieka wyodrębnionego przez to
wyrażenie wskazujące. Tak więc jeśli wyrażenie wskazujące nie będzie miało
referencji, to nie będzie niczego, na czym zasadzałaby się prawdziwość lub
fałszywość domniemanej myśli, a wobec tego nie będzie myśli wyrażanej
przez te słowa32.

Wielu filozofom konkluzja ta nie przypadła do gustu. Blackburn argu-
mentował, że sposób, w jaki p r z y p i s u j e m y podmiotowi myśli
wskazujące, musi uwzględniać cechy środowiska podmiotu, ale nie wynika
z tego, iż same myśli są zależne od przedmiotu33. Jeśli w ostatnio podanym
przykładzie okaże się, że podmiot ma halucynacje, to jego myśl nie będzie

29 Tamże, s. 45.
30 Tamże, s. 46.
31 W sprawie charakterystyki i dyskusji eksternalizmu zob. C. M c G i n n, Mental

Content, Oxford: Blackwell 1989.
32 Jak zauważa Evans: „Do istoty stanu reprezentacyjnego należy to, że można go oce-

niać jako prawdziwy lub fałszywy” (The Varieties of Reference, s. 202).
33 B l a c k b u r n, Spreading the Word, rozdz. IX.
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dopuszczała relacyjnego opisu mającego postać: „S myśli o tamtym człowie-
ku, że jest wysoki”. Jeśli twierdzi się, że to sama myśl jest zależna od
przedmiotu, a nie jedynie sprawozdanie z tej myśli, to można wysunąć za-
rzut, iż prowadzi to do nieakceptowalnej charakterystyki przypadku, w któ-
rym nie ma żadnego przedmiotu. Albowiem nawet w tym „pustym” przypad-
ku najlepsze wyjaśnienie słów i czynów podmiotu będzie takie, że myśli on
myśl wskazującą, która pozostaje w odpowiednich relacjach przyczynowych
do jego działań i innych myśli. Na zarzut ten odpowiedział w imieniu ekster-
nalizmu John McDowell, twierdząc, że zachowanie podmiotu w przypadku,
w którym nie ma przedmiotu, czyni zrozumiałym fakt, że podmiot jest prze-
konany, iż ma przekonanie, lecz że jego słowa nie wyrażają żadnego przeko-
nania pierwszego rzędu34. Niewielu uznało tę odpowiedź za wystarczającą.

Jak to ilustruje ta krótka prezentacja, dużo zależy od tego, jaką wagę
przywiązuje się do czynników przyczynowo-eksplanacyjnych w indywiduali-
zacji myśli. Funkcjonalizm jest tezą głoszącą, że stany mentalne są indywi-
dualizowane przez ich role przyczynowe, a jeśli role przyczynowe mogą być
określone bez odnoszenia się do poszczególnych cech środowiska podmiotu,
może to być sposób na wywołanie niechęci wobec eksternalizmu. Jeden
pogląd byłby taki, że myśli są c a ł k o w i c i e indywidualizowalne
przez odniesienie do ich wewnętrznych, przyczynowo-eksplanacyjnych ról.
Mniej skrajny internalizm, zaproponowany przez Colina McGinna35, twier-
dzi, że nasze pojęcie treści myślowej zawiera dwa odrębne składniki: skład-
nik przyczynowo-eksplanacyjny oraz składnik referencjalny, warunkowopraw-
dziwościowy. Pierwszy składnik, ale nie drugi, da się scharakteryzować bez
odwoływania się do tego, co jest zewnętrzne wobec głowy podmiotu. We-
dług tego poglądu myśli mają zarówno składnik zależny od przedmiotu, jak
i składnik niezależny od przedmiotu. Umysł jest jak gdyby c z ę ś c i o -
w o w głowie.

Eksternalistów nie przekonują wersje internalizmu inspirowane funkcjona-
lizmem. Evans twierdzi, że eksplanacyjna rola myśli nie może być określona
w kategoriach czysto internalistycznych i zarówno on, jak i McDowell oskar-
żyli internalizm o przyjęcie kartezjańskiej koncepcji tego, co mentalne36.
Podobnie bowiem jak koncepcja kartezjańska, bardziej skrajne wersje inter-

34 Zob. J. M c D o w e l l, On the Sense and Reference of a Proper Name, „Mind”,
86(1977), s. 159-185.

35 The Structure of Content, w: A. W o o d f i e l d (ed.), Thought and Object: Essays
on Intentionality, Oxford: Clarendon Press 1982, s. 207-258.

36 W sprawie obu zarzutów zob. E v a n s, The Varieties of Reference, rozdz. VI, apen-
dyks; M c D o w e l l, On the Sense and Reference of a Proper Name.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



52 Quassim Cassam

nalizmu nie traktują sfery wewnętrznej i sfery zewnętrznej jako wzajemnie
się przenikających. Jak formułuje to J. McDowell, „subiektywność jest ogra-
niczona do obszaru rzeczywistości, którego układ pozostanie dokładnie taki
sam, niezależnie od tego, co będzie się działo z rzeczami będącymi poza
nim”37. W rezultacie uważa się, że internalizm przedstawia nas jako całko-
wicie pozbawionych kontaktu ze światem. Internaliści odpowiadają na to, że
ich stanowisko nie wiąże się z przyjęciem problematycznego kartezjanizmu.
Chodzi nie o to, że internalizm pozbawia nas kontaktu ze światem, lecz o to,
że eksternalizm pozbawia nas kontaktu z naszymi własnymi umysłami. Jak
formułuje to S. Blackburn, wynikiem eksternalizmu jest „uczynienie własnej
przestrzeni poznawczej przedmiotem możliwego wątpienia”38.

Spór między internalizmem i eksternalizmem pozostaje nie rozstrzygnięty,
ale raczej nie jest możliwe przecenienie wagi tego zagadnienia oraz wkładu
Evansa do tego sporu. The Varieties of Reference jest kapitalną ilustracją
sposobu, w jaki roztrząsanie tego, co może uchodzić za specjalistyczne za-
gadnienia filozofii języka, ma znaczenie dla niektórych najgłębszych zagad-
nień metafizyki, epistemologii i filozofii umysłu.

IV

W obecnym przeglądzie nie można było zrobić nic więcej, jak tylko dać
przedsmak niektórych najważniejszych i interesujących badań prowadzonych
przez filozofów brytyjskich w ostatnich dwóch dekadach. Nie trzeba doda-
wać, że nie rozważałem wielu prac, które zasługują na szerszą dyskusję.
W Sameness and Substance David Wiggins39 rozwija teorię identyczności
i rodzajów naturalnych, z której wyprowadza to, co nazywa on „umiarkowa-
nym esencjalizmem”. Stosownie do pierwszego etapu jego dwuetapowego
argumentu na rzecz konieczności de re dotyczących konstytucji, każda rzecz
naturalna koniecznie realizuje najwyższe pojęcie rodzajowe, pod które podpa-
da. Na przykład nie można pojąć Cezara jako nie będącego człowiekiem,
gdzie sens „człowieka” ustalony jest przez odniesienie do jakiejś przyjętej
konstytucji rodzajowej. Jeśli G jest cechą genetyczną, która częściowo okre-
śla tę konstytucję, to Cezar jest koniecznie jeśli-człowiekiem-to-G.

37 Singular Thought and the Extent of Inner Space, w: P. P e t t i t, J. M c D o -
w e l l (eds.), Subject, Thought, and Context, Oxford: Clarendon Press 1986, s. 151.

38 Invited Introduction: Finding Psychology, „The Philosophical Quarterly”, 36(1986),
s. 121.

39 Oxford: Blackwell 1980.
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Tej wersji esencjalizmu energicznie przeciwstawił się A. J. Ayer, którego
odpowiedzi krytykom w poświęconym mu tomie z 1979 roku40 stanowią
znakomity przegląd jego poglądów na cały zestaw centralnych zagadnień.
W związku z esencjalizmem Ayer argumentuje, że kwestia dotycząca pojmo-
wania, jakie własności rzecz może lub jakich nie może posiadać, zależy
częściowo od mocy wyobraźni osoby, która ma ją rozstrzygać, a tymczasem
„gdyby własność była koniecznie powiązana z jej posiadaczem, w sposób,
w jaki chce Wiggins, to owo powiązanie nie mogłoby zawierać takiej relaty-
wizacji”41. Chociaż najbardziej znane dzieła Ayera zostały opublikowane
ponad dekadę temu, jego odpowiedzi są świetną ilustracją siły i jasności jego
prac.

Na koniec należy powiedzieć, że zarys najnowszej filozofii brytyjskiej nie
byłby kompletny bez wspomnienia prac Christophera Peacocke’a z zakresu
teorii treści42, poglądu metafizycznego rozwiniętego przez Simona Black-
burna, który nazywa on „quasi-realizmem”43, fascynującej obrony quasi-hu-
me’owskiego podejścia do identyczności osobowej przeprowadzonej przez
Dereka Parfita44 oraz szczegółowych charakterystyk filozofii L. Wittgen-
steina w książkach Gordona Bakera i Petera Hackera45, Colina McGin-
na46, Davida Pearsa47 i Briana McGuinnessa48. Tym, którzy chcą uzys-
kać wyważony pogląd na filozofię brytyjską, należy poradzić zapoznanie się
zarówno z tym materiałem, jak również z pracami omówionymi szerzej we
wcześniejszych częściach artykułu.

40 G. F. M a c d o n a l d (ed.), Perception and Identity: Essays Presented to
A. J. Ayer with His Replies to Them, London: Macmillan 1979.

41 A. J. A y e r, Replies, w: M a c d o n a l d (ed.), Perception and Identity, s. 311.
W sprawie pokrewnego zarzutu przeciw esencjalizmowi zob. Q. C a s s a m, Science and
Essence, „Philosophy”, 61(1986), s. 95-107.

42 Zob. np. Thoughts: An Essay on Content, Oxford: Blackwell 1986.
43 Spreading the Word, rozdz. VI.
44 Reasons and Persons, Oxford: Clarendon Press 1984.
45 G. P. B a k e r, P. M. S. H a c k e r, An Analytical Commentary on the „Philo-

sophical Investigations”, vol. I: Wittgenstein: Understanding and Meaning, Oxford: Blackwell
1980.

46 Wittgenstein on Meaning: An Interpretation and Evaluation, Oxford: Blackwell 1984.
47 The False Prison: A Study of the Development of Wittgenstein’s Philosophy, vol. II,

Oxford: Clarendon Press 1988.
48 Wittgenstein: A Life: Young Ludwig 1889-1921, London: Duckworth 1988.

Przełożył Tadeusz Szubka
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 57-65

Wprowadzenie

Realizm oraz rozmaite formy jego przeciwieństwa pojawiają się najczęś-
ciej na gruncie metafizyki oraz teorii poznania. Odpowiednio do tego rozróż-
nia się realizm metafizyczny (ontologiczny) i realizm teoriopoznawczy (epi-
stemologiczny).

Najprościej można powiedzieć, że r e a l i z m m e t a f i z y c z -
n y jest stanowiskiem, w myśl którego świat, lub jakaś jego dziedzina,
realnie istnieje. Ale takie określenie nie może być pomocne bez bliższego
sprecyzowania, co rozumie się pod pojęciem realnego istnienia. Nie wcho-
dząc w specyficzne i techniczne rozumienia tego zwrotu, można powiedzieć,
że coś istnieje realnie, jeśli istnieje niezależnie od dotyczących go aktów
poznawczych. Innymi słowy, to, czy jest ono przedmiotem poznania, i to,
w jaki sposób owo poznanie przebiega, nie ma wpływu na zaistnienie tego
czegoś i jego charakter. Jeśli coś istnieje realnie, to w poznaniu jest odkry-
wane, a nie tworzone. Ideę realnego istnienia określa się też niekiedy w ka-
tegoriach obiektywności: istnieć realnie to istnieć obiektywnie, czyli poza
sferą subiektywności właściwą każdemu podmiotowi poznającemu.

Typowym przeciwstawieniem tak pojętego realizmu metafizycznego jest
i d e a l i z m m e t a f i z y c z n y, który głosi tezę, że świat jest
wytworem, w takim czy innym sensie, świadomości poznającej. Idealizm
metafizyczny różnicuje się m.in. zależnie od tego, czy jego zwolennik uważa
świat za wytwór każdej indywidualnej świadomości z osobna, za wytwór
wielu świadomości (np. poszczególnych społeczeństw czy kultur), czy też za
dzieło świadomości jako takiej, niezależne od indywidualnych czy społecz-
nych preferencji.

Warto zwrócić uwagę na to, że gdy w sporze realizmu metafizycznego
z idealizmem mowa jest o niezależności od świadomości czy umysłu, to nie
chodzi zwykle o umysł Boga, lecz o umysły takich podmiotów, jak ludzie,
a więc o umysły – jeśli można tak powiedzieć – skończone w swoich możli-
wościach poznawczych. Część realistów metafizycznych zgodziłaby się na
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twierdzenie, że świat jest zależny w swoim istnieniu i naturze od umysłu
boskiego, a nawet – z pozoru paradoksalnie – opierałoby swój realizm na tej
właśnie tezie. Kluczowe w tym sporze jest też odpowiednie rozumienie
niezależności od umysłu czy świadomości. Rzecz jasna, nie chodzi tu o zwy-
kłą niezależność przyczynową, gdyż aby być realistą, nie trzeba wcale twier-
dzić, że umysł nie wywołuje trwałych zmian w świecie. Chodzi tu niewątpli-
wie o jakąś głębszą niezależność ontologiczną lub egzystencjalną, lecz do-
kładne sprecyzowanie jej sensu nie jest wcale łatwe.

R e a l i z m t e o r i o p o z n a w c z y jest z kolei stanowi-
skiem w sprawie natury poznania, a dokładniej jego przedmiotu i granic.
Sprowadza się on do tezy, że przedmiotem poznania jest nie tylko zawartość
naszego własnego umysłu czy świadomości, ale również niezależny, realnie
istniejący świat zewnętrzny. Innymi słowy, w poznaniu dane nam jest nie
tylko to, co subiektywne, ale również to, co obiektywne. Zaprzecza temu
i d e a l i z m t e o r i o p o z n a w c z y, według którego nasze poz-
nanie ograniczone jest do wewnętrznej zawartości naszej świadomości i jej
wytworów.

Realizm metafizyczny łączy się w naturalny sposób z realizmem episte-
mologicznym, w tym przynajmniej sensie, że od kogoś, kto twierdzi, iż poza
poznającymi umysłami istnieje niezależny świat, oczekujemy uznania, że
świat jest tym umysłom poznawczo dostępny. Próbowano jednak formułować
stanowisko łączące realizm metafizyczny z idealizmem teoriopoznawczym,
zgodnie z którym istnieje niezależny od aktów poznawczych świat, ale sam
w sobie jest on niepoznawalny. Niezależnie od podejrzeń, że takie połącze-
nie musi się ostatecznie okazać niespójne, należy mocno podkreślić odręb-
ność metafizycznego i epistemologicznego sporu o realizm.

Ogólna formuła debaty między realizmem a idealizmem może być u-
szczegółowiona zależnie od rodzaju dziedziny, której spór dotyczy, np. obie-
któw materialnych, niematerialnych umysłów, przedmiotów ogólnych, praw
naukowych, wartości (moralnych czy estetycznych) itd. Te szczegółowe
wersje sporu realizmu z idealizmem mają często własne nazwy (np. spór
o uniwersalia) i dopuszczają rozmaite kombinacje stanowisk. Można być np.
metafizycznym i teoriopoznawczym realistą w kwestii obiektów material-
nych, ale łączyć to z negacją realizmu w sprawie przedmiotów ogólnych,
bądź odwrotnie: uznawać niezależne od umysłu istnienie i poznawalność
przedmiotów ogólnych lub praw naukowych, a negować niezależne istnienie
jednostkowych obiektów materialnych. Z tej perspektywy operowanie nazwa-
mi „realizm” i „idealizm” na określenie całych systemów bądź nawet kierun-
ków filozoficznych musi budzić wątpliwości, ponieważ zarówno np. platonik
i arystotelik, jak i nominalista bądź konkretysta może słusznie o sobie po-
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wiedzieć, że jest realistą. Idealistą w sensie ścisłym byłby wówczas jedynie
skrajny relatywista.

We współczesnej filozofii analitycznej spór o realizm pojawił się na
jeszcze innym obszarze: w ramach filozofii języka czy teorii znaczenia.
Jednak, w zamierzeniu M. Dummetta, który na tym obszarze go zainicjował,
nie miał on być jeszcze jednym uszczegółowieniem wyżej omawianego spo-
ru. Wprost przeciwnie, celem było nadanie ogólnej formuły wszystkim do-
tychczasowym sporom o realizm. Uogólnienie to miało się dokonać przez
poszerzenie kategorii sporu oraz przez przeniesienie go na płaszczyznę języ-
kową. Gdy chodzi o pierwszą kwestię, to Dummett zaproponował, aby opo-
zycję realizm–idealizm zastąpić szerszym przeciwstawieniem realizm–antyre-
alizm. Argumentował m.in., że np. behawioryści nie są realistami w kwestii
stanów i procesów mentalnych, ale nie nazywamy ich przecież idealistami,
gdyż termin ten niesie z sobą zupełnie inne historyczne skojarzenia. Tak
więc „idealizm” nie nadaje się na uniwersalne przeciwstawienie „realizmo-
wi”, gdy tymczasem „antyrealizm” może z powodzeniem spełnić taką fun-
kcję1. Natomiast przeniesienie zagadnienia realizmu na płaszczyznę języko-
wą można rozumieć podobnie jak zmianę opisu sporu o uniwersalia ze sporu
o przedmioty pojęć ogólnych na spór o przedmioty nazw ogólnych. Stawiając
zagadnienie na płaszczyźnie językowej (nazw), nie mamy problemów z kla-
rownym zróżnicowaniem stanowiska konceptualistycznego i nominalistycz-
nego. Problemy takie pojawią się natomiast, gdy problem ten ujmiemy
pierwszorzędnie na płaszczyźnie pojęć lub przedmiotów ogólnych.

Na czym więc polega spór realizmu z antyrealizmem na płaszczyźnie
językowej? Otóż naczelną tezą r e a l i z m u s e m a n t y c z n e g o
jest twierdzenie, że znaczenie zdań (a przynajmniej zdań oznajmujących)
sprowadza się do tego, co czyni owe zdania prawdziwymi, czyli do warun-
ków prawdziwości. Owe warunki pojmowane są przy tym jako zachodzące
niezależnie od naszej wiedzy o nich i zdolności ich rozpoznania. W kon-
sekwencji należy dopuścić możliwość istnienia i formułowania zdań, których
warunki prawdziwości będą znajdowały się poza zasięgiem naszego pozna-
nia. Problematyczność tego, w jaki sposób warunki prawdziwowści wykra-
czające poza nasze poznanie mogą determinować znaczenia zdań, którymi

1 Niektórzy autorzy uważają jednak, że nawet i ten termin nie obejmuje swoim zakresem
wszystkich stanowisk nie będących realizmem, i jako najbardziej podstawowe i uniwersalne
proponują przeciwstawienie realizm–nierealizm. Ten ostatni obejmowałby m.in. antyrealizm
i irrealizm (rozróżnienie tych dwóch ostatnich pojęć można np. znaleźć w poniższym tekście
C. Wrighta).
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się posługujemy2, była jednym z powodów sformułowania poglądu zwanego
a n t y r e a l i z m e m s e m a n t y c z n y m, według którego zna-
czenie zdań należy charakteryzować w kategoriach rozpoznawalnych warun-
ków uprawomocnionej stwierdzalności. Krótko mówiąc, znaczeniem danego
zdania są okoliczności pozwalające na jego uzasadnione przyjęcie.

Chociaż realizm semantyczny dobrze harmonizuje z tradycyjnymi posta-
ciami realizmu, a zwłaszcza z realizmem metafizycznym, to należy zwrócić
uwagę, że antyrealizm semantyczny nie jest po prostu współczesnym odpo-
wiednikiem tradycyjnego idealizmu. Przede wszystkim, głosząc tezę o istot-
nym związaniu znaczenia zdań z naszymi zdolnościami poznawczymi, nie
posuwa się on do twierdzenia o zależności bytowej świata od naszego pozna-
nia (a to twierdzenie wydaje się sednem idealizmu metafizycznego). Ponadto,
nie jest też zmuszony przyjmować, że rozpoznawalnymi warunkami stwier-
dzalności mogą być jedynie – jak chciałby idealizm teoriopoznawczy – ele-
menty zawierające się w naszej świadomości lub przez nią wytworzone.

Zamieszczony poniżej tekst M i c h a e l a D u m m e t t a, bodaj
najwybitniejszego filozofa brytyjskiego dwóch ostatnich dekad, przedstawia
zasadnicze punkty semantycznego ujęcia sporu o realizm. Dummett podkreśla
w nim, że jego celem nie było sformułowanie nowego poglądu filozoficzne-
go, lecz zaproponowanie programu badawczego dotyczącego sporów o re-
alizm pojawiących się w różnych dziedzinach i kontekstach3. Uderzało go
przede wszystkim strukturalne podobieństwo tych sporów oraz brak jakiej-
kolwiek wiarygodnej metody ich rozstrzygania. W związku z tym zapropono-
wał, aby spory te przenieść z płaszczyzny metafizycznej i teoriopoznawczej
na płaszczyznę filozofii języka, spodziewając się, że w ten sposób będzie
można potraktować problem realizmu jako kwestię charakteru znaczenia
przysługującego zdaniom, którą da się rozstrzygnąć przez odwołanie się do
naszej praktyki językowej. Nawet jeśli ten program metodologiczny jawi nam
się z dzisiejszego punktu widzenia jako nacechowany zbytnim optymizmem
co do neutralności i teoretycznej owocności językowego podejścia do zagad-
nień filozoficznych, to wypracowany w jego ramach antyrealizm semantycz-

2 Problematyczność tę ukazują m.in. argumenty odwołujące się do tego, w jaki sposób
uczymy się języka i manifestujemy jego opanowanie. Dyskusję w tej mierze omawia w powy-
żej zamieszczonym tekście Q. Cassam. Zob. C. W r i g h t, Realizm, znaczenie i prawda,
przeł. T. Szubka, w: T. S z u b k a (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin: TN
KUL 1995, s. 295-325.

3 Najpełniejszy wykład tego programu zawiera monografia Dummetta The Logical Basis
of Metaphysics, London: Duckworth 1991 [Logiczna podstawa metafizyki, przeł. W. Sady,
Warszawa: PWN 1998].
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ny jest interesujący i niezwykle płodny. Zainspirował on do dziś żywą dys-
kusję i dostarczył nowych intuicji w szeroko pojętym sporze o realizm.

Oto zasadnicze wyznaczniki antyrealizmu semantycznego. Po pierwsze,
krytykuje on realistyczne idee warunków prawdziwości i zdeterminowanego
czy definitywnego nadawania naszym zdaniom znaczenia przez rzeczywistość
samą w sobie, ale nie kwestionuje fundamentalnej obiektywności naszego
poznania. Po drugie, określając znaczenie zdań w kategoriach rozpoznawal-
nych warunków stwierdzalności (czyli broniąc, w terminologii Dummetta,
justyfikacjonistycznej teorii znaczenia), antyrealizm nie musi przyjmować
formy redukcyjnej, tj. przypisywać zdaniom znaczenie z uwagi na to, czy
dadzą się one sprowadzić do jakiejś jednej wyróżnionej klasy zdań (np.
klasy zdań obserwacyjnych). Innymi słowy, chociaż antyrealizm semantyczny
łączy pewne pokrewieństwo z weryfikacjonizmem neopozytywistów, to jed-
nak bynajmniej się z nim nie utożsamia. I po trzecie, antyrealizm jest dla
Dummetta jedynie wiarygodnym punktem wyjścia w charakterystyce znacze-
nia. Być może w wielu sprawach wymagał on będzie osłabienia, np. przez
wprowadzenie jakiegoś pojęcia prawdy do charakterystyki naszej praktyki
językowej. Tak więc nie można patrzeć na antyrealizm semantyczny jako na
stanowisko, które rezygnuje całkowicie z pojęcia prawdy, zastępując je poję-
ciem zagwarantowanej czy usprawiedliwionej stwierdzalności, uzasadnienia
czy nawet weryfikacji. Stanowisko to przeciwstawia się jedynie bezkrytycz-
nemu korzystaniu z tego pojęcia i przemycaniu do niego realistycznych
założeń.

W oryginalnej rozprawie dotyczącej kierunku, jaki obecnie powinien
przybrać spór o realizm, C r i s p i n W r i g h t zgadza się z Dummet-
tem, że antyrealizm bynajmniej nie musi rezygnować w swej warstwie teore-
tycznej z pojęcia prawdy. Co więcej, być może w swej podstawowej treści
pojęcie prawdy ma charakter neutralny i jest akceptowalne zarówno przez
realistę, jak i antyrealistę. Otwiera to drogę do swoistego minimalizmu doty-
czącego prawdy4. Wright uważa, że zasadne jest utrzymywanie tego mini-
malizmu nie tylko w odniesieniu do podstawowej treści pojęcia czy predyka-
tu prawdy, ale również w odniesieniu do możliwości stosowania go na tym
czy innym obszarze języka czy dyskursu. Owa podstawowa treść zawiera się
m.in. w zespoleniu idei reprezentacyjności z ideą normatywności. Krótko
mówiąc, w zdaniach prawdziwych dążymy do reprezentowania tego, jak mają
się rzeczy, i formułowanie takich zdań jest celem naszych szczerych i po-

4 Minimalizm ten jest nieco inny niż minimalizm wspomniany i skrytykowany przez
Dummetta w tekście zamieszczonym w tej części pracy.
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ważnych wypowiedzi. Niewykluczone, że treść ta wyprowadzona jest w ra-
mach naszej praktyki językowej z idei stwierdzalności. Po prostu, zdanie
prawdziwe w sensie minimalnym to zdanie superstwierdzalne, czyli takie,
które jest zasadnie stwierdzalne i takim pozostanie bez względu na możliwe
rozszerzenia naszego zasobu informacji. Natomiast minimalizm w odniesieniu
do dopuszczalności stosowania predykatu prawdy zawiera się w twierdzeniu,
że każdy dyskurs asertoryczny będzie pozwalał na definicję w jego obrębie
predykatu, który w świetle wymogów minimalizmu będzie predykatem praw-
dy, oraz że dyskurs można uważać za asertoryczny, jeśli składające się nań
zdania czy sądy spełniają minimalne wymogi syntaktyczne (dopuszcza się
ich negację, tworzenie z nich zdań warunkowych, poprzedzanie ich zwrotami
wyrażającymi postawy propozycjonalne itp.) tudzież jeśli jest to dyskurs
zdyscyplinowany, tj. rządzony przez uznane standardy akceptacji.

W takiej perspektywie antyrealizm w odniesieniu do danej dziedziny
wyraża się często jako stanowisko, według którego dyskurs jej dotyczący
kształtowany jest wyłącznie przez owo minimalne pojęcie prawdy. Natomiast
zgodnie z realizmem owa minimalna treść nie wyczerpuje wszystkiego, co
zawiera się w pojęciu prawdy. Dopełniana jest ona innymi elementami, taki-
mi, jak to, że prawda może z zasady wykraczać poza dostępne świadectwo,
że rozbieżność opinii w zakresie zdań pretendujących do prawdziwości musi
być tłumaczona brakiem informacji lub błędami poznawczymi, że fakty,
które zdania prawdziwe reprezentują, odgrywają jeszcze inne role poza sa-
mym czynieniem owych zdań prawdziwymi oraz że klasa zdań prawdziwych
nie jest wyznaczona przez nasze opinie wydane w dogodnych poznawczo
warunkach, lecz że nasze najlepsze opinie odzwierciedlają możliwie wiernie,
które zdania są prawdziwe. Pełne uchwycenie sensu tych elementów, ich
wzajemnych relacji i tego, do jakiego stopnia nadają one pojęciu prawdy
specyficznie realistyczną treść, wymaga jeszcze wiele wysiłku analitycznego.
Ale jeśli jest to słuszna perspektywa badawcza, to płynie z niej wniosek, że
nie może być jakiegoś jednego, uniwersalnego rozstrzygnięcia sporu o re-
alizm, czyli że w jednej dziedzinie można być antyrealistą, a w innej realis-
tą, przy czym bycie realistą może być różnorako realizowane. Tak więc do
pewnego stopnia – w przeciwieństwie do Dummetta – Wright proponuje
przeniesienie uwagi z tego, co łączy rozmaite spory o realizm w różnych
dziedzinach, na to, co jest dla nich specyficzne5.

5 Częściowe rozwinięcie tego pluralistycznego programu w zakresie sporu o realizm
zawiera monografia C. Wrighta Truth and Objectivity, Cambridge, MA: Harvard University
Press 1992. Najpełniejszą dyskusję jej rozmaitych aspektów – łącznie z obszerną repliką
autora – można znaleźć w „Philosophy and Phenomenological Research”, 56(1996), s. 863-941.
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Główną ideą rozprawy J o h n a H a l d a n e’a jest powiązanie dzi-
siejszego sporu o realizm, toczonego w ramach filozofii analitycznej głównie
na płaszczyźnie semantycznej, z odpowiednio zinterpretowanym realizmem
metafizycznym i epistemologicznym św. Tomasza z Akwinu. Poglądy tego
autora są przez dzisiejszych analityków w zasadzie ignorowane, a tymczasem
jego mocny metafizyczny i epistemologiczny realizm ma, zdaniem Haldane’a,
tę szczególną cechę, że jest w stanie sprostać wyzwaniu semantycznego an-
tyrealizmu. Ujmując całą rzecz w bardzo dużym przybliżeniu, rozwiązania
Akwinaty wyznaczają taką perspektywę teoretyczną, w której świat jawi się
nie tylko jako niezależny w swym istnieniu i strukturze od naszego pozna-
nia, ale również jako bezpośrednio kształtujący treść tego poznania. Zdaniem
Haldane’a Tomasz jest zwolennikiem swoiście rozumianej teorii identycznoś-
ci umysłu i świata, w której istoty czy formy rzeczy są zarazem formami
poznania. Co prawda, przy takim postawieniu sprawy naturalne jest twierdze-
nie, że znaczeniami zdań oznajmujących są obiektywne warunki prawdziwo-
ści, ale owe warunki są zarazem warunkami stwierdzalności, gdyż nie ma tu
miejsca na prawdę z zasady przekraczającą nasze zdolności jej rozpoznania.
Dzieje się tak nie dlatego, że prawda jest jakoś od nas uzależniona, lecz dla-
tego, że nasze zdolności poznawcze są formowane przez rzeczywistość i nie-
jako dopasowywane do jej zasięgu. Tak więc antyrealizm semantyczny, ze
swym sprzeciwem wobec idei prawdy transcendentnej wobec poznania, wcale
nie musi być sprzymierzeńcem tradycyjnych form idealizmu. Da się go bo-
wiem dobrze zharmonizować z niektórymi formami tradycyjnego realizmu.

Atrakcyjności teoretycznej tego ostatniego zdaje się nie dostrzegać Hilary
Putnam – wybitny amerykański przedstawiciel semantycznego antyrealizmu
(który łączy on z wersją kantowskiego idealizmu i elementami pragmatyz-
mu). Krytyka jego poglądów stanowi drugi wątek rozprawy Haldane’a. Kry-
tyka ta zmierza do pokazania, że kwestionując sensowność i zasadność idei
jednoznacznie określonego i jedynie trafnego powiązania naszych myśli
i języka z rzeczywistością, Putnam bierze przede wszystkim pod uwagę
współczesne formy realizmu, skłaniające się do ontologii nominalistycznej
oraz redukujące przyczynowość do przyczynowości sprawczej. Ograniczeń
tych nie ma realizm metafizyczny wywodzący się od św. Tomasza z Akwi-
nu, i dlatego dostarcza skutecznych narzędzi do uchylenia argumentów Put-
nama.

Rozprawa Haldane’a jest interesującym przykładem tzw. filozofowania
historycznego, w którym na pewne współczesne spory spogląda się z per-
spektywy dziejów odpowiedniej problematyki filozoficznej. Często wiąże się
to z próbą uatrakcyjnienia pewnego stanowiska historycznego przez wyraże-
nie go we współczesnej terminologii filozoficznej (w przypadku Haldane’a
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chodzi o stanowisko Akwinaty). Podobny charakter ma esej M i c h a e l a
A y e r s a, aczkolwiek wykorzystywana jest w nim przede wszystkim
tradycja filozofii nowożytnej, a zwłaszcza dorobek Johna Locke’a6. Jest on
obroną realizmu na płaszczyźnie metafizycznej i epistemologicznej, głównie
przed atakami przedstawicieli współczesnych wersji kantowskiego idealizmu,
takich jak H. Putnam. Ayers nie zajmuje się sporem o realizm na płaszczyź-
nie semantycznej, lecz metafizycznej. W tej warstwie broni on tezy, że
naturalne indywidua z poziomu naszego codziennego doświadczenia, jak
przedmioty materialne czy istoty żywe, są fundamentalnymi elementami rze-
czywistości i nie należy oczekiwać, że w ostatecznym rozrachunku nauka
pojmie je tylko jako układy elementarnych cząstek fizycznych organizowa-
nych i konceptualizowanych wyłącznie przez nas dla określonych celów.
Z kolei poznania w tej sferze nie należy pojmować jako ciągu wrażeń zmys-
łowych, z których w drodze mniej lub bardziej utajonej konstrukcji powstaje
doświadczenie pojedynczych i trwale istniejących przedmiotów. Zdaniem
Ayersa nasze pierwotne doświadczenie jest niejako „osnute” wokół tych
przedmiotów, a wrażenia poszczególnych jakości prostych są z niego wtórnie
wyodrębnione. Znajduje to swoje odbicie w języku, w którym pierwotnymi
obiektami odniesienia są realne przedmioty średniej wielkości (potwierdzają
to badania nad nabywaniem języka w psychologii rozwojowej), a jakości są
wyodrębniane i nazywane na znacznie późniejszym etapie. Nasze doświad-
czenie realnego świata wydaje się przy tym doświadczeniem, w którym
funkcjonowanie poszczególnych zmysłów jest zintegrowane i w którym
jesteśmy świadomi siebie jako przedmiotu fizycznego (jako ucieleśnionej
jaźni) oraz jesteśmy zdolni do działania w tym świecie.

Zupełnie odmiennych tez dotyczących świata zewnętrznego i jego pozna-
nia broni J o h n F o s t e r. Opowiada się on za idealizmem fenomena-
listycznym, według którego świat fizyczny jest wytworzony przez organiza-
cję doświadczenia zmysłowego. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje żadna
rzeczywistość zewnętrzna niezależna od tego doświadczenia. Jeśli jednak
istnieje i przyczynia się do powstania świata fizycznego przez wpływ wy-
wierany na nasze doświadczenie, to nie można nic powiedzieć o jej naturze.
Stanowisko Fostera jest więc połączeniem idealizmu fenomenalistycznego
w odniesieniu do dostępnego nam poznawczo świata fizycznego z agnosty-
cyzmem w odniesieniu do rzeczywistości samej w sobie. Za takim połącze-
niem idealizmu z agnostycyzmem przemawia – zdaniem Fostera – analiza

6 Zarys spojrzenia Ayersa na filozofię Locke’a czytelnik polski może znaleźć w książecz-
ce: M. A y e r s, Locke. Idee i rzeczy, przeł. S. Stecko, Warszawa: Amber 1997.
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spostrzeżenia zmysłowego oraz analiza sposobu, w jaki budujemy teorie
o świecie. Prowadzi ona do wniosku, że ostatecznie docieramy do wiedzy
o formalnej strukturze świata oraz o jego organizacji przyczynowej, lecz nie
o jego wewnętrznej treści. Czy nie można jednak przyjąć, że jest to struktu-
ra i organizacja „rzeczywistości samej w sobie”, a nie tylko „świata dla
nas”? Według Fostera założenie takie byłoby nieuprawnione, ponieważ jest
logicznie możliwe (co pokazują rozważane przez niego eksperymenty myślo-
we), że struktura i organizacja owej rzeczywistości jest zupełnie odmienna
od struktury naszego świata. Uprzedzając powszechnie znane zarzuty wysu-
wane pod adresem fenomenalizmu, Foster podkreśla mocno, że jego stano-
wisko ma charakter metafizyczny, a nie analityczno-językowy, czyli dotyczy
istnienia i natury świata, a nie języka, w którym ten świat jest opisywany.
Takie zastrzeżenie pozwala mu bez popadnięcia w sprzeczność twierdzić, że
chociaż świat fizyczny jest bytowo pochodny od naszego doświadczenia
zmysłowego, to do jego opisania trzeba używać pełnego języka fizykalnego,
którego nie da się zredukować do fenomenalistycznego języka danych zmys-
łowych.

*

Pierwsze trzy z zamieszczonych w tej części rozpraw polecamy wszyst-
kim, którzy u „źródeł” chcą się dowiedzieć, czego dotyczy szeroko dziś
analizowany semantyczny antyrealizm oraz jak to stanowisko ma się do
realizmu i idealizmu w wersji metafizycznej i epistemologicznej. O ile jed-
nak teksty Dummetta i Haldane’a powinny być zrozumiałe nawet dla począt-
kujących studentów filozofii, o tyle artykuł Wrighta wymaga znacznie więk-
szego zaawansowania teoretycznego i znajomości problematyki. Pozostałe
dwa artykuły dotyczą sporu o realizm w bardziej tradycyjnym kształcie, przy
czym tekst Ayersa może być traktowany nie tylko jako obrona pewnej wer-
sji realizmu, ale również jako klarowne i przystępne wprowadzenie do
współczesnej wersji tego sporu. Natomiast praca Fostera zawiera subtelne
i wyrafinowane argumenty przeciw realizmowi i na rzecz pewnej niezbyt
dzisiaj popularnej formy idealizmu. Usatysfakcjonuje ona czytelnika o więk-
szym przygotowaniu filozoficznym.

Piotr Gutowski, Tadeusz Szubka
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 67-86

Michael Dummett

Realizm i antyrealizm*

Rozpoczynam od spełnienia przyjemnego obowiązku, który powinienem
był spełnić trzynaście lat temu, lecz którego wówczas – co z głębokim żalem
przyznaję – nie spełniłem, obowiązku uczczenia wkładu mojego poprzednika
Sir Alfreda Ayera do filozofii w ogóle i do filozofii oksfordzkiej w szcze-
gólności. W roku, w którym zostałem wybrany Wykeham Professor of Logic,
z wielką przyjemnością myślałem o tym, że czeka mnie złożenie tego hołdu,
nie tylko dlatego, że mu się należał i sprawiłby mu przyjemność, ale rów-
nież dlatego, iż mam wobec niego dług wdzięczności za udzielane mi przez
wiele lat poparcie. Nigdy nie złożyłem owego hołdu, ponieważ nieumiejętnie
rozporządzając swoim czasem, nie wygłosiłem wykładu inauguracyjnego.
Objąwszy katedrę, znalazłem się w stanie trwającym w zasadzie bez przerwy
przez dwie dekady, kiedy to zalegałem z wielorakimi zobowiązaniami pisania
artykułów do prac zbiorowych, przygotowywania wykładów na konferencje
itp. Gdy udało mi się z tym uporać, było już za późno, aby wygłosić wykład
inauguracyjny bez narażania się na śmieszność, lecz mimo to zacząłem ów
wykład przygotowywać. Nie przytrafia mi się często, aby coś, co zacząłem
pisać, rozpadło się po drodze na kawałki, ale niekiedy tak bywa i zdarzyło
mi się to właśnie wtedy. Jest już wówczas absolutnie za późno, aby rozpo-
cząć coś nowego, tak więc zrezygnowałem z wygłoszenia wykładu inaugura-
cyjnego, pocieszając się, że będę mógł włączyć pochwałę Freddiego do
mojego wykładu pożegnalnego. Jest dla mnie szczególnie bolesne, że zmarł,
nie usłyszawszy, co mam do powiedzenia na jego cześć.

To, co z akademickiego punktu widzenia było interludium II wojny świa-
towej, bardzo wcześnie wymusiło na Freddim kłopotliwe w jego życiu

* Realism and Anti-Realism, w: M. D u m m e t t, The Seas of Language, Oxford:
Clarendon Press 1993, s. 462-478. © Michael Dummett 1993. Przekład za zgodą Autora
i Wydawnictwa. Publikacja eseju opatrzona jest następującą uwagą: „Wygłoszony jako wykład
pożegnalny w Oksfordzie w trymestrze wiosennym 1992 roku”.
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przejście od bycia enfant terrible do bycia obrońcą tradycji. Dorastał on
filozoficznie w Oksfordzie, gdzie grupa młodych ludzi, z których najstarsi
ciągle jeszcze byli trzydziestolatkami, zbuntowała się przeciwko filozofii
w staromodnym stylu, rozdartej między idealizmem a realizmem oraz pogar-
dzającej współczesną logiką, a w istocie wszystkimi nurtami myślowymi,
które nie zrodziły się w Oksfordzie. Znany w wieku dwudziestu sześciu lat
jako brytyjski przedstawiciel groźnej doktryny logicznego pozytywizmu, po-
wrócił z armii, by stwierdzić, że młodsza generacja zajęła prawie wszystkie
strategiczne pozycje, lecz bynajmniej nie wszyscy byli jego sprzymierzeńca-
mi. Uważali się oni za rewolucjonistów, którzy przeprowadzili rewolucję i
musieli ją obecnie utrwalić, a logiczny pozytywizm traktowali jako coś prze-
starzałego. Freddie nie był już wtedy logicznym pozytywistą, ale pozostał
wierny jego duchowi i daleki był od sympatyzowania ze szkołą „języka po-
tocznego”, która wydawała mu się zbyt zuchwała. W tym kontekście uważał
się on za obrońcę tradycyjnych cnót filozoficznych: rygorystycznej argumen-
tacji i precyzji. Po pomyślnym okresie piastowania Katedry im. Grote’a w
University College London powrócił do ciągle jeszcze trochę nieprzyjaznego
środowiska oksfordzkiego jako Wykeham Professor. W tej roli oddał on nie-
ocenione usługi filozofii oksfordzkiej. Zawsze łaknął uznania, ale różnił się
od niektórych przywódców szkoły „języka potocznego” tym, że nigdy nie
wymagał uczniowskiego posłuszeństwa ani nie oceniał innych pod kątem te-
go, czy się z nim zgadzają, czy nie. Podczas długiego okresu piastowania
oksfordzkiej katedry udało mu się osiągnąć to, czego najbardziej pragnął,
a mianowicie zachować intelektualne cnoty uważane przez niego za istotne
w filozofii oraz wpoić je początkującym filozofom, których nauczał. Gotów
do dostrzegania tych cnót u tych, których poglądy bardzo odbiegały od jego
własnych, był wspaniałomyślny w popieraniu młodych filozofów, którzy się
jeszcze niczym nie wyróżnili; zawsze cierpliwy i uprzejmy, wykorzystywał
swój przenikliwy intelekt i szybkość reakcji w ocenie tego, co zostało mu
przedstawione, nigdy nie zniechęcając, a tym bardziej nie poniżając tych, na
których błędy zwracał uwagę. Jako przyjaciel i kolega, był czarujący i za-
wsze dżentelmeński w czasach, które mają coraz mniej szacunku dla cech
konotowanych przez to słowo; jego oddziaływanie jako kolegi i nauczyciela
nacechowane było pełną życzliwością zagorzałego obrońcy racjonalności w
dziedzinie, która – niezależnie od swych pretensji – nie zawsze realizuje tę
cnotę.
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*

Prawie trzydzieści lat temu po raz pierwszy wysunąłem propozycję doty-
czącą realizmu, na którą po pewnym czasie zareagowano. Reakcja ta począt-
kowo mnie zaskoczyła. Moją pierwotną intencją było zainicjowanie czegoś
zwanego „programem badawczym”, który miałby postać porównawczego
badania sporów o realizm. Uderzyło mnie to, że wiele tradycyjnych sporów
w filozofii przybiera postać opozycji między realistycznym poglądem na
jakąś określoną dziedzinę a odrzuceniem realizmu w odniesieniu do tej dzie-
dziny; często, choć nie zawsze, jedna strona w tym sporze była umownie
określana słowem „realistyczna”. Wydawało mi się, że nie ma żadnej przyję-
tej metody rozstrzygania tych sporów i że filozofowie zajmowali w nich
stanowiska, kierując się swoim upodobaniem, a nie tym, że znaleźli sposób
ich rozwiązania. Wydawało mi się również, że istnieje uderzający paralelizm
w zakresie argumentów, którymi posługują się obie strony w każdym z tych
sporów, tak że nie odwołując się do określonej dziedziny, można ukazać
abstrakcyjną strukturę sporu. Żadna para tych sporów nie wydawała mi się
tak całkowicie izomorficzna, aby łączyła je identyczna struktura abstrakcyj-
na; ale owe struktury były na tyle podobne, że uważałem za owocne zapro-
ponowanie ich porównawczego zbadania, które doprowadziłoby – na co
miałem nadzieję – do podania zasad rozstrzygania, w jakich przypadkach
rację ma realista, a w jakich jego oponent.

Zostałem jednakże odebrany nie jako ktoś, kto proponuje program badaw-
czy, lecz jako ktoś, kto wysuwa określoną tezę filozoficzną o dużej ogólnoś-
ci; nie jako ktoś, kto zaleca porównawcze zbadanie wielu strukturalnie po-
dobnych problemów, jeden po drugim, lecz jako ktoś, kto broni jednej zwar-
tej tezy.

Po namyśle doszedłem do wniosku, że reakcja ta nie była całkowicie
błędna, chociaż nie była też całkowicie trafna. Nie była całkowicie trafna
dlatego, że uważałem, i w dalszym ciągu uważam, moją propozycję za pro-
gram badawczy, a nie za manifest nowego stronnictwa filozoficznego. Stąd
też za niewłaściwą uważałem wrogą postawą, jaką zajęło wielu autorów
pracujących nad tym tematem; dlatego mianowicie, że nie traktowałem siebie
jako kogoś, kto poddaje pod rozwagę określoną tezę (nie mówiąc już o jej
obronie), którą należy przyjąć lub odrzucić. Sądziłem raczej, że podejmuję
zagadnienie, do jakiego stopnia i w jakich okolicznościach można rozwinąć
pewną ogólną linię argumentacji, gdzie branie pod uwagę odpowiedzi „w
żadnym stopniu” i „w żadnych okolicznościach” nie mogło być wiarygodne
oraz gdzie równie nieprawdopodobne były odpowiedzi „do końca” i „we
wszystkich dających się pomyśleć okolicznościach”. Niemniej jednak owa
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powszechna reakcja nie była całkowicie chybiona. Chociaż to, co mnie głów-
nie interesowało, nie sprowadzało się do jednej całościowej tezy, to jednak
była to stosunkowo jednolita l i n i a argumentacji, a nie zestaw różnych
tez o odrębnych dziedzinach, powiązanych między sobą jedynie jakimś struk-
turalnym podobieństwem. Spróbuję w tym wykładzie wyjaśnić bardziej
szczegółowo, dlaczego nie uważam powszechnej reakcji na moją propozycję
ani za całkowicie trafną, ani za całkowicie błędną.

Próbując zarysować wspólną strukturę tych rozmaitych sporów, nadałem
naturalnie jednej ze stron miano „realistycznej”, dla drugiej natomiast z roz-
mysłem wybrałem bezbarwny termin „antyrealistyczna”. Postąpiłem tak
z dwóch powodów. Po pierwsze, chociaż w wielu przypadkach oponent
realizmu może być uważany za pewnego rodzaju idealistę, to bynajmniej nie
zawsze tak jest. Na przykład jeden ze sporów posiadający wyraźnie wspólne
cechy charakterystyczne z innymi toczy się między realistami w sprawie
stanów i procesów mentalnych a behawiorystami; a przecież nie jest rzeczą
naturalną podciąganie behawiorystów pod ogólne określenie „idealiści”. Po
drugie, termin „idealizm” niesie z sobą zbyt wiele specyficznych konotacji
i niektóre z nich – zważywszy na mój cel – nie mają związku z kwestią
realizmu. Istnieje taki sens „idealizmu”, w którym oznacza on zwierciadlane
odbicie materializmu: doktrynę, że każda prawda jest zawarta w całokształcie
prawd dotyczących tego, co niematerialne, albo jest przez nie pociągana,
albo też pozostaje do nich w relacji superweniencji. Idealista w tym sensie
najprawdopodobniej odrzuci realistyczny pogląd na wszechświat fizyczny, ale
nie będzie do tego logicznie zmuszony. Jeśli tego nie uczyni, okaże się w tej
w sprawie realistą wyrafinowanym, a nie naiwnym, takim, jakim ostatecznie
był Berkeley; ciągle będzie jednak realistą. Tak więc termin „idealista” nie
nadaje się na o g ó l n e określenie oponenta realizmu w każdym z tych
sporów. Ponadto, chodziło mi o zachowanie ogólności: nie chciałem ograni-
czyć opozycji wobec realizmu do jakiejś specyficznej doktryny, lecz uwzglę-
dnić każdą formę odrzucenia realizmu.

Usiłując opisać ogólną postać tego rodzaju sporów, które mnie intereso-
wały, potrzebowałem jakiegoś ogólnego sposobu odnoszenia się do poszcze-
gólnych dziedzin każdego z nich. Bardzo często realizm danego rodzaju
określa się jako realizm w sprawie jakiejś określonej klasy domniemanych
bytów, np. bytów mentalnych lub przedmiotów matematycznych. Ja zdecy-
dowałem się mówić o „spornej klasie zdań”, a nie o „spornej klasie przed-
miotów”. Motyw tej decyzji był dwojaki.

1. W niektórych przypadkach – np. w sporze dotyczącym realizmu
w odniesieniu do przyszłości oraz realizmu w odniesieniu do przeszło-
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ści – nie ma mowy, jak się wydaje, o żadnych przedmiotach; traktowa-
nie w tym kontekście stanów rzeczy jako przedmiotów byłoby zwykłą
sofistyką, przypominającą osobę wyobrażoną przez Wittgensteina, która
utrzymuje, że przyrząd pomiarowy modyfikuje naszą wiedzę o dłu-
gości.

2. Sądzę, że scharakteryzowanie pewnego typu realizmu jako tezy
o (rzekomych) przedmiotach określonego rodzaju koncentruje uwagę
na złej kwestii. Na przykład neofrege’owski platonista w sprawie
przedmiotów matematycznych, jak Wright czy Hale, może mimo
wszystko zaprzeczać, że mamy tu do czynienia z innymi własnościami
niż te, które jesteśmy w stanie rozpoznać, gdy tymczasem, w przeci-
wieństwie do niego, zwolennik dedekindyzmu utrzymujący, że przed-
mioty matematyczne są wolnymi wytworami ludzkiego umysłu może
podkreślać, że po wytworzeniu mają one własności niezależnie od
naszej zdolności ich rozpoznania. Wydawało mi się oczywiste, i nadal
tak mi się wydaje, że niezależnie od tego, jak bardzo interesujące są
zagadnienia dotyczące natury przedmiotów matematycznych i podstawy
ich istnienia, znacząca różnica zachodzi dopiero między tymi, którzy
uważają, że wszystkie zdania matematyczne o zdeterminowanym zna-
czeniu mają określoną wartość logiczną niezależnie od naszej zdolnoś-
ci jej odkrycia, a tymi, którzy uważają, że ich prawdziwość lub fałszy-
wość polega na naszej zdolności rozpoznania tego. Tak więc, z mojego
punktu widzenia, dedekindyzm będzie odmianą realizmu, a neofregea-
nizm odmianą konstruktywizmu. Ujmując rzecz ogólniej, to, na czym
polega rzeczywistość, nie jest zdeterminowane jedynie przez to, jakie
przedmioty istnieją, ale przez to, jakie sądy w sensie logicznym obo-
wiązują: świat jest ogółem faktów, a nie rzeczy. To było powodem
skoncentrowania się na akceptacji i odrzuceniu zasady dwuwartościo-
wości.

Sformułowanie w kategoriach klasy zdań, a nie rzekomych bytów, oraz
położenie nacisku na podstawy logiki, którą należałoby uważać za rządzącą
tymi zdaniami, uczyniło bardziej wiarygodną zalecaną przeze mnie strategię,
by rozpoczynać nie od metafizycznego statusu bytów, ale od charakterystyki
znaczeń tych zdań. Nie to jednak było podstawą mego zalecenia. Ponieważ
owe spory metafizyczne zawierają rozbieżne obrazy rzeczywistości, której
dotyczyły wchodzące w grę zdania, wydawało mi się oczywiste, iż u ich
podłoża leżą odmienne obrazy znaczeń tych zdań. Jako że nie było żadnego
sposobu rozstrzygnięcia, który obraz rzeczywistości jest poprawny, bardziej
owocne podejście polegało na zdeterminowaniu, który obraz znaczenia jest
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poprawny, gdyż w tym przypadku można było skonstruować teorię znaczenia
i sprawdzić ją w praktyce językowej.

O jakiego rodzaju spór tu chodzi? Częstym posunięciem filozoficznym
jest odmówienie statusu bycia zdaniem jakiemuś elementowi pewnej klasy
wypowiedzi przedstawiających się jako asertoryczne: z jednej strony wypo-
wiedziom moralnym (ekspresywiści), a z drugiej okresom warunkowym
(Ryle) i prawom przyrody (Ramsey). Między tymi dwoma typami wypowie-
dzi zachodzi ważna różnica. Według ekspresywistów wypowiedzi moralne
wyrażają p o s t a w y nie podlegające obiektywnemu uzasadnieniu, nato-
miast stanowisko dotyczące okresów warunkowych i praw sprowadzało się
do tego, że ich treść zależy od tego, co jest wymagane do ich uzasadnienia.
Pierwowzór takiego stanowiska stanowi Hilbertowskie ujęcie nieograniczone-
go kwantyfikowania w obrębie liczb naturalnych: osoba mówiąca nie stwier-
dza w tym przypadku zachodzenia jakiegoś stanu rzeczy, lecz wygłasza
r o s z c z e n i e (claim), którego uzasadnienie jest w pełni obiektywne;
powiedzmy, nieograniczone zdanie egzystencjalne jest uzasadnione wtedy,
gdy ktoś wygłaszający je może podać przykład. Różnica między wypowie-
dziami pojmowanymi jako roszczenia a zdaniami w sensie właściwym polega
– według tego poglądu – na tym, że te ostatnie mają warunki prawdziwości
niezależne od wiedzy czy zdolności osoby mówiącej, gdy tymczasem waru-
nek bycia przez roszczenie uzasadnionym wiąże się z tym, co osoba mówią-
ca może zrobić, aby uprawomocnić swoje roszczenie. Niemniej jednak uza-
sadnienie to dotyczy jej stanu e p i s t e m i c z n e g o, a nie stanu
a f e k t y w n e g o; jest ono zatem całkowicie obiektywne – osoba ta
miała słuszność lub popełniła błąd wygłaszając owo roszczenie.

Hilbert utrzymywał, że skoro wypowiedzi interpretowanych jako roszcze-
nia, takich jak zdania arytmetyczne z nieograniczonymi kwantyfikatorami,
nie należy pojmować jako posiadających warunki prawdziwości, to nie moż-
na do nich stosować funktorów zdaniowych (Wittgensteinowskiego „rachunku
funkcji prawdziwościowych”). Zakwestionowali to jednak intuicjoniści, pro-
ponując, by wszystkie stałe logiczne wyjaśniać w kategoriach warunków
uzasadniania, a nie funkcji prawdziwościowych. Odrzucili oni zatem pogląd
Hilberta, że wypowiedzi wyrażające obiektywnie ocenialne roszczenia, ale
nie posiadające niezależnych warunków prawdziwości, nie mogą uchodzić
za zdania; w przeciwieństwie do tego poglądu zaproponowali interpretowanie
wszystkich zdań matematycznych w ten pierwszy sposób, tj. jako wyrażają-
cych roszczenia, ale nie mających niezależnych warunków prawdziwości.
Potrzebujemy nieco ustaleń terminologicznych, aby odróżniać te dwa typy
lub dwie interpretacje wypowiedzi asertorycznych; nazwijmy zatem te wypo-
wiedzi, które wyrażają obiektywne roszczenia, „deklaracjami”, a te, które
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mają niezależne warunki prawdziwości, „afirmacjami”, obejmując terminem
„zdanie” jedne i drugie.

Czy możliwa byłaby analogiczna reinterpretacja stałych logicznych dla
wypowiedzi rozumianych ekspresywistycznie? Peter Geach znany jest z ar-
gumentacji, że ekspresywistyczne rozumienie wypowiedzi moralnych wyklu-
cza stosowanie do nich funktorów zdaniowych, takich, jak „jeżeli ..., to”,
a wobec tego nie może ono sobie poradzić z takimi rozumowaniami, jak:
„Jeżeli kłamstwo jest złem, to nakłanianie twojego małego brata do kłamania
jest także złem”. Argumentacja ta jest konkluzywna pod warunkiem, że nie
da się dokonać odpowiedniej niefunkcyjnoprawdziwościowej reinterpretacji
funktorów zdaniowych. Rozważając ogólną kategorię tego, co nazwałem
„quasi-stwierdzeniami”, zasugerowałem kiedyś możliwość takiej reinterpreta-
cji i za tą sugestią poszedł Blackburn. Ale nawet wtedy ciągle będzie istnia-
ła różnica między subiektywistycznym odmówieniem zdaniowości jakiejś
wypowiedzi a obiektywistycznym odmówieniem statusu afirmacji jakiemuś
zdaniu. Jednak nie będzie już wtedy prostego, rozstrzygającego sprawę argu-
mentu przeciw ekspresywizmowi.

W sporach o realizm, które mnie interesowały, przeciwnicy realizmu nie
kwestionują fundamentalnej obiektywności. Obie strony są zgodne co do
tego, że w korzystnych okolicznościach można obiektywnie stwierdzić praw-
dziwość spornych zdań. Kontrowersja między subiektywistami a obiektywis-
tami w etyce nie jest zatem przykładem tego rodzaju sporu. Crispin Wright,
w wykładach ostatnio wygłoszonych w Oksfordzie, odrzucił strategię dekla-
rowania, że pewne formy wypowiedzi nie są tak naprawdę zdaniami, utrzy-
mując, iż przy słabym czy formalnym (thin) rozumieniu „zdania” nawet
ekspresywiści, o ile poprawnie sformułują swoje stanowisko, powinni przy-
znać, że wypowiedzi moralne są zdaniami. Tak czy inaczej, spór między
subiektywistami a „realistami moralnymi” nie należy do tych, do których
miała się stosować moja porównawcza metoda; zagadnienia będące przed-
miotem tego sporu są odmienne i u p r z e d n i e wobec tej metody.

Zlokalizowanie sporów o realizm w wyborze modelu dla znaczeń zdań
spornej klasy skłania do tego, by akceptację dwuwartościowości uczynić
kryterium bycia realistą. Mówiąc dokładniej, kryterium przyjęcia poglądu
antyrealistycznego staje się zajęcie takiego stanowiska, które nie daje pod-
staw do akceptacji dwuwartościowości. Przykładem tego, o co mi tu chodzi,
jest fenomenalizm. Tradycyjnie fenomenaliści nie wysuwali jakiegoś poważ-
nego zarzutu pod adresem dwuwartościowości zdań o przedmiotach material-
nych, a niekiedy otwarcie ową dwuwartościowość akceptowali. Niemniej
jednak chcę ich zaliczać do antyrealistów na tej podstawie, że ich doktryna
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pozbawia nas wszelkich racji, by akceptować dwuwartościowość tych zdań
oraz że gdyby tylko byli konsekwentni, to by ją odrzucili.

Ale pomimo to akceptacja dwuwartościowości n i e powinna być uwa-
żana za wystarczający warunek bycia realistą. Potrzebne jest tu pewne uogól-
nienie. Przez jakiś czas starałem się znaleźć zasadniczą różnicę między głę-
bokimi i płytkimi podstawami odrzucenia dwuwartościowości, gdzie to dru-
gie stanowisko było do pogodzenia z realizmem i miało swą egzemplifikację
w lukach prawdziwościowych, uważanych – na swój sposób przez Fregego
i Strawsona – za wywołane przez puste terminy podmiotowe. Intuicyjną
sugestią w tym względzie byłoby uczynienie znakiem rozpoznawczym realis-
ty faktu akceptowania przezeń nie dwuwartościowości, lecz słabszej zasady,
według której każde niewieloznaczne zdanie musi być zdeterminowanie albo
prawdziwe, albo nieprawdziwe; określmy to mianem zasady wartościowości.
Pozwoliłoby to realiście być zwolennikiem semantyki wielowartościowej
traktującej jako fałszywe tylko takie zdanie, które po zastosowaniu doń
czegoś uważanego za funktor negacji daje zdanie prawdziwe, a tym samym
naruszającej dwuwartościowość. Posłużenie się więcej niż dwoma wartościa-
mi logicznymi systematyzowałoby tu jedynie skutki aplikacji funktorów
zdaniowych i w dalszym ciągu byłoby tak, że asertoryczną treść każdego
zdania determinuje warunek jego prawdziwości. Ponadto zasada wartościo-
wości p o z w a l a ł a b y na stosowanie dwuwartościowych funktorów
zdaniowych, nawet gdyby funktory faktycznie istniejące w języku wymagały
interpretacji nieklasycznej. W przeciwieństwie do tego „głębokie” odrzucenie
realizmu musi być związane z twierdzeniem, że klasyczne stałe logiczne nie
mają sensu.

Jest rzeczą niewątpliwą, że różnica między tym, kto akceptuje zasadę
wartościowości, a tym, kto ją odrzuca, jest o wiele głębsza niż różnica mię-
dzy tymi, którzy spierają się o samą zasadę dwuwartościowości. Tym nie-
mniej doszedłem do wniosku, że błędem jest przeprowadzanie linii granicz-
nej między realistami a antyrealistami w tym pierwszym miejscu, a nie
w drugim. Przyjęcie luk prawdziwościowych w celu uporania się z terminami
pustymi b y ł o formą antyrealizmu – było odrzuceniem Meinongowskiego
ultrarealizmu dotyczącego obiektów możliwych. Warto zauważyć, że Russell
uniknął realizmu w sprawie obiektów możliwych bez podważenia w naj-
mniejszym stopniu dwuwartościowości. A to dzięki temu, że nie przystał na
traktowanie określonych deskrypcji jako autentycznych terminów jednostko-
wych, tj. interpretując zawierające je zdania inaczej niż się to wydaje na
pierwszy rzut oka. Doszedłem do wniosku, że prawdziwym kryterium realis-
tycznej interpretacji jakiejkolwiek danej klasy zdań jest przyjęcie, że w ca-
łości stosuje się do niej klasyczna semantyka dwuwartościowa, co wiąże się
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z traktowaniem rzekomych terminów jednostkowych, które w nich występują,
tak, jak się one jawią, i objaśnianiem ich jako odnoszących się do elemen-
tów z dziedziny kwantyfikacji. Ma to tę zaletę, że lepiej oddaje sprawiedli-
wość intuicji, iż realizm ma do czynienia z istnieniem przedmiotów, podtrzy-
mując jednocześnie obserwację – trafną, mam nadzieję – że odrzucenie dwu-
wartościowości jest wyraźną cechą najgłębszych i najbardziej interesujących
form antyrealizmu.

Przykład ten pokazuje, że antyrealizm może uwidocznić się w formie
reinterpretacji zdań spornej klasy, pojmowaniu ich nie tak, jak się one jawią,
lecz jako posiadających strukturę zafałszowaną przez ich wygląd powierz-
chniowy, przy czym reinterpretacja ta może służyć do uratowania dwuwar-
tościowości. Powinniśmy być świadomi, że określenia „realista” i „antyre-
alista” są zrelatywizowane do tego, w jakiej sprawie filozofowie, do których
są one stosowane, uważani są za zwolenników lub przeciwników realizmu.
W oderwaniu od kontekstu błędem byłoby zaprzeczanie, że Frege czy Rus-
sell byli w roku 1905 realistami; w porównaniu jednak z Meinongiem byli
oni niewątpliwie antyrealistami w odniesieniu do obiektów możliwych.

Sformułowanie dwuwartościowości musi brać pod uwagę mętność. Teza,
że każde zdanie jest zdeterminowanie albo prawdziwe, albo fałszywe, nawet
jeśli jest mętne, może być utrzymana tylko przy niewiarygodnym założeniu,
że nasze użycie mętnych wyrażeń przypisuje im znaczenia określające ich
precyzyjne stosowanie, którego my sami nie znamy. Realista musi zatem
utrzymywać, że każdemu mętnemu zdaniu przyporządkowany jest zestaw
zdań zawierających bardziej precyzyjne informacje, z których jedno określo-
ne jest prawdziwe, a pozostałe są fałszywe. Antyrealista może temu zaprze-
czać, utrzymując, że sama rzeczywistość może być mętna, gdy tymczasem
według realisty mętność tkwi tylko w naszych sposobach opisu.

Niekiedy spotyka się pogląd, że udało mi się odkryć autentyczny problem
filozoficzny, lub zespół problemów, lecz obszar dociekań, który się w zwią-
zku z tym pojawił, ma niewiele wspólnego z tradycyjnymi sporami dotyczą-
cymi realizmu. Bynajmniej nie taka była moja intencja: chodziło mi o zasto-
sowanie nowej techniki do takich całkowicie tradycyjnych zagadnień, jak
realizm w sprawie świata zewnętrznego i w sprawie tego, co mentalne; do
zagadnień, które – jak mi się ciągle wydaje – scharakteryzowałem popra-
wnie. Bardzo uderzającą cechą wspólną wielu tradycyjnym argumentom anty-
realistycznym była redukcjonistyczna charakterystyka zdań spornej klasy.
Antyrealista oskarża realistę o interpretowanie tych zdań w świetle koncepcji
mitycznych stanów rzeczy, które czynią je prawdziwymi lub fałszywymi,
choć nie dają się przez nas bezpośrednio obserwować. Według antyrealisty
tym, co czyni je prawdziwymi lub fałszywymi, są obserwowalne stany rze-
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czy, na podstawie których osądzamy ich wartość logiczną. Zgodnie z inter-
pretacją realisty, stany te dostarczają jedynie ś w i a d e c t w a na rzecz
prawdziwości lub fałszywości owych zdań, albo też stanowią p o ś r e d n i
sposób stwierdzenia ich prawdziwości lub fałszywości; antyrealista replikuje,
że stanowią one najbardziej bezpośredni sposób, jaki tylko jest możliwy.

Typowy pod tym względem jest behawioryzm. Jak ujmuje to Wittgen-
stein, realista pojmuje zdarzenia mentalne i procesy mentalne na podobień-
stwo zdarzeń i procesów fizycznych, ale dziejących się w niematerialnym
ośrodku, tak że słowa i zachowanie jednostki są świadectwem tych we-
wnętrznych oddziaływań; behawiorysta utrzymuje, że nie istnieje taki niema-
terialny ośrodek, a zatem słowa i zachowanie podmiotu oraz – w niektórych
przypadkach – jego stan fizyczny są tym, co czyni prawdziwymi nasze zda-
nia o jego procesach mentalnych.

Instrumentalizm, tradycyjnie przeciwstawiany realistycznej interpretacji
teoretycznych zdań nauki, w podobny sposób proponował zredukować je do
zdań o tym, co jest obserwowalne gołym okiem, np. do wskazań przyrządów
pomiarowych. To samo można powiedzieć o radykalnym formalizmie w ma-
tematyce, który proponował zredukowanie zdań o takich bytach matematycz-
nych, jak liczby rzeczywiste, rozmaitości różniczkowe, grupy itd. do zdań
podających wyprowadzalność poszczególnych formuł w rachunku formalnym
(w wypadku niezupełności owego rachunku redukcja ta będzie ewidentnie
naruszała dwuwartościowość). Fenomenalizm – tradycyjna forma opozycji
wobec realizmu dotyczącego świata fizycznego – był w sposób równie oczy-
wisty redukcjonistyczny. Czyż jednak pasuje on do mojej charakterystyki
tego rodzaju antyrealizmu, którego porównawcze badanie proponowałem?
Kwestia dwuwartościowości, według mnie centralna we wszystkich interesu-
jących przypadkach, historycznie odgrywała bardzo niewielką rolę w sporze
wokół fenomenalizmu. Aby pokazać, że spór ten jednak pasuje do mojej
charakterystyki, dowodziłem, iż dwuwartościowość p o w i n n a być w
tym sporze dyskutowana, ponieważ fenomenalista nie ma zasadniczego po-
wodu, by ją przyjmować; jeśli ją przyjął, była to tylko zwykła inercja lo-
giczna. Każda teza redukcjonistyczna doprowadzi do odrzucenia dwuwarto-
ściowości dla zdań spornej klasy, gdy tylko są sytuacje, w których nie jest
spełnione (redukcyjne) kryterium prawdziwości ani danego zdania, ani jego
negacji.

Filozofia obfituje w tezy antyrealistyczne mające taką ogólną postać. To
właśnie redukcjonistyczny charakter ich tradycyjnych wersji sprawił, że
realiści tak łatwo mogli je obalić. Fenomenalizm proponował redukcję do
języka danych zmysłowych, którego inteligibilność okazała się nie do utrzy-
mania w świetle ataku Wittgensteina na prywatną definicję ostensywną.
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Inteligibilności zdań o zachowaniu oraz o rachunkach formalnych nie da się
zakwestionować; jednakże w obu przypadkach zaproponowana redukcja
okazała się niewiarygodna. Najbardziej interesującym przykładem jest instru-
mentalizm. „Słońce” nie jest terminem okazjonalnym w zwykłym sensie:
jego donotacja jest stała dla wszystkich osób mówiących. Ale jest to termin
okazjonalny w poszerzonym sensie, z uwagi na to, że jego referencja jest
określona w kategoriach n a s z e g o położenia we wszechświecie: jest
to gwiazda dająca n a m światło i ciepło. Istnieje, przynajmniej jako ideał,
poziom obiektywności głębszy niż intersubiektywność: forma opisu wymaga-
jąca pojęć, które nie są istotnie zależne od naszych zdolności percepcyjnych,
położenia w czasie i przestrzeni itp. Osiągnięciem takiego poziomu obiek-
tywności jest próba opisu świata samego w sobie; realizm naukowy przypisu-
je nauce dążenie do takiego ideału i sądzi, że możemy się do niego zbliżyć.
Instrumentalistyczną próbę odrzucenia tej koncepcji badań naukowych bloku-
je nie tylko stopniowe przenikanie naszego „zdroworozsądkowego” obrazu
świata przez pojęcia naukowe, ale także ciągłość dążeń uczonego do obiek-
tywnego opisu z przednaukowymi próbami osiągnięcia większej obiektywnoś-
ci, które wszyscy podejmujemy, np. związanymi z przejściem od pojęć po-
siadanych przez dziecko do ich odpowiedników w myśleniu osoby dorosłej.
Stawiało to instrumentalistów, którzy nie byli równocześnie, jak Mach, feno-
menalistami, w trudnym położeniu; mieli oni problem z określeniem, gdzie
należy przeprowadzić linię między tym, co jest nieproblematycznie prawdzi-
we, a tym, co jako czysto teoretyczne jest jedynie sposobem sumarycznego
zestawiania regularności przejawianych przez to, co nieproblematycznie
prawdziwe. Nie widać żadnej wyraźnej linii granicznej między tym, co pro-
ponują oni zredukować, a tym, do czego mają nadzieję owo coś zredukować;
stąd też redukcja ta traci swoją wiarygodność.

Groziło to tym, że wszystkie te potyczki skończą się zwycięstwem realis-
ty jeszcze przed rozpoczęciem owych porównawczych badań. Istniała wszak-
że jedna postać antyrealizmu w sprawie matematyki, zupełnie odmienna od
formalizmu, która nie była redukcjonistyczna: intuicjonizm (lub tak samo
nieredukcjonistyczna, lecz mniej ryzykowna, wersja konstruktywizmu wysu-
nięta przez Erretta Bishopa). Aczkolwiek intuicjoniści zaprzeczali, że dyspo-
nujemy jakąkolwiek inną koncepcją prawdy dla zdań matematycznych niż
posiadanie przez nas ich dowodu, to dla opisania dowodów nie postulowali
oni żadnego języka, do którego język matematyki, traktowany jako coś od-
rębnego, mógłby zostać zredukowany; przyjmowali, że pojęcia matematyczne
są niezbywalne i ich eliminacja nie wchodzi w grę. Zamiast tego zapropono-
wali nową odpowiedź na pytanie, czym jest rozumienie zdania matematycz-
nego; nie ma być ono znajomością tego, na czym polega prawdziwość owego
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zdania, niezależnie od możliwości ustalenia przez nas jego prawdziwości czy
fałszywości, lecz znajomością tego, co jest wymagane, by je dowieść. Ujmu-
jąc to we wcześniej wprowadzonych terminach, zdania matematyczne należy
interpretować jako deklaracje, a nie jako afirmacje.

Ten sposób odrzucenia realistycznej koncepcji matematyki wydał mi się
prototypem wersji antyrealizmu dającej się utrzymać we wszystkich innych
przypadkach. Tradycyjne teorie antyrealistyczne poniosły porażkę z uwagi
na swą redukcjonistyczną postać, ale realizm (łącznie z realizmem nauko-
wym) triumfował zbyt łatwo, ponieważ teza redukcjonistyczna nie była istot-
nym składnikiem wyzwania rzuconego realizmowi. Potrzebne zatem było
podjęcie porównawczych badań nie owych sporów w ich historycznych po-
staciach, ale tych wersji, w których antyrealistyczny pogląd szedł w ślady
intuicjonistycznego prototypu, nie opierając się na redukcji spornej klasy
zdań do zdań jakiejś odrębnej klasy, ale na ich nierealistycznej, tj. niewarun-
kowoprawdziwościowej, teorii znaczenia. Odparcie argumentów antyrealis-
tycznych, pozbawionych swej redukcjonistycznej szaty, nie jest wcale try-
wialne, ponieważ jest co najmniej wysoce prawdopodobne, że opanowanie
użycia w zakresie praktyki posługiwania się zdaniami spornej klasy można
wytłumaczyć w kategoriach uchwycenia tego, co uważamy za ustalające
prawdziwość tych zdań. A skoro przyjmujemy, iż opanowanie użycia stanowi
potwierdzenie uchwycenia znaczenia, to jak w uchwyceniu znaczenia może
się zawierać coś więcej niż opanowanie użycia? Obraz realistyczny, chociaż
może i zgodny z naszym spontanicznym odczuciem tego, na czym polega
nasze rozumienie zdań spornej klasy, stanie się zbyteczny, o ile nie będzie
można sprostać wyzwaniu antyrealisty; pełen oburzenia protest nie stanowi
adekwatnej odpowiedzi.

Zarzut, że moje dociekania nie dotyczyły tradycyjnie pojętego realizmu,
jest zatem nietrafny: dotyczyły one jak najbardziej realizmu w tradycyjnym
sensie, aczkolwiek nie rozważały go w relacji do teorii tradycyjnie mu prze-
ciwstawnych, ale w relacji do ich udoskonalonych wersji.

Obiektywność jest składnikiem pojęcia prawdy, ale do niego się nie spro-
wadza. Zwolennik dającego się utrzymać antyrealizmu musi zrobić wiele
kroków w kierunku obiektywności, zanim rozpocznie się jego spór z realistą;
jednym z powodów upadku tradycyjnych wersji antyrealizmu było niedosta-
teczne uwzględnienie przez nie tej obiektywności. Fenomenalistyczny język
danych zmysłowych okazał się złudzeniem, ponieważ był solipsystyczny,
a tymczasem język ludzki (a stąd też zdolność do żywienia myśli w nim
wyrażalnych) jest ze swej istoty wspólnotowy, ponieważ ze swej istoty nada-
je się do komunikacji. Myśli są w swej istocie komunikowalne; niezależnie
od tego, czy ci, którzy nie są obdarzeni językiem, mogą żywić tylko elemen-
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tarne myśli, n a s z e myśli są ukształtowane przez sposoby ich komuni-
kacji, które zaczynamy nabywać w okresie niemowlęcym. Znaczy to, nie
tylko, że doświadczalna podstawa wiedzy musi zasadzać się na n a s z y m
doświadczeniu, a nie na m o i m doświadczeniu, ale i że doświadczenie
można scharakteryzować jedynie jako doświadczenie wspólnego świata za-
mieszkiwanego przez innych oraz mnie samego; istotnym składnikiem u-
chwycenia przez nas naszego języka jest to, że uważamy świadectwo innych
za poszerzające nasz zasób informacji.

Matematyka była najbardziej sprzyjającym polem do rozwoju antyrealis-
tycznej teorii znaczenia właśnie dlatego, że luka między tym, co subiektyw-
ne, a tym, co obiektywne, jest tu najwęższa. Powszechnie wiadomo, że Brou-
wer był solipsystą, lub kimś bardzo do niego zbliżonym; ale to bynajmniej
nie przeszkodziło mu rozwinąć teorii znaczenia dla zdań matematycznych
i konsekwentnego rewizjonistycznego programu praktyki matematycznej.
Powodem jest właśnie jawna nieprawdziwość jego solipsyzmu. Nie tylko nie
jest tak, jak utrzymywał Brouwer, że konstrukcje matematyczne są jedynie
niedoskonale komunikowalne, ale prawdą jest wręcz coś przeciwnego: są one
d o s k o n a l e komunikowalne. Poszczególni matematycy mogą mieć
różne uzdolnienia, punkty wyjścia, zakres wiedzy itd., ale nie różnią się oni
pod względem ujęcia rzeczywistości matematycznej: bez względu na to, jaką
konstrukcję odkryje jeden matematyk, każdy inny jest w stanie do niej do-
trzeć. I z tego właśnie powodu nie miało znaczenia to, że Brouwer pojmował
swój język matematyczny solipsystycznie, jako odpowiednik języka danych
zmysłowych; przez zwykłe odwrócenie zasady, że język matematyczny może
tylko niedoskonale komunikować konstrukcje mentalne, do których dotarł
jakiś matematyk, można go bez żadnych modyfikacji zinterpretować jako
język wspólny wszystkim matematykom, a Brouwerowską teorię znaczenia
rozumieć nie w kategoriach jednostkowych konstrukcji mentalnych, lecz
konstrukcji dostępnych dla wszystkich.

Dopóki spory o realizm dotyczące różnych dziedzin są traktowane odręb-
nie, dopóty nie ma powodu, by przyjmować, że każdy z nich należy roz-
strzygnąć w ten sam sposób: realista w sprawie świata fizycznego nie jest
wcale zmuszony, by być realistą w sprawie matematyki lub w sprawie zda-
rzeń i stanów mentalnych. O g ó l n y argument na rzecz realizmu może
co najwyżej dowieść, że jest on w zasadzie możliwy, lecz nigdy nie może
wykazać jego trafności w każdym poszczególnym przypadku. Natomiast
uznanie, że u podstaw tego wszystkiego leży zagadnienie dotyczące repre-
zentacji znaczenia, umożliwia ogólny argument na rzecz antyrealizmu, na tej
podstawie, iż nie do utrzymania jest teoria znaczenia w kategoriach warun-
ków prawdziwości.
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To wydaje się prowadzić do globalnej postaci antyrealizmu, której zmo-
dyfikowane lokalne formy byłyby jedynie szczegółowymi aplikacjami. Wy-
magałaby ona pozbawienia pojęcia prawdy – tego, że zdanie jest prawdziwe
niezależnie od naszej wiedzy – centralnej roli w wyjaśnianiu znaczenia i za-
stąpienia go tym, co uważamy za ustalające prawdziwość; a zatem nie po-
winno nas obchodzić kryterium p r a w d z i w o ś c i zdania, lecz kryte-
rium rozpoznawania jego prawdziwości. Kryterium to nie byłoby scharaktery-
zowane tak, jak gdyby każde zdanie posiadało znaczenie niezależnie od
reszty języka; należy raczej przyjąć słaby holizm, stosownie do powiedzenia
Wittgensteina, że rozumieć zdania to rozumieć jakiś język. Holizm ten byłby
słabym holizmem, ponieważ wchodzący tu w grę język nie jest, ogólnie
rzecz biorąc, całym językiem, do którego należy owo zdanie, ale raczej
pewnym jego fragmentem, który mógłby być, choć nie jest, całym językiem.
Kryterium rozpoznawania, że zdanie jest prawdziwe, byłoby zatem to, co
faktycznie uchodzi za ustalające jego prawdziwość, bez przyjmowania, iż
proces ten musi być niezależny od języka; może on obejmować, i na ogół
będzie obejmował, wnioskowania przeprowadzane w języku.

Interpretacja, według której zaproponowałem jedną tezę filozoficzną o
bardzo wysokiej ogólności, wydaje się więc uprawomocniona. Zdaje się, że
doszliśmy do globalnego antyrealizmu stanowiącego wyzwanie dla realistów,
które jest równie silne jak wyzwania lokalnych postaci antyrealizmu, ale od
nich ogólniejsze, a to sprawia, że nie jest już konieczne dalsze śledzenie
czysto lokalnych form antyrealizmu. Ów globalny antyrealizm wydaje się
jedną zwartą tezą, według której justyfikacjonistyczna teoria znaczenia po-
winna zająć miejsce ogólnie dotąd uznawanej teorii warunkowoprawdziwoś-
ciowej, na tej podstawie, iż niejasność ogólnego pojęcia uchwycenia warunku
bycia przez zdanie prawdziwym nie pozwala dotąd uznawanej teorii na poda-
nie wiarygodnej charakterystyki naszego rozumienia języka i naszego opano-
wania jego użycia. Całą rzecz należy zatem rozstrzygnąć przez bezpośrednie
skonfrontowanie tej ogólnej antyrealistycznej teorii znaczenia z teorią warun-
kowoprawdziwościową, opartą na dwuwartościowej semantyce klasycznej,
bronionej przez realistów.

Muszę teraz wyjaśnić, dlaczego uważam, iż ten sposób widzenia całej tej
sprawy jawi mi się jako chybiony. Po pierwsze, teza globalnego antyrealiz-
mu nie ma być jedynie z a s t o s o w a n a do poszczególnych obszarów
języka; ma ona charakter szkicowy i musi zostać r o z w i n i ę t a dla
różnych zestawów zdań. Nawet uogólnienie konstruktywnej interpretacji
stałych logicznych nie jest wcale takie proste. Ramsey dawno temu zapropo-
nował interpretację okresów warunkowych jako deklaracji, a nie afirmacji,
w zasadzie identyczną z intuicjonistycznym ich rozumieniem, i jest to wyso-
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ce wiarygodna reprezentacja naszego użycia okresów warunkowych w języku
naturalnym. Natomiast bardzo problematyczna jest negacja. W matematyce,
dysponując znaczeniem wyrażenia „jeżeli ..., to”, zupełnie banalnie da się
wyjaśnić znaczenie „Nie A” jako „Jeżeli A, to 0 = 1”; w przeciwieństwie do
tego zadowalające wyjaśnienie „nie” w zastosowaniu do zdań empirycznych,
co do których nie przyjmuje się ogólnego obowiązywania dwuwartościowoś-
ci, jest bardzo trudne do osiągnięcia. Przyjmując, że nie można uważać, iż
funktory zdaniowe da się objaśnić za pomocą dwuwartościowych matryc
prawdziwościowych, możliwość tego, że nie będą obowiązywały prawa logiki
klasycznej, jest ewidentnie czymś dopuszczalnym; ale nie jest wcale czymś
ewidentnym, że poprawne prawa logiczne będą zawsze prawami intuicjonis-
tycznymi. Mówiąc bardziej ogólnie, nie jest bynajmniej łatwo określić, co
dla zdań empirycznych powinno być odpowiednikiem pojęcia dowodu figu-
rującego w intuicjonistycznej semantyce dla zdań matematycznych. Możemy
uważać, że w matematyce tą własnością, którą konstruktywnie formalnie
poprawny dowód ma zachować od przesłanek do konkluzji, jest własność
posiadania przez nas efektywnego sposobu sformułowania kanonicznego
dowodu. Tymczasem w przypadku empirycznym całkowicie konstruktywny
dowód może prowadzić od przesłanek, które zostały zweryfikowane, do
konkluzji, które nie mogą być bezpośrednio zweryfikowane, ponieważ ich
przedmiot nie jest już dostępny w obserwacji. Tak więc nawet tam, gdzie
sensowne jest mówienie, że zdanie zostało konkluzywnie ustalone w bezpo-
średni sposób, nie możemy bez poczynienia dalszych zastrzeżeń uważać tej
własności za odpowiednik kanonicznego dowodu dla zdań matematycznych;
ponadto, powszechnie wiadomo, że nie wszystkie zdania empiryczne da się
konkluzywnie ustalić, nawet przy najbardziej liberalnym rozumieniu terminu
„konkluzywnie”.

Wrogo nastawiony krytyk mógłby z tego wyprowadzić wniosek, że anty-
realistyczna teoria znaczenia jest przynajmniej w tak samo złym położeniu
jak teoria realistyczna, a wobec tego, że realizm nie ma się czego obawiać
dopóty, dopóki jego oponenci nie ujaśnią swoich poglądów. To jednakże jest
obstawaniem przy konfrontacyjnym widzeniu całej sprawy, gdzie walka toczy
się między dwoma dobrze określonymi teoriami, gdy tymczasem według
mnie jest to ciągle program badawczy. Justyfikacjonistyczna i warunkowo-
prawdziwościowa teoria znaczenia nie przeciwstawiają się sobie jako rywal-
ki. Żadna z nich nie jest dobrze opracowaną teorią: zasada justyfikacjonis-
tyczna jest nieuniknionym punktem wyjścia, a zasada warunkowoprawdzi-
wościowa nie jest niczym więcej niż pożądanym celem. Współcześni przed-
stawiciele warunkowoprawdziwościowej teorii znaczenia po prostu sięgają
po to, na co sobie nie zasłużyli. Nie pytają oni ani o to, jaką koncepcję
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prawdy wymusza na nas potrzeba nadania sensu nasze praktyce językowej
– praktyce, którą nabywaliśmy w trakcie dorastania – ani też o to, jaka
koncepcja stanowi wiarygodne ujęcie tego rozumienia, które leży u podstaw
naszego opanowania tej praktyki. Ich teorie mają tę przewagę, którą – jak
to ujął w znanym powiedzeniu Russell – ma kradzież nad uczciwą, ciężką
pracą, ale w żaden istotny sposób nie przyczyniają się one do filozoficznego
zrozumienia funkcjonowania języka. Nie możemy mieć nadziei na rozjaś-
nienie czegokolwiek, gdy potraktujemy pojęcie prawdy jako coś danego;
musimy, o ile jest to możliwe, p r z e d r z e ć s i ę do tego pojęcia,
i do takiej jego postaci, jaka jest możliwa.

Pojęcie prawdy nie jest bezpośrednio dane przez samo istnienie praktyki
językowej, zawierającej wypowiedzi o charakterze asertorycznym. Pokazuje
to w wystarczający sposób, dowiedziona przez intuicjonistyczny sposób
konstruowania zdań matematycznych, możliwość interpretowania obszernego
zestawu zdań, łącznie z tymi o nieograniczonej złożoności logicznej, jako
deklaracji, a nie jako afirmacji, tzn. jako wyrażających obiektywne roszcze-
nia, ale nie mających niezależnych warunków prawdziwości. Można co praw-
da wątpić, czy taką interpretację da się rozszerzyć na zdania niematematycz-
ne; należy jednak zbadać, jak daleko można się w tym posunąć, a jeśli nie
można, to jakie są przeszkody i jakie pojęcie prawdy jest tu wymagane.

Zbawienne wnioski płyną tu z kontrowersji, która toczy się ciągle wokół
oznajmujących okresów warunkowych języka naturalnego. Filozofowie spie-
rają się o to, co powinniśmy uważać za warunki prawdziwości takich okre-
sów warunkowych; w jakich przypadkach oznajmujący okres warunkowy
powinien być uważany za prawdziwy, a w jakich za fałszywy? Stawiają oni
to pytanie, ponieważ tkwią w szponach warunkowoprawdziwościowej kon-
cepcji znaczenia; gdyby zadano im pytanie o to, co badają, odpowiedzieliby,
że idzie im o ścisłe znaczenie oznajmującej formy warunkowej, ujawnianej
przez jej warunki prawdziwości. Faktycznie jednak nie mają oni w praktyce
najmniejszych wątpliwości w sprawie jej znaczenia. Filozofowie, którzy nie
zgadzają się, aby przypisywać warunki prawdziwości oznajmującym okresom
warunkowym, nie różnią się w potocznej konwersacji w kwestii rozumienia
poszczególnych zdań warunkowych; rozumieją je w dokładnie taki sam spo-
sób. Powodem jest to, że ich rozumienie nie polega na jakimkolwiek ujęciu
warunków prawdziwości; w naszej terminologii, rozumieją oni takie wypo-
wiedzi jako deklaracje, zawierające pewne roszczenie osoby mówiącej, a nie
jako afirmacje. Nic w naszym użyciu oznajmujących okresów warunkowych
nie wymaga, aby przypisywać im całościowe warunki prawdziwości; nie
można zatem powiedzieć, że mają one warunki prawdziwości i każde docie-
kanie ich warunków prawdziwości jest podejmowane na próżno.
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Musimy zatem rozpocząć od interpretacji zdań naszego języka jako dekla-
racji, dociekając, gdzie i w jakim stopniu nie jest ona adekwatna. To właśnie
w tym sensie justyfikacjonistyczna teoria znaczenia jest nieuniknionym pun-
ktem wyjścia. Posługuję się terminem „justyfikacjonistyczna” – wprowadzo-
nym, dla uniknięcia nieporozumień, w miejsce używanego przeze mnie słowa
„weryfikacjonistyczna” – w tym sensie, w jakim intuicjonistyczną interpreta-
cję zdań matematycznych można nazwać „justyfikacjonistyczną”: znaczenie
zdania według takiej teorii jest zdeterminowane przez to, co musi zrobić
osoba mówiąca, aby uprawomocnić roszczenie wygłaszane za pomocą tego
zdania.

Musimy więc rozpocząć od tego punktu, dociekając, jak dalekie odejście
od niego będzie konieczne. Odejście to może znaczyć tylko tyle, że w celu
wyjaśnienia znaczeń przypisywanych wielu używanym przez nas postaciom
zdań, zmuszeni jesteśmy przyjąć dla nich jakieś pojęcie prawdy, za pomocą
którego wyłuszczamy zasady leżące u podstaw ich użycia. Zwrot „jakieś
pojęcie prawdy” jest, oczywiście, bardzo niejasny, dlatego też muszę objaś-
nić, jak go rozumiem. Trudny przypadek stanowią zwolennicy minimalis-
tycznej teorii prawdy, którzy utrzymują, że mamy lub możemy mieć jedynie
takie pojęcie prawdy, że c a ł a treść terminu „prawdziwy” podawana jest
przez fundamentalną równoważność między zdaniem A a zdaniem, że A jest
prawdziwe. Z pewnością, dla każdego języka, który już rozumiemy, będzie
prawie zawsze możliwe wprowadzenie predykatu prawdy wyjaśnionego w ta-
ki właśnie sposób; np. nie ma żadnych przeszkód, aby zrobić to dla zdań
matematyki intuicjonistycznej. Ale takie wyjaśnienie słowa „prawdziwy” jest
wyraźnie adresowane tylko do tych, którzy znają już dany język; jeśli nie
rozumiem zdania A, to nie mogę wyprowadzić z tego wyjaśnienia warunku
bycia przez nie prawdziwym, ponieważ warunek ten sformułowany jest za
pomocą samego A. Wynika z tego natychmiast, że jeśli rzeczywiście tylko
tą drogą uchwyciłem pojęcie prawdy, to moje rozumienie języka nie może
być wyjaśnione w sposób, który opierałby się na moim uchwyceniu owego
pojęcia. Pasuje to jak najbardziej do języka matematyki intuicjonistycznej,
ponieważ ma on semantykę nie odwołującą się do pojęcia prawdy, mogącą
służyć do wyjaśnienia przeze mnie jego rozumienia, które posiadałem, zanim
zapoznano mnie ze stosującym się do niego predykatem prawdy. Nie pasuje
to jednak do naszego potocznego użycia słowa „prawdziwy”, gdyż nie wy-
jaśnia naszej znajomości tego, że zdania prawdziwe można formułować
w każdym języku naturalnym (i wielu innych), chociaż nie znamy wszystkich
tych języków. Na przykład Paul Horwich mówi w przypisie swojej książki
o kimś nie znającym języka niemieckiego, komu podaje się warunek bycia
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prawdziwym przez pewne zdanie niemieckie1; niewątpliwie rozumienie przez
niego słowa „prawdziwy” w zastosowaniu do zdań niemieckich nie może
polegać jedynie na jego znajomości fundamentalnej równoważności dla zdań
polskich. Tak czy inaczej, w obecnym kontekście interesują nas pojęcia,
których możemy użyć do wyjaśnienia tego, na czym polegają znaczenia zdań
ukształtowanych w języku naturalnym i co stanowi ich rozumienie przez
osobę mówiącą; w takim wyjaśnieniu predykat prawdy, tak jak interpretuje
go minimalista, nie odgrywa żadnej roli.

Chodzi tu o wspólną dla mówiących danym językiem koncepcję treści
zdań w tym języku wygłaszanych. Pierwotną treścią zdania jest to, co jest
komunikowane słuchającemu, który akceptuje jej asercję jako poprawną.
Możemy ją również scharakteryzować za pomocą tego, co uważa się za
o s t a t e c z n ą gwarancję jej asercji przez kogoś, tj. tego, co uważa się
za podstawę jego wiedzy, kiedy po raz pierwszy ją nabył, lub za podstawę
wiedzy początkodawcy informacji przekazywanej od jednej osoby mówiącej
do drugiej (jego b e z p o ś r e d n i ą gwarancją może być jedynie to,
że pamięta on rzeczy jako będące tak a tak, albo że powiedziano mu, iż
rzeczy tak się mają). Prawdopodobnie najlepszym sposobem jej scharaktery-
zowania jest odwołanie się do tej cechy zdań, której zachowania wymagamy
od formalnie poprawnego argumentu przy przechodzeniu od przesłanek do
konkluzji. Rozumowanie inferencyjne (łącznie z rozumowaniem niededukcyj-
nym) może być bezpośrednie lub pośrednie. Jest ono bezpośrednie, kiedy
będzie to krok w najprostszym sposobie udzielenia gwarancji stwierdzeniu
konkluzji odpowiednio do jej złożenia ze składających się na nią słów. Na
przykład najprościej udzielić gwarancji stwierdzeniu zdania alternatywnego
odwołując się do tego, co będzie udzielało gwarancji stwierdzeniu jednego
z jego dwóch zdań składowych, w połączeniu z zastosowaniem standardowej
reguły wprowadzania słówka „lub”, która pozwala nam na wywnioskowanie
zdania „A lub B” ze zdania A lub ze zdania B. Jeśli przeprowadzamy tylko
bezpośrednie rozumowanie inferencyjne, to można przyjąć, że własnością
zdania, którą musi zachować formalnie poprawny argument, jest po prostu
istnienie bezpośredniej gwarancji dla jego stwierdzenia, a jedynym pojęciem
treści, którą koniecznie należałoby przypisać zdaniom naszego języka, było-
by pojęcie zdeterminowane przez to, co uważamy za taką gwarancję. W ta-
kim przypadku mielibyśmy język, którego zdania mogłyby być interpretowa-
ne jako deklaracje w naszym sensie; teoria znaczenia dla takiego języka, po-
dobnie jak teoria znaczenia dla matematyki intuicjonistycznej, nie potrzebo-

1 Truth, Oxford: Blackwell 1990, s. 73.
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wałaby żadnego pojęcia prawdy wychodzącego poza pojęcie istnienia gwa-
rancji dla asercji.

Jednakże rozumowanie inferencyjne ma posiadaną przez siebie wartość,
dlatego że zazwyczaj jest pośrednie: bardziej bezpośrednia gwarancja dla
konkluzji jest do pomyślenia, ale nie jest dostępna. Wskutek tego własnością
zachowywaną przez formalnie poprawny argument nie może być po prostu
istnienie ostatecznej gwarancji, ponieważ wyprowadzamy konkluzje, dla
których faktycznie nie ma takich gwarancji, z przesłanek, które je mają. Czy
jednak naszą praktykę da się uzasadnić, czy też po prostu tak postępujemy,
nie potrzebując dla tego żadnej racjonalnej podbudowy? Jeśli po prostu tak
postępujemy, to nie potrzebujemy żadnego pojęcia prawdy, odrębnego od
tego, co stosownie do naszych ustalonych praktyk uważamy za prawdziwe;
na ogół jednak nie myślimy w ten nihilistyczny sposób. Wobec braku jakie-
goś dowodu nierzetelności naszych praktyk, przyjmujemy, że są one godny-
mi zaufania przewodnikami, gdzie sens wyrażenia „godny zaufania” da się
wyeksplikować bez odwołania się do tego, że jesteśmy w nie uwikłani.
Formułując jakąś koncepcję własności, słabszej niż posiadanie przez nas
bezpośredniej gwarancji, którą formalnie poprawny argument musi zachowy-
wać, dochodzimy do implicytnego ujęcia pojęcia prawdy.

Nie znaczy to, że pojęcie prawdy wymagane do wytłumaczenia naszej
praktyki językowej będzie wymagało w pełni realistycznej koncepcji prawdy.
Realista posiłkuje się tą koncepcją, zakładając, że ma prawo, by posługiwać
się pojęciem znajomości tego, na czym polega to, że coś jest tak a tak, bez
dalszego wyjaśniania, po prostu jako składową wyjaśnienia, na czym polega
rozumienie zdania przez osobę mówiącą; na przykład rozumienie zdania „Na
Marsie były kiedyś inteligentne istoty” będzie opierało się na znajomości
tego, na czym polega to, że na Marsie były kiedyś inteligentne istoty. To
prawda, że w potocznych kontekstach posługujemy się zwrotem „wiedzieć,
na czym polega to, że ...”, lecz tu kierunek wyjaśniania jest odwrotny. Pyta-
nie „Czy nie wiesz, na czym polega to, że zachodzi A?” jest po prostu spo-
sobem zapytania: „Czy nie wiesz, co znaczy A?” Kiedy jednak postępuje się
odwrotnie, uważając to za składową wyjaśnienia rozumienia, pojęcie owo
p r z e s t a j e być samowyjaśniające, szczególnie w kontekście teorii
znaczenia mającej wyjaśnić, na czym polega nasze rozumienie języka
ojczystego, tak że wchodząca w grę znajomość nie może być wiedzą
z w e r b a l i z o w a n ą; jeśli mamy w ogóle posługiwać się tym poję-
ciem, potrzebna jest charakterystyka tego, na czym polega posiadanie takiej
wiedzy, a nie jest wcale jasne, czy da się taką charakterystykę podać. Mimo
to wszyscy zwolennicy warunkowoprawdziwościowej teorii znaczenia odwo-
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łują się do pojęcia znajomości tego, na czym polega to, że ..., z wyjątkiem
tych, których celem jest wyjaśnienie znaczenia bez próby wyjaśnienia rozu-
mienia.

Nie możemy przeskoczyć od uznania, że j a k i e ś pojęcie prawdy jest
wymagane dla wytłumaczenia naszego użycia wielu zdań, do przyjęcia w pe-
łni dojrzałego realizmu; musimy raczej podjąć program badawczy. Musimy
zbadać kawałek po kawałku, które cechy naszej praktyki językowej wymaga-
ją pojęcia prawdy i jakie to ma być pojęcie, czyli jak daleko wychodzi ono
poza prostą koncepcję istnienia bezpośredniej gwarancji. W trakcie tych
badań, musimy na każdym etapie rozważać, czy wiarygodne jest przypisywa-
nie osobie mówiącej uchwycenia takiego pojęcia prawdy i jak to uchwycenie
należy wyjaśnić. To właśnie rozumiem przez powiedzenie, że musimy
p r z e d r z e ć s i ę do pojęcia prawdy.

Należy tu zachować delikatną równowagę. Naszym celem jest sformuło-
wanie teorii znaczenia tłumaczącej naszą praktykę językową; ale praktyka
ta nie jest nienaruszalna, kiedy cel ten okazuje się nie do osiągnięcia. Logi-
kę klasyczną mogą wspierać inne teorie semantyczne niż ta, która stanowi
podstawę warunkowoprawdziwościowych teorii znaczenia, inne niż klasyczna
semantyka dwuwartościowa; jednakże takie teorie znaczenia okazują się naj-
bardziej naturalnym uzasadnieniem posługiwania się przez nas klasycznymi
sposobami rozumowania, które w myśl intuicjonizmu nie są formalnie po-
prawne. Każdy, kto gotów jest powiedzieć: „Po prostu tak postępujemy”,
odrzuca wszelką potrzebę uzasadnienia; mówienie zaś o skomplikowanej
sieci teorii i praktyki, w ramach której nie da się oddzielić jednego od dru-
giego, nie jest niczym więcej niż tylko powiedzeniem w pretensjonalny
sposób „Po prostu tak postępujemy”. Ale ktoś, kto, jak ja, nie może przyjąć
tej postawy oraz jest przekonany, czy mocno skłania się do tego, że takie
teorie znaczenia nie są w stanie podać dającej się utrzymać charakterystyki
rozumienia językowego, musi albo znaleźć alternatywną semantykę uzasad-
niającą nasze użycie tych sposobów rozumowania, albo stwierdzić, że nasza
praktyka jest pod tym względem błędna. Nie twierdzę, że udało mi się wy-
konać więcej niż kilka pierwszych kroków w tym programie badawczym;
moim zasadniczym celem było przekonanie moich kolegów filozofów, że
taki program jest potrzebny. Cel ten ulega unicestwieniu, gdy uważa się
błędnie, że program ten jest propagowaniem dalekosiężnej i wyraźnie okreś-
lonej filozofii.

Przełożył Tadeusz Szubka
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red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 87-116

Crispin Wright

Współczesny spór o realizm – dokąd teraz?*

I

W pracach filozoficznych na temat realizmu jest tyle samo dyskusji doty-
czących przedmiotu sporu, jak i tego, po której stronie należy się opowie-
dzieć1. Znakomitego przykładu dostarczają spory, prowadzone niemal w cał-
kowitej wzajemnej izolacji, dotyczące realizmu przeciwstawionego dummet-
towskiemu a n t y r e a l i z m o w i – czyli realizmu uznającego prawdę
przekraczającą świadectwo itp. – oraz realizmu przeciwstawionego i r -
r e a l i z m o w i lub p r o j e k t y w i z m o w i – czyli realizmu
uznającego narzucającą się „faktualną” interpretację dyskursu moralnego,
estetycznego lub naukowo-teoretycznego. Czy istnieje jakieś jedno zagadnie-
nie, na którym ostatecznie koncentrują się oba te spory, czy też tych postaci
„realizmu” nic, oprócz nazwy, nie łączy?

Istnieje prosty, choć trochę sztuczny sposób powiązania tych sporów.
Przyjmijmy, że (a) p r a w d a j e s t s e d n e m r e a l i z m u –
że realistą w sprawie danego obszaru dyskursu jest ktoś, kto po prostu u-
trzymuje, że zdania tego obszaru są zdolne, by być prawdziwe lub fałszywe
– oraz że (b) pojęcie p r a w d y j e s t s a m o w s o b i e n i e
o g r a n i c z o n e p r z e z ś w i a d e c t w o. Nie oznacza to cze-
goś tak absurdalnego, że dostępność świadectwa nie może być nigdy anali-
tyczną konsekwencją założenia, iż określony typ zdań jest prawdziwy; utrzy-

* Realism: The Contemporary Debate – W(h)ither Now?, w: J. H a l d a n e,
C. W r i g h t (eds.), Reality, Representation, and Projection, New York: Oxford University
Press 1993, s. 63-84. Copyright © 1993 by the Mind Association. Przekład za zgodą Autora
i Wydawnictwa.

1 Prezentowany tekst jest przeredagowaną wersją referatu wygłoszonego na konferencji
w St Andrews w 1988 roku. Przedstawione tu propozycje są bardziej szczegółowo rozwinięte
i opatrzone licznymi zastrzeżeniami w moich wykładach im. Waynflete’a, opublikowanych
jako Truth and Objectivity, Cambridge, MA: Harvard University Press 1992.
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muje się tu jedynie, że taka sytuacja byłaby odzwierciedleniem natury okreś-
lonej dziedziny, a nie pojęcia prawdy.

Gdy przyjmie się oba te założenia, antyrealizm Dummetta staje się od-
mianą irrealizmu. Będzie tak dlatego, że nie powinno się wysuwać zastrze-
żeń pod adresem warunkowoprawdziwościowej koncepcji znaczenia tam,
gdzie wchodzą w grę zdania autentycznie faktualne; że jeśli chce się utrzy-
mać warunkowoprawdziwościową koncepcję znaczenia, na prawdę muszą
być nałożone – z uwagi na znane racje antyrealistyczne – epistemiczne
ograniczenia; a wobec tego, że tam, gdzie rzekoma dziedzina określonego
rodzaju zdań nie nakłada takich odpowiednich ograniczeń (pamiętamy, iż
samo pojęcie prawdy nie ma wbudowanych takich ograniczeń), narzuca się
koncepcja irrealistyczna tych zdań, a ich treść powinno się charakteryzować
w jakiś odpowiedni niewarunkowoprawdziwościowy sposób.

Trudność z nadaniem owym sporom takiej postaci polega na tym, że nie-
warunkowoprawdziwościowe propozycje semantyczne wysunięte przez dum-
mettowskich antyrealistów przyjmują na ogół za centralne takie pojęcia, jak
„dowód”, „weryfikacja” lub „zagwarantowana asercja”, które wydają się
wymagać interpretacji w kategoriach prawdy. Czym bowiem jest dowód,
jeśli nie wykazaniem prawdziwości? Kiedy asercja jest zagwarantowana,
jeśli nie wtedy, gdy zasadne jest przekonanie, że to, co się stwierdza, jest
prawdziwe? Czym w istocie j e s t asercja, jeśli nie czymś, co ma być
prezentacją prawdy? Wydaje mi się jednak, że najbardziej podstawowym
problemem tej propozycji nie są jej prokrustowe skutki dla dummettowskie-
go antyrealizmu, ale po prostu to, że jest wątpliwe – pomimo ostatnich
prób2 – czy irrealizm jest nadal filozoficznie progresywnym programem.
Nie zamierzam tu tego szczegółowo dowodzić. Rzecz w tym, że kiedy irrea-
lizm weźmie się za prototyp antyrealizmu, nieuniknionym rezultatem jest to,
że centralna w tym sporze staje się odpowiedniość aspektów s k ł a d n i
spornych obszarów dyskursu. Taki jest przynajmniej rezultat rzekomo kon-
serwatywnego rodzaju irrealizmu, który nie chce twierdzić – w przeciwień-
stwie do poglądów na etykę nie żyjącego już Johna Mackiego3 – że cały
ten dyskurs jest błędny. Rzekomo konserwatywny irrealista musi próbować
zinterpretować ów dyskurs jako taki, który nie zawiera żadnych rzeczywis-
tych stwierdzeń, żadnych roszczeń do prawdziwości; otwarta pozostaje wte-

2 Zob. np. S. B l a c k b u r n, Spreading the Word: Groundings in the Philosophy
of Language, Oxford: Clarendon Press 1984, rozdz. VI. Por. t e n ż e, Realism, Quasi, or
Queasy?, w: H a l d a n e, W r i g h t (eds.), Reality, Representation, and Projection,
s. 365-383.

3 Zob. Ethics: Inventing Right and Wrong, Harmondsworth: Penguin Books 1977.
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dy kwestia możliwości zachowania przez jakąś konkurencyjną nieasertorycz-
ną interpretację semantyczną wszystkich tych aspektów składni owego dys-
kursu, które wydają się najściślej powiązane z roszczeniem do prawdziwości.
Wbrew temu wydaje mi się, że sensowność, a więc i odpowiedniość syntak-
tyczną dyskursu, powinni uznać wszyscy uczestnicy sporu. Przedmiotem
sporu powinno być natomiast to, jakiego r o d z a j u treść posiada ów
dyskurs.

Nawet jeśli irrealista w jakiś sposób uratuje składnię, to ceną może być
podanie w wątpliwość znaczenia zwykłych kanonów logicznej niesprzecznoś-
ci i zwykłych ograniczeń nałożonych na przypisywanie tego, co uchodzi za
postawy propozycjonalne. Taki jest efekt uboczny najnowszej4 irrealistycz-
nej interpretacji okresów warunkowych z moralnymi poprzednikami. I znowu
wydaje mi się, że powinna być możliwa początkowa zgodność między re-
alistą i antyrealistą co do tego, iż dyskurs w sprawie moralności, modalności
czy komiczności podlega zwykłej logice zdań oraz że przypisywanie postaw
propozycjonalnych dotyczących moralności, modalności czy komiczności jest
odpowiednio ograniczone.

To, co powiedziałem, nie stanowi żadnego argumentu, jest tylko wyrazem
sceptycyzmu co do kierunku irrealistycznego. Wątpię, czy jest to kierunek,
na który rzeczywiście wskazuje wiele znaczących argumentów antyrealis-
tycznych; jestem pewien, że nie może on zadowalająco uwzględnić dummet-
towskiego antyrealizmu; mam sporo wątpliwości co do tego, czy zagadnienia
syntaktyczne, które konserwatywni irrealiści są zmuszeni uznać za centralne,
są tu akurat na miejscu; a ponadto wątpię, by mogli oni tak czy inaczej
zwyciężyć. Jaki jednak inny kierunek może obrać antyrealizm?

II

Rozważona propozycja uważała w istocie irrealizm za prototyp antyrealiz-
mu i próbowała go rozszerzyć na antyrealizm dummettowski. Sugeruję,
abyśmy spróbowali podejść do tej sprawy z przeciwnej strony. Ale nie

4 Por. przyp. 2. Rezultatem propozycji Blackburna jest to, że ktoś akceptujący:
(a) kłamanie jest niesłuszne

oraz (b) jeśli kłamanie jest niesłuszne, to nakłanianie innych do kłamania jest
niesłuszne,

ale odrzucający (c) nakłanianie innych do kłamania jest niesłuszne,
winien jest jedynie m o r a l n e g o niedociągnięcia. W sprawie dalszej dyskusji zob. mój
wykład poświęcony pamięci Garetha Evansa Realism, Antirealism, Irrealism, Quasi-Realism,
„Midwest Studies in Philosophy”, 12(1988), s. 25-49.
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w sposób najbardziej bezpośredni. Sugestia powyższa nie sprowadza się
zatem do tego, by antyrealizm moralny traktować jako odmianę weryfikacjo-
nizmu. Prawdopodobnie żaden realista moralny, o świeckiej albo religijnej
proweniencji, nie byłby zadowolny z idei, że prawda moralna może ze swej
istoty przekraczać ludzką ocenę. Kluczowa myśl jest tu raczej taka, że –
wbrew rozważonej propozycji – prawda n i e jest wyłączną własnością
realizmu. Centralną tezą antyrealizmu dummettowskiego jest, lub powinno
być, twierdzenie, że prawda jest ze swej istoty epistemicznie ograniczona.
Dokładne sformułowanie odpowiedniego ograniczenia może nasuwać nieco
trudności, lecz to nas obecnie nie interesuje. Decydujące jest to, że spór
między np. realistą matematycznym a oponentem dummettowskim nie doty-
czy zagadnienia, czy czyste zdania matematyczne powinno się uważać za
kandydujące do bycia prawdziwymi lub fałszywymi; co do tego zgadzają się
obie strony. Chodzi raczej o to, j a k i e pojęcie prawdy przenika czystą
matematykę, jak należy rozumieć pojęcie czystej prawdy matematycznej,
jeśli znaczenie tez w czystej matematyce należy uważać za zdeterminowane
przez odniesienie do ich warunków prawdziwości.

Wobec tego spór między realizmem semantycznym a antyrealizmem
dummettowskim powinno się uznać za prototypowy pod tym względem, że
stosowalność predykatu prawdy do zdań klasy spornej nie podlega dyskusji.
Twierdzę, że np. realiści moralni powinni przyznać, iż sądy moralne są
zdolne do prawdziwości i fałszywości, a przez to bezspornie dopuszczają
tego rodzaju możliwości kombinatoryczne, na których skupia się argument
modus ponens5, i są bezspornie ograniczone przez zwykłe pojęcia niesprze-
czności logicznej i formalnej poprawności wnioskowania. Sporne jest raczej
to, co jeszcze i n n e g o jest prawdziwe, gdy chodzi o sądy moralne.

Przedstawiłem tę propozycję – nie tylko tu, ale i w innym miejscu – tak,
jak gdyby wiązała się ona z porzuceniem idei jednolitego pojęcia prawdy
w rozmaitych obszarach dyskursu, gdzie istotą realizmu w sprawie pewnej
klasy zdań jest pogląd, że odpowiednie dla nich pojęcie prawdy jest odpo-
wiednio „substancjalne”, w znaczeniu lub znaczeniach, które należałoby
rozwinąć6. Faktycznie jednak jest dyskusyjne, czy idea możliwej różnorod-
ności pojęć prawdy musi być częścią zalecanej przeze mnie perspektywy.
Zamiast uważać pojęcie prawdy za niejednoznaczne, możemy dążyć do
przeprowadzenia odpowiednich rozróżnień między właściwościami posiada-
nymi przez jedno pojęcie prawdy stosowane do zdań odmiennych rodzajów.

5 Zob. przyp. 4.
6 Tak właśnie jest to przedstawione w Realism, Antirealism, Irrealism, Quasi-Realism.
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Chociaż zatem w dalszych wywodach mogę niekiedy mieć tendencję do
mówienia w ten pierwszy sposób, można będzie przedstawić przeprowadzane
przeze mnie dystynkcje jako odzwierciedlające różne istotne dla realizmu
własności jednego pojęcia prawdy, własności niekiedy przez nie posiadane,
niekiedy zaś nie, a nie jako dystynkcje w obrębie samego pojęcia. Ostatecz-
nie może okazać się, że przeciwstawienie to nie ma większego znaczenia.

Wysunięta przeze mnie sugestia może wywołać sprzeciw. Jak można
uczynić pojęcie prawdy neutralną podstawą? Czy o prawdziwości zdania da
się myśleć inaczej niż w kategoriach jego zgodności z rzeczywistością,
odpowiadania faktom, „mówienia o tym, jak jest”? Wbrew jednak wrażeniu
tworzonemu przez stare spory o prawdzie, w których „teorii koresponden-
cyjnej” przeciwstawiali się koherentyści, pragmatyści i inni, zwroty takie nie
zawierają żadnej substancjalnej teorii prawdy, ale wiążą się z predykatem
„jest prawdziwe” trywialnie. Sądzę, że myśl ta jest trafna, ale należy ją
umieścić we właściwej perspektywie. R e p r e z e n t a c y j n y aspekt
pojęcia prawdy, akcentowany przez te trywialne związki, jest jednym z jego
aspektów. Innym jest n o r m a t y w n o ś ć: prawda dostarcza parametru
oceny, jest tym, do czego zmierzają nasze (poważne) stwierdzenia. Myśl, że
prawda jest sednem realizmu i że wobec tego antyrealista musi zakwestiono-
wać jej stosowalność do zdań spornej klasy, traktuje aspekt reprezentacyjny
jako pierwotny, a aspekt normatywny jako jego konsekwencję; ogólnie bio-
rąc, myśl ta sprowadza się do tego, że dążymy do prawdy, ponieważ c e -
n i m y reprezentację. Tak jednak być nie może. Albowiem gdyby była to
sprawa przypisania wartości czemuś niezależnie zdeterminowanemu, to po-
winno być możliwe opisanie wzorców przyjmowanych przez praktykę języ-
kową ludzi zdolnych do posiadania myśli tego samego rodzaju, co nasze,
i mających to samo pojęcie prawdy, lecz nie przypisujących mu żadnej
wartości. Taka praktyka jest jednak nie do pomyślenia. Aspekt normatywny
jest dla prawdy istotny.

Tak samo jest w przypadku aspektu reprezentacyjnego; gwarantują to owe
trywialności. Pojęcie, które funkcjonowałoby normatywnie dla jakiegoś
obszaru dyskursu – powodowałoby ograniczenia, z którymi akty mowy
w obrębie danego obszaru musiałyby się liczyć – nie byłoby pojęciem praw-
dy, gdyby jego uczestnicy odrzucili takie trywialności. Uważam wszelako,
że odpowiedniość charakteryzowania wypowiedzi określonego rodzaju jako
„prawdziwych” i „fałszywych” nie wymaga o s o b n e g o uzasadnienia
ich, że tak powiem, dopasowania reprezentacyjnego, które może nie zacho-
dzić, nawet jeśli uzna się normatywność predykatu prawdy i jego trywialne
związki z reprezentacją. Pojęcie prawdy wprawiamy niejako w ruch przez
ustalenie obowiązywania normy poprawnej wypowiedzi, której związki
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z mówieniem o korespondencji, reprezentacji i ich odmianach uważane są
za trywialne. Nie ma tu miejsca na dalszą kwestię autentyczności tego ro-
dzaju mowy; inaczej związki te nie byłyby trywialne.

Pomóc może tu analogia. Gdzie indziej7 dowodziłem, że Frege’owski
platonizm w sprawie liczb najlepiej interpretować jako oparty na poglądzie,
iż kandydowanie do odnoszenia się do przedmiotu – w sensie właściwym
– jest sprawą składni; że z chwilą rozstrzygnięcia za pomocą kryteriów
syntaktycznych, iż jakaś klasa wyrażeń funkcjonuje jako terminy jednostko-
we, nie ma już dalszej kwestii dotyczącej tego, czy skuteczna jest ich refe-
rencja przedmiotowa, którą mógłby podnieść ktoś gotowy przyznać, że pra-
wdziwe są odpowiednie konteksty, w których występują one w takiej roli.
Proponowana tutaj teza ma podobny wydźwięk w sprawie kandydowania do
prawdziwości. Sensowne zdanie kandyduje do prawdziwości, jeśli ma odpo-
wiednią składnię. Posiadanie zaś odpowiedniej składni oznacza przede
wszystkim dopuszczanie sensownych powiązań z negacją, okresem warunko-
wym i innymi spójnikami oraz z przypisywaniem postaw propozycjonalnych.
Należy oczekiwać, że jakaś klasa zdań będzie dopuszczała takie powiązania,
jeśli ich użycie jest odpowiednio ograniczone, tzn. jeśli każde określone
użycie może być ocenione i skrytykowane za to, że opiera się na ignorancji
lub błędzie, oraz jeśli uzasadnienie danego użycia może być lepsze lub
gorsze. W szczególności powinniśmy się spodziewać, że oznajmujące okresy
warunkowe będą odgrywały pewną rolę, ilekroć trafna stwierdzalność zdania
będzie czymś – przynajmniej tymczasowo – nie znanym, lecz co może jed-
nak w różny sposób mieć dla nas praktyczne znaczenie. Podobnie będzie
z powiązaniami z postawami propozycjonalnymi: obecność pojęć ignorancji
i błędu pozwoli na wykorzystanie potencjalnego kontrastu między określoną
postawą podmiotu w odniesieniu do jakiegoś zdania a postawą, której przy-
jęcie jest, według nas, właściwe. Niemniej jednak nie twierdzę, a przynaj-
mniej nie jedynie, że opisanych rodzajów potencjalności syntaktycznych
należy oczekiwać w dyskursie, który jest ograniczony odpowiednim wymo-
giem trafności – wymogiem, którego dowiedzione naruszenie zmusza do
odwołania wypowiedzi oraz w odniesieniu do spełnienia którego mają w o-
kreślonym przypadku zastosowanie pojęcia ignorancji, błędu i ulepszonej
oceny. Chodzi o to, że działanie takiego wymogu znajduje swój wyraz j e -
d y n i e w tak syntaktycznie uwarunkowanym obszarze dyskursu oraz że

7 C. W r i g h t, Frege’s Conception of Numbers as Objects, Aberdeen: Aberdeen Uni-
versity Press 1983.
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nie jest dalszym, metafizycznym krokiem uznawanie zdań tego obszaru za
kandydatów do prawdziwości i fałszywości.

Twierdzenia te wymagają znacznie bardziej szczegółowego rozwinięcia
i uzasadnienia niż mogę sobie na to tutaj pozwolić. Konieczne jest zwłasz-
cza wytłumaczenie pojawienia się kontrastu między prawdą a stwierdzalnoś-
cią – obecnego na tak wielu obszarach naszego dyskursu oraz ukrytego, jak
można dowodzić, w użyciu autentycznej negacji; równoważne jest to wytłu-
maczeniu pojawienia się rozróżnienia zakwestionowania twierdzenia i jego
pochodzenia. Możliwa strategia wyjaśnienia przedstawiałaby się następująco.
Kiedy mamy pojęcie lepszego i gorszego uzasadnienia określonych zdań,
możemy zrozumieć pojęcie pozostawania przez zdanie uzasadnionym, nieza-
leżnie od tego, jak wiele możemy zebrać informacji związanych z jego
uzasadnialnością. Powiedzmy, że w takim przypadku zdanie jest s u p e r -
s t w i e r d z a l n e8. Nie ma ewidentnego kontrastu między normatyw-
nymi funkcjami prawdy i stwierdzalności, gdy chodzi o moje własne, obec-
nie rozważane zdania. Kontrast dotyczy raczej użycia zdań – przeze mnie
lub innych ludzi – w innych sytuacjach. I to właśnie ocenianie stwierdzal-
ności w innych sytuacjach jest, co może wydawać się zaskakujące, bardziej
wymagające. Za ocenienie p r a w d z i w o ś c i tego, co powiedzieliście
wczoraj, uważam (kompetentne) ocenienie obecnej stwierdzalności tego cze-
goś dzisiaj. Aby jednak ocenić wczorajszą stwierdzalność tego czegoś dla
was, muszę ponadto wiedzieć coś o waszym stanie informacji wczoraj. Jest
to dodatkowy wymóg, ponieważ spełniwszy go, nie mogę raczej nie być
w stanie ocenić zdania w świetle mojego własnego stanu informacji, a to
z kolei wystarcza do oceny jego prawdziwości. (Co nie oznacza, że prawdzi-
wość jest obecną stwierdzalnością). W przeciwieństwie do tego, obecną
stwierdzalność waszego zdania mogę być w stanie ocenić nie wiedząc nic
o waszym stanie informacji wczoraj.

Wydaje się wiarygodne, że rozróżnienie to jest integralnie związane z re-
prezentacyjnym aspektem pojęcia prawdy; reprezentacyjne trywialności
b y ł y b y nie na miejscu, gdyby tego rozróżnienia nie dało się przeprowa-
dzić, ponieważ nie powinno być żadną dyskwalifikacją przy ocenianiu do-
kładności r e p r e z e n t a c j i to, iż wie się bardzo mało lub nie wie
się nic o sytuacji innych, uznających ją za dokładną. Zauważmy jednak, że
p o s t a ć właśnie scharakteryzowanego kontrastu można bardzo dobrze
wyjaśnić przez faktyczne u t o ż s a m i e n i e prawdy z superstwier-
dzalnością i uznanie treści następnie ocenianego stwierdzenia za sąd o jego

8 Por. C. W r i g h t, Realism, Meaning and Truth, Oxford: Blackwell 1987, rozdz. IX.
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własnej superstwierdzalności. Wprowadzenie pojęcia prawdy kontrastującego
ze stwierdzalnością nie musi więc być uważane – taka jest przynajmniej
nadzieja – za wyraz funkcjonowania parametru oceny całkowicie odmienne-
go od stwierdzalności. Być może jest tak, że nic w sposobach użycia tego
pojęcia nie odróżnia go od superstwierdzalności. To, czy tak jest, jest, oczy-
wiście, ważne dla mojej propozycji9.

Wygłaszam tu, by posłużyć się modnym terminem, m i n i m a l i s -
t y c z n e twierdzenie o pojęciu kandydowania do prawdziwości oraz
sugeruję, że irrealistyczna wersja antyrealizmu, prowadząca do instrumenta-
lizmu w filozofii nauki, ekspresywnych teorii wartości itd., popełnia błąd
przekraczając ów minimalizm. Ale, tak jak w przypadku referencji jednost-
kowej do obiektów abstrakcyjnych, kandydowanie i sukces to dwie różne
rzeczy. Sugerowano, że referencja jest niejako nadana kandydującemu termi-
nowi jednostkowemu przez to, że występuje on w stosownych prawdziwych
kontekstach. Jaki jest odpowiadający temu warunek sukcesu zdania, które
jest kandydatem do prawdziwości? Tu również zalecam minimalizm. Na
przykład John Mackie mógłby zaakceptować ogólny sens mojej wypowiedzi,
ale mieć wyraźne odczucie, że nadal pozostaje jeszcze kwestia metafizyczna,
wiążąca się z g ł ę b o k ą możliwością braku odpowiedniości. Mówie-
nie zawsze tak, jak gdyby były fakty moralne – wypowiadanie sądów kandy-
dujących do prawdziwości i wymagających istnienia faktów moralnych dla
swej prawdziwości – to jedna sprawa, a rzeczywista prawdziwość takiego
mówienia to zupełnie inna sprawa. I jest to zupełnie inna sprawa b e z
w z g l ę d u na stopień zasadniczego zdyscyplinowania, które kluczowe
tu pojęcie stwierdzalności nakłada na takie mówienie. Realizm moralny,
według poglądu Mackiego, powinien być utożsamiony z odrzucanym przez
niego przekonaniem, że niektóre sądy moralne są, w tym głębszym sensie,
r z e c z y w i ś c i e prawdziwe.

Nie sądzę jednak, by powyższe rozważania dopuszczały możliwość przy-
jęcia lub odrzucenia takiego przekonania. Nie ma w nich po prostu miejsca
na wprowadzenie takiej szczeliny metafizycznej, która generowałaby praw-
dziwość negacji o szerokim zasięgu, obejmującej wszystkie nasze sądy mo-
ralne. Zdania moralne obdarzone są odpowiednimi potencjalnościami do
obejmowania i nierzadko podtrzymywania złożonego zespołu rozważań
uzasadniających o różnej mocy. Jeśli więc trafna jest powyższa ogólna pre-
zentacja superstwierdzalności, to pojęcie prawdy, do której zdania te tym

9 W sprawie bardziej szczegółowego ujęcia tej sprawy zob. zwłaszcza pierwsze dwa
wykłady im. Waynflete’a z Truth and Objectivity.
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samym kandydują, jest bardzo prosto wyabstrahowane z pojęcia uzasadnia-
nia, które kieruje naszą oceną każdego poszczególnego zdania moralnego.
Nie zawiera ono niczego, co mogłoby nadać sens wysuniętej przez Mackiego
idei szczeliny. Innymi słowy, twierdzę nie tylko, że przedmiotem kontrower-
sji między realizmem a jego oponentami nie powinno być to, czy kandydata-
mi do prawdziwości są sądy moralne, estetyczne i komiczne, hipotezy nauki
teoretycznej oraz tezy matematyki czystej; ale ponadto, że w takim samym
stopniu mamy powód, by sądzić, iż niektóre z nich są prawdziwe, w jakim
mamy powód, by je zaakceptować na mocy standardów, które kierują zwyk-
łą oceną takich zdań. Jeśli antyrealizm w sprawie danego obszaru dyskursu
nie zdoła z korzyścią przybrać postaci przekonania, że w dyskursie tym nie
formułuje się w nim żadnych autentycznych zdań zdolnych do bycia praw-
dziwymi lub fałszywymi, to również realizmu nie powinna wyrażać teza
o autentycznej prawdziwości niektórych tych zdań.

Co więc stanowi właściwy przedmiot sporu? Czy po prostu nie podważy-
liśmy jego podstaw – godząc się tym samym na k w i e t y z m? Nie
sądzę. Podkreślałem nierozerwalność normatywnego i reprezentacyjnego
aspektu pojęcia prawdy oraz sugerowałem, że obowiązywanie wymogu nało-
żonego na praktykę asertoryczną – który wygenerowany jest z uzasadnionej
stwierdzalności, ale zarazem, w opisany sposób, jej się przeciwstawia i wy-
raża się w odpowiedniego rodzaju możliwościach syntaktycznych – wystar-
cza do uzasadnienia twierdzenia, że mamy tu do czynienia z reprezentacją.
To właśnie dlatego twierdzenie to ma charakter uspokajający i nie posiada
więcej treści niż twierdzenie, że mamy tu do czynienia z mówieniem praw-
dy; przy czym to drugie w istocie zwraca jedynie uwagę na odpowiednie
cechy praktyki asertorycznej. Tak więc sugeruję, że w tych okolicznościach
nigdy nie jest b ł ę d n e przyjmowanie trywialnych sformułowań repre-
zentacyjnego aspektu prawdy – o ile tylko pamięta się, że związki te s ą
trywialne oraz że przez nobliwe stwierdzenie, że zdanie „odpowiada faktom”
lub „jest zgodne z aspektem rzeczywistości”, albo jakiekolwiek inne, nie
osiąga się nic więcej niż przez stwierdzenie, że jest ono prawdziwe. Powta-
rzam, że trywialne równoważniki nie zawierają, jak do tej pory, żadnej
istotnej teorii, nie mają żadnej niezależnej treści.

Proponuję zatem, abyśmy rozwinęli ideę, że da się dokonać interesującej
i progresywnej egzegezy sporów realistów z antyrealistami na różnych ob-
szarach przez skupienie się na kwestii, czy m o ż n a znaleźć jakąś nie-
zależną treść i uzasadnienie dla pojęcia prawdy jako reprezentacji lub odpo-
wiedniości, albo w każdym razie dla czegoś, co jest niejako na serio dia-
dyczne – jakiegoś względu, który być może wymusi kontrast między prawdą
a superstwierdzalnością. Czy przy takim podejściu możemy znaleźć miejsce
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na tego typu względy – dotyczące np. przekraczania świadectwa, konwergen-
cji opinii i najlepszego wyjaśnienia przekonania, by wymienić tylko trzy
z nich – które uważa się za kluczowe w rozmaitych sporach?

Kwestia ta zostanie podjęta w następnych częściach artykułu. Tę część
kończę uwagą, że osobiście jestem zadowolny z sytuacji dialektycznej, do
której prowadzi zarysowana przeze mnie strategia interpretacji. Antyrealizm
można teraz słusznie utożsamić z poglądem, że dla utreściowienia reprezen-
tacyjnego aspektu pojęcia prawdy w jakimś określonym obszarze dyskursu
asertorycznego nie można zrobić nic więcej ponad to, co uzyskuje się przez
trywialne związki z normatywnością. Antyrealizm staje się w ten sposób
naturalnym, wyjściowym stanowiskiem w każdym sporze. Należy zatem
pokazać, że jest to stanowisko, które powinniśmy porzucić. Cały ciężar
dowodu spoczywa więc na realiście.

III

Podsumujmy. Pojęcie prawdy, które – jak sugerowałem – jest niejako
neutralnym terytorium, reguluje każdą praktykę wydawania sądów, cechującą
się powiązanym zbiorem opisanych właściwości; tj. praktykę, która utrzy-
mywana jest w ryzach uznanych standardów uzasadniania i uzasadnionej
krytyki, ma składnię podlegającą zwykłej logice zdań, podtrzymuje powiąza-
nia z postawami propozycjonalnymi oraz w której ignorancja i błąd są moż-
liwymi kategoriami wyjaśnienia niewłaściwych zachowań uczestników tej
praktyki. Zgodnie jednak z wysuniętą sugestią, właściwości te wspierają ideę
prawdy – nazwijmy ją p r a w d ą m i n i m a l n ą – która chociaż
przeciwstawia się stwierdzalności zrelatywizowanej do kontekstu, to jednak
może być uważana za ideę z niej skonstruowaną. Dotychczas nic, co złożyło
się na to pojęcie, nie udaremnia interpretowania go j a k o superstwier-
dzalności; nic nie zmusza nas np. do traktowania prawdy jako zależnej od
czynników innych niż te, które determinują właściwą praktykę w obrębie
danego obszaru dyskursu. Realista sprosta wyzwaniu rozwinięcia reprezenta-
cyjnego aspektu pojęcia prawdy zastosowanego do spornej klasy zdań, jeśli
uda się na tym etapie wprowadzić jakiś rozziew między determinantami
prawdy a determinantami właściwego użycia tych zdań; a w każdym razie,
jeśli uda się jakoś przeprowadzić odpowiednie rozróżnienie pojęcia prawdy
i pojęcia superstwierdzalności.

Rozpocznijmy od przypadku p r z e k r a c z a n i a ś w i a d e c -
t w a (evidence-transcendence). Jest on wyjątkowo prosty. Gdyby realista
mógł pokazać, że pojęcie prawdy przenikające nasze rozumienie spornej
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klasy zdań da się sensownie przedstawić jako potencjalnie przekraczające
całość możliwego świadectwa, byłoby to z jego strony decydujące posunię-
cie. Taki dowód ustanawiałby właśnie pozostałą wymaganą tu treść. Super-
stwierdzalność n i e m o ż e bowiem przekraczać świadectwa: jeśli da
się zaakceptować określone zdanie w sposób spełniający uznane standardy
i przechodzący pomyślnie wszystkie próby jego wzmocnienia lub osłabienia,
to musi być możliwe podanie (unieważnialnych) racji, by tak utrzymywać.
Natomiast zwycięstwo dummettowskiego antyrealisty – udowodnienie, że
w akceptowalnym ujęciu treści asertorycznej może figurować tylko pojęcie
prawdy ograniczone przez świadectwo – nie będzie argumentem rozstrzyga-
jącym na niekorzyść realisty; możliwe jest bowiem, że realizmowi jakoś
inaczej uda się wypełnić swoje zobowiązania eksplanacyjne.

Przypadek k o n w e r g e n c j i nie jest tak prosty. Zagadnienie to
jest na ogół postrzegane jako centralne w sporze dotyczącym realizmu ewa-
luatywnego, w którym zwłaszcza antyrealiści moralni szukali oparcia w tym,
co uważali za nieusuwalną różnorodność w zakresie podstawowych moral-
nych punktów widzenia. Ale na pierwszy rzut oka nie jest jasne, dlaczego
ktoś, kto widzi zobowiązania realizmu w zalecany przeze mnie sposób,
powinien sądzić, że udowodnienie, iż prawda spełnia wymóg konwergencji,
można obrócić na korzyść realizmu. Przyjmuje się, że wymóg ten będzie
miał postać następującą:

KONWERGENCJA1

Jeśli klasa zdań składa się ze zdań zdolnych do bycia prawdziwymi,
to wówczas będzie istniała tendencja, aby – w odpowiednich okolicz-
nościach – kompetentne podmioty zgadzały się co do prawdziwości
elementów tej klasy.

Niewątpliwie, nie zechce tego bronić żaden realista, który sądzi, że można
pokazać, iż w odniesieniu do danej klasy zdań posługujemy się pojęciem
prawdy potencjalnie przekraczającej świadectwo. Jeśli bowiem można coś
takiego pokazać, to żadne rozważania o konwergencji nie mogą w z m o -
c n i ć stanowiska realisty. Lepiej jest więc założyć, że zajmujemy się
klasą sądów – być może klasą sądów moralnych – w odniesieniu do której
realizm w sensie Dummetta nie stanowi atrakcyjnej opcji. Czy wówczas
konwergencja1 nakłada istotny wymóg tylko wtedy, gdy nie spełnia go praw-
da minimalna? Ale czy prawda minimalna m o ż e go nie spełnić? A jeśli
może, to jak dokładnie dodane zostaje coś r e a l i s t y c z n e g o –
coś, co w jakiś sposób wzmacnia aspekt reprezentacyjny lub sugeruje działa-
nie czynników niezależnych od tych, które decydują o stwierdzalności –
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przez dowiedzenie, że konwergencja jest spełniona w określonego typu
przypadkach?

Konwergencja1 jest bardzo słaba. Jej rezultatem jest jedynie to, że mamy
prawo uważać za prawdziwe przynajmniej niektóre zdania danej klasy, kiedy
istnieje, lub zaistnieje w dogodnych okolicznościach, jakiś stopień zgody co
do ich prawdziwości. Ale prawda minimalna jest skonstruowana z pojęcia
stwierdzalności (nie da się jej od tej konstrukcji odróżnić), a stwierdzalność
jest związana z u z n a w a n y m i standardami uzasadniania i krytyki.
Tam, gdzie takie standardy są uznawane, powinno – przynajmniej czasami
– dochodzić do zgody. Tak więc, aby prawda minimalna nie była w stanie
sprostać powyższemu testowi, musimy go wzmocnić.

Ale jak? Dwie sprawy są uderzające. Po pierwsze, nic w aparacie prawdy
minimalnej nie wymaga, by nie mogły zaistnieć takie różnice poglądów,
gdzie każda ze spierających się stron może być zasadnie skrytykowana.
Istnieją obowiązujące standardy właściwej stwierdzalności oraz kryteria
przypisywania ignorancji i błędu. Nie powiedziano jednak nic, co w świetle
tych standardów nakazywałoby przyjąć, że w każdej różnicy poglądów przy-
najmniej jedna ze stron będzie obwiniona o niewłaściwe stwierdzenie, igno-
rancję lub błąd. Po drugie, w intuicji, że konwergencja jest ważna dla realis-
ty, chodzi o to, iż (pomijając komplikacje związane z mętnością) powinna
być ona g l o b a l n ą własnością danych zdań. Przykładowo: przekona-
nie, że możliwość nieusuwalnie rozbieżnych opinii w sprawie komiczności
ujawnia coś dotyczącego (braku) obiektywności tego, co komiczne, nie jest
wcale osłabione przez spostrzeżenie, iż z dużym prawdopodobieństwem kon-
wergencja ma miejsce w przypadku niektórych – a być może wielu – sądów
komicznych. Wygląda więc na to, że intencje tych, którzy są przekonani
o doniosłości konwergencji, można by lepiej oddać w sposób następujący:

KONWERGENCJA2

Elementy pewnej klasy zdań są kandydatami do prawdziwości tylko
wtedy, gdy każdy z nich będzie, w odpowiednich okolicznościach,
wywoływał konwergencję opinii co do jego prawdy lub fałszu.

Czy tego testu mogą nie przejść pomyślnie zdania, o których orzeka się
minimalną prawdziwość i fałszywość? Rzecz jasna, będzie on znowu stoso-
walny tylko do zdań, co do których wykluczono możliwość prawdy przekra-
czającej świadectwo. Test ten stara się wyrazić intuicję, że w każdym obsza-
rze dyskursu, w którym nie możemy tego dopuścić – tj. nie jesteśmy w sta-
nie wyjaśnić, jak, nawet w zasadzie, odpowiednie aspekty świata mogą
wymykać się naszym władzom poznawczym – możemy uznać, iż mamy do
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czynienia z autentycznymi faktami tylko wtedy, gdy dysponujemy gwaran-
cją, że nie pojawią się żadne nieprzezwyciężalne różnice poglądów.

Pytanie jest więc następujące: czy fakt, że zdania w określonej klasie
przechodzą pomyślnie ten test, wskazuje, iż stosowany do nich predykat
prawdy ma dodatkową treść tego rodzaju, którą np. nadawałoby mu także
przekraczanie świadectwa? Jak dotąd, nie. Po pierwsze bowiem, test ten
podaje jedynie warunek konieczny. Po drugie, klasa zdań, która może nie
przejść pomyślnie owego testu – dajmy na to sądy o komiczności – może
doprowadzić do konwergencji w odmiennych możliwych okolicznościach.
Mógłby istnieć uniwersalny zmysł humoru. Dlaczego nie należałoby tego
uważać za jeden ze stosownych rodzajów „odpowiednich okoliczności” – tak,
że sądy o komiczności mogłyby mimo wszystko przejść pomyślnie ten test?

Najwyraźniej zwrot „w odpowiednich okolicznościach” sygnalizuje miej-
sce, które w jakiś sposób należy wypełnić; bezowocne byłoby nakładanie
warunku konwergencji tout court. Ale rzecz jasna nie można dopuścić, aby
znaczył on tyle, co „warunki faktycznie sprzyjające pojawieniu się zgody”.
Kiedy zaś zaczynamy się zastanawiać, jakie powinno się mu nadać znacze-
nie, aby sformułować mocny test zgodny z pierwotnymi intuicjami, możemy
zauważyć, że samo pojęcie konwergencji jest w rzeczywistości nieistotne
i że ci, którzy uważają je za ważne, niezbyt poprawnie sformułowali swój
wymóg.

Pomyślmy o jakimś przyrządzie – powiedzmy o aparacie fotograficznym
– którego funkcją jest wytwarzanie reprezentacji stanu rzeczy. Między do-
kładnością każdej takiej określonej reprezentacji a konwergencją istnieje
wystarczająco trywialny związek. Po prostu, określona reprezentacja – foto-
grafia – jest dokładna (w granicach możliwości aparatu) tylko wtedy, gdy
inne aparaty fotograficzne tej samej marki, które funkcjonują właściwie
i mają do czynienia z tymi samymi danymi wejściowymi, wytwarzają zbież-
ne, czyli konwergentne, reprezentacje (bardzo podobne fotografie). Warun-
kiem koniecznym przypisywania klasie przyrządów funkcji reprezentacyjnej
jest zatem to, że rozbieżne rezultaty dadzą się wyjaśnić, przynajmniej w za-
sadzie, w kategoriach rozbieżnych danych wejściowych albo niezbyt dobrego
funkcjonowania tych przyrządów. Podobnie, twierdzenie, że reprezentacyjny
aspekt prawdy w jakimś obszarze dyskursu wykracza poza minimum ustalone
przez trywialności, jest słuszne tylko wtedy, gdy autentyczne rozbieżności
opinii muszą dać się wyjaśnić, przynajmniej w zasadzie, w kategoriach jakie-
goś zakłócenia idealnej funkcji kognitywnej. A l b o informacje, którymi
rozporządza jedna ze stron sporu, muszą być obciążone materialną ignorancją
lub błędem, a l b o jedna ze stron sporu, winna jest złej oceny informacji,
którymi rozporządza – popełnia błąd inferencyjny lub błąd przeceniania czy
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niedoceniania danych, lub stosuje wadliwe informacje towarzyszące, czy też
jeszcze coś innego. Trudno byłoby sądzić, że „odpowiednie okoliczności”
konwergencji, wspomniane w dwóch wyżej sformułowanych zasadach, różnią
się czymś od okoliczności odpowiednich dla k o g n i t y w n e g o
funkcjonowania. O d p o w i e d n i m i okolicznościami, w myśl tej
propozycji, są okoliczności, w których podmioty mają dostęp do dostatecznej
ilości informacji właściwego rodzaju oraz są w stanie, wewnętrznie i ze-
wnętrznie, reagować na nie w odpowiedni sposób. Ale wówczas zamiast
ustanawiać wymóg konwergencji, moglibyśmy równie dobrze ustanowić
wymóg, że rozbieżność, czyli d y w e r g e n c j a, powinna zawsze dać
się wyjaśnić przez okoliczności, które nie są odpowiednie w zarysowanym
właśnie sensie. Sugeruję więc, że w żądaniu konwergencji chodzi wyłącznie
o to, co gdzie indziej nazwałem k o g n i t y w n y m p a n o w a -
n i e m prawdy. Prawda ma kognitywne panowanie nad pewną klasą zdań
wtedy i tylko wtedy, gdy:

KOGNITYWNE PANOWANIE

Jest czymś a priori to, że kiedy różnice poglądów nie są przypisywal-
ne mętności, dadzą się one ostatecznie wyjaśnić w kategoriach usterek
poznawczych, a zwłaszcza materialnej ignorancji, błędu materialnego
lub niewłaściwej oceny.

Jak już zauważono, znaczenie tej idei dla tego, o co nam chodzi, polega na
jej związku z ideą reprezentacji. Tam, gdzie predykat prawdy nie ma tej
cechy, traktowanie dyskursu jako zmierzającego do „reprezentowania faktów”
nie będzie b ł ę d n e; ale jeśli zdania spełniają warunek kognitywnego
panowania, to obraz reprezentacji zyskuje dodatkową treść za sprawą dające-
go się wówczas przeprowadzić porównania z rezultatami innych bezspornie
reprezentacyjnych systemów.

IV

D. Wiggins formułuje wymóg konwergencji następująco:

Jeśli x jest prawdziwe, to w korzystnych okolicznościach x wywoła
konwergencję i najlepsze wyjaśnienie istnienia tej konwergencji będzie
wymagało faktycznej prawdziwości x-a10.

10 Needs, Values, Truth: Essays in the Philosophy of Value, Oxford: Blackwell 1987,
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Później tak rozwija drugą część tego określenia:

istotną dla prawdy odmianę konwergencji mamy tam, gdzie
s f o r m u ł o w a n i e n a j l e p s z e g o w y j a ś n i e -
n i a g o d n o ś c i p r z e k o n a ń w y m a g a p r z e -
s ł a n k i, ż e p r z e d m i o t t j e s t f a k t y c z n i e
F i w y j a ś n i e n i e t o b y ł o b y p o p r o s t u
u n i e w a ż n i o n e p r z e z j e j b r a k11.

Wprowadza to faktycznie odrębną ideę, która nie musi towarzyszyć konwer-
gencji. Chodzi w niej o to, że jeśli słuszne jest traktowanie przekonań wyra-
żanych przez nas na danym obszarze dyskursu jako reakcji na rzeczywistość
„tam na zewnątrz”, jako odzwierciedlenia tej rzeczywistości, to jej cechy
powinny odgrywać nie dającą się pominąć rolę w każdym w pełni zadowala-
jącym wyjaśnieniu naszego formowania tych przekonań. Zauważona donios-
łość tej idei bardzo dobrze harmonizuje z zalecaną przeze mnie zmianą
orientacji. Albowiem autentyczne wyjaśnienie musi się odwołać do czegoś
n i e z a l e ż n e g o, do przyczyny lub źródła wyjaśnianego zjawiska.
Tak więc tam, gdzie nasze najlepsze ujęcie epistemologii pewnego rodzaju
zdań prezentuje przekonania, których wyrażenie umożliwiają nam te zdania,
jako rezultaty interakcji z opisywanymi przez nie stanami rzeczy – albo tak
czy inaczej odwołuje się istotnie do tych stanów rzeczy w wyjaśnieniu,
dlaczego żywimy te przekonania – tam nasza koncepcja prawdziwości tych
zdań zdecydowanie wykracza poza koncepcję minimalną. Nie możemy trak-
tować „faktów”, z którymi takie przekonania się zgadzają, jako czegoś,
o czym mamy prawo w sposób nieszkodliwy mówić z tego tytułu, że są one
produktem ubocznym trywialnych związków z trafnością uważania ich za
kandydatów do minimalnie rozumianej prawdziwości – a przynajmniej nie
wtedy, gdy trzeba się odwołać do takich faktów w każdym w pełni zadowa-
lającym wyjaśnieniu, dlaczego dochodzimy do przekonań tego rodzaju.

Trzeci wymóg – wymóg n a j l e p s z e g o w y j a ś n i e n i a –
stanowi warunek wystarczający, by trafne było odejście od minimalizmu
(antyrealizmu). Nie jest oczywiste, czy stanowi on warunek konieczny (nie
może tak być, o ile jego spełnienie nie kryje się w spełnieniu każdego inne-
go warunku, wystarczającego do takiego odejścia, a to wydaje się wątpliwe).
Ale przynajmniej część dotyczącej go literatury wydaje się przyjmować

s. 147 [por. polską wersję rozdz. IV tej książki: Prawda i prawdziwość sądów moralnych,
przeł. M. Witkowski, „Etyka”, 25(1990), s. 295].

11 Tamże, s. 151 [por. przekład polski, s. 297].
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założenie, że jest to warunek, którego spełnienia m u s i się domagać ktoś
chcący być realistą w sprawie pewnego obszaru dyskursu. Na przykład
G. Harman12 argumentuje przeciwko realizmowi moralnemu na tej podsta-
wie, że najlepsze wyjaśnienie naszych reakcji moralnych na określony czyn
może całkowicie obyć się bez jakiegokolwiek odwoływania się do jego
statusu moralnego. Wyjaśnienie to może być sformułowane wyłącznie w ka-
tegoriach nieewaluatywnych własności czynu oraz cech naszej natury i wy-
chowania moralnego, którego rezultatem jest np. dyspozycja do potępiania
czynów o takich cechach. Nie trzeba tu przywoływać żadnych faktów m o -
r a l n y c h; wyjaśnienie to może mieścić się całkowicie w ramach odnie-
sień do cech „naturalnych” czynu oraz źródeł uwarunkowań psychologicz-
nych, które podtrzymują skutki oddziaływania na nas tych cech.

Stajemy jednak przed pytaniem, czego powinniśmy oczekiwać od „najlep-
szego wyjaśnienia” (lub takiego, które jest wystarczająco dobre). Jeden
wątek Wigginsowskiej próby odparcia argumentacji Harmana13 zasadza się
na myśli, że nauki przyrodnicze nie będą faktycznie w stanie dostarczyć
tego, czego potrzebuje Harman. Tego wątku nie będę podejmował. Druga
i ważniejsza teza w dyskusji Wigginsa sprowadza się do tego, że jeśli mamy
tu do czynienia z prawomocnym warunkiem i o ile jest on właściwie pojęty,
to można go uważać za warunek, który muszą spełniać etyka i matematyka,
by posłużyć się dwoma najszerzej dyskutowanymi przykładami. Wrażenie,
że tak nie jest, rodzi się, zdaniem Wigginsa, ze źle położonego nacisku na
przyczynowość, z przekonania, że twierdzenie „Ludzie myślą, że p, ponie-
waż p” jest akceptowalne tylko wówczas, gdy „ponieważ” jest przyczyno-
we14. Wiggins pisze następująco (pamiętajmy, że łączy on wymóg konwer-
gencji z wymogiem najlepszego wyjaśnienia):

Istnieje przynajmniej jeden ogólny sposób, w jaki możemy starać się
zrozumieć możliwość wywoływania przez sądy moralne tego rodzaju
konwergencji, której wymaga prawda. Dokonuje się to przez analogię
do sposobu, w jaki wywołują ją sądy arytmetyczne. Istnieje zdumie-
wająca zgoda co do tego, że 7 + 5 = 12. Kiedy wyjdziemy poza po-
ziom jednostkowy i poszukujemy wyjaśnienia powszechnej zgody,
jedno tylko wyjaśnienie jest w stanie sprostać temu zadaniu: nie ma

12 The Nature of Morality: An Introduction to Ethics, Oxford: Oxford University Press
1977, rozdz. I.

13 W i g g i n s, Needs, Values, Truth, s. 156 nn. [przekład polski, s. 302 nn.].
14 Tamże. Por. uwagi Wigginsa o Harmanie i Benacerrafie u dołu s. 153 [przekład pol-

ski, s. 300].
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niczego innego, o czym można byłoby p o m y ś l e ć, że jest sumą
7 i 5. [...] Skoro każda inna odpowiedź oprócz „dwanaście” prowadzi
do sprzeczności w arytmetyce, nie ma nic zaskakującego w tym, że się
zgadzamy. Jesteśmy przekonani, że 7 + 5 jest 12, ponieważ 7 + 5
j e s t 12. Nie mamy wyboru15.

Odłóżmy na bok sprawę tego, w jaki sposób przypadek arytmetyczny może
rzucić światło na przypadek moralny. Pytanie dotyczy tego, czy akceptowal-
ność – w duchu uwag Wigginsa – zdania „Przyjmujemy, że 7 i 5 dają 12,
ponieważ tak jest” wystarcza do pokazania, iż w najlepszym wyjaśnieniu
naszych przekonań arytmetycznych powinno zawierać się odwołanie do
prawd arytmetycznych. Otóż jeśli „ponieważ” w tym zdaniu nie jest przy-
czynowe, to jakie ono jest? Przypuszczalnie podające racje. Ale wówczas
określenie, że nasza racja przekonania, iż 7 + 5 = 12, polega na fakcie, że
tak jest, stanowi elipsę. Racją jest raczej to, o czym wspomina Wiggins,
a mianowicie, że mamy d o w ó d, że możemy np. wygenerować sprzecz-
ności z „7 + 5 ≠ 12”.

W rezultacie mniej jasne zaczyna się wydawać istnienie jakiejkolwiek
bezspornej paraleli z moralnością. Jeśli słowo „ponieważ” w zdaniu

Sądzimy, że bezmyślne okrucieństwo jest niesłuszne, ponieważ tak jest

również podaje rację, to co po jego rozwinięciu stanowi właściwie tę rację?
Co odpowiada dowodowi? I druga, ważna uwaga: racja w przypadku aryt-
metycznym jest po prostu ukonstytuowana przez nasze rozpoznanie kano-
nicznej formy s t w i e r d z a l n o ś c i – dostępności dowodu. Tymcza-
sem my poszukiwaliśmy czegoś, co by wprowadzało jakiś rozziew między
prawdą a superstwierdzalnością albo w jakiś sposób je r ó ż n i c o w a -
ł o. Jeśli test najlepszego wyjaśnienia ma dostarczyć podstaw do takiego
zróżnicowania, to uwagi Wigginsa bynajmniej nie zmierzają do pokazania,
iż nasze sądy arytmetyczne przechodzą pomyślnie ów test.

Jeśli warunek najlepszego wyjaśnienia rozumiemy w ten sposób, że Wig-
gins ma słuszność sądząc, iż – ze względu na podane przez niego racje –
spełniają go elementarne równości matematyczne, to tym samym wydaje się,
że żadne odejście od arytmetycznego minimalizmu nie ma uzasadnienia. Ale
zarzut ten jest zasadny tylko wtedy, gdy ów test można zinterpretować ina-
czej, w taki sposób, że jego pomyślne przejście r z e c z y w i ś c i e

15 Tamże.
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uzasadnia odejście od minimalizmu. Czy jednak można go tak zinterpre-
tować?

Sądzę, że tak i że analogia z abstrakcyjnymi terminami jednostkowymi
– pojmowanymi tak, jak je pojmował, moim zdaniem, Frege – jest tu po-
nownie pomocna. M. Dummett następująco pisze o referentach takich abs-
trakcyjnych terminów jednostkowych, jak liczebniki i wyrażenia rzekomo
oznaczające zbiory:

Czyste obiekty abstrakcyjne nie są niczym więcej niż tylko odbiciem
pewnych wyrażeń językowych, które zachowują się – za sprawą pros-
tych kryteriów formalnych – w sposób analogiczny do nazw własnych
obiektów, lecz których sensu nie można przedstawić w ten sposób, że
polega on na naszej zdolności zidentyfikowania obiektów jako ich
nosicieli16.

Zwolennik Fregego odrzuci ostatnią część tej myśli z jej antyplatońskim
wydźwiękiem. Ale musi uznać, że jest coś słusznego w tej i w podobnych
uwagach pojawiających się w rozważaniach Dummetta. Abstrakcyjne obiekty
mogą na ogół oddziaływać na nas tylko jako referenty zrozumiałych abstrak-
cyjnych terminów jednostkowych. Nie ma mowy o tym, aby taki obiekt
wpływał na myśl kogoś, kto nie wie, jaki to obiekt, albo też oddziaływał
w jakiś inny sposób na naszą świadomość, na nasze ciała lub na jakiekol-
wiek inne pozaludzkie obiekty. W przeciwieństwie do zwykłych, „mocnych”
obiektów, z którymi Dummett chętnie przeprowadza niekorzystne porówna-
nie, obiekty abstrakcyjne odgrywają zdecydowanie ograniczoną rolę. Zwo-
lennik Fregego – w istocie rzeczy minimalista w sprawie referencji jednost-
kowej – nie znajduje w tych rozważaniach żadnych podstaw, by wątpić w
r e a l n o ś ć referencji do obiektów abstrakcyjnych. Pozostaje jednak
faktem to, że są powody zmuszające nas do sądzenia, że przedmioty kon-
kretne odgrywają jakąś rolę w świecie zupełnie niezależnie od naszego
myślenia i mówienia o nich; powody, które nakazują nam przyjąć dla kon-
kretnych terminów jednostkowych to, co Dummett określa – według mnie
niezbyt szczęśliwie – mianem „realistycznej koncepcji referencji”, i które po
prostu nie mają żadnych odpowiedników, gdy chodzi o obiekty abstrakcyjne.

Spróbujmy obecnie przekształcić fragment, który zacytowałem z Dum-
metta, w następujący sposób:

16 Frege: Philosophy of Language, London: Duckworth 1973, s. 505.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



105Współczesny spór o realizm – dokąd teraz?

Stany rzeczy, które reprezentują (jedynie) minimalnie prawdziwe zda-
nia, nie są niczym więcej niż tylko odbiciem tych zdań, zdań, które
zachowują się – za sprawą prostych kryteriów formalnych – w sposób
analogiczny do zdań zdolnych do odzwierciedlania realnych stanów
rzeczy, lecz których sensu nie można przedstawić w ten sposób, że
polega on na naszej zdolności zidentyfikowania stanów rzeczy konie-
cznych i wystarczających do ich prawdziwości.

Reakcja minimalisty będzie tu ponownie polegała na odrzuceniu końcowej
części tej myśli – tj. sugestii, że rozumienie takiego zdania nie polega
w rzeczywistości na uchwyceniu jego warunków prawdziwości – wraz z to-
warzyszącym jej irrealistycznym wydźwiękiem. Paralela jest jednak uderzają-
ca. Podobnie jak czyste obiekty abstrakcyjne, stany rzeczy, z którymi kore-
spondują jedynie minimalnie prawdziwe zdania, nie pełnią żadnej innej
f u n k c j i poza zaspokajaniem wymogów naszych (prawdziwych) myśli.

Widzimy teraz powód, by sympatyzować z sugestią Wigginsa, że położe-
nie nacisku na przyczynowość może nie być najlepszym sposobem wyjaśnie-
nia, o co chodzi w warunku najlepszego wyjaśnienia – że nie jest najszczęś-
liwsze formułowanie go w tej postaci, iż stany rzeczy odzwierciedlane przez
daną klasę sądów powinny być wymienione w najlepszym p r z y c z y -
n o w y m wyjaśnieniu wydawania przez nas tych sądów. Niemniej jednak
wydaje mi się, że zastrzeżenie wobec nacisku kładzionego na przyczynowość
nie powinno sprowadzać się do tego, że warunek ten może być spełniony
w przypadkach, w których nie zachodzą żadne relacje przyczynowe, lecz do
tego, że przyczynowość jest – tam, gdzie ona występuje – k o n s e -
k w e n c j ą czegoś, co jest ważne i co powinno być odmiennie scharakte-
ryzowane. A dla tego konkretnego warunku ważne jest to, że stanom rzeczy,
które w naszym mniemaniu odzwierciedlają nasze sądy, przysługuje niejako
r o z c i ą g ł o ś ć r o l i k o s m o l o g i c z n e j, zmuszająca nas
do pojmowania ich roli nadawania prawdziwości nie tylko w kategoriach
minimalnych. Muszą one przeto występować w innych rodzajach wyjaśniania
oprócz tych, w których eksplanandami są odpowiednie nasze przekonania.
Musi być więcej rzeczy, oprócz kształtowania w nas pewnych przekonań,
które mają miejsce, p o n i e w a ż zachodzą takie stany rzeczy.

Według mnie będzie tak zawsze, kiedy najlepsze wyjaśnienia odpowied-
niego rodzaju są przyczynowe, ponieważ odgrywanie jakiejkolwiek roli
przyczynowej jest – przynajmniej potencjalnie – odgrywaniem szeroko roz-
ciągającej się roli przyczynowej: stany rzeczy zdolne do przyczynowego
wpływania na kształtowanie się w nas pewnych przekonań, będą także za-
sadniczo zdolne do przyczynowego wytwarzania innych skutków w obiek-
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tach, które w ogóle nie mają przekonań. Być może okaże się, że warunek
ten, odpowiednio rozwinięty, spełniany jest tylko przez czynniki przyczyno-
wo aktywne, aczkolwiek jest godne uwagi, że matematyka ma udział w wy-
jaśnianiu innych zjawisk oprócz przekonań. (Dlaczego te prostokątne płyty
nie pokrywają całkowicie tej podłogi? Ponieważ ich liczba jest liczbą
pierwszą). Wracając do przypadku moralnego, warto jednak zauważyć, że
niesprawiedliwość określonego czynu – by powrócić do przypadku moralne-
go – wydaje się wyjaśniać tylko p r z e k o n a n i a ludzi o tym, że jest
to czyn niesprawiedliwy; a dokładniej mówiąc, wszystko inne, co może ona
wyjaśnić – jak nasze współczucie dla ofiary lub jej smutku – będzie, j a -
k o tak eksplikowalne, konsekwencją tych przekonań17.

Mówiąc zatem ogólnie, sugeruje się tu, iż wyjaśnienie naszego przekona-
nia, że p w kategoriach, inter alia, zachodzenia stanu rzeczy, że p, uchodzi
za najlepsze (lub dostatecznie dobre) dla celów użytecznego testu najlepsze-
go wyjaśnienia tylko wtedy, gdy również i n n e rodzaje rzeczy są wyjaś-
nione przez, inter alia, zachodzenie tego stanu rzeczy. Jest to jedynie kon-
sekwencja prostego spostrzeżenia, że dobre wyjaśnienia wiążą się z odkry-
ciem jakiejś podstawowej jedności w jawnie różnorodnych zjawiskach. Zna-
lezienie nieprzyczynowych czynników spełniających ten warunek będzie
naturalnie wymagało dokładnego zbadania rzekomo nieprzyczynowych form
wyjaśniania. Warto jednak zauważyć, na zakończenie tej części artykułu, że
zakres przyczynowych czynników spełniających jest – przynajmniej prima
facie – o wiele szerszy, niż można się tego początkowo spodziewać.
W szczególności wydaje się, że test ten pomyślnie przechodzi przypisywanie
locke’owskich j a k o ś c i w t ó r n y c h – kolorów, smaków, dźwię-
ków, zapachów, dotykalnych struktur itd. Przypuszczanie, że byki są roz-
wścieczane przez czerwone płachty materiału oraz że kolory faktycznie
figurują w wyjaśnieniu zachowania pszczół i motyli, małych dzieci nie
używających języka i pewnych zjawisk fizycznych, nie jest błędem k o n -
c e p t u a l n y m. (Jakie jest najlepsze wyjaśnienie kolorów widocznych
na negatywie fotograficznym?). Dźwięki mogą przestraszyć dzieci i zwierzę-
ta oraz pobudzają takie odruchy, jak mruganie. Zapach sera w pułapce może
zwabić mysz. Kot siedzi przy ogniu, ponieważ jest ciepło. I tak dalej. Re-
zultatem tego warunku nie jest utworzenie „klubu”, przyjmującego do swego
grona tylko zdania sformułowane w surowym słowniku pierwotnych jakości
nauk fizykalnych.

17 Sprawy te są, oczywiście, bardziej zawiłe. Niektóre z tych zawiłości rozważam
w Truth and Objectivity, rozdz. V.
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V

Staraliśmy się uwzględnić oraz do pewnego stopnia doprecyzować warun-
ki przekraczania świadectwa, konwergencji oraz najlepszego wyjaśniania,
których znaczenie w sporach o realizm została już szeroko uznana. To właś-
nie pozwala na przedstawienie ogólnej reorientacji, którą zalecam jako racjo-
nalizację istniejących sporów. Rzecz ma się jednak inaczej z czwartym
i ostatnim warunkiem, który będą teraz rozważał. Jego znaczenie nie jest tak
powszechnie uznawane, chociaż podstawowa idea pochodzi od Platona18

i rokuje on dobre nadzieje na egzegezę starej formy antyrealizmu, której
ilustracją jest pogląd Locke’a na jakości wtórne. Idea ta może mieć znacze-
nie dla niektórych zagadnień będących współcześnie przedmiotem zaintere-
sowania, takich, jak m.in. status przypisywania sobie stanów właściwych
„psychologii ludowej” i interpretację pomysłów Wittgensteina dotyczących
stosowania się do reguł.

Warunek ten nazywam wymogiem k o l e j n o ś c i d e t e r m i -
n o w a n i a19. Mówiąc intuicyjnie, sygnalizuje on różnicę między klasa-
mi zdań, w przypadku których nasze n a j l e p s z e opinie – powzięte
przez podmioty i w okolicznościach uważanych przez nas za poznawczo
idealne dla zdań tego rodzaju – (częściowo) d e t e r m i n u j ą w ich
obrębie ekstensję predykatu prawdy, a klasami zdań, w przypadku których
nasze najlepsze opinie co najwyżej o d z w i e r c i e d l a j ą niezależnie
zdeterminowaną ekstensję. Dowiedzenie, że dana klasa zdań należy do tej
drugiej kategorii, dostarcza jak najbardziej bezpośredniego sposobu odróż-
niania stosowanej do nich prawdziwości od czegokolwiek, co da się skon-
struować ze stwierdzalności, a wobec tego zmusza do odejścia od minimaliz-
mu. Albowiem sąd jest wtedy rezultatem naszej n a j l e p s z e j opinii
w powyższym sensie, kiedy spełnia nasze najwyższe standardy stwierdzal-
ności i jest przeto superstwierdzalny.

Wyjaśnia to zręby rozróżnienia, którego przeprowadzenie miałoby tu
niewątpliwie znaczenie. Nie jest to jednak równoznaczne z jego przeprowa-
dzeniem. Jakie kryteria powinny być spełnione, by można było powiedzieć,
że daną klasę zdań należy traktować w taki, a nie inny sposób? Sprawa jest

18 Faktycznie znajduje się ona w Eutyfronie. Zob. The Dialogues of Plato, trans. by
B. Jowett, vol. II, Oxford: Clarendon Press 1892, s. 84-86 [P l a t o n, Uczta. Eutyfron.
Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon, przeł. W. Witwicki, Warszawa: PWN 1982, s. 193-198].

19 Zob. moją rozprawę Wittgenstein’s Rule-Following Considerations and the Central
Project of Theoretical Linguistics, w: A. G e o r g e (ed.), Reflections on Chomsky, Oxford:
Blackwell, s. 246 nn.
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złożona i w tym miejscu mogę tylko naszkicować kilka wstępnych kroków.
Użytecznie będzie zacząć od ogólnej postaci tego, co przyjęło się określać
mianem p o d s t a w o w e g o r ó w n a n i a20:

P ↔ dla dowolnego S: jeśli zachodzą warunki C, to S jest przekona-
ny, że P.

Warunki C należy pojmować jako warunki dotyczące p o c h o d z e n i a
przekonania osoby S. Muszą być one takie, że każde przekonanie, P czy też
nie P, powzięte, gdy one zachodzą, będzie prawdziwe. Oczywiście, dla
niektórych konkretnych przypadków P takie warunki mogą nie istnieć. Na
przykład nie ma najprawdopodobniej takich warunków C, że: jeśli osoba S
w warunkach C dojdzie do przekonania o uogólnionej hipotezie continuum,
to będzie ona przekonana, iż to znane Cantorowskie imponderabile jest
prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy jest ono prawdziwe. Podobnie, jeśli
jesteśmy przekonani – czy to z powodu akceptacji niedookreślenia wszyst-
kich teorii naukowych przez dane empiryczne, czy to z jakiegoś innego
powodu – że najlepsza metoda naukowa nie jest w stanie odróżnić totalnej
prawdy o świecie od niektórych jego fałszywych ujęć, to dla odpowiedniego
P, wybranego spośród hipotez zawierających się w „totalnej prawdzie”, nie
ma również odpowiednich warunków C. Odłóżmy więc te przypadki na bok
i skoncentrujmy się na tych przykładach P, co do których jesteśmy przeko-
nani, że takie poznawczo idealne warunki są przynajmniej w zasadzie osią-
galne.

Rozważmy, dla dowolnego takiego P, następujące, raczej trywialne, roz-
winięcie podstawowego równania:

TO-CO-JEST-POTRZEBNE

P ↔ dla dowolnego S: jeśli S jest o d p o w i e d n i m podmio-
tem, działa w warunkach, które są k o r z y s t n e dla oceny P,

20 Określenie to pochodzi od Marka Johnstona. Nie rozważam tu dobrze znanych ujem-
nych stron traktowania „podstawowych równań” jako schematu dyskusji interesującego nas
kontrastu. Podjęcie tej sprawy zmusiłoby nas bowiem do zbytniego odejścia w bok. W spra-
wie kilku sugestii zob. moje rozprawy: Moral Values, Projection and Secondary Qualities,
„Proceedings of the Aristotelian Society”, suppl. vol., 62(1988), cz. IV, przyp. 26 oraz Wit-
tgenstein’s Rule-Following Considerations and the Central Project of Theoretical Linguistics.
Sprawa ta jest dyskutowana bardziej szczegółowo w moich krążących w maszynopisie Notes
on Basic Equations, do których odwołuje się Johnston (Objectivity Refigured: Pragmatism
Without Verificationism, w: H a l d a n e, W r i g h t (eds.), Reality, Representation, and
Projection, s. 122). Zob. również apendyks do rozdz. III mojej książki Truth and Objectivity.
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przeprowadza procedurę s t o s o w n ą do oceny P oraz przeprowa-
dza ją w ł a ś c i w i e, to S dochodzi do przekonania, że P.

Jest to, oczywiście, trywialne, ponieważ warunki C są określone całkowicie
b e z t r e ś c i o w o; nie dowiadujemy się tu niczego więcej ponad to,
że S i dominujące okoliczności muszą być takie, że prowadzą do trafnego
oszacowania P. Z tej właśnie racji – zakładając jedynie, że jest jakiś sens
w idei zachodzenia takich warunków – równoważność ta ma charakter aprio-
ryczny. Sądzę, iż rozróżnienie, które chcemy przeprowadzić, zaczyna się
wyłaniać, kiedy pytamy: jaki wpływ na status takich sformułowań ma zastą-
pienie tych trywialnych tego-co-jest-potrzebne warunków C przez t r e ś -
c i o w e specyfikacje tego, co jest potrzebne? W szczególności, czy specy-
fikacje te jest w stanie przetrwać aprioryczność podstawowego równania?
Jeśli nie, oznacza to, iż każda konwergencja między najlepszą opinią – jeśli
podajemy treściową charakterystykę tego, co czyni opinię najlepszą – a pra-
wdą jest sama co najwyżej prawdą aposterioryczną. A ponieważ związek
między najlepszą, treściowo objaśnioną, opinią a superstwierdzalnością nie
będzie przypuszczalnie tylko aposterioryczny, będzie musiała zachodzić
różnica między pojęciem prawdy a pojęciem superstwierdzalności, chociaż
być może nie między ich ekstensjami. Jeśli natomiast aprioryczność podsta-
wowego równania przetrwa treściową specyfikację, wówczas – uwzględnia-
jąc podane niżej zastrzeżenia – mamy podstawy, by uważać, że ekstensję
determinuje najlepsza opinia.

Możliwej egzemplifikacji tego raczej abstrakcyjnego ciągu myślowego
dostarcza kontrastowe zestawienie sytuacji wydawania sądów o kształcie
z sądami o kolorze. Rozważmy wpierw te drugie. Jakie warunki musimy
nałożyć na podmiot S, aby zagwarantować, że jest prawdą, iż coś jest czer-
wone wtedy i tylko wtedy, gdy S jest przekonany, że tak jest? Otóż S musi
być zdolny doświadczyć dany przedmiot jako czerwony oraz nie może być
wewnętrznej przeszkody utrudniającej mu utworzenie przekonania stosowne-
go do tej treści doświadczenia, a ponadto warunki tła muszą wspierać wyko-
rzystanie tych zdolności. Mówiąc bardziej szczegółowo i skracając cały
wywód, wiarygodne wydaje się następujące sformułowanie:

CZERWONY

x jest czerwony ↔ dla dowolnego S: jeśli S wie, którym przedmiotem
jest x i świadomie obserwuje go na zwykłym tle w odpowiednich
warunkach percepcyjnych, w pełni koncentruje się na tej obserwacji,
jest w odpowiednim stanie percepcyjnym i nie cierpi na żadną inną
kognitywną dysfunkcję oraz nie ma wątpliwości co do spełnienia
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któregoś z tych warunków, to jeśli S dojdzie do przekonania o kolorze
x-a, będzie to przekonanie, że x jest czerwony.

W dalszym ciągu dwukrotnie pojawia się tu słowo „odpowiedni”, co może
zrodzić w nas wątpliwości, czy dostatecznie odeszliśmy od sformułowania
typu to-co-jest-potrzebne. Jednakże możemy je efektywnie zinterpretować
w następujący sposób: odpowiednie warunki percepcyjne mogą być takimi
warunkami oświetlenia, które normalnie zachodzą na wolnym powietrzu,
tam, gdzie nie pada cień, w południe pochmurnego, letniego dnia (takie
warunki są w rzeczywistości w i ę c e j niż odpowiednie, lecz to nie
szkodzi). Jest tu jednak nadal wymagane „normalnie”, rozumiane w szero-
kim sensie statystycznym, ponieważ warunki oświetlenia w takich sytuacjach
są niekiedy zakłócane przez zaćmienia słońca, wybuchy nuklearne, itd.
I rzecz bardziej prosta: „percepcyjna odpowiedniość” nie jest niczym innym,
jak posiadaniem zdolności pojęciowych, które mieszczą się w obrębie statys-
tycznej normalności w obrębie rzeczywistych istot ludzkich.

Moja sugestia jest taka, że nawet gdy warunki C w powyższym równaniu
podstawowym są określone w ten treściowy, szeroko rozumiany statystyczny
sposób, to ciągle pozostaje prawdą aprioryczną, iż ich spełnienie zapewnia
trafność przekonania podmiotu S o tym, czy x jest czerwony, czy też nie.
Samo przez się nie musi to mieć żadnego znaczenia dla wymogu kolejności
determinowania. Sądzę jednak, że nabiera go, kiedy zostanie uzupełnione
przez okoliczność, iż spełnienie warunków C w powyższej interpretacji jest
logicznie niezależne od jakichkolwiek prawd dotyczących ekstensji predyka-
tów koloru i że w istocie rzeczy mogłoby ono zostać stwierdzone przez
kogoś, kto – z racji tego, że np. jego wzrok jest monochromatyczny – nie
ma w ogóle pojęcia koloru. Gdyby tak się nie stało, to nie byłoby – wyraża-
jąc rzecz ostrożnie – czymś niekwestionowalnym, że aprioryczność związku
między spełnianiem warunków C, przekonaniem podmiotu S, że p, oraz jego
prawdziwością stanowi argument za determinowaniem ekstensji przez najlep-
szą opinię. Ale tak się właśnie stało i nie nasuwa się żadna inna sugestia
tłumacząca, co i n n e g o, zupełnie niezależnie od ludzkich sądów, mog-
łoby determinować ekstensję predykatu prawdy w obrębie sądów o kolorze
– jakieś odmienne ujęcie, którego konsekwencją byłby zilustrowany związek
aprioryczny. Wysuwam zatem przypuszczenie, że sądy o kolorach n i e
przechodzą pomyślnie testu kolejności determinowania: nasze najlepsze
opinie o kolorze nie odzwierciedlają ekstensji predykatów koloru wśród
wchodzących w grę przedmiotów, ale raczej ją wyznaczają.
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Zestawmy to z sytuacją, w której w grę wchodzi kształt. Rozważmy np.
sąd, że x ma gruszkowaty kształt. (Wybieram własność kształtu, która,
w przeciwieństwie np. do kulistości – o ile kula ma być doskonała – ujaw-
nia się wzrokowi). Dobrym początkiem będzie następujące sformułowanie:

GRUSZKOWATY KSZTAŁT

x ma gruszkowaty kształt ↔ dla dowolnego S: j e ś l i S wie, któ-
rym przedmiotem jest x i świadomie obserwuje go na zwykłym tle
z dostatecznie wielu różnych punktów w odpowiednich warunkach
percepcyjnych, jest w odpowiednim stanie percepcyjnym i nie cierpi
na żadną inną kognitywną dysfunkcję oraz nie ma wątpliwości co do
spełnienia któregoś z tych warunków, to jeśli S dojdzie do przeko-
nania o kształcie x-a, będzie to przekonanie, że x ma gruszkowaty
kształt.

Niewątpliwie nie jest to sformułowanie bez zarzutu. Na przykład S mógłby
nie mieć pojęcia gruszkowatego kształtu i dojść do przekonania o kształcie
x-a, którego treść zawierałaby jakieś jeszcze mniej precyzyjne pojęcie. Ale
pomińmy tę sprawę. Pytanie jest następujące: czy mamy tu szansę na coś,
co jest prawdziwe a priori i zawiera wyłącznie treściowo określone warunki
C? Będzie tak tylko wtedy, gdy da się stosownie objaśnić dwukrotne wystą-
pienie słowa „odpowiedni”, odchodząc w ten sposób od interpretacji typu
to-co-jest-potrzebne. Ale kiedy próbujemy wyobrazić sobie, na czym miało-
by to polegać, pojawiają się dwie wyraźne dysanalogie z przypadkiem
koloru.

Po pierwsze, ponieważ z każdą n a j l e p s z ą opinią o trójwymiaro-
wym kształcie związana jest istotnie wielość obserwacji, to „odpowiednie
warunki percepcyjne”, bez względu na sposób objaśnienia, nie będą miały
żadnego znaczenia, jeśli jakoś nie zapewni się s t a ł o ś c i kształtu x-a
przez okres trwania obserwacji. Prowadzi to do dylematu. Załóżmy, że w ta-
ki czy inny sposób rozwiniemy warunki C, doprowadzając do tego, że będą
one logicznie pociagały to, iż x ma rzeczywiście stały kształt w czasie trwa-
nia obserwacji podmiotu S. Wówczas jednak, w przeciwieństwie do przypad-
ku związanego ze słowem „czerwony”, ich spełnienie nie będzie niezależne
od wszystkiego, co dotyczy kształtu, lecz będzie implikowało to, że istnieje
jakiś określony kształt, który x ma przez cały czas. W rezultacie będzie
sprawą otwartą – nawet jeśli powstałe równanie podstawowe jest w pełni
treściowe i obowiązuje a priori – czy najlepszą opinię o kształcie x-a, scha-
rakteryzowaną jako opinia spełniająca o w e warunki C, można spójnie
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uważać za determinującą to, co jest prawdą o kształcie x-a. Albowiem jeśli
fakty o kształcie x-a biorą udział w determinacji tego, czy opinia podmiotu
S jest najlepsza, czy też nie, to jak można uważać najlepszą opinię za deter-
minującą to, jakie są fakty dotyczące kształtu x-a? Załóżmy z kolei, że tak
rozwiniemy warunki C, iż zagadnienie stałości kształtu x-a będzie logicznie
niezależne od ich spełnienia. Wówczas nie będzie prawdziwe a priori, że
gdy warunki C są spełnione, x ma rzeczywiście stały kształt. Ponieważ zaś
stałość kształtu x-a jest apriorycznym warunkiem wstępnym tego, że opinia
podmiotu S jest najlepsza, to w konsekwencji podstawowe równanie nie
będzie obecnie dotyczyło n a j l e p s z e j opinii. Co więcej, niemożliwe
wydaje się zrozumienie, jak podana wyżej formuła G r u s z k o w a t y
k s z t a ł t mogłaby obecnie być aprioryczna – jak spełnienie tych warun-
ków C mogłoby dostarczyć apriorycznej gwarancji, że S funkcjonował
w warunkach, które zapewniły trafność jego sądowi. Jak bowiem to zagwa-
rantować, jeśli kształt x-a mógłby się w sposób nie zauważony zmienić,
mimo że każdy, łącznie z S, mógłby a priori stwierdzić coś wręcz przeciw-
nego? Żadne więc wyjście z tego dylematu nie dostarczy racji przemawiają-
cej za tym, że najlepsza opinia determinuje w tym przypadku ekstensję.

Dylemat ten dowodzi, że aprioryczność formuły G r u s z k o w a t y
k s z t a ł t może być zachowana przy treściowej specyfikacji jego warun-
ków C tylko wtedy, gdy specyfikacja ta zakłada jakąś niezależną determina-
cję wartości logicznych wśród odpowiedniego rodzaju sądów. Żadne rozwią-
zanie tego dylematu nie jest ostatecznie opracowane. Może się jednak wyda-
wać, że sugerowana przezeń konkluzja, iż najlepsze opinie o kształcie od-
zwierciedlają ekstensję, jest w każdym razie przedwczesna, ponieważ zależy
ona od założenia, że najlepsza opinia o kształcie jest dostępna podmiotowi
działającemu w pojedynkę. Istnieje bowiem możliwość rozłożenia odpowie-
dzialności za sąd o kształcie x-a na co najmniej kilku jednoczesnych obser-
watorów. Na przykład ekstensja wyrażenia „gruszkowaty kształt” mogłaby
zostać wyznaczona nie przez najlepsze opinie pojedynczego obserwatora, ale
przez całościową tendencję nie tak dobrych (nie tak dobrych, ponieważ
opartych na pojedynczych obserwacjach) opinii wystarczającej liczby obser-
watorów wystarczająco różnie umiejscowionych. A w tym scenariuszu brak
stałości nie stanowi problemu.

Rozważmy drugą dysanalogię z kolorem. Faktem jest, że nawet, gdy
bierzemy pod uwagę nasze rzeczywiste typowe zdolności wzrokowe oraz
rzeczywiste okoliczności uważane przez nas na ogół za okoliczności, w któ-
rych korzystanie z nich jest najbardziej efektywne, to nie jest prawdą aprio-
ryczną, iż wzięte łącznie są one odpowiednie dla rzetelnego wzrokowego
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oszacowania kształtu21. Teoretycznie możemy nadać sens idei światów,
w których nawet istoty o takich zdolnościach nie byłyby w stanie dokonać
rzetelnego wzrokowego oszacowania kształtu, ponieważ np. tory fotonów
uległy olbrzymiemu grawitacyjnemu zniekształceniu albo też fizyka światła
jest w nich całkowicie odmienna. Podobnie możemy nadać sens idei istot
obdarzonych wzrokiem, które w świecie takim, jak ten rzeczywiście przez
nas zamieszkiwany, mają stosunkowo stałe zdolności wzrokowego stwierdza-
nia kształtu. Nie jest prawdą aprioryczną, że my sami, tacy, jakimi rzeczy-
wiście jesteśmy, i nasz rzeczywisty świat nie należymy do jednej z tych
dwóch kategorii. Być może jest to coś, co rodzaj ludzki zawsze u w a ż a ł
w pewnym sensie za prawdę aprioryczną – od czego niejako zaczął, bez
podawania tego w wątpliwość; wszelako to, że nie znaleźliśmy w tym przy-
padku powodu do wątpienia, zawdzięczamy eonom odpowiedniego doświad-
czenia. Tak więc nawet sądy oparte na kolektywnie zsumowanym wrażeniu
kształtu nie mogą mieć wymaganej gwarancji apriorycznej: nie ma żadnych
warunków, dających się określić w taki sposób, że ich spełnienie będzie
logicznie niezależne od wszelkich prawd dotyczących kształtu, warunków,
o których będzie prawdą a priori, że kolektywnie zsumowane sądy wydane
przy ich zachodzeniu dostarczą zgodnych z rzeczywistością syntez o kształ-
tach przedmiotów. Istnieje więc podstawa, by powiedzieć, że sądy o kształ-
cie p r z e c h o d z ą p o m y ś l n i e test kolejności determinowania.

U podstaw rozwinięcia powyższej dysanalogii, tak jak ją tu uwzględni-
łem, leży następująca zasada: najlepszą opinię można uważać, przynajmniej
prima facie, za wyznaczającą ekstensję predykatu prawdy w obrębie danej
klasy zdań, jeśli możemy dokonać treściowej specyfikacji, co czyni opinię
najlepszą, nie presuponując, że ekstensję należy zdeterminować niezależnie
oraz jeśli jest wówczas czymś apriorycznym, że opinie powzięte wtedy,
kiedy ta specyfikacja jest spełniona, są trafne. Natomiast jeśli oba te wymo-
gi nie mogą być jednocześnie spełnione, istnieje prima facie racja, by uwa-
żać najlepszą opinię za co najwyżej odzwierciedlającą ekstensję. W obu
przypadkach mówię o racji prima facie, ponieważ istnieją prawdopodobnie
inne sposoby utreściowienia testu kolejności determinowania. Warunek za-
chodzący w przypadku koloru – że spełnienie odpowiedniego rodzaju warun-
ków C jest c a ł k o w i c i e niezależne od prawdy na temat koloru –
jest warunkiem bardzo wygórowanym, co nasuwa myśl, że mniej wygórowa-

21 Rzecz jasna, dwukrotnie występujące w tym zdaniu słowo „rzeczywisty” może spra-
wić, że będzie prawdą k o n i e c z n ą, iż tak określone zdolności osiągają, w tak określo-
nych okolicznościach, ów cel. Jednak konieczność i aprioryczność to dwie różne sprawy.
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ne warunki mogą również przyczynić się do zagwarantowania kierunku
determinacji od najlepszej opinii do prawdy. Możliwością tego rodzaju były-
by przypadki m i e s z a n e: przypadki, w których najlepsze opinie mu-
szą pozostawać w jakiejś określonej relacji do rdzenia odpowiedniego rodza-
ju sądów, których prawdziwość pojmowana jest jako zdeterminowana nieza-
leżnie od tego, że są one wyrazem najlepszej opinii, aczkolwiek poza tym
rdzeniem najlepsza opinia jest determinująca, a nie odzwierciedlająca. Mó-
wiąc bardziej ogólnie, nie powinno mieć znaczenia, czy to, co kwalifikuje
opinię jako najlepszą, może być wyjaśnione tylko w sposób, który presupo-
nuje uprzednią determinację prawdziwości lub fałszywości pewnych sądów
w odpowiedniej klasie, pod warunkiem, że żaden z tych sądów nie jest
logicznie powiązany z określonym wchodzącym tu w grę sądem; a bardziej
ogólnie, pod warunkiem, że szczegółowe specyfikacje warunków C mogą do
pewnego stopnia mieć jakiś rodzaj całościowej struktury predykacyjnej.

Nie jestem pewien, czy te, raczej abstrakcyjne, możliwości są zrealizowa-
ne przez jakąkolwiek znaną klasę sądów. Ale zrealizowany jest przynajmniej
przypadek innego rodzaju: przypadek, w którym jest czymś a priori, że
opinia jest najlepsza, o ile nie ma pozytywnej racji, by sądzić, iż jest ina-
czej. Rozważmy na przykład przejawy stanów psychicznych – powiedzmy
przypisywanie sobie intencji. Stosowne warunki C wydają się tu następujące:
trzeźwe uchwycenie treści przejawianej intencji, czyli brak jakiegokolwiek
materialnego samooszustwa, które mogłoby skłonić kogoś do powzięcia
przekonania, że ma daną intencję, kiedy jej faktycznie nie ma, oraz brak
jakiegokolwiek rozpraszającego lub odurzającego wpływu leku lub czegoś
podobnego, mogącego wywołać coś w rodzaju fenomenologii żywienia in-
tencji, przy jednoczesnym osłabieniu zdolności formowania autentycznych
intencji. Uwzględniając wymienione zastrzeżenia, wydaje się jednak prawdą
aprioryczną, że jestem przekonany, iż mam pewną intencję tylko wtedy, gdy
ją rzeczywiście mam. Istnieją wszelkie powody, by być sceptycznym co do
możliwości określenia tego, co zawiera się w spełnieniu tych warunków –
np. braku jakiegokolwiek materialnego samooszustwa – w sposób, który nie
presuponuje wcześniejszej determinacji faktów dotyczących intencji podmio-
tu i jego stanów związanych z intencjami. Ale mimo to możemy uważać
przekonania podmiotów o ich intencjach za przynajmniej t y m c z a -
s o w o determinujące ekstensję, ponieważ wchodzące w grę warunki C są
p o z y t y w n i e p r e s u m p c y j n e: zamiast reprezentować coś
w rodzaju przeszkody, którą opinia musi pokonać, zanim będzie ją można
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wziąć poważnie, stanowią one jedynie kategorie krytyki, w obrębie których
ktoś odrzucający tę opinię zobowiązany jest uzasadnić swoje stanowisko22.

VI

Główną kwestią wymagającą dalszego zbadania jest to, w jakim stopniu
cztery wymogi, na których się skoncentrowałem – przekraczanie świadectwa,
kognitywne panowanie, najlepsze wyjaśnienie/rozciągłość kosmologiczna
oraz kolejność determinowania – uzupełniają się lub krzyżują. Poznaliśmy
np. powód, by sądzić, że jakości wtórne przechodzą pomyślnie test najlep-
szego wyjaśnienia, lecz nie przechodzą testu kolejności determinowania.
Można przypuszczać, że elementarne równości arytmetyczne przejdą pomyś-
lnie test kognitywnego panowania, chociaż ich sytuacja w odniesieniu do
najlepszego wyjaśnienia nie jest taka jasna. Jeśli w końcu najlepsze wyjaś-
nienie okaże się wymogiem spełnionym tylko przez czynniki przyczynowe,
to arytmetyka przypuszczalnie nie przejdzie tego testu – przy każdym jej
ujęciu z wyjątkiem najbardziej naciąganego (lunatycznego) platonizmu.
Przypuszczam również, że arytmetyka nie przejdzie pomyślnie testu kolej-
ności determinowania. A to jest wyrazem przeświadczenia, że platonizm jest
nie do utrzymania. Albowiem dla epistemologii platonizmu istotny jest po-
gląd, że zdania matematyczne p r z e c h o d z ą p o m y ś l n i e test
kolejności determinowania – że dowód w matematyce jest zwykłym kogni-
tywnym środkiem pomocniczym, dzięki któremu skończone umysły mogą
uzgodnić swoje opinie z niezależnie ukonstytuowanymi stanami rzeczy.
Oczywiście, przekonanie to ma bardzo naturalny wyraz w przeświadczeniu,
że prawda matematyczna może przekraczać świadectwo (dowód). Z powyż-
szych refleksji wyłania się raczej atrakcyjna perspektywa, że może istnieć
sposób oceny źródłowej epistemologii platonizmu – która znajduje swój
wyraz w aprobacie przekraczania świadectwa – bez bezpośredniego zajmo-
wania się sprawą akceptacji przekraczania świadectwa. Na przykład teza, że
najlepsza opinia matematyczna wyłącznie odzwierciedla ekstensję, może

22 Być może konsekwencją tej ostatniej uwagi jest to, że możemy w rzeczywistości
wyrazić stosowne warunki C w d r u g i e j i n t e n s j i: jeśli nie ma żadnego powodu,
by wątpić, że ..., to podmiot ma intencję P wtedy i tylko wtedy, gdy jest przekonany, iż ją
ma. Jeśli tak jest, to być może przypadek ten da się mimo wszystko upodobnić do przypadku
koloru. W sprawie rozwinięcia aplikacji tych idei do intencjonalnych stanów psychicznych
zob. moją rozprawę Wittgenstein’s Rule-Following Considerations and the Central Project
of Theoretical Linguistics, cz. IV.
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zmusić do przyjęcia pewnych całkiem określonych twierdzeń dotyczących
epistemicznego statusu pewnych odpowiednich równań podstawowych – lub
czegokolwiek, co odgrywa ich rolę w lepszym sformułowaniu tego rozróż-
nienia – i może wobec tego być krytykowana bez podejmowania wielkich
kwestii, które rodzi przekraczanie świadectwa. Niemniej jednak test przekra-
czania świadectwa i test kolejności determinowania zachowują swoją odręb-
ność: nie ma, rzecz jasna, miejsca na ideę, że zdania mogą w zasadzie po-
siadać nie dające się określić wartości logiczne, jeśli owe wartości logiczne
są determinowane przez nasze najlepsze opinie23, lecz zdania mogą przejść
pomyślnie test kolejności determinowania bez dopuszczania wartości logicz-
nej przekraczającej świadectwo – sąd, że x ma gruszkowaty kształt, jest tego
wiarygodnym przykładem.

Tymczasowo konkluduję, że każda z czterech idei, na których się skon-
centrowałem, jest w stanie spowodować odejście od minimalizmu i być
może dadzą się one nawet prosto uporządkować pod względem siły. To oraz
uwzględnienie innych kluczowych aspektów, oprócz tych czterech, jest tema-
tem do dalszych studiów. Pozostaje jeszcze wiele niejasności w tym progra-
mie. Ale chyba pokazałem wyraźnie, że warto by uczynić go jasnym.

23 O ile to, że jakaś odpowiednia opinia jest najlepsza, nie jest samo w sobie czymś nie
dającym się określić.

Przełożył Tadeusz Szubka
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 117-154

John Haldane

Teoria identyczności umysł–świat
a wyzwanie antyrealizmu*

I

Większość problemów filozoficznych, a może nawet każdy, ma swoją
historię, a przy bliższym wejrzeniu okazuje się zwykle, że jest to historia
długa1. Dobrze znaną cechą filozofii, różniącą ją od badań empirycznych,
jest to, że często jakiś współczesny problem można lepiej zrozumieć, gdy
uwzględni się, co na jego temat, lub na tematy pokrewne, mieli do powie-
dzenia autorzy piszący wcześniej. W poniższych rozważaniach chciałbym
przedstawić przykład „filozofowania historycznego”, które, jak mam nadzie-
ję, może być interesujące, gdyż rzuca nieco światła na mało znany i rzadko
dyskutowany aspekt dzieła Tomasza z Akwinu oraz obecnie dobrze znany
i szeroko dyskutowany zespół tez z zakresu współczesnej filozofii języka
i epistemologii.

* Mind-World Identity Theory and the Anti-Realist Challenge, w: J. H a l d a n e,
C. W r i g h t (eds.), Reality, Representation, and Projection, New York: Oxford University
Press 1993, s. 15-37. Copyright © 1993 by the Mind Association. Przekład za zgodą Autora
i Wydawnictwa.

1 Rozprawa ta jest poprawioną wersją artykułu napisanego w 1987 roku i przedstawione-
go na konferencji nt. „Realism and Reason”, która miała miejsce na Uniwersytecie St An-
drews w 1988 roku. Nie żyjący już Ian McFetridge wygłosił wtedy związany z nim od-
czyt.Tekst tego odczytu wraz z dodatkami został opublikowany jako Realism and Anti-Re-
alism in a Historical Context, w: H a l d a n e, W r i g h t (eds.), Reality, Representation,
and Projection, s. 39-61 oraz, pod tym samym tytułem, jako rozdz. VII w: I. G. M c F e -
t r i d g e, Logical Necessity and Other Essays, ed. by J. Haldane, R. Scruton, London:
Aristotelian Society 1990, s. 103-134. Poprawki wprowadzone do obecnego tekstu po roku
1988 nie zostały dokonane w tych częściach, które dyskutuje McFetridge.
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II

R e a l i z m i a n t y r e a l i z m są etykietkami, pod którymi pre-
zentowano niezwykle szeroki zestaw poglądów filozoficznych. W tych roz-
ważaniach będę się jednak zasadniczo zajmował tylko dwoma dziedzinami,
w których wysuwano i dyskutowano tezy podpadające pod te etykietki,
a mianowicie o n t o l o g i ą i e p i s t e m o l o g i ą. Po pierwsze,
przyjmijmy, że r e a l i z m o n t o l o g i c z n y jest tezą, iż istnieje
świat niezależny od myśli i języka. Po drugie, załóżmy odpowiednio, że
realizm epistemologiczny jest poglądem, iż w sferze myśli możemy posiąść
wiedzę o tej rzeczywistości niezależnej od umysłu oraz że w naszych wypo-
wiedziach możemy o tej rzeczywistości mówić prawdziwie. Wchodzące tu
w rachubę wersje a n t y r e a l i z m u należy rozumieć jako związane
z negacją części lub całości jednej lub drugiej tezy (bądź ich obu).

Obie doktryny pozytywne dopuszczają mocne oraz słabe interpretacje. Na
przykład jeśli chodzi o realizm ontologiczny, to w duchu nominalistycznym
można utrzymywać, że wprawdzie i s t n i e n i e świata jest od nas nie-
zależne, jednak s t r u k t u r a (np. struktura substancji, zdarzeń, proce-
sów, własności i relacji), którą, jak nam się wydaje, odkrywamy w świecie,
jest w rzeczywistości naszym wytworem. Gdy chodzi o realizm epistemolo-
giczny, to można zakładać albo że wiedza i referencja językowa są z istoty
pośrednie, ponieważ zawierają pewien rodzaj wnioskowania z treści stanów
intencjonalnych i w związku z tym zapośredniczenie przez ingerujące tu
byty intensjonalne, albo że poznanie i znaczenie są konstytuowane przez
bezpośrednie, nie zapośredniczone relacje między podmiotem a światem2.

Jeśli chodzi o relacje między realizmem ontologicznym a epistemologicz-
nym, to jest dostatecznie jasne, że drugi zakłada pierwszy w takiej lub innej
wersji, odpowiednio do treści przyjmowanej interpretacji realizmu epistemo-
logicznego. Równie jasne jest to, że nie istnieje odwrotna relacja zależności
między tymi stanowiskami. Niemniej jednak przyjmowanie realizmu ontolo-
gicznego przy jednoczesnej negacji realizmu epistemologicznego nie wydaje
się prawdopodobne. Jeśli drugi jest fałszywy, to jest całkowicie niezrozumia-

2 Nasuwa się tutaj także inna możliwość: że istnieje jakaś jedna podstawowa relacja,
a mianowicie referencja umysłowa, od której zależą inne związki semantyczne. Zob.
A r i s t o t l e, Categoriae. De Interpretatione, trans. by J. L. Ackrill, Oxford: Clarendon
Press 1963, 16a 2-6 [Kategorie. Hermeneutyka. Analityki pierwsze. Analityki wtóre. Topiki.
O dowodach sofistycznych, przeł. K. Leśniak, Warszawa: PWN 1990, s. 69] , a także współ-
czesną wersję tego stanowiska w: J. R. S e a r l e, Intentionality: An Essay in the Philos-
ophy of Mind, Cambridge: Cambridge University Press 1983.
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łe, jaką rację można podać dla utrzymywania pierwszego. W odpowiedzi na
tę trudność dałoby się zapewne zasugerować jakiś transcendentalny argument
na rzecz tezy ontologicznej. Ale zważywszy na negację twierdzenia, że świat
jest dla nas dostępny w myśli i za pośrednictwem jego językowej reprezen-
tacji, nie mogę sobie wyobrazić żadnego przekonującego rozumowania pro-
wadzącego od występowania i m m a n e n t n y c h myśli i wypowiedzi
do istnienia t r a n s c e n d e n t n e j rzeczywistości – przejścia doko-
nanego na mocy rzekomej konieczności rzeczywistości dla myśli. Z pew-
nością takiego argumentu nie da się skonstruować po odrzuceniu mocnej
oraz słabej wersji realizmu epistemologicznego. Przeprowadzony przez
Th. Reida i późniejszych autorów atak na kartezjański reprezentacjonizm –
czyli na teorię zdającą się kwestionować jedynie mocną wersję realizmu
epistemologicznego, a przyjmującą słabszą doktrynę o poznaniu przez znaki
pośredniczące – nauczył nas, że teza reprezentacjonistyczna, uznająca, iż
znaki pośredniczące oznaczają elementy w świecie zewnętrznym, jest po
prostu nieuprawnionym założeniem, z góry przesądzającym sprawę. A bez
tego rodzaju oznaczania słaby realizm epistemologiczny upada, pozostawia-
jąc tylko epistemologiczny (lub „subiektywny”) idealizm, tzn. (sceptyczny)
antyrealizm3. Dlatego też każdy, kto skłania się do odrzucenia mocnego
realizmu epistemologicznego, powinien zachować ostrożność, jeśli jest rów-
nież wrogo nastawiony do idealizmu ontologicznego. Albowiem bez jakiejś
wiarygodnej wersji mocnego realizmu epistemologicznego, realizm ontolo-
giczny staje się tezą bez oparcia, narażoną na eliminujące cięcie brzytwy
Ockhama.

III

To, co powiedziałem, rodzi od razu pytanie: czy realista epistemologiczny
musi przyjmować jakieś dalsze tezy, które narażałyby go na konflikt ze
współczesnym antyrealizmem s e m a n t y c z n y m. To ostatnie stano-
wisko, tak jak zostało rozwinięte w pismach Michaela Dummetta, Crispina
Wrighta, Hilarego Putnama i innych, dotyczy pojęć p r a w d y, z n a -

3 Atak ten rozpoczyna się od: Th. R e i d, An Inquiry into the Human Mind, ed. by
T. Duggan, Chicago: University of Chicago Press 1970. W sprawie komentarza wiążącego
realizm Reida z realizmem Akwinaty oraz argumentacji na rzecz ich stanowiska, a przeciwko
współczesnemu reprezentacjonizmowi zob. J. J. H a l d a n e, Reid, Scholasticism and Cur-
rent Philosophy of Mind, w: M. D a l g a r n o, E. M a t t h e w s (eds.), The Philos-
ophy of Thomas Reid, Dordrecht: Kluwer 1989, s. 285-304.
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c z e n i a i r o z u m i e n i a. Istota tego rodzaju antyrealizmu pole-
ga na odrzuceniu tych teorii znaczenia językowego, które utożsamiają rozu-
mienie semantyczne z rozumieniem warunków prawdziwości zdań, przy
czym warunki te mogą przekraczać zdolności rozpoznawcze przysługujące
mówiącym danym językiem. Putnamowi chodzi tu przede wszystkim o deter-
minację referencji4, ale wszyscy wspomniani autorzy generalnie zgadzają
się, że w realistycznych teoriach znaczenia problematyczne jest ich charakte-
rystyczne przywiązanie do pojęcia prawdy jako obiektywnej zgodności mię-
dzy, z jednej strony, zdaniami (i nie wypowiedzianymi myślami) a, z drugiej
strony, przedmiotami i cechami w niezależnym, uprzednio ustrukturowanym
świecie.

Jednym ze sposobów, w jaki sympatia dla tej realistycznej koncepcji
prawdy może się przejawiać, jest obecnie dobrze znane twierdzenie, że świat
może być zdeterminowanie taki a nie inny, w sposób dający się scharaktery-
zować w myśli i języku, lecz mogący się wymykać nawet naszym najlep-
szym wysiłkom opisu jego struktury, i to w okolicznościach najbardziej
sprzyjających (nawet po dotarciu do „granicy”). Tym samym realizm ten
dopuszcza możliwość empirycznie idealnej teorii, popartej przez całość
dostępnego świadectwa i spełniającej wszystkie wymagania teoretyczne,
która mimo to może okazać się fałszywa. Antyrealista uważa to za bezsen-
sowne. Według jego interpretacji znaczenie zdania jest ściśle związane z ty-
pami warunków, przy których czymś odpowiednim byłoby jego stwierdzenie;
warunki te nie mogą być jednak spójnie potraktowane jako na zawsze prze-
kraczające zdolność osoby mówiącej do rozpoznania ich zachodzenia –
a tego właśnie wydaje się wymagać semantyka realistyczna. Proponowany
przez realizm obraz obiektywnej prawdy jako zewnętrznej relacji, zachodzą-
cej między myślami (i słowami) a reprezentowanymi przez nie rzeczami,
wyklucza jakąkolwiek granicę epistemiczną – tego, co podmiot wie lub
m ó g ł b y k i e d y k o l w i e k wiedzieć, nie bierze się tu pod uwa-
gę5. Jeśli ten obraz jest niezrozumiały, to niezrozumiała jest też idea, że
prawda może przekraczać jej rozpoznanie nawet przez najbardziej uprzywile-

4 Czyli o to, co determinuje wartość semantyczną terminów jednostkowych i predykatów.
Zob. H. P u t n a m, Reason, Truth and History, Cambridge: Cambridge University Press
1981, rozdz. II.

5 C. Wright ujmuje tę rzecz następująco: „[Realizm tego rodzaju zawiera w sobie ideę,
że] wartości logiczne są, by tak rzec, ugruntowane w punkcie stycznym między językiem
a rzeczywistością. [...] To, czy [pewna] myśl [wyrażona przez jakieś konkretne zdanie] jest
prawdziwa, zależy tylko od tego, jaka to jest myśl i od odpowiednich własności świata.
W [żadnym] punkcie ludzki sąd lub reakcja nie pojawiają się w tym obrazie” (Realism,
Antirealism, Irrealism, Quasi-Realism, „Midwest Studies in Philosophy”, 12(1988), s. 28).
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jowanego badacza. W przeciwieństwie do tego antyrealista nalega, że praw-
da i epistemologia idą w parze. Nie chodzi tu po prostu o trywialną tezę,
że nie można wiedzieć, że p, jeśli p nie jest prawdziwe, lecz o bardziej
radykalne stwierdzenie, że posiadanie idei p jako czegoś, co może być praw-
dziwe, a stąd też rozumienie samej idei p, zależy od możliwości poznania,
że p.

Jest dostatecznie jasne, że powyższe tezy stoją w bezpośredniej opozycji
do takiego poglądu na znaczenie, według którego jest ono określone przez
warunki prawdziwości mogące przekraczać rozpoznanie. Jest również jasne,
że taki pogląd zakłada koncepcję prawdy obiektywnej. Stąd też łatwo może
powstać wrażenie, że semantyczny antyrealizm z jednej strony i epistemolo-
giczny oraz ontologiczny realizm z drugiej są z sobą niezgodne. To znaczy,
może się wydawać, że albo bezpośrednio (przez podważenie pierwszego
i w ten sposób uczynienie drugiego podatnym na brzytwę Ockhama), albo
pośrednio (przez frontalny atak na samą spójność realizmu ontologicznego)
semantyczny antyrealizm daje w efekcie coś w rodzaju idealizmu w dawnym
stylu. B y ć m o ż e tak jest. Sądzę wszelako, że nie jest wcale pewne,
iż to, czemu zaprzecza semantyczny antyrealista, zwolennik ontologicznego
i epistemologicznego realizmu (nawet w mocnych wersjach tych stanowisk)
musi z k o n i e c z n o ś c i twierdzić. Nie jest bowiem oczywiste, że
stanowiska te, nawet głoszone wraz z ideą predykatu prawdy obiektywnej,
zobowiązują realistę do przyjęcia koncepcji prawdy jako czegoś z z a -
s a d y przekraczającego rozpoznanie.

IV

Jeśli to, co właśnie powiedziałem, jest trafne i realizm epistemologiczny
da się pogodzić z semantycznym antyrealizmem, takim jak został on wyżej
scharakteryzowany, to z pewnością warto o tym wiedzieć i bliżej się nad
tym zastanowić. Może to bowiem pomóc w pokazaniu, że realizm jest stano-
wiskiem możliwym i przekonującym, jak również posłużyć do jaśniejszego
określenia właściwych celów współczesnego ataku antyrealistycznego. Za-
mierzam tu tylko zarysować pewną, jak sądzę, wiarygodną formę realizmu
i zasugerować, w jaki sposób ktoś, kto ją akceptuje, mógłby zinterpretować
dobrze znane wyzwania antyrealistyczne.

We wprowadzeniu do swoich prac podejmujących te zagadnienia Crispin
Wright zauważa, że „można kwestionować, czy współczesny antyrealizm
spiera się z realizmem co do któregoś z punktów odróżniających realistę od
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idealisty”6. Aby zorientować się, dlaczego właśnie ta kwestia zasługuje na
szczególną uwagę, należy najpierw powiedzieć coś na temat samej opozycji
między realizmem a idealizmem.

W przeciwieństwie do sceptycyzmu, zwolennik realizmu epistemologicz-
nego utrzymuje, że dysponujemy zdolnością do odzwierciedlania (w pewnej
mierze) struktury świata w strukturze myśli. To znaczy, faktycznie posiada-
my (jakieś) a d e k w a t n e p o j ę c i a. Realista tego rodzaju twierdzi
również, że niekiedy owa zdolność pojęciowa jest przez nas odpowiednio
wykorzystywana w odniesieniu do obiektów i cech rzeczywistości pozaumy-
słowej. Oznacza to, że jesteśmy w stanie formować p r a w d z i w e
p r z e k o n a n i a. Wright, w tej samej części cytowanej już książki,
zwięźle formułuje stanowisko idealisty dotyczące tych tez. Pisząc w imieniu
idealisty, zauważa on:

Błędem jest sądzić, że nasze badania stają w obliczu obiektywnego
zestawu stanów rzeczy, które są całkowicie niezależne od naszych
sposobów pojmowania i przedsięwzięć badawczych. Nie ma takich
prawd, „których sami nie tworzymy”. Raczej rzeczywistość jest – przy
jednej z wersji – reifikacją naszej własnej pojęciowej i poznawczej
natury, która nie może rościć sobie prawa do większej autonomii niż
obraz w lustrze. Stosownie do tego nie ma możliwości, aby istniały
stany rzeczy, które przewyższałyby nasze zdolności zdobycia o nich
wiedzy, a tym bardziej, które przekraczałyby nasze rozumienie7.

W świetle uwagi Wrighta o możliwej relacji między „współczesnym
antyrealizmem” a idealizmem, taki właśnie sposób ukazania stanowiska
idealistycznego jest o tyle interesujący, że przedstawia się on całkiem po-
dobnie do tego, co wielu komentatorów uważa za stanowisko współczesnego
antyrealizmu. Nie sugeruję, że Wright nie zdaje sobie sprawy z potrzeby
pokazania, jak te poglądy faktycznie różnią się od siebie (jeśli w ogóle się
różnią). Większa część jego ostatnich prac, łącznie z tą, z której pochodzi
powyższy cytat, jest poświęcona właśnie zadaniu odróżnienia antyrealizmu
od innych stanowisk oraz analizie jego elementów składowych. Ale jeśli
antyrealizm, przynajmniej tak jak go rozumie Wright, nie jest zbieżny z ide-
alizmem, czy też w relacji do realizmu nie leży po tej samej stronie co

6 Realism, Meaning and Truth, Oxford: Blackwell 1987, s. 3 [Realizm, znaczenie i praw-
da, przeł. T. Szubka, w: T. S z u b k a (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin:
TN KUL 1995, s. 297].

7 Tamże, s. 2 [przekład polski, s. 296].
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idealizm, to przynajmniej z dwóch powodów należy to wyraźnie podkreślić.
Po pierwsze, jak wcześniej zauważyłem, zazwyczaj przyjmuje się (co nie
jest całkowicie bezpodstawne), że współczesny antyrealizm semantyczny jest
pewną wersją idealizmu lub skłania się ku niej, a mianowicie ku idealizmo-
wi językowemu8. Ta opinia m o ż e polegać na nieporozumieniu i
m o ż e być całkowicie nietrafna, ale jeśli tak jest, należy tego dowieść,
szczególnie z tego powodu, że – jak przyznaje sam Wright – argumenty
antyrealistyczne wydają się mieć całkowicie ogólny zakres zastosowania.
Jest to prawdziwe np. w odniesieniu do argumentów skupiających się na
warunkach nabywania i manifestowania rozumienia semantycznego, a także
w odniesieniu do argumentów odwołujących się do rozważań Wittgensteina
na temat stosowania się do reguł. Po drugie, jeśli da się sformułować taką
wersję realizmu, która będzie wyraźnie przeciwstawiała się zarówno scepty-
cyzmowi, jak i idealizmowi, ale zarazem na tyle umiarkowaną, by odrzucić
prawdę przekraczającą rozpoznanie i ograniczyć znaczenie do zdolności
pojęciowej (a tę z kolei do zdolności poznawczej), to wtedy powstanie pyta-
nie: czemu właściwie przeciwstawia się antyrealizm? Przypuszczalnie te
same argumenty można będzie wówczas skierować przeciwko u l t r a -
r e a l i z m o w i, ale tutaj umiarkowany realista będzie prawdopodobnie
sprzymierzeńcem w owym ataku.

V

Następne zadanie polega zatem na zarysowaniu teorii, która łączy cechy
mocnych wersji realizmu epistemologicznego i ontologicznego, ale nie jest
zobowiązana do przyjęcia pojęcia prawdy jako wykraczającej poza nasze
pełne zdolności poznawcze do jej rozpoznania. W tym właśnie punkcie chcę
przywołać Tomasza z Akwinu, który formułując twierdzenia o naturze świa-

8 Kwestia ta powstaje np. w związku z poglądami Wittgensteina na temat podstaw popra-
wności użycia zdań, które, jak się wydaje, umieszczają tę poprawność wyłącznie w natural-
nych dyspozycjach do reagowania w określony sposób. Por. np. L. W i t t g e n s t e i n,
On Certainty, ed. by G. E. M. Anscombe, G. H. von Wright, trans. by D. Paul, G. E. M. An-
scombe, Oxford: Blackwell 1969 [O pewności, przeł. M. i W. Sady, Warszawa: Aletheia
1993]. Nie jest wtedy wcale takie jasne, czy można obstawać przy idei, że reakcje te są
wywoływane przez tak a nie inaczej ustrukturowany świat, niezależnie od samych tych
reakcji, ponieważ częścią tej teorii jest twierdzenie, że idea świata (jak każda inna idea) jest
sama wytworem naszych bezpośrednich reakcji. Do podobnej odpowiedzi doprowadzi prawdo-
podobnie przebadanie Putnamowskiej wersji metafizycznego antyrealizmu: idealizm transcen-
dentalny nie jest stanowiskiem stabilnym.
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ta, procesie poznania, semantyce języka naturalnego i charakterze prawdy,
sugeruje taką właśnie teorię.

Dla opisania filozoficznej myśli Akwinaty komentatorzy stosują niekiedy
etykietkę „realizm”, odnosząc ją zazwyczaj do jego poglądów metafizycz-
nych oraz poglądów na percepcję i wiedzę. Jeśli chodzi o tę pierwszą spra-
wę, to używa się tego określenia w celu odróżnienia jego stanowiska od
stanowiska nominalistów, takich jak Ockham; natomiast w odniesieniu do
tej drugiej sprawy ma ono sygnalizować przeciwieństwo do reprezentacjoniz-
mu i fenomenalizmu. W obu przypadkach nie ma, jak sądzę, wątpliwości,
że Akwinata jest realistą, chociaż szczegóły jego pozytywnych poglądów są
nieco mętne, a te z nich, które są jasne, u współczesnych filozofów wywołu-
ją często wrażenie czegoś po prostu dziwacznego. Dla moich obecnych
celów nie jest konieczne poświęcanie miejsca problemom egzegezy tekstów
Tomaszowych. Przedstawię po prostu to, co uważam za ogólny charakter
rozwiązań Tomasza, w zakresie, w jakim wiążą się one z tematem tych
rozważań.

W kwestii struktury ontologicznej Akwinata idzie za Arystotelesem, od-
rzucając platoński ultrarealizm (universalia ante res) na rzecz teorii rodza-
jów naturalnych. Każde indywiduum, albo każda substancja pierwsza, posia-
da jakąś istotową naturę (quidditas), która determinuje jego strukturę organi-
zacyjną i jego charakterystyczne władze. Chociaż natury lub „f o r m y
s u b s t a n c j a l n e” są numerycznie różne, to dadzą się one pogrupo-
wać w klasy na mocy jakościowej (lub formalnej) identyczności. I tak, na
przykład ze względu na to, że Piotr i Paweł są różnymi indywiduami, posia-
dają oni numerycznie różne natury – odpowiednio, formę Piotra i formę
Pawła. Mimo to te indywidualne formy są formami tego samego ogólnego
typu, a mianowicie c z ł o w i e c z e ń s t w a. Egzemplifikują oni tę
wspólną naturę wraz ze wszystkimi innymi mężczyznami oraz kobietami; nie
istnieje jednak nic ogólnego w samych tych indywiduach, gdyż człowieczeń-
stwo j a k o uniwersale lub powszechnik istnieje tylko intencjonalnie,
w myśli, jako coś wyabstrahowanego z różnych jego egzemplifikacji. Postu-
lując istnienie w świecie regularnych, niezależnych od umysłu struktur,
a tym samym odrzucając nominalizm, pogląd ten chce pokazać, w jaki spo-
sób możliwe jest systematyczne badanie świata – ale bez odwoływania się
do ontologicznej ekstrawagancji platonizmu.

Ponieważ Akwinata przeczy temu, że (wyłączywszy umysł) w świecie
istnieje coś uniwersalnego, mamy dobre racje po temu, by z rezerwą pod-
chodzić do tych komentatorów, którzy opisują jego stanowisko jako po pros-
tu wersję umiarkowanego realizmu Arystotelesa (universalia in rebus). Nie-
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mniej jednak jest jasne, że był on przekonany, iż istnieje świat zewnętrzny
z uprzednio istniejącą strukturą indywiduów pogrupowanych w klasy natu-
ralne. Co więcej, Akwinata stosuje dobrze znaną arystotelesowską taksono-
mię s u b s t a n c j i i a t r y b u t u oraz i s t o t y i p r z y -
p a d ł o ś c i, aby pokazać, że istnieje porządek pierwszeństwa między
różnymi naturalnymi grupami oraz że niektóre z nich, tzn. te, które są zło-
żone z indywiduów mających wspólne (lub jak obecnie byśmy powiedzieli
„jakościowo identyczne”) formy substancjalne, są ontologicznie fundamen-
talne.

Epistemologia Tomaszowa ma wiele aspektów godnych polecenia współ-
czesnym filozofom, chociaż poza kręgami neoscholastycznymi jest ona dzi-
siaj prawie nie znana. Szczególnie atrakcyjne powinny być jej aspekty anty-
fundacjonalistyczne i antyreprezentacjonistyczne. Niemniej jednak jest też
prawdopodobne, że epistemologia Tomaszowa może okazać się zagadkowa,
a nawet ostatecznie niezrozumiała, ze względu na jej centralne i często
podkreślane twierdzenie, że poznanie zakłada i d e n t y c z n o ś ć
m i ę d z y t y m, c o p o z n a w a n e, a p o d m i o t e m
p o z n a j ą c y m9. Tak jak poprzednio, nie będę tu śledził egzegetycz-
nych debat dotyczących subtelnych szczegółów myśli Akwinaty. Wystarczy
powiedzieć, że owa teza o identyczności ma spełniać dwa zasadnicze zada-
nia eksplanacyjne: po pierwsze, ma wskazywać, jak możliwe są myśli ukie-
runkowane na świat, i, po drugie, ma pokazywać, jak tego rodzaju myśli
wiążą się bezpośrednio z obiektami i cechami w świecie. W tej ostatniej
sprawie Akwinata wyraźnie odrzuca pogląd, że poznanie zawiera pośredni-
czące reprezentacje. Pisze on następująco:

Niektórzy przyjmowali, że nasze władze poznawcze niczego nie poz-
nają poza własnymi doznawaniami, np. że zmysł odczuwa tylko do-
znawania swego narządu. W myśl więc tego poglądu intelekt również
nie poznaje nic innego jak tylko swoje doznawanie, czyli przyjętą
przez się umysłową formę poznawczą [ideę]. I zgodnie z tym poglą-

9 Zarzut niezrozumiałości formułuje Roderick Chisholm w: Theory of Knowledge in
America, w: t e n ż e, The Foundations of Knowing, Minneapolis: University of Minnesota
Press 1982, s. 177-178. Polemika Chisholma jest jednak skierowana przeciwko interpretacji
przedstawionej przez Jacquesa Maritaina w Distinguish to Unite, or the Degrees of Knowled-
ge, (trans. by B. Phelan, London: Geoffrey Bles 1959), a ja jestem przekonany, że Maritain
nie interpretuje doktryny o identyczności (tak jak ją rozważa Arystoteles w odniesieniu do
poznania zmysłowego i jak ją uogólnił Akwinata na wszystkie akty poznawcze) w sposób
adekwatny czy dokładny. W sprawie odpowiedniej egzegezy i dyskusji zob. J. H a l d a n e,
Brentano’s Problem, „Grazer philosophische Studien”, 35(1989), s. 1-32.
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dem tego rodzaju forma poznawcza stanowi sam przedmiot poznania
umysłowego [quod intelligitur].

Błędność tego poglądu okazuje się jasno [...] ponieważ tym samym
jest to, co poznajemy umysłowo, i czego dotyczą nauki [chodzi tu
o rzeczywiste przedmioty i własności] [...] Dlatego też powiedzieć
należy, że u m y s ł o w a f o r m a p o z n a w c z a s p e ł -
n i a w o b e c i n t e l e k t u r o l ę t e g o, d z i ę k i
c z e m u i n t e l e k t p o z n a j e [lub rozumie] [quo intelligit
intellectus]10.

Tutaj (a także w innych miejscach) Akwinata nie zaprzecza, że treści
pojęciowe mogą być niekiedy przedmiotami myśli, ani że intelekt może
niekiedy nie kierować się na zewnątrz do swego otoczenia, lecz do we-
wnątrz, tzn. do własnych operacji. W rzeczywistości często zwraca on uwa-
gę na refleksywny charakter poznania i na potencjalność samoświadomości
w aktach poznawczych11. Podkreśla jednak, że refleksja jest czymś drugo-
rzędnym w stosunku do zasadniczej aktywności poznawczej, która jest ukie-
runkowana na rzeczywistość niezależną od umysłu:

Nikt nie spostrzega, że myśli, jak tylko w ten sposób: myśli o czymś,
ponieważ najpierw musi poznać coś, zanim pozna, że poznaje, w kon-
sekwencji umysł poznaje siebie poprzez to, o czym myśli, lub poprzez
to, co odczuwa zmysłowo12.

W innym miejscu Akwinata zauważa: „Pierwszymi poznawanymi rzeczami
są rzeczy poza umysłem, na które intelekt jest wpierw skierowany w myśle-
niu”13.

W systemie Tomaszowym pojęcia nadają myślom ich treści intencjonalne,
tak samo jak własności wyposażają partykularia w ich cechy charakterys-
tyczne. Według Kartezjusza i większości późniejszych kartezjan proces myś-
lenia jest sam w sobie neutralny, czy też pozbawiony sensu, a treść jest
nabywana tylko w ten sposób, że umysł kieruje się do przedmiotów mental-
nych; tj. myślenie jest tu pojmowane jako beztreściowe medium czystej
świadomości, a intencjonalna indywidualizacja odmiennych (typów) myśli

10 Summa theologiae, Ia, q. 85, a. 2 [Św. T o m a s z z A k w i n u, Traktat o czło-
wieku. Summa teologiczna I, 75-89, przeł. S. Swieżawski, Poznań: Pallottinum 1956,
s. 553-555].

11 Tamże.
12 De veritate, q. 10, a. 8.
13 De potentia, I q. 7, a. 9.
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127Teoria identyczności umysł–świat a wyzwanie antyrealizmu

dokonuje się przez referencję do fenomenów widzianych za pomocą tego
medium14. Natomiast u Akwinaty odmienne (typy) myśli różnią się od sie-
bie wewnętrznie – przez to, że są kształtowane i że wyrażają odmienne
pojęcia, określane w słowniku scholastycznym jako species expressae. Pod-
stawowym sposobem, w jaki species funkcjonują w poznaniu, jest zatem to,
że są one determinantami charakteru aktywności umysłowej, i w ten sposób
kierują tę aktywność ku klasom rzeczywistych (lub możliwych) przedmio-
tów. Na przykład treścią myśli ukształtowanej przez pojęcie k o t jest
„k o t o w a t o ś ć”. Odnosi się ona (intencjonalnie) do k o t o w a -
t o ś c i i służy do skierowania umysłu podmiotu myślącego do tej właśnie
natury, włączywszy w to (w odpowiednich okolicznościach) rzeczywiste jej
egzemplifikacje. Referencję jednostkową może zatem zagawarantować albo
(w dużej mierze kontyngentne) „deskrypcyjne dopasowanie” – w tym przy-
padku treść pojęciowa jest jednoznacznie spełniona – albo udział przyczyno-
wych lub kontekstualnych relacji między przedmiotem egzemplifikującym
dany rodzaj lub rodzaje a podmiotem, którego aktywność umysłowa wykazu-
je odpowiedni charakter pojęciowy15.

Jeśli chodzi o kwestię realizmu epistemologicznego, to Tomaszowa teoria
poznania ma dwie ważne cechy. Pierwszą jest podkreślanie, że intelekt ma
do czynienia bezpośrednio z rzeczywistością, a nie z jakimś tertium quid
pośredniczącym między nimi (pojęcia są ś r o d k a m i i – jeśli pominąć
refleksję – nie są p r z e d m i o t a m i myśli). Drugą cechą jest zaska-
kujące twierdzenie, że formy lub natury, które nadają światu strukturę, oraz
pojęcia, które nadają „kształt” myślom, są jednym i tym samym. Tak więc
kot i idea kota różnią się nie pod względem ich natury, którą jest k o t o -
w a t o ś ć w obu wypadkach, lecz pod względem sposobów egzemplifika-
cji tej natury. Kot Filemon egzemplifikuje (albo lepiej, aby uniknąć plato-

14 W sprawie nowego znaczącego przyczynku do tej tradycji zob. J. A. F o d o r,
Representations: Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive Science, Brighton:
Harvester Press 1981, s. 26 nn.

15 Zob. dalszą analizę tego zagadnienia w: J. H a l d a n e, Aquinas on Sense-Percep-
tion, „The Philosophical Review”, 92(1983), s. 233-239; t e n ż e, Brentano’s Problem.
Moje przedstawienie natury referencji terminów jednostkowych zakłada niestandardową, ale
– jak sądzę – wierną interpretację Akwinaty. Zazwyczaj twierdzi się, że myśli indywidualizu-
ją to, co jednostkowe, przez skojarzenie z obrazami zmysłowymi ich przedmiotów, tzn. za
pomocą „zwrócenia się do obrazów”, conversio ad phantasmata. W sprawie niescholastycznej
dyskusji tego zagadnienia zob. P. Geach, Mental Acts: Their Content and their Objects,
London: Routledge & Kegan Paul 1957, s. 65. Moja interpretacja traktuje owo włączanie się
świadomej wyobraźni zmysłowej jako tylko jeden ze sposobów pojawiania się kontekstów
pozapojęciowych.
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nizmu, aktualizuje) kotowatość in esse naturale, a moje myślenie o nim
aktualizuje dokładnie tę samą formę (j a k o uniwersale, czyli powszech-
nik) in esse intentionale.

Mimo że początkowo teoria Akwinaty wydaje się dziwna, nie sądzę, aby
przeszkody, jakie stoją na drodze do jej akceptacji, były nieusuwalne. Nieza-
leżnie jednak od tej kwestii, teza o poznawczej identyczności posiada wyraź-
ną przewagę nad tymi teoriami myśli, które traktują myślenie jako polegają-
ce na operowaniu przez umysł jakimś typem reprezentacji mentalnych –
zazwyczaj słowami lub obrazami, albo jednym i drugim. Oprócz wsparcia
dla realizmu ontologicznego, Akwinata daje nam to, czego stale brakuje
owym znanym teoriom konkurencyjnym, a mianowicie w y j a ś n i e n i e
możliwości istotnego powiązania myśli z ich przedmiotami. Wewnętrzny
charakter aktu umysłowego jest formalnie identyczny z wewnętrznym cha-
rakterem bytów pozamentalnych, ku którym jest on skierowany. Stąd też
bierze się teza o identyczności podmiotu i przedmiotu poznania:

Poznający i to, co poznawane, stanowią jedną zasadę aktywności o ty-
le, o ile powstaje z nich jedna rzeczywistość, a mianowicie umysł
w akcie [tj. rzeczywiście myślący]. Mówię, że powstaje tu jedna rze-
czywistość, ponieważ umysł jest tu złączony ze swoim przedmio-
tem16.

Gdzie indziej zaś Akwinata wyjaśnia, że

umysłowa forma poznawcza [pojęcie] jest podobieństwem istotnej
natury rzeczy i w pewien sposób jest samą tą istotą i naturą, lecz
istniejącą intencjonalnie, a nie fizycznie17.

Takie ujęcie relacji między myślą a światem, zakładające dosłowną zgod-
ność umysłu z formalną strukturą natury, nadaje precyzyjny sens idei praw-
dy jako korespondencji między treścią sądu a stanem rzeczy. Akwinata
wyraźnie opisuje zarówno naturę tej relacji, jak i jej subiektywnego członu,
tj. s t w i e r d z o n e g o s ą d u.

Prawda jest definiowana jako zgodność umysłu i rzeczy. Tak więc
poznać tę zgodność, to poznać prawdę [...] Umysł [może poznać] swo-
ją własną zgodność z inteligibilnym bytem [tzn. z formą zrealizowaną

16 De veritate, q. 8, a. 6.
17 Tamże, a. 4.
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in esse naturale] nie poprzestając na samym uchwyceniu tej natury,
lecz zmierzając do wywołania afirmacji lub negacji [tj. do stwierdzone-
go sądu], ponieważ prawda jest tylko wtedy poznana i wyartykułowa-
na, gdy intelekt wydaje sąd, że coś zgadza się z [jego treścią]18.

Wcześniej zwróciłem uwagę na to, że Akwinata był przekonany, iż
wspólne natury istnieją tylko jako uniwersalia wyabstrahowane z jednostko-
wych przypadków. Twierdzenie to może wydawać się niespójne i grozić
przekształceniem całego stanowiska w jakąś wersję konceptualizmu, nie
różniącego się zbytnio od poglądów Ockhama i od wersji nominalizmu
preferowanych przez Goodmana i Putnama. Gdy jednak uwzględnimy inne
twierdzenia Akwinaty, to bardziej wiarygodna będzie interpretacja, że formu-
łuje on pewien typ umiarkowanego realizmu, zbliżonego do stanowiska
Arystotelesa, chociaż nie identycznego z nim. Podejrzewam, że taka inter-
pretacja będzie zrozumiała tylko wtedy, gdy pominiemy sugestię, iż ogółu
nie ma nigdzie poza myślą19. Z pewnością można przyjąć tezę, że istnieją
indywidualne natury, np. c z ł o w i e c z e ń s t w o - P i o t r a jako
coś numerycznie różnego od c z ł o w i e c z e ń s t w a - P a w ł a,
jednak twierdzenie to pociąga za sobą, iż istnieją również formy wspólne,
ponieważ to, co można znaleźć w Piotrze i Pawle (lub bardziej precyzyjnie
i mniej po platońsku, czym Piotr i Paweł są), to różne indywidualne
p r z y p a d k i tej same o g ó l n e j rzeczy, a mianowicie człowie-
czeństwa.

Jakkolwiek przedstawiałaby się poprawna interpretacja myśli Akwinaty
na ten temat, ważne jest to, że formy (species), które kształtują aktywność
poznawczą i które stanowią mentalne odpowiedniki form (species) determi-
nujących natury rzeczy jednostkowych, a przez to odpowiedzialnych za
strukturę świata, uzyskują egzemplifikację intencjonalną w wyniku relacji
przyczynowych między podmiotami poznającymi a ich otoczeniem. Akwina-
ta ujmuje to następująco: „intelekt jest receptywny, jest on niejako modulo-
wany i mierzony przez rzeczy”20. Jednakże sensu, w jakim ta „modulacja”
umysłu przez świat jest przyczynowa, nie da się właściwie uchwycić za

18 Summa theologiae, Ia, q. 16, a. 2.
19 Obecnie jestem mniej pewny co do tej sprawy niż niegdyś, ale tutaj nie mogę tego

roztrząsać. Wystarczy powiedzieć, że Akwinata wydaje się twierdzić, że natura jako taka, czy
też natura „w sobie”, nie jest ani jednostkowa, ani ogólna, ale raczej jednostkowa-w-naturze
i ogólna-w-umyśle. Chociaż myśl ta wydaje się tajemnicza i dziwna, to jednak nie musi być
ona niespójna.

20 De veritate, q. 1, a. 2.
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pomocą idei przyczyny s p r a w c z e j. Chodzi tu raczej o to, co w ter-
minologii arystotelesowskiej należałoby scharakteryzować jako przyczyno-
wość f o r m a l n ą. Fakt ten jest ważny ze względu na znaczenie, jakie
ma dla właściwej odpowiedzi na Putnamowską krytykę replik na jego argu-
ment teoriomnogościowy przeciw realizmowi, które sformułowali zwolennicy
teorii przyczynowych21.

Jest rzeczą sporną, w jakiej mierze stanowisko Akwinaty w sprawie gene-
zy form poznawczych (species) zobowiązuje go do przyjęcia abstrakcjoniz-
mu. Peter Geach argumentował – według mnie raczej w sposób nie cechują-
cy się wiarygodnością i koniecznością22 – że Akwinata nie głosił wcale
takiej doktryny. Później wrócę krótko do jednego aspektu tego zagadnienia,
aby pokazać, że niezależnie od tego, jakie jest stanowisko Akwinaty w kwe-
stii abstrakcji, to z pewnością nie przypisuje on naszym umysłom jakiejś
tajemnej zdolności bezpośredniego ujmowania istotowych natur rzeczy.
Niestety, niektórzy autorzy założyli coś wprost przeciwnego i z tego powodu
odrzucili epistemologię Tomaszową jako ezoteryczną.

Aby zakończyć tę część ekspozycyjną, konieczna jest krótka informacja
na temat Tomaszowej teorii znaczenia. Sytuuje się ona w tradycji wywodzą-
cej się z uwag Arystotelesa, że słowa mówione i pisane są znakami „doznań
[tzn. modyfikacji] w duszy”. Wpływ tej tradycji można łatwo odkryć nawet
u autorów nowożytnych, takich jak J. Locke, którzy podkreślają swoją opo-
zycję w stosunku do teorii scholastyków arystotelesowskich23. Dzisiaj każ-
da sugestia, że znaczenie językowe uzyskiwane jest przez asocjację z bytami
mentalnymi, wywoła prawdopodobnie znane zarzuty związane z wymogiem
publiczności znaczenia oraz z twierdzeniem, że i d e a c y j n a teoria
znaczenia nie jest w stanie spełnić tego wymogu24. Zarzuty tego rodzaju
są trafne w stosunku do każdej propozycji utrzymującej, że znaczenie termi-

21 W sprawie informacji bibliograficznych zob. poniżej cz. VII oraz przyp. 29 i następne.
22 Problem w i a r y g o d n o ś c i twierdzenia Geacha, że Akwinata przeciwstawiał

się abstrakcjonizmowi, leży w dużej mierze w gestii egzegezy teoretycznej. Uważam, że ta
dezaprobata dla abstrakcjonizmu nie jest k o n i e c z n a, ponieważ mam wątpliwości co
do trafności ogólnego argumentu Geacha przeciwko abstrakcjonizmowi. Zob. analizę tej
kwestii w: J. H a l d a n e, Chesterton’s Philosophy of Education, „Philosophy”, 65(1990),
s. 65-80, cz. IV.

23 An Essay Concerning Human Understanding, ed. by P. H. Nidditch, Oxford: Claren-
don Press 1975, I.I.7; zob. III.VIII.2 [Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł.
B. J. Gawecki, t. I-II, Warszawa: PWN 1955, t. I, s. 28-29; zob. t. II, s. 119-121].

24 Klarowny wykład tych zarzutów rozważanych w związku ze stanowiskiem Locke’a
zawiera książka J. Bennetta Locke, Berkeley, Hume: Central Themes, Oxford: Clarendon Press
1971.
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nu jest nadane przez jego referencję oraz że bezpośrednimi referentami
wszystkich terminów są obiekty mentalne. Nie odnoszą się one jednak do
stanowiska Akwinaty. Św. Tomasz twierdzi bowiem, że wypowiedzi wyra-
żają te same treści intencjonalne, które kształtują akty mentalne. Z wyjąt-
kiem szczególnych okoliczności, takich jak refleksja, słowa nie dotyczą
bardziej pojęć niż skierowane do nich myśli. W obu przypadkach pojęcia
tworzą z n a c z e n i a sądów i w ten sposób kierują sądy do ich refe-
rentów.

Tak więc Akwinata utrzymuje mocną wersję realizmu epistemologicznego
i uważa język za środek, za pomocą którego możemy (re)prezentować świat
zarówno innym, jak i sobie samym.

[Człowiek] jest z natury zwierzęciem społecznym, a stąd myśli jednego
człowieka powinny być znane innym poprzez język [...] Co więcej,
jeśli ludzie byliby ograniczeni do percepcji zmysłowej, która dotyczy
tylko tego, co teraźniejsze, to wystarczyłoby im wydawanie takich
dźwięków jak zwierzęta. Jednakże człowiek [...] jest świadomy nie tyl-
ko tego, co teraźniejsze, lecz także przyszłości i tego, co odległe. Aby
wyrazić ten rodzaj pojmowania, konieczne jest używanie pisma25.

W przeciwieństwie do sygnalizacji, którą posługują się zwierzęta, akty mo-
wy mogą mieć znaczenie abstrakcyjne i ogólne, ale owe cechy semantyczne
nie są wewnętrznymi cechami tych aktów pojętych jako dźwięki i pisane
znaki. Pochodzą one raczej z logicznie (chociaż niekoniecznie czasowo)
wcześniejszych, z natury znaczących, stanów i procesów intencjonalnych.
Zasługą Akwinaty jest to, że – w odróżnieniu od niektórych współczesnych
autorów – wiedział on, iż jeśli chcemy uniknąć regresu w przypadku ele-
mentów nadających treść, to nie wolno traktować aktów mentalnych jako
reprezentacji literalnie językowych lub obrazowych. Muszą to być takie
akty, które nie wymagają interpretacji za pomocą przyporządkowywania im
wartości semantycznych, ale są w jakiś sposób wewnętrznie znaczące. Wy-
jaśnia to teoria pojęć jako wyabstrahowanych natur ogólnych istniejących
in esse intentionale. Operowanie jakimś pojęciem w myśli lub w języku
j e s t aktualizacją czegoś wewnętrznie intencjonalnego26.

25 Sententia libri Peri hermeneias, lectio 2.
26 W kwestii obrony aktów wewnętrznie intencjonalnych przeciwko zarzutom Putnama

sformułowanym przez niego w Reason, Truth and History, a także gdzie indziej zob.
J. H a l d a n e, Putnam on Intentionality, „Philosophy and Phenomenological Research”,
52(1992), s. 671-682.
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Chociaż myśli nie mogą b y ć słowami, to jednak z uwagi na ich rolę
w nadawaniu treści wypowiedziom oraz z uwagi na ekspresywną funkcję
języka, naturalne jest charakteryzowanie ich za pomocą kategorii lingwis-
tycznych. Zgodnie z tym Akwinata pisze niekiedy, że idea lub conceptus
jest słowem mentalnym (verbum mentis):

To, co jest pojmowane przez intelekt, nazywa się słowem wewnętrz-
nym, jako że słowo wewnętrzne jest oznaczane przez słowo mówione;
albowiem słowo zewnętrzne nie oznacza samego intelektu, ani umysło-
wej formy, ani samego sposobu myślenia, lecz pojęcie intelektu, z a
p o m o c ą k t ó r e g o o z n a c z a o n r z e c z, jak wte-
dy, gdy mówię „człowiek” lub „człowiek jest zwierzęciem”27.

VI

Tyle, gdy chodzi o Tomaszową metafizykę i psychologię poznawczą. Bez
względu na pozostałe wątpliwości co do natury poglądów Akwinaty, powin-
no być teraz jasne, że opowiadał się on za mocnymi wersjami realizmu
zarówno epistemologicznego, jak i ontologicznego, tak jak je wcześniej
scharakteryzowałem w części II. Teraz z kolei chciałbym rozważyć, czy coś
składającego się na istotną treść tych stanowisk, mogłoby narazić je na
główne zarzuty współczesnego antyrealizmu.

Realista epistemologiczny przypisuje prawdziwość myślom, albo ich
językowemu wyrazowi, wtedy, gdy ich treść znajduje się w odpowiedniej
relacji do świata, a podmiot posiadający tę treść artykułuje ją w sądzie.
Z rozmaitych powodów, związanych np. z ustrukturowanym charakterem
myśli i języka, z ich ogólnością, nieekstensjonalnością i możliwością braku
referencji, realista powinien być skłonny do poglądu, że sąd zawiera pojęcia,
które przynajmniej częściowo konstytuują treść. To jednak, jak widzieliśmy,
nie musi oznaczać żadnego odwoływania się do reprezentacji mentalnych
jako o b i e k t ó w pośredniczących między podmiotem a światem,
a stąd też nie stanowi żadnego zagrożenia dla realizmu. Powstaje jednak
pytanie: w jaki sposób pojęcia mogą odzwierciedlać strukturę rzeczywistoś-
ci? Jak coś, co znajduje się po stronie myślenia, może być w swej istocie
takie, by odnosić podmiot myślący do czegoś poza umysłem? Realizm epi-

27 De potentia, I, q. 9, a. 5. Podkreślenie pochodzi ode mnie.
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stemologiczny wydaje się wymagać, aby następujące dwie tezy były praw-
dziwe:

(1) Świat jest ontologicznie niezależny od myśli.
(2) Pojęcia i to, co one reprezentują, są z sobą wewnętrznie powią-

zane.

Ale przecież jeśli ktoś preferuje (1), to wydaje się konieczne, aby ograniczył
lub odrzucił (2) i vice versa.

Aby usunąć powyższą trudność, realista może wykorzystać ogólne stano-
wisko w sprawie pojęć sugerowane przez Akwinatę. Może on mianowicie
twierdzić, że pojęcia są nabytymi przez podmiot w wyniku kontaktu ze
światem mentalnymi odpowiednikami cech pozamentalnych. Zakładany w ta-
kim wypadku realizm ontologiczny implikuje, że istnienie własności w natu-
rze jest niezależne i wcześniejsze w stosunku do istnienia pojęć w umyśle,
a teza epistemologiczna głosi, że odwrotna sytuacja nie zachodzi. To właśnie
zależność pojęć od cech pozamentalnych wyjaśnia ich wewnętrzne powiąza-
nie ze światem, a to z kolei umożliwia (re)prezentację. Idąc za scholastyka-
mi, można powiedzieć, że pojęcia są n a t u r a l n y m i z n a k a m i
swoich ekstensji na mocy izomorfizmu ich intensji oraz charakteru odpowia-
dających im natur i własności. Mówiąc to, trzeba jednak jeszcze raz mocno
podkreślić, że owa relacja sygnifikacji nie da się ontologicznie zredukować
do relacji zwykłej przyczynowości sprawczej.

Stąd też (1) i (2) można z sobą zharmonizować tak, by zachować istotę
realizmu, dowodząc jednocześnie, że teza (2), która początkowo wydawała
się narażać realizm na szwank, jest faktycznie konieczna dla twierdzenia, iż
myśl jest zdolna do kontaktu z niezależnym światem. Co więcej, realista
może teraz spokojnie uznać tezę trochę podobną do tezy paralelizmu myśle-
nia i przedmiotu, zaproponowaną przez Wrighta w imieniu idealisty.
W przeciwieństwie jednak do wcześniejszej sugestii, kierunek zależności
między intelektem a światem będzie teraz odwrotny. Ale podobnie jak idea-
lista, realista odrzuca spójność powszechnego sceptycyzmu (lub epistemolo-
gicznego antyrealizmu) przez zasypanie przepaści między umysłem a rzeczy-
wistością, lecz bez naruszenia ontologicznej niezależności rzeczywistości.
Tak więc może on twierdzić, co następuje:

Błędem jest sądzić, że w obliczu rzeczywistości stają badacze, których
zdolności poznawcze są całkowicie niezależne od struktury świata. Nie
ma takiej myśli, która byłaby całkowicie naszym wytworem. Pozna-
nie jest raczej konceptualizacją obiektywnych cech, która nie może
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rościć sobie prawa do większej autonomii niż obraz w lustrze. Stosow-
nie do tego nie ma możliwości, aby nasze zdolności zdobywania wie-
dzy przekraczały strukturę zastanych stanów rzeczy.

Nasuwający się tu obraz ukazuje znaczenie oraz zdolności pojęciowe
i poznawcze jako rozwijające się równolegle i wyrastające ze świata z chwi-
lą konceptualizacji tych jego obszarów, z którymi styka się podmiot pozna-
jący. To ujęcie jest niewątpliwie realistyczne, lecz bynajmniej nie jest zobo-
wiązane do przyjęcia koncepcji warunków prawdziwości jako czegoś, co
może przekraczać rozpoznanie. Rzecz jasna, w tym miejscu pojawiają się
pułapki, w które nawet ktoś ostrożny może niechcący wpaść. Pojęcie roz-
poznania i związane z nim pojęcie ewidencjalnej dostępności są same w so-
bie problematyczne i rodzą takie sporne kwestie, jak to, czy pamięć odnosi
nas bezpośrednio do minionych zdarzeń, czy tylko do teraźniejszych repre-
zentacji. Ponadto, idea struktury stanów rzeczy zakłada realizm w sprawie
zasad strukturalizujących. A jednak mimo wszystko dwa następujące twier-
dzenia harmonizują z powyżej zarysowaną wersją realizmu. Po pierwsze,
znaczenie nie może zawierać nic poza tym, co należy do aktywności poję-
ciowej, a ta z kolei jest ograniczona do zdolności rozpoznawania. Po drugie,
nie jest możliwe, by nawet w idealnych warunkach poznawczych struktura
rzeczywistości mogła wymknąć się naszym możliwościom pojęciowym.

Uzasadnieniem pierwszej tezy jest po prostu to, że – posługując się staro-
żytną sentencją – „nie może być niczego w mowie, czego wpierw (lub jed-
nocześnie i ipso facto) nie byłoby w intelekcie oraz niczego w intelekcie,
czego wpierw nie byłoby w zmysłach”. Natomiast drugiej tezie udziela
wsparcia przedstawiona już wcześniej idea, że referencja mentalna jest moż-
liwa tylko dzięki temu, iż podmioty poznające posiadają cechy poznawcze
(pojęcia), które pod względem naturalnego podobieństwa (tzn. formalnej
identyczności) korespondują z własnościami rzeczy w świecie. Konsekwencją
tego ujęcia jest to, że myśl i rzeczywistość są z sobą powiązane w pewnym
sensie tak, jak odzwierciedlający obraz i odzwierciedlany obiekt. Ten stan
rzeczy sugeruje dwa komplementarne opisy, a mianowicie, że myśl jest
w e w n ę t r z n i e r e p r e z e n t a c y j n a, a świat jest w e -
w n ę t r z n i e i n t e l i g i b i l n y. W rezultacie to, czego domaga
się realizm epistemologiczny, tzn. zdolność umysłu do odzwierciedlania
struktury rzeczywistości, wydaje się także wspierać ideę, że w zasadzie
żadna część rzeczywistości nie leży poza zasięgiem możliwego poznania,
tzn. „deskrypcyjnej konceptualizacji”. (Oczywiście, całkiem inną sprawą jest
kwestia tego, czy każdy jednostkowy przedmiot da się pomyśleć w trybie
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de re – brak odróżnienia tych zagadnień sprawia niekiedy, że pewne argu-
menty antyrealistyczne wydają się bardziej doniosłe niż są w rzeczywistoś-
ci). W związku z tym opisany przeze mnie realista nie znajduje żadnych
koniecznych racji, by wysuwać tezę, że prawda jest czymś z istoty przekra-
czającym rozpoznanie (nawet po dotarciu do „granicy”), oraz ma powód, by
traktować taki pogląd jako tajemniczy, a być może nawet niespójny.

Podkreślałem wcześniej wagę kwestii dotyczącej tego, które z twierdzeń
przyjmowanych przez zwolennika realizmu epistemologicznego naraża go na
zarzuty filozoficzne, i sugerowałem, iż zasługuje ona na szersze rozważania
niż poświęcane jej dotychczas. Mam wrażenie, że pewna część uczestników
współczesnego sporu między realizmem a antyrealizmem ma tendencję do
mieszania zagadnień ontologicznych i epistemologicznych. Dlaczego bowiem
ktoś miałby chcieć argumentować – w obronie tezy nazywanej r e a l i z -
m e m – że możemy pojąć ideę zachodzenia stanów rzeczy, których w za-
sadzie nie jesteśmy w stanie nigdy rozpoznać, jeśli nie zakłada on również,
że brak tej zdolności pociąga za sobą ich nieistnienie? Przyjęcie czegoś
takiego byłoby jednakże uderzającą wprost nieskromnością. Zakładałoby
bowiem, że cały świat istnieje tylko wtedy, gdy jest całkowicie dostępny,
przy czym kryterium „dostępności” byłaby dostępność dla n a s z y c h
władz poznawczych.

W przeciwieństwie do tego, właściwa skromność zachęca nas do przyję-
cia, że nasze zdolności pojęciowe i rozpoznawcze idą z sobą w parze i stąd
też, że (na poziomie t y p ó w sytuacji) to, czego zachodzenia nie może-
my rozpoznać, jest również tym, o zachodzeniu czego nie możemy pomyś-
leć. Oczywiście, ustalenia te nie będą jednak miały żadnych implikacji onto-
logicznych, dopóki nie wprowadzi się jakiejś łączącej przesłanki zakładającej
relatywność ontologiczną. Nieskromność wiąże rzeczywistość z naszymi
aktualnymi zdolnościami w taki sposób, że wymaga możliwości pojęcia cze-
goś, czego nie możemy poznać. Nie jest jednak czymś nieskromnym suges-
tia, że myśli (i wypowiedzi) – czy to nasze w wyidealizowanych warunkach,
czy też takie, które przynależałyby do mniej ograniczonego intelektu – mogą
być tego rodzaju, że nie istnieje żaden stan rzeczy, którego nie moglibyśmy
pojąć. Powodem takiego przypuszczenia jest bowiem idea, że świat jest
wewnętrznie inteligibilny, że żadna jego część nie jest taka, by nie mogła
zostać odzwierciedlona w myśli28. Idea ta powinna też służyć jako środek

28 Być może to właśnie stanowi j a k ą ś interpretację sentencji Parmenidesa, że „tym
samym jest myśleć i być”. Zob. G. S. K i r k, J. E. R a v e n, The Presocratic Philos-
ophers: A Critical History with a Selection of Texts, Cambridge: Cambridge University Press
1957, s. 269.
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zaradczy przeciwko przesadnym twierdzeniom o naszej obecnej kompetencji,
ponieważ odzwierciedlać można tylko to, z czym się stykamy, tzn. to, co
jest dostępne dla doświadczenia lub da się wydobyć za pomocą sensownej
interpretacji. Należy jednak powtórzyć, że samo z siebie nie implikuje to
żadnego twierdzenia ontologicznego dotyczącego zasięgu rzeczywistości.
Odpowiednio zinterpretowane powiedzenie „nie myśli się o tym, czego nie
widać” („out of sight, out of mind”) można potraktować jako zwięzły wyraz
antyrealistycznych tez na temat znaczenia i rozumienia. Ale dopóki powie-
dzenie to jest wolne od jakichkolwiek skojarzeń z mówieniem „o tym, co
nie istnieje”, dopóty realista przyjmujący strukturę systemu Tomaszowego
nie musi zgłaszać zastrzeżeń.

VII

Zauważyłem wcześniej, że według Putnama główna droga do antyrealiz-
mu prowadzi przez rozważania dotyczące determinacji referencji. Obecnie
chcę zwrócić uwagę na to, jak pewne elementy teorii Akwinaty można
wykorzystać w odpowiedzi na owe rozważania.

Jak wiadomo, Putnam przedstawił swe argumenty w wersji zarówno
nieformalnej, jak i formalnej – gdzie wersja formalna jest adaptacją argu-
mentu permutacyjnego z teorii mnogości (zakładającego twierdzenie Skole-
ma-Löwenheima), który następnie zostaje zastosowany do zadania interpreta-
cji semantycznej języka mającego postać teorii. Chociaż może się wydawać,
że argument formalny posiada precyzję, której brakuje jego nieformalnym
odpowiednikom, to jednak ogólny charakter założeń zasadniczego rozumo-
wania Putnama łatwiej jest chyba ocenić biorąc pod uwagę jego wersję
nieformalną29. Mówiąc krótko i w przybliżeniu, zasadnicza idea tego argu-
mentu jest następująca. W rozważaniach na temat natury języka i jego rela-
cji do świata teoretycy semantyki (łącznie z Putnamem) nie zwrócili uwagi
na „położenie epistemologiczne” samego filozofa. Zbyt łatwo założyli, że
w ten czy inny sposób „znaczenia” wiążą użytkowników języka ze światem
zewnętrznym. Rzecz jasna, spierano się o postać owego rzekomego związku,
a w szczególności wywiązał się spór (trwający nadal) między d e -

29 Zob. rozdz. II i IV książki Reason, Truth and History oraz eseje Reference and Truth
i Why There Isn’t a Ready-Made World, w: H. P u t n a m, Philosophical Papers, vol. III:
Realism and Reason, Cambridge: Cambridge University Press 1983, s. 69-86 i 205-228
[Dlaczego nie ma gotowego świata, przeł. T. Szubka, w: T. S z u b k a (red.), Metafizyka
w filozofii analitycznej, Lublin: TN KUL 1995, s. 345-370].
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s k r y p c j o n i s t a m i argumentującymi, że referenty naszych słów
są zdeterminowane przez znaczenia, które im nadajemy, a e k s t e n -
s j o n a l i s t a m i utrzymującymi coś przeciwnego, a mianowicie, że
znaczenie terminów jest częściowo lub całkowicie funkcją ich referentów –
gdzie zależność ta jest zazwyczaj traktowana jako zawierająca związki przy-
czynowe między światem a użytkownikami języka. Ale pomimo tego donios-
łego sporu, większość teoretyków semantyki przyjmuje zgodnie, że bez
względu na zasadniczy kierunek wpływu, użytkownik języka i rzeczywistość
bezpośrednio na siebie oddziałują.

Obecnie Putnam odrzuca to filozoficzne twierdzenie jako zakładające
„naiwny realizm”. Chociaż bowiem w mowie potocznej dopuszczalne jest
opisywanie słów jako odnoszących się do całkowicie niezależnych przedmio-
tów oraz „charakteryzujących” cechy, jak gdyby dostęp do owych cech był
nieproblematyczny, to jednak stanowisko takie okazuje się niespójne z chwi-
lą, gdy nabieramy metafizycznej subtelności. Elementarna, naiwna koncepcja
przedstawia nas jako istoty, które wiążą słowa relacją korespondencji ze
światem. W rzeczywistości jednak wszystkim, czym dysponujemy, są dwa
zbiory r e p r e z e n t a c j i: „reprezentacje słów” i „reprezentacje świa-
ta”, przy czym nie jesteśmy w stanie wyjść poza nie, aby zapewnić bezpo-
średni kontakt między myślą i językiem a tym, co leży poza nimi.

Jednym z możliwych rozwiązań tej trudności jest argumentowanie, że
przy wystarczającej treści i odpowiednich ograniczeniach operacyjnych i teo-
retycznych, system reprezentacji będzie wskazywał tylko na jedną jego
interpretację. Tak więc nawet jeśli istnieje jakiś rozziew między językiem
a tym, co on reprezentuje, to pomimo to możemy być pewni, że oba te
człony znajdują się w określonej relacji korespondencji. Jednakże dobrze
znaną konsekwencją solipsystycznej psychologii poznawczej oraz mniej
znanym rezultatem argumentów teoriomodelowych i nieformalnych argumen-
tów permutacyjnych jest to, że j a k ą k o l w i e k treść przyjmiemy i
j a k i e k o l w i e k ograniczenia nałożymy, nie uzyskujemy takiej jedy-
nej interpretacji. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, czyli o treść, to świat
mógłby być taki czy inny bez względu na charakter naszych myśli; jeśli zaś
chodzi o drugą, to bez względu na ograniczenia nałożone na teorię, zawsze
będzie istnieć nieskończenie wiele relacji spełniania między nią a światem,
który ma reprezentować – przyjąwszy tylko, że teoria ta jest spójna i że
populacja ontyczna owego świata nie jest zbyt niska.

W tym miejscu przeciwnik takiego stanowiska mógłby przywołać wcześ-
niejsze prace Putnama dotyczące referencji wyrażeń i zauważyć, że argu-
mentował on tam na rzecz bezpośredniej relacji między językiem a rzeczy-
wistością, tj. nie za deskrypcyjnym dopasowaniem reprezentacji i tego, co
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one obrazują, lecz za interakcją przyczynową. Jednakże w tej kwestii Put-
nam udziela obecnie dwóch odpowiedzi. Po pierwsze, owa wcześniejsza teza
nie stwierdzała (jak się to powszechnie przyjmowało), że i s t n i e j e
taki fenomen jak bezpośrednia referencja (metafizycznie zinterpretowana, np.
u Kripkego30), ale tylko to, że nasze intencje i praktyki referencjalne nie
są bynajmniej takie, jak to ujmują deskrypcjoniści. Po drugie (i w tym kon-
tekście jest to bardziej doniosłe), odwoływanie się do teorii przyczynowej
w celu ustalenia właściwej relacji spełniania kończy się niepowodzeniem,
gdyż jest to po prostu dodatkowe założenie włączone do teorii, do zbioru
reprezentacji, i ów nowy zbiór, tak samo jak początkowy, pozostaje w nie-
skończenie wielu relacjach korespondencji do świata. Ta sama odpowiedź
jest następnie rozciągnięta na każde inne ograniczenie, które może próbować
nałożyć teoretyk semantyki – „t o t y l k o w i ę c e j t e o r i i!”.

Putnam wyciąga z tego antyrealistyczną konkluzję, że idea istnienia jedy-
nej, zdeterminowanej relacji korespondencji między językiem a światem,
której zachodzenie konstytuuje prawdę obiektywną, jest iluzją. Pojęcie praw-
dy jest raczej typowo e p i s t e m o l o g i c z n e, a jego polem działa-
nia nie jest przestrzeń między reprezentacjami a światem, lecz obszar w ob-
rębie naszych teorii. Prawda jest miarą uzasadnienia asercji pewnych twier-
dzeń, gdzie owo uzasadnienie podane jest przez odniesienie się do idealnej
teorii. Zgodnie z tym Putnam pisze:

Według mnie zdanie jest prawdziwe, jeśli byłoby ono uzasadnione
w epistemicznie idealnych warunkach [...] Dwoma kluczowymi twier-
dzeniami takiej idealizacyjnej teorii prawdy są: (1) Prawda jest nieza-
leżna od uzasadnienia tu i teraz, lecz nie jest niezależna od
c a ł k o w i t e j możliwości uzasadnienia. Twierdzić, że jakieś zda-
nie jest prawdziwe, to twierdzić, że mogłoby ono być uzasadnione. (2)
Prawda ma być stabilna lub „konwergentna”; gdyby albo dane zdanie
mogło być uzasadnione, a l b o jego negacja, nawet w najbardziej
idealnych warunkach, to nie ma sensu utrzymywać, że zdanie to posia-
da wartość logiczną31.

W innym miejscu Putnam dochodzi do podobnej konkluzji w sprawie idei
zastanego świata, z którym nasz język ma być powiązany jedyną właściwą
relacją korespondencji:

30 W tej sprawie zob. P u t n a m, Why There Isn’t a Ready-Made World [Dlaczego nie
ma gotowego świata].

31 Philosophical Papers, vol. III: Realism and Reason, s. 84-85.
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„Przedmioty” nie istnieją niezależnie od schematów pojęciowych. To
m y kawałkujemy świat na przedmioty wtedy, gdy wprowadzamy ten
lub inny schemat opisu32.

Argumenty Putnama prowokują do obszernego komentarza, na który
w pełni zasługują33. Tutaj jednak moje cele są mocno ograniczone i najle-
piej je zrealizować przez wzięcie pod uwagę innej linii odpowiedzi, którą
Putnam rozważa bardzo skrótowo – tylko po to, aby ją odrzucić jako nie
pasującą do współczesnej mentalności. Wyobraża on sobie kogoś formułują-
cego zarzut, że jego argument dowodzi co najwyżej twierdzenia, iż żadne
ograniczenia nałożone przez teorię – żadne dodatkowe reprezentacje lub
warunki formalne dotyczące systemów reprezentacji – nie będą mogły usta-
lić referencji, jeśli ta nie jest już sama w sobie określona. To jednak pozo-
stawia otwartą możliwość ograniczeń nałożonych nie o d w e w n ą t r z,
przez coś, co jest częścią teorii, lecz z z e w n ą t r z, przez nieepiste-
mologiczne wymogi dotyczące budowania teorii. Możliwość ta może być
zrealizowana, jeśli sam świat odgrywa znaczącą rolę w formowaniu naszych
myśli. Odrzucenie przez Putnama tej sugestii (w wersji przedstawionej przez
Davida Lewisa34) przybiera postać utożsamienia jej ze średniowiecznymi
doktrynami esencjalizmu i tajemnej epistemologii przyjmującej istnienie
intuicji ujmującej istoty:

Idea, że coś „niepsychicznego” ustala referencję – tj. że s a m a
n a t u r a determinuje to, co oznaczają nasze słowa – jest całkowicie
niezrozumiała. Myślenie, że relacja znakowania jest w b u d o -
w a n a w n a t u r ę jest w gruncie rzeczy powrotem do średnio-
wiecznego esencjalizmu, powrotem do idei, iż tam na zewnątrz istnieją
„samoidentyfikujące się” „przedmioty” i „formy”35.

Później Putnam tak to komentuje:

myśliciele średniowieczni (oraz racjonaliści) sądzili, że umysł dyspo-
nuje intelektualną intuicją (intellektuelle Anschauung), rodzajem per-
cepcji, która pozwala na ujmowanie istot, form substancjalnych itp.
Jednakże nie ma takiej władzy. „Nie ma niczego w umyśle, co by

32 Reason, Truth and History, s. 52.
33 Małym przyczynkiem w tym względzie jest: H a l d a n e, Putnam on Intentionality.
34 Putnam’s Paradox, „Australasian Journal of Philosophy”, 62(1984), s. 221-236.
35 Philosophical Papers, vol. III: Realism and Reason, s. XII.
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wpierw nie znajdowało się w zmysłach, o p r ó c z s a m e g o
u m y s ł u”, jak to sformułował Kant, cytując G. W. Leibniza.

I znowu nikt oprócz kilku niedobitków nie kwestionuje t e j kon-
kluzji36.

Nie troszczę się specjalnie o uniknięcie zarzutu bycia niedobitkiem (kimś,
kto reprezentuje dawniejszy sposób myślenia), ale sądzę, że należy pokazać,
iż Putnam błędnie przedstawia poglądy przynajmniej niektórych myślicieli,
z którymi się nie zgadza. Wymaga tego uczciwość, ale ważniejsze jest to,
że ośmieszany przez Putnama zarzut sugeruje bardziej interesujące rozwiąza-
nie postawionego przezeń problemu, niż pozwala przypuszczać jego własna
charakterystyka tego rozwiązania. Jeśli świat jest ustrukturowany niezależnie
od naszej jego koncepcji i jeśli ta struktura może się w nas wrazić, to ist-
nieją nieteoretyczne ograniczenia nałożone na treść myśli. Nie każdy sche-
mat klasyfikacji będzie równie dobry, jak jakikolwiek inny. Chociaż kilkana-
ście z nich może być operacyjnie i teoretycznie zadowalających, nie wszyst-
kie będą korespondować ze strukturą podobieństw i różnic istniejących
w świecie.

Dopuszczając taką możliwość i zgadzając się, że dostarczałaby ona ogra-
niczeń pozwalających uniknąć repliki „to tylko więcej teorii”, można jednak
sądzić, iż jest to rozwiązanie bardziej ekstrawaganckie niż to jest konieczne
dla zablokowania Putnamowi drogi do jego antyrealizmu. Można bowiem
całkiem rozsądnie postawić zarzut w znacznie wcześniejszej fazie argumen-
tacji Putnama, tj. w punkcie, w którym wydaje się on twierdzić, iż przeko-
nanie, że mamy bezpośredni dostęp do świata, musi zostać odrzucone jako
naiwny realizm. Jeśli bowiem tak postąpimy, to nie będzie jasne, w jaki
sposób jakakolwiek odpowiedź mogłaby być adekwatna. Zgadzam się z tym
zarzutem i nie widzę żadnego dobrego powodu, aby jako fundamentalną
epistemologię przedkładać nawet bardzo wyrafinowaną wersję reprezentacjo-
nizmu nad bezpośredni realizm. Sądzę jednak również, że przypadkowe czy
też rozmyślne powiązanie przez Putnama realizmu epistemologicznego z re-
alizmem dotyczącym klas przedmiotów naturalnych jest wyjątkowo trafne.
Powiązanie to polega, jak mi się wydaje, na tym, iż można wprawdzie unik-
nąć idealizmu utrzymując, że myślenie jest niesolipsystyczne i że „dosięga”
świata, ale przez to nie likwiduje się jeszcze jednej formy antyrealizmu,
a mianowicie relatywizmu pojęciowego. Tylko bowiem twierdzenie, że myśli
są kształtowane przez pojęcia, które odzwierciedlają ogólną strukturę rzeczy-

36 Tamże, s. 209 [Dlaczego nie ma gotowego świata, s. 349].
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wistości, pozwala zapewnić pełnokrwisty realizm, a twierdzenie to presupo-
nuje, że świat jest podzielony na rodzaje rzeczy, niezależnie od organizują-
cych tendencji myślenia.

Tę ostatnią ideę można z pewnością odnaleźć u scholastyków, ale ani nie
została ona przez nich zapoczątkowana, ani też nie zniknęła wraz z ich
odejściem. Oczywiście, jak każda substancjalna teoria filozoficzna, jest ona
narażona na zarzuty, ale trudno ją uznać za niezrozumiałą. W rzeczywistości
formułowane przez Putnama zarzuty niezrozumiałości lub niespójności są
częściowo rezultatem pomieszania, jakie występuje w jego odpowiedziach
takim autorom, jak Devitt, Glymour i Lewis37. Twierdząc, że świat deter-
minuje wartości semantyczne wyrażeń, albo można mieć na myśli pogląd,
za którym argumentowałem, tzn. że świat posiada strukturę formalną, w ra-
mach której partykularia są determinowane do bycia tym, c z y m są (np.
kotami, dębami itd.), przez pewne formy substancjalne lub zasady organizu-
jące, albo też można myśleć o bardziej znanej obecnie idei, że łańcuchy
interakcji przyczynowej, zaczynające się od przedmiotów, stanowią wyjaś-
nienie faktu, że pewne struktury myśli i mowy d o t y c z ą tych przed-
miotów. Ten ostatni pogląd da się pogodzić z ontologią nominalistyczną, np.
z taką, w której istnieją tylko byty indywidualne i relacje. Jeśli tak właśnie
zinterpretujemy to drugie stanowisko, wówczas napotyka ono rzeczywistą
trudność sprostania argumentowi Putnama, gdyż nie można wtedy nadać
sensu idei, że jedna z wielu faktycznych relacji przyczynowych zachodzą-
cych między danym przedmiotem a egzemplarzem terminu jednostkowego
lub predykatu jest tak uprzywilejowana, że stanowi relację s e m a n -
t y c z n ą. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko przyczynowość (sprawczą)
i potraktujemy to jako jakiś strumień energii, prowadzący od jednego do
drugiego przedmiotu, wtedy powstaje problem polegający na tym, że dla
przyjmowanej tu uprzywilejowanej relacji istnieje zbyt dużo takich strumieni
(i zbyt dużo przedmiotów), aby mogła ona być determinowana przez przy-
czynowość (chociaż o w a relacja jest sama nominalistycznie zindywidu-
alizowana). Można, oczywiście, zdecydować się na wskazanie jednego
z wielu strumieni i przypisać mu specjalny status, ale takie posunięcie ozna-
cza w istocie przyjęcie poglądu Putnama, że referencja jest zdeterminowana

37 Oprócz cytowanego powyżej artykułu Lewisa, zob. M. D e v i t t, Realism and
Truth, Oxford: Blackwell 1984; C. G l y m o u r, Conceptual Scheming, or, Confessions
of a Metaphysical Realist, „Synthese”, 51(1982), s. 169-180. Jeśli chodzi o odpowiedzi Putna-
ma zob. Is the Causal Structure of the Physical Itself Something Physical?, „Midwest Studies
in Philosophy”, 9(1984), s. 3-16 oraz Model Theory and the „Factuality” of Semantics, w:
A. G e o r g e (ed.), Reflections on Chomsky, Oxford: Blackwell 1989, s. 213-232.
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przez użytkowników języka, a nie przez świat – m ó w i m y t o, c o
z n a c z ą n a s z e s ł o w a. Myślę, że tego rodzaju krach jest nie-
unikniony, jeśli próbuje się oprzeć realizm na podstawach fizykalistycznych
i nominalistycznych. Zgadzam się zatem z Putnamem, że tak zinterpretowa-
ny r e a l i z m n a u k o w y jest niekoherentny. Ale n o m i -
n a l i z m f i z y k a l i s t y c z n y jest jedynym poglądem, przeciw-
ko zrozumiałości którego Putnam faktycznie argumentuje. W niedawnym
podsumowaniu dowodu teoriomodelowego i udzielonych nań odpowiedzi
Putnam pisze:

W rezultacie: jeśli realista chce być realistą metafizycznym [...] wtedy
musi twierdzić, że coś i n n e g o niż ograniczenia operacyjne i teo-
retyczne wyodrębnia właściwą relację referencji. Ale jest to, jak argu-
mentowałem, idea niekoherentna.
[...] argument teoriomodelowy pokazuje, że dla jakiejkolwiek relacji
fizykalistycznej (spełniającej ograniczenia operacyjne i teoretyczne)
istnieje inna relacja, która robi to równie dobrze. Jeśli ktoś mówi:
„Otóż jedna z nich jest po prostu w e w n ę t r z n i e identyczna
z referencją; i s t o t ą referencji jest to, że, powiedzmy, termin T
odnosi się do czegokolwiek, co posiada tę samą liczbę chromonów, co
ten egzemplarz terminu T ma gluonów”, wtedy nie będziemy mogli
powiedzieć „to, co mówisz jest niespójne”, gdyż mówiący w ten spo-
sób nie zaprzeczałby sobie; czulibyśmy jednak, że w odpowiedzi na
nasz problem nie otrzymaliśmy nic więcej poza scholastycznie brzmią-
cymi dźwiękami38.

Chociaż jestem pewien, że odpowiedź ta jest trafna w stosunku do auto-
rów takich, jak Devitt, to mam wątpliwości, czy odnosi się ona do Lewisa
– jeśli w ogóle jest on zamierzonym celem t e j „antykauzalistycznej”
repliki39. Z pewnością nie stanowi ona argumentu podważającego stanowis-
ko Tomaszowe. W rzeczywistości ktoś mógłby powiedzieć, że błędem odpo-
wiedzi udzielonej przez naukowego realistę przyczynowego jest to, że n i e
u d a j e s i ę mu wytworzyć właściwych „scholastycznie brzmiących

38 Model Theory and the „Factuality” of Semantics, s. 215-216.
39 Mówię tutaj „mam wątpliwości”, ponieważ nie jestem pewny, jak Lewis ma nadzieję

połączyć swoją wiarę w uniwersalia, oraz w możliwość ich wpływania na nas, ze swoim
fizykalizmem. Wyczuwam tu sprzeczność, ale nie jestem w stanie przedstawić dowodu.
Istotne dla tej sprawy są rozważania Lewisa na temat epistemologii w związku z jego realiz-
mem modalnym; zob. D. L e w i s, On the Plurality of Worlds, Oxford: Blackwell 1986,
s. 108-115.
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dźwięków”. Już wcześniej było jasne, że Putnam uważa również bezpośred-
nie odwołanie się do „form” za taki sam rodzaj średniowiecznego mistycyz-
mu (i sądzę, że chce on w tym obozie umieścić Lewisa, nie łącząc go raczej
z Devittem i Glymourem). W przeciwieństwie jednak do odpowiedzi na
realizm przyczynowy, domniemywanie mistycyzmu nie stanowi ż a d n e -
g o argumentu. Jeśli zaś sformułuje się argument odwołując się do idei, że
naturalne zasady strukturalizujące są entia non grata, z tego powodu, że są
czymś metafizycznym, a nie fizycznym, to nie współgrałoby to z zasadni-
czym sprzeciwem Putnama wobec scjentyzmu. Trafnie nalega on bowiem na
to, że ani każdy typ wyjaśniania, ani też każdy rodzaj bytu nie jest reduko-
walny do tego, co postuluje teoria fizykalna40. Co więcej, gdy twierdzę,
że formy substancjalne (i przypadłościowe) są składnikami metafizycznymi,
to nie stawiam tezy, iż są one ponadempirycznymi platońskimi eide. Prze-
ciwnie, są one zasadami strukturalizującymi (i charakteryzującymi cechami)
tkwiącymi w naturze; są one tym, z czym mamy bezpośredni kontakt, gdy
wydajemy sąd, że te przedmioty przed nami to koty i psy, a także (w dru-
giej intencji), gdy wydajemy sąd, że koty i psy są zwierzętami. Według
proponowanego przeze mnie stanowiska tomistycznego, być kotem to być
pewnego rodzaju substancją; ale twierdząc to, nie zakładam, że kotowatość
przedmiotu jest czymś nie dającym się spostrzec i czymś leżącym pod czy
za jego cechami zmysłowymi – czymś, co da się wykryć tylko za pomocą
tajemnej formy intuicji (intellektuelle Anschauung). Z pewnością, jeśli widzę
coś, co jest kotem, i w sposób właściwy uznaję to za kota, prawdą jest, że
nie w i d z ę kotowatości tego czegoś w takim sensie, w jakim w i d z ę
jego kolor czy też c z u j ę miękkość jego futra. Moja percepcja jego
natury jest aktem intelektualnym obejmującym użycie pojęcia rodzajowego,
lecz jest aktem, którego przedmiotem jest indywidualna substancja: kot,
a nie tajemnicza niespostrzegalna istota, która w nim tkwi. Oczywiście,
można nadal argumentować, że jeśli chce się uniknąć zarzutu okultyzmu
epistemologicznego, to percepcja natury przedmiotu musi dać się zreduko-
wać do doświadczenia jego zmysłowych własności. Taki jednak wymóg
oznaczałby ponowny powrót do tej postaci empiryzmu, którą tacy autorzy,
jak Putnam słusznie starali się zdyskredytować.

Istnieją jednakże i inne powody przemawiające za błędnością idei, że
w doświadczeniu możemy wykryć istotowe natury lub formy przedmiotów
jednostkowych. Niektórzy z krytyków uważają np., że tacy filozofowie, jak

40 W tym względzie zob. zwłaszcza The Many Faces of Realism, La Salle, IL: Open
Court 1987 oraz Representation and Reality, Cambridge, MA: MIT Press 1988.
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Akwinata przeceniali zdolności poznawcze człowieka. Nawet Geach (który
pod innymi względami sympatyzuje z filozofią Akwinaty) twierdzi, że „bar-
dzo mocno przecenia on łatwość i pewność tej wiedzy [dotyczącej specyficz-
nej natury substancji materialnych]”41. Tego rodzaju oceny opierają się
jednak na takiej koncepcji stanowiska scholastyków, która nie tylko jest
błędnie ukształtowana, ale i tworzy zagadkowe wrażenie, że są to filozo-
fowie przyjmujący jawnie chwiejną epistemologię. Pouczające jest zatem
odkrycie, że Akwinata, a więc jeden z twórców teorii „uchwytywania form”,
pisze o „braku, którego doświadczamy każdego dnia w naszym poznaniu
rzeczy. Nie znamy bowiem wielu własności rzeczy zmysłowych”42,
a w innym miejscu wskazuje on, jak możemy przejść od tej niewiedzy do
uchwycenia intima rei, istotowej natury rzeczy:

[Przechodzimy niejako] przez jakieś drzwi. To jest sposób ludzkiego
poznawania, które przechodzi od skutków i własności do wiedzy na
temat istoty rzeczy, a ponieważ w trakcie tego musi mieć miejsce
pewien dyskurs, stąd też poznawanie ludzkie nazywa się interpretacją
[ratio], mimo że prowadzi ono do rozumienia [intellectus], jako że
badania te prowadzą do istoty rzeczy43.

Ten i inne podobne fragmenty świadczą o tym, że przynajmniej Akwinaty
nie można obciążać zarzutami formułowanymi w stosunku do epistemologii
scholastycznej, dotyczącymi wprowadzania tajemnej władzy intuicji. Potwier-
dzają one również, że zdawał on sobie sprawę z tego, iż nie dysponujemy
żadnym łatwym rozwiązaniem problemu lokalizacji powiązań w naturze.
Musimy posługiwać się metodą eksperymentalną, zaczynając od widocznych
struktur, wykrywanych w otaczających nas rzeczach, i iść w kierunku (za-
zwyczaj ukrytego) ich źródła, które znajduje się w konstytutywnej naturze
tych rzeczy. Jak pisze Akwinata w innym miejscu:

różnice istotne są nieznane; stąd są oznaczane przez różnice przypad-
łościowe, które pochodzą od różnic istotnych; jak przyczyna jest ozna-
czana przez swój skutek44.

41 Mental Acts, s. 131.
42 Summa contra gentiles, I, 3.
43 Scriptum super libros sententiarum, III, d. 35, q. 2, a. 2, sol. 1. Zob. Summa theolo-

giae, II-IIae, q. 8, a. 1.
44 De ente et essentia, V [De ente et essentia. O bycie i istocie, przeł. M. A. Krąpiec,

Lublin: RW KUL 1981, s. 38].
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Chociaż trudności te są epistemologiczne, to jednak nie są one trudnoś-
ciami filozoficznymi. Nie tylko nie ma tu roszczenia do tego, aby istniała
jakaś tajemna władza intuicji, ale także główne założenie, którym posługuje
się Akwinata, jest dokładnie takie samo, jak to przywoływane przez Putna-
ma, tzn. że wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia. W przeciwieństwie
do Putnama uznaje się tu jednak, że w doświadczeniu zaznajamiamy się
bezpośrednio ze światem ustrukturowanym niezależnie od naszej koncepcji
tego świata; tzn. przyjmuje się tu dwie tezy realistyczne, od których zaczą-
łem ten artykuł. Być może są one kontrowersyjne, ale nie sądzę, by ustępo-
wały wiarygodnością tym założeniom, z których Putnam i inni wyprowadza-
ją swój antyrealizm. Ponadto, jak wcześniej starałem się to pokazać, chociaż
zobowiązują one realistę do przyjęcia koncepcji prawdy jako obiektywnej
relacji zgodności między myślą a światem, to jednak nie wymagają od niego
przyjmowania, że tak rozumiana prawda może z z a s a d y przekraczać
jej rozpoznanie.

VIII

W poprzednich częściach starałem się przedstawić pewne elementy teorii
filozoficznej, według której struktura pojęciowa naszego myślenia jest moc-
no powiązana z ontologiczną strukturą świata. Powiązanie to ma taki charak-
ter, tzn. charakter f o r m a l n e j l u b s t r u k t u r a l n e j
r ó w n o w a ż n o ś c i, że uprawnia do użycia w odniesieniu do teorii,
której jest ono składnikiem, określenia „i d e n t y c z n o ś ć
u m y s ł – ś w i a t”45. Jest tak dlatego, że zgodnie z tym ujęciem relacja
między myślą o pewnym F a naturalnie istniejącym F jest relacją w e -
w n ę t r z n ą. Wydawać by się mogło, że tego rodzaju charakterystyka
może sugerować interpretację idealistyczną, ale pojmowanie tej formy we-
wnętrzności idealistycznie byłoby błędem. Jest z pewnością prawdą, że
relacja między myślą a światem nie jest relacją przygodną. Powodem tego

45 W rzeczywistości pogląd ten być może ma odpowiedniki we współczesnej metafizyce.
Zob. np. pracę George’a Bealera Quality and Concept, Oxford: Clarendon Press 1982, rozdz.
VIII: „Qalities and Concepts”, gdzie przedstawia on teorię, według której „pierwotne nośniki
prawdy (tj. myśli) składają się ostatecznie z pierwotnych elementów konstytuujących rzeczy-
wistość” (s. 187-188). Natomiast John McDowell w rozprawie Scheme-Content Dualism,
Experience and Subjectivity (nie opublikowanej) zauważa w kontekście filozofii Wittgenstei-
na, iż „musimy mocno trzymać się idei, że struktura elementów, które konstytuują myśl
(samą Myśl w sensie Fregego), oraz struktura elementów, które konstytuują coś, co jest
faktem, może być dokładnie tym samym”.
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nie jest jednak to, że świat jest wytworem myśli, ale raczej to, że myśli są
ukonstytuowane przez świat. W ramach pełniejszej prezentacji Tomaszowego
poglądu na poznanie konieczne byłoby rozważenie, jaki obraz umysłu najle-
piej odpowiadałby tej teorii. Tu wystarczy zauważyć, że według Akwinaty
intelekt (tzn. intelektualny a s p e k t umysłu) nie powinien być traktowa-
ny jako uprzednio istniejący mechanizm poznawczy, lecz jako zdolność do
bycia kształtowanym przez strukturalizujące zasady świata. Można powie-
dzieć, że „nie jest on czymś, lecz także nie jest niczym” – w tym wypadku
jest on m o ż n o ś c i ą przyjmowania form.

Idea wewnętrznego powiązania między myślami a przedmiotami, pojmo-
wanymi jako numerycznie odrębne byty, może ciągle wydawać się proble-
matyczna. Dla każdego, kto skłonny jest tak sądzić, pomocne może być
rozważenie relacji między dwoma lub kilkoma egzemplarzami jakiegoś ro-
dzaju naturalnego. Przy założeniu realizmu ontologicznego współrodzajowa
relacja należenia do określonej klasy nie jest czymś przygodnym. Jest z pe-
wnością czymś przygodnym to, czy istnieje wiele kotów, jeden lub wcale,
ale relacja między jednym kotem a drugim jest relacją wewnętrzną –
w przeciwieństwie do relacji między kotem a różą. W kontekście rozważań
epistemologicznych wyrazem tego jest fakt, że istnieje korpus wiedzy pocho-
dzący z badania jednego egzemplarza rodzaju naturalnego, który da się
nieindukcyjnie zastosować do innych egzemplarzy tego samego rodzaju.

Odwołując się do relacji między egzemplarzami należącymi do danego
rodzaju, wskazuje się na fenomen, który jest tak bliski temu, co proponuje
teoria Tomaszowa, że termin a n a l o g i a (aczkolwiek ściśle biorąc
trafny) jest tu niemal mylący. Jeśli bowiem ktoś utrzymuje, że relacja mię-
dzy strukturą pojęciową sądu a rodzajową strukturą sytuacji naturalnej,
której ten sąd dotyczy, jest relacją formalnej identyczności, to jest to bardzo
bliskie relacji między dwoma naturalnymi sytuacjami należącymi do tego
samego rodzaju – jedyna różnica tkwi w sposobie istnienia zasad strukturali-
zujących. Odpowiedź ta niewątpliwie nie będzie możliwa do zaakceptowania
dla kogoś, kto neguje istnienie wszelkich takich zasad, jak formy, natury czy
uniwersalia, istniejące niezależnie od ludzkich sposobów klasyfikowania.
Warto jednak zauważyć, że jeśli to jest właśnie obszar, na którym ma być
prowadzona bitwa między realizmem a antyrealizmem, wówczas to, co wy-
glądało na, w pewnym istotnym sensie, nowe wyzwanie, okazuje się niczym
innym niż powrotem do nominalizmu w starym (tzn. ockhamowskim) stylu.
Nawet jeśli tak jest, to być może jednak jest coś, co wyróżnia współczesne
dyskusje, a mianowicie skupienie się najnowszych form antyrealizmu na idei
p r a w d y i oskarżenie realizmu o przyjmowanie stanowiska, że prawda
jest czymś transcendującym rozpoznanie oraz formułowanie wobec takiego
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stanowiska zarzutu jawnej niekoherencji. Nie zajmowałem się tym zarzutem,
ponieważ wersja realizmu, którą tu rozważałem, nie jest jako taka zobowią-
zana do przyjęcia prawdy transcendentnej. Może ona spokojnie przystać na
to, że idea prawdy jest związana z ideą pojmowalności, która z kolei wiąże
się z ideą istnienia, odrzucając zarazem sugestię, że ta ostatnia jest episte-
mologicznie ograniczona. Powiedzeniu „być to być pojmowalnym” nie trze-
ba nadawać podmiotowo zależnej interpretacji i taka interpretacja nie jest
mu nadawana w tej odmianie realizmu, którą powyżej rozważałem.

Załóżmy zatem, że ktoś zaakceptował jakąś wersję t e o r i i i d e n -
t y c z n o ś c i u m y s ł – ś w i a t. Jak z tej perspektywy mogłyby
być potraktowane wyzwania współczesnego antyrealizmu? Oczywiście, w ja-
kiejś mierze trzeba je będzie potraktować jako chybiony atak. Ale nie trzeba
i nie należy uważać ich za zupełnie niewłaściwe. Jednym z uzasadnionych
celów ataku mógłby być tego rodzaju realizm, który pragnie odrzucić jaką-
kolwiek postać wewnętrznego związku między myślą a światem, a stąd też
gotowy jest dopuścić możliwość, że nie tylko popełniamy błędy poznawcze
w stosunku do naszego otoczenia, ale i że nasze pojęcia nie znajdują się
w odpowiedniej relacji do ogólnej struktury świata. Ta forma realizmu (któ-
rej zwolennikiem jest m.in. Thomas Nagel46) przypomina w pewnych
a s p e k t a c h realizm łączony zazwyczaj z Platonem. Obie te postaci re-
alizmu wydają się kłaść nacisk na bezwarunkową transcendencję rzeczywis-
tości w stosunku do naszych naturalnych środków zdobywania wiedzy
o świecie47. W przeciwieństwie jednak do Platona, współcześni ultrarealiści
nie widzą żadnego sposobu ani żadnej potrzeby znalezienia jakiejś innej
formy poznania, odpowiedniej do uchwycenia struktury tej transcendentnej
dziedziny. Gdy odkładamy na bok kwestię tego, czy stanowi to dobre, czy
też złe racje dla takiego poglądu, jest jasne, że koszty jego obrony są bardzo
poważne: nie istnieje wtedy żaden sposób odparcia nawet najbardziej rady-
kalnych (lub niepragmatycznie samoobalających się) wersji sceptycyzmu.
Antyrealista uważa, że jest to zbyt wysoki koszt, aby można go było po-
nieść. W tej ocenie antyrealista i umiarkowany realista mogą być z sobą
zgodni. Co więcej, mogą się oni także zgodzić, że główne źródło trudności
tkwi w ultrarealistycznej koncepcji myśli. Jeśli jednak później ich przymie-
rze zostanie rozwiązane, to i tak umiarkowany realista może dostrzegać coś

46 The View from Nowhere, New York: Oxford University Press 1986, rozdz. VI [Widok
znikąd, przeł. C. Cieśliński, Warszawa: Aletheia 1997, s. 111-134].

47 W rzeczywistości waham się, aby taki pogląd przypisać Platonowi (mimo że takie
interpretacje są rozpowszechnione), ponieważ uważam tę kwestię za zbyt skomplikowaną.
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słusznego w zarzucie, który jego dawny sprzymierzeniec stawia nawet
w stosunku do jego własnego niesceptycznego realizmu. Ale jeśli umiarko-
wany realista chce utrzymać integralność własnego stanowiska, to musi
podać jakiś inny rodzaj wyjaśnienia dla wyzwań nieustannie formułowanych
przez swego byłego sprzymierzeńca.

Na szczęście jednak istnieje wyjaśnienie tego, co daje antyrealizmowi tę
wiarygodność, którą niekiedy wydaje się on posiadać. Jest nim wysuwany
przez antyrealizm wymóg, że każde roszczenie do wiedzy o jakiejś danej
dziedzinie przedmiotów, własności lub relacji musi być poparte okazaniem,
jak to jest możliwe, abyśmy posiadali jakąkolwiek adekwatną koncepcję
przedmiotów tego rodzaju lub prawdziwe przekonania ich dotyczące. Taka
interpretacja zasadza się nie na jakimś ogólnikowym wyzwaniu, lecz na
wymogu, aby w każdym konkretnym przypadku wyjaśnić, jak rozumieć
realizm w odniesieniu do danej klasy sądów. Wyzwania te, tak pojęte, są jak
najbardziej pożądane. I to nie tylko dlatego, że przeciwstawiają się tendencji
do łatwej i nieuzasadnionej pewności, ale również dlatego, że zmuszając
rzekomego realistę do rozważenia, jak byłoby możliwe przedstawienie sobie
jakiejś przyjmowanej przez niego własności świata, najprawdopodobniej
skłonią go do opracowania interesującej filozofii dotyczącej t e g o, c o
j e s t, oraz tego, jak t o, c o j e s t, da się poznać i jest poznawane.
Gdy takie wyzwania będą wysuwane i podejmowane, nie będzie niczym za-
skakującym, jeśli realiści tego rodzaju, do których i ja się chętnie zaliczam,
zaczną podążać za Akwinatą w badaniu idei a n a l o g i i jako sposobu
rozumienia. Tutaj też, podobnie jak w przypadku realizmu, moglibyśmy
postąpić gorzej, niż rozpocząć te badania od przyjrzenia się, co na ten temat
miał do powiedzenia św. Tomasz. W tym jednak miejscu zakończę, nie pró-
bując nawet rozpocząć tego zadania48.

Apendyks49

W pracach, które Hilary Putnam opublikował po napisaniu powyższego
artykułu, zdystansował się on jeszcze bardziej od tych rodzajów ontologicz-
nego esencjalizmu i referencjalnego realizmu, z którymi, wraz z Kripkem,

48 Jeśli ktoś chciałby je podjąć, to użytecznymi punktami wyjścia mogą być: De veritate,
q. 2, a. 11; Scriptum super libros sententiarum, I, d. 19, q. 5, a. 2; Summa contra gentiles,
c. XXXII-XXXIV.

49 Apendyks ten opiera się na moim artykule Humanism with a Realist Face, „Philos-
ophical Books”, 35(1994), s. 21-29.
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był wcześniej kojarzony. Odpowiadając tym, którzy – jak Michael Devitt50

– przyjmują, że czyni to z niego w pewnym sensie zdrajcę, Putnam twierdzi,
że w swoich pismach dotyczących referencji nigdy nie formułował tez takich
samych jak Kripke. Is Semantics Possible? i The Meaning of „Meaning”51

dotyczyły analizy pojęciowej. Tak jak wcześniejsze zarzuty w stosunku do
rozważań Normana Malcolma na temat natury sprawozdań ze snów52, argu-
menty Putnama dotyczące semantyki miały tylko pokazać, że pewne anali-
tyczne ujęcia natury znaczenia w tych dziedzinach muszą być błędne, ponie-
waż są obalalne przez kontrprzykłady wzięte z rzeczywistych i łatwo dają-
cych się wyobrazić praktyk językowych. Koncepcja, że referencja nie jest
wyłącznie funkcją frege’owskiego Sinn (przy standardowym rozumieniu
sensu jako czegoś, co jest całkowicie ogólne i niezależne od środowiska),
zawodzi jako wytłumaczenie tego, jak mówiący jakimś językiem s a m i
oceniają trafność bądź nietrafność własnych praktyk referencjalnych. Znaczy
to, że wymogiem potocznego sposobu używania języka w takich okolicznoś-
ciach jest to, że mówiący nim mają pozostawać w pewnych społecznych
i środowiskowych relacjach. A ponieważ sytuacja ta stanowi część samego
fenomenu interpretacji semantycznej (w tym sensie, że jest częścią wspólnej
fenomenologii językowej), nie uzasadnia to żadnych pozajęzykowych kon-
kluzji metafizycznych wysuwanych przez Kripkego i, a fortiori, nie może
służyć, jak zakładali Devitt i inni, do obrony realizmu metafizycznego przed
zarzutami Putnama w stosunku do tej mętnej doktryny.

Określam tę centralną doktrynę, która jest obiektem sprzeciwu i wyobra-
żonej afirmacji, jako „mętną”, ponieważ nie jest dla mnie jasne, co właści-
wie Putnam uważa za składniki realizmu. Mówiąc wprost, w takim stopniu,
w jakim mogę zidentyfikować cel jego ataków (które, jak mniemam, są
w stosunku do tego celu skuteczne), nie jest nim stanowisko, że istnieje
świat ukonstytuowany niezależnie od naszego sposobu pojmowania go, lecz
stanowisko bardziej specyficzne i, jak sądzę, najprawdopodobniej fałszywe,
iż to, co rzeczywiste, jest ostatecznie i wyłącznie ukonstytuowane przez
pewne fundamentalne elementy mikrofizyczne (oraz zbiory), a każdy inny
„obiekt” jest ich funkcją.

50 Zob. Realism and Truth, Oxford: Blackwell 19912, rozdz. XII.
51 Przedrukowanych w: H. P u t n a m, Philosophical Papers, vol. II: Mind, Language

and Reality, Cambridge: Cambridge University Press 1975, s. 139-152 oraz 215-271.
52 Zob. H. P u t n a m, Dreaming and „Depth Grammar”, w: t e n ż e, Philosophical

Papers, vol. II: Mind, Language and Reality, s. 304-324.
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Niekiedy nawet Putnam zdaje się coś takiego dopuszczać i wydaje się
twierdzić, że gdyby realizm był nieredukcyjny, jeśli chodzi o z n a c z e -
n i e, i – bardziej ogólnie – ontologicznie pluralistyczny, wtedy nie byłby
podatny na jego argument teoriomodelowy i inne argumenty permutacyjne.
Jednakże stwierdza on również, że taki realizm byłby niezgodny z naturaliz-
mem (traktuję to jako coś prawdziwego na mocy definicji) oraz że dla re-
alisty metafizycznego monizm naturalistyczny jest jedyną wiarygodną onto-
logią. Weźmy na przykład pod uwagę następujące fragmenty z esejów za-
mieszczonych w Realism with a Human Face: „Nie sądzę, aby obraz przyj-
mowany przez metafizycznego realistę miał dzisiaj jakąkolwiek treść, jeśli
oddzieli się go od fizykalizmu” oraz „Istnieją tacy, którzy powiedzieliby
«Tym gorzej dla materializmu» [...] Jednakże próby budowania systemu
metafizycznego, który nie jest materialistyczny, zawsze wydają się tylko
kulturowymi dziwactwami [...] Jeśli nauka nie mówi nam, co «tam rzeczy-
wiście jest» w metafizycznym sensie, to nie może tego uczynić nic in-
nego”53.

Uwagi te w zadziwiający sposób wydają się przesądzać całą sprawę.
Putnam słusznie popiera roszczenia do obiektywności dziedzin dyskursu
innych niż fizyka. Dostrzega on również, że gdyby fizykalizm redukcyjny
był prawdziwy, to takie dziedziny dyskursu trzeba byłoby traktować jako
nieobiektywne. Ponadto uznaje on, że jego „realistyczni” oponenci są w wię-
kszej części fizykalistami, i wydaje się utożsamiać realizm z fizykalizmem.
Jeśli ktoś próbuje następnie argumentować, że tak nie musi być, wtedy na
ogół odpowiedź brzmi, że nie pozostaje nam nic innego niż beztreściowe
dziwactwo, „magiczna metafizyka” lub „upiorne średniowiecze”.

Tu i w innych miejscach argumentowałem, że postępowanie Putnama
w tym aspekcie rzeczywiście z góry przesądza sprawę oraz że da się skon-
struować nieredukcyjną i pluralistyczną formę realizmu z elementów zaczer-
pniętych z tradycji artystotelesowsko-tomistycznej, w której pojawia się idea
naturalnego, ale niefizycznego izomorfizmu pomiędzy myślami a przedmio-
tami – idea nazwana przeze mnie „identycznością umysł–świat”54. Częścio-
wo odpowiadając na tę sugestię, Putnam potraktował ostatnio bardziej po-
ważnie możliwość takiego neoarystotelesowskiego realizmu, za jego słabość

53 H. P u t n a m, Realism with a Human Face, Cambridge, MA: Harvard University
Press 1990, s. 37 oraz 90.

54 Zob. H a l d a n e, Putnam on Intentionality.
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uznając niemożność uwzględnienia tego, co nazywa on mianem „relatywnoś-
ci pojęciowej”55.

Putnam odróżnia dwa warianty idei, że w poznaniu zachodzi izomorfia
między elementami myśli a elementami rzeczywistości. Pierwszy z tych
wariantów jest związany z wczesnymi poglądami Wittgensteina z Traktatu,
gdzie izomorfia polega na wspólnej formie l o g i c z n e j posiadanej
przez obraz i reprezentowaną przezeń rzeczywistość. Według drugiego z wa-
riantów – arystotelesowskiego – umysł i rzeczywistość mają tę samą formę
o n t o l o g i c z n ą. Putnam powtarza zarzuty, które wcześniej sformuło-
wał przeciwko przyczynowej (naukowej) teorii referencji, i przyznaje, że
w tym miejscu arystotelik będzie argumentował, iż dowody te nie wykluczy-
ły idei wspólnej zasady strukturalizującej, kształtującej zarówno myśl jak
i przedmiot, oraz że w rzeczywistości ukazują one potrzebę takiej zasady.
W odpowiedzi Putnam przedstawia wiele zastrzeżeń wobec tego stanowiska.
Tutaj uwzględnię tylko jeden z nich, a pozostałe zachowam na inną okazję.
Zarzut, który tu przedstawię, Putnam uważa za najpoważniejszy. Pisze on:

Największą trudnością dla kogoś, kto chce stać na stanowisku arysto-
telesowskim, jest to, że zasadnicza idea związana z tym stanowiskiem,
tzn. intuicja, że rodzaj naturalny m a jedną zdeterminowaną formę
(czy „naturę” lub „esencję”), stała się problematyczna [...] Wyobraźmy
sobie np. że ktoś zadał następujące pytanie: „Czy częścią istoty psów
jest to, że pochodzą one od wilków?” [...] Z punktu widzenia biologa
ewolucyjnego odpowiedź wydaje się brzmieć „tak”, natomiast z punktu
widzenia biologa molekularnego brzmi ona „nie” [...] [Patrząc z tego
pierwszego punktu widzenia] rodzaje są z istoty bytami historycznymi,
podobnie jak narody [...] [Z drugiego punktu widzenia] sytuacja jest
całkowicie odmienna. W ramach biologii molekularnej zwierzęta są
traktowane po prostu jako gotowe wytwory [...] posiadanie pewnego
rodzaju DNA jest w dużej mierze istotną własnością psa [...] Te dwa
różne punkty widzenia mogą nawet prowadzić do odmiennych rozstrzy-
gnięć w kwestii sytuacji kontrfaktycznych [...] Jeśli założymy, że tech-
nologia stanie się tak zaawansowana, iż będzie możliwe zsyntetyzowa-
nie całego psa, zaczynając od, powiedzmy, chemikaliów leżących na
półce [...] wtedy z punktu widzenia biologa molekularnego powstały
w ten sposób „syntetyczny pies” będzie uchodził za psa [...] Z punktu
widzenia biologa ewolucyjnego sytuacja ta będzie wyglądała odmien-

55 H. P u t n a m, Aristotle after Wittgenstein, w: R. W. S h a r p l e s (ed.), Mo-
dern Thinkers and Ancient Thinkers, London: UCL Press 1993, s. 117-137.
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nie. Podejrzewam, że w rzeczywistości biologowie ewolucyjni nie
uważaliby w ogóle tego „syntetycznego psa” za psa56.

Celem tego przykładu jest, oczywiście, zakwestionowanie idei, że istnieje
pewien uprzywilejowany byt: forma substancjalna p s o w a t o ś ć, która
jest zindywidualizowana niezależnie od ludzkich perspektyw oraz której
pojawienie się w umyśle mogłoby ukonstytuować ten rodzaj izomorfizmu,
jaki proponuje koncepcja arystotelesowska. Zarzut ten jest rzeczywiście
poważny, ale niech mi będzie wolno wysunąć następującą sugestię. Podany
przykład ma w zamierzeniu pokazać, że dwie perspektywy mają równe
prawo do różnych odpowiedzi na pytanie: „czy to jest pies?” Putnam z pew-
nością nie chce twierdzić, że każda perspektywa jest równie dobra, jak
każda inna. Mówi on: „Nie wszystko może być nazwane naturą psa. Z dru-
giej strony, wydaje się, że więcej niż jedna rzecz może być nazwana znajo-
mością natury psa”57. Jednakże to ustępstwo stanowi początek odpowiedzi.

Jeśli niektóre ujęcia psowatości są lepsze niż inne, to co jest źródłem
kryteriów ich adekwatności? Zważywszy na ogólne stanowisko Putnama,
źródła tego należy upatrywać w ludzkich zainteresowaniach poznawczych
i praktycznych. To, oczywiście, przesuwa pytanie o jeden krok wstecz: co
daje jednemu zbiorowi zainteresowań poznawcze pierwszeństwo przed inny-
mi? Jeśli mielibyśmy powiedzieć, że jest to sprawa zainteresowań praktycz-
nych, wtedy trudno będzie skonstruować przekonujące wyjaśnienie, dlaczego
„naukowe” ujęcia psowatości są lepsze niż inne dające się pomyśleć koncep-
cje, np. „jeśli coś szczeka i macha ogonem, to jest to pies”, tzn. takie, które
w bardzo niewielkim stopniu odnoszą się do konstytucji organicznej lub
w ogóle ją pomijają. Jeśli zaś sukces praktyczny jest wyjaśniany za pomocą
takich sposobów interakcji ze światem, które pociągają za sobą badanie jego
struktur, wtedy można oczekiwać, że owe zainteresowania poznawcze będą
nas prowadzić w kierunku wyjaśnień naukowych i preferowania ich jako
bardziej adekwatnych, gdyż to one właśnie zajmują się opisywaniem rzeczy-
wistych natur rzeczy. Zważywszy na to sugeruję, aby zacząć od codziennego
wyróżniania „psów” i następnie kierować się pytaniem, jakie są zasady
identyczności i indywidualizacji istot tego rodzaju. Jest już jasne, że odpo-
wiedzi te będą musiały wytłumaczyć fakt, że psy są czymś żyjącym, zrodzo-
nym przez coś żyjącego. To znaczy, każde ujęcie natury psowatości musi
uwzględnić fakt, że indywidua należące do tego gatunku, i sam ów gatunek,

56 Tamże, s. 129-132.
57 Tamże, s. 134.
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cechuje trwanie w czasie. Ów wymóg jest źródłem historycznego ujęcia
sformułowanego przez biologa ewolucyjnego. Jednak ujęcie to wzięte samo
w sobie jest niezupełne, ponieważ nie wyjaśnia źródła struktury w indywidu-
um oraz – na poziomie ogólnym – w gatunku, struktury, która zawiera
i podtrzymuje życiowe aktywności charakterystyczne dla psów, wyjaśniając
takie sprawy, jak ich fizjologia i zdolności przyczynowe. To właśnie ten
drugi wymóg strukturalny prowadzi do pytań, na które usiłuje odpowiedzieć
biologia molekularna. Tym, czego my potrzebujemy, jest, oczywiście, kohe-
rentna kombinacja tych odpowiedzi. Putnam pyta: co określa istotę psowa-
tości – teoria ewolucyjna czy biologiczna? Sądzę, że odpowiedź brzmi:
„obie”, albo raczej, każda z nich daje jakiś aspekt odpowiedzi. Jeśli owe
aspekty zostaną połączone w taki sposób, że powstanie jednolita koncepcja,
wtedy będziemy mieli jeszcze bardziej adekwatne pojęcie psowatości i, ipso
facto, struktura umysłu będzie w pełniejszym stopniu strukturą rzeczywistoś-
ci, która ją kształtuje.

Putnam relacjonuje, że w trakcie rozmowy Burton Dreben zwrócił mu
uwagę na analogię między możliwością wyboru molekularnego bądź ewolu-
cyjnego punktu widzenia na biologiczną naturę psów a różnymi punktami
widzenia zajmowanymi przez filozofów w stosunku do przykładu m ó z -
g ó w w p r ó b o w c e, który stał się sławny za sprawą wcześniej-
szych pism Putnama58. W obu przypadkach wydaje się istnieć konflikt
między poglądem, który daną rzecz traktuje jako „wytwór”, jako istniejący
byt o określonej strukturze i zdolnościach, a poglądem, który wiąże tę rzecz
z „procesem”, biorąc pod uwagę jej pochodzenie i dzieje. W związku z tym
przykładem Putnam preferuje drugą perspektywę i używa jej do argumenta-
cji, że przy braku odpowiednich relacji do naszego społecznego i fizycznego
środowiska, myśli i język takich mózgów w próbowce nie miałyby tych
samych obiektów referencji, co nasze akty intencjonalne i językowe.

Analogia Drebena jest interesująca, ale nasuwa się jeszcze inna paralela,
sugerująca możliwość, a nawet konieczność, zharmonizowania perspektyw
„wytworu” i „procesu”. Weźmy pod uwagę schemat sporów dotyczących
identyczności osobowej, a w szczególności sporu między tymi, którzy próbo-
wali zredukować identyczność osobową do istnienia w danej jednostce sta-
nów i dyspozycji posiadanych przez nią w pewnym wcześniejszym czasie,
a tymi, którzy podkreślali potrzebę uwzględnienia zmian w ramach życia
substancjalnie zunifikowanego bytu. Powinniśmy tu przyjąć, że każde kohe-
rentne ujęcie identyczności osób, tak samo jak identyczności innych substan-

58 Zob. zwłaszcza Reason, Truth and History, rozdz. II.
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cji organicznych, musi powiązać w zrozumiałą jedność istnienie struktural-
nych własności, dających się zidentyfikować w danym momencie, z rozwo-
jem i modyfikacjami tych cech w obrębie odpowiednich procesów organicz-
nych i procesów wyższego rzędu. Aby zrozumieć, czym dla jakiegoś indywi-
duum, które identyfikujemy w określonym czasie, jest bycie tym samym, co
indywiduum zidentyfikowane wcześniej, musimy wziąć pod uwagę zarówno
istniejące struktury, jak i procesy, które je wytworzyły i podtrzymują w ist-
nieniu (i które dalej będą kierować ich przyszłym rozwojem). Podobnie też
badając naturę psów, nie jesteśmy zmuszeni do wybierania między wytwora-
mi molekularnymi a procesami ewolucyjnymi. Przeciwnie, zobowiązani
jesteśmy do ich powiązania.

W Realism with a Human Face Putnam przedstawia kolejny powód mają-
cy stanowić odpowiedź na bardziej znaną, scjentystyczną formę realizmu
metafizycznego. Pisze on: „Tęsknota za absolutyzmem prowadzi do moniz-
mu, a monizm jest złą perspektywą w każdej dziedzinie życia ludzkie-
go”59. Wątpię, czy jest to zła perspektywa w k a ż d e j dziedzinie, lecz
jako ogólne stanowisko monizm faktycznie wyklucza wiele z tego, co uwa-
żamy za rzeczywiste, jak np. fakty ewaluatywne i emocjonalne należące do
ludzkiej kondycji (fakty, o których Putnam dużo pisze w wielu swoich ese-
jach). Jestem wszelako przekonany, że fakty te można bez uszczerbku dla
nich powiązać z centralną ideą realizmu, tzn. z twierdzeniem, że świat nie
jest naszym wytworem. Sądzę w istocie, że bez takiego wspierającego zało-
żenia poznawczy i moralny status rodzaju ludzkiego uległby pomniejszeniu.
A zatem chociaż podzielam pogląd Putnama, że uszlachetniająca nas wizja
samych siebie powinna połączyć to, co realne, i to, co ludzkie, uważam jed-
nak, że zadanie to może być właściwie wykonane tylko przez humanizm
z realistyczną twarzą.

59 Realism with a Human Face, s. 131.

Przełożyli Stanisław Judycki i Tadeusz Szubka
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski i T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 155-180

Michael Ayers

Co to jest realizm?

Mój „realizm” przeciwstawia się „idealizmowi”, ale obydwu terminów
używa się w więcej niż jednym sensie. „Idealizm”, który będę próbował
obalić, i który określa tym samym mój „realizm”, zawdzięcza swoją nazwę
znaczeniu, jakie słowu „idea” przypisał Descartes, posługując się nim na
oznaczenie naszych pojęć lub rzeczy wziętych tak, jak je pojmujemy. „Idea-
lizm”, w tym sensie, jest poglądem, według którego w zdobywaniu wiedzy
o rzeczywistości czy o rzeczach samych w sobie nigdy nie możemy wyjść
poza nasze idee, poza rzeczy wzięte tak, jak je pojmujemy1.

Terminy „idea” i „idealizm” są dziś niepopularne; używa się ich niemal
wyłącznie w kontekście historycznym. Faktycznie jednak przez ostatnie dwa
wieki idealizm był i nadal pozostaje w centrum filozofii zachodniej, zazwy-
czaj jako dominujące podejście filozoficzne. Dzisiejsi idealiści wolą się
nazywać „konceptualistami” i akcentować rolę języka w kształtowaniu na-
szego sposobu myślenia o świecie. Richard Rorty w Philosophy and the
Mirror of Nature* z aprobatą analizuje bardzo wiele poglądów XX-wiecz-
nych idealistów lingwistycznych. Hilary Putnam wyraża jedynie odziedziczo-
ną mądrość, gdy twierdzi, że „Kant [...] nauczył nas, iż cała idea porówny-
wania naszego systemu pojęciowego ze światem rzeczy samych w sobie [...]
jest niekoherentna”2. Interesujące jest, jak sądzę, pytanie, d l a c z e g o

1 Artykuł ten nie dotyczy więc „realizmu” platońskiego w kwestii uniwersaliów, który
(z tej racji, że Platon nazywał „ideami” transcendentne uniwersalia) nazywa się również –
całkiem rozsądnie – „idealizmem”, i który deprecjonuje poznawczą rolę zmysłów na trochę
innej podstawie niż czynią to „idealiści” czy „konceptualiści” w obecnie preferowanym sensie
tych słów. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie istnieją trwałe powiązania historyczne mię-
dzy tymi dwoma odmianami „idealizmu”.

* Princeton, NJ: Princeton University Press 1979 [Filozofia a zwierciadło natury, przeł.
M. Szczubiałka, Warszawa: Spacja 1994].

2 Philosophical Papers, vol. III: Realism and Reason, Cambridge: Cambridge University
Press 1983, s. 177. Putnam argumentuje przeciw koncepcji niezależnego od schematu pojęcio-
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idealizm stał się filozofią naszych czasów. Panorama motywów prowadzą-
cych do tego rozciąga się od problemów interpretacji podstawowej teorii
fizykalnej do moralnego i politycznego relatywizmu zarówno w wersji libe-
ralnej, jak i w wersji nietolerancyjnej. Z pewnością idealiści już dawno
zawładnęli tzw. filozofią analityczną, obalając skrajny empiryzm jej twór-
ców; do tego stopnia, że nawet ci filozofowie analityczni, u których w ciągu
ostatnich mniej więcej dwudziestu pięciu lat znalazło się miejsce na mocne
intuicje realistyczne, wciąż mają trudności z wydostaniem się z idealistycz-
nej sieci. Ja jednak chcę podejść do tych zagadnień zaczynając od szkicu
historii z nieco wcześniejszego okresu.

Naszą „ideą” słońca – jak wyjaśnia R. Descartes – jest słońce takie, jak
je sobie przedstawiamy, słońce w naszym umyśle3. Celem, jaki sobie posta-
wił, był przegląd własnych idei, aby znaleźć te, które odpowiadają rzeczy-
wistości. Inaczej mówiąc, Descartes zamierzał przedstawić nam koncepcję
świata (włącznie z nami samymi), która nie jest zniekształcona, nie jest
skażona ani przez nasz sposób doświadczania świata, ani przez sposób funk-
cjonowania umysłu konstruującego teorie o świecie. Aby wyjaśnić, jak jest
to możliwe, postulował on wrodzony układ idei, wpojony nam przez Boga
i gwarantujący tym samym, że odpowiada rzeczywistości. Cechą charakte-
rystyczną tych idei była ich siła wyjaśniająca, ich sławna „jasność i wyraź-
ność” lub wewnętrzna zrozumiałość i ich zdolność do czynienia doświadcze-
nia zrozumiałym.

Descartes nie przeczył temu, że uzyskane ujęcie świata jest po części
ukształtowane przez pewne niezbywalne formy myśli, a nie przez sam świat
jako jego przedmiot. W szczególności, możemy znać podstawowe rzeczy lub
substancje w świecie jedynie przez ich atrybuty i jakości. To znaczy, muszą
być one pojmowane jako podmioty orzeczników, nośniki atrybutów, podob-
nie jak przedmiot materialny lub ciało musi być pojęte jako rozciągłe, posia-
dające pewną wielkość i kształt oraz jako poruszające się lub pozostające
w spoczynku. Bez takiej formalnej struktury podmiotowo-orzecznikowej nie
może być żadnej myśli czy wiedzy o świecie. Niemniej jednak, idąc za
długą tradycją, Descartes uważał, że można dostrzec, co jest jedynie formal-

wego dostępu do rzeczywistości, zamiast – co byłoby najbardziej właściwe – przeciw koncep-
cji schematu pojęciowego, który posiada strukturę niezależną od rzeczywistości, do której
mamy dostęp.

3 Responsiones primae, w: Oeuvres de Descartes, pub. par Ch. Adam, P. Tannery, vol.
VII, Paris: J. Vrin 1973, s. 102 (AT, VII, 102) [Odpowiedź autora na zarzuty pierwsze, przeł.
S. Swieżawski, w: Medytacje o pierwszej filozofii wraz z Zarzutami uczonych mężów i Odpo-
wiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem, t. I, Warszawa: PWN 1958, s. 134].
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ne w strukturze takich sądów. Innymi słowy, możemy zrozumieć, jak to się
dzieje, że różnica między rzeczami a ich atrybutami lub między rzeczami
a ich czasowymi stanami bądź „przypadłościami”, w przeciwieństwie do
różnicy między dwoma ciałami, nie jest różnicą r e a l n ą, pochodzącą
od świata, lecz różnicą k o n c e p t u a l n ą czy pojęciową narzuconą
światu przez sposób, w jaki myśl skupia się na aspektach rzeczy. Jeśli po-
prawnie pojmujemy materię (co dla Descartes’a oznaczało przyjęcie jego
mechanistycznej fizyki, według której jedynymi wewnętrznymi własnościami
ciał są własności geometryczne), to łatwo zrozumiemy, że – i w jaki sposób
– ciało czy rozciągły przedmiot materialny jest realnym bytem posiadającym
niezależną od myśli tożsamość, rzeczywiście odrębnym od innych ciał, pod-
czas gdy jego konkretny k s z t a ł t, r u c h, t w a r d o ś ć lub
b a r w a nie jest czymś realnym i samodzielnie istniejącym, lecz jest
bytem abstrakcyjnym lub pojęciowym, w rzeczywistości niczym nie różnią-
cym się od ciała, którego jest aspektem. Określone ciało jest samo w sobie
jednością i to my dzielimy je na różne sposoby, w jakie jest mierzalnie
określone oraz na różne sposoby, w jakie oddziałuje na nasze zmysły. Moż-
na więc uchwycić, co w naszym pojmowaniu ciała pochodzi od myśli, a co
koresponduje z rzeczywistością4.

Pod tym ogólnym twierdzeniem podpisywało się wielu XVII-wiecznych
zwolenników nowej filozofii mechanistycznej, którzy podobnie jak Descartes
uważali zwalczany przez siebie system Arystotelesa za wytwór całkowitego
błędu, polegającego na nieumiejętności dostrzeżenia, jak wiele w naszym
potocznym myśleniu o świecie pochodzi od różnych sposobów, w jakie
pobudza on nasze zmysły, oraz od struktury języka. Scholastycy o prowe-
niencji arystotelesowskiej przypisywali na ogół ciałom barwy, zapachy,
smaki, ciepło i niezliczone władze jako tzw. realne przypadłości, rzeczywiś-
cie w nich tkwiące5, podczas gdy, według „nowych filozofów”, w rzeczy-
wistości nie ma nic poza materią w ruchu. „Przypadłości”, jak to formułuje

4 R. D e s c a r t e s, Principia philosophiae, I, 52-64 [Zasady filozofii, przeł. I. Dąm-
bska, Warszawa: PWN 1960, s. 32-40]. Podobną linię myślenia zawiera starożytny frag-
ment z Epikura, List do Herodota [D i o g e n e s L a e r t i o s, Żywoty i poglądy słyn-
nych filozofów, przeł. K. Leśniak, Warszawa: PWN 1984, ks. X, cz. 68-73, s. 617-619]. Por.
W. O c k h a m, Summa logicae, I, 42 nn. [Suma logiczna, przeł. T. Włodarczyk, Warsza-
wa: PWN 1971, s. 157 nn.].

5 Nawet Ockham tak uważał w Summa logicae, I, 44 [Suma logiczna, s. 175-184], lecz
standardowy tekst w XVII wieku nawet przypadłości ilościowe uznawał za odrębne byty
(F. S u a r e z, Disputationes metaphysicae, vol. I, ed. C. Berton, Parisiis: Apud Ludovi-
cum Vives 1866, s. 255 nn.).
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Hobbes, są jedynie „sposobami pojmowania ciała”6. Arystotelesowskie przy-
rodoznawstwo oskarżono o to, że jest wyłącznie splotem czysto językowych
definicji i rozróżnień. Jak utrzymywał Malebranche w jednej z dłuższych
w XVII wieku rozpraw o błędzie, arystotelicy oferują jedynie „logikę, która
może dostarczać odpowiednich terminów dla rozważań o przyrodzie”, wyob-
rażając sobie, że tym samym „wyjaśniają podstawę rzeczy”, „tak jak gdyby
przyroda była abstrakcyjna” – tj. jak gdyby ich logiczne i lingwistyczne
analizy były fizykalnymi analizami rzeczywistości7.

Ta powszechna krytyka filozofii tradycyjnej stanowiła jedno z głównych
źródeł ogólnego idealizmu, który zaczął się wyłaniać pod koniec XVII wie-
ku8. Innym źródłem był filozoficzny sceptycyzm, przybierający w tamtym
wieku różne formy. Descartes zastosował argumenty sceptyczne z wyraźnym
celem zdeprecjonowania idei pochodzących ze zmysłów przez porównanie
ich z jasnymi i wyraźnymi ideami intelektu. Pierwsze załamują się pod
naciskiem argumentów sceptyka, a jedynie te drugie pozostają niewzruszone.
Mimo to tacy sceptycy, jak Foucher i Bayle zwrócili się przeciw aspiracjom
samych kartezjan do uczynienia rzeczywistości zrozumiałą. Bardziej kon-
struktywną postawę przyjął Locke twierdząc, że skoro wszystkie nasze idee
– tj. sposoby ujmowania rzeczy – nabywamy w drodze doświadczenia zmys-
łowego lub introspekcyjnego, to chociaż możemy być pewni i s t n i e -
n i a spostrzeganych przedmiotów, nie mamy żadnego powodu, aby przy-
puszczać, że posiadamy lub możemy posiąść wyposażenie umysłu konieczne
do uczynienia ich działania w pełni zrozumiałym. Musimy jak najlepiej
prowadzić spekulatywne rozważania przy użyciu tego, czym dysponujemy.
Przesłanie jest więc następujące: tkwimy w obrębie naszych idei, skąd nie
ma żadnej oznakowanej drogi do natury rzeczy samych w sobie. Locke
wskazuje zwłaszcza na stosunek między substancją a przypadłościami, mię-
dzy jednolitymi rzeczami realnymi a różnymi sposobami, w jakie one na nas
oddziałują, jako na coś, co ostatecznie nie jest dla nas zrozumiałe. Wiemy,
że złoto określamy jako coś żółtego i ciężkiego, ale nie wiemy, co to zna-

6 De corpore, II.VIII.3 [Elementy filozofii, przeł. Cz. Znamierowski, t. I, Warszawa:
PWN 1956, s. 121-122].

7 Por. Recherche de la vérité, ks. III, cz. II, rozdz. VIII.
8 Być może najwcześniejszym wyrazem radykalnego idealizmu było dzieło Richarda

Burthogge’a Organum vetus et novum, London 1678. Zawiera ono bardzo wyraźnie sformuło-
waną koherencyjną teorię prawdy i podkreśla rolę języka w strukturowaniu rzeczy przez nas
ujmowanych. Por. jednak G. N u c h e l m a n s, Judgment and Proposition: From Descar-
tes to Kant, Amsterdam: North-Holland Publishing Co. 1983, rozdz. VI, na temat idealistycz-
nej tendencji u Geulincxa oraz jego prawdopodobnego wpływu na Burthogge’a, który mógł
być jego słuchaczem.
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czy, że jakaś substancja posiada te jakości. Sytuacja ta nie przedstawia się
jednak jako z a s a d n i c z o nie do przezwyciężenia; to nam jedynie,
z racji zależności od zmysłów, brak w pełni wyjaśniającej, w pełni zrozu-
miałej koncepcji świata, do której rościli sobie pretensje dogmatyczni me-
chanicyści. Newton podzielał Locke’owski umiarkowany pogląd na zdobycze
fizyki.

„Idealizm” jest natomiast poglądem, według którego opisana sytuacja jest
tak dalece beznadziejna, że kategorię niezależnych od umysłu „rzeczy sa-
mych w sobie” można po prostu wziąć w nawias, albo jako coś całkowicie
niepoznawalnego, a zatem – przynajmniej gdy chodzi o nas – jako coś nie-
uchronnie nieokreślonego, coś o naturze, czego nawet spekulacja jest bez-
sensowna, albo jako nic, jako fikcję wymyśloną w filozofii tam, gdzie zwyk-
li ludzie w zupełności zadowalają się takimi rzeczami, jakie spostrzegają,
jakich doświadczają i jakie mogą pojąć. Berkeley obrał tę drugą linię, utrzy-
mując, że pojęcie absolutnego, niezależnego od umysłu istnienia ciał jest
sprzeczne. Szczycił się, że odparł w ten sposób sceptycyzm, pozostawiając
zmysłowy świat zdrowego rozsądku i odrzucając jedynie z pozoru zrozumia-
ły świat filozofów. Kant jednak zastosował graniczne pojęcie „rzeczy sa-
mych w sobie”, niepoznawalnej rzeczywistości leżącej poza możliwymi
przedmiotami doświadczenia. Pogląd ten nie jest sceptycyzmem (który sam
Kant nazywał „idealizmem problematycznym”), ponieważ, w odróżnieniu od
całkowitego sceptycyzmu, idealizm dostrzega możliwość zdobycia systema-
tycznej i obiektywnej wiedzy na podstawie tego, co leży po tej stronie prze-
paści między ideami a rzeczywistością, m i m o niemożliwości porówna-
nia jej z czymkolwiek, co jest po drugiej stronie.

Kant znalazł miejsce na taką możliwość dzięki swojemu rozróżnieniu
empirycznego i transcendentalnego realizmu w przeciwstawieniu do, odpo-
wiednio, empirycznego i transcendentalnego idealizmu. Rzeczywistość empi-
ryczna jest rzeczywistością, jaką my doświadczamy i jaką musimy doświad-
czać, jeśli ma ona być dla nas przedmiotem. Jest ona naturalnym światem
ciał poruszających się w określony sposób w przestrzeni i podlegających
prawom, jest możliwym przedmiotem koherentnej i systematycznej fizyki,
a dokładniej, musimy ją doświadczać w ten sposób. Jedynie przy założeniu
takiego świata jesteśmy w stanie sprawdzić jednostkowe dane zmysłów, aby
odróżnić iluzję od rzeczywistości i w ogóle posiadać pojęcie wiedzy obiek-
tywnej. Przedmioty empirycznie rzeczywiste są takie tylko o tyle, o ile
zarówno one, jak i ich oddziaływanie na nas w percepcji pasuje do takiego
całościowego obrazu świata. Tak na przykład jawiący się przedmiot widze-
nia, który jest krótkotrwały i niemożliwy do odkrycia innymi środkami niż
zmysły, i który nie wpływa w sposób dostrzegalny na przedmioty, wśród
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których się pojawia, jest iluzoryczny a nie realny. Empiryczny idealista,
wątpiący w istnienie świata tak rozumianych przedmiotów rzeczywistych lub
odrzucający jego istnienie, sam pozbawia się schematu, który stosujemy
z konieczności w naszym codziennym życiu. W istocie, narażając się na
niespójność, pozbawia się on tego, co zakłada we własnym filozoficznym
pojmowaniu samego siebie jako czegoś odrębnego i myślącego, co trwa
w czasie i jest podmiotem zmieniających się i różnorodnych myśli. Jest tak,
ponieważ – jak przekonująco dowiódł Kant – podmiot myślący może w spo-
sób określony pojąć trwałość i porządek czasowy jedynie przez swoją relację
do rządzonego prawami świata materialnego, który jest przedmiotem jego
doświadczenia. Nie ma więc np. żadnych czysto psychicznych, subiektyw-
nych zegarów, podobnie jak nie ma żadnych czysto psychologicznych praw.
Jednak samą już tylko możliwość tego typu argumentów przeciwko e m -
p i r y c z n e m u idealizmowi (argumentów, które nazywał on transcen-
dentalnymi) Kant uważał za argument na rzecz t r a n s c e n d e n t a l -
n e g o idealizmu. Filozofowie mechanicystyczni twierdzili często, że nie
możemy pojąć ciał inaczej niż jako trwałe, określone geometrycznie, poru-
szające się, nieprzenikliwe przedmioty zajmujące przestrzeń, i wyciągali stąd
wniosek, że takie właśnie muszą być one same w sobie, niezależnie od
naszej myśli9. Kant twierdził jednak, że ta niemożliwość dowodzi, iż owe
wszechobecne cechy rzeczywistości, o k r e ś l a j ą c e, co jest realne
d l a n a s, n i e są wewnętrzne dla rzeczy samych w sobie, lecz od-
zwierciedlają sposób, w jaki z konieczności spostrzegamy i pojmujemy
rzeczy, odzwierciedlają współdziałające z sobą formy zmysłów i intelektu.
Dokładnie te same kryteria, o których tacy filozofowie, jak Descartes sądzi-
li, że pozwalają rozpoznać idee, które dają nam zrozumiałe pojęcie świata
samego w sobie, Kant uważał za oznakę nieprzekraczalnej bariery, uniemoż-
liwiającej dokonanie tego. Chociaż jednak Kant przypisywał umysłowi takie
podstawowe cechy rzeczywistości empirycznej, jak czas, przestrzeń i przy-
czynowość, to nie wątpił, jak się wydaje, że rzeczy same w sobie wnoszą

9 Por. np. R. D e s c a r t e s, Meditationes de prima philosophia V i VI (zwłaszcza
AT, VII, 63-65, 71, 78-80) [Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie,
w: Medytacje o pierwszej filozofii wraz z Zarzutami uczonych mężów i Odpowiedziami autora
oraz Rozmowa z Burmanem, t. I, s. 84-118]; t e n ż e, Principia philosophiae, II, 4 nn.
[Zasady filozofii, s. 53 n.]; H o b b e s, De corpore, II.VIII.1-6 [Elementy filozofii, t. I,
s. 118-124]; J. L o c k e, An Essay Concerning Human Understanding, II.VIII.9 [Rozważa-
nia dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. B. J. Gawecki, t. I, Warszawa: PWN 1955,
s. 165-166].
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p e w i e n wkład w doświadczenie. Jest to jednak wkład, którego nie
można wyodrębnić w myśli. Nie możemy o nim nic powiedzieć.

Dzisiejszy idealizm różni się od Kantowskiego w jednym ważnym pun-
kcie. O ile Kant uważał, iż opisuje niezmienne struktury formalne określają-
ce doświadczenie przedmiotów, XX-wieczni idealiści są często entuzjastami
poglądu, zgodnie z którym w naszym sposobie myślenia o świecie nie ma
nic ustalonego i wolnego od rewizji. Za tą zmianą wydaje się przemawiać
wiele okoliczności, nie zawsze nawzajem z sobą zgodnych. Jedną z nich jest
pewna idea postępu w nauce. Kant przyjmował – i głęboko wkomponował
w swoją argumentację – pewne założenia, które, jak się wydaje, nie wytrzy-
mały próby czasu: kartezjańską myśl, że geometria euklidesowa jest
a p r i o r y c z n ą nauką o przestrzeni, zasadę zachowania materii oraz
całościowy, nie dopuszczający wyjątków, determinizm fizyczny. Wydaje się,
że współczesna matematyka i fizyka po prostu przezwyciężyły owe rzekome
ograniczenia dotyczące tego, jak musimy pojmować świat. Wiarygodne stało
się więc twierdzenie, że niezależnie od ogólnych cech, jakimi odznacza się
nasz obecny naukowy pogląd na świat, występują one w nim jedynie dlate-
go, że spośród obecnie nam dostępnych poglądów dostarcza on najlepszych
wyjaśnień i przewidywań oraz z zasady dopuszcza możliwość zastąpienia go
przez coś lepszego. Jest to model wysuwany przez pragmatyzm (a przynaj-
mniej przez pewną jego odmianę), a filozofowie uważają go czasami za
pewien rodzaj realizmu. Tak właśnie wydaje się czynić Bernard Williams
w swojej znaczącej interpretacji Descartes’a10.

Jak widzieliśmy, Kartezjańskim mostem między ideami a rzeczywistością
był system idei wpojonych przez dobrego Boga i, jak mówi Williams, po
zawaleniu się tego mostu trudno jest pojąć, czym można by go zastąpić.
Williams następująco opisuje drogę idealistyczną: „Filozof, który podróżuje
z Kartezjuszem tak daleko, wciąż na nowo dochodzi do wniosku, że musi
się zadowolić tym, co jest po tej stronie mostu”, tj. albo sceptycyzmem,
albo idealizmem11. Niemniej jednak Williams próbuje ocalić coś z Kartez-
juszowej absolutnej, naukowej koncepcji świata. Dowodzi on, że możemy
zachować jako ideał pojęcie opisu świata, który sformułowalibyśmy (i tu
przytacza Charlesa Sandersa Peirce’a), „gdyby badania naukowe trwały
wystarczająco długo”. W tym idealnym punkcie wszystko, co pozostałoby,
jak to ujmuje Peirce, „arbitralne i indywidualne w myśli”, byłoby oddzielo-
ne, a uzyskany opis moglibyśmy uznać za zdeterminowany, na ile to możli-

10 Descartes: The Project of Pure Enquiry, Hassocks: Harvester Press 1978.
11 Tamże, s. 210.
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we, przez rzeczywistość12. Sam Williams dodaje jednak, że jakiś opis lub
teoria może rościć sobie pretensje do takiego „absolutnego” statusu o tyle,
o ile zawiera w sobie możliwość wyjaśnienia tych rzekomo bardziej względ-
nych bądź subiektywnych poglądów na rzeczywistość, których miejsce chce
zastąpić. Przykładem czegoś takiego może być fizyka mechanistyczna, gdyż
nie tylko wykluczyła barwy ze swojego opisu świata fizycznego, ale także
zaproponowała redukcyjne wyjaśnienie potocznego widzenia rzeczy jako
barwnych13. Podobnie, koncepcja świata, która przedstawia inną koncepcję,
odrzucaną ze względu na kulturowe zdeterminowanie, musi zawierać rozu-
miejące ujęcie tej determinacji kulturowej oraz tłumaczyć swoją w ł a s n ą
możliwość. Przyjmuję, że przez to ostatnie Williams rozumie, iż musi ona
przedstawiać się jako niezależna od osobliwości społeczeństwa, do którego
należy jej zwolennik, tak jak np. rezultaty w fizyce eksperymentalnej przed-
stawiane są jako niezależne od rozmaitych kulturowych i psychicznych
osobliwości fizyków na całym świecie, którzy sami mogą sprawdzić te re-
zultaty. Tak więc koncepcja świata pretendująca do statusu absolutnej musi
zawierać koncepcję obiektywności oraz koncepcję samej siebie jako uzyska-
nej lub przynajmniej otwartej na sprawdzenie przez obiektywne procedury,
a więc jako wykraczającej poza zniekształcające ją okoliczności. Jednak
żadna część takiej koncepcji świata nie jest zabezpieczona przed zarzutami
i rewizją. Nigdy nie możemy być p e w n i, że „badania naukowe trwały
wystarczająco długo”.

Williams gotów jest określić swoje stanowisko jako „realistyczne”, ale
wydaje się, że jest ono raczej tym rodzajem idealizmu, który przyjmuje, że
pewne sposoby pojmowania rzeczy są lepsze od innych i że nauka stanowi
paradygmat poprawnego zastępowania jednej koncepcji przez inną. Przeciw-
stawia się on nie tyle idealizmowi jako takiemu, ile raczej powszechnemu
relatywizmowi, tej obecnie dość popularnej wersji idealizmu, według której
żadna koncepcja nie może pretendować do większej obiektywności niż jaka-
kolwiek inna, ponieważ każda koncepcja rzeczy zawdzięcza coś kulturze,
społeczności, płci i psychice myśliciela14. Przyjmując taki pogląd, nie ma-
my żadnego powodu, aby przypuszczać, że rzeczywistość miała większy
udział w sformułowaniu i akceptacji mechaniki kwantowej niż w sformuło-

12 Tamże, s. 244.
13 Tamże, s. 245 n.
14 Williams używa słowa „realizm” w sposób zbliżony do Hilarego Putnama, który

w The Many Faces of Realism (La Salle, IL: Open Court 1987, s. 17 n.) stwierdza, że „moż-
na być z a r a z e m realistą, j a k i pojęciowym relatywistą”, ale odróżnia taką „poję-
ciową relatywność” od „relatywizmu”.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



163Co to jest realizm?

waniu i akceptacji astrologii; w istocie, żaden sposób dojścia do pewnej
koncepcji nie może być lepszy od jakiegokolwiek innego sposobu, z tej
prostej racji, że nie ma żadnego zewnętrznego punktu widzenia, z którego
można by oceniać koncepcje rzeczy i sposoby ich formułowania. W tej kwe-
stii stoję po stronie Williamsa. Jak wyraził to dosadnie Richard Dawkins:
„Wskaż mi kulturowego relatywistę w samolocie na wysokości 8000 metrów,
a ja pokażę ci hipokrytę”. Jednak propozycje Williamsa nie zaspokajają
moich własnych realistycznych inklinacji. Spróbuję wyjaśnić, dlaczego.

Przypuśćmy, że podczas pieszej wędrówki mój towarzysz formułuje na-
stępującą prawdziwą wypowiedź (lub wystarczająco prawdziwą ze względów
praktycznych): „Ta gwałtownie rozrastająca się brązowa plama to niedź-
wiedź grizzly wzywający nas właśnie na obiad”. Mamy tu myśl zawierającą
wiele elementów, które można by nazwać „arbitralnymi i indywidualnymi”.
Czy możemy oczyścić ją ze wszystkich takich elementów, aby dotrzeć do
czystego, nie skażonego przez punkt widzenia mówiącego opisu tego, co jest
po stronie rzeczywistości i czyni naszą myśl prawdziwą? Williams z d a j e
s i ę sądzić (a z pewnością są filozofowie, którzy poparliby taki pogląd),
że najlepszą odpowiedzią na takie żądanie jest opis powyższej sytuacji
w kategoriach najnowszej, dobrze potwierdzonej teorii fizykalnej. Jeśli ta
odpowiedź nie jest z z a s a d y najlepszą z możliwych, to dlatego, że
„badania naukowe nie trwały wystarczająco długo”. Jeśli chodzi o jego
sugestię, że takie ujęcie zbliża się do „absolutnej koncepcji” rzeczy, o ile
niesie z sobą wyjaśnienie „arbitralnych i indywidualnych” elementów w opi-
sach konkurencyjnych, to w naszym przykładzie nie byłoby trudno wyjaśnić
percepcyjnie względne pojęcie rozrastającej się brązowej plamy, nie wspomi-
nając już o niepoprawnie żartobliwym antropomorfizmie, projektującym na
rzeczywistość „punkt widzenia” podmiotu albo sposób doświadczania rzeczy
lub myślenia o nich.

W tym miejscu powstaje trudność, którą Williams odnotowuje stanowczo,
choć z pewnym żalem, polegająca na tym, że same te wyjaśnienia nie mogą
być sformułowane w kategoriach teorii fizykalnej15. Fizyka pozwala nam
na wyjaśnienie – w granicach naszych możliwości – czym jest brązowość
„w sobie” lub „w przedmiocie” oraz proces, dzięki któremu wywiera ona
charakterystyczny skutek na normalne ludzkie podmioty poznające; nawet
jednak w tym przypadku subiektywny charakter omawianego stanu widzenia
jawnie wykracza poza zasięg dostępnej teorii fizykalnej. Jeszcze mniej miej-
sca jest w fizyce na opis kontekstu kulturowego i usposobienia mojego

15 Por. W i l l i a m s, Descartes, s. 300 nn.
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towarzysza wędrówki, które doprowadziło go do przypisania podnieconemu
niedźwiedziowi złożonych intencji społecznych (w istocie rzeczy opis taki
może być całkowicie niewspółmierny z fizyką). Nieuchronnie poza zasię-
giem fizyki wydają się leżeć nawet takie pojęcia, jak pojęcie mówiącego
i pojęcie wypowiedzi, nie wspominając już o pojęciu punktu widzenia.

Bez względu na to, czy owa trudność wskazuje na samounieważnianie się
Williamsowskiego pojęcia „absolutnej koncepcji” rzeczy16, czy też nie,
z rozważań nad treścią przytoczonej wypowiedzi wyłania się bardziej bezpo-
średni zarzut innego rodzaju, który, jak sądzę, jest rdzeniem sporu realisty
z idealistą. Wspomniany towarzysz wybiera z otoczenia odrębny, konkretny
przedmiot materialny – niedźwiedzia grizzly – którego dotyczy jego wypo-
wiedź; fizyka natomiast nie zajmuje się niedźwiedziami grizzly jako takimi,
choć może wyjaśnić procesy zachodzące w nich, na ich powierzchni i w ich
otoczeniu. Im fizyka jest bardziej fundamentalna, tym dalsza wydaje się od
włączenia niedźwiedzi grizzly w swoją wizję świata. Nawet niektórzy biolo-
gowie zdają się uważać, że zajmowanie się całymi zwierzętami jest zdecydo-
wanie nienaukowe. W codziennym życiu nie sposób jednak uniknąć trakto-
wania niedźwiedzia grizzly jako odrębnego składnika rzeczywistości, całko-
wicie niezależnego od myśli.

Jedną z możliwych odpowiedzi na tego rodzaju zarzut jest zaprzeczenie,
że takie przedmioty materialne, jak niedźwiedzie grizzly, ludzie, kawałki
ołowiu itp. są jednostkami niezależnymi od umysłu i położenie nacisku na
to, że jedynie mniej lub bardziej naglące praktyczne potrzeby ludzkie, dzielą
świat na takie rzeczy. Niedźwiedzie grizzly istnieją więc – według tego
poglądu – wyłącznie z punktu widzenia ludzi. Niekiedy twierdzenia tego
typu są oparte na niewyszukanym argumencie relatywistycznym z rodzaju
tych, które wszyscy dobrze znamy. Jako dowód podaje się pewien język
rodowitych Amerykanów, którego użytkownicy mają do dyspozycji trzydzie-
ści dwa różne słowa na oddanie tego, co dla reszty z nas jest po prostu
niedźwiedziem grizzly. Ich trzydzieści dwa słowa są dla większości z nas
niezróżnicowaną jednością. Jednak takie rozważania całkowicie mijają się
z postawioną tezą. Po pierwsze bowiem (weźmy tylko najbardziej oczywisty
przykład), posiadamy i możemy dowolnie tworzyć ogromnie dużo słów
różnicujących ludzi pod względem wieku, płci, pochodzenia, zajęcia, urody,
koloru skóry czy czegokolwiek innego, ale to nie przeszkadza nam uznać
(o ile nie mamy zaciekłych uprzedzeń), że wszyscy oni są przedstawicielami

16 Przypuszczalnie tak właśnie twierdziłby Putnam. Por. The Many Faces of Realism,
rozdz. I-III.
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tego samego rodzaju naturalnego lub gatunku. To jedno przynajmniej (na
szczęście) wydaje się w ogóle od nas nie zależeć.

Po drugie, rozważana kwestia nie ma związku z klasyfikacją, lecz z indy-
widualizacją. Można próbować twierdzić, nawet jeśli ostatecznie okaże się
to niewiarygodne, że gatunki biologiczne nie są faktycznie rodzajami
n a t u r a l n y m i z naturalnymi granicami, lecz ludzkimi konstruktami.
Tak jest niewątpliwie w przypadku t r a w czy t u r z y c lub m o -
t y l i i c i e m, które zwykle uważa się za oddzielne podrzędy rzędu
Lepidoptera17. Nawet jeśli argument ten byłby poprawny, nie wykazywałby
on w żaden sposób, iż j e d n o s t k i należące do tych rodzajów są
ludzkimi konstruktami lub – jak zwykło się je określać – „bytami myślny-
mi”. Gdyby nawet można wykazać, że linia oddzielająca np. czerwone admi-
rały od rusałek jest tak samo umowna, narzucona i pojęciowa jak ta, która
dzieli motyle i ćmy, niczego to nam jeszcze nie mówi o linii oddzielającej
jednego czerwonego admirała od innego czy też rusałkę od kwiatu, na któ-
rym ona siedzi. Mogłoby się wydawać, że sprawa jest błaha, ale wkrótce
wykażę, że jest ona niezwykle ważna. Już jednak na podstawie tego, co
dotąd powiedziałem, widać wyraźnie, że dla wykazania, iż biologiczne jed-
nostki istnieją jako o d r ę b n e j e d n o s t k i jedynie dla nas (z
ludzkiego punktu widzenia), potrzeba zupełnie innego argumentu niż wyżej
przedstawiony.

Argument taki istnieje, i jest on do tego stopnia popularny wśród filozo-
fów, że można go nazwać ortodoksyjnym. Nie pochodzi on jednak z grun-
townego namysłu nad przyjętą systematyką czy nad ewolucją gatunków. Jest
on po prostu prezentacją i zastosowaniem bardzo ogólnej konceptualistycznej
czy idealistycznej teorii indywidualizacji i identyczności, według której
czymś niekwestionowalnym jest to, że indywidualizacja zawsze zakłada
klasyfikację. Zgodnie z tym poglądem, żadna jednostka nie jest „dana”,
każdy ujmowany przez nas przedmiot jest wyznaczony przez nasze pojęcia,
jest wytworem naszego schematu pojęciowego. Uznaje się, że rzeczywistość
– poprzez zmysły – ma tu swój udział, lecz bodźce zmysłowe mogą być
początkiem doświadczenia przedmiotów tylko wówczas, gdy zostaną skon-
ceptualizowane – uporządkowane przez nasze pojęcia. Do rozpowszechnienia
tego tradycyjnego idealistycznego modelu przyczynia się właśnie broniony
przez Bernarda Williamsa, Peirce’a, Quine’a i wielu innych pogląd, że nauka
jest najlepszym wzorcem wiedzy. Jedna z wersji tego stanowiska mogłaby

17 Zob. M. A y e r s, Locke: Epistemology and Ontology, London: Routledge 1993,
t. II, rozdz. VII.
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brzmieć następująco. Nasze zwyczajne i, jak mogłoby się wydawać, przed-
teoretyczne doświadczenie i wiedza o świecie faktycznie nie różnią się pod
względem rodzaju od teorii naukowej, która pozostaje w większej lub mniej-
szej zgodzie z bodźcami dostarczanymi przez zmysły. To znaczy, że bodźce
zmysłowe można interpretować jako konstytuujące obserwacje świata, w od-
niesieniu do którego ta teoria jest prawdziwa, podobnie jak określone bodźce
zmysłowe można interpretować jako obserwacje wzajemnie oddziałujących
cząsteczek w komorze mgłowej (przykład Richarda Rorty’ego), a więc jako
obserwacje świata, w odniesieniu do którego prawdziwa jest mechanika
kwantowa. Zgodnie z tym podejściem owe postrzegane zmysłowo materialne
przedmioty świata „zdrowego rozsądku” są przedmiotami postulowanymi
przez najbardziej naturalną i pierwotną teorię, która przychodzi na myśl
ludziom pochłoniętym własnym życiem. Być może ta „ludowa” teoria, jak
często pogardliwie nazywają ją filozofowie, jest właśnie teorią, do której –
z powodu jej praktycznych zalet – skłania nas ewolucja. Tak więc otrzymu-
jemy biologiczne wyjaśnienie – w stylu Williamsa – niechęci nawet nauko-
wo nastawionych myślicieli do rezygnacji z tych ludowych przedmiotów ich
codziennego życia. Jeśli jednak chcemy zwiększyć udział rzeczywistości
w naszym pojmowaniu świata, to – jak proponują nam zwolennicy tej kon-
cepcji – takie przedmioty powinniśmy zastąpić tym, co ma do zaoferowania
najnowsza i najlepsza fizyka. Nie twierdzi się tu bynajmniej, że fizyka daje
nam bezpośredni dostęp do tradycyjnie rozumianych „rzeczy samych w so-
bie”. Twierdzi się natomiast, że fizyka dostarcza jedynie dobrej odpowiedzi
na jedynie sensowną interpretację pytania „co jest realne?”

Aby zobaczyć, gdzie w tym wszystkim mógłby tkwić jakiś błąd, rozważ-
my inną możliwą odpowiedź na sugestię, w myśl której fizyka, choć dosko-
nale oczyszcza nasze rozumienie świata, jest po prostu zbyt abstrakcyjna,
aby uwzględnić niezależną od umysłu rzeczywistość takich jednostek, jak
niedźwiedzie grizzly. Można by odpowiedzieć, że chociaż to, co teraz nazy-
wamy „fizyką”, faktycznie dostarcza bardzo abstrakcyjnego i fragmentarycz-
nego obrazu świata, to zunifikowana nauka, która pojawi się, „gdy badania
naukowe trwać będą wystarczająco długo”, uzna jedność i indywidualność
niedźwiedzi grizzly za coś, co trzeba wziąć pod uwagę, a nie pominąć. Tak
więc nasze obecne mniemanie, że niedźwiedzie grizzly istnieją rzeczywiście,
zawiera pewnego rodzaju hipotetyczne przewidywanie: ostateczna nauka nie
odrzuci jedności i indywidualności niedźwiedzi grizzly18. Nie jestem pe-

18 Por. potraktowanie przez W. V. Quine’a mentalności w: On Mental Entities, w:
t e n ż e, The Ways of Paradox and Other Essays, New York: Random House 1966, s. 214
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wien, czy jakikolwiek filozof udzielił takiej odpowiedzi, ale moim zdaniem
jest ona o wiele bardziej atrakcyjna i mniej niesprawiedliwa dla niedźwiedzi
grizzly niż standardowy Quine’owski pogląd na relację między „teorią ludo-
wą”, zoologią i fizyką. Jednak jako pewna forma konceptualizmu lub idea-
lizmu jest ona logicznie chwiejna i podatna na zamianę w zupełnie inną
teorię poznania, która zasługuje na miano prawdziwie „realistycznej”. Nasu-
wa się bowiem pytanie: „Skąd mamy pewność, z a n i m teoria ostateczna
zostanie sformułowana, że niedźwiedzie grizzly są odrębnymi jednostkami,
które będą zasługiwały na uznanie za takie przez ową ostateczną, całościową
teorię świata?” Być może pomocne tu będzie przeciwstawienie niedźwiedzia
grizzly jako jednostki naturalnej takim bytom, jak rumienienie się lub zakło-
potanie powodujące rumienienie się. Albo, jeśli chcemy dać przykład nie
nasuwający wyraźnych skojarzeń psychologicznych czy społecznych, weźmy
piąty obrót koła od momentu, gdy zaczęło się ono toczyć, cień drzewa,
który istnieje minutę, w czasie gdy chmury się rozeszły, lub pochyłość
krzywej wieży w Pizie. Wszystkie te byty mogą być zindywidualizowane i
mogą stać się przedmiotem dyskursu, i z pewnością mogą istnieć; każdy
jednak – tak przynajmniej zakładam – zgodziłby się, że istnieją one j a k o
o d r ę b n e j e d n o s t k i jedynie z ludzkiego punktu widzenia. Nato-
miast niedźwiedzie grizzly (jak wszyscy dobrze wiemy) rzeczywiście istnieją
j a k o i n d y w i d u a.

Skąd jednak mielibyśmy to wiedzieć? Najpierw krótko streszczę moją
odpowiedź, a następnie przedstawię na jej poparcie pewien argument. Nasza
wiedza o tym, że określony niedźwiedź grizzly jest rzeczywistym czy natu-
ralnym indywiduum, jest wiedzą przedteoretyczną, tj. wcześniejszą od
wszystkiego, co w najmniejszym stopniu przypomina teorię naukową. Wie-
dza taka jest możliwa, ponieważ niedźwiedzie grizzly należą do naturalnie
spójnych, jednolitych i odrębnych przedmiotów materialnych, które spostrze-
gamy i które doświadczamy jako właśnie takie; chociaż dla większości z nas
nie występują one, na szczęście, pośród pierwszych przedmiotów, które
napotykamy, obok których się poruszamy i które później uczymy się nazy-
wać i klasyfikować. Ludzie, w odróżnieniu od innych zwierząt, które wydają
się bardziej rozwinięte fizjologicznie lub lepiej pod tym względem wyposa-

[O bytach mentalnych, w: W. V. Q u i n e, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, przeł.
B. Stanosz, Warszawa: PIW 1986, s. 94]: „Problem polega tylko na tym, czy w ostatecznym,
absolutnym wyjaśnieniu wszystkiego, a także w aktualnym, praktycznym wyjaśnieniu tego,
co potrafimy wyjaśnić, jest rzeczą celową tak formować nasz schemat pojęciowy, by objął
on oprócz fizycznych także byty czy jednostki tzw. mentalnego rodzaju. Wedle mojej hipote-
zy, skonstruowanej na kształt hipotez nauk przyrodniczych, nie jest to celowe”.
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żone, potrzebują dużo czasu, aby nauczyć się używać swoich zmysłów,
zacząć poruszać się w skoordynowany i ukierunkowany sposób oraz nabyć
zdolności manipulowania odrębnymi przedmiotami materialnymi i przewidy-
wać ich zachowanie. Jednak wszystko to jest po prostu – jeśli można tak
powiedzieć – odnajdywaniem się w świecie zwierzęcia posiadającego złożo-
ne i wzajemnie zintegrowane mechanizmy zmysłowe oraz obdarzonego
zdolnością do ukierunkowanego działania (mechanizmami działania). Ogólna
inteligencja może odgrywać pewną rolę w późniejszej fazie, ale myląca
byłaby interpetacja tego jako procesu nabywania pojęć (czy tym bardziej
formułowania teorii) lub stosowania pojęć do interpretacji bodźców zmysło-
wych. O przypisaniu określonych „pojęć” można mówić dopiero wtedy, gdy
formułujemy wyraźny sąd podmiotowo-orzecznikowy, czyli wówczas, gdy
dziecko opanowuje język. Język nie jest jakąś teorią, ale kolejną umiejętnoś-
cią nabudowaną na zintegrowanych umiejętnościach spostrzegania i działa-
nia, dzięki którym dziecko już wcześniej radziło sobie w świecie niezależ-
nych, konkretnych, d o s ł o w n i e odrębnych przedmiotów materialnych,
doświadczanych i traktowanych jako właśnie takie. Język pojawia się już
jako osnuty wokół przedmiotów doświadczenia przedjęzykowego, a doświad-
czenie pojawia się jako osnute wokół rzeczywistych, naturalnych indy-
widuów.

Quine sformułował słynną zasadę „nie ma bytu bez identyczności”, argu-
mentując, że indywidualizacja przychodzi dopiero wraz z językiem i „na-
szym aparatem obiektywnej referencji”19. Jak zauważa Putnam, cytując
z aprobatą Gadamera, „ta idea – że przedmioty i referencja wyłaniają się
z dyskursu – jest szeroko rozpowszechniona w filozofii XX wieku, zarówno
w jej nurcie analitycznym, jak i «kontynetalnym»”20. Postaram się wyka-
zać, że pogląd ten potraktowany poważnie całkowicie wyklucza jakąkolwiek
sensowną próbę zrozumienia rozwoju dziecka. Prawdę powiedziawszy, nie
jestem pewien, czy u schyłku wieku XX nie nadszedł już czas, aby (sięgając
po jedną z Putnamowskich obelg) uznać, że ten rodzaj konceptualizmu jest
po prostu „zwariowany”. Jest to dziwaczny relikt intelektualizmu reprezento-
wanego przez Kartezjusza i Kanta. Według pierwszego z nich jedynie dzięki
wrodzonej idei substancji jesteśmy w stanie zinterpretować wrażenia wywo-
łane przez kawałek wosku jako doświadczenie trwale istniejącego przedmio-
tu podlegającego zmianie, a według drugiego – intuicje bez pojęć są ślepe.

19 Word and Object, Cambridge, MA: MIT Press 1965, rozdz. I-III, passim. Zwrot ten
znajduje się na s. 70.

20 Philosophical Papers, vol. III: Realism and Reason, s. XVI.
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We współczesnej wersji intelekt zastąpiono po prostu językiem (proces
zmierzający w tym kierunku zaczął się już w XVII wieku). W rezultacie
zachowuje się starą koncepcję „wrażeń” czy danych zmysłowych, rozumia-
nych jako atomowe bądź „proste” elementy, które muszą być z sobą jakoś
powiązane przez teorię lub pojęcia, albo (jak u Berkeleya) przez wnioskowa-
nie czy też zwyczaj, albo (jak u Hume’a) przez całą maszynerią zasad wy-
obraźni, aby ukonstytuować ciągłe doświadczenie pojedynczych i trwale
istniejących przedmiotów.

Ja proponuję zupełnie inną koncepcję wrażenia, zbliżoną do zapropono-
wanej przez Hobbesa, według którego wrażenie przedstawia przedmioty
materialne lub „ciała” jako całości, a język umożliwia ujęcie ich aspektów
w abstrakcji, jako ich własności lub jakości21. Wbrew znanemu Quine’ow-
skiemu mitowi, język nie powstał wraz z dźwiękami powtarzanymi wów-
czas, gdy pojawiają się podobne bodźce zmysłowe i dopiero później został
rozbudowany do logicznie bardziej złożonego konstytutywnego odnoszenia
się do przedmiotów. Wprost przeciwnie, dziecko dysponuje godnym podziwu
mistrzostwem w odnoszeniu się do pojedynczych materialnych przedmiotów
– może reidentyfikować indywidualne przedmioty (nie mówiąc już o tym,
że z niektórymi wchodzi w osobowe i społeczne relacje) i może reagować
na nieokreślone podobieństwa i różnice między nimi, zanim jeszcze, dzięki
językowi, osiągnie zdolność klasyfikowania ich lub przypisywania im okreś-
lonych własności. Nie powinniśmy więc pojmować języka tak, jak konceptu-
aliści – jako sieci czy kraty, która z nieustrukturalizowanych bodźców,
w punktach przecięć, wytwarza przedmioty – lecz w ten sposób, że on sam
zawdzięcza swoją najbardziej podstawową strukturę temu, jak powstaje:
osnuwając się wokół naturalnych przedmiotów, które dane są w doświadcze-
niu jako właśnie takie. Naszym pierwszym przedmiotem orzekania są realne
przedmioty; dopiero później, przez nominalizację predykatów, tworzymy
przedmioty pojęciowe (np. jakości), które z kolei mogą służyć do orzekania.
(Inaczej mówiąc, Arystoteles miał w czymś rację!).

Sednem mojej koncepcji doświadczenia jest to, że dane zmysłów ze-
wnętrznych są w podmiocie zintegrowane z sobą nawzajem, ze świadomoś-
cią cielesną (tj. świadomością zmysłową siebie jako przedmiotu fizycznego)
oraz ze zdolnością podmiotu do działania. Zmysły – nie tylko wzrok, dotyk
i różne formy świadomości cielesnej, ale także węch, smak i słuch – posia-
dają jedno zintegrowane pole przestrzenne, które jest zarazem – jak można
by powiedzieć – polem woli i działania. Obserwuję zbliżającą się piłkę,

21 De corpore, I.VI.1 nn. [Elementy filozofii, t. I, s. 57 nn.].

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



170 Michael Ayers

zajmuję odpowiednią pozycję, uderzam ją rakietą, którą trzymam i czuję,
lecz której do ostatniej chwili nie widzę. W tym przypadku jestem na różne
sposoby świadomy odrębnych przedmiotów, a przez to jestem świadomy ich
zmieniających się relacji w stosunku do mnie dzięki temu, że jestem świado-
my sposobu (i punktu widzenia), w jaki jestem ich świadomy. Nie potrzeba
w tym przypadku zakładać czegoś, co zasługiwałoby na miano „konceptuali-
zacji” lub „teorii”. Mamy tu natomiast do czynienia ze wspólnym dla róż-
nych zmysłów polem, w którym kluczową rolę odgrywa świadomość pro-
prioceptywna ciała podmiotu. To jednolite pole zmysłowe jest również zin-
tegrowane z moją aktywną kontrolą własnego ciała, tj. mnie samego. W rze-
czywistości percepcja umożliwia działanie, a działanie ma istotny udział
w percepcji. Takie działania, jak np. patrzenie, sprawdzanie, przyglądanie
się, kichanie, smakowanie, ujmowanie, dotykanie, odczuwanie, odwracanie
głowy, aby zobaczyć lub usłyszeć – mają znaczenie dla naszej zdolności
spostrzegania jednostkowych przedmiotów. Jest wiele dowodów na to, że
ważną rolę odgrywają informacje nie w pełni uświadomione. Ponadto, nie
ma powodu, aby przypuszczać, że zaangażowane tu mechanizmy percepcji
i działania różnią się w istotny sposób od tych, które sprawiają, że kot
skrada się do ptaka i chwyta go w locie. Jest oczywiste, że kot, podobnie
jak my, ma doświadczenie indywidualnych, nieprzerwanie istniejących, rei-
dentyfikowalnych przedmiotów, z którymi wchodzi w interakcję. Ogólny
zarzut celnie sformułował już kilka wieków temu empirysta Pierre Gassendi
w swojej krytyce Kartezjusza, wskazując, że pies nie ma problemu z podą-
żaniem za swoim panem, mimo że nie posiada kartezjańskiego umysłu i jego
rzekomych idei22.

To, co mam na myśli, gdy mówię o pojedynczym, podmiotowo zintegro-
wanym polu zmysłowym, można zilustrować następującym przykładem
z dziedziny słuchu. Słyszę brzęczenie komara blisko mojego prawego ucha,
nieco z przodu. To znaczy, słyszę coś w relacji do części mnie samego, do
mojego ucha, podobnie jak widzę rzeczy w relacji do moich oczu lub przy-
najmniej do wysuniętej części mojej twarzy. Nie słyszę jednak swojego
ucha, podobnie jak nie widzę swojego oka. Nie ma też żadnej wewnętrznej
j a k o ś c i dźwięku, z której mógłbym w y w n i o s k o w a ć, że
pojawił się on np. o godzinie drugiej. Mógłbym słyszeć dźwięk posiadający
dokładnie taką samą jakość o godzinie piątej. W jaki więc sposób słyszę

22 Responsiones quinqae, w: Oeuvres de Descartes (AT, VII, 272) [Odpowiedź autora
na zarzuty piąte, przeł. S. Swieżawski, w: Medytacje o pierwszej filozofii wraz z Zarzutami
uczonych mężów i Odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem, t. I, s. 321].
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dźwięki w r e l a c j i d o mojego ucha? Odpowiedzią jest to, że
słuch jest zintegrowany z moją proprioceptywną (i nie tylko) świadomością
własnego ciała. Moja proprioceptywna świadomość położenia mojego ucha
jest uwikłana w moją świadomość relacji tego dźwięku do mojego ucha.

Albo weźmy wzrok. Można zrobić pryzmatyczne lustra, które odwracają
całe pole widzenia patrzącego – wszystko jest w nim do góry nogami. Po
chwili mózg przystosowuje się i na nowo wiąże wzrok z innymi zmysłami.
Potwierdza to tylko moją tezę. Rzecz w tym, że bycie d o g ó r y
n o g a m i jest relacją. W jaki więc sposób w s z y s t k o może wy-
glądać do góry nogami? Jest do góry nogami w stosunku do czego? Oczy-
wiście, nie do czegokolwiek widzianego23. Odpowiedź jest taka, jak po-
przednio: wszystko, co widzę, wygląda do góry nogami w relacji do mojego
ciała, którego nie widzę, ale którego jestem w inny sposób świadomy (w
tym przypadku ważny jest bez wątpienia zmysł równowagi). Jest to więc
przykład iluzji międzyzmysłowej (zniekształcenia międzyzmysłowego), feno-
menu, który jasno dowodzi przedpojęciowej i przedteoretycznej, podmioto-
wej integracji zmysłów. Integracja ta obejmuje smak i węch. Smakujemy
rzeczy w ustach. Niekiedy doświadczamy smaku jako jakości przedmiotu,
który dotykamy i czujemy w ustach, innym razem po prostu – jak mówimy
– jako smak w ustach; w obydwu jednak przypadkach smak jest umiejsco-
wiony w relacji do doświadczanego ciała lub jaźni. Wydaje mi się, że we
wszystkich tych przypadkach obecne jest doświadczenie c i e l e s n e j
j a ź n i j a k o j a ź n i d o ś w i a d c z a j ą c e j. W doświad-
czeniu zmysłowym jesteśmy świadomi rzeczy materialnych w przestrzennych
i przyczynowych relacjach do siebie samych i oddziałujących na nas przez
zmysły. To znaczy, doświadczamy świata przedmiotów fizycznych z punktu
widzenia podmiotu spostrzegającego, który sam jest przedmiotem material-

23 Por. D. M. A r m s t r o n g, Berkeley’s Theory of Vision: A Critical Examination
of Bishop Berkeley’s „Essays Towards a New Theory of Vision”, Parkville: Melbourne Uni-
versity Press 1960, s. 11, przypis. Znajduje się tam nieprzekonujący fragment, w którym
jednak Armstrong uznaje przynajmniej tyle, że problematyczne jest, dlaczego przedmioty
w naszym polu widzenia pojawiają się jako zorientowane względem n a s: „Rozwiązaniem
wydaje się to, że chociaż nie widzimy naszych oczu, to jednak na skraju naszego pola widze-
nia widzimy części naszej t w a r z y (brwi, nos, itd.). Stanowią one s t a ł y czynnik
każdego spostrzeżenia wzrokowego, a ponadto są blisko i w stałej przestrzennej relacji do
naszych oczu. Wydaje się więc prawdopodobne, że są one owym «tutaj», owym «punktem
widzenia», w stosunku do którego ujmujemy przedmioty w naszym polu widzenia. Widzimy
rzeczy w relacji do naszej twarzy, a nie w relacji do oczu, ale skoro znamy relację twarzy
do oczu, łatwo jest ocenić wzrokowo odległości tak, jak gdyby były odległościami od naszych
oczu”. Nie zadaje się tu jednak pytania, co się dzieje, gdy ten rzekomo „stały czynnik” jest
zasłonięty.
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nym w świecie. Nie byłaby to jakaś znacząca konkluzja, gdyby nie to, że
od czasów Kanta przyjmowano powszechnie filozoficzny dogmat, że pod-
miot doświadczający, jako taki, nie może być sam dla siebie przedmiotem.
Sądzę, że spostrzegający podmiot koniecznie doświadcza siebie jako pod-
miotu percepcji, ponieważ właśnie dzięki temu doświadczenie jest „z punktu
widzenia”. Nawiasem mówiąc, jest to również warunek centralnego i najbar-
dziej podstawowego typu wiedzy, którą gdzie indziej nazwałem „wiedzą
pierwszą” – wiedzy polegającej na tym, że w poznaniu wiem, w jaki sposób
poznaję, tj. jak przedmiot poznania wkracza w moje władze poznawcze.
Stary filozoficzny model „czystego” podmiotu – w e w n ę t r z n e j
jaźni bez żadnych pojęciowych związków z cielesną jaźnią traktowaną jako
jeszcze jeden przedmiot n a z e w n ą t r z, jest niespójną iluzją filozo-
ficzną. Przeciwnie, jesteśmy tutaj, w realnym świecie substancjalnych przed-
miotów i rzeczy, dostępnych nam dzięki wielości zintegrowanych sposobów
spostrzegania, które same są dla nas przejrzyste w naturze tego doświadcze-
nia. Skłonny jestem sądzić, że ten fizyczny sens nas samych dotyczy
wszystkich myśli, niezależnie od tego, jak dalece są one abstrakcyjne24.

W tym miejscu nasuwa się niemal oczywisty zarzut. Nawet jeśli, jak
twierdzę, pierwotne przedmioty języka biorą się z doświadczenia przedpoję-
ciowego, to czyż nie oznacza to po prostu, że mamy do czynienia z teorią
„ludową” (lub lepiej „surową”), która jest mocno wpisana w mechanizmy
naszego podstawowego poznawczego i praktycznego oddziaływania ze świa-
tem? Stwierdzenie, że przedmioty materialne są „dane”, oznacza, iż nie są
one wytworami struktury językowej lub postulatami jakiejś hipotezy nauko-
wej (w zwykłym rozumieniu języka i nauki). Może jednak są one wytwora-
mi sposobu, w jaki – dzięki naszemu naturalnemu ukonstytuowaniu – odczy-
tujemy świat? Albo może powinny być one odrzucone na korzyść bardziej
naukowo wyrafinowanej koncepcji świata i nas samych?

Powrócę później do tego zarzutu, ale najpierw chcę podkreślić, że uzna-
nie powyższego wniosku byłoby już ogromnym ustępstwem z punktu widze-
nia standardowej teorii konceptualistycznej. Jednocześnie chcę wskazać
przynajmniej niektóre inne dowody na to, że język naturalny jest osnuty
wokół przedmiotów naturalnych, których jednostkowość jest dana w doświa-
dczeniu. Obydwa cele można zrealizować przez krytykę konceptualistycznej
teorii indywidualizacji i identyczności. Weźmy, jako pierwszy lepszy przy-
kład, twierdzenie Michaela Dummetta, że znaczenie (sens) takich terminów,
jak „książka” i „pies” spełnia zarazem to, co Dummett nazywa „kryterium

24 Por. A y e r s, Locke: Epistemology and Ontology, t. I, s. 139-144 i 288.
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zastosowania” i „kryterium identyczności”. Z grubsza rzecz biorąc, myśl
polega na tym, że kryterium z a s t o s o w a n i a dla „psa” pozwala
nam odróżnić psa od nie-psa, a kryterium i d e n t y c z n o ś c i konie-
czne jest do tego, abyśmy mogli rozróżnić możliwe znaczenia takich zdań
jak: „Czy to jest ten sam pies, którego widzieliśmy wczoraj?”, tzn. rozróżnić
psa „egzemplarz”, np. Azora od Reksa, i psa „typ”, np. szpica od owczarka.
Dummett wiąże tę doktrynę z Fregem i Wittgensteinem (mógłby do tej listy
dopisać też Quine’a) i uważa, że ilustruje ona model świata jako „amorficz-
nej bryły”, „którą w różny sposób można pokroić na odrębne przedmioty,
zależnie od kierunku cięcia”25. Czyż jednak nie jest bardziej wiarygodne
założenie, że dziecko potrafi wyodrębnić egzemplarze indywidualnych psów
– na długo zanim jeszcze nauczy się języka – dzięki mechanizmom percep-
cyjnym, które nie mają nic wspólnego ze stosowanym przez logików rozróż-
nieniem „kryterium zastosowania” i „kryterium identyczności”, „typów”
i „egzemplarzy”? W miarę nauki języka dziecko wyodrębniając owe natural-
ne indywidua może je klasyfikować, stosując prymitywne predykaty odrze-
czownikowe czy nazwy ogólne, co z kolei umożliwia bardziej złożone odno-
szenie się do typów. Wydaje mi się, że nie tylko „antyrealistyczne”, ale
krańcowo nierealistyczne jest przypuszczenie (jak czyni to w znany sposób
Quine), że pierwsze mogłoby być odniesienie do określonego t y p u
psów, tak jak gdybyśmy w zasadzie mogli wyodrębniać typy psów jako
nasze podstawowe indywidua bez specjalnej maszynerii logicznej, która jest
rzekomo potrzebna dla odniesienia się do egzemplarzy psów. To twierdzenie
jest równie nieprzekonujące jak przypuszczenie, że matematyka mogłaby
z powodzeniem zaczynać od liczb urojonych, a nie od praktyki liczenia
rzeczy. Jest niemal oczywiste, że nie jest potrzebna żadna l o g i c z n a
maszyneria do wyodrębniania egzemplarzy psów i że gdybyśmy nie potrafili
rozróżnić psów, np. Azora i Reksa, nie moglibyśmy nigdy odnieść się do
abstrakcyjnych typów psów, jak np. szpic czy owczarek.

Wyjaśnienie Dummetta ma wykazać, jak świat – w takiej postaci, w jakiej
przedstawia się naszym zmysłom – dopuszcza wiele różnych sposobów kon-
ceptualizacji i obiektywizacji. Całkiem innym przykładem jest to, co można
by nazwać piece de resistance teorii konceptualistycznej: słynny przykład
posągu i gliny, z której jest on ulepiony. Przypuśćmy, że z gliny wykonano
posąg z podobizną prezydenta Clintona, którą jakiś oburzony obywatel za-
mienił na podobiznę Newta Gingricha. Podobizna prezydenta Clintona już

25 M. D u m m e t t, Frege: Philosophy of Language, London: Duckworth 1973,
s. 73-80, 563 i 577.
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nie istnieje, zastąpiona została przez inną podobiznę, ale glina dalej jest „na
posterunku”. Wynika stąd, zgodnie z tym argumentem, że nie ma żadnej
określonej odpowiedzi na pytanie, czy teraz mamy ten sam przedmiot mate-
rialny, co wcześniej, odpowiedzi, która byłaby niezależna od pojęć
p o d o b i z n a x i k a w a ł e k g l i n y. Toteż nawet indywidu-
alizacja przedmiotów materialnych jest zależna od pojęć i więcej niż jeden
przedmiot materialny – podobizna i kawałek gliny – może się znajdować
w tym samym miejscu i czasie oraz składać się z tego samego materiału.

Konsekwencje te wydają mi się nieprawdopodobne i paradoksalne – jak
wiele innych w filozofii – ale wydaje mi się także, że nietrudno jest wykryć
błąd w tym argumencie. Podobizny są dwie jedynie w takim sensie, w jakim
tzw. kaczko-królik stanowi dwa obrazy lub reprezentacje – stąd widać obraz
kaczki, a stamtąd obraz królika. W rozważanym przypadku nastąpiła zmiana
w przedmiocie, ale zmieniła się jedynie f o r m a tego kawałka gliny,
a ta nowa r e p r e z e n t a c j a, która się pojawiła, jest przedmiotem
abstrakcyjnym, a nie materialnym. Oczywiście, wyrażenie „podobizna prezy-
denta Clintona” może się poprawnie odnosić do przedmiotu materialnego,
ale wówczas sam ów przedmiot materialny jest po prostu kawałkiem gliny.
W tym sensie podobizna prezydenta Clintona ciągle istnieje, chociaż teraz
zamieniona na podobiznę Newta Gingricha. Nie różni się to więc od nastę-
pującego przypadku. Załóżmy, że doskonała kula brązu została rozgnieciona.
Czy ta kula ciągle istnieje? O ile wyrażenie „kula” odnosi się do przedmiotu
abstrakcyjnego, a mianowicie do k s z t a ł t u materialnego przedmiotu,
trzeba odpowiedzieć negatywnie. Jeśli jednak odnosi się ona do tego kon-
kretnego przedmiotu, do kawałka brązu, który był kulisty, należy odpowie-
dzieć: „Tak, chociaż już nie jest on kulisty”. Tylko użytkownik języka może
wybrać czy zindywidualizować w myśli przedmiot abstrakcyjny, ale konkret-
ny przedmiot jest wyodrębniany przez każde dziecko (lub kota), które nim
się bawi26.

Konceptualistyczna filozofia języka opiera się zawsze, jak w powyższym
błędnym argumencie, na upodobnieniu k o n k r e t n e g o materiału lub
substancjalnych indywiduów do a b s t r a k c y j n y c h i niesubstan-
cjalnych, czyli inaczej mówiąc na upodobnieniu różnic realnych do czysto
pojęciowych. Realista postępuje więc słusznie wskazując na różnice między
nimi. Odwołajmy się raz jeszcze do najprostszego przypadku: stosujemy

26 W sprawie analizy innego popularnego argumentu, który wykorzystuje naszą inklinację
do utożsamiania pojęciowo różnych i potencjalnie odrębnych, lecz faktycznie nie rozdzielo-
nych, części z późniejszymi naprawdę różnymi, faktycznie odrębnymi, oderwanymi „częścia-
mi”, zob. A y e r s, Locke: Epistemology and Ontology, t. II, s. 235 n.
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proste predykaty rzeczownikowe, takie jak „pies” czy „jabłko”, aby nazwać
lub sklasyfikować indywidua wcześniej (tzn. przedlingwistycznie) wychwy-
cone jako indywidua. Z kolei brązowość psa i jego szczekanie są abstrakcyj-
nymi partykulariami wykrojonymi dzięki nominalizacji przymiotnikowego
predykatu „brązowy” i czasownikowego predykatu „szczeka”. Można to ująć
przez powiedzenie, że taksonomia naturalnych rzeczy materialnych jest,
logicznie biorąc, taksonomią „oddolną” (wychodzącą od indywiduów), a tak-
sonomia obiektów niesubstancjalnych jest „odgórna”. Różnica ta widoczna
jest m.in. w tym, że w przypadku rzeczy niesubstancjalnych przynależność
do pewnego gatunku może często zależeć od tego, że są one reprezentantami
określonego rodzaju. Na przykład to, czy konkretna osoba cierpi na klinicz-
ną depresję, może zależeć bardziej od faktu, że jest ona chora, niż od tego,
że jej duch osłabł (załóżmy, że na pewno o s ł a b ł). Natomiast przyna-
leżność konkretnej rośliny (bądź zwierzęcia) do określonego gatunku nigdy
nie będzie zależała od tego, czy jest ona reprezentantem rodzaju, do którego
należy ów gatunek. To, czy dokładnie zbadane indywiduum jest nietypową
myszą polną czy reprezentantem odrębnego gatunku, nie będzie w ogóle
zależeć od tego, czy jest ono myszą czy też ssakiem. Z grubsza rzecz ujmu-
jąc, jest tak dlatego, że jak terminy gatunkowe grupują indywidua, tak ter-
miny rodzajowe grupują gatunki itd. coraz wyżej.

Bardziej obrazowej ilustracji tej samej różnicy dostarcza starożytna zasa-
da logiczna, niemal całkowicie zapomniana przez współczesnych logików,
zgodnie z którą poza kategorią substancji nie ma żadnych bardziej podsta-
wowych gatunków lub indywiduów. Zasada ta obowiązuje dlatego, że gdy
tworzymy predykat przymiotnikowy lub czasownikowy przez modyfikację
już istniejącego predykatu, wówczas ten nowy predykat, jeśli zostanie zno-
minalizowany, wyznacza granicę rodzaju, który tak samo jest gatunkiem jak
rodzaj wyznaczony przez poprzednio istniejący predykat. Ponadto, każdy
taki znominalizowany predykat będzie wyznaczał nowy zbiór zależnych od
pojęć indywiduów. Jeśli na przykład zdecydujemy się rozróżnić pokojowe
gromadzenie się i gromadzenie się nieuporządkowane oraz wprowadzimy
termin z a m i e s z k i, który postulatywnie zdefiniujemy jako n i e -
u p o r z ą d k o w a n e g r o m a d z e n i e s i ę, wówczas termin
„zamieszki” jest w równej mierze nazwą gatunku, jak termin „zgromadze-
nie” – zamieszki są pewnym gatunkiem zgromadzenia. Poza tym zamieszki
mają automatycznie swoją własną zasadę indywidualizacji, inną niż w przy-
padku zgromadzenia. Tak więc np. określone zamieszki zaczynają się i koń-
czą niekoniecznie wtedy, gdy zaczyna się lub kończy zgromadzenie, ale
wtedy, gdy zgromadzenie zaczyna bądź przestaje być uporządkowane. Zupeł-
nie inaczej jest z naturalnymi gatunkami i naturalnymi indywiduami. Jak już
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zaznaczyliśmy przy innej okazji, zbiór ludzi dzielimy na bardzo wiele sposo-
bów nie tworząc przez to nowych gatunków, a tym bardziej nie wyznaczając
nowych indywiduów. N a s t o l a t k i, p i e k a r z e i f r a n k o -
f o n i nie stanowią odrębnego gatunku, ani nie są innymi indywiduami niż
ludzie w pewnym wieku, ludzie zarabiający na życie wypiekaniem chleba
i ciast lub ludzie mówiący po francusku. Można to wyrazić w następujący
sposób: elementy definicji n i e u p o r z ą d k o w a n e z g r o m a -
d z e n i e łączą się z sobą tworząc odrębne pojęcie z a m i e s z k i, ale
elementy takich definicji, jak m u z y k a l n y c z ł o w i e k lub
k o ń r o z p ł o d o w y nie łączą się z sobą, tak że m u z y k i
o g i e r pozostają (używając terminu Arystotelesa) „złożeniami”27.

Niejedna odmiana konceptualizmu podkreśla w tym miejscu, że nastolatek
i muzyk są mimo wszystko indywiduami różnymi od ludzi, ponieważ – jak
się twierdzi – są one czasowymi częściami ludzi. Tak jak uwertura jest
początkiem opery, tak dziewczynka jest początkiem kobiety. To osobliwe
twierdzenie sprowadza się ostatecznie do zanegowania istnienia ludzi lub
wszelkich innych przedmiotów materialnych. Jedyne co istnieje, według tego
poglądu, to historie czy procesy przedmiotów, które – jak inne zdarzenia
i procesy – mają części czasowe. To pokrewieństwo między konceptualiz-
mem a górnolotną filozofią procesu jest interesujące właśnie ze względu na
wspólne odrzucenie kategorii „danych”, odrębnych i trwałych przedmiotów.
Idealista zaprzecza temu, że są dane, a filozof procesu temu, że są odrębne
i trwałe. W rezultacie powstaje – moim zdaniem – filozofia poznania i języ-
ka nie uznająca i nie będąca w stanie uznać, jak wiele język naturalny za-
wdzięcza doświadczeniu przedjęzykowemu. Jedną z przyczyn tej niemożno-
ści jest właśnie lekceważenie terminów złożonych i bardziej interesującego
od strony logicznej faktu, że klarowne przykłady takich terminów pojawiają
się jedynie w obrębie kategorii substancji, tj. przedmiotów materialnych
i materiałów. Zanegowanie tego, zauważonego już w starożytności, l o -
g i c z n e g o explicandum jest w rezultacie porzuceniem zadania, jakim
jest w y j a ś n i e n i e fenomenu języka naturalnego. Nic dziwnego, że
tak właśnie czynią idealiści, ponieważ jedynym przekonującym wyjaśnieniem
jest uznanie, iż indywidualność – tj. jedność i odrębność – ludzi, koni itp.
jest niezależna od naszych pojęć.

27 Trzeba jednak zaznaczyć, że użycie tej nazwy nie jest motywowane dokładnie takimi
samymi racjami jak u Arystotelesa. Por. A y e r s, Locke: Epistemology and Ontology, t. II,
s. 21-24.
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Jedno z logicznych rozróżnień, a mianowicie materialnych rzeczy i zda-
rzeń, zamazywane przez filozofów procesu, pojawia się w logice supozycji
lub, jak to często zwykli nazywać filozofowie, w teorii identyczności w po-
przek światów możliwych. Weźmy jakieś faktyczne zdarzenie, takie jak
bitwa pod Waterloo. Czy możemy przyjąć okoliczności, w których zaszłoby
d o k ł a d n i e t o s a m o z d a r z e n i e, lecz i n a c z e j,
np. zakończone zwycięstwem Napoleona? Ściśle biorąc, jesteśmy skłonni
powiedzieć, że jeśli miałoby ono zajść i n a c z e j, to nie może być
dokładnie tym samym zdarzeniem. W języku „światów możliwych” przyjmu-
jemy świat, w którym nie zaszła b i t w a p o d W a t e r l o o, lecz
jakiś jej odpowiednik, być może określony w tym świecie tą samą nazwą.
Z drugiej strony, gdybyśmy przyjęli okoliczności, w których np. trębacz A,
a nie trębacz B, dawał sygnał do ataku na zalaną drogę, z konsekwencjami
ograniczonymi wyłącznie do tych indywiduów, t o mogłoby się wydawać
o wiele za mało, aby założyć, że nie mamy już do czynienia z bitwą pod
Waterloo. Powstaje więc pytanie, na ile światy możliwe mogą się różnić od
świata aktualnego, aby zawierały dokładnie to zdarzenie, które nazywane
jest b i t w ą p o d W a t e r l o o? Odpowiedź wydaje się zależeć od
tego, na ile chcemy być logicznie precyzyjni. Zwykle traktujemy między-
światową identyczność zdarzeń jako kwestię stopnia, zależną od tego, co
w pojęciu określonego zdarzenia jest dla nas ważne. W takich przypadkach
można również mówić o całkiem zrozumiałym podziale czasowym indywi-
duum. Założenie, że nie dokonano ataku na zalaną drogę, lecz jakaś inna,
bardziej skuteczna taktyka spowodowała wycofanie się przeciwnika, równa
się założeniu możliwego świata, w którym miała miejsce jedynie pierwsza
część bitwy pod Waterloo.

Sytuacja jest zupełnie inna w przypadku takich naturalnych, substancjal-
nych indywiduów jak Napoleon. Nie ma tu potrzeby mówić o „odpowiedni-
kach”. Tak jak możemy dosłownie u m i e ś c i ć jakieś indywiduum
w zmienionych okolicznościach, aby radykalnie odmienić jego przyszłość nie
zmieniając jego tożsamości, tak też możemy z a ł o ż y ć, że to indywidu-
um znalazło się w zmienionych okolicznościach; możemy metaforycznie
przenieść je do innego możliwego świata, w którym ma on zupełnie inną
historię życia niż jego aktualna historia, nie zmieniając jego tożsamości.
„Gdyby nie poszedł do Oksfordu, nie zostałby prezydentem” – niezależnie
od tego, czy to twierdzenie jest prawdziwe czy nie, nie mamy problemu
z przypuszczeniem, że dokładnie to samo indywiduum mogło mieć inne
własności i inną historię. Zakładając, że spadająca dachówka zabiłaby Napo-
leona, gdy był jeszcze dzieckiem, przyjmujemy zupełnie inny świat niż ten,
w którym żyjemy. Ale nie jest to świat, w którym istniał jedynie odpowied-
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nik Napoleona czy pierwsza część Napoleona – jest to świat, w którym
Napoleon żył po prostu krócej. Tak więc te cechy naszego sposobu myślenia
o przedmiotach materialnych, jedynego sposobu, w jaki m o ż e m y
o nich myśleć, gdy nie siedzimy za biurkiem metafizyka, są związane z fak-
tem, że w przeciwieństwie do zdarzeń, własności lub podobnych niesubstan-
cjalnych rzeczy, przedmioty materialne istnieją jako naturalne indywidua
niezależnie od nas – nie są wyodrębnione przez pojęcia, jakie o nich mamy.
To rzeczywistość narzuca nam ograniczenia na pojmowanie czegokolwiek
substancjalnego jako podłoża wielorakich potencjalności, którego przyszłość
otwarta jest na nieskończenie wiele możliwości, znajdując się tym samym
w nieograniczonej różnorodności przypuszczalnych światów, zależnie od
okoliczności i od swej własnej wewnętrznej natury.

Można byłoby powiedzieć więcej na ten temat, ale już to wystarcza do
wykazania, że nie tylko nie ma dobrego powodu do wyciągnięcia idealis-
tycznego wniosku z filozofii języka, i że jest wiele powodów przeciwko
temu. Powróćmy teraz do naszego przeciwnika-idealisty, który doszedł do
uznania swojej teorii logicznej wraz z zasadą, że (jak to wyraża Putnam)
„przedmioty nie istnieją niezależnie od takiego czy innego schematu opisu”.
Jak mamy traktować upór naszego idealisty, który twierdzi, że nie ma żad-
nego powodu, aby przypuszczać (a nawet, że takie przypuszczenie byłoby
bezsensowne), iż takie indywidua, jakie przedstawiają się nam w doświad-
czeniu przedpojęciowym, są realnymi indywiduami, niezależnymi od identy-
fikowania ich przez doświadczający umysł?

Wydaje mi się, że takie stanowisko, którego nie wspiera rzekome wyjaś-
nienie w ramach teorii logicznej i epistemologicznej – a jej braki właśnie
wykazaliśmy – trudno ocenić inaczej niż tylko jako pewną odmianę scepty-
cyzmu. Podobnie jak w przypadku skrajnego sceptycyzmu, próba d o -
w i e d z e n i a, że nasze idee odpowiadają rzeczywistości, nie ma sensu;
byłaby to próba skonstruowania kolejnego mostu tam, gdzie nie powiodło
się to Kartezjuszowi. Kusząca jest możliwość przedstawienia argumentu
transcendentalnego, tj. udowodnienia, że w sposobie myślenia sceptyka
o jego własnej sytuacji jest coś, co zakłada odrzucaną przez niego rzeczy-
wistość. Idealista nasz zaprzecza temu, że odrębne indywidua potocznego
doświadczenia są niezależnie realne. Można powiedzieć, że koncepcja siebie
samego, jaką ma nasz idealista – jako podmiotu doświadczenia – jest zależ-
na od jego doświadczenia samego siebie jako przedmiotu materialnego, jako
myślącego zwierzęcia, niezależnie od tego, do jak abstrakcyjnej teorii siebie
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samego później sam doszedł lub go nakłoniono28. Można także argumento-
wać, że język, którego używa, jest ukształtowany w fundamentalny sposób
wokół naszej zwierzęcej zdolności do naturalnego wychwytywania jednost-
kowych przedmiotów jeszcze przed językiem czy teorią – nie może więc być
odniesienia do przedmiotów pojęciowych bez wcześniejszego odniesienia do
naturalnych indywiduów. Sądzę, ze można skonstruować takie przekonujące
argumenty. Jednak nasz konceptualistyczny oponent zawsze może odpowie-
dzieć: „Nawet jeśli masz rację, to czyż nie wystarczyłoby dla mojej koncep-
cji mnie samego lub odniesienia się do przedmiotów, żeby świat był w ten
sposób d o ś w i a d c z a n y? Język może być ukształtowany przez
doświadczenie, ale dlaczego mielibyśmy zakładać, że doświadczenie jest
ukształtowane przez niepoznawalną rzeczywistość?”

Cóż, z chwilą gdy dopuści się do powstania przepaści między ideami
a rzeczywistością, nie ma prostego lekarstwa na argument tego rodzaju scep-
tycyzmu. Aby przekroczyć lub obejść tę przepaść, musimy mieć koncepcję
doświadczenia, jako bezpośredniego, chociaż nie obrobionego, przedpojęcio-
wego kontaktu poznawczego z rzeczywistością. Chociaż j e s t ono nie
obrobione, dostarczając jedynie ramowej i pobieżnej wiedzy o fizycznych
własnościach rzeczy, to jednak pozwala nam wychwycić odrębne przedmioty
naturalne i ich relację do nas samych. Nasz idealista tak n a p r a w d ę
w to nie wątpi. N a p r a w d ę nie wątpi, że jego współtowarzysz, dziec-
ko, niedźwiedź czy też on sam jest odrębnym, niezależnym indywiduum.
W tym, że jego wątpienie nie jest prawdziwe, upodobnia się on do skrajne-
go sceptyka wątpiącego w poznanie zmysłowe. Nie jest jednak usatysfakcjo-
nowany filozoficznie. Jak możemy zaspokoić jego niedosyt?

Być może jedyną rzeczą, którą możemy w tym miejscu zaproponować
jest odwołanie się do wyjaśniającej mocy realizmu. Wyjaśnienie takie nie
jest wyjaśnieniem naukowym. Twierdzenie, że zarówno język, jak i doświad-
czenie są osnute wokół realnych i niezależnych od umysłu przedmiotów, nie
jest żadną naukową hipotezą czy teorią – nie jest wnioskowaniem o przed-
miotach, które znamy jedynie p o p r z e z tę hipotezę. Jest to raczej
pewien rodzaj wyjaśnienia filozoficznego pozwalającego nam zrozumieć,
w jaki sposób możliwe jest posiadanie przez nas wiedzy, którą już mamy.
Ten argument dość trafnie wyraził Locke w swojej analizie sceptycyzmu.

28 Quassim Cassam zasugerował mi, że w obliczu filozoficznych (np. kartezjańskich,
locke’owskich czy kantowskich) koncepcji jaźni potrzeba tu argumentu dla ustanowienia
koniecznego pierwszeństwa naszego ujęcia samych siebie jako przedmiotów fizycznych.
Formułuje taki argument w książce, która nie została jeszcze opublikowana [Faktycznie już
się ukazała: Q. C a s s a m, Self and World, Oxford: Clarendon Press 1997].
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Według niego wszyscy mamy nieinferencyjne poznanie rzeczy zewnętrznych
poprzez zmysły, „właściwych i jedynych sędziów w tej sprawie”. Gdy jed-
nak sceptyk udaje, że w to wątpi, możemy – jako filozofowie – dostarczyć
tego, co Locke nazywa „racjami towarzyszącymi”29. Zadaniem tych racji
nie jest uprawomocnienie naszego przekonania o istnieniu świata materialne-
go, gdyż nie wymaga ono żadnego uprawomocnienia, lecz (o ile ich celem
nie jest po prostu zdemaskowanie pozy) przypomnienie sceptykowi, jak
wiele wyjaśnia ze struktury naszego doświadczenia zmysłowego przyjęcie,
że jest ono prawdziwe – że zmysłowa świadomość świata r z e c z y -
w i ś c i e j e s t zmysłową świadomością świata. Rozumowanie to po-
zwala uwydatnić ogrom tego, co sceptyk podsuwa nam do przełknięcia.
Podobnie jest z zagadnieniem indywidualizacji. Podstawowe cechy doświad-
czenia percepcyjnego i języka naturalnego, które wyżej analizowałem (i inne
im podobne) są po prostu aspektami, przejawami i konsekwencjami naszej
pierwotnej zdolności wyławiania niezależnie odrębnych i jednostkowych
przedmiotów materialnych. To owe cechy stanowią filozoficzne explicandum,
gdyby z powodu filozoficznej negacji samej możliwości przedmiotów nieza-
leżnych od pojęć, teorii lub sposobów doświadczania, potrzebne były „racje
towarzyszące”. Realizm, czyli pogląd, że rzeczywiście posiadamy przedpoję-
ciowe poznanie takich naturalnych indywiduów, jest ich najlepszym filozo-
ficznym wyjaśnieniem30.

29 An Essay Concerning Human Understanding, IV.XI.3 (analiza w: A y e r s, Locke:
Epistemology and Ontology, t. I, s. 156-159) [W polskim przekładzie tłumacz oddaje termin
„concurrent reasons” po prostu jako „inne jeszcze racje”. Por. Rozważania dotyczące rozumu
ludzkiego, t. II, s. 356. U Locke’a termin ten ma jednak bardziej techniczny sens, który
wydobywa Ayers w swojej interpretacji poglądów Locke’a. Por. jego pracę Locke: Epistemo-
logy and Ontology, t. I, s. 158].

30 Wcześniejsze wersje tego artykułu były prezentowane w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w marcu 1995 roku (dzięki wspaniałomyślnemu wsparciu The British Council)
oraz jako wykład im. Gustava Bergmanna w University of Iowa, Iowa City, we wrześniu
1995 roku.

Przełożył Piotr Gutowski

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 181-205

John Foster

Świat dla nas:
obrona idealizmu fenomenalistycznego

I

Idealizm fenomenalistyczny to teza, że świat fizyczny (świat przestrzeni
fizycznej i przedmiotów materialnych) jest logicznie wytworzony przez
organizację ludzkiego doświadczenia zmysłowego. Innymi słowy, dla każde-
go faktu fizycznego F istnieje zbiór faktów S dotyczących regularności
i prawidłowości rządzących ludzkim doświadczeniem zmysłowym, takich,
że wystąpienie faktu F jest logiczną konsekwencją wystąpienia elementów
S i niczym więcej. Idealizm tego rodzaju pozostaje z jednej strony w opozy-
cji do r e a l i z m u f i z y k a l n e g o, który traktuje świat fizyczny
jako logicznie niezależny od ludzkiego umysłu i metafizycznie fundamental-
ny, a z drugiej – do n i h i l i z m u f i z y k a l n e g o, który zaprze-
cza całkowicie istnieniu świata fizycznego. Choć idealista uważa istnienie
świata fizycznego za całkowicie ukonstytuowane przez organizację ludzkiego
doświadczenia zmysłowego, nie jest on przez to zobowiązany twierdzić, że
nie istnieje ż a d n a konkretna rzeczywistość zewnętrzna w stosunku do
ludzkiego umysłu i odeń niezależna. Jego stanowisko zobowiązuje go jedy-
nie do twierdzenia, że jeśli istnieje taka rzeczywistość, to nie jest ona sama
przez się fizyczna, a jedynie przyczynia się do zaistnienia świata fizycznego
poprzez faktyczny lub potencjalny wpływ wywierany na ludzkie doświadcze-
nie. W istocie jest czymś bardzo naturalnym dla idealisty, że przyjmuje on
jakąś postać rzeczywistości zewnętrznej po to, aby wyjaśnić pojawienie się
naszego doświadczenia zmysłowego oraz odpowiednich faktów dotyczących
jego organizacji.

Trudno zaprzeczyć, że z trzech wymienionych konkurencyjnych poglądów
na naturę świata fizycznego, to właśnie pogląd realizmu fizykalnego jest
stanowiskiem „zdrowego rozsądku” – stanowiskiem, które zawiera się, wy-
raźnie lub w sposób ukryty, w tym, co zwykle przyjmujemy. Tym niemniej
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uważam, że to pogląd idealistyczny jest stanowiskiem słusznym i tego po-
glądu zamierzam tutaj bronić. Obrona ta z konieczności będzie obecnie
bardzo pobieżna; ostatecznie materiał całej książki1 staram się zmieścić
w ramach jednego wystąpienia. Chcę również zwrócić uwagę na fakt, że
niedawno opublikowałem artykuł na ten sam temat2, w związku z czym
byłoby rzeczą bardzo trudną, czy wręcz nierozsądną, unikanie wykorzysty-
wania dużych fragmentów tamtego artykułu. Jeśli potrzebuję jakiegoś uspra-
wiedliwienia, to niech nim będzie fakt, że znając moje poglądy, mimo
wszystko nalegano, bym zaprezentował się jako idealista, niewątpliwie myś-
ląc, że idealista będzie zwierzęciem rzadkiej i egzotycznej rasy, które należy
pokazać. No cóż – oto jestem.

Jest zrozumiałe, że znaczna część mojej obrony idealizmu przybierze
formę ataku na realizm fizykalny, który uważam za głównego rywala idea-
lizmu. Zamierzam zacząć od wskazania pewnych problemów, które mimo
iż może nie całkowicie obalają realizm, to sprawiają jednak, że staje się on
rozwiązaniem wyraźnie nieatrakcyjnym. Pierwszy z tych problemów dotyczy
realistycznego wyjaśnienia spostrzeżenia zmysłowego. Tutaj szczególnie
dotkliwa jest dla mnie świadomość, że zmuszony jestem skondensować
ogromną ilość materiału – wystarczającą do wypełnienia kilku rozdziałów
książki – do rozmiarów jednego krótkiego paragrafu.

II

Co to znaczy, że ktoś spostrzega coś fizycznego, np. widzi drzewo, czuje
ostrze noża, słyszy warkot samolotu? W obrębie realizmu fizykalnego istnie-
ją dwa konkurencyjne stanowiska. Według pierwszego kontakt percepcyjny
ze światem fizycznym jest zawsze psychicznie zapośredniczony. Tak więc
twierdzi się w nim, że za każdym razem, gdy podmiot S spostrzega obiekt
fizyczny x, występuje zawsze stan psychiczny ∑, który nie jest ze swej
istoty stanem percepcyjnym względem obiektu fizycznego, tak że percepcyj-
ny kontakt podmiotu S z obiektem x rozkłada się na dwa składniki. Pierw-
szy z tych składników sprowadza się do faktu, że podmiot S pozostaje w
stanie ∑, a drugi składnik obejmuje pewne dalsze fakty, ale żaden z tych
faktów ani ich suma nie zawiera czegoś więcej, co odnosiłoby się do stanu

1 J. F o s t e r, The Case for Idealism, London: Routledge & Kegan Paul 1982.
2 J. F o s t e r, The Succinct Case for Idealism, w: H. R o b i n s o n (ed.), Objec-

tions to Physicalism, Oxford: Clarendon Press 1993, s. 293-313.
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psychicznego podmiotu S w odpowiednim czasie (tj. czegoś ponad to, co
jest już zawarte w fakcie pozostawania przez podmiot S w stanie ∑). Owe
dalsze fakty będą dotyczyły takich spraw, jak jakościowa relacja między ∑
i x oraz przyczynowy udział x-a w realizacji odpowiedniego stanu ∑ w pod-
miocie S. To stanowisko będę nazywał t e z ą o p s y c h i c z n y m
z a p o ś r e d n i c z e n i u (w skrócie: TPZ). Według drugiego stano-
wiska kontakt percepcyjny ze światem fizycznym jest psychicznie bezpo-
średni. Na gruncie tego poglądu, kiedy podmiot S spostrzega obiekt fizyczny
x oraz nie istnieje żaden inny obiekt fizyczny, który S spostrzega bardziej
bezpośrednio, percepcyjny kontakt podmiotu S z obiektem x jest czymś
psychicznie podstawowym, tzn. na poziomie psychicznym nie rozkłada się
on na czynniki bardziej podstawowe: na pozostawanie podmiotu w pewnym
innym stanie psychicznym (który ze swej istoty nie jest fizycznie percepcyj-
ny) oraz na pewne dodatkowe fakty. To stanowisko nazwę t e z ą o
r e l a c j i p o d s t a w o w e j (w skrócie: TRP). W obrębie realizmu
każdy przypadek spostrzegania obiektu fizycznego musi być w zgodzie
z jednym lub z drugim poglądem i, oczywiście, nie może pozostawać
w zgodzie z obydwoma stanowiskami jednocześnie.

Problem stojący przed realistą polega na tym, że aczkolwiek powyższe
dwa poglądy są jedynymi dostępnymi dla niego opcjami, żaden nie wydaje
się pozwalać na udzielenie zadowalającego wyjaśnienia. Według mnie jedy-
nym sposobem, w jaki można sensownie pojąć TRP, jest przedstawienie
świadomości percepcyjnej jako swoistego umysłowego reflektora – jako
snopu światła prezentującej świadomości – który sięga do zewnętrznego
otoczenia i pobiera całą swoją treść fenomenalną z cech zmysłowych oświet-
lanego obiektu (odpowiednio do danej modalności zmysłowej i perspekty-
wy). Jednak chociaż takie prezentacyjne ujęcie zgadza się ze sposobem,
w jaki zwykliśmy myśleć o świadomości percepcyjnej w naszym codzien-
nym życiu, jest ono narażone na zasadniczy zarzut. Utrzymując bowiem, że
świadomość zapożycza swoją treść fenomenalną z cech spostrzeganego
przedmiotu, nie dopuszczamy przypadków, w których zmysłowy wygląd
przedmiotu nie zgadza się z jego prawdziwym charakterem; założywszy zaś,
że w ogóle spostrzegamy jakieś przedmioty fizyczne, nie da się zaprzeczyć,
że takie przypadki faktycznie zachodzą (np. wskutek załamania się promieni
albo użycia zniekształcających soczewek). Z drugiej jednak strony, taki
rodzaj związku między podmiotem a przedmiotem zewnętrznym, jaki przyj-
muje TPZ, w ogóle nie wydaje się spełniać warunków rzeczywistej percep-
cji. Z pewnością bowiem jest prawdą konceptualną, że kiedy ktoś rzeczywiś-
cie coś spostrzega, wówczas staje się percepcyjnie ś w i a d o m y tej
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rzeczy. Natomiast w sytuacji spostrzeżenia, jak ją widzi TPZ, gdzie stan
psychiczny zachodzący w podmiocie nie jest ze swej natury stanem fizycz-
nie percepcyjnym, wydaje się, że świadomość podmiotu nigdy nie sięga
poza granice jego własnego umysłu. Widać to szczególnie jasno w przypad-
ku teorii danych zmysłowych, gdzie przyjmuje się, że stan psychiczny pole-
ga na uświadomieniu sobie jakiegoś w e w n ę t r z n e g o (umiejscowio-
nego w umyśle) obiektu zmysłowego, który podmiot mylnie interpretuje jako
zewnętrzny; wówczas owe wewnętrzne obiekty (dane zmysłowe) wydają się
tworzyć jakby ekran, czy „zasłonę percepcji”, która zakrywa wszelkie przed-
mioty zewnętrzne leżące poza nią. To odnosi się ogólnie do wszystkich
teorii TPZ. Tak więc, jeśli stan pośredniczący nie zawiera żadnej świado-
mości obiektu wewnętrznego, wówczas w ostatecznej analizie nie będzie
mowy o żadnej świadomości percepcyjnej (tj. zmysłowo-percepcyjnej); jedy-
ną świadomością będzie introspekcyjna świadomość pozostawania w odpo-
wiednim niepercepcyjnym stanie. Taka sytuacja ma na przykład miejsce
w kognitywnym ujęciu Armstronga.

Wniosek stąd wydaje się być następujący. Jeśli realizm ma rację, to
naprawdę w ogóle nie spostrzegamy przedmiotów fizycznych: albo nie spo-
strzegamy (tj. zmysłowo nie spostrzegamy) w ogóle niczego, albo spostrze-
gamy przedmioty wewnętrzne, które mylnie uważamy za zewnętrzne. Jeśli
faktycznie tak jest – a osobiście nie widzę żadnego sposobu obejścia wska-
zanych trudności – rezultat ten jest niewątpliwie kłopotliwy dla realisty.
Wystarcza on w zasadzie do całkowitego zdyskredytowania jego stanowiska,
jako że nie jest jasne, czy możemy sensownie pojąć sugestię, że przedmioty
fizyczne z naszego potocznego schematu pojęciowego (drzewa, domy, rzeki
itp.) są niespostrzegalne. Dla idealisty nie istnieje tu, rzecz jasna, żaden
problem. Biorąc świat fizyczny za coś, co jest logicznie wytworzone przez
organizację ludzkiego doświadczenia zmysłowego, gwarantuje on to, że
przedmioty fizyczne stają się dostępne dla percepcji bez zmuszania świado-
mości percepcyjnej do sięgania poza granice umysłu. Gwarantuje on więc,
że jeśli istnieje zasłona percepcji, przedmioty fizyczne znajdują się po tej
stronie owej zasłony.

III

Realista mógłby odpowiedzieć, że nawet jeśli nasze doświadczenie zmys-
łowe nie wprowadza nas w kontakt percepcyjny ze światem fizycznym, to
można jednak na nim polegać jako na źródle informacji o świecie fizycznym
i że ta więź epistemiczna liczy się przede wszystkim. To prawda, jest czymś
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kłopotliwym być zmuszonym do przyznania, że nigdy naprawdę nie spo-
strzegamy przedmiotów fizycznych – nigdy nie widzimy rzeczy będących
przed naszymi oczami i nie czujemy rzeczy trzymanych w ręku; ale dopóki
zachowujemy założenie, że nasze doświadczenie zmysłowe rzeczywiście
informuje nas o obecności i charakterze tych rzeczy, dopóty kłopot jest,
można powiedzieć, znośny. Ostatecznie, czyż głównym powodem, dla które-
go przywiązujemy tak wielką wagę do naszej domniemanej zdolności per-
cepcji świata fizycznego nie jest szczególna rola epistemiczna, którą, jak
sądzimy, odgrywa ta percepcja?

Jest tu wiele ważnych problemów, w które nie mam czasu się wgłębiać.
W szczególności zmuszony jestem zostawić na boku bardzo interesujące
pytanie, czy bez percepcyjnego kontaktu ze światem fizycznym nasze empi-
ryczne przekonania o świecie fizycznym mogą spełniać warunki rzeczywistej
wiedzy. Problem polega na tym, że, na pierwszy rzut oka, nabywamy owych
przekonań na podstawie założenia, iż nasze doświadczenia zmysłowe są
fizycznie percepcyjne. A jeśli owo założenie jest błędne, to status episte-
miczny powstałych przekonań zostaje zakwestionowany z powodów poda-
nych przez Gettiera. Nie podejmę również pytania, czy realista może spros-
tać wyzwaniu radykalnego sceptyka fizykalnego, który domaga się, by wia-
rygodność naszych potocznych przekonań o świecie fizycznym była uzasad-
niona od zera, bez opierania się na jakimkolwiek świadectwie wykraczają-
cym poza wiedzę o naszym własnym życiu umysłowym, którą mamy dzięki
introspekcji i pamięci introspekcyjnej. W obu tych kwestiach po prostu
oddaję pole realiście bez walki. Problem, na który chciałbym zwrócić uwa-
gę, jest następujący: nawet jeśli się założy, że wiedza o świecie fizycznym
jest możliwa oraz że radykalny sceptycyzm może być pokonany, stanowisko
realistyczne nakłada bardzo surowe – i to n i e p r z y j e m n i e surowe
– ograniczenia na zakres informacji, które możemy uzyskać o świecie fi-
zycznym.

Sedno problemu polega na tym, że w obrębie realizmu badania empirycz-
ne w najlepszym razie prowadzą do wiedzy, lub dobrze ugruntowanych
przekonań, o f o r m a l n e j s t r u k t u r z e świata fizycznego
oraz jego o r g a n i z a c j i p r z y c z y n o w e j i n o m o l o -
g i c z n e j, a nie o jego w e w n ę t r z n e j t r e ś c i. To ogra-
niczenie odnosi się zarówno do naszej wiedzy o przestrzeni fizycznej, jak
i do naszej wiedzy o przedmiotach zajmujących tę przestrzeń. Tak więc na
podstawie informacji pochodzących ze zmysłów oraz teoretyzowania, które
z tych informacji wyrasta, możemy stwierdzić istnienie przestrzeni zewnętrz-
nej oraz odtworzyć jej strukturę geometryczną, ale nigdy nie będziemy
mogli odkryć, jaka ta przestrzeń jest sama w sobie, niezależnie od tej struk-
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tury. Nie możemy odkryć natury tego, co posiada owe własności geomet-
ryczne i co stanowi środowisko dla przedmiotów i zdarzeń fizycznych; lub
jeśli wolimy pojmować przestrzeń fizyczną nie jako coś konkretnego, lecz
jako abstrakcyjny system sposobów, w jakie można geometrycznie ułożyć
przedmioty i zdarzenia fizyczne, wówczas tym, czego nie możemy odkryć,
jest natura relacji bycia w pewnej odległości, które to relacje tworzą cegiełki
tych układów. Podobnie, nawet jeśli będziemy w stanie stwierdzić istnienie
przedmiotów zewnętrznych umieszczonych w tej przestrzeni oraz odkryć ich
kształt i rozmiar, ich przestrzenny i czasoprzestrzenny układ, ich moc przy-
czynową i podatność na działanie przyczyn zewnętrznych (sensitivities),
a także rozmaite sposoby kompozycji przedmiotów bardziej złożonych z pro-
stszych, to nigdy nie będziemy mogli odkryć natury ich ostatecznej treści
jakościowej – natury materiału wypełniającego przestrzeń lub jakości przeni-
kających przestrzeń, które stanowią istotę zajmowania przez nie przestrzeni.
Jakkolwiek bowiem głęboko i dokładnie bylibyśmy w stanie scharakteryzo-
wać wewnętrzną konstytucję takich przedmiotów, to oprócz specyfikacji ich
czasoprzestrzennych i przyczynowych własności, nigdy nie będziemy mogli
odkryć, czym są najprostsze przedmioty (elementarne cząstki) same w sobie.
Oczywiście, zwykle sądzimy, że nasza wiedza o świecie fizycznym jest
czymś więcej niż znajomością struktury i organizacji; uważamy bowiem
zwykle, że przestrzeń i przedmioty w niej zawarte są w istocie takie, jakimi
je reprezentuje nasze doświadczenie zmysłowe. Tak więc myślimy o trawie,
że jest faktycznie wypełniona tą wewnętrzną zielenią, która charakteryzuje
jej typowy wygląd, oraz myślimy o kolistym kształcie monety, że jest on,
w sposób, który przekracza jego formalny opis geometryczny, dokładnie taki
sam jak kolistość, która może występować jako granica plamy barwnej
w polu wzrokowym. Ale chociaż takie przypisywanie jakości zmysłowych
światu fizycznemu stanowi część naszego przedrefleksyjnego poglądu na
rzeczy, nie wytrzymuje ono racjonalnej krytyki. Chodzi tu nie tylko o to,
że nauki fizykalne udowodniły, że jest ono empirycznie nieuprawomocnione,
choć tak, oczywiście, się stało. Chodzi przede wszystkim o to, że te jakości
są ze swej istoty jakościami zjawisk zmysłowych i skoro tak jest, nie potra-
fimy w ogóle pojąć, na czym polegałaby ich ostateczna realizacja poza
treścią doświadczenia. Jedyny sposób, w jaki możemy zrozumieć takie przy-
pisywanie jakości zmysłowych, to pojmowanie ich na modłę przypisywania
jakości wtórnych, jako przyznających rzeczom zewnętrznym jedynie zdol-
ność pobudzania w pewien sposób ludzkiego doświadczenia; ale tak pojęte
jakości zmysłowe przestają mieć jakikolwiek znaczenie dla problemu we-
wnętrznej treści.
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Istnieje pewna zaskakująca konsekwencja takiego ograniczenia zakresu
naszej wiedzy o świecie fizycznym, konsekwencja, która szczególnie mocno
ilustruje i podkreśla to ograniczenie. Otóż nawet w ramach realizmu fizykal-
nego, można dopuścić możliwość, że świat fizyczny jest w swej istocie
i charakterze czysto umysłowy. Nie znając bowiem jego treści, możemy
całkiem swobodnie założyć, że odpowiednia struktura i organizacja zrealizo-
wana jest w dziedzinie umysłów i zdarzeń umysłowych. Na przykład, można
dopuścić możliwość, że przestrzeń fizyczna jest polem doświadczenia zmys-
łowego istniejącym w jakimś pozaludzkim umyśle, a fundamentalne jakości
fizyczne rozlokowane w punktach i obszarach tego pola są jakościami
z m y s ł o w y m i. Albo inaczej, moglibyśmy założyć, że elementarne
cząstki fizyczne są jakimiś pozaludzkimi umysłami i że położenie prze-
strzenne każdej cząstki w danej chwili wyznaczone jest przez trzy jakościo-
we współrzędne będące wartościami charakteryzującymi aktualny stan psy-
chiczny danej cząstki. W obydwu przypadkach musielibyśmy założyć odpo-
wiednie prawa rządzące zdarzeniami w zewnętrznej rzeczywistości umysło-
wej (aby uzyskać odpowiednie prawa fizykalne), a także odpowiednie prawa
łączące, które ustalałyby powiązania między tymi zdarzeniami a zdarzeniami
w umysłach ludzkich (aby uzyskać prawa psychofizyczne). Rzecz jasna,
każda mentalistyczna hipoteza tego rodzaju będzie spójna tylko przy założe-
niu, że to, co mentalne, jest czymś sui generis i metafizycznie fundamental-
nym – a więc przy założeniu, z którym dyskutowałoby wielu filozofów3.
To jednak nie podważa zasadności wzięcia takich hipotez pod uwagę w obe-
cnym kontekście, gdyż bez względu na to, jaką koncepcję tego, co mentalne,
zakładałyby owe hipotezy, sam fakt, że możemy je w ogóle wysuwać w
r e l a c j i d o t e j k o n c e p c j i, jest wystarczający dla celów
naszej ilustracji. Pozwala nam możliwie najjaśniej zobaczyć, jak bardzo
ograniczone jest to, co nasze świadectwo empiryczne pozwala nam odkryć
o naturze świata fizycznego pojętego realistycznie. Ukazuje nam najdrastycz-
niej, jak bardzo niewiele wiemy, nie znając wewnętrznej treści.

Pomysł, iż mogłoby się okazać, że fizyczny świat realisty składa się
z pierwiastków psychicznych, jest dziwny i może nas uderzać jako zbyt
dziwaczny, by brać go poważnie. Jest jednak rzeczą interesującą, że jeśli
pominiemy hipotezy mentalistyczne, nie mamy żadnego sposobu utworzenia
koncepcji tego, czym mogłaby być owa niedostępna treść. Nie możemy
wypracować takiej koncepcji w kategoriach f i z y k a l n y c h, ponieważ

3 Tej koncepcji dualistycznej starałem się bronić w: J. F o s t e r, The Immaterial Self:
A Defence of the Cartesian Dualist Conception of the Mind, London: Routledge 1991.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



188 John Foster

nasz system pojęć fizykalnych wyrósł dla potrzeb teorii opartej na empirii
i nie jest dostatecznie wyposażony do tego, by umożliwić charakterystykę
czynników, które nie poddają się testowaniu empirycznemu. Nie istnieje
również żadne trzecie źródło pojęć opisowych – ani fizyczne, ani psychiczne
– z którego moglibyśmy skorzystać. Jakkolwiek na pozór dziwaczne, menta-
listyczne koncepcje tego, jaki świat fizyczny może być w swej istocie, są
jedynymi koncepcjami dostępnymi w ramach realizmu.

IV

Innym sposobem odpowiedzi na powyższą sytuację epistemologiczną
byłoby porzucenie fizykalnego realizmu. Porzuciwszy bowiem realizm, mo-
żemy powiedzieć, że to nie treść ś w i a t a f i z y c z n e g o jest
empirycznie niedostępna, ale jedynie treść rzeczywistości zewnętrznej (o ile
taka istnieje), która leży u podstaw świata fizycznego. Innymi słowy, biorąc
świat fizyczny za logiczny wytwór czegoś innego (wytwór wyłącznie do-
świadczenia ludzkiego, czy też czegoś częściowo zewnętrznego), możemy
zagwarantować, że będzie on obejmował tylko to, co jest empirycznie do-
stępne. Wówczas, oczywiście, możemy również uniknąć wcześniejszego
problemu dotyczącego percepcji, gdyż przyznając odpowiednią twórczą rolę
faktom dotyczącym ludzkiego doświadczenia, możemy zagwarantować, że
świat fizyczny stanie się dostępny również p e r c e p c y j n i e. Wbrew
naszym wcześniejszym intuicjom, porzucenie realizmu fizykalnego zaczyna
przedstawiać się jako atrakcyjna opcja. Zamierzam teraz wykazać, że opcję
tę zdecydowanie wspierają również inne racje.

Pomimo twierdzenia o niedostępności treści rzeczywistości zewnętrznej,
jak dotąd nie zakwestionowaliśmy założenia, że możemy empirycznie odkryć
jej strukturę i organizację. Możemy jednak przynajmniej przedstawić sobie
możliwość tego, że faktyczna struktura i organizacja rzeczywistości różni się
od tej, która ujawnia się empirycznie z ludzkiego punktu widzenia. Możemy
taką sytuację przedstawić sobie tak, że będzie ona spełniać następujące
warunki: po pierwsze, różnica ta nie będzie tylko przypadkowa (tj. uzależ-
niona od zachodzenia określonych okoliczności zewnętrznych), ale będzie
zagwarantowana nomologicznie, tak że nie będą możliwe żadne okolicznoś-
ci, w których (bez zmiany praw zewnętrznych) prawdziwy charakter ze-
wnętrznej struktury i organizacji stałby się empirycznie jawny; po drugie,
ta różnica pomiędzy strukturą faktyczną a empirycznie ujawnialną nie bę-
dzie, ogólnie rzecz biorąc, na tyle wielka, by uczynić nihilizm fizykalny
hipotezą prawdopodobną. Rozwijając mój dalszy i, jak sądzę, decydujący
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argument antyrealistyczny, chciałbym rozważyć przypadki zachodzenia ta-
kich sytuacji.

Zacznę od konkretnego przykładu. Przypuśćmy, że rzeczywistość ze-
wnętrzna (albo przynajmniej ta jej część, która wiąże się z istnieniem świata
fizycznego) składa się z następujących elementów: czasu (który będzie rów-
nież wymiarem ludzkiego życia umysłowego), trójwymiarowej i (w przybli-
żeniu) euklidesowej przestrzeni S, pewnego rozkładu jakości w punktach
i obszarach przestrzeni w momentach czasowych oraz pewnych praw rządzą-
cych tym rozkładem, a w szczególności praw określających, w jaki sposób
wcześniejsze warunki i procesy jakościowe powodują późniejsze. Aby uczy-
nić miejsce dla n a s z e j relacji do tej rzeczywistości, a w szczególności,
by wyjaśnić sposoby, w jakie rzeczy pojawiają się nam zmysłowo, przyjmij-
my, że istnieją pewne prawa łączące zdarzenia zewnętrzne ze zdarzeniami
w ludzkim umyśle – a w szczególności prawa, które zapewniają, że określo-
ne typy procesów zewnętrznych wywołują określone typy doświadczeń. Nie
musimy się tu zajmować problemem wewnętrznej natury przestrzeni S (poza
jej strukturą geometryczną) oraz problemem tożsamości jakości w niej zre-
alizowanych (jeśli ktoś potrzebuje czegoś konkretnego, żeby to sobie uzmys-
łowić, może traktować przestrzeń S jako trójwymiarowe pole sensoryczne,
a wspomniane jakości jako jakości zmysłowe). Przypuśćmy teraz, że z jed-
nym kluczowym wyjątkiem owa rzeczywistość zewnętrzna oraz prawa łączą-
ce ją z ludzkim umysłem dokładnie odpowiadają domniemanemu światu
fizycznemu oraz prawom psychofizycznym postulowanym przez nauki empi-
ryczne. Ów wyjątek jest następujący: w przestrzeni S znajdują się dwa trój-
wymiarowe obszary R1 i R2 o tym samym kształcie i wymiarze, takie, że
nomologicznie wszystko jest tak zorganizowane, zarówno wewnętrznie jak
i w stosunku do ludzkiego umysłu, jak gdyby R1 i R2 zamieniły się miej-
scami. Na przykład weźmy jakikolwiek proces w przestrzeni S, taki, że nor-
malnie przebiegał on będzie w linii prostej, oraz załóżmy, że jeśli taki pro-
ces dociera (w zwykły S-czasowo ciągły sposób) do jakiegoś punktu na
granicy R1, natychmiast zmienia swoje położenie przechodząc do odpowied-
niego punktu na granicy R2 i z tego punktu posuwa się dalej wzdłuż odpo-
wiedniej prostej. I odwrotnie, jeśli taki proces dotrze (w zwykły sposób) do
granicy obszaru R2, zachodzi wówczas dokładnie analogiczne przesunięcie
do granicy R1. Ogólnie rzecz biorąc, w stosunku do standardów określają-
cych zachowanie się rzeczy w pozostałej części przestrzeni, ich wzajemne
oddziaływanie i oddziaływanie z naszymi umysłami, wszystko jest tak zor-
ganizowane odnośnie do granic obu tych obszarów, jak gdyby jeden z tych
obszarów miał położenie drugiego. Zwięźle moglibyśmy wyrazić tą sytuację
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następująco: każdy z tych obszarów jest położony f u n k c j o n a l n i e
(położony z uwagi na f u n k c j o n a l n ą geometrię przestrzeni S) tam,
gdzie drugi położony jest w e w n ę t r z n i e (położony z uwagi na
w e w n ę t r z n ą geometrię przestrzeni S). Mówiąc tutaj o geometrii
„funkcjonalnej” przestrzeni S, mamy na myśli taką nie-rzeczywistą geometrię
wewnętrzną, którą sugeruje nam owa organizacja – taką wewnętrzną geomet-
rię, którą przestrzeń S powinna posiadać, aby, przy zachowaniu tej samej
organizacji, odzyskać organizacyjną (tj. nomologiczną) jednorodność.

Określając strukturę świata zewnętrznego, nauki empiryczne, a także
empiryczne metody zdrowego rozsądku, próbują maksymalizować jednorod-
ność organizacyjną; w szczególności, poszukują one teorii, która zbliżałaby
się tak bardzo, jak tylko jest to możliwe (pozostając w zgodzie ze świadec-
twem empirycznym), do przedstawiania świata jako podlegającego tym sa-
mym uwarunkowaniom nomologicznym we wszystkich swoich miejscach
i momentach czasowych. Nic zatem dziwnego, że teoria fizykalna, która po-
wstaje empirycznie, nie ujawnia tego kaprysu organizacyjnego w przestrzeni
S. Ponieważ zaś jednorodność w przestrzeni S może być odzyskana poprzez
zamianę miejsc R1 i R2, świat fizyczny, który empirycznie konstruujemy,
odzwierciedla taką rzeczywistość zewnętrzną, która zaistniałaby wskutek tej
zmiany: w postulowanym świecie fizycznym obszar odpowiadający R1 zosta-
je empirycznie umieszczony w otoczeniu odpowiadającym otoczeniu R2

w przestrzeni S, a obszar, który odpowiada obszarowi R2, zostaje umiesz-
czony w otoczeniu odpowiadającym otoczeniu R1 w przestrzeni S. Krótko
mówiąc, postulowana topologia fizykalna, odzwierciedlająca to, co dane
empirycznie, zgadza się z topologią f u n k c j o n a l n ą przestrzeni S,
a nie z jej topologią w e w n ę t r z n ą.

Jakie znaczenie powinniśmy przypisać temu hipotetycznemu przypadko-
wi? Dla większej intuicyjnej przejrzystości, uczyńmy go bardziej konkret-
nym. Załóżmy, że R1 odpowiada temu, co w naszym empirycznie postulo-
wanym świecie fizycznym utożsamiamy z obszarem, gdzie znajduje się
Oksford, zaś R2 niech odpowiada obszarowi, gdzie znajduje się Cambridge
(dla prostoty będę udawał, że Ziemia się nie porusza, a więc że w kolejnych
momentach czasowych każdy obszar geograficzny pozostaje dokładnie w tej
samej części przestrzeni fizycznej). Oznacza to, że chociaż R1 odpowiada
Oksfordowi, jego otoczenie odpowiada hrabstwu Cambridge (a ściśle mó-
wiąc, temu, co pozostanie z hrabstwa Cambridge po usunięciu z niego same-
go Cambridge), oraz że chociaż R2 odpowiada Cambridge, jego otoczenie
w przestrzeni S odpowiada hrabstwu Oksford (a dokładniej, temu, co pozo-
stanie z hrabstwa Oksford po usunięciu z niego samego Oksfordu). Zatem,
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gdyby ktoś chciał wybrać się z Oksfordu do Cambridge, trasa jego podróży
w rzeczywistości zewnętrznej miałaby zupełnie inny charakter niż trasa,
która byłaby empirycznie dana. Zewnętrzny proces rozpocząłby się w R1,
w miejscu odpowiadającym Oksfordowi, ale otoczonym przez obszar odpo-
wiadający hrabstwu Cambridge. Ale gdy tylko nasz podróżny wyjedzie
z miejsca, które zajmuje Oksford, cały proces momentalnie zmieni swoją
lokalizację w przestrzeni S i znajdzie się w punkcie tuż obok R2, które
odpowiada miejscu w hrabstwie Oksford, normalnie uważanemu za bezpo-
średnie sąsiedztwo Oksfordu. Dalej proces ów będzie przebiegał w taki
sposób, że jego trasa będzie zgodna z trasą daną empirycznie, aż dotrze on
do granicy R1, gdzie wówczas, kiedy empiryczny obraz podróży ukaże nam
naszego podróżnego wjeżdżającego do Cambridge, sama podróż jeszcze raz
momentalnie zmieni swoją lokalizację i stanie się procesem przemieszczania
się przez R2. Zatem to, co podmiotowi wyda się przestrzennie ciągłą podró-
żą rozgrywającą się w przestrzeni fizycznej, będzie odpowiadało procesowi
w przestrzeni S, który staje się nagle procesem całkowicie nieciągłym, kie-
dykolwiek osiąga on (od wewnątrz czy z zewnątrz) granice obszarów R1 lub
R2. Oczywiście, nie chodzi tu tylko o to, że nieciągłości w procesie rozgry-
wającym się w przestrzeni zewnętrznej nie będą dane p o d m i o t o w i;
prawa natury zapewnią, że owe nieciągłości pozostaną całkowicie niewykry-
walne przez kogokolwiek, w każdym czasie, jakimikolwiek środkami empi-
rycznymi. Całe świadectwo empiryczne, przeszłe i przyszłe, aktualne i po-
tencjalne, począwszy od najbardziej przypadkowych obserwacji a skończyw-
szy na najściślejszych testach eksperymentalnych, będą wydawały się wska-
zywać, że ów proces zewnętrzny był (tak jak się subiektywnie przedstawiał)
przestrzennie ciągły.

Nasze kluczowe pytanie brzmi: co powinniśmy powiedzieć o świecie
fizycznym, mając na uwadze tę rozbieżność między (z jednej strony) struk-
turą i organizacją rzeczywistości zewnętrznej a (z drugiej strony) sposobem
empirycznego jawienia się rzeczy? Jak powinniśmy charakteryzować rzeczy
na poziomie fizycznym? Formalnie mamy do dyspozycji trzy możliwości.
Pierwsza z nich polega na stwierdzeniu, że nie ma w ogóle świata fizyczne-
go: anomalia organizacyjna dotycząca obszarów R1 i R2 jest nie do pogo-
dzenia z jakimkolwiek stanowiskiem różnym od nihilizmu fizykalnego.
Druga możliwość polega na stwierdzeniu, że świat fizyczny istnieje oraz że
jego struktura i organizacja jest zgodna ze strukturą i organizacją rzeczywis-
tości zewnętrznej. To pociągałoby za sobą stwierdzenie, że wbrew temu, co
normalnie przyjmujemy i na co wskazuje całe potencjalne i aktualne świa-
dectwo empiryczne, Oksford naprawdę znajduje się w hrabstwie Cambridge,
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a Cambridge naprawdę znajduje się w hrabstwie Oksford. Trzecia możliwość
polega na uznaniu, że świat fizyczny istnieje i że jego struktura i organiza-
cja są takie, jakimi są przedstawiane empirycznie z ludzkiego punktu widze-
nia. Konsekwencją tego stanowiska jest stwierdzenie, że wbrew położeniu
R1 i R2 w rzeczywistości zewnętrznej, Oksford i Cambridge znajdują się
tam, gdzie normalnie sądzimy, że są – odpowiednio w hrabstwach Oksford
i Cambridge. Otóż wydaje mi się, że ze wszystkich trzech opcji, tylko ta
ostatnia jest wiarygodna. Jest niewątpliwie rzeczą oczywistą, że kaprys
organizacyjny w rzeczywistości zewnętrznej nie wystarcza do całkowitego
wyeliminowania świata fizycznego. Ale przyjąwszy, że zachowujemy świat
fizyczny, z pewnością chcemy, by jego topologia odpowiadała funkcjonalnej,
empirycznie danej topologii przestrzeni S, a nie topologii wewnętrznej tejże
przestrzeni. Z całą pewnością chcemy móc powiedzieć nie tylko to, że Oks-
ford spełnia wszystkie aktualne i potencjalne testy empiryczne bycia w hrab-
stwie Oksford, ale że rzeczywiście jest w hrabstwie Oksford, oraz że Cam-
bridge nie tylko spełnia wszystkie aktualne i potencjalne testy bycia w hrab-
stwie Cambridge, ale że naprawdę właśnie tam jest. Decydującym względem
jest to, że świat fizyczny jest z definicji n a s z y m światem w epistemo-
logicznie kluczowym sensie. Coś, co jest całkowicie na mocy praw natury
koniecznie ukryte – czy nawet systematycznie fałszowane – dla ludzkiego
punktu widzenia, nie kwalifikuje się, by być topologiczną strukturą n a -
s z e g o świata w t a k i m sensie. Jakkolwiek rzeczy mogą się przedsta-
wiać sub specie aeternitatis, n a s z świat fizyczny musi niewątpliwie
mieć tę własność, że m y posiadamy empiryczny dostęp do jego struktury
i organizacji.

Wzięliśmy pod uwagę jeden szczególny przypadek, ale istnieje wiele –
faktycznie dowolnie wiele – innych przypadków, które można skonstruować
według takich samych ogólnych zasad i które mogą posłużyć do zilustrowa-
nia tego samego ogólnego problemu. Na przykład można pomyśleć przypa-
dek, w którym obiekt zewnętrzny odpowiadający przestrzeni fizycznej będzie
się składać z dwóch przestrzeni tak zorganizowanych we wzajemnej relacji
do siebie i w stosunku do umysłu ludzkiego, jak gdyby były jedną prze-
strzenią. Albo inny przykład: załóżmy, że przestrzeń zewnętrzna jest jedna,
ale wśród jakości w niej występujących są takie dwie jakości, że w relacji
do określonego obszaru R wszystko jest tak zorganizowane, jak gdyby każda
z tych jakości występująca w obszarze R utożsamiała się z drugą jakością
występującą poza obszarem R. Albo jeszcze coś innego: przypuśćmy, że
w całej przestrzeni zewnętrznej jakieś dwie jakości zamieniają się z sobą co
godzinę swoim aktualnym rozkładem i rolą funkcjonalną, wskutek czego
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wszystko jest tak zorganizowane, jak gdyby jedna z tych jakości w godzi-
nach 1, 3, 5, 7, ... utożsamiała się z drugą jakością w godzinach 2, 4, 6,
8, ... . W każdym z tych trzech nowych przypadków nasza intuicja poszłaby
tym samym torem, co w przypadku, który rozważaliśmy: powiedzielibyśmy,
że wszystko to zachowuje istnienie świata fizycznego, ale że struktura i or-
ganizacja tego świata zgadza się raczej z tym, co dane empirycznie, a nie
z tym, co zachodzi w rzeczywistości zewnętrznej. A zatem gdybyśmy przy-
puścili, że rzeczywistość zewnętrzna jest sumą dwóch przestrzeni zorganizo-
wanych tak, jak gdyby były jedną, nasza intuicja kazałaby nam uznać, że
istnieje tylko jedna przestrzeń fizyczna, odzwierciedlająca szczególny (symu-
lujący jedną przestrzeń) charakter tej organizacji. Podobnie, przypuściwszy,
że dwie jakości zewnętrzne co godzinę zamieniają się z sobą swoim aktual-
nym rozkładem w przestrzeni i rolą funkcjonalną, odtwarzalibyśmy czaso-
przestrzenne ścieżki odpowiednich jakości fizycznych w sposób, który za-
chowywałby organizacyjną jednorodność, a nie w sposób, który odpowiadał-
by relacjom jakościowej tożsamości i różnicy w samej rzeczywistości ze-
wnętrznej. Co więcej, sądzę, że jest jasne, iż takie byłoby nasze podejście
do wszystkich przypadków tego ogólnego rodzaju – do wszystkich przypad-
ków, w których zewnętrzna struktura i organizacja odbiegałaby od struktury
i organizacji danej empirycznie, chociaż nie tak radykalnie, aby nihilizm
fizykalny zyskał pewną wstępną wiarygodność. W naszym podejściu do
wszystkich tych przykładów powtarza się ta sama podstawowa myśl: fizycz-
na struktura i organizacja, konstytuująca n a s z świat (w epistemologicz-
nie istotnym sensie), musi być z zasady empirycznie dostępna dla n a s
– empirycznie rozpoznawalna z ludzkiego punktu widzenia.

Wniosek jest więc następujący: niezależnie od tego, jaka będzie struktura
rzeczywistości zewnętrznej, musimy przyjąć, że struktura świata fizycznego
jest logicznie określona nie tylko przez samą strukturę zewnętrzną, ale także
przez tę strukturę wziętą razem ze sposobem, w jaki rzeczywistość zewnętrz-
na jest nomologicznie zorganizowana, zarówno wewnętrznie jak i w stosun-
ku do ludzkiego umysłu. Tak będzie nie tylko w tego rodzaju przypadkach,
które właśnie rozważaliśmy, gdzie zachodzi różnica między tym, jak rzeczy
się mają na zewnątrz, a tym, jak się empirycznie ujawniają, ale również
i w granicznym przypadku, w którym struktura zewnętrzna i struktura fi-
zyczna są z sobą zgodne. Taka bowiem zgodność, jeśli zachodzi, będzie
również logicznie zależeć od faktu, że zewnętrzne prawa są takie, iż „wspie-
rają” strukturę zewnętrzną i czynią ją empirycznie jawną z ludzkiego punktu
widzenia. Tak więc zmieniając odpowiednio prawa, otrzymalibyśmy odmien-
ną strukturę fizyczną, a rzecz jasna przy odpowiednio radykalnej zmianie
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nomologicznej w ogóle nie otrzymalibyśmy żadnej struktury fizycznej,
a w konsekwencji żadnego świata fizycznego.

V

Struktura świata fizycznego, będąc czymś logicznie określonym przez
pewne przedfizyczne fakty dotyczące rzeczywistości zewnętrznej, tj. przez
kombinację struktury zewnętrznej i zewnętrznej organizacji, nie kwalifikuje
się jako metafizycznie fundamentalna. Nie jest też ona, w tej mierze, w ja-
kiej istotna część organizacji zewnętrznej dotyczy wpływu zdarzeń zewnętrz-
nych na ludzkie doświadczenie, czymś logicznie niezależnym od ludzkiego
umysłu. Już oba te stwierdzenia wydają się całkowitym odrzuceniem realiz-
mu fizykalnego, który przyznaje światu fizycznemu fundamentalny i nieza-
leżny od umysłu status. Faktycznie jednak jeszcze w tej fazie jest możliwe,
by realista utrzymał pewien ważny aspekt swojego stanowiska. Przyznając
bowiem, że s t r u k t u r a fizyczna jest pochodna i zależna, może on
wciąż utrzymywać, iż na odpowiednio podstawowym poziomie opisu
b y t y fizyczne, które występują w tej strukturze i które przez to występo-
wanie kwalifikują się jako fizyczne, są składnikami rzeczywistości zewnętrz-
nej i są czymś metafizycznie fundamentalnym. Innymi słowy, nawet przy-
znając, że realizm zawodzi, jeśli chodzi o fizyczne fakty i stany rzeczy
(które obejmują pewne aspekty struktury fizycznej), mógłby on ciągle utrzy-
mywać, iż realizm zdaje egzamin w odniesieniu do (podstawowej) ontologii
fizykalnej. Chciałbym teraz pokazać, że nawet ta ontologiczna forma realiz-
mu jest nie do utrzymania.

W zależności od tego, jaki rodzaj struktury hierarchicznej realista zdecy-
duje się przypisać ontologii fizykalnej, istnieją trzy sposoby, w jakie można
rozwinąć ów realizm ontologiczny. Po pierwsze, realista może ograniczyć
podstawową ontologię fizykalną do przestrzeni fizycznej i jej składników
albo, w wypadku jakiegoś wyczerpującego podziału przestrzeni fizycznej, do
jakiejś wybranej klasy składników (np. klasy punktów albo klasy objętości).
Przy tej opcji realista uznałby odpowiednie byty przestrzenne za składniki
rzeczywistości zewnętrznej i w związku z tym za metafizycznie fundamen-
talne, lecz obiekty zajmujące przestrzeń fizyczną pojąłby jako logiczny
wytwór pewnych faktów poprzedzających te obiekty. Po drugie (i odwrot-
nie), realista może ograniczyć podstawową ontologię fizykalną do pewnych
rodzajów obiektów przestrzennych, np. do cząstek elementarnych. W tym
wypadku uzna on te obiekty przestrzenne za składniki rzeczywistości ze-
wnętrznej, a więc za metafizycznie fundamentalne, natomiast przestrzeń
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fizyczną pojmie on jako logiczny wytwór pewnych przedprzestrzennych
faktów dotyczących tych obiektów. Po trzecie, realista może dopuścić, by
podstawowa ontologia obejmowała zarówno byty przestrzenne, jak i obiekty
zajmujące przestrzeń, uznając jedne i drugie za składniki rzeczywistości
zewnętrznej i za metafizycznie fundamentalne. Otóż wydaje mi się, że druga
opcja może być z miejsca wykluczona. Takie bowiem podejście wymagałoby
od nas, byśmy pojmowali odpowiednie fizyczne obiekty przestrzenne jako
jedynie p r z y g o d n i e znajdujące się w przestrzeni fizycznej – jako
byty logicznie zdolne do istnienia bez przestrzennego umiejscowienia. Podej-
ście to bowiem przedstawia przestrzeń fizyczną jako coś, czego samo istnie-
nie pochodzi ze sposobu, w jaki te obiekty są (z uwagi na ich przedprze-
strzenne własności i relacje) przygodnie zorganizowane. Z całą pewnością
jest jednak czymś oczywistym, że umiejscowienie w przestrzeni fizycznej
jest dla obiektów fizycznych czymś istotnym, a nie przygodnym. Elementem
naszej podstawowej koncepcji takich obiektów jest bowiem to, że przestrzeń
fizyczna nie jest tylko zawierającym je pojemnikiem, ale jest samą formą
ich istnienia: takie obiekty istnieją p r z e z umiejscowienie w przestrzeni
i d z i ę k i umiejscowieniu w przestrzeni; umiejscowienie w przestrzeni
fizycznej jest ich s p o s o b e m i s t n i e n i a. Z tego właśnie powo-
du myślimy o przestrzeni fizycznej, że w połączeniu z czasem stanowi ona
osnowę tożsamości rzeczy – uważamy, że obiekt fizyczny zawdzięcza swoją
odrębność w danym momencie czasowym swojemu odrębnemu położeniu
przestrzennemu oraz że zachowuje swoją tożsamość w czasie przez trzyma-
nie się czasoprzestrzennie ciągłej ścieżki.

To pozostawia realiście ontologicznemu tylko dwa sposoby podejścia do
zagadnienia – w obydwu przypisuje on fundamentalny status przestrzeni
fizycznej i jej składnikom, albo odpowiedniej klasie składników. Takie
postawienie sprawy unika zarzutu wysuniętego pod adresem drugiego podej-
ścia: nie występuje tu problem, że musimy myśleć o pewnych obiektach
fizycznych jako tylko o przygodnie występujących w przestrzeni. Tym nie-
mniej, pojawia się tu inny zarzut, który teraz omówię. Założę na początek,
że realista przyjmuje pierwszą opcję (według której przedmioty zajmujące
przestrzeń fizyczną uważane są za ontologicznie pochodne), chociaż, jak
zobaczymy, nasz argument stosuje się dokładnie w ten sam sposób do obu
przypadków. Przy okazji wspomnę również, że niezależnie od zarzutu, który
będę formułował, owo ontologiczne ujęcie przestrzeni fizycznej (w opcji
pierwszej i trzeciej) może nam się wydawać intuicyjnie niepociągające, acz-
kolwiek nie będę próbował do tego nawiązywać w obecnym kontekście.

Idąc za naszym wcześniejszym przykładem przestrzeni S, załóżmy, że
fundamentalna rzeczywistość zewnętrzna składa się z trójwymiarowej prze-
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strzeni E, E-czasowego rozkładu pewnych jakości oraz praw rządzących tym
rozkładem; załóżmy również, że istnieją pewne dodatkowe prawa łączące
E-zdarzenia ze zdarzeniami w ludzkim umyśle. Nazwijmy przestrzeń fizycz-
ną „P”. Teza realisty głosi zatem, że przestrzeń P jest numerycznie tożsama
z przestrzenią E, albo przynajmniej, że dla pewnego wyczerpującego podzia-
łu P, każdy składnik P, otrzymany w wyniku tego podziału, jest numerycz-
nie tożsamy z jakimś składnikiem E. Sednem dania realiście możliwości
wyboru tego drugiego słabszego rozwiązania jest dopuszczenie przypadków,
jak przypadek przestrzeni S, w którym topologia wewnętrzna oraz topologia
fizykalna nie są z sobą zbieżne, gdyż tam, gdzie to zachodzi, muszą istnieć
obszary w jednej przestrzeni, które nie odpowiadają (w nieprzerwanym
uporządkowaniu) obszarom w drugiej. Inaczej jednak niż w poprzednim
przykładzie, tutaj jedynie z o s t a w i a m y o t w a r t ą m o ż l i -
w o ś ć zachodzenia takiej sytuacji, nie zakładamy natomiast, że sytuacja
ta z a c h o d z i.

Aby dostrzec, dlaczego teza realisty dotycząca tożsamości przestrzeni P
i E musi być fałszywa, należy wziąć pod uwagę trzy sprawy. Dla jasności
i prostoty wywodu, wyłożę je w sposób nieco swobodny, przyjmując, że
przestrzeń fizyczna jest czymś, co możemy oderwać od czasu. Ściśle rzecz
biorąc, zamiast mówić o geometrii p r z e s t r z e n i f i z y c z n e j
P, powinienem mówić o geometrii P-c z a s u albo o geometriach
c h w i l o w y c h p r z e k r o j ó w P. Sprawy, które należy wziąć
pod uwagę, są następujące:

S p r a w a 1. Jak każda prawdziwa przestrzeń, przestrzeń fizyczna P
związana jest ze swoją strukturą geometryczną (tj. swoją fizyczną strukturą
geometryczną) w sposób istotny. Innymi słowy, sieć relacji fizyczno-geomet-
rycznych zachodzących między punktami i obszarami w P (zarówno relacji
topologicznych, jak i relacji odległości) jest czymś istotnym dla tożsamości
tych punktów i obszarów: te ostatnie nie mogłyby być tymi właśnie punkta-
mi i obszarami bez pozostawania w tych relacjach. Dla celów naszego argu-
mentu potrzebujemy jedynie wziąć pod uwagę aspekty topologiczne tego
faktu, np. jeśli jakiś punkt jest fizycznie umiejscowiony wewnątrz pewnego
większego obszaru, to ten sam punkt nie mógłby być fizycznie umiejscowio-
ny gdzie indziej; jeśli dwa obszary są fizycznie styczne, to te same obszary
nie mogłyby być fizycznie oddzielone. Zakładam, że prawdziwość tego typu
twierdzeń jest czymś oczywistym.
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S p r a w a 2. Z powodów, które zostały wyłożone w toku wcześniejszej
dyskusji, geometria fizyczna przestrzeni P, wraz z jej topologią, zależy nie
tylko od struktury rzeczywistości zewnętrznej, ale od tej struktury wziętej
razem z nomologiczną organizacją. Na przykład jeśli A i B są wewnętrznie
stycznymi obszarami przestrzeni E, nomologiczna organizacja rzeczywistości
E, zarówno wewnętrznie jak i w relacji do ludzkiego umysłu, określi to, czy
A i B będą również funkcjonalnie styczne i w konsekwencji, czy odpowied-
nie obszary P będą fizycznie styczne. Podobnie, jeśli A i B są wewnętrznie
oddzielonymi obszarami przestrzeni E, organizacja nomologiczna określi to,
czy A i B będą oddzielone funkcjonalnie i w konsekwencji, czy odpowiednie
obszary przestrzeni P będą fizycznie oddzielone. Można to ująć przez po-
wiedzenie, że przy stałej strukturze przestrzeni E, organizacja nomologiczna
E determinuje jej „fizycznie relewantną” geometrię. Wyrażenie „fizycznie
relewantna” z założenia ma być neutralne względem konkurencyjnych poglą-
dów na relację zachodzącą między przestrzeniami E i P: jeśli E (składniki
E) i P (składniki P) są tożsame, fizycznie relewantna geometria przestrzeni
E będzie geometrią fizyczną tej przestrzeni, a jeśli E i P są odrębne, to fakt
ten jest tym, co leży u podstaw i logicznie generuje geometrię fizyczną P.

S p r a w a 3. Fizycznie relewantna geometria E zależy logicznie od
pewnych aspektów organizacji nomologicznej tej przestrzeni – od aspektów
praw, które rządzą rozkładem jakości w obszarach tej przestrzeni w określo-
nych momentach czasowych oraz sposobami wzajemnego oddziaływania
między tym rozkładem a ludzkim umysłem. Ale owa organizacja, a w szcze-
gólności jej geometrycznie relewantne aspekty, przysługuje przestrzeni E
tylko przygodnie. Jakakolwiek byłaby wewnętrzna natura przestrzeni E,
przestrzeń ta mogłaby istnieć (przy zachowaniu niezmienionej tożsamości
wszystkich swoich składowych punktów i obszarów) wespół z odpowiednio
różną organizacją, dając w efekcie różną geometrię fizyczną, czy nawet nie
dając w ogóle żadnej geometrii fizycznej. Zatem nawet jeśli założymy, że
organizacja przestrzeni E wspiera rzeczywistą geometrię tej przestrzeni (tak,
że geometria wewnętrzna i geometria funkcjonalna przestrzeni E są z sobą
zbieżne), to wciąż możemy pomyśleć sytuację, w której (bez zakłócania
wewnętrznej geometrii przestrzeni E) wszystko mogłoby być tak zorganizo-
wane, jak gdyby dwa styczne obszary E były oddzielone, albo jak gdyby
dwa podobne obszary E zamieniły się miejscami, albo jak gdyby E była
sumą dwóch przestrzeni nie połączonych geometrycznie. Byłoby to jedynie
kwestią przedstawienia sobie odpowiednio różnych praw rozkładu i wzajem-
nego oddziaływania. (Żeby wziąć jakiś konkretny przykład, możemy znowu
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pomyśleć o E jako o polu sensorycznym oraz możemy przedstawić sobie,
jak odpowiednie prawa mogłyby się zmienić, podczas gdy wewnętrzna geo-
metria pola pozostałaby taka sama).

Zbierając te trzy sprawy, możemy teraz otrzymać decydujący argument
przeciwko tezie realisty o tożsamości przestrzeni E (składników przestrzeni
E) i przestrzeni P (składników przestrzeni P). Wiemy na podstawie (2), że
fizycznie relewantna geometria E zależy od nomologicznej organizacji E,
wiemy również na podstawie (3), że E posiada taką organizację (łącznie z a-
spektami tej organizacji, które są relewantne dla geometrii fizycznej) tylko
przygodnie. Z tych dwóch twierdzeń wynika bezpośrednio, że E posiada
swoją fizycznie relewantną geometrię, a nawet każdy aspekt tejże, tylko
przygodnie. Wiemy jednak również na podstawie (1), że przestrzeń fizyczna
P posiada swoją geometrią fizyczną (oraz, co ma tu kluczowe znaczenie, ze
swoją t o p o l o g i ą fizyczną) w sposób istotny. Gdyby P i E były
numerycznie tożsame, a nawet gdyby (z uwagi na jakiś podział) ich składni-
ki były tożsame, wówczas fizycznie relewantna geometria przestrzeni E
okazałaby się jej geometrią fizyczną. Ale skoro E posiada swoją fizycznie
relewantną geometrię przygodnie, zaś P posiada swoją geometrię (topologię)
fizyczną istotnie, przestrzenie P i E, wraz ze wszystkimi swoimi składnika-
mi, muszą być numerycznie różne.

Powyższy argument wyraźnie zajmuje się jedynie takim przypadkiem,
w którym zakłada się, że obiekt zewnętrzny odpowiadający przestrzeni fi-
zycznej jest sam przestrzenią trójwymiarową – obiektem ze swoją własną,
przedfizyczną, wewnętrzną, trójwymiarową geometrią. Jednakże rzecz jasna
te same względy będą miały zastosowanie niezależnie od natury tego korela-
tu. W istocie wybrałem tutaj przypadek najbardziej korzystny dla realisty,
ponieważ im większa będzie rozbieżność między wewnętrzną naturą tego
obiektu zewnętrznego a fizycznymi własnościami przestrzeni fizycznej, tym
mniej prawdopodobna staje się teza realisty o ich tożsamości. Oczywiste jest
również, dlaczego argument ten stosuje się dokładnie w taki sam sposób do
przypadku, gdy realista zamiast ograniczać swoją podstawową ontologię do
przestrzeni fizycznej dopuszcza, by (w zgodzie z trzecią spośród opcji, które
wstępnie wyróżniliśmy) zawierała ona również jakąś kategorię fizycznych
obiektów przestrzennych.

Zmuszeni jesteśmy zatem wyciągnąć wniosek, że nawet w swojej czysto
ontologicznej formie, realizm fizykalny jest nie do utrzymania. Ponieważ
obiekty zajmujące przestrzeń fizyczną są ze swej istoty przestrzenne, nie
możemy uważać ich za metafizycznie fundamentalne bez przyznania podob-
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nego statusu samej przestrzeni fizycznej lub odpowiedniej klasie bytów
przestrzennych. Nie możemy jednak przyznać takiego statusu przestrzeni
fizycznej, ponieważ jedynym sposobem pogodzenia faktu, że przestrzeń ta
posiada swoją geometrią w sposób istotny z faktem, że geometria ta logicz-
nie zależy od leżącej u jej podstaw organizacji, jest uznanie, że owa organi-
zacja jest odpowiedzialna za fundowanie nie tylko tej geometrii, ale także
samego istnienia przestrzeni fizycznej i wszystkich jej składników. Krótko
mówiąc, skoro raz przyjęliśmy, że geometria fizyczna zależy od leżącej u jej
podstaw organizacji, nie możemy uważać żadnej kategorii bytów fizycznych
za metafizycznie fundamentalną. Wszystkie byty fizyczne, wraz z faktami
fizycznymi, w których one występują, muszą być uznane za logiczny wy-
twór rzeczywistości leżącej u ich podłoża, która jest całkowicie niefizyczna.

VI

Realizm fizykalny jest fałszywy: zakładając, że świat fizyczny istnieje,
jest on, zarówno co do faktów, jak i w swojej ontologii, logicznym wytwo-
rem bardziej fundamentalnej rzeczywistości, która jest całkowicie niefizycz-
na. Jednak nie wynika z tego bezpośrednio, że idealizm fenomenalistyczny
jest prawdziwy; nie wynika to nawet wówczas, gdy założymy istnienie świa-
ta fizycznego. Idealista utrzymuje, że świat fizyczny jest całkowicie wytwo-
rzony przez organizację ludzkiego doświadczenia: rzeczywistość zewnętrzna
ma tu znaczenie tylko o tyle, o ile jest odpowiedzialna za tę organizację.
Zatem między realizmem a idealizmem jest miejsce na stanowisko pośrednie
– stanowisko kompromisowe, które uznaje, że świat fizyczny jest metafi-
zycznie pochodny, lecz twierdzi, że rzeczywistość zewnętrzna przyczynia się
do utworzenia świata fizycznego w p r o s t, a nie jedynie poprzez spo-
sób, w jaki wpływa ona na ludzkie doświadczenie.

Istnieje miejsce na taki kompromis. Nie widzę jednak żadnych podstaw
takiego rozwiązania. Wiemy już, że rzeczywistość zewnętrzna nie musi być
izomorficzna z rzeczywistością fizyczną, którą funduje, gdyż dopuściliśmy
wiele przykładów, w których struktura zewnętrzna i struktura fizyczna są
różne z powodu sposobu, w jaki rzeczy są nomologicznie zorganizowane.
Nie musi tu nawet występować coś zbliżonego do izomorfizmu, gdyż w nie-
których przypadkach różnica między obu strukturami jest daleko idąca, np.
wtedy, gdy istnieją dwie przestrzenie zewnętrzne tak zorganizowane, jak
gdyby były jedną, albo w przypadku, gdy dwie jakości zewnętrzne zamienia-
ją się swoim rozkładem i rolami funkcjonalnymi w regularnych odstępach
czasu. Nie możemy nawet utrzymywać, że rzeczywistość zewnętrzna jest
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w swojej ontologii równie bogata jak rzeczywistość fizyczna. Z całą pew-
nością bowiem nie ma istotnej różnicy między przypadkiem, w którym
rzeczywistość zewnętrzna jest tak zorganizowana jak gdyby tworzący ją
materiał był inaczej ustrukturowany, a przypadkiem, w którym jest ona tak
zorganizowana jak gdyby tworzący ją materiał był bogatszy. Tak więc mo-
żemy na pewno pomyśleć taki przypadek, w którym zewnętrzny korelat
przestrzeni fizycznej jest przestrzenią trójwymiarową z wewnętrzną „dziurą”,
ale wszystko jest tak zorganizowane, zarówno wewnątrz przestrzeni, jak
i w stosunku do ludzkiego umysłu, jak gdyby dziura była wypełniona.

Ostatni przypadek jest szczególnie interesujący. Rozważając bowiem cały
szereg takich przypadków, w których wielkość dziury będzie stale wzrastać
– a zatem coraz większa część świata fizycznego nie będzie miała ontolo-
gicznego korelatu w rzeczywistości zewnętrznej – możemy stopniowo zbli-
żyć się do przypadku granicznego, w którym nie ma w ogóle żadnego ze-
wnętrznego korelatu, a więc wszystko spoczywa na organizacji naszego
doświadczenia. Aby stawić czoła idealizmowi, musielibyśmy utrzymywać,
że od pewnego momentu w naszym szeregu materiał ontologiczny staje się
zbyt ubogi, by fundować świat fizyczny. Jednak nie jest łatwo wskazać
racjonalną podstawę do przeprowadzenia rozróżnienia dostatecznie i niedo-
statecznie bogatego materiału ontologicznego. Problem nie polega tylko na
przeprowadzeniu granicy w określonym punkcie szeregu; być może mogli-
byśmy sobie pozwolić na to, by pozostawić granicę nieostrą – tak jak
w procesie budowania domu nie ma określonego momentu, w którym sam
dom zaczyna istnieć. Problem polega raczej na tym, że wydaje się, iż w o-
góle nie ma żadnego powodu, by postulować jakieś minimum ontologiczne.
Ostatecznie racją, która skłoniła nas do przyjęcia, że struktura świata fizycz-
nego zależy zarówno od organizacji, jak i od struktury rzeczywistości ze-
wnętrznej, było zagwarantowanie, by świat fizyczny stał się n a s z y m
światem w epistemologicznie kluczowym sensie – światem, którego struktura
i organizacja jest empirycznie dostępna z ludzkiego punktu widzenia. Jednak
ex hypothesi możemy zagwarantować, że świat fizyczny będzie naszym
światem w powyższym sensie, przyjąwszy, iż jego istnienie zależy wprost
tylko od organizacji n a s z e g o d o ś w i a d c z e n i a, bez
względu na czynniki zewnętrzne, przez które ta organizacja jest kształtowa-
na. Albowiem zapewnimy, że świat jest epistemologicznie nasz dopiero
wtedy, gdy jego struktura odpowiada temu, co sugeruje organizacja doświad-
czenia, stosownie do zwykłych standardów świadectwa empirycznego.

W gruncie rzeczy, skoro już porzuciliśmy realizm fizykalny, jedyną prze-
szkodą, by przyjąć pełne stanowisko idealistyczne, jest fakt, że wydaje się
ono narażone na liczne zarzuty. Z powodu ograniczeń czasowych nie jestem
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teraz w stanie odpowiednio rozprawić się z nimi. Chciałbym jednak zakoń-
czyć rozważając krótko jeden zarzut, który wydaje mi się najbardziej oczy-
wisty i najważniejszy.

Zarzut ten polega po prostu na tym, że faktycznie nasze pojęcie tego, co
fizyczne, wydaje się w swoim charakterze z natury realistyczne, a przynaj-
mniej antyidealistyczne. Tak więc do naszego podstawowego rozumienia
świata fizycznego wydaje się należeć to, że jest on czymś, czego istnienie
jest logicznie niezależne od ludzkiego umysłu – czymś, co jest zdolne do
istnienia bez obecności podmiotów ludzkich mogących go percypować lub
posiadających jakikolwiek inny dostęp empiryczny do niego. Ilustracją tego
jest fakt, że przypuszczenie, iż świat istniał przed powstaniem życia ludzkie-
go, wydaje się w pełni sensowne. Co więcej, przypuszczenie to normalnie
uważamy nie tylko za spójne, ale także za dobrze uzasadnione naukowo.
Jeśli jednak przypuszczenie, że świat istniał przed powstaniem ludzkiego
życia, jest sensowne, to również sensowne wydaje się przypuszczenie, że
świat fizyczny mógłby istnieć całkowicie bez powstania życia ludzkiego,
a zatem bez obecności ludzkich podmiotów, od umysłu których, według
idealisty, zależy jego istnienie.

Idealista nie może odpowiedzieć na ten zarzut przez odwołanie się do
antyrealistycznego argumentu, który przedstawiliśmy, i stwierdzenie, że
nasza wstępna intuicja realistyczna musi być skorygowana w jego świetle.
Stawiający zarzut nie twierdzi bowiem, że realizm jest prawdziwy, ale że
nasze pojęcie świata fizycznego jest w swoim charakterze realistyczne (lub
antyidealistyczne), że sama treść tego pojęcia ogranicza jego zastosowanie
do czegoś, czego istnienie jest logicznie niezależne od ludzkiego umysłu.
Ktoś, kto przyjąłby to twierdzenie, mógłby również bez popadnięcia
w sprzeczność przyjąć również mój argument antyrealistyczny: mógłby
przyjąć, że nasze pojęcie świata fizycznego jest z natury nie tylko realistycz-
ne, ale również niejako z natury empirystyczne – że jest pojęciem, które
może stosować się tylko do czegoś, czego uposażenie jest logicznie uwarun-
kowane przez sposób, w jaki rzeczy jawią się z ludzkiego punktu widzenia.
To rzecz jasna oznaczałoby, że pojęcie to jest niespójne, gdyż nic nie może
jednocześnie spełniać warunku niezależności od ludzkiego umysłu i warunku
koniecznej immanencji empirycznej.

Idealista mógłby udzielić innej szybkiej, ale nieskutecznej odpowiedzi,
twierdząc, że jeśli nasze pojęcie tego, co fizyczne, okazuje się z natury
realistyczne, należy je zastąpić pojęciem, które nie będzie realistyczne –
pojęciem, które będąc przystosowane do wymogów idealizmu, przywróci
spójność przy zachowaniu użyteczności empirycznej. Kłopot związany z tą
odpowiedzią – przynajmniej gdy bierze się ją w oderwaniu – polega na tym,
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że aczkolwiek motywy takiej rewizji pojęciowej są jasne, nie jest bynajmniej
jasne, w jaki sposób spójnie przeprowadzić taką rewizję. Nie jest bowiem
jasne, w jaki sposób wyeliminować związki z realizmem, zachowując jedno-
cześnie rozpoznawalnie fizyczny charakter przedmiotu tego pojęcia. Na
pierwszy rzut oka, moment niezależności od umysłu zawarty jest w samym
charakterze świata fizycznego jako dziedziny ciał przyczynowo wzajemnie
na siebie oddziałujących w przestrzeni trójwymiarowej. Tym niemniej, za
chwilę zobaczymy, że gdy przygotuje się grunt w inny sposób, wówczas
istnieje taki punkt, w którym idealista może, w razie konieczności, prawo-
mocnie bronić swojego stanowiska przez krok polegający na rewizji poję-
ciowej.

Sądzę, że właściwym sposobem odpowiedzi przez idealistę na powyższy
zarzut jest stwierdzenie, iż w tej mierze, w jakiej naszemu pojęciu tego, co
fizyczne, przysługuje realistyczny charakter, jest na nie miejsce w jego
systemie idealistycznym. Brzmi to paradoksalnie, ale rzecz stanie się jaśniej-
sza, kiedy dokonamy kluczowego rozróżnienia dwóch perspektyw: myślenia
i dokonywania stwierdzeń o świecie fizycznym. Z jednej strony mamy per-
spektywę, którą moglibyśmy nazwać z i e m s k ą (mundane); w tej per-
spektywie traktujemy dziedzinę fizyczną we właściwych jej kategoriach
fizykalnych, bez otwartego wdawania się w problem jej ostatecznego statusu
metafizycznego. Do tej perspektywy należą zarówno powszechne stwierdze-
nia fizykalne mowy potocznej, np. „na stole są jabłka”, jak i ezoteryczne
teorie fizyki, np. „E = mc2”. Z drugiej strony w opozycji do niej istnieje
perspektywa, którą moglibyśmy określić jako f i l o z o f i c z n ą, w któ-
rej staramy się ująć rzeczywistość fizyczną i nasze ziemskie przekonania
o tej rzeczywistości we właściwym świetle filozoficznym. Jest to perspekty-
wa niniejszych rozważań – perspektywa, w której formułujemy i oceniamy
konkurencyjne poglądy filozoficzne realisty i idealisty. Weźmy teraz pod
uwagę twierdzenie, że świat fizyczny posiada istnienie, które jest logicznie
niezależne od ludzkiego umysłu. Twierdzenie to ma całkowicie odmienne
interpretacje zależnie od perspektywy, w której je wypowiadamy. Wypowie-
dziane w perspektywie filozoficznej jest ono zupełnie wyraźnie twierdzeniem
opozycyjnym w stosunku do idealizmu – twierdzeniem, które pociąga fałszy-
wość każdego stanowiska filozoficznego traktującego świat fizyczny jako
coś logicznie wytworzonego przez fakty dotyczące ludzkiego doświadczenia.
Jednak to samo twierdzenie wypowiedziane w perspektywie ziemskiej jest
z całą pewnością, nawet dla idealisty, niezaprzeczalnie prawdziwe. Albo-
wiem nawet idealista na pewno musi zaakceptować fakt, że w tej perspekty-
wie, traktując sferę fizyczną w jej własnych kategoriach (przyjmując za
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dobrą monetę charakterystykę świata jako dziedziny ciał wzajemnie na siebie
oddziałujących w przestrzeni trójwymiarowej), umysł ludzki powinien być
pojmowany nie jako twórca świata fizycznego, ale jako partner w układzie
wzajemnych oddziaływań – jako coś, co jedynie kontaktuje się ze światem
fizycznym pzez dwukierunkowe więzi przyczynowe ze swoim ciałem. W tej
więc perspektywie idealista musi uznać, że świat fizyczny jest zależny od
ludzkiego umysłu tylko w ten sposób, że zdarzenia zachodzące w ludzkim
umyśle czasami przyczynowo nań oddziałują. Idealista nie musi również
zaprzeczać, że w tej perspektywie jest czymś całkowicie poprawnym myśleć,
iż świat fizyczny istniał przed powstaniem ludzkiego życia. Może on bo-
wiem szczęśliwie pogodzić twierdzenie, że w perspektywie ziemskiej jest
prawdą, iż świat fizyczny istniał, zanim pojawiły się ludzkie umysły,
z twierdzeniem filozoficznym, że czynnikiem, który ostatecznie wytwarza
ziemski system prawd fizykalnych (w którym sam umysł ludzki wchodzi
w relacje czasowe ze zdarzeniami fizycznymi), jest fakt, iż same te umysły
podlegają odpowiedniej organizacji zmysłowo-doświadczeniowej. Po przyję-
ciu powyższego rozróżnienia dwóch perspektyw, jasne jest, w jaki sposób
idealista może stawić czoła wspomnianemu zarzutowi. Może on mianowicie
utrzymywać, że naszemu pojęciu świata fizycznego przysługuje charakter
realistyczny tylko w perspektywie z i e m s k i e j – tylko w tej perspek-
tywie nasze pojęcie świata fizycznego wymaga, aby był on logicznie nieza-
leżny od umysłu ludzkiego. Jeśli zatem uważamy to pojęcie za realistyczne,
bądź antyidealistyczne w sensie f i l o z o f i c z n y m, dzieje się tak
dlatego – może powiedzieć idealista – że przeoczyliśmy różnicę między
tymi dwiema perspektywami: mylnie bierzemy niekontrowersyjne twierdze-
nie dotyczące relacji między tym, co umysłowe, a tym, co fizyczne, na
poziomie naszego codziennego myślenia za twierdzenie, które wyraża po-
gląd, jak rzeczy mają się w ostatecznej perspektywie metafizycznej. Takie
ujęcie sprawy wydaje mi się jak najbardziej wiarygodne.

Sądzę zatem, że taka jest właściwa odpowiedź na powyższy zarzut. Inte-
resujące jednak, że zauważając możliwość tej odpowiedzi, idealista mógłby,
w razie konieczności, obejść się bez niej. Załóżmy bowiem, że sądzimy (co,
moim zdaniem, jest niewiarygodne), iż nasze pojęcie tego, co fizyczne, jest
realistyczne nie tylko w perspektywie ziemskiej, ale również filozoficznej
– za sprawą swojej treści może ono być zastosowane tylko do świata, który
jest logicznie niezależny od ludzkiego umysłu w o s t a t e c z n e j
p e r s p e k t y w i e m e t a f i z y c z n e j. W świetle mojego anty-
realistycznego argumentu należałoby przyjąć, że takie pojęcie tego, co fi-
zyczne, jest niespójne, a zatem mielibyśmy powód, by je zrewidować, elimi-
nując jego aspekt realistyczny w sensie filozoficznym. Przed momentem
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natknęliśmy się na taką sytuację, ale obecnie jest ona zasadniczo różna.
Dysponując bowiem rozróżnieniem owych dwóch perspektyw, możemy
dostrzec, w j a k i s p o s ó b da się przeprowadzić proponowaną re-
wizję; wiemy, że możemy skonstruować takie pojęcie, które nie zakładając
realizmu f i l o z o f i c z n e g o, zachowa swój ścisły związek z realiz-
mem z i e m s k i m; wiemy również, że zachowanie tego ścisłego związ-
ku wystarcza, ex hypothesi, do ocalenia rozpoznawalnie fizykalnej sfery
przedmiotowej. Jak już zaznaczyłem, wydaje mi się, że nasze obecne pojęcie
tego, co fizyczne, jest właśnie tego rodzaju – jest pojęciem elastycznym ze
względu na ostateczną prawdę metafizyczną. A jeśli nie jest, to właśnie
w taki sposób możemy i powinniśmy je przekształcić.

Uznając, że nasze pojęcie świata fizycznego jest realistyczne w sensie
ziemskim, uznaję, oczywiście, również implicite – co być może było i tak
oczywiste – że nie jest możliwa a n a l i z a pojęć fizykalnych w katego-
riach doświadczeniowych, tj. nie jest możliwy przekład zdań fizykalnych na
zdania doświadczeniowe, które mówiłyby to samo, ale w sposób bardziej
wyraźny (w sposób bardziej wyeksplikowany). Jako idealista, zobowiązany
jestem twierdzić, że dla każdego prawdziwego twierdzenia fizykalnego tym,
co ostatecznie czyni je prawdziwym, są fakty dotyczące ludzkiego doświad-
czenia i że prawdziwość jakiegokolwiek twierdzenia fizykalnego nie jest
niczym innym niż zachodzeniem owych faktów. Uznając jednak, że nasze
pojęcie tego, co fizyczne, jest realistyczne w sensie ziemskim, przyjmuję,
że język fizykalny jest konceptualnie autonomiczny – że twierdzenia wypo-
wiadane w tym języku nie mogą być wypowiedziane w żaden inny sposób.
To właśnie jest powodem, dla którego zawsze określam swój idealizm jako
głoszący redukcjonizm m e t a f i z y c z n y (a nie a n a l i t y c z -
n y). W pewnym sensie uznaję dwa poziomy rzeczywistości: pochodny
poziom faktów fizycznych, które są sui generis i dadzą się wyrazić jedynie
w zdaniach języka fizykalnego, oraz leżący u ich podłoża poziom faktów
doświadczeniowych, który ostatecznie funduje fakty fizyczne. Aby zaistniała
rzeczywistość fizyczna, nie potrzeba niczego więcej od tego, by ludzkie
doświadczenie zmysłowe było zorganizowane w odpowiedni sposób, ale
zaistniała w ten sposób rzeczywistość może być opisana lub pojęta tylko
w swoistych, nieredukowalnie fizykalnych kategoriach.

Taka kombinacja elementów sprawiła, że niektórzy spośród moich naj-
bliższych filozoficznych sprzymierzeńców unieśli brwi ze zdziwienia: czy
ja czasem nie próbuję upiec dwóch pieczeni na jednym ogniu: świecić Panu
Bogu realistyczną świeczkę, a diabłu idealistyczny ogarek? Ja sam widzę
w tym raczej sposób na to, by oddać sprawiedliwość obu stronom w trady-
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cyjnym sporze. Tylko uznając autonomię konceptualną tego, co fizyczne,
możemy oddać sprawiedliwość treści naszego potocznego myślenia o tej
sferze. Tylko kładąc nacisk na jej ostatecznie fenomenalistyczne ufundowa-
nie, możemy sprawić, że rzeczywistość, której te myśli dotyczą, stanie się
światem d l a n a s. Elementy te, wcale nie będąc czymś niemożliwym
do pogodzenia z sobą, dostarczają, jak mi się zdaje, jedynego spójnego
sposobu, by zachować nasze filozoficzne uznanie świata fizycznego. Jakie-
kolwiek inne podejście albo pozostawi nas bez świata fizycznego, albo da
nam świat tak transcendentny w stosunku do ludzkiego doświadczenia, że
nie będzie to już n a s z świat. W obu tych przypadkach ostatecznym –
jeśli nie zamierzonym, to faktycznym – wynikiem będzie mroczna próżnia
nihilizmu.

Przełożył Roman Majeran
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 209-218

Wprowadzenie

We współczesnych dyskusjach pojawiają się przynajmniej trzy odrębne
sposoby rozumienia pojęcia subiektywności i obiektywności, które, niestety,
są bardzo często mieszane lub utożsamiane1. Pierwszy z nich, najmniej
kontrowersyjny i najczęściej przywoływany, traktuje obiektywność jako
wysoce pożądaną cechę czynności wiedzotwórczych (a także cechę wytwo-
rów tych czynności). Nasze badania i ich rezultaty są w tym sensie uważane
za obiektywne wtedy, gdy kształtowane są przez dostępne świadectwo, jeśli
akceptacja danej hipotezy czy teorii została poprzedzona szczegółowym
rozważeniem wszystkich racji przemawiających za nią i przeciw niej, jeśli
wydawane przez nas sądy są bezstronne, tj. formułowane nie na podstawie
osobistych upodobań, ale z uwagi na wspierające je argumenty itp. Innymi
słowy, „obiektywny” w tym sensie to mniej więcej tyle, co „krytyczny”,
„bezstronny”, „racjonalny”, tak jak powszechnie rozumie się te słowa. Wo-
bec tego „subiektywny” znaczy w tym kontekście tyle, co „bezkrytyczny”,
„stronniczy”, a nawet „irracjonalny”. Jest to więc słowo o wyraźnie nega-
tywnym zabarwieniu. Przy takim rozumieniu opozycji obiektywny–subiek-
tywny jako oczywiste wydaje się to, że nasze zabiegi poznawcze powinny
być ukierunkowane na zdobywanie wiedzy obiektywnej i unikanie wszelkich
przejawów subiektywności czy subiektywizmu. Ten sens owej opozycji –
nazwijmy go sensem z w y k ł y m lub p o t o c z n y m – nie ma jed-
nak na ogół głębszego filozoficznego ugruntowania2.

1 Nieco inną i bardziej zróżnicowaną ich charakterystykę proponuje m.in. Stanisław
Judycki w hasłach Obiektywność oraz Subiektywny, w: J. H e r b u t (red.), Leksykon filozo-
fii klasycznej, Lublin: TN KUL 1997, s. 404-406 i 489-491.

2 Aby wyraźnie oddzielić go od filozoficznych koncepcji tego, co subiektywne, i tego,
co obiektywne, można wiązać go z przeciwstawieniem subiektywizm–obiektywizm, natomiast
pogłębione, filozoficzne znaczenie nadawać wyłącznie przeciwstawieniu subiektywność–
obiektywność. Jest jednak wątpliwe, czy sens takiej konwencji terminologicznej będzie za-
wsze właściwie odczytywany, gdyż terminy „subiektywność” i „subiektywizm” traktuje się
w wielu kontekstach zamiennie, podobnie jak terminy „obiektywność” i „obiektywizm”.
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Należy go odróżnić od e p i s t e m o l o g i c z n e g o przeciwsta-
wienia subiektywność–obiektywność, aczkolwiek i ono odnosi się do czyn-
ności poznawczych i ich rezultatów. Ujmując rzecz najkrócej, subiektywne
czynności poznawcze i rezultaty to takie, które są obdarzone zawartością
treściową w szczególny sposób związaną z indywidualnością podmiotu poz-
nającego (np. z jego emocjami, przesądami i różnymi ograniczeniami po-
znawczymi lub po prostu z nieusuwalnie pierwszoosobowym punktem wi-
dzenia). Z kolei obiektywne czynności i rezultaty poznawcze nie są w szcze-
gólny sposób związane z jednostkowością podmiotu poznającego, z jego
indywidualną perspektywą. O obiektywności świadczy w tym przypadku
uniwersalna ważność. Krótko mówiąc, obiektywność sądu, twierdzenia czy
poglądu danego podmiotu polega na tym, że gdyby ktokolwiek inny znalazł
się na jego miejscu, to również uznałby ów sąd, twierdzenie czy pogląd.
Tak więc obiektywny w sensie epistemologicznym to tyle, co ważny dla
każdego podmiotu poznającego. Natomiast subiektywne w sensie epistemolo-
gicznym jest wszystko, co charakterystyczne czy specyficzne dla danego
podmiotu poznającego, a w konsekwencji to, co jest uznawalne lub faktycz-
nie uznawane „lokalnie”, tj. tylko przez jeden lub kilka podmiotów.

Takie ujęcie kwestii obiektywności prowadzi niekiedy do utożsamiania
tego, co obiektywne, z tym, co, przynajmniej w zasadzie, jest powszechnie
uznawane oraz intersubiektywnie dostępne. Chociaż za takim utożsamianiem
przemawiają pewne racje, nie jest ono w pełni słuszne. Po pierwsze, chociaż
zgoda wielu podmiotów co do prawdziwości lub fałszywości jakiegoś sądu
czy twierdzenia pozwala zasadnie domniemywać, że sąd ów jest obiektywny,
to jedno nie pociąga za sobą drugiego. Często subiektywne przekonania
bywają dość powszechnie akceptowane i odwrotnie, sądy i twierdzenia obie-
ktywne nie zawsze muszą prowadzić do powszechnej zgody co do ich obo-
wiązywania. Aby uniknąć problemu, obiektywność epistemologiczną inter-
pretuje się niekiedy jako intersubiektywność. Nie pojmuje się jej zwykle
jako faktycznej zgody w jakiejś kwestii między wieloma czy większością
podmiotów poznających, lecz jako faktyczną lub potencjalną zgodę zacho-
dzącą między wyidealizowanymi podmiotami poznającymi (np. między kom-
petentnymi badaczami danego problemu lub między racjonalnymi podmiota-
mi w idealnych warunkach poznawczych). Bardzo często za akty poznawcze
ucieleśniające najpełniej ideał obiektywności uznaje się akty ujmujące swój
przedmiot z absolutnego punktu widzenia, albo lepiej, w oderwaniu od ja-
kiejkolwiek perspektywy, czyli realizujące ideę „spojrzenia znikąd”. Przy
przyjęciu założenia, że w odniesieniu do niektórych czy nawet wielu obsza-
rów ludzie nie są w stanie osiągnąć tego ideału, jak najbardziej zasadne
staje się twierdzenie o możliwości istnienia poznania radykalnie obiektywne-
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go, ale nie będącego, przynajmniej w perspektywie ludzkiej, poznaniem
intersubiektywnie dostępnym.

Tak zarysowane pojęcie epistemologicznej obiektywności uważa się nie-
kiedy za formalne pojęcie minimalne, które wcześniej czy później musi
zostać wypełnione treścią, wyjaśniającą podstawy owego roszczenia do uni-
wersalnej ważności. Zdaniem wielu autorów uzyskanie tego jest możliwe
jedynie przez sprzężenie epistemologicznego pojęcia obiektywności z m e -
t a f i z y c z n ą kategorią obiektywności. Aczkolwiek w dokładniejszym
ujęciu tej sprawy, należałoby mówić raczej o różnych kategoriach i stop-
niach metafizycznej obiektywności3, to dla potrzeb niniejszego wprowadze-
nia można poprzestać na stwierdzeniu, że obiektywny w sensie metafizycz-
nym to niezależny od umysłu, a właściwie od pewnych aspektów stanów
mentalnych podmiotu poznającego. Innymi słowy, obiektywne są te przed-
mioty i własności, których istnienie i charakter jest niezależny od skierowa-
nych na nie aktów poznawczych podmiotu poznającego. Obiektywne jest to,
co nie jest wywoływane i współtworzone przez te akty. Obiektywność w se-
nsie metafizycznym jest więc pewnego rodzaju autonomią bytową. Natomiast
to, co subiektywne, jest w jakimś stopniu nieautonomiczne i zależne od
poznania (tworzone lub współtworzone przez poznawcze akty mentalne).

Opozycja subiektywizm–obiektywizm nie stała się w dziejach filozofii
przedmiotem jasno wyodrębnionego sporu, na wzór sporu o realizm czy
kontrowersji wokół naturalizmu. Ma ona jednak charakter fundamentalny
i takie czy inne jej rozumienie i rozstrzygnięcie zakładane jest przez uczes-
tników innych, bardziej wyróżniających się i jednolitych sporów (wyraźnie
dostrzega to np. M. Dummett, który wprost twierdzi, że podjęcie kwestii
realizmu zakłada już jakieś rozwiązanie problemu natury i granic obiektyw-
ności). Gdyby chcieć wskazać na jakieś jedno zagadnienie najczęściej i naj-
szerzej dyskutowane w związku z tą opozycją, to najprawdopodobniej okaza-
łoby się nim zagadnienie możliwości i sposobu ugruntowania obiektywności
epistemologicznej. Jedni ugruntowanie to uważają za nieodzowne i twierdzą,
że ma ono charakter metafizyczny oraz realistyczny. Takie postawienie
sprawy napotyka ostry sprzeciw innych, którzy uważają, że wszelkie próby
metafizycznego ugruntowywania tej kategorii epistemologicznej mają charak-
ter pozorny i skazane są na niepowodzenie. Odwoływanie się do idei nieza-
leżności bytowej nie ma bowiem żadnej siły wyjaśniającej, a ponadto nie

3 Zob. w tej sprawie wnikliwe analizy Romana Ingardena w rozprawie Rozważania
dotyczące zagadnienia obiektywności, w: R. I n g a r d e n, U podstaw teorii poznania, cz.
I, Warszawa: PWN 1971, s. 451-490.
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wszystkie formy obiektywności wymagają istnienia odpowiednich obiektów
w świecie. Taka strategia charakterystyczna jest dla współczesnych przeja-
wów kantyzmu i rozmaitych odmian antyrealizmu. Jeszcze inni wskazują na
nieuchronność pierwszoosobowego charakteru naszych przekonań i odrzucają
nie tylko próby metafizycznego ugruntowywania ideału obiektywności epi-
stemologicznej, ale i sam ów ideał. Odrzucenie to, przyjmujące zwykle
postać relatywizmu bądź subiektywizmu, może mieć charakter radykalny lub
globalny, albo też umiarkowany lub lokalny.

Przedmiotem artykułu E d w a r d a C r a i g a, otwierającego tę
część wyboru prac współczesnych filozofów brytyjskich, jest tendencja do
utożsamiania tego, co intersubiektywne, z tym, co obiektywne, a w związku
z tym do deprecjonowania tego, co epistemicznie monosubiektywne czy
prywatne. Widoczne jest to np. w Dummettowskiej teorii znaczenia, w której
postuluje się, że uchwycenie czy rozumienie znaczenia musi polegać na
zdolności do określonego, publicznie manifestowalnego zachowania. W zna-
czeniu językowym nie może być niczego prywatnego, co nie przejawiałoby
się w zachowaniu. Gdyby zachodziła taka sytuacja, to niemożliwe byłoby
uczenie się języka, a sam język przestałby być narzędziem komunikacji.
Według Craiga zgoda na prywatne elementy w znaczeniu nie musi wcale
prowadzić do tak drastycznych konsekwencji. Można bowiem pójść za su-
gestią nowożytnego myśliciela Edmunda Burke’a i przyjąć zasadę, że tak jak
podobna jest konstytucja fizyczna ludzi, tak też podobne są ich przeżycia
i doznania mentalne. Monosubiektywność nie stanowi więc zagrożenia dla
języka i jego podstawowych funkcji. Rzecz jasna, ową zasadę Burke’a moż-
na kwestionować – nie przemawiają za nią żadne nieodparte racje. Ale
z drugiej strony jest ona wyrazem naturalnego i wiarygodnego przekonania.
I co równie ważne, wymyka się ona skutecznie rozmaitym współczesnym
krytykom, odmawiającym sensowności niektórym twierdzeniom i formom
językowym. Za skłonnością do ignorowania tej zasady i deprecjonowania
tego, co epistemicznie prywatne, Craig dopatruje się charakterystycznego dla
części filozofii XX-wiecznej spojrzenia na człowieka: spojrzenia niejako z
„zewnątrz”, w kategoriach tego, jak się on zachowuje i funkcjonuje. Do-
strzeżenie, że jest to tylko jedno z możliwych ujęć bytu ludzkiego, powinno
skłonić nas do większej ostrożności wobec wszelkich argumentów odmawia-
jących jakiejkolwiek roli epistemologicznej temu, co nie jest publiczne, czyli
dostępne dla co najmniej kilku podmiotów jednocześnie.

Dyskutowaną przez Craiga teorię znaczenia można traktować jako syste-
matyczną próbę rozwinięcia znanej idei drugiej filozofii Ludwiga Wittgen-
steina, że znaczenie to użycie. Rozważeniu różnych aspektów tej idei po-
święcona jest obszerna rozprawa J o h n a S k o r u p s k i e g o. Zda-
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niem Skorupskiego prowadzi ona do charakterystycznej koncepcji znaczenia,
którą określa on mianem „epistemicznej”. W swoich późniejszych pismach
Wittgenstein przeciwstawiał się korelacyjnemu modelowi znaczenia, spro-
wadzającego znaczenie do obiektu przyporządkowanego wyrażeniu języko-
wemu. Opowiadał się za zastąpieniem go modelem znaczenia jako użycia,
według którego znaczenie wyrażenia to sposób jego użycia wyznaczany
przez reguły językowe, pojęte na wzór reguł wykonywania posunięć w grze.
W przypadku zdań reguły te mają charakter epistemiczny, gdyż określają,
kiedy asercja zdania (czyli jego stwierdzenie) jest epistemicznie uzasadniona.
Tym sposobem teoria znaczenia, czyli semantyka, splata się z epistemologią.
Skorupski zaznacza przy tym, że taka epistemiczna koncepcja znaczenia nie
musi mieć postaci weryfikacjonistycznej, tj. dopuszczającej jedynie uzasad-
nienie w kategoriach doświadczenia zmysłowego. Uzasadnianie to może
również brać pod uwagę rolę inferencyjną danego zdania, czyli to, do jakich
prowadzi ono wnioskowań. Tę epistemiczną koncepcję znaczenia należy,
zdaniem Skorupskiego, oddzielić od epistemicznej koncepcji prawdy, według
której prawda jest niczym innym jak tylko wyidealizowaną uzasadnialnością
lub stwierdzalnością. Wbrew niektórym autorom, nie ma prostego i oczywis-
tego przejścia od jednej koncepcji do drugiej. Co więcej, o ile za pierwszą
przemawiają mocne racje, to druga boryka się trudnymi do odparcia zarzuta-
mi. Na poziomie poszczególnych słów zwolennicy epistemicznej koncepcji
znaczenia mogą zgodzić się na to, że znać znaczenie słowa to znać odpo-
wiadające mu pojęcie, pod warunkiem, że pojęcia są tu traktowane nie jako
jakieś platońskie samoistne byty, ale jako role poznawcze wyrażeń języko-
wych. Odpowiednia rozwinięta epistemiczna koncepcja znaczenia jest też
w stanie przedstawić w nowym świetle wyjaśnienie aprioryczności jako
analityczności. W toku całej swojej prezentacji Skorupski zaznacza, że epi-
stemiczna koncepcja znaczenia ma unikać nie tylko platońskiego hipostazo-
wania sfery znaczeń i pojęć, ale również redukcyjnego sprowadzania jej do
regularności w zachowaniu się użytkowników języka. Reguły języka są
bowiem zespolone z normami epistemicznymi, których nie da się utożsamić
ani z faktualnymi sądami o tym, co zachodzi, ani z konwencjami czy postu-
latami. Krótko mówiąc, sfera znaczeń i pojęć jest obiektywna, ale nie jest
to obiektywność przedmiotów czy faktów.

Pokrótce poruszona przez Skorupskiego kwestia natury aprioryczności
stanowi centralny przedmiot rozprawy C h r i s t o p h e r a P e a -
c o c k e’a. Jej autor, nawiązując do opracowanej przez siebie teorii pojęć,
stara się pokazać, jak są możliwe prawdy aprioryczne, czyli obiektywnie
ważne twierdzenia uzasadnialne bez odwoływania się do doświadczenia.
Źródłem tej możliwości są dla Peacocke’a warunki posiadania pojęć, czyli
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warunki, jakie musi spełnić każdy podmiot, aby można mu było przypisać
znajomość danego pojęcia, wzięte w powiązaniu z teorią ustalającą czy
determinującą w przypadku każdego pojęcia i odpowiadającego mu warunku
posiadania jego odniesienie przedmiotowe, czyli jego wartość semantyczną.
To właśnie te dwa czynniki, warunki posiadania i teoria determinacji wartoś-
ci semantycznej, gwarantują, że pewne prawdy będą aprioryczne. Krótko
mówiąc, jeśli ten czy inny podmiot posiada jakieś pojęcie, to dysponuje tym
samym aprioryczną znajomością prawd generowanych przez warunek posia-
dania tego pojęcia oraz sposób wyznaczania wartości semantycznej tego
pojęcia. Na przykład jeśli ktoś posiada pojęcia odpowiadające wyrażeniom
„ja” i „tutaj”, to wie a priori, że „ja jestem tutaj” jest prawdziwe. Swoją
koncepcję określa Peacocke mianem metasemantycznej, gdyż nie pokazuje
ona, że tą lub inną klasę prawd da się uzasadnić a priori, ale jedynie, jak
to się dzieje, że niektóre sądy mogą być, z uwagi na swą strukturę i składa-
jące się na nie pojęcia, uzasadnione apriorycznie. Jest to więc koncepcja nie
z poziomu podstawowego, lecz z metapoziomu. Metasemantyczne ujęcie
możliwości prawd apriorycznych nie tylko dalekie jest od Quine’owskiego
sceptycyzmu w tej sprawie, ale również sprzeciwia się istotnym składnikom
konwencjonalistycznej charakterystyki natury prawd apriorycznych. U pod-
staw obowiązywania prawd apriorycznych bynajmniej nie leżą żadne ustale-
nia czy konwencje co do sposobu użycia słów w języku, chociaż konwencjo-
naliści mają do pewnego stopnia rację, podkreślając specyficzną uprzedniość
prawd apriorycznych wobec empirycznych prawd o świecie. Peacocke uwa-
ża, że tę próbę dowiedzenia możliwości obiektywnej wiedzy apriorycznej
można traktować jako teoretycznie satysfakcjonujące rozwinięcie i uprawo-
mocnienie tradycyjnej idei, że wiedza aprioryczna składa się z sądów czy
treści, w uzasadnianiu których nie trzeba odwoływać się do danych doświad-
czenia. Warto jedynie zauważyć, że w porządku wyjaśniania teoretycznego
bardziej podstawowe jest pojęcie apriorycznego sądu lub apriorycznej treści
niż pojęcie apriorycznego uzasadniania. Ponadto nie ma potrzeby traktowa-
nia uzasadnienia apriorycznego – wbrew niektórym ujęciom tradycyjnym –
jako epistemicznie niepowątpiewalnego i niepodważalnego. Za szczególną
zaletę swojego ujęcia możliwości prawd apriorycznych uważa Peacocke to,
że pozwala ono jego zwolennikom na zachowanie spójnego wizerunku sa-
mych siebie i bronionej przez nich teorii. Jest tak dlatego, że samo ujęcie
metasemantyczne jest też aprioryczne i można tego dowieść w sposób, który
wykorzystywany jest do ustalania prawd apriorycznych o charakterze niefilo-
zoficznym.
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Jedną ze strategii podważenia ideału epistemologicznej obiektywności jest
odmawianie centralnej roli wiedzy w naszym życiu i zastępowanie jej takimi
kategoriami, jak uzasadnione lub powszechnie akceptowane przekonania.
W swoich dwóch wykładach na temat pojęcia wiedzy T i m o t h y
W i l l i a m s o n stara się wykazać, że próby te są chybione. Taki wnio-
sek płynie chociażby z rozważenia relacji między dokonywaniem asercji,
czyli stwierdzaniem, a wiedzą. W sensie ścisłym stwierdzenie zdania jest
poprawne wtedy, gdy pozostajemy do niego w odpowiedniej relacji poznaw-
czej, a mianowicie, gdy wiemy, że jest ono prawdziwe. Jeśli nie wiemy, że
dane zdanie jest prawdziwe, to nie mamy prawa do jego stwierdzenia. Tak
więc wiedza jest warunkiem pełnego uczestniczenia w dyskursie. Ale być
może istnieje sposób radykalnej modyfikacji naszej praktyki stwierdzania
i tym samym pozbawienia wiedzy jej centralnego miejsca. Być może asercje
lub stwierdzenia dałoby się zastąpić quasi-asercjami lub quasi-stwierdzenia-
mi, które nie wymagałyby wiedzy, ale jedynie przekonań, których prawdo-
podobieństwo prawdziwości jest odpowiednio wysokie. Okazuje się jednak,
że probabilistyczne warunki poprawności quasi-stwierdzeń nie mają tych
własności, które mają warunki poprawności stwierdzeń w sensie ścisłym: nie
pozwala na odpowiednie wiązanie informacji i rozumowanie na ich podsta-
wie. Ponadto warunków probabilistycznych nie da się zrozumieć w oderwa-
niu od pojęcia wiedzy. Te i inne racje prowadzą Williamsona do wniosku,
że wiedzy nie da się wyrugować z jej centralnej pozycji i że nie jest ona
wartością poznawczą, którą możemy wybrać lub nie. Jaki jest jednak status
wiedzy? Czy można powiedzieć, że jest ona stanem umysłu? Za tym, że nie
jest ona stanem umysłu, podawane są z pozoru przekonujące argumenty, ale
żaden z nich, zdaniem Williamsona, nie jest nieodparty. Często opierają się
one na bardzo wątpliwych, choć szeroko przyjmowanych założeniach, jak
np. to, że wiedzę da się rozłożyć na koniunkcję kilku elementów, z których
jednym jest prawda. Wydaje się zatem, że nic nie zagradza drogi do uzna-
nia, że wiedza jest stanem umysłu. Jest to tzw. faktywny stan umysłu, czyli
pociągający lub wymuszający prawdziwość składającej się nań zawartości
treściowej. Choć nie jest to jedyny tego typu stan, to wiarygodna wydaje się
argumentacja, że jest to najbardziej fundamentalny i ogólny faktywny stan
umysłu. Być może należy też zaprzestać bezowocnych prób zrozumienia
wiedzy w kategoriach przekonań odpowiedniego rodzaju, starając się raczej
określić w kategoriach wiedzy to, czym jest przekonanie4.

4 Program ten T. Williamson rozwija bardziej szczegółowo m.in. w następujących rozpra-
wach: Is Knowing a State of Mind?, „Mind”, 104(1995), s. 533-565; Knowing and Asser-
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Tematem rozprawy B i l l a B r e w e r a jest problem obiektyw-
ności wiedzy percepcyjnej. Tradycyjne jego rozwiązanie (w duchu klasycz-
nego fundacjonalizmu lub, w innej terminologii, klasycznego fundamentaliz-
mu epistemologicznego) przyjmuje, że jesteśmy podmiotami świadomych
przeżyć percepcyjnych, które są dobrym wskaźnikiem tego, jaki jest otacza-
jący nas świat zewnętrzny. Wiedzę percepcyjną uzyskujemy w ten sposób,
że na podstawie na ogół nieomylnie uchwyconych przeżyć percepcyjnych
wnioskujemy o tym, co dzieje się w świecie. Inny obraz nabywania wiedzy
percepcyjnej proponuje współczesny reliabilizm, według którego świat ze-
wnętrzny stanowi główną przyczynę pojawienia się w nas odpowiednich
doświadczeń zmysłowych, które z kolei prowadzą do uformowania odpo-
wiednich przekonań percepcyjnych. Przekonania te są wiedzą, ponieważ
wchodzące tu w grę mechanizmy przyczynowe wytwarzają na ogół prawdzi-
we przekonania, chociaż my jako podmioty poznające możemy nie być tych
mechanizmów świadomi. Oba te stanowiska są często trafnie krytykowane.
Pierwsze przede wszystkim za to, że wiedza percepcyjna nie jest rezultatem
wnioskowania, a drugie za uzależnienie wiedzy percepcyjnej od zachodzenia
„ślepych” mechanizmów przyczynowych, nad którymi podmiot poznający nie
ma epistemicznej kontroli. Ale, zdaniem Brewera, możliwe jest jeszcze inne
ujęcie natury wiedzy percepcyjnej, która unika zarzutów podnoszonych pod
adresem tych opozycyjnych stanowisk. Sednem tego ujęcia jest teza, że
doświadczenie zmysłowe przedstawia nam otaczający nas świat, który jest
nie tylko światem przestrzennie powiązanych z sobą rzeczy, ale również
rzeczy, z którymi my jesteśmy przestrzennie powiązani.Tak więc doświad-
czenia zmysłowe, które są źródłem wiedzy percepcyjnej, mają egocentryczną
treść przestrzenną, tj. przedstawiają również relacje między tym, co spostrze-
gam, a mną jako spostrzegającym podmiotem. W ten sposób, niejako w tym
samym akcie, dowiaduję się nie tylko o tym, jak mają się rzeczy w otacza-
jącym mnie świecie, ale również o tym, w jaki sposób zdobywam tego ro-
dzaju wiedzę. Doświadczenie zmysłowe o takiej treści stanowi podstawę do
świadomego i bezpośredniego uzasadnienia naszych przekonań percepcyj-
nych, a nie jedynie do przyczynowego wyjaśnienia ich zaistnienia.

W zaproponowanym przez Brewera ujęciu wiedzy percepcyjnej kluczową
rolę odgrywa kategoria orientacji przestrzennej. Kategorii tej poświęcona jest
rozprawa J o h n a C a m p b e l l a. Rozpoczyna się ona od rozważe-
nia kwestii, czy i w jakim stopniu identyfikacja miejsc zależy od identyfika-

ting, „The Philosophical Review”, 105(1996), s. 489-523; Knowledge as Evidence, „Mind”,
106(1997), s. 717-741.
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cji rzeczy czy obiektów fizycznych. Campbell zgadza się, że taka zależność
istnieje. Bierze się ona stąd, że rzeczy fizyczne z uwagi na swe własności
mają określoną strukturę przyczynową i funkcjonują jako wspólne przyczyny
rozmaitych zjawisk. A tego typu funkcjonowanie pozwala nam na formuło-
wanie informatywnych twierdzeń identycznościowych (że jest to ten sam
obiekt, co widziany kiedyś z innej perspektywy, że jest to ta sama osoba,
z którą kiedyś rozmawialiśmy, chociaż znacznie zmieniona itp.), które zna-
cznie ułatwiają nam identyfikację miejsc. Zależność ta nie jest jednak czymś
absolutnie koniecznym. Istnieją bowiem liczne przypadki identyfikacji miejsc
i orientacji przestrzennej, które nie zależą od identyfikacji rzeczy. Można
np. posługiwać się w tej identyfikacji punktami orientacyjnymi, które nie są
traktowane jako obiekty fizyczne, lecz jako pewnego rodzaju pierwotne
cechy środowiska. Można też rozróżniać i rozpoznawać miejsca z uwagi na
ich relację do ułożenia i ruchów własnego ciała. Przypadki tego rodzaju
identyfikacji miejsc znane są bardzo dobrze z badań nad zachowaniem się
zwierząt. Można więc zasadnie twierdzić, że identyfikacja miejsc nie zależy
od identyfikacji rzeczy; umiejętność identyfikacji miejsc jest bardziej pier-
wotna. Te ustalenia odnoszą się jednak przede wszystkim do praktycznej
orientacji przestrzennej, która jest nieodzowna do przetrwania i odpowiedniej
interakcji ze środowiskiem na poziomie biologicznym. Ale czy taki sam
charakter ma obiektywne myślenie o przestrzeni, czyli oderwane od wyma-
gań percepcji i działania? Według niektórych teoretyków modelem dla takie-
go myślenia jest zdjęcie z lotu ptaka, czyli panoramiczne ujęcie jakiegoś
obszaru. Zdaniem Campbella lepszym modelem dla takiej obiektywności jest
nie fotografia, lecz „dziennik”, tj. czasowa narracja o zdarzeniach w obsza-
rze przestrzennym, która może nie mieć żadnych bezpośrednich następstw
dla obecnej percepcji i działania, ale jest pojęta jako cel sam w sobie. I wła-
śnie w tego typu narracji niezastąpioną rolę odgrywa przyczynowa struktura
znajdujących się w tym obszarze obiektów. Warto przy tym zauważyć, że
narracyjny charakter ma również świadome życie ludzkie, które jawi się jako
powiązany z sobą ciąg chwil, w ramach których wchodzi się w interakcje
z innymi oraz z własnym otoczeniem. W kształtowaniu tak pojętego życia
w szczególny sposób wykorzystywane jest właśnie zreflektowane myślenie
obiektywne.

*

Artykuł E. Craiga dotyka wprost fundamentalnych zagadnień dotyczących
obiektywności, ale wiąże się również ściśle z dyskusją wokół semantycznego
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antyrealizmu, której w dużej mierze dotyczy pierwsza część antologii. Jest
on przykładem błyskotliwego i wnikliwego filozofowania, prowadzonego
z dużą świadomością milczących założeń przyjmowanych w dzisiejszej filo-
zofii analitycznej, jak również związków między technicznymi działami
filozofii a jej bardziej ogólnymi, metafizycznymi aspektami. Rozprawa
J. Skorupskiego bardzo umiejętnie wyjaśnia, w czym tkwi sedno poglądów
późnego Wittgensteina na znaczenie, oraz daje próbkę ich bardziej systema-
tycznego wykorzystania. Pokazuje również skomplikowane relacje zachodzą-
ce między weryfikacyjną koncepcją znaczenia, epistemiczną charakterystyką
znaczenia oraz epistemicznymi ujęciami prawdy. Dużego zaawansowania
teoretycznego wymagać będzie od czytelnika studium Ch. Peacocke’a. Sta-
nowi ono dobry przykład sposobu, w jaki ten znaczący obecnie filozof bry-
tyjski podchodzi do zagadnień filozoficznych. Jest przy tym jeszcze jednym
dobitnym dowodem na to, jak bardzo obecna filozofia analityczna różni się
od swego wcielenia lingwistycznego sprzed kilku dekad. Wykłady T. Wil-
liamsona zarysowują interesujący program badań z pogranicza teorii pozna-
nia i filozofii umysłu, który miejscami wymaga dużej znajomości specyficz-
nej terminologii stosowanej przez analityków. B. Brewer przystępnie i z li-
cznymi powtórzeniami szkicuje ujęcie wiedzy percepcyjnej w duchu bezpo-
średniego realizmu i obiektywizmu, które ma w zamierzeniu autora unikać
podstawowych trudności typowych stanowisk współczesnej teorii poznania.
Kluczowa idea tego ujęcia – orientacji przestrzennej – jest przedmiotem
przejrzystego i oryginalnego artykułu J. Campbella, w którym w sposób
wzorcowy i sugestywny powiązane są epistemologiczne i ontologiczne wy-
miary zagadnienia obiektywności, a kierunki i wyniki analiz filozoficznych
są do pewnego stopnia uzasadniane przez rezultaty badań empirycznych.
Warto dodać, że zagadnienia związane z opozycją subiektywność–obiektyw-
ność poruszane są również w artykule D. H. Mellora oraz w wykładach
R. C. S. Walkera, zamieszczonych w następnej części tego tomu.

Piotr Gutowski, Tadeusz Szubka
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski i T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 219-237

Edward Craig

Wskazówka dla filozofów:
trzy nowe karty do zapisania*

I

Wiek XX ma się ku końcowi, a zważywszy na szybkość, z jaką filozo-
fowie zmieniają swoje upodobania, czas już zaproponować rozwiązanie na
nowe tysiąclecie – wskazać na kartę, którą należy zapisać. Postaram się to
teraz uczynić, chociaż chcąc rzecz nieco urozmaicić (bez czego godzina
mogłaby stać się wiecznością), powiem nie o jednej karcie, lecz o trzech.
Są one jednak powiązane – rzec by można, nadwyrężając nieco przenośnię,
są to karty tej samej księgi. Pierwsza dotyczy naszych nadziei pokładanych
w teorii znaczenia, druga naszego bezceremonialnego stosunku do sceptycyz-
mu, a trzecia powszechnego deprecjonowania tego, co epistemicznie prywat-
ne, tj. poznawalne tylko przez jedną osobę.

Mówiąc o naszych nadziejach pokładanych w teorii znaczenia, nie mam
na myśli wszystkich oczekiwań dotyczących tej dziedziny i daleki jestem od
sugestii, że należy zaniechać badań nad znaczeniem z uwagi na ich bez-
owocność. To, że sekwencję dźwięków lub znaków wytworzoną tu i teraz
może uczynić prawdziwą lub stosowną jakiś całkowicie od niej różny stan
rzeczy, znajdujący się w dowolnej odległości czasoprzestrzennej, jest jednym
z najbardziej niezwykłych faktów, które wszyscy zawsze uważamy za oczy-
wiste. I do głównych osiągnięć XX-wiecznej filozofii należy to, że skiero-
wała naszą uwagę na ten fakt, pokazując, jak dziwnym jest on zjawiskiem
i jak słabo w gruncie rzeczy go rozumiemy. Sądzę, że możemy go zrozu-
mieć i mam nadzieję, że tak się stanie. Tym, w co – delikatnie mówiąc –

* Advice to Philosophers: Three New Leaves to Turn Over, „Proceedings of the British
Academy”, 76(1990), s. 265-281. © The British Academy 1991. Przekład za zgodą Autora
i Akademii Brytyjskiej.
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wątpię, jest nadzieja bardzo wielu filozofów (od początku tego wieku po
dzień dzisiejszy), że teoria znaczenia jest działem badań, które można pro-
wadzić niezależnie od wielkich i spornych zagadnień tradycyjnej filozofii,
ale które można następnie do nich zastosować z rozstrzygającym skutkiem.
Przypomnijmy sobie, że po tym, jak w Language, Truth and Logic Ayera
wyłożona zostaje zasada weryfikacji, tradycyjne problemy filozofii zajmują
tam około stu stron. Również argument z przypadków wzorcowych, bezpo-
średni potomek pokrewnej teorii znaczenia, nie potrzebuje więcej niż kilku
zdań dla uprawomocnienia realności wolnej woli i naszej wiedzy o świecie
zewnętrznym, by wspomnieć tylko dwa jego zastosowania.

Znacznie wcześniej byli Mauthner i Wittgenstein z okresu Traktatu. Nikt
jednak nie okazywał zbytniej chęci przyłączenia się do radykalnego scepty-
cyzmu w kwestii ekspresywnej mocy języka, którego zdaje się bronić Maut-
hner; od czasu Wittgensteina z Dociekań filozoficznych, i w pewnym stopniu
pod jego wpływem, przekonanie, że język jest w stanie wyrazić tylko to,
w zakresie czego może osiągnąć izomorfię z wyrażanymi faktami, nie cie-
szyło się wielkim wzięciem. Ale rodzeństwo weryfikacjonizmu i kuzyni
argumentu z przypadków wzorcowych mają się świetnie i zamierzają w dal-
szym ciągu dokuczać niektórym leciwym zagadnieniom metafizyki. Mam tu,
oczywiście, na myśli rolę, jaką teoria semantyczna odgrywa we współczes-
nym sporze realizmu z jego konkurentami.

Nie od rzeczy jest więc zacząć od logicznego pozytywizmu. Kiedy weź-
mie się pod uwagę siłę, jaką przypisywał on weryfikacjonistycznemu ujęciu
sensowności i jak wielkie spustoszenie spodziewał się on uczynić za pomocą
owej teorii, to zaskakuje fakt, że w literaturze tego kierunku wcale niełatwo
znaleźć argumenty za przyjęciem zasady weryfikacji. Wygląda prawie tak,
że antymetafizyczne nastawienie niektórych filozofów tamtego czasu dawało
im poczucie, iż konsekwencje tej zasady są same w sobie wystarczającym
jej uprawomocnieniem: wszystko, co miało uczynić t a k ą dużą szkodę
Heideggerowi, musiało być słuszne. Ale mimo, że argumenty za tą zasadą
są – mówiąc oględnie – dobrze ukryte, można je odnaleźć; szczególnie
interesujący znajduje się w rozprawie Moritza Schlicka Znaczenie i weryfika-
cja. Jest to znajomo dzisiaj pobrzmiewający argument z domniemanych
okoliczności, w jakich mówiący uczy się języka. Oto on:

Oczywiste jest, że aby zrozumieć werbalną definicję, musimy znać
przedtem znaczenie słów wyjaśniających i że ostensywną definicją jest
jedynie takie wyjaśnienie, które nie zakłada żadnej wcześniejszej wie-
dzy. Wynika z tego, że nie możemy zrozumieć żadnego znaczenia bez
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ostatecznego odniesienia do definicji ostensywnych, a to oznacza od-
niesienie do „doświadczenia” lub „możliwość weryfikacji”1.

W jaki sposób prymat definicji ostensywnej prowadzi do wniosku, że potra-
fimy się uczyć jedynie takich znaczeń, które są weryfikowalne? Schlick
dokonuje tego przejścia pośpiesznie, ale bez trudu i z dużą dozą pewności
można uzupełnić tę lukę. Niewątpliwie chodziło mu o to, że uczący się,
który ma do czynienia z definicją ostensywną, stoi wyłącznie w obliczu
tego, co wskazywane, przedstawiane, manifestowane, krótko mówiąc, w obli-
czu rzeczy, o których bezsprzecznie wie w tych okolicznościach, że zacho-
dzą, i że jego zadaniem w trakcie uczenia się języka jest po prostu wybranie
spośród nich tych cech, na podstawie których jego nauczyciel stosuje dane
słowo. Nic więcej nie wpływa na nieświadomą kalkulację, którą musi prze-
prowadzić jego mechanizm nabywania języka. A ponieważ uczący się nie
dodaje niczego, a tylko wybiera – dokonując wyboru spośród jawnych cech
wskazywanej sytuacji, znaczenie, które przypisuje słowu, nie może nie być
weryfikowalne; nie wchodzi tu w ogóle w grę to, że słowo może znaczyć
jakiś stan rzeczy, o zachodzeniu którego nie mógłby on w zasadzie wie-
dzieć, lub że odnosi się do jakiejś rzeczy, o istnieniu której nie mógłby on
w zasadzie wiedzieć.

Schlick przeoczył coś. Decydujące dla kalkulacji uczącego się nie jest to,
co wie on o wskazywanej sytuacji, ale jakie żywi o niej przekonania; doko-
nuje on wyboru nie spośród cech, o obecności których wie, ale o obecności
których jest przekonany. Dostrzegłszy to, dostrzegamy również, że argument
Schlicka nie osiąga swego celu bez dodatkowego założenia: że przekonania
uczącego się nie wykraczają poza to, co może on w zasadzie wiedzieć. Ale
w argumentacji za zasadą weryfikacji nie można zasadnie przyjąć takiego
założenia, ponieważ jest ono zbyt bliskie zakładanego wniosku. Dlaczego
bowiem miałbym być niezdolny do bycia przekonanym o czymś, o ile nie
jest tak, że jestem niezdolny, by o tym myśleć, a jeśli jestem niezdolny, by
o tym myśleć, to nie jest zaskakujące, że mój język nie jest w stanie tego
wyrazić. Tak więc argument Schlicka ma wielką lukę; wypełnienie jej ja-
kimś śmiałym założeniem z góry przesądzałoby sprawę, a z kolei argument
za założeniem niemal natychmiast zamieniłby się w niezależny argument za

1 M. S c h l i c k, Meaning and Verification, „The Philosophical Review”, 45(1936),
s. 339-369; przedruk w: H. F e i g l, W. S e l l a r s (eds.), Readings in Philosophical
Analysis, New York: Appleton-Century-Crofts 1949, s. 146-170 (cytat ze s. 148) [Znaczenie
i weryfikacja (fragmenty), przeł. H. Buczyńska-Garewicz, w: H. B u c z y ń s k a - G a -
r e w i c z, Koło Wiedeńskie, Toruń: Comer 1993, s. 91-92].
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zasadą weryfikacji. Oznacza to, że argument Schlicka jest faktycznie niesku-
teczny.

Michael Dummett dowodził wielokrotnie, że rozumienie przez mówiącego
znaczenia zdania może polegać tylko na zdolności rozpoznania zachodzenia
jego warunków prawdziwości. Jest charakterystyczne, że dowodził tego
stanowiska w dwóch etapach: wpierw argumentował, że uchwycenie znacze-
nia musi polegać na zdolności do jakiegoś jawnego, manifestowalnego,
publicznie obserwowalnego zachowania; a następnie, że rozpoznanie warun-
ków prawdziwości jest owym stosownym zachowaniem. Wiele późniejszych
dyskusji dotyczyło tego drugiego etapu. Ja zajmę się pierwszym, ponieważ
okazuje się – co interesujące – że Dummett wykorzystuje w nim argument,
który początkowo trochę przypomina argument Schlicka, chociaż unika
błędnego założenia, że w definicji ostensywnej mogą występować jedynie
te cechy, które w dosłownym sensie pokazywane są uczącemu się.

Ucząc się języka, twierdzi Dummett, uczymy się użycia jego wyrażeń
i zdań, przez co rozumie on ich jawne, obserwowalne użycie. „To jest
wszystko – utrzymuje on – co pokazywane jest nam, kiedy uczymy się
znaczeń wyrażeń języka [...], ponieważ tylko to można nam pokazać”. „A
wobec tego uchwycenie znaczeń zdań danego języka [...] może polegać
wyłącznie na zdolności poprawnego użycia tych zdań”2. Brzmi to jak po-
wtórka błędu Schlicka: tylko to, co jest nam pokazywane (jawne użycie),
może odgrywać rolę w semantyce, której się uczymy. Jednakże Dummett,
w przeciwieństwie do Schlicka, jest w pełni świadomy przedwczesności
takiego kroku. Musimy uwzględnić możliwość, że w grę wchodzi tu coś
więcej niż tylko to, co jest nam pokazywane. Dummett odrzuca ją za pomo-
cą osobnego argumentu. Gdyby zrozumienie jakiegokolwiek wyrażenia wy-
magało czegoś więcej niż opanowanie wszystkich publicznie obserwowal-
nych cech jego użycia, to nigdy nie dowiedzielibyśmy się, czy owo „więcej”
– czymkolwiek by ono było – zostało opanowane. Skoro bowiem na mocy
definicji jest to coś, co nie jest publicznie obserwowalne, to ani nauczyciel
nie wiedziałby, czy uczący się dobrze to zrozumiał, ani nie wiedziałby tego
sam uczący się, w tym sensie, że nie wiedziałby, czy postępuje tu w taki
sam sposób jak inni. Właściwie nikt nie wiedziałby, czy ktoś inny rozumie
dane wyrażenie w ten sam sposób. Stąd „znaczenie zostałoby uczynione
czymś [...] w zasadzie niekomunikowalnym”. Rzekoma możliwość prowadzi

2 M. D u m m e t t, The Philosophical Basis of Intuitionistic Logic, w: t e n ż e,
Truth and Other Enigmas, London: Duckworth 1978, s. 215-247 (te i następne cytaty pocho-
dzą ze s. 216-218).
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do absurdu; niekomunikowalność znaczenia nie może odgrywać żadnej roli
w języku, w którym rozmawiamy z sobą.

Pierwsza wątpliwość, która musi się nasunąć każdemu, jest taka: czy
domniemana możliwość rzeczywiście prowadzi do niekomunikowalności
znaczenia. Nie jest to oczywiste. Przypuśćmy – biorąc wiarygodny przykład
– że natura subiektywnego doznania, jakie ma osoba na widok czerwonych
rzeczy, ma istotny udział w znaczeniu przypisywanemu przez nią zdaniom
zawierającym słowo „czerwony”. Przyjmijmy, że większość ludzi ma w ta-
kich okolicznościach podobne doznania i że wszyscy mają silną skłonność,
by sądzić, że stany subiektywne innych są podobne do naszych własnych.
Gdyby ktoś uważał, że przypuszczenie to wymaga poparcia, można przywo-
łać Edmunda Burke’a:

Musimy przyjąć i przyjmujemy, że tak jak układ organów jest prawie
lub całkiem taki sam u wszystkich ludzi, tak też sposób postrzegania
zewnętrznych obiektów jest u wszystkich ludzi taki sam albo niewiele
odmienny3.

Ważąc starannie każde słowo, wygodnie będzie nazwać tę myśl założeniem
Burke’a. Jeśli jest ono prawdziwe, wówczas mówiąc, że coś jest czerwone,
masz na myśli ten sam rodzaj stanu, który ja mam na myśli, i obaj będzie-
my przekonani, że coś takiego ma miejsce. Zatem porozumieliśmy się z po-
wodzeniem i w dodatku jesteśmy przekonani, że tak się stało – co wyjaśnia,
dlaczego mamy zaufanie do tej procedury i nią się posługujemy.

W czym tkwi słabość tego rozwiązania? Czyżby w wykorzystaniu założe-
nia Burke’a? Być może nietrafna jest idea, zgodnie z którą nasze subiektyw-
ne stany są na ogół podobne; być może ta myśl tylko pozornie jest sensow-
na. Niewykluczone, że chybione jest założenie, iż wszyscy jesteśmy o tym
przekonani; jeśli tylko pozornie ma ono sens, to musi być chybione, ponie-
waż wówczas tak naprawdę nie ma myśli, która miałaby być treścią naszego
przekonania. Powrócę do tych możliwości. Tymczasem przez chwilę chcę
się zająć zarzutem sugerowanym bezpośrednio przez Dummetta w cytowa-
nym poprzednio fragmencie. Zarzut ten polega na tym, że jeśli dopuścimy,
by niemanifestowalne stany mówiących odgrywały jakąkolwiek istotną rolę,
to wówczas zmuszeni będziemy uznać, że „nikt nigdy nie ma gwarancji, że
jest rozumiany przez drugiego; bez względu bowiem na to, co wie lub może

3 A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful,
Oxford: Oxford University Press 1990, s. 13 [Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych
idei wzniosłości i piękna, przeł. P. Graff, Warszawa: PWN 1968, s. 14].
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wiedzieć, każdy może przypisać jego słowom [...] znaczenie całkiem inne
od tego, które on im przypisuje”.

Zatrzymajmy się, aby stwierdzić, czy wiemy, na czym polega zarzut.
Wcześniej w tej samej rozprawie Dummett pisze, że „jednostka nie może
zakomunikować tego, czego nie da się zaobserwować, jako przez nią komu-
nikowanego”, co sugeruje, że jeśli nie możemy wiedzieć, że rozumiemy, to
nie możemy rozumieć. Twierdzenie to jest zbyt bliskie weryfikacjonizmowi,
aby mogło bez żadnego wsparcia figurować na tym etapie argumentacji,
której konkluzją ma być coś w duchu weryfikacjonizmu. Co zatem udziela
mu wsparcia? Myślę, że jest nim widoczny w tekście Dummetta kierunek
myśli, przyjęty ostatnio z aprobatą przez Christophera Peacocke’a4. Gdyby
znaczenie było w jakimkolwiek stopniu zależne od stanów wewnętrznych,
to mówiący mógłby wielorako rozumieć dane wyrażenie bez żadnej zasadni-
czo obserwowalnej różnicy w jego zachowaniu. Wówczas jednak nie mogli-
byśmy wiedzieć, co ma on na myśli, a to oznacza, że nie moglibyśmy go
zrozumieć.

W takiej postaci argument ten nadal nie odpowiada na pytanie, dlaczego
wiedza o tym, co ma na myśli mówiący, ma być konieczna do rozumienia.
Dlaczego nie wystarczy, byśmy po prostu posiadali o tym właściwe przeko-
nanie? Możemy jednak wyobrazić sobie wzmocnienie tego argumentu przez
spostrzeżenie, że jeśli w opisanych powyżej okolicznościach posiadalibyśmy
właściwe przekonanie o tym, co ma na myśli mówiący, to mógłby to być
jedynie zwykły szczęśliwy traf; przypuszczenie, że ów szczęśliwy traf będzie
miał miejsce na tyle często, by podtrzymywać funkcjonowanie języka, by
uczynić rozumienie mówiących przez ich słuchaczy czymś więcej niż tylko
zdarzającym się od czasu do czasu zbiegiem okoliczności (w dodatku nie-
rozpoznawalnym w momencie jego zachodzenia), jest całkowicie niewiary-
godne.

Jednakże dopóki założenie Burke’a pozostaje bezsporne, nie można po-
wiedzieć, że tylko traf zrządził, iż słuchacze doszli do właściwych przekonań
o tym, co ma na myśli mówiący. Albowiem według tego założenia – co
bynajmniej nie jest wcale takie niewiarygodne – jest faktem ludzkim, że
z racji określonych podobieństw w naszej konstrukcji mamy podobne stany
subiektywne i jesteśmy o tym przekonani. Właśnie dlatego – w świetle tego
założenia – zazwyczaj mamy właściwe przekonania o tym, co myślą inni,
nawet jeśli jest to zależne od natury ich subiektywnych, publicznie nieobser-

4 The Limits of Intelligibility: A Post-Verificationist Proposal, „The Philosophical Re-
view”, 97(1988), s. 463-496 (fragment, o który tu chodzi, znajduje się na s. 490).
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wowalnych stanów. Wyjaśnienie tkwi w naszej naturze; nie ma potrzeby
odwoływania się do przypadku.

Myślę, że jest to odpowiedni moment, by wspomnieć o żukach w pudeł-
kach i o owym kole Wittgensteina, które z racji tego, że można nim obracać
bez poruszania czegoś innego, nie należy uważać za należące do maszyny5.
Jeśli założenie Burke’a jest poprawne, to trapią nas – i jesteśmy o tym prze-
konani – w zasadzie takiego samego rodzaju żuki. I chociaż m o g l i -
b y ś m y pominąć naturę żuka i zająć się wyłącznie zewnętrznymi włas-
nościami pudełka, nie podano dotąd żadnej racji, która by nas do tego zmu-
szała. Gdyby koło naszych stanów wewnętrznych rzeczywiście obracało się
bez poruszania czegoś zewnętrznego, to w istocie rzeczy byłoby tak, że
jedynie przypadek mógłby doprowadzić do powzięcia przez nas właściwych
przekonań o wewnętrznych stanach innych, czyli – według kwestionowanej
teorii znaczenia – o tym, co mają inni na myśli. Ale jeśli trafne jest założe-
nie Burke’a, to koło faktycznie n i e obraca się niezależnie i wszyscy
jesteśmy zupełnie dobrze dostrojeni do jego rzeczywistych ruchów. Nie
pokazano, że to, co „mogłoby” ono teoretycznie, ma tu wiele do rzeczy.
Dopóki założenie owo pozostaje bezsporne, dopóty siła tych znanych frag-
mentów jest problematyczna. Jeśli odczyta się je jako atak na nie, to należy
powątpiewać, czy osiągają one coś poza przesądzeniem sprawy.

Założenie Burke’a można z pewnością kwestionować, chociaż osobną
sprawą, do której jeszcze powrócę, jest to, czy może się to powieść. Ale
ponieważ żadna wyraźna próba jego podważenia nie pojawia się w wymie-
nionych fragmentach z pism Dummetta i Peacocke’a, zastanowię się jeszcze
przez chwilę nad ideą, zgodnie z którą wymóg, iż musimy wiedzieć, że
rozumiemy (jak również właściwe rozumienie), ma specjalny status i żadna
teoria, która czyni go niespełnialnym, nie może być brana na serio.

II

Nie sądzę, aby ktokolwiek gotów był bez ogródek stwierdzić, że aby
rozumieć drugą osobę, muszę wiedzieć, że ją rozumiem, arbitralnie czyniąc
z rozumienia zaskakujący wyjątek od ogólnej reguły, mówiącej, że coś może
mieć miejsce niezależnie od naszej wiedzy o tym. Nie ośmielałbym się rów-
nież sugerować, iż mamy tu do czynienia ze zwykłym odwołaniem się do

5 L. W i t t g e n s t e i n, Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell 1953, §
293 i 271 [Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: PWN 1972, s. 144-145
i 138].
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idei, że jeśli rozumiem daną osobę, to w zasadzie mogę wiedzieć, że ją
rozumiem – gdyż wtedy stałoby się natychmiast oczywiste, zważywszy na
cele argumentacji, że nic tak bliskiego weryfikacjonizmowi nie może pojawić
się wcześniej niż na ostatnim etapie, a kiedy się już pojawi, to powinno
pojawić się w roli wniosku, a nie przesłanki. Bardziej obiecujące byłoby
twierdzenie, że nie ulega wątpliwości, iż f a k t y c z n i e wiemy, że
rozumiemy się wzajemnie, a wobec tego każda teoria znaczenia, która czyni
to niemożliwym, jest błędna, co od razu eliminowałoby wszystkie teorie
przypisujące istotną rolę semantyczną czemuś publicznie nieobserwowalnemu
– takie teorie, jak ta, która dla zagwarantowania wzajemnego rozumienia
musi skorzystać z założenia Burke’a.

Czy zatem jestem winny tego, o co się mnie oskarża? Czy zamierzam
przeczyć temu, co niezaprzeczalnie oczywiste? Będę wpierw argumentował,
że nie jest jasne, czy jestem winny, a następnie – bardziej radykalnie – że
to, o co jestem oskarżony, nie jest wcale przestępstwem. Wprost przeciwnie:
jest to coś, co ma mocne oparcie w zdrowym rozsądku, mimo że początkowo
może się wydawać paradoksalne.

Należy wpierw zauważyć, że zbyt kontrowersyjne jest to, czym jest wie-
dza, aby było oczywiste, iż oskarżenie będzie słuszne. Niektórzy uważają,
że do wiedzy wystarcza, aby podmiot nabył prawdziwe przekonanie za po-
mocą rzetelnej metody – odpowiedniej do wytwarzania bardzo wysokiego
procentu prawdziwych przekonań. Jeśli jednak założenie Burke’a jest praw-
dziwe i miał on rację, sądząc, że je przyjmujemy, to przyjęcie go jest właś-
nie taką rzetelną metodą, a przekonania o stanach mentalnych innych, do
których nas ona prowadzi, stanowią wiedzę. Można by sugerować, że chodzi
nam tu w rzeczywistości nie o wiedzę, ale o wiedzę o tym, że wiemy. Ale
ponieważ dochodzimy do przekonania, że wiemy dzięki prostemu namysłowi
nad konsekwencjami połączenia założenia Burke’a z reliabilistyczną koncep-
cją wiedzy, metoda ta będzie niewątpliwie również rzetelna, przy założeniu
prawdziwości obu tych składników. Tak więc przekonanie o tym, że wiemy
okazuje się wiedzą; innymi słowy, sedno stanowiska reliabilisty można po-
nownie wykorzystać i iteracja „wie, że” nie zmienia sytuacji. Mogłaby ją
zmienić trafna argumentacja dowodząca, że albo założenie Burke’a nie jest
prawdziwe, albo go nie przyjmujemy, albo reliabilizm jest pomyłką. Nie
stwierdzono jednak bezspornie, aby któraś z tych trzech ewentualności miała
miejsce – wprost przeciwnie.

Powinienem od razu zaznaczyć, że do tego, co powiedziałem w powyż-
szym akapicie, nie przywiązuję większej wagi, ponieważ w tym kontekście
odwołanie się do reliabilizmu nie wydaje się docierać do sedna sprawy.
Według reliabilizmu, jeśli przekonania pewnego typu są prawdziwe, to zo-
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stały one rzetelnie nabyte, a wobec tego stanowią wiedzę; ponadto, zgodnie
z tym stanowiskiem, jesteśmy przekonani o ich prawdziwości, a zatem po-
winniśmy być przekonani, że stanowią one wiedzę. Ale to, że jesteśmy
o tym przekonani, było naszym punktem wyjścia i jeśli pytanie o to, czy
również o tym wiemy, ma jakiś sens, to z pewnością chodzi w nim o znale-
zienie jakiegoś potwierdzenia rzetelności tego przekonania. Jeśli o to właśnie
nam chodziło, to raczej nie zadowoli nas stwierdzenie: tak, przekonanie to
stanowi wiedzę, przy założeniu, że jest ono prawdziwe. Ujmując rzecz nieco
inaczej: jeśli tak brzmi odpowiedź, to nie bardzo wiem, jaki był sens tego
pytania. Oczywiście, jest możliwe, że większość sporów sceptycznych obraca
się wokół tego, że nie ma sensu zadawanie owego pytania; aby jednak uzys-
kać jasność w tej sprawie, należy zrozumieć nie tylko zagadnienia związane
z analizą takich pojęć, jak „wiedza”, „racja”, czy też jakichkolwiek innych,
których uwzględnienia domaga się od nas współczesny sceptyk, ale również
(co jest minimalnym wymogiem) cele kryjące się za ich użyciem. Jest to coś
znacznie bardziej dalekosiężnego i z pewnością nie da się tego osiągnąć
przez samo wprowadzenie reliabilistycznej analizy pojęcia wiedzy.

Potrzebujemy czegoś głębszego, zdolnego uporać się z głębszymi proble-
mami. Jeden z nich zawarty jest w tym, co przed chwilą powiedziałem;
wiąże się on z tym, że może pojawić się potrzeba znalezienia jakiejś oznaki
rzetelności określonej klasy przekonań, z której możemy skorzystać, by
upewnić się o rzetelności naszych własnych przekonań należących do tej
klasy, bez konieczności zakładania, w trakcie tej procedury, ich prawdziwoś-
ci. Jedną z takich oznak upatrywano tradycyjnie – co jest zrozumiałe –
w byciu uzasadnionym przez dobre racje. Miano nadzieję i utrzymywano,
że możemy stwierdzić, iż dobre racje są dobrymi racjami bez konieczności
posiadania uprzedniej wiedzy o tym, że przekonania, dla których mają one
być racjami, są prawdziwe. Bez względu na to, jakie mogą być inne koncep-
cje racji, tylko taka ich odmiana, która spełnia tę zasadę, może być użytecz-
ną oznaką prawdziwości lub prawdopodobieństwa. Przypuszczam, że tę do-
niosłą koncepcję racji miał na myśli Wright, pisząc kiedyś o „nieuniknionej
cenie” przyjęcia teorii znaczenia, która przypisuje istotną rolę publicznie
niewykrywalnym elementom. Ceną tą, jego zdaniem, jest „rezygnacja
z wszelkich możliwych racji, by przyjmować, iż istnieje coś takiego, jak
wzajemne rozumienie”6. Wydaje się, dodał w przypisie, że niektórzy są

6 C. W r i g h t, Realism, Meaning and Truth, Oxford: Blackwell 1987, s. 20 [por. Re-
alizm, znaczenie i prawda, przeł. T. Szubka, w: T. S z u b k a (red.), Metafizyka w filozofii
analitycznej, Lublin: TN KUL 1995, s. 315].
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gotowi ją zapłacić, wymieniając w tym kontekście jedną osobę, która powie
teraz kilka słów tytułem usprawiedliwienia tego wydatku. W spostrzeżeniach
Wrighta nie ma bowiem nic błędnego, przynajmniej w odniesieniu do mnie;
jestem jak najbardziej gotów zapłacić cenę, o której on mówi.

Uważam, że tę kupiecką przenośnię należy zinterpretować w terminach
stopnia niewiarygodności. Im wyższa cena, tym bliżej do reductio. W tej
skali wchodząca w grę suma nie powinna być uważana za bardzo wysoką,
i dlatego z przyjemnością uiszczę rachunek. Fakt, że teoria ma tę konsek-
wencję, nie stanowi bynajmniej, według mego szacunku, jej reductio ad
absurdum.

Istnieje szeroko rozpowszechniony i – biorąc pod uwagę jego charakter
– zupełnie dobrze uzasadniony pogląd, według którego jesteśmy częściami
świata natury i rozwinęliśmy się w naturalny sposób. Nasi przodkowie od-
nieśli duże sukcesy w grze w dobór naturalny; od tego czasu uczyniliśmy
tak wielki postęp, że dziś możemy nawet manipulować regułami. Jaki, na-
szym zdaniem, jest w tym udział rozumu i racji?

Przypomnijmy, co rozumie się tu przez „rozum”. Słowo to odnosi się do
naszej zdolności podawania racji dla naszych przekonań i dochodzenia do
nowych przekonań w wyniku dostrzeżenia, że dobrymi racjami są dla nich
przekonania, które już mamy. Nie odnosi się ono do naszej zdolności docho-
dzenia do prawdziwych przekonań, z wyjątkiem tych, do których dochodzi-
my w drodze rozumowania. Zważywszy na to rozróżnienie, muszą pojawić
się wątpliwości dotyczące zasięgu oddziaływania rozumu. Aby skutecznie
i sprawnie działać, nasi przodkowie potrzebowali prawdziwych przekonań
o wielu różnych sprawach. Ponieważ – co zupełnie zrozumiałe – nie mogli
urodzić się ze wszystkimi tymi przekonaniami, potrzebowali skutecznych
sposobów ich nabywania. Ale ta okoliczność nie preferuje żadnego specy-
ficznego sposobu ich nabywania; w szczególności, nie preferuje metody
wyprowadzania ich z innych przekonań w drodze rozumowania, ani metod,
które post factum dadzą się przedstawić jako zawierające takie rozumowanie.
To prawda, że nie jest tak, iż każdy proces, który prowadzi do prawdziwego
przekonania, spełnia ten wymóg, ponieważ w wielu przypadkach potrzebny
jest bardzo wysoki stopień pewności – tak, by odpowiednie działanie mogło
być wykonane zdecydowanie i mniej lub bardziej natychmiastowo. Ale i ten
wzgląd nie przyznaje specjalnego statusu rozumowaniu, chyba, że przyjmie
się założenie (za którym prawie nic nie przemawia), iż jedynie rozumowanie
daje prawdziwą pewność. Co najwyżej zagraża on wręcz samemu statusowi
rozumowania, gdyż rozumowanie jest dosyć powolnym procesem, a bardzo
często prawdziwe przekonania są nam potrzebne szybko. Oczywiście, mogą
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istnieć bardzo szybkie procesy, których rzetelność może zostać później, pod
mniejszą presją czasu, poświadczona przez rozumowanie. Co jednak – op-
rócz uprzedniego przesądu o jego potencjalnej wszechobecności – może
skłonić do myślenia, że wszystkie takie procesy muszą być racjonalnie po-
świadczone? Dlaczego tak miałoby być?

Bez wątpienia co najmniej równie pociągający jest następujący obraz
śmiało naszkicowany w stylu Hume’a (choć trzeba przyznać, że jego szcze-
góły muszą być o wiele bardziej skomplikowane niż sugeruje to Hume’ow-
ska symplicystyczna teoria formowania przekonań): dyspozycja do nabywa-
nia przekonań należących do typów najbardziej podstawowych, na co dzień
traktowanych jako pewne, od dawna wchodzi w skład naszego wyposażenia;
w standardowych okolicznościach i przy znajomych danych wejściowych
przekonania te po prostu pojawią się całkiem niezależnie od tego, co może
(bądź nie) deklarować o nich nasza moc podawania racji i nie dadzą się one
usunąć przez cokolwiek, co nie byłoby jakimś patologicznym chaosem na-
szego wewnętrznego mechanizmu. Natura, jak pisał D. Hume o wierze
w świat zewnętrzny, „bez wątpienia uważała tę rzecz za sprawę zbyt wiel-
kiej wagi, iżby ją można powierzyć naszym niepewnym rozumowaniom
i spekulacjom”7. Jest zupełnie możliwe, a w istocie rzeczy prawdopodobne,
że nasi przodkowie dochodzili w ten sposób do przekonań kilkaset tysięcy
lat wcześniej, zanim którykolwiek z nich zaczął podawać racje; przypusz-
czalnie upłynęło dalszych kilkadziesiąt tysięcy lat, zanim filozofowie zaczęli
określać, które rodzaje przechodzenia od myśli do myśli należy uważać za
zadowalające rozumowanie. Wypracowali oni następnie pewne kanony, do
których odwołujemy się implicite, kiedy zaprzeczamy, że możemy podać
dobrą rację dla sądzenia, iż subiektywne stany umysłowe innych są podobne
do naszych własnych. Nie ma żadnego szczególnego powodu, by oczekiwać,
że możemy stosować te kanony do całego zakresu naszych przekonań, otrzy-
mując w każdym przypadku odpowiedź: „Tak, możemy podać dobre racje,
by być o tym przekonanym”. Odkąd planowanie i przewidywanie stało się
bardziej wyrafinowane, rozumowanie zaczęło być nieodzownym sposobem
poszerzania naszego repertuaru prawdziwych przekonań, ponieważ tym,
którzy się nim posługują, daje on moc w pełni rekompensującą jego względ-
nie powolne i niepewne działanie. Nie ma jednak żadnych podstaw, by
sądzić, że miało ono, czy też mogło mieć, swój udział we wczesnych sta-

7 A Treatise of Human Nature, ed. by L. A. Selby-Bigge, rev. by P. H. Nidditch, Oxford:
Clarendon Press 1978, s. 187 [Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, t. I, War-
szawa: PWN 1963, s. 246].
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diach ludzkiej umysłowości, w których kształtowały się nasze podstawowe
typy przekonań i metody ich formowania. Jeśli zaś nie ma żadnych podstaw,
by tak sądzić, to nie ma też jakichkolwiek podstaw, by sądzić, że rozważa-
jąc je obecnie z namysłem oraz ich rezultaty, będziemy w stanie odkryć
zadowalające rozumowanie, które je uprawomocnia (z wyjątkiem sytuacji,
w których rzeczywiście stwierdzimy, że coś takiego ma miejsce). Niekiedy
może tak być, ale nie ma w tym żadnej konieczności; nie mamy prawa tego
oczekiwać.

Przyznaję, że dziwnie brzmi twierdzenie, iż nie mamy racji, by sądzić,
że wzajemnie się rozumiemy. Być może jednak brzmi ono dziwnie z powo-
dów zupełnie nieszkodliwych dla tego, o co mi tu chodzi. Przekonania,
które pojawiają się automatycznie u wszystkich ludzi, będą się nam prawdo-
podobnie jawiły jako bardzo przekonujące i całkowicie oczywiste. A ponie-
waż „nie mamy żadnej racji dla przekonania, że X” jest formułą słowną,
która zwykle poprzedza zalecenie, aby zawiesić przekonanie lub powstrzy-
mać się przed wydaniem opinii, będzie z pewnością dziwaczne, kiedy zasto-
sujemy ją do jakiegoś przekonania, które wszyscy podzielamy, którego nie
możemy porzucić, nawet gdybyśmy chcieli, i bez którego nie byłoby wiado-
mo, jak żyć. Ale dlaczego w tych przypadkach ma to być takie ważne? Skąd
bierze się idea, zgodnie z którą powinniśmy – o ile to możliwe – porzucić
wyposażenie, którym się posługujemy od początków ludzkości, tylko dlate-
go, że jego rzetelności nie jest w stanie poświadczyć siła naszego rozumo-
wania? Pogląd konkurencyjny nie jest wcale taki nieatrakcyjny: podtrzymy-
wać naszą wiarę w to, że mamy skłonność robienia tego, co właściwe, i u-
znać, że poszukiwanie i podawanie racji dla naszych przekonań ma swoje
granice. Przecież współcześnie przywykliśmy do koncepcji, że docieramy do
litej skały tam, gdzie nasz rydel się zwija8.

Istnieje inna – często obierana przez filozofów końca XX wieku – droga
uchylenia stanowiska, według którego mogą istnieć rozmaitego rodzaju
niewzruszone, głęboko zakorzenione przekonania, dla których nie mamy
żadnych racji. Tak jak można podać eksternalistyczną koncepcję pojęcia
wiedzy (choćby taką, którą sugeruje reliabilizm), tak też można podać eks-
ternalistyczną koncepcję posiadania dobrej racji. Wówczas w odniesieniu do
racji możemy zająć dokładnie takie samo stanowisko jak to, które wcześniej
rozważaliśmy w odniesieniu do wiedzy, a mianowicie, że jeśli nasze „kon-
strukcyjnie wbudowane” przekonania są prawdziwe – o czym, rzecz jasna,

8 Por. W i t t g e n s t e i n, Philosophical Investigations, § 217 [przekład polski,
s. 125].
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jesteśmy przekonani – to mamy dla nich dobre racje. Tym kierunkiem myśli
nie powinniśmy się jednak wcale niepokoić. Jeśli bowiem tak należy rozu-
mieć „posiadanie dobrej racji”, to teoria posługująca się założeniem Burke’a
nie powinna mieć żadnych trudności, by stwierdzić, że mamy dobrą rację
dla przekonania o wzajemnym rozumieniu, pomimo to, że uzależnia ona
wzajemne rozumienie od posiadania stanów subiektywnych tego samego
rodzaju. Kiedy Wright mówił o „rezygnacji z wszelkich możliwych racji, by
przyjmować, iż istnieje coś takiego, jak wzajemne rozumienie”, to bynaj-
mniej nie chodziło mu o tę koncepcję racji.

Jaki wniosek powinniśmy wyciągnąć z tego wszystkiego? To, że możemy
poprzeć naszą ufność we wzajemne rozumienie racjami (w wymaganym
sensie), jest jedynie hipotezą. Nie jest ona, i nie może być, potwierdzona
przez obserwacje; nie przemawiają za nią zdecydowanie żadne względy
teoretyczne; tych kilka, które możemy podać, przemawiają raczej przeciw
niej. Jej negacja jest zatem całkiem dopuszczalną i w istocie zupełnie praw-
dopodobną możliwością, a ostatnią rzeczą, do której się ona nadaje, jest klu-
czowa rola w reductio ad absurdum. Nie ma w tej negacji nic absurdalnego.

III

Jestem pewien, że znajdzie się grono osób przekonanych, że to, czy ów
sceptycyzm dotyczący zasięgu rozumowania jest absurdalny, wiarygodny,
czy też nieuchronny, nie jest kwestią rozstrzygalną. Od samego początku ich
atak będzie skierowany na założenie, zgodnie z którym stany wewnętrzne
są prawie takie same u nas wszystkich. Są oni zapewne w stanie zrozumieć,
dlaczego chętnie przyjął je Burke, czy jakiś inny myśliciel przedwittgenstei-
nowski. Ale ponieważ mieliśmy szansę przyswojenia sobie treści Dociekań
filozoficznych, założenie to stało się przejawem staromodnej naiwności,
i podobnie ma się rzecz z teorią znaczenia, która potrzebuje go w celu
wyjaśnienia możliwości wzajemnego rozumienia.

Uważam, że odrzucenie założenia Burke’a musi oznaczać argumentowanie
za tym, że nie tylko nie wydajemy, lecz że nie możemy wydawać sądów
o międzyosobowym podobieństwie stanów subiektywnych, które nam ono
przypisuje, a wobec tego, że dalsze założenie, zgodnie z którym sądy te są
na ogół prawdziwe, jest chybione. Innymi słowy, pojęcie międzyosobowego
podobieństwa stanów subiektywnych jest bardzo podejrzane. Nie jest to więc
zupełnie to samo, co argumentowanie za niemożliwością języka prywatnego,
gdzie kwestia transpersonalnego podobieństwa nie wchodzi w ogóle w grę.
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Musimy zatem być bardzo ostrożni, chcąc wyciągać wnioski o jednej spra-
wie na podstawie wniosków o drugiej. Aby stwierdzić, że ostrzeżenie to nie
jest jedynie formalnością, zwróćmy uwagę, że ponieważ stany, do których
rzekomo odnosimy się w języku prywatnym, pojawiają się w tej samej świa-
domości, gdy tymczasem nigdy tak nie jest w przypadku stanów, o których
mowa w założeniu Burke’a, argumentowanie na rzecz nieweryfikowalności
odpowiednich sądów o podobieństwie może być czymś zupełnie różnym
w obu przypadkach. Albo też jeśli będziemy utrzymywać, jak to się niekie-
dy czyni, że sądy o podobieństwie muszą opierać się na jakiejś zgodnej
praktyce członków danej społeczności, to być może da się powiedzieć coś
na poparcie założenia Burke’a, czego nie da się zastosować do odizolowanej
osoby, która rzekomo posługuje się językiem prywatnym. Niektóre sposoby
myślenia o jednym przypadku, mogą równie dobrze stosować się do obu, ale
nie należy tego nigdy z góry przyjmować i zawsze – co będzie dobrą takty-
ką – należy mieć na uwadze, że rozważamy tu założenie Burke’a, a nie
języki prywatne.

Oponenci założenia Burke’a powinni na tym etapie strzec się przesadnego
zaufania. Odrzucenie go będzie niewątpliwie obejmowało wykazanie, że
pewien typ sądów jest iluzoryczny, że tylko jawią się one jako sądy. Więk-
szość prób wykazania tego odwoływała się do jakiejś teorii na temat znacze-
nia lub treści myśli; prawdę powiedziawszy, bez tego trudno byłoby zrozu-
mieć ich sukces. A ponieważ nie ulega wątpliwości, że założeniu Burke’a
należy przyznać jakiś stopień naturalnej wiarygodności, każda taka teoria
będzie musiała mieć stosunkowo mocne podstawy, aby móc z nim konkuro-
wać. Wygląda na to, że weryfikacjonizm, poparty dobrą argumentacją, nara-
ziłby owo założenie na szwank. Ale w świetle naszej dotychczasowej dysku-
sji pojawia się pytanie: gdzie mamy znaleźć ów argument, jeśli założenie
Burke’a nie zostało wcześniej uchylone? Nasuwa się też ogólniejsza uwaga:
w każdym argumencie – bez względu na to, czy jest on weryfikacjonistycz-
ny w zamierzeniu – w którym wykorzystuje się zasadę, że bona fide treść
myśli musi być w specyficzny sposób manifestowalna w jawnych faktach
dotyczących osoby myślącej, trzeba będzie, oczywiście, zachować bardzo
dużą ostrożność przy wprowadzaniu owego twierdzenia pomocniczego. Raz
jeszcze wszystko przemawia za tym, że trzeba będzie uchylić założenie
Burke’a, zanim owo twierdzenie będzie można wprowadzić, co oznacza, że
żaden argument z potrzeby manifestowalności nie może znacząco zagrozić
temu założeniu – dopóki nie zostanie ono uśmiercone przez coś innego.
Próby, którym przyjrzeliśmy się do tej pory, wcale mu nie zagrażają – nie
dostrzegają po prostu zagrożenia, jakie ono dla nich stanowi.
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Tematem, który wzbudza ostatnio spore zainteresowanie, jest przeprowa-
dzona przez Wittgensteina analiza stosowania się do reguł. I w niej właśnie
niektórzy chcieliby szukać możliwości obalenia założenia Burke’a. Sądzę,
że jeśli mamy go tam znaleźć, to musi ono przedstawiać się mniej więcej
następująco: jeśli ma się o mnie mówić, że stosuję się do reguły, to muszę
się zachowywać spójnie, tzn. w taki sam sposób, jak we wcześniejszych
sytuacjach. Musi zatem istnieć jakiś fakt, na mocy którego robię coś takiego
samego rodzaju, jak poprzednio. Faktem tym może być wyłącznie istnienie
praktyki społecznej, z którą zgodna jest moja praktyka jednostkowa.

Pomijając fakt, że nie powiedziałem nic o argumentach na rzecz tej ra-
czej zaskakującej konkluzji i nie podjąłem się koronkowej robótki, koniecz-
nej do oczyszczenia jej z zarzutu prowadzenia prosto do ciągu w nieskoń-
czoność (wydaje się bowiem, że „postępować w taki sam sposób” znaczy
„postępować w taki sam sposób, jak inni”), zastanówmy się jedynie, jaki
byłby wpływ tej konkluzji, gdyby została dowiedziona, na założenie Bu-
rke’a. Jeśli je obala, to widocznie z tego powodu, że założenie to mówi
o podobieństwie między prywatnymi stanami subiektywnymi, w odniesieniu
do których – ze względu na ich prywatność – nie może istnieć żadna prak-
tyka społeczna; skoro zaś nie ma żadnej praktyki społecznej, to nie ma
żadnych autentycznych faktów dotyczących podobieństwa. Założenie Burke’a
usiłuje rozciągnąć pojęcie podobieństwa poza wszelkie możliwe ugruntowa-
nie w społecznej praktyce, i dlatego jest chybione.

Ale gdy przyjmiemy, że można rzeczywiście posłużyć się argumentami
ze stosowania się do reguł, by przekonująco dowieść tak silnej konkluzji,
wciąż pozostaje niejasne, czy atak na założenie Burke’a dosięgnie celu.
Przecież jeśli założenie Burke’a jest prawdziwe, to czyż nie oznacza to, że
istnieje społeczna praktyka w odniesieniu do stanów wewnętrznych? Ozna-
cza to, że ty możesz mi powiedzieć o swoich stanach wewnętrznych, a ja
mogę zgodzić się z tym, co mówisz; możliwe jest też, że mogę nie zgodzić
się z tobą, chociaż brak mojej zgody przyjmie jedynie formę podejrzenia,
że jesteś nieszczery lub że nie znasz znaczenia użytych przez siebie słów.
Ale jeśli oprócz założenia Burke’a nie przyjmę jakiejś formy tezy o niepod-
ważalności, to nie widać racji, dlaczego nie mógłbym czasem nie zgodzić
się z tobą w mocniejszym sensie, utrzymując, że w istotny sposób się my-
lisz. Jeśli to nie jest praktyka społeczna, to muszę przyznać, że czegoś tu
nie rozumiem. Czegóż więcej wymagać? Nasuwa mi się tutaj tylko jedna
sugestia: chodzi o to, że praktyka musi opierać się na wspólnej wiedzy,
a nie tylko na wspólnych przekonaniach. Czy jednak warto w ogóle wysu-
wać tę sugestię? Albowiem, po pierwsze, zasada, zgodnie z którą nie ma
podobieństwa bez społecznej praktyki, staje się wówczas tak silna, że rodzą
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się wątpliwości, czy rozważania o stosowaniu się do reguł mogą ją potwier-
dzić (było to już i tak wątpliwe w przypadku jej słabszej wersji). A, po
drugie, co zrobić z niebezpieczeństwem, które zagrażałoby wtedy reszcie
języka i myśli? To znaczy z niebezpieczeństwem, że dopóki nie będzie
pewne, iż wiemy o istnieniu stołów itd., dopóty będzie niepewne, czy istnie-
je jakaś społeczna praktyka odnosząca się do słowa „stół”, a w konsekwen-
cji, niepewne, czy słowo to wyraża jakiekolwiek pojęcie – przez co los
całego języka uzależniony zostaje od wyniku sporu o sceptycyzm.

Replika na taki stan rzeczy wydaje się oczywista: oznacza to, że gdyby
sceptycyzm był prawdziwy, to nie można byłoby go sformułować, a zatem
jest on fałszywy. W tym kontekście jest to jednak niebezpieczny krok, po-
nieważ skłania do następującej odpowiedzi: w takim razie, gdyby scepty-
cyzm w kwestii tych rzekomo prywatnych obiektów był prawdziwy, to nie
można byłoby go sformułować. Wobec tego jest on fałszywy, co oznacza,
że istnieje mimo wszystko wiedza o tych obiektach, a to z kolei oznacza,
że mimo wszystko może istnieć społeczna praktyka ich dotycząca (nawet
w mocnym sensie); a zatem, można o nich mówić zupełnie sensownie i wró-
cić do założenia Burke’a. Tej odpowiedzi nie da się raczej odeprzeć twier-
dząc, że w przypadku rzekomo prywatnych obiektów jest rzeczywiście praw-
dą, iż sceptycyzmu nie można nawet sformułować; jest tak, ponieważ takie
posunięcie, bez uzasadnienia płynącego skądinąd, po prostu przesądza spra-
wę na niekorzyść założenia Burke’a, w sytuacji, gdy spodziewaliśmy się
argumentu przeciw niemu.

Nasuwa się inna możliwa linia ataku. Istniała teoria pewnego typu –
uważa się, że jej szczególnie znaną wersję głosili klasyczni empiryści –
traktująca znaczenia jako rodzaj stanów mentalnych lub przedmiotów we-
wnętrznych, a rozumienie jako zdolność uobecniania ich sobie w świado-
mości. Ale Wittgenstein przekonująco dowiódł, że żadna taka teoria nie
może być słuszna, ponieważ bez względu na to, jaki stan lub przedmiot
rozważamy, musi istnieć możliwość nadania mu różnorakich interpretacji
lub, innymi słowy, uczynienia go nośnikiem wielu różnych myśli. Nie może
on zatem sam z siebie konstytuować znaczenia słowa lub treści myśli, gdyż
nie istnieje jednostkowe znaczenie (lub treść), którym byłby on sam z sie-
bie. To, co je ujednostkowia, musi być zatem czymś innym, czymś, co z te-
go samego powodu nie może być wewnętrznym stanem lub przedmiotem,
lecz musi być czymś zupełnie innym. Kandydata do tej roli upatruje się
często w jakimś rodzaju dyspozycji; ale tak czy inaczej, nie jest to we-
wnętrzny stan lub przedmiot. Czy jednak – jeśli przyjmujemy założenie
Burke’a dla zapewnienia rozumienia – wynik ten nie koliduje z poglądem,
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według którego natura stanów wewnętrznych osoby myślącej może być
istotna dla treści niektórych jej myśli i znaczeń niektórych jej słów?

Ależ nie, nie ma żadnej kolizji. Rozważane stanowisko nie głosi, że
znaczenia są stanami wewnętrznymi, a jedynie, że w pewnych przypadkach
natura stanów wewnętrznych może być istotna dla znaczenia. Jest to zupeł-
nie do pogodzenia z poglądem, według którego znaczenia muszą mieć cha-
rakter dyspozycji. Jako że pogląd ten nie ogranicza sposobów specyfikacji
kluczowych dyspozycji, to – wbrew jego wszystkim sprzeciwom – w niektó-
rych przypadkach owa dyspozycja może obejmować skłonność do bycia pod-
miotem pewnych typów stanów wewnętrznych. Oczywiście, można uważać,
że chociaż teza, według której „znaczenia nie są przedmiotami”, nie pociąga
żadnych ograniczeń tego rodzaju, mimo to istnieje dalsze, pochodzące skąd-
inąd, ograniczenie, odmawiające stanom wewnętrznym jakiejkolwiek roli.
Ale skąd ono pochodzi – jeśli nie z miejsc, które już przebadaliśmy?

Peacocke wysunął ostatnio nową propozycję dotyczącą sensowności i in-
teligibilności. Akceptując powszechne przeświadczenie, że filozofowie do-
chodzą niekiedy do wniosku, iż pewne formy słów wyrażają sądy, chociaż
w rzeczywistości tak nie jest, ale utrzymując także, iż zasada weryfikacji
ustanowiła granicę w złym miejscu (i w dodatku opierając się na złej racji),
oferuje on w zamian to, co nazywa „zasadą dyskryminacji”. Cytuję:

[...] zasadą, do której powinniśmy się odwołać, nie jest weryfikacjo-
nizm, lecz raczej zasada dyskryminacji. „Zasadą dyskryminacji” będę
nazywał twierdzenie, zgodnie z którym d l a k a ż d e j t r e ś -
c i, o k t ó r e j m y ś l ą c y m o ż e w y d a ć s ą d,
i s t n i e j e o d p o w i e d n i o i n d y w i d u a l i z u j ą -
c a c h a r a k t e r y s t y k a t e g o, c o s p r a w i a, ż e
w y d a j e o n s ą d d o t y c z ą c y t e j a n i e i n -
n e j t r e ś c i9.

Czy zasada dyskryminacji może zagrozić inteligibilności założenia Burke’a?
Czy domniemane sądy o transpersonalnych podobieństwach między stanami
wewnętrznymi mogą nie przejść pomyślnie tego testu i zostać zdemaskowa-
ne jako sądy urojone?

Raz jeszcze, nie. Nie mogą one nie przejść pomyślnie tego testu, ponie-
waż, wbrew pierwszemu wrażeniu, nie ma tu żadnego testu, którego mogły-
by one nie przejść. Nie ma tu żadnego testu, ponieważ tak sformułowana
zasada dyskryminacji jest jedynie szczególnym przypadkiem ogólnej zasady,

9 P e a c o c k e, The Limits of Intelligibility, s. 468.
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według której jeśli dwie rzeczy są różne, to musi istnieć między nimi różni-
ca. Jeśli p i q są różnymi sądami, to wydawanie pierwszego musi być różne
od wydawania drugiego, a wobec tego trafna charakterystyka treści musi
ukazać różnicę między nimi. I odwrotnie, jeśli dwa sądy nie są w rzeczywis-
tości różne, to trafna charakterystyka treści będzie w obu przypadkach taka
sama. Zgoda, ale nie wynika z tego, które sądy są rzeczywiste, a które
iluzoryczne. Kiedy Peacocke pisze dalej, że „zasada dyskryminacji wyklucza
możliwość języka prywatnego”, musi to być elipsa: niewykluczone, że zasa-
da ta ł ą c z n i e z w ł a ś c i w ą t e o r i ą z n a c z e n i a
wyklucza języki prywatne10. Nikt nie wątpi – jak mógłby? – że właściwa
teoria znaczenia ustanowi we właściwym miejscu granicę między inteligibil-
nością a jej brakiem. Ale to nie pomaga nam jej znaleźć, a tym bardziej nie
pomaga nam znaleźć argumentu na jej rzecz. Argument jest tu z pewnością
potrzebny, a jeśli ma on wykluczyć założenie Burke’a, musi być to mocny
argument, gdyż odmówienie inteligibilności założeniu Burke’a byłoby bardzo
niezwykłym rezultatem.

Wielu z nas może przeoczyć niezwykłość tego rezultatu. Przypuszczam,
że jeśli coś przeszkadza nam w dostrzeżeniu tego, to jest tym pewna bardzo
ogólna tendencja XX-wiecznej filozofii, by myśleć przede wszystkim za
pomocą pojęć działania, operowania, przewidywania i kontroli. Ujawnia się
to zarówno w teorii logiki, epistemologii, etyce i filozofii nauki, jak też
w filozofii języka i umysłu, chociaż wymienianie tych przejawów w tym
miejscu nie wchodzi w rachubę11. W tych dwóch ostatnich dziedzinach
doszło do tego, że uparcie nakazuje się nam myśleć o użyciu języka w kate-
goriach działań dokonywanych w celu wywołania reakcji, stawiać pytania
– mówiąc słowami Wittgensteina – o to, jak o p e r o w a ć słowami,
leczyć się z zaburzeń związanych z tym, co n i e n a l e ż y d o
m a s z y n y. W tym samym czasie dwa z najbardziej wpływowych tren-
dów w filozofii umysłu – behawioryzm i funkcjonalizm – skłoniły nas do
patrzenia na to, co mentalne, przez pryzmat wejścia i wyjścia. Naturalnym
tego sprzymierzeńcem – częściowo jako przyczyna, a częściowo jako skutek
– jest bardzo niechętna atmosfera wokół subiektywnych stanów wewnętrz-
nych, w której fakt – o czym jestem mocno przeświadczony – że argumenty
w tej sprawie podtrzymywane są tylko jeden przez drugiego, może z łatwoś-

10 Tamże, s. 493. Zauważmy jednak, że Peacocke nie wydaje się traktować tego jako
elipsy, co rodzi wątpliwości w sprawie siły jego argumentacji.

11 Zrobiłem to gdzie indziej; zob. E. C r a i g, The Mind of God and the Works of
Man, Oxford: Clarendon Press 1987, rozdz. VI.
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cią zostać przeoczony wskutek ogólnie słabej widoczności. W tym przypad-
ku chodzi o coś znacznie więcej niż tylko o jakąś techniczną kwestię doty-
czącą tego, jakie elementy są dopuszczalne w teorii znaczenia. Chodzi tu
o to, gdzie mamy położyć nacisk w naszym obrazie człowieka: czy na tym,
co odczuwamy od wewnątrz, czy też na tym, jak funkcjonujemy, kiedy
jesteśmy oglądani z zewnątrz. Tego rodzaju przeciwieństwo postaw może
wpłynąć na całą kulturę. W porównaniu z tym to, czy stany wewnętrzne
mają jakieś miejsce w teorii semantycznej, jest tylko pianą na powierzchni
oceanu.

Co zatem z tymi trzema kartami, które mieliśmy zapisać? Cóż, mam
nadzieję, że filozofowie będą dalej interesować się teorią znaczenia, nie
usiłując jednak uczynić z niej wielkiego klucza do drzwi metafizyki; mam
nadzieję, że uznamy, iż nie jest takie nieprawdopodobne, że właściwie rozu-
miany sceptycyzm jest prawdziwy, a przynajmniej, że zupełnie nie nadaje
się, by traktować go jako przedostatni wiersz w reductio ad absurdum.
I wreszcie, mam również nadzieję, że znacznie ostrożniej będziemy podcho-
dzić do tego, co epistemicznie prywatne, i że będziemy znacznie bardziej
wymagający i krytyczni wobec argumentów przeciw temu skierowanych. Jak
już dałem do zrozumienia, nie jest to jedynie kwestia dbałości o czystość
małego technicznego zakamarka. Jeśli nasze widzenie teorii znaczenia ma
wpływać na naszą wizję rzeczywistości, nasze widzenie tego, co prywatne,
ma określać naszą wizję umysłu, a nasza wizja sceptycyzmu ma kształtować
nasze widzenie relacji między nimi, to wszystkie te sprawy należy lepiej
przemyśleć; wspólnie obejmują one dużą część filozofii – w istocie chyba
niewiele kwestii pozostaje poza zasięgiem ich oddziaływania. Gmach ten
potrzebuje zatem naprawdę mocnych podstaw, w przeciwnym razie powinien
zostać uznany za niebezpieczny. Ci, którzy nie wierzą w pierwszą ewentual-
ność, będą opowiadali się za drugą; na szczęście mogą oni znaleźć pociechę
w fakcie, że pomimo silnego wpływu teorii znaczenia na myśl XX-wieczną,
wielu myślicielom udaje się uprawiać filozofię bez łamania któregokolwiek
z tych trzech dezyderatów. Oby ich wysiłki wydały owoc.

Przełożyli Marcin Iwanicki i Tadeusz Szubka
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 239-280

John Skorupski

Znaczenie, użycie, weryfikacja*

1. Znaczenie jako użycie

1.1. Wprowadzenie

Język stanowił centrum zainteresowań tradycji analitycznej w XX-wiecz-
nej filozofii1. Duża część tego filozofowania o języku czerpała inspirację
z prosto brzmiącej idei: rozumieć słowo to wiedzieć, jak je używać. Takie
sformułowanie jest szczególnie kojarzone z Wittgensteinem. Jednakże sama
ta idea miała ogromnie szeroki wpływ. Była ważna dla empiryzmu logiczne-
go – empiryzmu wiedeńskiego lat trzydziestych – a także dla filozofii języka
potocznego w Oksfordzie po II wojnie światowej. Jej ślady dadzą się odna-
leźć w wieku XIX. Można na przykład uważać ją za centralny rys Peir-
ce’owskiej pragmatystycznej koncepcji znaczenia, a także dostrzegać w niej
uogólnienie refleksji filozoficznie usposobionych matematyków i naukowców
na temat znaczenia rachunków naukowych i matematycznych, które rodziły
się w końcu XIX wieku. (Na szczególną uwagę zasługują tu Mach, Poincaré
oraz Hilbert). Wydawało się, że z idei, iż znaczenie wyczerpuje się w uży-
ciu, wynikają ważne konsekwencje: eliminacja metafizyki oraz rozwianie
paradoksów sceptycznych, czyli pseudoproblematyczna natura pewnych kla-
sycznych kwestii filozoficznych.

W artykule tym nie zajmiemy się jednak szukaniem XIX- i XX-wiecznych
źródeł tej idei2. Nie będziemy też badać jej ogólnych implikacji filozoficz-

* Meaning, Use, Verification, w: B. H a l e, C. W r i g h t (eds.), A Companion to
the Philosophy of Language, Oxford: Blackwell 1997, s. 29-59. © Blackwell Publishers Ltd
1997. Przekład za zgodą Autora i Wydawnictwa.

1 Jestem wdzięczny Bobowi Hale’owi oraz Crispinowi Wrightowi za wiele pożytecznych
dyskusji (łącznie z pouczającymi sporami) na tematy, o których mowa w tej rozprawie.

2 Powinienem się odnieść do jej rozwoju w myśli Wittgensteina, skoro jego analizy tej
idei pozostają znaczące i przykładowe. Wyważone wyjaśnienie historyczne ukazałoby także
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nych, choć te możliwe implikacje mają ogromne znaczenie. Naszym zada-
niem będzie po prostu oszacowanie samej tej idei. Najpierw przebadamy, jak
prowadzi ona do charakterystycznej koncepcji znaczenia, którą będę nazywał
„koncepcją epistemiczną” (1.3-5). Weryfikacjonizm, który stanowi ważny po-
gląd w sprawie znaczenia kojarzony z Kołem Wiedeńskim, można przedsta-
wić jako szczególny przypadek takiej koncepcji. W 2.1-3 rozważony zostanie
weryfikacjonizm, jego trudności oraz to, czy może istnieć nieweryfikacjonis-
tyczna, a przy tym epistemiczna koncepcja znaczenia. W 3.1-2 będę argu-
mentował, że można zachować ważne intuicje zawarte w epistemicznej kon-
cepcji znaczenia, nawet jeśli potraktujemy je jako intuicje dotyczące norma-
tywnej natury pojęć, a nie jako intuicje dotyczące form reguł językowych.
Rozważę także, jakie skutki wywiera takie postępowanie na pogląd, którego
współczesna postać jest blisko związana z epistemiczną koncepcją znaczenia
– na pogląd głoszący, że to, co aprioryczne, jest analityczne.

1.2. Znaczenie i użycie u Wittgensteina

Formuła „znaczenie jest użyciem” mówi, że użycie wyrażenia, funkcja,
jaką pełni ono w języku, c a ł k o w i c i e wyczerpuje jego znaczenie.
Zrozumieć jakieś wyrażenie lub zdanie to opanować jego użycie w ramach

ważne idee wielu współczesnych mu autorów, np. Rudolfa Carnapa i Moritza Schlicka z o-
kresu rozwoju weryfikacjonizmu wiedeńskiego oraz Friedricha Waismanna z uwagi na jego
wpływ na rozwój filozofii języka potocznego. Zob. np. R. C a r n a p, Testability and Mea-
ning, „Philosophy of Science”, 3(1936), s. 419-471 oraz 4(1937), s. 1-40 [Sprawdzalność
i znaczenie, w: R. C a r n a p, Filozofia jako analiza języka nauki, przeł. A. Zabłudowski,
Warszawa: PWN 1969, s. 68-192]; t e n ż e, Truth and Confirmation, w: H. F e i g l,
W. S e l l a r s (eds.), Readings in Philosophical Analysis, New York: Appleton-Century-
Crofts 1949 (tłumaczenie, z przeróbkami: t e n ż e, Wahrheit und Bewährung, w: Actes du
Congrès International de Philosophie Scientifique, fasc. IV, Paris: Hermann 1936, s. 18-23);
t e n ż e, Pseudoproblems in Philosophy: The Heteropsychological and the Realism Contro-
versy, w: t e n ż e, The Logical Structure of the World. Pseudoproblems in Philos-
ophy, trans. by R. A. George, London: Routledge & Kegan Paul 1967, s. 301–343;
M. S c h l i c k, Meaning and Verification, „The Philosophical Review”, 45(1936),
s. 339–369 (przedrukowane w: F e i g l, S e l l a r s (eds.), Readings in Philosophical
Analysis, s. 146-170 oraz M. S c h l i c k, Philosophical Papers, ed. by H. L. Mulder,
B. F. B. van de Velde-Schlick, trans. by P. Heath, W. Sellars, H. Feigl, M. Brodbeck, vol.
II, Dordrecht: Reidel 1979, s. 456-481) [M. S c h l i c k, Znaczenie i weryfikacja (fragmen-
ty), przeł. H. Buczyńska-Garewicz, w: H. B u c z y ń s k a - G a r e w i c z, Koło Wie-
deńskie, Toruń: Comer 1993, s. 91-93]; F. W a i s m a n n, Verifiability, „Proceedings of
the Aristotelian Society”, suppl. vol., 19(1945), s. 119-150; L. W i t t g e n s t e i n,
Wittgenstein and the Vienna Circle, conversations recorded by F. Waismann, ed. by
B. McGuinness, trans. by J. Schulte, B. McGuinness, Oxford: Blackwell 1979.
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gramatycznie ustrukturowanych środków komunikacji, w ramach języka. Nic
więcej nie jest wymagane do pełnego zrozumienia tego wyrażenia lub zda-
nia. Sformułowanie to jest szczególnie kojarzone z Wittgensteinem, ale jest
sprawą kontrowersyjną, o co mu w nim chodziło3. Przywołanie użycia po-
ciągało za sobą cały pakiet idei, a komentatorzy podkreślali w nim odmien-
ne elementy.

Wittgenstein rozpoczyna Dociekania filozoficzne krytyką koncepcji języ-
ka, zgodnie z którą

każdy wyraz ma znaczenie. Znaczenie to jest wyrazowi przyporządko-
wane, jest przedmiotem reprezentowanym przez wyraz4.

Jeśli jesteśmy zahipnotyzowani ideą znaczenia jako „korelacji” pomiędzy
słowem a czymś innym, to niewłaściwie pojmujemy, na czym polega rozu-
mienie języka.

Wittgenstein ma wiele do powiedzenia przeciw tej hipnotycznej koncep-
cji. Zabiega szczególnie o zwrócenie uwagi na rozmaitość użyć języka,
wielość aktów mowy, które można dokonywać za pomocą wypowiedzi języ-
kowych – rozliczne rzeczy, które można robić ze słowami. Język nie jest
używany tylko do asercji i opisu. Również słowa nie są używane tylko do

3 W Traktacie Wittgenstein zauważa jedynie, że: „W filozofii pytanie «po co właściwie
używamy tego słowa, czy tego zdania» prowadzi zawsze do cennych odkryć” (Tractatus
Logico-Philosophicus, trans. by D. F. Pears, B. F. McGuinness, London: Routledge & Kegan
Paul 1961, 6.211 [Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: PWN
1997, s. 73].

Charakterystyka znaczenia słowa jako jego użycia w języku jest szczególnie wyraźna
w jego rozmowach ze Schlickiem i innymi myślicielami, prowadzonych w latach 1929-1932,
oraz w wykładach i pismach z lat trzydziestych. Zob. np. L. Wittgenstein, Philosophical
Grammar, ed. by R. Rhees, trans. by A. Kenny, Oxford: Blackwell 1974: „Pytamy «Jak
używasz słowa, co z nim robisz» – to nam mówi, jak rozumiesz to słowo (s. 87); „Użycie
słowa w języku to jego znaczenie [...] Gramatyka opisuje użycie słów w języku” (s. 60).
Ponadto, opis użycia jest opisem r e g u ł użycia, podobnie jak opis „reguł gry”: „«Mogę
używać słowa „żółty”» jest jak «Wiem, jak przesuwać króla w szachach»” (s. 49). Wittgen-
stein zatrzymuje tę koncepcję nawet wtedy, gdy porzuca swój weryfikacjonizm (zob. na ten
temat 2.1).

4 Philosophical Investigations, ed. by G. E. M. Anscombe, R. Rhees, trans. by
G. E. M. Anscombe, Oxford: Blackwell 19582, § 1 [Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wol-
niewicz, Warszawa: PWN 1972, s. 8].
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oznaczania rzeczy. Nie będziemy się tu jednak zajmować jego różnymi
ważnymi uwagami na temat rozmaitości użyć języka5. To, co nas tutaj inte-
resuje, może być uchwycone przez wyróżnienie dwóch rodzajów krytyki
modelu korelacyjnego. Według pierwszego, rozpowszechnionego przynaj-
mniej od czasów Benthama wśród wielu filozofów zainteresowanych języ-
kiem, analiza użycia w zdaniach pewnych wyrażeń, które wydają się coś
oznaczać, może wykazać, że tak nie jest. Pokazuje się to podając parafrazę
zdań, w których te wyrażenia występują, zachowującą ich znaczenie, ale
eliminującą owe wyrażenia. Uwaga ta nie stawia pod znakiem zapytania
samego korelacyjnego modelu znaczenia.

Drugi rodzaj krytyki jest bardziej gruntowny i dogłębny. Wskazuje on,
że model, w którym występuje desygnator i rzecz desygnowana, czyli ozna-
czana, jest filozoficznie zwodniczym prototypem znaczenia. Czyniąc taką
uwagę, nie trzeba zaprzeczać, że oznaczanie lub „wartość semantyczna” jest
kojarzona z każdym nieeliminowalnym terminem niepustym na mocy jego
znaczenia. Na przykład słowo „żółty” oznaczać będzie własność ż ó ł t y
– lub pojęcie frege’owskie, lub klasę rzeczy żółtych, lub to, co przypisuje
mu trafne ujęcie jego wartości semantycznej – a my będziemy to rozumieć
(w sposób nieuwyraźniony), gdy będziemy rozumieć słowo „żółty”. Możemy
jednak zapytać, na czym polega posiadanie takiego rozumienia. Z d a n i e
„Polskie słowo «żółty» oznacza własność ż ó ł t y” nie może być zastoso-
wane do wyjaśnienia znaczenia „żółty” komuś, kto nie rozumie tego słowa.
Jego znaczenie może być wyjaśnione komuś, kto już rozumie inny język na
mocy używania t e g o języka (”«Żółty» en polonais signifie jaune”). Ko-
muś, kto jeszcze nie rozumie innego języka, trzeba wyjaśnić to w inny
sposób. Zwrócenie uwagi na faktyczne sposoby wyjaśniania słów daje nam
przegląd ich użycia, a zatem reguł, które rządzą tym użyciem. Reguły te
konstytuują ich znaczenie w tym języku6.

Taki tok argumentacji na rzecz koncepcji znaczenia jako użycia będzie
poniżej głównym przedmiotem naszego zainteresowania. Nazwiemy go „ar-
gumentem konstytutywnym”, ponieważ dotyczy tego, co konstytuuje meta-
językową wiedzę w rodzaju tej, że „żółty” w języku polskim oznacza żółty.

5 Wszechstronnym komentarzem do tego jest książka: G. P. B a k e r, P. M. S. H a c -
k e r, An Analytical Commentary on the „Philosophical Investigations”, vol. I: Wittgenstein:
Understanding and Meaning, Oxford: Blackwell 1980.

6 „[...] znaczeniem słowa jest to, co wyjaśnia wyjaśnienie jego znaczenia [...] «Wyra-
żeniem ‘1 gram’ nazywa się to, co waży 1 cm3 wody – Ale jaka j e s t jego waga?» [...]
Znaczenie, w naszym sensie, występuje w wyjaśnieniu znaczenia” (W i t t g e n s t e i n,
Philosophical Grammar, s. 59-60).
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Powrócimy do tego w 1.5 i ponownie w 3.1-2. Na koniec tego paragrafu
pragnę natomiast podnieść sprawę, która często wiąże się z argumentem
konstytutywnym w Wittgensteinowskich analizach języka, a także z jego
refleksjami na temat przestrzegania reguł. Stwierdza on np., że

[...] w pewnym sensie użycie języka jest czymś, czego nie można
nauczyć, czyli nie mogę używać języka, aby go nauczyć w taki sposób,
w jaki można używać języka do nauczenia kogoś gry na pianinie. –
Jest to oczywiście inny sposób powiedzenia: nie mogę użyć języka,
aby wydostać się poza jego obręb7.

Jeśli użycie języka jest czymś, czego nie można nauczyć, a znaczenie jest
użyciem, to można wysnuć wniosek, że znaczenia nie można nauczyć. Jed-
nak Wittgenstein mówi tylko, że w pewnym sensie nie można go nauczyć.
Co to znaczy? Każda reguła lub instrukcja dotycząca użycia słowa musi być
podana w języku rozumianym szeroko, by objąć wszystkie znaki. Znaki
mogą nieść znaczenie tylko wtedy, gdy w pewnym momencie mamy do
czynienia z naturalnym uchwyceniem tego, jak się ich używa. To właśnie
tego naturalnego uchwycenia nie można nauczyć – warunkiem możliwości
nauczenia kogoś języka jest dysponowanie nim przez nauczyciela i ucznia.
W tym sensie „Język musi mówić za siebie”8. Ujmując regułę językową,
ujmuję jej zastosowanie. To jednak nie może wymagać ujmowania dalszych
reguł określających, na czym polega jej zastosowanie do poszczególnego
przypadku. Istota, która ujmuje i stosuje reguły, musi dysponować sponta-
nicznymi odpowiedziami normatywnymi w sprawie tego, jak p o p r a w -
n i e stosować regułę w danym przypadku: odpowiedziami nie określonymi
przez kolejną regułę. Ten normatywny wymiar rozumienia znaku nie może
być przekazany przez instrukcje zawarte w regułach, ale jest zakładany przez
sam proces instruowania.

Do tej kwestii powrócimy w 3.1-2. Na razie zaznaczę po prostu, że jest
to zgodne z poprzednią uwagą, że o regułach konstytuujących znaczenie
znaku powinno się myśleć jako o regułach jego użycia. Nic, co powiedzie-
liśmy do tej pory, nie wyklucza możliwości, że takie reguły użycia można
sformułować explicite i systematycznie dla całego języka, podając tym sa-
mym teorię znaczenia dla tego języka. Wittgenstein prawdopodobnie sprzeci-
wiłby się takiemu poglądowi. Choć prawdą jest, że reguły użycia zakładają

7 L. W i t t g e n s t e i n, Philosophical Remarks, ed. by R. Rhees, trans. by R. Har-
greaves, R. White, Oxford: Blackwell 1975, s. 54.

8 W i t t g e n s t e i n, Philosophical Grammar, s. 40.
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odpowiedzi normatywne, które same nie są kodyfikowalne jako reguły, to
nie wynika stąd, że reguły te nie istnieją lub że nie mogą być systematycz-
nie przedstawione.

Powracamy teraz do idei, że reguły znaczeniowe są regułami u ż y c i a,
regułami robienia czegoś za pomocą słów.

1.3. Teza o uprzedniości a epistemiczna koncepcja znaczenia

Rozważmy akt mowy, jakim jest asercja. Może, choć nie musi, być tak,
że trzeba ją wyjaśnić, zanim będzie można podać wyjaśnienie innych użyć
języka. Jasne jest przynajmniej to, że asertoryczne użycie jest głównym
użyciem języka, dla którego muszą istnieć reguły użycia.

Najprostszym założeniem, które można poczynić odnośnie do tych reguł,
byłoby założenie, że wspólnie wyznaczają one, kiedy zdanie jakiegoś języka
jest poprawnie stwierdzalne. Jeśli przyjąć, że L jest językiem, a S jest zda-
niem w języku L, otrzymamy formułę o następującej postaci:

(RA) S jest poprawnie użyte dla dokonania asercji w L wtedy i tylko
wtedy, gdy ...

Nazwijmy warunek wskazywany przez kropki po prawej stronie „wtedy
i tylko wtedy” w a r u n k i e m a s e r c j i. Reguły użycia słowa
będą przyczyniać się do określenia warunków asercji dla zdań zawierających
to słowo.

W (RA) pojęcie poprawności występuje w swoistym sensie. Użycie zda-
nia do dokonania asercji jest poprawne – w relewantnym tu sensie – tylko
wtedy, gdy ma się u z a s a d n i e n i e dla dokonania wyrażonej aser-
cji, przy czym kwestie etykiety itp. nie wchodzą tu w grę. Chodzi o posia-
danie uzasadnienia dla przekonania, że asercja jest p r a w d z i w a.
Słowo „prawdziwy” jest tu brane w najszerszym sensie, przy którym każda
asercja formalnie zmierza do prawdy. Prawda w tym sensie może być częś-
ciowo scharakteryzowana jako własność F taka, że dla dowolnej asercji A,
jeżeli wykaże się, iż nie ma adekwatnej podstawy do utrzymywania, że
A ma F, to rozum (w odróżnieniu od etykiety, dyskrecji itp.) wymaga porzu-
cenia A.

Dlaczego relewantne pojęcie poprawności wiąże się w ten sposób z szero-
kim pojęciem prawdy? Z powodu tego, co można określić jako podstawową
zasadę praktyki asercji:
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(A) Poprawnie używa się zdania do wyrażenia asercji wtedy i tylko
wtedy, gdy ma się uzasadnienie dla bycia przekonanym, że
prawdziwy jest sąd w sensie logicznym wyrażony przez to uży-
cie owego zdania9.

Nazwiemy ten rodzaj poprawności „uzasadnieniem epistemicznym”: zda-
nia używa się poprawnie, jeśli ma się epistemiczne uzasadnienie dla użycia
go do dokonania asercji. Dochodzimy zatem do wniosku, że generalnie rzecz
biorąc, warunek asercji zdania będzie musiał wyłuszczać jego podstawową
formę uzasadnienia epistemicznego10.

W 2.3 stawiamy pytanie, czy – nawet wtedy gdy przyjmuje się koncepcję
znaczenia jako użycia – znaczenie zdania powinno być pojmowane jako
podawane c a ł k o w i c i e przez warunki jego asercji, czy też powinno
się brać pod uwagę również wnioskowania, które ona uprawomocnia. Być
może jednak nasze początkowe założenie, iż reguły ustalające asertoryczne
użycie języka powinny być wyrażane w bezpośrednich określeniach mają-
cych postać RA, było przedwczesne? Przyjrzyjmy się ponownie zasadzie
(A). Mówi ona, że asercja oraz przekonanie o byciu prawdziwym odnoszą
się do sądu w sensie logicznym, a nie do zdania. Jeśli się nad tym zastano-
wimy, to może nas uderzyć również to, że RA zbyt ambitnie łączy dwa
zadania, które należałoby oddzielić. Jedno zadanie, które jest właściwym
zadaniem teorii znaczenia, polega na wyznaczeniu dla każdego zdania w L
tego, jaki sąd w sensie logicznym ono wyraża. (W trakcie opracowywania
tego w skończony systematyczny sposób taka teoria musi wyznaczyć dla
każdego wyrażenia w L to, jakie pojęcie ono wyraża). Drugie zadanie polega
na określeniu dla różnych rodzajów sądów w sensie logicznym, kiedy posia-
da się uzasadnienie dla przekonania o ich byciu prawdziwymi. To drugie
zadanie nie należy do teorii znaczenia, lecz do epistemologii.

W latach trzydziestych filozofowie (Wittgenstein, Koło Wiedeńskie), któ-
rzy przyjmowali, że sposobem wyznaczenia znaczenia zdania jest (RA),

9 Trzeba znać tę podstawową zasadę, by kłamać (zmierzać do przekonania kogoś, że
coś jest prawdziwe, dokonując asercji czegoś, o czym wam wiadomo, iż jest fałszywe).

10 „To, co uważa się za uzasadnienie jakiejś asercji, konstytuuje sens tej asercji”
(W i t t g e n s t e i n, Philosophical Grammar, s. 81).
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odrzucali również rozróżnienie semantyki i epistemologii11. Jak tezy te się
łączą?

Podstawą jest idea, że n i e m a n i e z a l e ż n e g o o d j ę -
z y k a w y j a ś n i e n i a p o j ę ć i s ą d ó w w s e n s i e
l o g i c z n y m. Mówić o pojęciach i sądach w sensie logicznym to mó-
wić po prostu pośrednio o użyciu wyrażeń i zdań w językach – klasach
wyrażeń i zdań o takim samym użyciu. Uchwycenie pojęcia to zrozumienie
(użycia) wyrażenia w języku. Uchwycenie sądu w sensie logicznym to zro-
zumienie (użycia) zdania w języku. Postawy wobec sądów i pojęć są posta-
wami wobec zdań i wyrażeń w języku. Nie możemy w y j a ś n i ć rozu-
mienia wyrażenia lub zdania jako znajomości tego, jakie pojęcie lub jaki sąd
w sensie logicznym ono wyraża, jak gdyby to pojęcie i sąd w sensie logicz-
nym były bytami niezależnym od języka, zaś „rozumienie, jakie pojęcie
i sąd w sensie logicznym są wyrażone”, było sprawą znajomości korelacji
pomiędzy fragmentami języka, które wyrażają, a istniejącym uprzednio nie-
językowym elementem, który jest wyrażany.

Nazwijmy tę tezę t e z ą o u p r z e d n i o ś c i12. Mówi ona, że
wyjaśnienie pojęć i ich posiadania jest zależne od wyjaśnienia reguł języko-
wych i rozumienia języka. Nie zaprzecza ona, że mówienie o pojęciach
i sądach w sensie logicznym może być pożyteczne. Nie kwestionuje
p r a w d z i w o ś c i zasady (A). Jest pozytywną tezą o tym, do czego
takie mówienie się sprowadza. Mówienie o pojęciach i sądach w sensie
logicznym jest sposobem mówienia o rozumieniu języka bez wskazywania
jakiegoś konkretnego języka. Ma też stronę negatywną – pojęcia i sądy
w sensie logicznym nie pełnią funkcji wyjaśniającej w epistemologii rozu-
mienia. Nie w y j a ś n i a m y, jak osoba rozumie znaczenie słowa, mó-
wiąc, że posiada ona pojęcie, które to słowo wyraża, i wie, że wyraża ono
to pojęcie. Posiadanie pojęcia jest bowiem właśnie wiedzą, jak używać tego
słowa (lub jakiegoś jego synonimu), a to konstytuuje rozumienie go.

Teza o uprzedniości wydaje się prowadzić do wniosku, że semantyka
i epistemologia są jednym i tym samym – nazwijmy to t e z ą o
i d e n t y c z n o ś c i. Kwestionuje ona bowiem istnienie pojęć niezależ-

11 Używam tu terminu „semantyka” w szerokim sensie, jako równoważnego terminowi
„teoria znaczenia” (lub jeżeli ktoś oponuje przeciw terminowi „znaczenie”, jako równoważne-
go teorii użycia językowego). W tym szerokim sensie semantyka nie jest odróżniana od
syntaktyki, ale ją obejmuje.

12 Zapożyczyłem tę nazwę od Michaela Dummetta (np. M. D u m m e t t, Origins of
Analytical Philosophy, London: Duckworth 1993, rozdz. II), ale wyjaśnienie oznaczanej przez
nią idei pochodzi ode mnie.
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nych od języka, które generują swoje własne normy epistemiczne niezależne
od języka. Istnieją tylko reguły języka. Normy epistemiczne, które stanowią
przedmiot epistemologii, są po prostu regułami klas języka, co stanowi prze-
dmiot semantyki.

Jak zauważyłem, slogan „znaczenie jest użyciem” może być związany
z całym pakietem idei w pracach Wittgensteina, zaś jego interpretacja jest
kontrowersyjna. Jasne jest, że Wittgenstein kieruje je przeciw modelowi
korelacyjnemu oraz że zamiast tego prezentuje koncepcję rozumienia jako
ujmowania reguł językowych, które są jak reguły wykonywania posunięć
w grze. Nie zmierza on zatem do redukcyjnego wyjaśnienia rozumienia
języka w kategoriach nieintensjonalnych, jak niektórzy sądzą13. Powiedze-
nie, że rozumienie polega na opanowaniu reguł, które są jak reguły gry,
wciąż jest wyjaśnieniem intensjonalnym, które przypisuje użytkownikom
języka osądzenie, czy np. dozwolone lub poprawne jest wypowiedzenie ja-
kiegoś zdania. Pokreśliliśmy także, że nie jest prawdopodobne, aby przez
położenie nacisku na użycie Wittgenstein miał zamiar otworzyć drogę syste-
matycznej teorii znaczenia dla języka. Aby pozostawić tę interpretacyjną
kwestię całkowicie otwartą, wygodnie będzie dla poglądu, który aspiruje do
systematycznego rozwinięcia idei znaczenia jako użycia, dysponować inną
nazwą niż „teoria użycia”. Posługiwano się tu rozmaitymi określeniami:
„semantyka kryterialna”14, „semantyka antyrealistyczna”15, „semantyka
weryfikacjonistyczna”16, „justyfikacjonistyczna teoria znaczenia”17. Pier-
wsze twierdzenie tego poglądu głosi, że bazowe reguły znaczenia (dla zdań
asertorycznych) przybierają postać RA, zaś wyjaśnienia znaczeń słów w ję-
zyku muszą być podawane w taki sposób, aby wynikały z nich twierdzenia
o takiej postaci, dla wszystkich zdań asertorycznych w L. Nazwiemy ją,
niezobowiązująco, e p i s t e m i c z n ą k o n c e p c j ą z n a c z e -
n i a (EZ). „Koncepcją” o tyle, o ile proponuje, jaką p o s t a ć powinna
mieć teoria znaczenia. „Epistemiczną”, ponieważ reguły znaczenia, które

13 Zob. np. P. H o r w i c h, Meaning, Use and Truth, „Mind”, 104(1995), s. 355-368.
14 G. P. B a k e r, Criteria: A New Foundation for Semantics, „Ratio”, 16(1974),

s. 156-189; Ch. P e a c o c k e, The Theory of Meaning in Analytical Philosophy, w:
G. F l ø i s t a d (ed.), Contemporary Philosophy: A New Survey, vol. I: Philosophy of
Language, Philosophical Logic, The Hague: Martinus Nijhoff 1981, s. 35-56.

15 C. W r i g h t, Realism, Meaning and Truth, Oxford: Blackwell 1987, rozdz. VII.
16 H. P u t n a m, Computational Psychology and Interpretation Theory, w: t e n ż e,

Philosophical Papers, vol. III: Realism and Reason, Cambridge: Cambridge University Press
1983, s. 139-154.

17 M. D u m m e t t, Realism and Anti-Realism, w: t e n ż e, The Seas of Language,
Oxford: Clarendon Press 1993, s. 462-478 [przekład w niniejszym tomie, s. 67-86].
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formułuje, stwierdzają, kiedy asercja zdania jest epistemicznie uzasadniona.
To tylko pierwsze z twierdzeń EZ; w 2.3 – jak powiedziałem – rozważymy
możliwość rozszerzenia jej poza jej wyjściową – weryfikacjonistyczną –
postać, dopuszczając, by uwzględniała ona wnioskowania, które uzasadnia
asercja danego zdania. Na razie ograniczymy się do postaci wyjściowej18.

Teza o uprzedniości wydaje się prowadzić do tezy o identyczności, a za-
tem do EZ. Utożsamiając reguły użycia językowego z regułami epistemicz-
nego uzasadnienia, przypisuje ona EZ wyjątkowo wyraźną i centralną rolę
w filozofii. Równocześnie dostarcza się bowiem zunifikowanego wyjaśnienia
znaczenia oraz epistemologii dla L. Epistemiczna koncepcja znaczenia może
być równie dobrze określona jako semantyczna koncepcja epistemologii.
Ostatecznie pozbywa się ona tradycyjnej dyscypliny filozoficznej, jaką jest
epistemologia. Nie czyni to słowa „epistemiczny” zwodniczym – koncepcja
ta znosi epistemologię, p o n i e w a ż jest epistemiczną koncepcją zna-
czenia19.

Taki pogląd jest istotny dla empiryzmu logicznego. Empiryzm logiczny
utrzymywał, że istnieją tylko faktualne sądy w sensie logicznym, które leżą
w ramach kompetencji nauki, oraz zalecenia, jak mówić lub ogólniej – co
robić. Nie ma niefaktualnych sądów w sensie logicznym oraz nie ma faktu-
alnych sądów w sensie logicznym, które leżałyby poza zakresem kompeten-
cji nauki. Język jest zbiorem zaleceń lub reguł. Reguły wyznaczają, kiedy
zdanie w danym języku jest stwierdzalne.

Rozważmy warunek asercji, który określa stan informacji użytkownika
języka. Może on składać się z uzasadnionych przekonań lub ze stanów do-
świadczenia. Ważne jest to, że każdy aspekt tego stanu jest dostępny użyt-

18 EZ powinno się też odróżniać od semantyki ról poznawczych (zob. H. F i e l d,
Logic, Meaning, and Conceptual Role, „The Journal of Philosophy”, 74(1977), s. 379-409;
P e a c o c k e, The Theory of Meaning in Analytical Philosophy oraz, gdy chodzi o wybór
reprezentatywnych artykułów, Ch. P e a c o c k e (ed.), Understanding and Sense, vol. I,
Aldershot: Dartmouth 1993). Często brzmią one podobnie i rodzą podobne zagadnienia, np.
dotyczące referencji oraz prawdy. Różnica tkwi w tym, że EZ opisuje rozumienie w katego-
riach ujmowania reguł, natomiast semantyka ról poznawczych opisuje je wyłącznie w katego-
riach dyspozycji asertorycznych i inferencyjnych. Różnica zanika, jeżeli ujmowanie reguł
redukuje się do dyspozycji asertorycznych i inferencyjnych; pytanie, czy taka redukcja jest
dopuszczalna, stanowi j e d n o z zagadnień podejmowanych w rozważaniach dotyczących
przestrzegania reguł (zob. B. H a l e, Rule-Following, Objectivity and Meaning, w: H a l e,
W r i g h t (eds.), A Companion to the Philosophy of Language, s. 369-396).

19 Zniesiona zostaje idea epistemologii jako studium norm dla przekonań pojmowanych
jako normy odrębne od konwencji czy postulatów językowych. „Epistemologia” może pozo-
stać jako nazwa analizy pojęciowej tego, o zachodzeniu jakiego rodzaju faktach dokonuje się
asercji, gdy mówi się np. że dana osoba w i e, że to a to zachodzi.
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kownikowi języka. Niezależnie od tego, czy ktoś jest w jakimś stanie do-
świadczenia, ma przekonanie, ma uzasadnienie dla tego przekonania, wszyst-
ko to musi być refleksyjnie przezroczyste, jeśli ta reguła ma być regułą
u ż y c i a. Musi być z zasady możliwe, abym przez sam namysł nad moim
stanem informacji mógł powiedzieć, jaki on jest oraz czy gwarantuje asercję
zdania. Jeśli reguły użycia nie miałyby takiej postaci, nie mógłbym ich
bezpośrednio stosować. Musiałbym mieć dodatkowe kryterium, aby stwier-
dzić, czy zachodzi poprzednik reguły.

Odróżnijmy to od innej sprawy: od tego, czy musi istnieć efektywna pro-
cedura rozstrzygnięcia, czy można uzyskać świadectwo gwarantujące asercję
zdania? Czyli czy zawsze musi być możliwe rozszerzenie czyjegoś stanu
informacji przez określoną metodę do momentu, w którym ten ktoś może
autorytatywnie stwierdzić, że świadectwo gwarantujące asercję tego zdania
jest dostępne, albo że nie jest? Bynajmniej. Wymaga się, że powinno być
przezroczyste to, czy zdanie jest stwierdzalne w jakimś stanie informacji.
T a kwestia musi być efektywnie rozstrzygalna. Lecz samo to zdanie nie
musi być w żadnym sensie efektywnie rozstrzygalne. Trzeba być zdolnym
do stwierdzenia, czy dany stan informacji gwarantuje asercję „Istnieje świa-
dectwo gwarantujące asercję S”20. Jeśli nie, to nie wymaga się, by dyspo-
nować procedurą osiągnięcia stanu informacji, który rozstrzygnie tę kwestię.

1.4. Warunkowoprawdziwościowa koncepcja znaczenia

Nasuwa się myśl, że teza o uprzedniości prowadzi do EZ poprzez tezę
o identyczności. Musimy jednak teraz rozważyć analizę znaczenia, która
wydaje się wykazywać, że taka myśl jest błędna. Jeśli ta analiza jest zado-
walająca, wówczas z tezy o uprzedniości nie wynika teza o identyczności,
a zatem ta pierwsza nie wymusza EZ.

Zwolennik takiej analizy zgadza się, że muszą istnieć reguły, które okreś-
lają poprawne użycie asertoryczne zdań w L. Nalega on jednak na uwagę
poczynioną w poprzednim paragrafie (1.3), że wystarczy, by reguły te okreś-
lały dla każdego zdania, którego można użyć do dokonania asercji, c z y m
jest ta asercja. Twierdzi on, że możemy sformułować reguły, które to reali-
zują, bez odwoływania się w wyjaśnianiu do ujmowania pojęć i sądów w
sensie logicznym oraz bez formułowania ich w postaci RA. Zostaną one

20 Nawiasem mówiąc, gwarancja jest stopniowalna. Jest to ważne i w całościowej teorii
należałoby wziąć to pod uwagę. My nie będziemy się tym tutaj zajmować.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



250 John Skorupski

sformułowane w taki sposób, aby dla każdego zdania asertorycznego poda-
wać warunek, przy którym zdanie to wyraża prawdę (w szerokim sensie
prawdy przywołanym w 1.3). Będzie on argumentował, że takie wyjaśnienie
podaje nam, co mówi każde zdanie asertoryczne, oraz pozostaje spójne
z tezą o uprzedniości.

Zamiast więc określenia znaczenia przybierającego postać RA, ta teoria
znaczenia proponuje podawanie określenia o postaci:

(RT) S jest prawdziwe w L wtedy i tylko wtedy, gdy p

(„jest prawdziwe w L” znaczy „wyraża prawdę, gdy jest użyte dosłownie
i asertorycznie w L”).

Nazwiemy to w a r u n k o w o p r a w d z i w o ś c i o w ą teorią
znaczenia. Jak każda inna teoria, wymaga ona odwołania się do kompozy-
cjonalności znaczenia: faktu, że znaczenie zdania jest funkcją znaczenia jego
wyrażeń składowych. Odwołanie się do kompozycjonalności jest tą cechą
teorii, która ma dostarczać wyjaśnienia rozumienia zgodnego z tezą o uprze-
dniości.

Rozważmy na przykład zdanie „Amoniak śmierdzi”. Jego znaczenie zale-
ży od znaczenia wyrażeń „amoniak” i „śmierdzi” oraz od jego struktury
syntaktycznej. Jak możemy wyłożyć tę zależność? Załóżmy, że znaczenie
tych słów jest podane przez reguły „słownikowe” w rodzaju:

(1) „Amoniak” jest prawdziwy (w języku polskim) o amoniaku;
(2) „śmierdzi” jest prawdziwy (w języku polskim) o x wtedy i tylko

wtedy, gdy x śmierdzi.

Natomiast struktura syntaktyczna jest podana przez regułę „kompozycjo-
nalną”:

(3) „Fa” jest prawdziwe (w języku polskim) wtedy i tylko wtedy,
gdy „F” jest prawdziwe o tym, o czym „a” jest prawdziwe.

Podstawiając „amoniak” oraz „śmierdzi” do (3) oraz używając (1) i (2) mo-
żemy wydedukować, że

„Amoniak śmierdzi” jest prawdziwe (w języku polskim) wtedy i tylko
wtedy, gdy amoniak śmierdzi.

Znamy więc tę równoważność wyłącznie na podstawie znajomości reguł
semantycznych języka polskiego, na mocy których zachodzą (1)-(3), oraz
najbardziej elementarnych reguł logiki zastosowanych do jej wyprowadzenia.
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Zgodnie z tym nasuwa się dalsza myśl, że wiemy, iż zdanie języka polskie-
go „Amoniak śmierdzi” wyraża sąd w sensie logicznym, że amoniak śmier-
dzi. Załóżmy bowiem, że zdanie języka polskiego „Amoniak śmierdzi” wy-
raża sąd w sensie logicznym P. Zatem powinienem być w stanie stwierdzić,
że „Amoniak śmierdzi” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy P jest
prawdziwe, wyłącznie na mocy znajomości reguł semantycznych języka
polskiego oraz elementarnej metalogiki tej teorii. Niech P = (powiedzmy)
sądowi w sensie logicznym, że woda jest bezzapachowa. Wówczas pomimo,
że prawdą jest, iż amoniak śmierdzi wtedy i tylko wtedy, gdy woda jest
bezzapachowa, muszę to w i e d z i e ć, aby móc rozpoznać, że

„Amoniak śmierdzi” jest prawdziwe w języku polskim wtedy i tylko
wtedy, gdy woda jest bezzapachowa.

Chociaż w tym przykładzie równoważność, którą muszę znać, jest aposterio-
ryczna, nie ma to tutaj znaczenia. Rozważmy na przykład sąd w sensie lo-
gicznym, że 2 + 2 = 4 wtedy i tylko wtedy, gdy 3 + 3 = 6. To może być
wiadome a priori. Wciąż jednak muszę to w i e d z i e ć, a także znać
reguły słownikowe i kompozycjonalne, aby wiedzieć, że

„2 + 2 = 4” jest prawdziwe w języku polskim wtedy i tylko wtedy,
gdy 3 + 3 = 6.

Ogólnie, zdanie S w L wyraża sąd logiczny, że p, jeśli na mocy konwen-
cji semantycznych samego L, S jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy p.
Jeżeli znam przykład tej równoważności dla każdego zdania w L, które ma
użycie asertoryczne, oraz znam je kompozycjonalnie, czyli przez uchwycenie
wartości semantycznej terminów, z których powstało to zdanie, wówczas
mam pełne ujęcie mocy asertorycznej L. Wydaje się, że nie jest tu potrzebne
żadne odwołanie się do wyjaśnienia warunków a s e r c j i zdań w L, aby
wyjaśnić użycia asertoryczne, w których może wystąpić L. Sama teoria wa-
runkowoprawdziwościowa, na tyle, na ile tu ją zarysowałem, wydaje się
spójna z tezą o uprzedniości. Wyjaśniając, na czym polega rozumienie języ-
ka, nie odwołuje się ona do pojęć lub sądów w sensie logicznym21. Ponad-
to wydaje się podawać zrelatywizowane do języka wyjaśnienie tego, jak
dochodzi się do poznania sądu w sensie logicznym. Poznanie konwencji

21 Może się do nich odwoływać podając warunki prawdziwości dla zdań, które same
odwołują się do pojęć i sądów w sensie logicznym. Choć może kryć się za tym sugestia, że
wkraczają one w ontologię tej teorii, to jednak nie pokazuje, iż odwołuje się ona do nich
w wyjaśnianiu, czym jest rozumienie językowe.
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semantycznych L jest poznaniem dla każdego zdania w L, jaki sąd logiczny
ono wyraża. Jaki? Ten, który jest prawdziwy jedynie na mocy warunku, że
zdanie to wyraża prawdę. Tak więc uchwycenie sądu w sensie logicznym,
że amoniak śmierdzi, może polegać na zrozumieniu języka polskiego, a na-
stępnie uchwyceniu tego sądu jako sądu w sensie logicznym, który jest pra-
wdziwy jedynie pod warunkiem, że „Amoniak śmierdzi” wyraża prawdę
w języku polskim. (Albo może polegać na rozumieniu innego języka L oraz
uchwyceniu tego sądu jako sądu w sensie logicznym, który jest prawdziwy
jedynie pod warunkiem, że zdanie w L, które de facto jest synonimiczne
z „Amoniak śmierdzi”, wyraża prawdę).

Zatem teoria warunkowoprawdziwościowa wydaje się spójna z tezą o u-
przedniości przez to, że w wyjaśnianiu nie czyni odniesienia do koncepcji
niezależnych od języka pojęć i sądów w sensie logicznym. Z drugiej strony,
nie wymaga ona, jak się wydaje, wsparcia tezy o identyczności. Zazębia się
z podstawowym prawem asercji (A): wiem, że poprawnie jest dokonać aser-
cji zdania S w L wtedy i tylko wtedy, gdy mam rację, aby sądzić, że wyraża
ono prawdę, zaś teoria warunkowoprawdziwościowa mówi mi, jaki jest wa-
runek prawdziwości S w L. Aby znać warunki a s e r c j i S w L, muszę
znać zarówno jego warunek prawdziwości, jak i epistemologię, która wiąże
się z tym warunkiem prawdziwości. Ale ta wiedza polegająca na znajomości
stosownej epistemologii nie jest podawana przez samą warunkowoprawdzi-
wościową teorię znaczenia. Zatem argument prowadzący od tezy o uprzed-
niości do EZ wydaje się załamywać22.

1.5. „Pełnokrwistość”

Jeżeli się załamuje, musi to znaczyć, że teza o identyczności jest moc-
niejsza od tezy o uprzedniości. Musi też znaczyć, że teza o uprzedniości
może być spójnie utrzymywana przy przyjęciu mocnego odróżnienia norm
epistemicznych od reguł języka. Ale czy faktycznie tak jest?

22 Ta próba wykazania, że warunkowoprawdziwościowa semantyka jest spójna z tezą
o uprzedniości, opiera się luźno na wcześniejszych analizach Davidsona, oraz innych autorów,
dotyczących filozofii leżącej u podstaw jego programu dla semantyki. Zob. D. D a v i d -
s o n, Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford: Clarendon Press 1984; G. E v a n s,
J. M c D o w e l l (eds.), Truth and Meaning: Essays in Semantics, Oxford: Clarendon
Press 1976, a zwłaszcza wprowadzenie do tego tomu (s. VII-XXIII) oraz odpowiedź David-
sona udzielona Fosterowi (s. 33-41).
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Jest, oczywiście, prawdziwe, jak argumentowano w poprzednim paragra-
fie, że jeżeli wiemy, że

„Amoniak śmierdzi” jest prawdziwe (w języku polskim) wtedy i tylko
wtedy, gdy amoniak śmierdzi

oraz wiemy to na podstawie znajomości konwencji semantycznych języka
polskiego i najbardziej elementarnej logiki, to wówczas wiemy, jaki sąd owo
zdanie wyraża, tj. że wyraża sąd, iż amoniak śmierdzi. Ale – jak podkreśla
Michael Dummett – możemy mimo to pytać, na czym p o l e g a wiedza,
że „Amoniak śmierdzi” jest prawdziwe (w języku polskim) wtedy i tylko
wtedy, gdy amoniak śmierdzi. Nazwijmy sąd w sensie logicznym, który jest
znany, czyli sąd metajęzykowy o języku polskim, „M”. Zachodzi różnica po-
między wiedzą, że M, a wiedzą, że prawdziwe jest z d a n i e metajęzyko-
we, które wyraża M. Mógłbym wiedzieć, że to zdanie w metajęzyku, który
w tym przypadku jest językiem polskim, wyraża prawdę nie wiedząc, co
znaczy zdanie języka przedmiotowego, ponieważ mógłbym wiedzieć, że jest
prawdziwe w języku polskim bez uchwycenia sądu w sensie logicznym,
który wyraża. (Porównajmy: wiecie, że „Lublin is a large Polish city” wyra-
ża prawdę w języku angielskim, ponieważ autorytatywnie was o tym zapew-
niono, ale nie wiecie, jaki sąd w sensie logicznym zdanie to wyraża).

Czy uwaga ta może być rozwinięta przeciw teorii warunkowoprawdziwoś-
ciowej, ale na rzecz EZ? Czy jest zastosowaniem argumentu konstytutywne-
go (1.2)? Aby wykorzystać ją na rzecz EZ, trzeba użyć jako jednej z jej
przesłanek tezy o uprzedniości, którą akceptował przywołany w 1.4 teoretyk
warunkowoprawdziwościowy. Teza o uprzedniości mówi, że wyjaśnić, na
czym polega uchwycenie konkretnego sądu w sensie logicznym, to wytłuma-
czyć, czym jest rozumienie jakiegoś konkretnego zdania. Załóżmy, że próbu-
jemy połączyć to z twierdzeniem, że rozumienie „Amoniak śmierdzi” ma
być w y j a ś n i o n e jako polegające na uchwyceniu M. Przy tezie
o uprzedniości uchwycenie M musi z kolei być wyjaśnione jako polegające
na rozumieniu pewnego zdania. Jakiego zdania? Można by powiedzieć, że
uchwycenie M jest wyjaśniane przez podanie wytłumaczenia, na czym pole-
ga rozumienie samego „Amoniak śmierdzi”, lecz to czyniłoby całe nasze
wyjaśnienie kolistym. Musimy zatem, jak się wydaje, powiedzieć, że uchwy-
cenie M jest wyjaśniane przez podanie wytłumaczenia, na czym polega
rozumienie zdania, które wyraża M. A zatem, na mocy tego samego argu-
mentu, musimy powiedzieć, że rozumienie tego metajęzykowego zdania
będzie z kolei wyjaśniane jako uchwycenie wyższego rzędu metajęzykowego
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sądu w sensie logicznym, który określa jego warunek prawdziwości. Oczy-
wiście, to nie wchodzi w rachubę. Nie może być tak, że każdy język jest
rozumiany tylko dzięki uprzedniemu zrozumieniu metajęzyka, w którym
wyrażone są równoważności o warunkach prawdziwości zdań tego języka.

Jednak wybór pomiędzy błędnym kołem a błędnym ciągiem w nieskoń-
czoność rodzi się z próby połączenia tezy o uprzedniości z twierdzeniem,
że rozumienie zdania ma być w y j a ś n i o n e jako polegające na u-
chwyceniu metajęzykowego sądu w sensie logicznym, który określa jego
warunek prawdziwości. Zatem, jeśli przyjmiemy tezę o uprzedniości, wów-
czas musimy odrzucić to twierdzenie.

Takie odczytanie argumentu konstytutywnego czyni tezę o uprzedniości
jedną z jego przesłanek. Podobne rozumowanie wymusza odrzucenie twier-
dzenia, że rozumienie słowa ma być w y j a ś n i o n e jako polegające
na uchwyceniu metajęzykowego sądu w sensie logicznym, który wyznacza
jego wartość semantyczną lub określa pojęcie, które ono wyraża. Dochodzi-
my zatem do wniosku, że teoria znaczenia musi być – mówiąc słowami
Dummetta – „pełnokrwista”, nie zaś „skromna”. Skromna teoria znaczenia,
powiada Dummett,

nie ma na celu przekazania pojęć wyrażalnych w języku przedmioto-
wym, ale przekazanie rozumienia tego języka komuś, kto już posiadł
te pojęcia.

Natomiast teoria pełnokrwista powinna

podczas określania, co jest wymagane, by osoba mówiąca uchwyciła
znaczenie danego słowa, [...] wyjaśnić, na czym polega posiadanie
przez niego pojęcia, które to słowo wyraża23.

Chodzi o to, że jeżeli przyjmiemy tezę o uprzedniości, wówczas musimy
odrzucić ideę, że rozumienie słowa lub zdania może ogólnie być wyjaśnione
jako uchwycenie metajęzykowego sądu w sensie logicznym, który prezentuje
jego znaczenie przez określanie jego wartości semantycznej lub jego warun-
ku prawdziwości. Przeciwnie, powinniśmy być w stanie powiedzieć, że
uchwycenie tego rodzaju metajęzykowego sądu w sensie logicznym może
polegać na rozumieniu słowa lub zdania, którego ono dotyczy. Na przykład
uchwycenie M przez osobę, dla której rodzimym językiem jest język polski,

23 D u m m e t t, The Seas of Language, s. VIII.
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może polegać na rozumieniu „Amoniak śmierdzi”: takim samym rozumieniu,
jakie w tym przypadku ma miejsce w uchwyceniu sądu w sensie logicznym
a m o n i a k ś m i e r d z i24. Wyjaśnienie, na czym polega posiadanie
pojęcia lub uchwycenie sądu w sensie logicznym, staje się zadaniem dla
teorii znaczenia, a nie dla jakiejś innej dyscypliny filozoficznej. Dlatego
musi być taki fragment teorii znaczenia, w którym zmierza do czegoś więcej
niż stwierdzenie, o czym prawdziwe są wyrażenia języka oraz wyprowadze-
nie z tego warunków prawdziwości dla zdań owego języka. M o ż e ist-
nieć tego rodzaju warunkowoprawdziwościowy fragment teorii znaczenia, ale
musi być także fragment, który wychodzi poza to i stosuje się do episte-
micznej koncepcji znaczenia.

Jeżeli przyjmiemy, że ów fragment teorii znaczenia polega na określaniu
warunków asercji dla zdań w owym języku, to czy argument, który przed
chwilą rozważaliśmy, nie będzie się odnosił i do niej? Czy nie pokaże rów-
nież, że rozumienie „Amoniak śmierdzi” nie może polegać na znajomości
sądu w sensie logicznym, że „Amoniak śmierdzi” jest stwierdzalne wtedy
i tylko wtedy, gdy ...?

Teoretyk EZ odpowie, że znajomość warunków asercji zdania może pole-
gać na p r a k t y c z n e j zdolności do powiedzenia, kiedy słuszne jest
wypowiedzenie go asertorycznie, czyli rozpoznania stanów informacji jako
gwarantujących, lub nie, ten rodzaj wypowiedzenia zdania25. Tę samą zdol-
ność można by, oczywiście, przywołać do wyjaśnienia, na czym polega zna-
jomość warunków prawdziwości zdania. Ale to jest uwaga teoretyka EZ. Ta-
ka odpowiedź przyznawałaby, że uchwycenie warunków prawdziwości nie
jest czymś więcej niż opanowanie warunków asercji, nie jest czymś od tego
opanowania niezależnym. EZ zakotwicza rozumienie w praktycznej odpowie-
dzi normatywnej.

24 Ten sposób myślenia implikuje albo (a) jakąś „deflacyjną”, „redundancyjną” lub
„minimalistyczną” teorię prawdy (teorię w rodzaju tej, jaką dyskutuje np. P. Horwich, Truth,
Oxford: Blackwell 1990), albo (b) jakąś weryfikacjonistyczną teorię prawdy (zob. 2.1). Zatem
alternatywa, której członami są (a) i (b), w y n i k a z tezy o uprzedniości. Odrębnym
zagadnieniem jest to, czy teoria warunkowoprawdziwościowa, która otwarcie o d r z u c a
tezę o uprzedniości, musi przyjąć jakąś teorię prawdy mocniejszą niż (a) (przy założeniu, iż
(b) należy do tych mocniejszych teorii). Niektórzy argumentują, że musi tak zrobić (zob.
P e a c o c k e (ed.), Understanding and Sense, vol. I, s. XVI); osobiście nie sądzę, że tak
jest.

25 Pamiętajmy, że mówimy tu o odpowiedzi n o r m a t y w n e j: nie ma w tym
wyjaśnieniu rozumienia żadnej próby redukcji lub eliminacji normatywnych postaw wobec
użycia językowego.
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Wszystko to przebiegało przy założeniu, że teza o uprzedniości jest traf-
na. Dlaczego jednak nie możemy odrzucić tej tezy i przyjąć wytłumaczenia
pojęć i sądów w sensie logicznym, które nie jest zrelatywizowane do języka?

Najbardziej znaczącym podejściem tego rodzaju jest p l a t o n i z m.
Używam tego terminu w odniesieniu do poglądu, że pojęcia i sądy w sensie
logicznym są bytami nieczasoprzestrzennymi, poznawalnymi przez intuicję
niepercepcyjną.Platonizmpołączonyz warunkowoprawdziwościowympoglą-
dem na temat znaczenia może oferować, jak się wydaje, wyjaśnienie rozu-
mienia. Wiedzieć, że „prosty” jest prawdziwy w języku polskim o rzeczach
prostych, to uchwycić przez intuicję niepercepcyjną pojęcie prostości oraz
wiedzieć, że jest ono wyrażane przez polskie słowo „prosty”.

Można zakwestionować w tym rzekomym wyjaśnieniu rozumienia odwo-
ływanie się do nieempirycznej intuicji pojęć i sądów w sensie logicznym.
Jest jednak inny i decydujący wzgląd, który będę określał jako „argument
z braku wewnętrznego znaczenia”. Wittgenstein używa go w różnych miej-
scach, np. w następującym fragmencie:

Atakując formalistyczną koncepcję arytmetyki, Frege mówi mniej
więcej coś takiego: te pomniejsze wyjaśnienia znaków są jałowe, jeśli
r o z u m i e m y te znaki. Rozumienie byłoby czymś takim, jak
widzenie obrazu, z którego wynikają wszystkie reguły lub obrazu,
który czyni je wszystkie jasnymi. Wydaje się jednak, że Frege nie
dostrzega, iż taki obraz sam byłby kolejnym znakiem lub rachunkiem
wyjaśniającym nam znaki pisane26.

Wittgensteinowi chodzi o to, że nie ma takiej rzeczy, jak przedmiot mający
wewnętrzne znaczenie, czyli który (a) ma znaczenie niezależnie od nadania
mu tego znaczenia oraz (b) jest taki, że poznanie go oraz poznanie jego
znaczenia są jednym i tym samym. Nawet gdybyśmy mieli dostęp do przed-
miotów w platońskim trzecim świecie oraz posiadali odwzorowanie termi-
nów i zdań na te obiekty, to i tak nic by nam to nie dało, o ile te przedmio-
ty nie byłyby już znakami, które posiadają wewnętrzne znaczenie. (Jeżeli ich
znaczenie nie byłoby wewnętrzne, to nadal powstawałyby pytania o to, na
czym polega posiadanie przez nie znaczenia oraz nasze rozumienie tego
znaczenia). To samo dotyczyłoby obrazu w świecie reprezentacji fizycznych
lub w świecie reprezentacji mentalnych. Zarzut ten nie musi mieć do czynie-

26 Philosophical Grammar, s. 40.
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nia ze światem, o którym my mówimy. Nie jest to zarzut pozytywistyczny,
ani nawet naturalistyczny27.

Jest to z pewnością argument nie do zbicia przeciw poglądowi, że rozu-
mienie języka przez kogoś ma być wyjaśniane w kategoriach jego posiadania
pojęć lub sądów w sensie logicznym, o i l e p o s i a d a n i e p o -
j ę ć i s ą d ó w w s e n s i e l o g i c z n y m j e s t t r a k -
t o w a n e j a k o q u a s i - p e r c e p c y j n y d o s t ę p d o
k l a s y p r z e d m i o t ó w. Tak rozumiane posiadanie pojęć nie
mogłoby z z a s a d y odgrywać roli uzasadniającej lub wyjaśniającej.
Ale nie pokazaliśmy jeszcze, że jedyny pogląd konkurencyjny w stosunku
do zrelatywizowanego do języka wytłumaczenia posiadania pojęć, traktuje
pojęcia jako wewnętrznie znaczące przedmioty, tajemniczo nam dostępne.
A należałoby to wykazać, o ile chcielibyśmy wyprowadzić tezę o uprzed-
niości z samego tylko argumentu o braku wewnętrznego znaczenia. Niekiedy
Wittgenstein wydaje się odwoływać do dychotomii pomiędzy tłumaczeniem,
które mówi o dostępie do wewnętrznie znaczących przedmiotów, oraz tłuma-
czeniem, które mówi tylko o ujmowaniu reguł językowych:

sam fakt, że mamy wyrażenie „znaczenie” słowa, prowadzi nas do
błędu: do myślenia, że reguły są odpowiedzialne przed czymś, co samo
nie jest regułą, podczas gdy są one odpowiedzialne tylko wobec re-
guł28.

Jawnie sugeruje to, że jeśli unikniemy urzeczowienia „znaczenia” słowa do
postaci wewnętrznie znaczącego przedmiotu, to musimy przyjąć, że reguły
rządzące jego użyciem konstytuują jego znaczenie i nie są „odpowiedzialne”
przed niczym innym. Czy nie ma tu jednak drogi pośredniej – wytłumacze-
nia pojęć, które ani nie urzeczawia ich, ani nie czyni ich zrelatywizowanymi
do języka? A jeśli byłoby takie pośrednie wytłumaczenie, to czy nie byłoby
tak, że słowo, które wyraża pojęcie, będzie miało znaczenie w języku ustalo-
ne przez reguły „odpowiedzialne” przed niezależnymi od języka cechami
tego pojęcia lub zazębiające się z nimi? Tłumaczenie pasujące do tego opisu
wyglądałoby tak: uchwycić pojęcie to odpowiedzieć na schemat norm episte-
micznych; mieć dyspozycję do przyjęcia określonego schematu przejść myś-

27 Simon Blackburn w swojej książce Spreading the Word: Groundings in the Philosophy
of Language (Oxford: Clarendon Press 1984, rozdz. II), formułuje wersję tego zarzutu i stosu-
je ją do Fodorowskiej hipotezy „języka myśli”.

28 Relacjonowane przez G. E. Moore’a w jego Wittgenstein’s Lectures in 1930-33, w:
G. E. M o o r e, Philosophical Papers, London: George Allen & Unwin Ltd 1959, s. 258.
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lowych jako pierwotnie uzasadnionego. Same jednak normy epistemiczne nie
są regułami języka. Teoria znaczenia dla języka nie jest zainteresowana ich
opisywaniem, gdyż jest to sprawa teorii pojęć (czy epistemologii). Teoria
znaczenia może zatem opisywać reguły języka warunkowoprawdziwościowo
i będzie się zazębiać z tłumaczeniem pojęć, które nie jest ani zrelatywizowa-
ne do języka, ani platońskie, lecz charakteryzuje posiadanie pojęć jako uzna-
wanie schematów norm epistemicznych.

Takie podejście musi z pewnością odrzucić tezę o uprzedniości, wciąż
akceptując argument z braku wewnętrznego znaczenia przeciw platonizmowi.
Dostarcza ono – można powiedzieć – pełnokrwistej teorii pojęć oraz skrom-
nej teorii znaczenia. Powstaje zatem pytanie, czy istnieje argument na rzecz
tezy o uprzedniości niezależnej od argumentu z braku wewnętrznego znacze-
nia. Powrócimy do tych spraw w 3.1-2. Najpierw jednak musimy przebadać
bliżej epistemiczną koncepcję znaczenia, którą – jak się teraz wydaje –
trzeba rzeczywiście przyjąć, o ile przyjmie się tezę o uprzedniości.

2. Weryfikacjonizm

2.1. Weryfikacjonizm: znaczenie i prawda

Weryfikacjonistyczne koncepcje znaczenia były wysuwane przez Wittgen-
steina i filozofów z Koła Wiedeńskiego w latach trzydziestych. Jednak zwią-
zek pomiędzy weryfikacjonizmem a EZ nie jest prosty. Mogą istnieć nieepi-
stemiczne wersje weryfikacjonistycznego poglądu na znaczenie. Mogą też
być nieweryfikacjonistyczne postacie epistemicznej koncepcji znaczenia. Aby
rozważyć te sprawy, rozwiniemy koncepcję EZ, wykraczając poza jej wstęp-
ne sformułowanie w 1.3.

Będę używał terminu „weryfikacjonizm” odnosząc się do poglądu na
temat z n a c z e n i a, a nie – przynajmniej nie bezpośrednio – do poglą-
du na temat prawdy. Weryfikacjonizm jest poglądem głoszącym, że rozumie-
nie zdania polega na uchwyceniu, jakie stany informacyjne je weryfikują.
Stan informacji weryfikuje zdanie, jeśli osoba w tym stanie ma gwarancję
na dokonanie asercji tego zdania. Wszystkie zdania znaczące mają warunki
asercji – ich znaczenie może być przedstawione w postaci RA.

W odróżnieniu od tego weryfikacjonistyczny pogląd na temat p r a w -
d y utrzymuje, że prawda to weryfikowalność. Zdanie jest prawdziwe wtedy
i tylko wtedy, gdy jest ono weryfikowalne, tzn. wtedy i tylko wtedy, gdy
istnieje świadectwo gwarantujące jego asercję. Powiedzieć, że istnieje takie
świadectwo to powiedzieć, mniej więcej tyle, że stan informacji gwarantują-
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cy asercję zdania może być osiągnięty przez nas w drodze dociekań, które
ulepszają nasz obecny stan informacji – w aspekcie istotnym dla kwestii
prawdziwości lub fałszywości tego zdania – o tyle, o ile ulepszenie to jest
faktycznie możliwe29.

Trudności takiego poglądu dotyczącego prawdy są powszechnie znane.
Rozważmy na przykład dwa zdania: „Ulubionym kolorem Karola Wielkiego
był karmazynowy” oraz „Ludzie nie mogą urosnąć powyżej 4 m”. Przy
weryfikacjonistycznej koncepcji z n a c z e n i a oba zdania mają sens.
Wiemy, jakiego rodzaju świadectwo gwarantowałoby ich asercję, np. tekst
z czasów Karola Wielkiego, ogólnie odznaczający się wiarygodnością i re-
jestrujący, że Karol Wielki często wypowiadał się, że jego ulubionym kolo-
rem jest karmazynowy; świadectwo indukcyjne, że ludzie nigdy nie osiągają
wzrostu 4 m wraz z teoretycznymi rozważaniami (dotyczącymi np. dostoso-
wania ewolucyjnego czy relacji pomiędzy wysokością istoty żywej, jej obję-
tością, masą, siłą mięśni), które wykazują, że nie mogą go osiągnąć. Wiemy
także, że świadectwo tego rodzaju może nie być faktycznie dostępne. Może
być tak, że niemożliwe jest ulepszenie naszych informacji w sposób gwaran-
tujący albo asercję, albo odrzucenie tych zdań. Czy chcemy przez to powie-
dzieć, że w takim przypadku zdania te nie są ani prawdziwe, ani fałszywe?
Czy posiadanie przez zdanie wartości logicznej zależy od czegoś tak przy-
padkowego?

Różne są z pewnością sposoby odczytania słowa „możliwy” w zwrocie
„ulepszenie naszych informacji tak dalece, jak to tylko możliwe”. Charakte-
rystyczne dla weryfikacjonistów w kwestii prawdy jest idealizowanie pojęcia
weryfikowalności. Na przykład mogą oni idealizować zdolności obliczeniowe
podmiotu działającego, który dokonuje weryfikacji, lub jego zdolność do
poruszania się w czasie i przestrzeni. Ale takie wyidealizowane pojęcia
weryfikowalności nie mogą być identyczne z pojęciem stwierdzalności,
którego wymaga się przy e p i s t e m i c z n y m poglądzie weryfikacjo-

29 Do grona współczesnych filozofów, którzy proponowali taki pogląd na prawdę, należą
Hilary Putnam (Realism with a Human Face, Cambridge, MA: Harvard University Press
1990) oraz Crispin Wright (ale Wright akceptuje go obecnie tylko dla niektórych obszarów
dyskursu; por. jego koncepcję „superstwierdzalności” w: Truth and Objectivity, Cambridge,
MA: Harvard University Press 1992). Interesujące, że nie był on uwypuklany ani przez
Wittgensteina, ani przez Koło Wiedeńskie. Najbliższy jest mu Schlick. Neurath skłaniał się
ku koherentyzmowi lub ku kwestionowaniu samej respektowalności pojęcia prawdy. Carnap
(Truth and Confirmation), polegając na semantycznej charakterystyce prawdy podanej przez
Tarskiego, bronił jej jako respektowalnego pojęcia, lecz explicite odróżniał je od stwierdzal-
ności. Wittgenstein skłaniał się ku deflacyjnej teorii prawdy. Jak zauważono w przyp. 24,
zarówno pogląd weryfikacjonistyczny, jak i deflacyjny są spójne z tezą o uprzedniości.
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nistycznym na temat znaczenia. (Ta kwalifikacja zostanie za chwilę wyjaś-
niona). Wymaga się w nim bowiem – jak już powiedziano w 1.3 – pojęcia
warunku asercji. To, czy warunek asercji zdania zachodzi – to, czy zdanie
jest stwierdzalne w danym stanie informacyjnym użytkownika języka – musi
być przezroczyste dla użytkownika języka. To przezroczyste pojęcie
stwierdzalności nie może być identyczne z żadnym nieprzezroczystym poję-
ciem weryfikowalności, które wymaga hipotez na temat tego, co byłoby
stwierdzalne przez idealny podmiot działający.

Faktycznie nie ma prostej drogi od weryfikacjonistycznej koncepcji zna-
czenia, mającej charakter epistemiczny, do weryfikacjonistycznego ujęcia
prawdy. Takie przejście wymaga filozoficznie nieoczywistego argumentu30.
Z drugiej strony, istnieje przejście od weryfikacjonizmu w sprawie prawdy
do nieepistemicznego weryfikacjonizmu w sprawie znaczenia.

Pomocnego tła dostarczy nam dygresja historyczna. Wittgenstein w roz-
mowach ze Schlickiem oraz innymi osobami z Koła Wiedeńskiego, które
miały miejsce w końcu lat dwudziestych, przyjął bardzo ścisłą linię weryfi-
kacjonistyczną w sprawie znaczenia. Zapis Friedricha Waismanna z tych
rozmów zawiera wiele sformułowań tego stanowiska, np. „Sens zdania to
metoda jego weryfikacji”31. Wittgenstein uważa, że pojęcie weryfikacji
zdania sprowadza się jak najbardziej ściśle do nieunieważnialnego ustalania
jego prawdziwości. Opisuje on (w zapisie Waismanna) dwa pojęcia weryfi-
kacji. Według jednego z nich, które sam odrzuca, nie mogę całkowicie
zweryfikować zdania, np. „Tam u góry na szafce leży moja książka”.

Zdanie ma zawsze jakby otwarte tylne wyjście. Cokolwiek robimy,
nigdy nie jesteśmy pewni, czy się nie mylimy.

Drugie pojęcie, takie, którego chcę bronić, mówi „Nie, jeśli nie
mogę nigdy całkowicie zweryfikować sensu zdania, to nie mogę rów-
nież temu zdaniu przypisywać żadnego znaczenia. Zatem owo zdanie
nie oznacza w ogóle niczego”.

30 Argumenty na rzecz takiego przejścia można znaleźć w: M. D u m m e t t, Truth,
„Proceedings of the Aristotelian Society”, 59(1958/59), s. 141-162 (przedruk w: t e n ż e,
Truth and Other Enigmas, London: Duckworth 1978, s. 1-24); t e n ż e, The Philosophical
Basis of Intuitionistic Logic, w: t e n ż e, Truth and Other Enigmas, s. 215–247; wprowa-
dzenie do: W r i g h t, Realism, Meaning and Truth, s. 1-43 [częściowo przełożone jako:
C. W r i g h t, Realizm, znaczenie i prawda, przeł. T. Szubka, w: T. S z u b k a (red.),
Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin: TN KUL 1995, s. 295-325]. Co do ich krytyki
zob. J. S k o r u p s k i, Realism, Meaning and Truth (Critical Study of C. Wright „Re-
alism, Meaning and Truth”), „The Philosophical Quarterly”, 38(1988), s. 500-525.

31 W i t t g e n s t e i n, Wittgenstein and the Vienna Circle, s. 79; por. np. s. 227.
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Aby określić sens zdania, powinienem znać bardzo swoistą proce-
durę ustalającą, kiedy traktować zdanie jako zweryfikowane32.

Stosowanie tej procedury musi dać definitywny i nieunieważnialny rezultat.
Konsekwencją tego poglądu jest to, że ogólne „zdania”, które nie są weryfi-
kowalne w ścisłym sensie, muszą być traktowane jako „hipotezy”, a nie jako
autentyczne zdania.

Ale dlaczego musimy przyjąć to bardzo ścisłe pojęcie weryfikacji? Dla-
czego weryfikacja nie może polegać na osiąganiu stanu informacji, który
gwarantuje asercję? I dlaczego ten weryfikujący stan nie może być unieważ-
nialny? Wiemy, jakiego rodzaju świadectwo uzasadniłoby asercję zdania
„Ulubionym kolorem Karola Wielkiego był karmazynowy” lub zdania „Lu-
dzie nie mogą urosnąć ponad 4 m”. Wiemy także, że ten rodzaj świadectwa
może zostać unieważniony przez dalsze świadectwo. Wiemy, że wszystkie
te zdania zawsze „mają otwarte tylne wyjście” oraz że nie ma czegoś takie-
go, jak „całkowite” ich zweryfikowanie. Mówiąc krótko, dlaczego nie może-
my operować kategorią „unieważnialnie uzasadniać asercję ...”, zamiast
„konkluzywnie ustalać prawdziwość ...”?

Niezależnie od racji na rzecz radykalizmu Wittgensteina w tych wiedeń-
skich dyskusjach, jego uwagi pożytecznie naświetlają różnicę między dwoma
zupełnie różnymi perspektywami filozoficznymi, z których może wyrastać
weryfikacjonizm.

W jednej z nich, powstaje on z połączenia dwóch spraw. Pierwsza to
koncepcja znaczenia, utrzymująca, że zdanie uzyskuje znaczenie przez obra-
zowanie stanu rzeczy (jest to więc rodzaj poglądu warunkowoprawdziwoś-
ciowego). Druga to ontologia, która pojmuje rzeczywistość jako totalność
stanów rzeczy traktowanych jako bezpośrednio dane w doświadczeniu. Rozu-
mieć zdanie zatem to być zdolnym do zobrazowania – co dla tego rodzaju
weryfikacjonizmu znaczy być zdolnym do wyobrażenia sobie doświadczania
lub obserwowania – stanu rzeczy, który czyni to zdanie prawdziwym. Zaś
zweryfikować zdanie lub jego negację to, by tak rzec, przebiec totalność
stanów rzeczy aż do stosownego miejsca i sprawdzić przez bezpośrednią
obserwację, czy stan rzeczy zobrazowany w zdaniu zachodzi, czy też nie.
Weryfikacja pojęta w ten sposób jest konkluzywna.

Centralną ideą jest tu pogląd, że rozumienie zdania to bycie zdolnym do
reprezentowania sobie, jak wyglądałoby zetknięcie się w doświadczeniu ze
stanem rzeczy, który czyni je prawdziwym. Pokrewieństwo tego poglądu

32 Tamże, s. 47.
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z filozofią Wittgensteina z Traktatu jest sugestywne. Choć podmiot poznają-
cy z Traktatu jest czymś bardzo nieuchwytnym, nie jest absurdalne przypi-
sywanie mu zdolności do dowolnego śledzenia stanów rzeczy lub konfigura-
cji przedmiotów z Traktatu, z którymi zdania elementarne korespondują,
i tym samym bezpośredniego sprawdzania, czy dowolne zdanie elementarne
jest prawdziwe.

Ta ostatnia idea, wraz z jej fenomenalistyczną implikacją, może zostać
rozluźniona. Luźniejsza wersja mówi, że jeżeli można opisać, przynajmniej
„w zasadzie”, na czym polegałoby to zetknięcie, wówczas zdanie jest wery-
fikowalne. Może nie być możliwe doprowadzenie do tego zetknięcia, ale
stan rzeczy jest przynajmniej idealnie weryfikowalny: można wyobrazić
sobie podmiot poznający w sposób idealny przeniesiony tam, gdzie jest dany
stan rzeczy, i stykający się z tym stanem rzeczy. Mamy teraz weryfikacjo-
nistyczne pojęcie p r a w d y, które może połączyć się z warunkowopraw-
dziwościowym poglądem na temat znaczenia, dając pewien rodzaj weryfika-
cjonizmu w sprawie znaczenia. Nazwijmy to pozytywistyczną drogą do
weryfikacjonizmu. Opiera się ona na pozytywistycznej ontologii, w której
to, co rzeczywiste, jest z zasady obserwowalne, a weryfikacjonizm, do której
ona prowadzi, nie jest odmianą epistemicznej koncepcji znaczenia.

W rozmowach tych Wittgenstein nie mówi jednak, że znaczenie zdania
jest obrazowalnym stanem rzeczy, który by je zweryfikował, okazał jego
prawdziwość. Kładzie on nacisk na m e t o d y weryfikacji. Stwierdzając
„Sens zdania jest metodą jego weryfikacji”, miał on następnie powiedzieć:

Metoda weryfikacji nie jest środkiem ustalenia prawdziwości zdania,
jest samym jego sensem [...] Określić ją to określić sens zdania. Nie
można szukać metody weryfikacji. Zdanie może tylko stwierdzać, co
zostało ustalone przez metodę jego weryfikacji33.

Następny akapit obraca się wokół idei myśli jako ruchu w określonym kie-
runku, który zmierza do znalezienia odpowiedzi na pytanie. Sens zarówno
pytania, jak i odpowiedzi jest podawany przez kierunek poszukiwania (kie-
runek – sens)34. W związku z tym Wittgenstein podkreśla, że różne meto-

33 Ten fragment pochodzi z paragrafu skopiowanego przez S. Stein z notatek, które
Waismann puścił w obieg jako tekst z poglądami Wittgensteina (zob. wprowadzenie redaktora
do: W i t t g e n s t e i n, Wittgenstein and the Vienna Circle, s. 20).

34 „Kierunek ruchu myśli jest określony przez logiczne położenie odpowiedzi”. Zauważ-
my tu kontynuację z Traktatem 6.5 oraz 6.51 [przekład polski, s. 82]. Por. W i t -
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dy weryfikacji (”ruchy myśli” w różnych kierunkach) wytwarzają różne
sensy. Taki pogląd nie nasuwa się przy pozytywistycznej drodze do weryfi-
kacjonizmu. Ta bowiem koncepcja dopuszcza, iż mogę z różnych kierunków
dotrzeć do punktu weryfikacji, w którym sprawdzam bezpośrednio, czy
odpowiedni stan rzeczy zachodzi, czy też nie. Również uwaga Wittgensteina,
że nie można szukać metody weryfikacji sądu w sensie logicznym, tzn.
najpierw go zrozumieć, a następnie rozglądać się dookoła za sposobami jego
zweryfikowania, nie pasuje dobrze do tej koncepcji pozytywistycznej.

Generalnie wydaje się więc, że Wittgenstein prezentuje w tych rozmo-
wach ściśle operacjonistyczny rodzaj weryfikacjonizmu, który jest odmianą
EZ35. Jednak bez leżącego u podstaw bodźca pozytywistycznego (a fakty-
cznie fenomenalistycznego) brakuje argumentu na rzecz takiego ścisłego
operacjonizmu. Same argumenty na rzecz EZ nie wymuszają go. Późniejszy
Wittgenstein bardzo poszerzył swoją operacjonistyczną wersję EZ, uwzględ-
niając konsekwencje dla praktyki asercji, jak również operacje, które ją
uprawomacniają. Dla zrozumienia asercji nie wystarcza powiedzenie, kiedy
można dokonać jej w sposób uprawomocniony. Trzeba nadto wiedzieć, do
w y k o n a n i a czego ma się uprawomocnienie, jakie wypływają z tego
konsekwencje, które w ostatecznym rozrachunku są konsekwencjami dla
działania.

W rezultacie otrzymujemy w pełni zliberalizowaną oraz spragmatyzowaną
koncepcję znaczenia jako użycia. Rozumienie słowa lub zdania to wiedza,
co można z nim zrobić w komunikacji i działaniu, to znajomość reguł, które
wyznaczają jego rolę w naszych praktykach asercji i wnioskowania. Użycie
zdania jest tak samo sprawą praktycznych wniosków, które można wyciąg-
nąć z jego asercji, jak i sprawą warunków, przy których można dokonać tej
asercji. Epistemiczna koncepcja znaczenia została teraz zarysowana w całej
swej rozciągłości. Nie jest ona w y p r o w a d z o n a z idei, że prawda
jest weryfikowalnością. (Współczesną wersją tego sposobu myślenia, które
przechodzi od weryfikacjonizmu w sprawie prawdy do weryfikacjonizmu
w sprawie znaczenia, jest odczytywanie wyrażenia „jest prawdziwe” w wa-
runkowoprawdziwościowej teorii znaczenia jako równoważne wyrażeniu „jest

t g e n s t e i n, Philosophical Remarks: „Znaczeniem pytania jest metoda odpowiedzi na
nie” (s. 66) oraz „Każde zdanie jest drogowskazem dla weryfikacji” (s. 174).

35 We własnych tezach Waismanna (dołączonych do Wittgenstein and the Vienna Circle
jako apendyks B) bardziej zaznacza się „pozytywistyczny” rodzaj weryfikacjonizmu: „Rozu-
mieć zdanie oznacza wiedzieć, jak rzeczy się mają, jeśli zdanie to jest prawdziwe” (s. 244).
Ale jednocześnie podkreślana jest koncepcja operacjonistyczna.
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stwierdzalne”)36. Nie wyznacza ona również żadnej oczywistej drogi pro-
wadzącej d o związku między weryfikowalnością a prawdą. W obu przy-
padkach rozwiązaniem konkurencyjnym, obecnym w tej tradycji od wiedeń-
skich lat trzydziestych, jest zaproponowanie deflacyjnej teorii prawdy. EZ
może realistycznie uznać, że niektóre, lub nawet wszystkie, sposoby, w jakie
dochodzimy do uzyskania gwarancji dla asercji zdania, są unieważnialne.
Badania, które były wystarczająco dobre do uzasadnienia asercji, mogą
zostać wyparte przez dalsze badania, które unieważnią tę asercję, czyli do-
prowadzą do udoskonalonego stanu informacji, w którym ta asercja nie jest
już uzasadniona. Koncepcja epistemiczna, sformułowana całościowo, da się
pogodzić z taką unieważnialnością w sposób, który nie jest dostępny dla
ścisłego weryfikacjonizmu wyrażonego w przytoczonym fragmencie wypo-
wiedzi Wittgensteina.

Jeśli faktycznie przyjmiemy tę całościową epistemiczną koncepcję znacze-
nia (w skrócie będę ją nazywał „całościowa EZ”), musimy odrzucić nie
tylko ścisły weryfikacjonizm, ale także weryfikacjonizm jako taki. Powie-
dzieć bowiem, że świadectwo w sposób unieważnialny gwarantuje asercję,
że p, to zaakceptować jako inteligibilne zdanie: „Istnieje świadectwo gwa-
rantujące asercję, że p, lecz nie jest tak, że p”. Zdanie to musi mieć znacze-
nie, gdyż pojawia się jako składnik w zdaniu „Jest logicznie możliwe, że
istnieje świadectwo gwarantujące asercję, że p, lecz nie jest tak, że p”.
Mamy uzasadnienie dla dokonania asercji tego ostatniego zdania, jeżeli
mamy uzasadnienie dla utrzymywania, że może być świadectwo na rzecz p,
które jest wystarczające, lecz unieważnialne. Jest to sposób, w jaki wyraża-
my w języku sąd w sensie logicznym, że świadectwo jest unieważnialne.
Jednak składowe zdanie nie jest nigdy weryfikowalne. Zatem jeśli zdaniowy
składnik zdania posiadającego znaczenie sam musi także posiadać znaczenie,
to otrzymujemy w języku zdanie, które posiada znaczenie, lecz nie jest
weryfikowalne. Nie możemy zatem zliberalizować weryfikacjonizmu tak, aby
dopuścić unieważnialne weryfikacje. Jeżeli mamy go zliberalizować, to
musimy wyjść poza niego.

Wrócimy do tej sprawy w 2.3. Najpierw jednak rozważymy, jakie wyjaś-
nienie znaczenia funktorów i operatorów logicznych może dać całościowa
EZ. Funktory i operatory logiczne są ogromnie ważne: zauważmy, że wystę-

36 Wersja ta jest przedstawiona i rozważona w: W r i g h t, Realism, Meaning and
Truth, rozdz. I, II i IX; zob. P. F. S t r a w s o n, Scruton and Wright on Anti-Realism
Etc., „Proceedings of the Aristotelian Society”, 77(1976/77), s. 15–21.
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pują one w takich zdaniach, jak sformułowane powyżej, których inteligibil-
ność stanowi obalenie weryfikacjonizmu.

2.2. Znaczenie funktorów i operatorów logicznych

Możemy, podobnie jak dla dowolnych innych wyrażeń, podać konteksto-
we wyjaśnienie znaczenia funktorów i operatorów logicznych (funktorów
logiki zdań i kwantyfikatorów logiki predykatów), podając wyjaśnienie
sposobu, w jaki przyczyniają się one do ukształtowania znaczenia zdań,
w których występują. Jednak zgodnie z weryfikacjonistycznym poglądem
w sprawie znaczenia, wyjaśnienie znaczenia zdań złożonych zawierających
funktory i operatory logiczne musi przybrać postać RA. Zatem nasze wyjaś-
nienie znaczenia funktorów i operatorów logicznych – zgodnie z poglądem
weryfikacjonistycznym – musi podać, jak przyczyniają się one do ukształto-
wania warunków asercji zdań, w których występują. Naturalnie, nasuwa się
myśl, że przyczyniają się one do tego przez odwzorowywanie warunków
asercji zdań składowych zdania złożonego na warunek asercji samego zdania
złożonego; podobnie jak w teorii warunkowoprawdziwościowej odwzorowują
one warunki prawdziwości zdań składowych na warunek prawdziwości sa-
mego zdania złożonego. Nazwijmy to „warunkowoasertoryczno-funkcyjnym”
(WAF) poglądem w sprawie ich znaczenia, w odróżnieniu od poglądu wa-
runkowoprawdziwościowo-funkcyjnego (WPF) na ich znaczenie, który jest
wysuwany przy podejściu warunkowoprawdziwościowym. W znanym sfor-
mułowaniu Dummetta:

N i e w y j a ś n i a m y j u ż s e n s u z d a n i a p r z e z
u s t a l e n i e j e g o w a r t o ś c i l o g i c z n e j w
k a t e g o r i a c h w a r t o ś c i l o g i c z n y c h j e g o
s k ł a d o w y c h, l e c z p r z e z u s t a l e n i e, k i e d y
m o ż n a d o k o n a ć j e g o a s e r c j i, w k a t e g o -
r i a c h w a r u n k ó w, p r z y k t ó r y c h m o ż n a
d o k o n a ć a s e r c j i j e g o s k ł a d o w y c h37.

WAF prowadzi do wniosku, że weryfikacjonizm wymaga odrzucenia logiki
klasycznej. Rozważmy bowiem zdanie „P lub nie jest tak, że P” i porównaj-
my jego warunek prawdziwości – jest ono prawdziwe, gdy „P” jest prawdzi-

37 Truth, s. 17-18. Podkreślenie w oryginale.
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we lub gdy „Nie jest tak, że P” jest prawdziwe – z warunkiem prawdzi-
wości, jaki będzie miało to zdanie w świetle propozycji Dummetta: jest ono
stwierdzalne, gdy „P” jest stwierdzalne lub „Nie jest tak, że P” jest stwier-
dzalne. Ten drugi sposób wyjaśnienia znaczenia „lub” będzie pozwalał nam
dokonać asercji zdania „Karmazynowy był ulubionym kolorem Karola Wiel-
kiego lub nie był” t y l k o wtedy, gdy mamy świadectwo gwarantujące
asercję, że był, lub świadectwo gwarantujące asercję, że nie był. Natomiast
logika klasyczna pozwala nam od razu dokonać asercji tego zdania. Aby
zachować logikę klasyczną, można próbować uzupełnić to wyjaśnienie zna-
czenia „lub”. Moglibyśmy na przykład powiedzieć, że zdanie mające postać
„p lub q” jest stwierdzalne, gdy „p” jest stwierdzalne lub gdy „q” jest
stwierdzalne, l u b g d y „q” = „nie-p”.

Przed taką propozycją stoją poważne trudności, ale nie będziemy się nimi
tu zajmować38. Albowiem niezależnie od stanowiska w sprawie chęci trwa-
nia przy logice klasycznej, jest coś nie w porządku z ideą, że wyjaśnienie
funktorów i operatorów logicznych musi mieć postać WAF. Chodzi miano-
wicie o to, iż świadectwo, że brak świadectwa na rzecz p, nie gwarantuje
asercji, iż nie jest tak, że p. Na przykład możemy mieć wystarczającą gwa-
rancję dla asercji, że nie ma świadectwa na rzecz tego, iż ulubionym kolo-
rem Karola Wielkiego był karmazynowy. To jednak nie daje nam uzasadnie-
nia dla odrzucenia, że ulubionym kolorem Karola Wielkiego był karmazyno-
wy. Rozważmy teraz parę zdań mających postać: „p” oraz „Jest stwierdzal-
ne, że p”. Mają one takie same warunki asercji. Każdy stan informacji,
który gwarantuje asercję jednego z tych zdań, gwarantuje asercję drugiego
z nich. Rozważmy dalej parę zdań: „Nie jest tak, że p” oraz „Nie jest
stwierdzalne, że p”. Te, oczywiście, nie mają takich samych warunków aser-
cji, z uwagi na przytoczone właśnie racje. Wynika zatem, że wyjaśnienie
znaczenia „nie”, jakie daje WAF, jest nieakceptowalne.

W żadnym jednak razie elementem naszej praktyki nie jest uznawanie,
że dowiedzenie tego, iż nie ma świadectwa na rzecz p, jest równe gwarancji
dla asercji zdania „Nie jest tak, że p”. Powód jest oczywisty. Świat nie jest
w całości dostępny naszym badaniom. Istnieją prawdziwe sądy w sensie
logicznym, dla których brak nam świadectwa dla ich asercji. Świadectwo
może czasami być wystarczające, choć unieważnialne, ale może też być po
prostu niewystarczające.

38 Propozycja ta jest analizowana przez C. Wrighta w rozprawie Anti-Realism and Revi-
sionism, w: t e n ż e, Realism, Meaning and Truth, s. 317-341. Por. S k o r u p s k i, Re-
alism, Meaning and Truth, cz. VI, s. 516-523.
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Wobec tego również „Jeżeli p, to q” nie może znaczyć na przykład „Je-
żeli weryfikowalne jest to, że p, to weryfikowalne jest to, że q”. Niech
bowiem „q” = „nie ma świadectwa na rzecz p”. Zdanie „Jeżeli p, to nie ma
świadectwa na rzecz p” jest jak najbardziej inteligibilne oraz może być
rzeczywiście stwierdzalne. (”Jeżeli premier jest przestępcą doskonałym, to
nie ma świadectwa, że tak jest. Przestępca doskonały jest bowiem absolutnie
skuteczny w zacieraniu swoich śladów”)39. Zarówno „p”, jak i „Istnieje
świadectwo na rzecz p” mają warunki asercji, ale warunki asercji zdania
warunkowego nie mogą być ich funkcją.

Czy jednak całościowa EZ musi dawać wyjaśnienie WAF dla „nie” oraz
„jeżeli”? Nie istnieje zakaz używania przez nią słowa „prawdziwy” w for-
mułowaniu warunków asercji dla zdań złożonych. Nie przeczy ona bowiem,
że o osobie, która rozumie zdanie S w L, można powiedzieć, iż wie ona, że
S jest prawdziwe w L wtedy i tylko wtedy, gdy p (przy czym zdanie, które
zastępuje „p” ma tę samą treść semantyczną co S). Wręcz przeciwnie, mówi
ona, że znajomość tego metajęzykowego sądu w sensie logicznym jest rozu-
mieniem S (zob. 1.5), a rozumienie S z kolei, zgodnie z całościową EZ,
polega na opanowaniu jego użycia w języku, czyli tego, kiedy S jest stwier-
dzalne i co można z niego wyprowadzić.

Zatem całościowa EZ nie wymaga tego, by wyjaśnienia znaczenia funkto-
rów i operatorów logicznych musiały być WAF. Może ona dopuścić, że
użytkownicy L, którzy rozumieją elementarne zdania w L (te nie zawierające
funktorów i operatorów), a więc ujmują ich warunki prawdziwości, mogą
również posiadać funkcyjnoprawdziwościowe rozumienie tych funktorów
i operatorów. Nawiasem mówiąc, pogląd ten nie wymaga, aby na znaczenie
tych elementarnych zdań nie wpływało wprowadzenie do L funktorów i ope-
ratorów. Jeżeli wprowadzenie funktora do L zmienia moc inferencyjną zda-
nia, które nie zawiera tego funktora, to zmienia także użycie tego zdania
w L, a zatem jego znaczenie. Nie zagraża to jednak zasadzie kompozycjo-
nalności, która mówi, że znaczenie zdania jest określone przez znaczenie
jego składowych. Zasada ta nie wyklucza możliwości, że wprowadzenie
nowego funktora do L zmieni znaczenie zdań w L. Mówi ona tylko, że
znaczenie zdania utworzonego za pomocą tego nowego funktora jest funkcją
znaczenia zdań składowych.

39 Dalszą dyskusję związanych z tym zagadnień wraz z podaniem dalszej literatury
można znaleźć w: W r i g h t, Realism, Meaning and Truth, s. 309-316 (”Czy Thatcher
mogłaby być przestępcą doskonałym?”). Zauważmy jednak, że dyskusja Wrighta dotyczy
implikacji dla „epistemicznie ograniczonego” pojęcia prawdy, podczas gdy tu zagadnienie
dotyczy EZ oraz wyjaśnienia przez EZ znaczenia funktorów i operatorów logicznych.
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Niech za ilustrację posłuży nam tu słowo „nie”. Funkcyjnoprawdziwoś-
ciowe określenie jego znaczenia mówi: „Nie jest tak, że p” jest prawdziwe
wtedy i tylko wtedy, gdy „p” nie jest prawdziwe. Wiedząc to, mogę wy-
wnioskować, że

„Nie jest tak, że p” jest stwierdzalne wtedy i tylko wtedy, gdy „p” nie
jest prawdziwe.

Znam zatem warunek asercji dla „Nie jest tak, że p” o tyle, o ile mogę
rozpoznać warunki gwarantujące odrzucenie „p” (tzn. asercję, że „p” nie jest
prawdziwe). Jednak nie mogę z warunku asercji danego zdania mechanicznie
wyprowadzić warunku asercji dla jego odrzucenia, a stąd i warunku asercji
jego negacji. Zatem to wyjaśnienie warunku asercji „Nie jest tak, że p” nie
jest WAF. Nic w całościowej EZ nie wymaga od semantyki słowa „nie”
tego, że powinna ona wyposażać mnie w zdolność rozpoznawania, kiedy
odrzucenie dowolnego polskiego zdania jest uzasadnione wyłącznie jako
funkcja jego warunku asercji. Teoria semantyczna języka polskiego mówi
mi, że poprawne zanegowanie polskiego zdania „p” to „Nie jest tak, że p”.
Rejestruje ona semantyczną złożoność negacji, podając warunki prawdziwoś-
ci dla negacji jako funkcję warunków prawdziwości zdań zanegowanych.
Dzięki temu pieczołowicie zachowuje istotną zasadę, że negacja S jest uza-
sadniona, jeśli uzasadnione jest odrzucenie S, co stanowi fundamentalną
cechę normatywną naszej praktyki wnioskowania. Teoria semantyczna nie
ma jednak na celu powiedzenie czegokolwiek więcej. Oczywiście, episte-
miczna koncepcja znaczenia musi jeszcze w zasadzie zawierać wyjaśnienie
rozumienia warunków asercji dla odrzucania różnych rodzajów zdań. Te
wyjaśnienia mogą być bardzo różnorodne i nie będą funkcjami warunków
asercji dla „«P» jest prawdziwe”. To samo dotyczy pozostałych funktorów
i operatorów prawdziwościowych40.

40 W tym paragrafie pominąłem mętne oraz szeroko dyskutowane zagadnienia „holizmu”,
„antyrealizmu” oraz logiki klasycznej. Ostatnie sformułowanie poglądu Dummetta (przeciw-
stawne temu, które zostało tutaj wyłożone) można znaleźć w: M. D u m m e t t, The
Logical Basis of Metaphysics, London: Duckworth 1991, rozdz. VIII-XII. [Logiczna podstawa
metafizyki, przeł. W. Sady, Warszawa: PWN 1998]. Por. cz. VI pracy Wrighta Anti-Realism
and Revisionism. Linia, którą obrałem, jest nieco szerzej przedyskutowana w § I-VII rozpra-
wy: J. S k o r u p s k i, Anti-Realism, Inference, and the Logical Constants w: J. H a l -
d a n e, C. W r i g h t (eds.), Reality, Representation, and Projection, New York: Oxford
University Press 1993, s. 133-164.
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2.3. Poza weryfikacjonizmem

Zauważyliśmy w 2.1, że weryfikacjonizmu nie można zliberalizować bez
równoczesnego odrzucenia go. Liberalizacja oznacza rozpoznanie, że najlep-
sze dostępne świadectwo może (a) być niewystarczające oraz (b) gdy jest
obecnie wystarczające, to w przyszłości może jednak być unieważnione.

Na przykład mamy pełne uzasadnienie dla powiedzenia, że ulubionym
kolorem Karola Wielkiego mógł być karmazynowy, nawet gdy brak jest
świadectwa gwarantującego asercję, że był jego ulubionym kolorem lub nie.
Mamy także uzasadnienie dla powiedzenia, że choć na razie istnieją wystar-
czająco dobre podstawy naukowe dla sądzenia, że nic nie jest szybsze od
światła, to jednak pozostaje możliwość, że postęp teoretyczny unieważni je
w przyszłości.

Ogólniej, mamy uzasadnienie dla utrzymywania, że (1) istnieją zdania,
które są prawdziwe, mimo że nikt nie ma wystarczającego świadectwa dla
dokonania asercji, że są prawdziwe, oraz że (2) istnieją zdania, dla których
mamy wystarczające świadectwo, aby dokonać ich asercji, lecz które nie są
prawdziwe. Oba te ogólne sądy dotyczące naszej niewiedzy i omylności są
uzasadnione jako wewnętrzne konsekwencje naszej całościowej zdroworoz-
sądkowej oraz naukowej koncepcji świata fizycznego (której częścią jest
obecnie logika klasyczna), naszego w nim miejsca, sposobu, w jaki odbiera-
my sygnały przyczynowe od świata itd. Inteligibilności oraz prawdziwości
(1) oraz (2) nie można zaprzeczyć, ale równocześnie nie może być gwarancji
dla asercji jakichkolwiek ich przypadków.

Te przypadki, jak choćby zdanie „«Ulubionym kolorem Karola Wielkiego
był karmazynowy» jest prawdziwe, lecz brak wystarczającego świadectwa
dla asercji «Ulubionym kolorem Karola Wielkiego był karmazynowy»” lub
zdanie „Mamy uzasadnienie dla asercji «Nic nie jest szybsze od światła»,
lecz zdanie to nie jest prawdziwe”, nie pełnią samodzielnej roli asertorycznej
w języku. Nie ma okoliczności, które uzasadniają ich asercję. Pełnią one
jedynie funkcję składników w asercjach złożonych, występując np.
w kontekście „Możliwe, że ...”, „Mogłoby być prawdą, że ...” lub w zda-
niach warunkowych czy negacjach. Jest to jednak jakaś rola, i uchwycenie
tej roli, według całościowej EZ, konstytuuje opanowanie ich znaczenia.

Prawdziwe w weryfikacjonizmie jest to, że gdy zdanie może mieć samo-
dzielne użycie asertoryczne, uchwycenie jego znaczenia wymaga opanowania
tego użycia. Jednak niektóre złożone zdania utworzone za pomocą funktorów
zdaniowych posiadają znaczenie tylko dzięki roli, jaką odgrywają we wnios-
kowaniu oraz występowaniu w bardziej złożonych zdaniach. Gdy zdanie ma
samodzielne użycie asertoryczne, osoba, która je rozumie, będzie wiedzieć,
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że ma ono takie użycie, a zatem będzie posiadać ujęcie jego warunków
asercji. Jeżeli jednak zdanie nie ma takiego użycia, ale może występować
w złożeniach lub wnioskowaniach, to właśnie to jest ujmowane przez kogoś,
kto je rozumie.

3. Reguły i normy

3.1. Pojęcia jako role poznawcze

W 2.1-3 próbowaliśmy przedstawić EZ w jej najszerszej, najbardziej
wiarygodnej postaci. Musimy jednak powrócić do pytań postawionych na
końcu paragrafu 1.5. Argumentowano tam, że teza o uprzedniości sprowadza
się do tezy o identyczności i narzuca epistemiczną koncepcję znaczenia albo,
mówiąc inaczej, semantyczną koncepcję epistemologii. Widzieliśmy już, jak
argument Wittgensteina z braku wewnętrznego znaczenia burzy każdą kon-
cepcję znaczeń czy pojęć jako wewnętrznych znaków. Widzieliśmy też, że
argument z braku wewnętrznego znaczenia wydaje się nie wystarczać do
ustanowienia tezy o uprzedniości, a zatem EZ.

Uchwycenie znaczenia słowa nie może polegać na poznaniu wewnętrznie
znaczącego przedmiotu. Nie obala to jednak prostego stwierdzenia, że rozu-
mieć słowo t o posiadać pojęcie oraz wiedzieć, że słowo to wyraża owo
pojęcie. Pokazuje to jedynie, że posiadanie pojęcia nie jest sprawą poznania
żadnego takiego przedmiotu. Właściwą odpowiedzią na Wittgensteinowski
argument z braku wewnętrznego znaczenia może być podanie lepszego wy-
jaśnienia posiadania pojęć niż wyjaśnienie platońskie (czy wyjaśnienie poda-
wane przez teoretyka „języka myśli”).

Lepsze wyjaśnienie polega na tym, że posiadać pojęcie to uznać pewne
posunięcia poznawcze za uzasadnione. Ujmowanie pojęć jest uznawaniem
norm. Przez analogię do hasła, że znaczenie jest użyciem, można powie-
dzieć, że p o j ę c i a s ą r o l a m i p o z n a w c z y m i. Argu-
ment z braku wewnętrznego znaczenia nie rozstrzyga wyboru pomiędzy tymi
dwoma hasłami.

Czy hasła te są komplementarne, czy też jedno czyni drugie zbędnym?
Jest to pytanie o różnicę między normami a regułami językowymi. Przez
„normę” rozumiem prawdziwy normatywny sąd w sensie logicznym dotyczą-
cy racji. Norma e p i s t e m i c z n a dotyczy racji dla przekonań, czyli
relacji „... stanowi dla x rację przekonania, że p”. Zatem hasło: „Pojęcia są
rolami poznawczymi” powiada, że posiadać pojęcie to uznawać pewien sche-
mat norm epistemicznych. W odróżnieniu od tego, reguła wcale nie jest
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s ą d e m w s e n s i e l o g i c z n y m. Nie można o niej orzekać,
że jest prawdziwa albo fałszywa. Jest treścią wyraźnego ustalenia lub przyję-
tej implicite konwencji. Teza o uprzedniości sprowadza się do stwierdzenia,
że nie możemy traktować rzekomych norm epistemicznych jako ostatecznie
różnych od r e g u ł języka. Mówienie o normach konstytuujących poję-
cie musi dać się zredukować do mówienia o regułach językowych konstytuu-
jących znaczenia słów.

Argument z braku wewnętrznego znaczenia nie uzasadnia tej tezy. Musi-
my zwrócić się gdzie indziej – ku temu niezwykle ważnemu założeniu, które
(jak zauważyliśmy w 1.3 rozważając tezę o uprzedniości i tezę o identycz-
ności) zostało poczynione przez wiedeński empiryzm logiczny. Było ono
także przyjmowane przez oksfordzką filozofię języka potocznego, jak rów-
nież przez Quine’owski naturalizm. Założenie to polega na tym, że wszyst-
kie sądy w sensie logicznym są faktualne. Asertoryczna i osądzalna treść
jest treścią faktualną41. Wobec tego, jeśli istnieją normatywne sądy w sen-
sie logicznym, to musi istnieć dziedzina „faktów normatywnych”. Mówimy
co prawda: „fakt, że” ktoś powinien pomóc ludziom cierpiącym, „fakt, że”
powinno się przyjmować najprostsze wyjaśnienie danych. Ale – jak sądzę
– nie uprawiamy wtedy ontologii. Istnieje zasadnicze, ontologicznie wiążące
użycie słowa „fakt”: przy takim użyciu tego słowa idea „faktu normatywne-
go” wydaje się rodzajem błędu kategorialnego. Można by powiedzieć, że
uparta myśl, która nadaje tej idei charakter błędu kategorialnego jest kuzyn-
ką argumentu z braku wewnętrznego znaczenia. Jest to myśl, że żaden fakt
w żadnym świecie (naturalnym lub nienaturalnym) nie jest wewnętrznie
normatywny. Uznanie normy nie może p o l e g a ć na rozpoznaniu
faktu. Normy są nie bardziej faktami niż znaczenia rzeczami. Właśnie w tym
ontologicznie wiążącym sensie słowa „fakt” należy rozumieć twierdzenie, że
wszystkie sądy w sensie logicznym są faktualne.

Jeśli wszystkie sądy w sensie logicznym są faktualne oraz jeśli nie istnie-
ją fakty normatywne, to normatywne wypowiedzi, takie, jak „Powinieneś
pomagać ludziom cierpiącym” lub „Powinieneś przyjąć najprostsze wyjaśnie-
nie danych”, nie mogą być asercjami, lecz muszą być rozumiane jako zale-
cenia, propozycje, przepisy itd. W szczególności więc wiarygodne staje się
utrzymywanie, że rzekome normy epistemiczne, które konstytuują pojęcia,
powinny w rzeczywistości być postrzegane jako przepisy dotyczące użycia

41 „[...] co poza faktem może wyrażać zdanie? W jakim sensie można by coś nazwać
«prawdziwym» lub «fałszywym», jeśli nie oznacza istniejącego lub nieistniejącego fa-
ktu?” (R. C a r n a p, Pseudoproblems in Philosophy, s. 341).
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słów. Ten wniosek jednak nie jest wymuszony przez potężną dwulufową
broń, według której żaden przedmiot nie jest wewnętrznie znaczący oraz
żaden fakt nie jest wewnętrznie normatywny. Wymaga on ponadto stwier-
dzenia, że każda treść asertoryczna jest faktualna. Tylko wtedy otrzymujemy
dychotomię faktów i reguł, która generuje tezę o uprzedniości oraz EZ.

Chociaż Wittgenstein często wydaje się przyjmować tę dychotomię (jak
we fragmencie przytoczonym na s. 257), to jednak on także, zwłaszcza
w późniejszym okresie, skutecznie ją podważa w swoich refleksjach na
temat tego, na czym polega przestrzeganie reguły. Podkreśla on ideę, odno-
towaną w 1.2, że stosować regułę to wydać sąd normatywny. Natomiast
pogląd, jaki z tej idei wywodzi, jest kwestią sporną. Zakładam tu, w odróż-
nieniu od niektórych interpretacji jego filozofii języka, że Wittgenstein nie
zamierza z a p r z e c z a ć, iż pytanie: „Czy reguła została zastosowana
poprawnie?” może mieć prawdziwą odpowiedź. Jego pogląd nie jest nihilis-
tyczny (nie ma żadnej prawdziwej odpowiedzi) ani radykalnie konwencjona-
listyczny (odpowiedź za każdym razem wyraża podjętą decyzję). Akceptuje
on, że może być zdeterminowanie prawdziwe to, że jeżeli przestrzegacie
reguł języka polskiego, to powiniście nazwać tę oto plamę „żółta” (chociaż
mogą być też przypadki nieostre lub nie zdeterminowane). Zakładam też –
bezsprzecznie w przeciwieństwie do sporej części współczesnych analiz –
że Wittgenstein nie był redukcjonistą. Nie bronił on poglądu, że „Jeśli prze-
strzegasz reguł języka polskiego, to powinieneś nazwać tę oto plamę «żół-
ta»” ma nienormatywny warunek prawdziwości, polegający, dajmy na to, na
fakcie dotyczącym dyspozycji językowych lub stanów mentalnych użytkow-
ników pewnego języka. Jeśli jednak nihilizm, radykalny konwencjonalizm
i redukcjonizm są fałszywe, to mamy tu przykład normatywnego sądu, który
nie koresponduje z żadnym faktem (w ontologicznie wiążącym sensie)42.
Rezultat jest taki, że osoba myśląca, która przestrzega reguł, musi ujmować
zarówno normy, j a k r ó w n i e ż fakty i reguły. Zgoda na istnienie
norm wynika zatem z samego naszego opisu istoty, która przestrzega reguł
– jeśli istnieją reguły, to dychotomia faktów i reguł nie jest wyczerpująca.

Stosowanie reguły zakłada spontaniczną zdolność normatywną, która nie
jest redukowalna ani do sądów o tym, co zachodzi, ani do zaznajomienia
z konwencjami czy ustaleniami. Dlaczego jednak interpretacyjne sądy nor-
matywne, sądy o prawidłowym stosowaniu reguły do danego przypadku,

42 Nie koresponduje on z faktem, że ta plama j e s t żółta. Raczej jest tak, że zdanie
języka polskiego „Ta plama jest żółta” może wyrażać fakt, ponieważ normatywny sąd w sen-
sie logicznym: „Jeżeli przestrzegacie reguł języka polskiego, to powiniście nazwać tę plamę
«żółta»” może być zdeterminowanie prawdziwy.
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powinny być j e d y n y m i przypadkami prawdziwych sądów norma-
tywnych? Naturalnie i trwale zgadzamy się co do wielu pierwotnych sądów
o tym, co stanowi rację, by tak a tak myśleć, czuć lub postępować. Sponta-
niczność i trwałość sądu normatywnego jest obecna we wszystkich tych
przypadkach. Są one autentycznymi sądami i nie trzeba nic więcej, by oka-
zać, że mają one autentyczną treść propozycjonalną.

Możemy teraz sformułować rzeczywisty kontrast między epistemiczną
koncepcją znaczenia a epistemiczną koncepcją treści (czy pojęć). Obie utrzy-
mują, że warunkowoprawdziwościowa teoria znaczenia musi być uzupełnio-
na, jeżeli chce się pełnego wyjaśnienia rozumienia językowego. O obydwu
można powiedzieć, że utrzymują, iż uzupełnienie to musi być wyjaśnieniem
pojęć jako ról poznawczych. Jednak EZ przyjmuje, że wyjaśnienie poznaw-
czych ról pojęć redukuje się do wyjaśnienia reguł użycia wyrażeń w języku.
Utrzymuje, że wymagane uzupełnienie jest nadal s e m a n t y c z n e.
Przy takim poglądzie istnieje poziom teorii semantycznej, który opisuje
konwencje wprowadzania i opuszczania terminów w języku. To one determi-
nują konwencje ustalające, kiedy zdanie jest stwierdzalne oraz co z niego
jest wyprowadzalne. Konstytuują one język, a poziom teorii semantycznej,
na którym są formułowane – nazwijmy go „poziomem ról poznawczych” –
jest bardziej fundamentalny niż poziom warunkowoprawdziwościowy. W od-
różnieniu od tego, epistemiczna koncepcja treści (w skrócie „ET”) bierze na
serio obiektywność norm oraz utrzymuje, że wyjaśnienie pojęć może polegać
na wyjaśnieniu norm epistemicznych regulujących ich wprowadzanie i opu-
szczanie w czyimś myśleniu. Takie wyjaśnienie – teoria norm epistemicz-
nych – nie jest poziomem teorii semantycznej, gdyż nie usiłuje opisać reguł
języka. Odrzuca ona utożsamianie semantyki z epistemologią. O ile chodzi
o semantykę języka, koncepcja ta może utrzymywać, że wyjaśnienie warun-
kowoprawdziwościowe jest w pełni adekwatne43.

Takie podejście rodzi wiele pytań, z których część jest analogiczna do
pytań powstających przy całościowej EZ. Można zatem zapytać, jak teoria

43 Dwaj autorzy argumentują za epistemiczną teorią treści – choć w sposób zupełnie
różny i bez jakiegokolwiek wzajemnego powiązania – a mianowicie John Pollock i Christop-
her Peacocke. Teoria Peacocke’a była rozwijana w wielu pismach, a ostatnio w postaci
książki: Ch. P e a c o c k e, A Study of Concepts, Cambridge, MA: MIT Press 1992. Przy-
stępna prezentacja poglądów Pollocka znajduje się w: J. L. P o l l o c k, Contemporary
Theories of Knowledge, London: Hutchinson 1987. Także autorzy w Davidsonowskiej tradycji
warunkowoprawdziwościowej, którzy utrzymują, że interpretowanie znaczenia wypowiedzi
użytkownika języka wymaga przypisania mu norm racjonalności, w rezultacie wiążą semanty-
kę warunkowoprawdziwościową z epistemiczną teorią treści. Zob. D a v i d s o n, Inquiries
into Truth and Interpretation.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



274 John Skorupski

norm epistemicznych, jak również teoria językowych reguł użycia, daje
sobie radę ze zjawiskiem unieważnialności. Można też zapytać, jak normy
czy reguły konstytuujące pojęcia determinują ekstensję pojęcia. Są to klu-
czowe pytania, których jednak tu nie podejmiemy. W kolejnym i ostatnim
paragrafie zajmiemy się bardzo ważną i atrakcyjną konsekwencją płynącą
z EZ: tym, w jaki sposób wyprowadza ona wiedzę aprioryczną z ujmowania
znaczenia.

3.2. Aprioryczność a normatywność

Epistemiczna koncepcja znaczenia mocno poszerza empirystyczną ideę,
że aprioryczność jest analitycznością, czyli że aprioryczna gwarancja dla
asercji pochodzi z uchwycenia samego znaczenia tej asercji. Dzięki wprowa-
dzeniu reguł języka na poziomie ról poznawczych, jest ona w stanie podać
nową koncepcję analityczności, która różni się od tego, co można określić
jako koncepcję Kanta-Milla.

W tej ostatniej koncepcji pewną klasę zdań identyfikuje się jako bezspor-
nie pustą treściowo lub pewną klasę wnioskowań jako bezspornie „tylko
pozorną”, a następnie owe zdania i wnioskowania, wraz ze zdaniami i wnio-
skowaniami redukowalnymi do nich przez definicje wyraźne, są określane
jako analitycznie prawdziwe. Weźmy dla przykładu zdanie „Każdy, kto jest
ojcem, jest rodzicem” lub „On jest ojcem. Zatem jest rodzicem”. Definicja
wyraźna brzmi: „«x jest ojcem» = df «x jest mężczyzną oraz x jest rodzi-
cem»”. Beztreściowe zdanie może brzmieć: „Ojciec jest ojcem”, a wniosko-
wania uznane za tylko pozorne zakładałyby w tym przypadku opuszczenie
funktora „i”. Jak podkreślał zwłaszcza Mill, taka koncepcja analityczności
nie gwarantuje, że c a ł a logika jest analityczna. Nie jest bezsporne to,
że wszystkie logicznie poprawne wnioskowania są tylko pozorne, nawet
jeżeli jest bezsporne, że pozorne jest opuszczanie funktora „i”. (Jeśli nawet
to odrzucić, to klasa prawd analitycznych będzie jeszcze mniejsza, np. „Jutro
jest kolejnym dniem po dziś”). Pod tym względem koncepcja Kanta-Milla
kontrastuje z koncepcją „Kanta-Fregego”, która wprost charakteryzuje anali-
tyczność jako wyprowadzalność, za pomocą definicji wyraźnych, z logiki.
Nie twierdzi się jednak w tej koncepcji (przynajmniej w przypadku Frege-
go), że analityczność jest prawdziwością na mocy samego znaczenia lub że
sądy analityczne są beztreściowe; jest więc ona nie do przyjęcia dla jawnego
empirysty. W odróżnieniu od tych dwóch ujęć, w nowej koncepcji aprio-
ryczności generowanej przez EZ t w i e r d z i s i ę równocześnie, że
cała logika jest analityczna oraz że analityczność jest prawdziwością na
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mocy samego znaczenia. Obiecuje ona empirystyczne wyjaśnienie apriorycz-
ności logiki i matematyki. To było chyba najbardziej wpływową cechą tej
koncepcji44.

W tej nowej koncepcji, podobnie jak w koncepcji Kanta-Milla, zdanie
jest aprioryczne lub analityczne, gdy uzasadnienie dla jego asercji może być
wyprowadzone wyłącznie z uchwycenia znaczenia tego zdania. Jednak regu-
ły, które konstytuują to znaczenie, będą teraz zawierać reguły wprowadzania
i opuszczania wyrażalne tylko na poziomie ról poznawczych. Przykład wy-
jaśni, co mam na myśli. Rozważmy następującą regułę wprowadzania dla
polskiego słowa „żółty”:

(1) Wystąpienie w czyimś polu widzenia doświadczenia wzrokowego
żółtego przedmiotu gwarantuje, przy braku informacji unieważ-
niających, asercję zdania w języku polskim: „Tam jest coś żółte-
go”.

Jest to reguła sformułowana na poziomie ról poznawczych. Natomiast jeżeli
(co jest wiarygodne) „żółty” jest semantycznie prosty, to warunkowopraw-
dziwościowa semantyka języka polskiego będzie zawierać tylko następującą
regułę słownikową:

(2) „«żółty» jest prawdziwy (w języku polskim) o x wtedy i tylko
wtedy, gdy x jest żółty”.

Zauważmy, że w sformułowaniu (1), które podałem, relacja g w a r a n -
t u j e a s e r c j ę zachodzi pomiędzy stanem doświadczenia wzrokowe-
go, które nie jest zdaniem, a zdaniem. Wielu filozofów – zarówno zwolenni-
ków, jak i przeciwników EZ – uzna, że jest to nie do przyjęcia. Przyjmują
oni lub argumentują, że relacja ta może zachodzić jedynie między zdania-
mi45. Wydaje się jednak, że jedynym odpowiednim warunkiem nałożonym

44 W sprawie dalszej analizy tych spraw zob. J. A. C o f f a, The Semantic Tradition
from Kant to Carnap: To the Vienna Station, Cambridge: Cambridge University Press 1991
oraz J. S k o r u p s k i, English-Language Philosophy 1750-1945, Oxford: Oxford Univer-
sity Press 1993. Zob. też P. A. B o g h o s s i a n, Analyticity, w: H a l e, W r i g h t
(eds.), A Companion to the Philosophy of Language, s. 331-368.

45 Spór ten wywodzi się w prostej linii z Koła Wiedeńskiego. O. Neurath ogłosił, że
„Z d a n i a s ą p o r ó w n y w a n e z e z d a n i a m i, a nie z «doświadczenia-
mi», «światem» lub czymkolwiek innym” (Sociology and Physicalism, w: A. J. A y e r
(ed.) Logical Positivism, Glencoe, IL: The Free Press 1959, s. 291). Schlick odpowiedział:
„Moim skromnym zdaniem możemy porównywać cokolwiek z czymkolwiek, co wybierzemy”
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na przedmiot, który spełnia „... gwarantuje asercję S”, gdzie „S” może być
dowolnym zdaniem, musi być to, aby miał treść i był przezroczysty (w
sensie 1.3). Doświadczenie wzrokowe i pamięć mają treść i są przezroczyste,
a zatem spełniają ten warunek. Niektóre reguły na poziomie ról poznaw-
czych będą łączyć gwarancje dla asercji zdań z gwarancjami dla asercji
innych zdań (zwłaszcza – w przypadku spójników logicznych – zdań meta-
językowych, zob. 2.2). Ale jeśli język ma w ogóle treść empiryczną, to musi
zawierać reguły łączące stwierdzalność pewnych zdań w języku z doświad-
czeniem i pamięcią użytkownika języka. Trzymając się idei sformułowania
EZ w możliwie najbardziej liberalny sposób, musimy dopuścić, by w pełni
całościowe wyjaśnienie EZ mogło je zawierać.

Rozważmy teraz następujący normatywny sąd w sensie logicznym:

(3) Wystąpienie w czyimś polu widzenia doświadczenia wzrokowego
żółtego przedmiotu uzasadnia, przy braku informacji unieważnia-
jących, sąd, że jest tam coś żółtego.

Nie jest to metajęzykowe sformułowanie reguły języka polskiego, jakim jest
(1). Jest to normatywny sąd w sensie logicznym wyrażony w języku pol-
skim. Jaki jest między nimi związek? Teoretyk EZ musi utrzymywać, że (3)
jest w pewien sposób wyrażeniem samego (1). Nie może być autentycznym
normatywnym sądem w sensie logicznym. Zdanie (3) jest natomiast „stwier-
dzalne a priori” w języku polskim, ponieważ jego gwarancja wywodzi się
wyłącznie z reguł języka; w przypadku języka polskiego regułą tą jest (1),
a dla innych języków posiadających zdanie synonimiczne z (3) będzie to
reguła analogiczna do (1). Załóżmy, dla dobra argumentacji, że szczegóły
tego mogą zostać spójnie uzupełnione. Ale bez względu na sposób uzupeł-
nienia, kluczową sprawą jest to, że uzyskujemy wyjaśnienie, jak możliwa
jest aprioryczna znajomość (3), w taki sposób, który nie jest możliwy przy
odwoływaniu się do (2). Mam aprioryczną znajomość (3) na mocy uchwy-
cenia reguły (1) lub jakiejś analogicznej reguły w innym języku.

(Philosophical Papers, vol. II, s. 401). Zob. P. J a c o b, The Neurath-Schlick Controversy,
„Fundamenta Scientiae”, 5(1984), s. 351-366. Niejęzykowa wersja poglądu Neuratha głosi,
że tylko przekonanie może dostarczyć racji dla przekonania. Zob. np. D. D a v i d s o n,
A Coherence Theory of Truth and Knowledge, w: E. L e P o r e (ed.) Truth and Interpre-
tation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Oxford: Blackwell 1986,
s. 307-319. Najnowsze rozważania w sprawie tego, jak doświadczenie dostarcza racji dla
przekonania, zawierają prace: J. M c D o w e l l, Mind and World, Cambridge, MA:
Harvard University Press 1994 oraz A. M i l l a r, Reasons and Experience, Oxford: Cla-
rendon Press 1991.
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Mówiąc krótko, EZ generuje nowe wyjaśnienie aprioryczności jako anali-
tyczności, ponieważ postuluje reguły wprowadzania i opuszczania na pozio-
mie ról poznawczych. Niewątpliwie jest to ważne i nowe – główny XX-
-wieczny przyczynek do filozofii. Czy jednak jest to słuszne? C z y aprio-
ryczność (3) zależy w jakiś sposób od istnienia reguły języka polskiego
wyrażalnej przez (1) lub od jakiejś analogicznej reguły innego języka? Cóż,
zależność taka nie jest wcale oczywista. Czy chcemy powiedzieć, że (3) jest
„aprioryczny”? To, co sprawia, iż chcemy powiedzieć, że tak (o ile chcemy),
nie wydaje się wypływać z faktu, że pewien język, polski lub inny, zawiera
jakąś regułę. Istotną sprawą jest raczej po prostu to, że jesteśmy zgodni,
w rezultacie krytycznego namysłu, co do tego, że (3) jest pierwotnie czy
spontanicznie nieodparte. Jest to fundamentalna norma epistemiczna: wyraża
ona pierwotną odpowiedź normatywną. Uznanie jej nie polega na uczeniu
się żadnej konwencji językowej czy ustalenia. Jest na odwrót: trening
w przyswajaniu konwencji językowych z a k ł a d a takie pierwotne odpo-
wiedzi normatywne. Kiedy uczymy (2), zakładamy istnienie kształtujących
przekonania dyspozycji uwrażliwionych na (3). A nauczywszy się (2), dana
osoba będzie dostrzegać prawdziwość (1) rozumianej teraz jako konsekwen-
cja (1) i (2), a nie jako reguła językowa.

Z drugiej strony, przyjęliśmy twierdzenie, że żaden fakt nie jest we-
wnętrznie normatywny. Zatem uznanie (3) nie jest poznaniem żadnego faktu,
naturalnego czy nienaturalnego. Jaka jest więc epistemologia (3)? Jak dla
wszystkich innych fundamentalnych norm – czy będą to normy przekonań,
działań albo uczuć – jest to epistemologia refleksyjnego badania oraz kry-
tycznej konwergencji. Czyli jest to epistemologia charakterystyczna dla tego,
co normatywne; nie jest to epistemologia stosowna do sądów w sensie lo-
gicznym, które obrazują istnienie stanu rzeczy.

Zbliża nas to do kontrowersyjnych kwestii epistemologicznych, które nas
tu nie interesują. Dla obecnych celów wystarczy pokazać, jak ET, czyli
pogląd, że pojęcia są schematami norm epistemicznych, różni się od EZ,
czyli poglądu, że są one wzorcami reguł językowych. ET wymaga tezy, że
zarówno to, co normatywne, jak i to, co faktualne, jest dziedziną, w której
operuje się sądami posiadającymi wartość logiczną. Jeśli to da się obronić,
wówczas możemy powiedzieć, że teza (3) wyraża normę częściowo konsty-
tutywną dla pojęcia ż ó ł t y. Możemy też powiedzieć, że jest „prawdą
pojęciową”, w każdym razie jest czymś konstytuującym pojęcia oraz jest
prawdziwa. J e d n a k j e j s t a t u s j a k o p r a w d y p o -
j ę c i o w e j w t y m s e n s i e w ż a d e n s p o s ó b n i e
w y j a ś n i a, j a k m o g ł a b y b y ć o n a a p r i o r y c z -
n a. Sposób, w jaki poznajemy, że jest prawdziwa, to sposób, w jaki poz-

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



278 John Skorupski

najemy, że jakaś fundamentalna norma jest prawdziwa; jej epistemologia jest
epistemologią stosowną dla norm fundamentalnych w ogóle. Nie jest ona
prawdziwa d z i ę k i temu, że jest prawdą pojęciową, konstytutywną dla
pojęcia ż ó ł t y. ET nie należy zatem do klasy poglądów, która uznaje
pewne prawdy za „aprioryczne” oraz zmierza do w y j a ś n i e n i a tego
statusu przez stwierdzenie, iż są one pojęciowe. (Chodzi tu o prawdy, które
wykraczają poza Kantowski-Millowski prototyp analityczności). Nie ma to
jednak znaczenia. Jeśli pojęcia są konstytuowane przez normy rozumowania
oraz jeśli możemy podać zadowalające wyjaśnienie wiedzy normatywnej, to
nie potrzebujemy p o n a d t o osobnej teorii aprioryczności, wykraczają-
cej poza Kantowską-Millowską analityczność. Wyjaśnienie wiedzy norma-
tywnej da nam to, co miało dać wyjaśnienie aprioryczności46.

Założyłem wcześniej (3.1), że Wittgenstein nie był ani nihilistą, ani rady-
kalnym konwencjonalistą, ani redukcjonistą w kwestii przestrzegania reguł.
Jeśli wszystko to jest słuszne, to późniejszy Wittgenstein potrzebował takie-
go rozróżnienia reguł i norm, jakie tu wprowadzono. Jego własne refleksje
na temat przestrzegania reguł pokazują, że aby uniknąć tego trylematu,
trzeba wyjść poza wiedeńską dychotomię faktów i reguł. Ta dychotomia,
wraz z twierdzeniem, że żaden przedmiot nie ma wewnętrznego znaczenia,
oraz z twierdzeniem, że żaden fakt nie jest wewnętrznie normatywny, wy-
twarza pakiet składający się na EZ, czyli językową teorię aprioryczności
oraz radykalny konwencjonalizm w sprawie logiki i przestrzegania reguł.
Czy jednak Wittgenstein wyszedł poza nią? Czytając w aspekcie tego pyta-
nia jego późniejsze pisma na temat „gramatyki” oraz „reguł”, trudno jest dać
jednoznaczną odpowiedź. Michael Dummett przypisuje cały ten pakiet Wit-
tgensteinowi47. Inni się z tym nie zgadzają, wiernie odzwierciedlając jego

46 Peacocke argumentuje, że teoria pojęć sformułowana w kategoriach norm rozumowania
może dostarczać odrębnego wyjaśnienia aprioryczności, które różni się od wyjaśnienia anali-
tyczności przez EZ, rozważanego w tym paragrafie. Nie wydaje mi się, żeby jego wyjaśnienie
było zadowalające, lecz, jak sądzę, nie jest ono wcale potrzebne dla jego projektu podania
warunków posiadania dla pojęć. Zob. Ch. P e a c o c k e, How Are A Priori Truths Possib-
le?, „European Journal of Philosophy”, 1(1993), s. 175-199 [przekład w niniejszym tomie,
s. 281-312]; J. S k o r u p s k i, Possessed by Concepts (Critical Notice of Ch. Peacocke
„A Study of Concepts”), „International Journal of Philosophical Studies”, 3(1995), s. 143-163
oraz Ch. P e a c o c k e, Can a Theory of Concepts Explain the A Priori? A Reply to John
Skorupski’s Critical Notice of „A Study of Concepts”, „International Journal of Philosophical
Studies”, 4(1996), s. 164-160.

47 Zob. np. M. D u m m e t t, Wittgenstein’s Philosophy of Mathematics, „The Philo-
sophical Review”, 68(1959), s. 324-348 (przedruk w: M. D u m m e t t, Truth and Other
Enigmas, s. 166-185); t e n ż e, Wittgenstein on Necessity: Some Reflections, w:
P. C l a r k, B. H a l e (eds.), Reading Putnam, Oxford: Blackwell 1994, s. 49-65 (także
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własną mętność w tym względzie. Na przykład w cennych analizach Wit-
tgensteinowskiego pojęcia kryterium P. M. S. Hacker stwierdza:

Powiedzieć, że q jest kryterium dla W, to dać częściowe wyjaśnienie
znaczenia „W”, a w tym sensie podać regułę jego poprawnego użycia.
Fakt, że kryterialna relacja między q a W może nie być ani arbitralna
(przynajmniej w jednym sensie), ani ustalona postulatywnie, oraz fakt,
że w niezliczonych przypadkach nie moglibyśmy zdecydować się na
porzucenie tej relacji normatywnej, bez zmiany w formie naszego
życia, a wielu przypadkach nie moglibyśmy jej porzucić w ogóle, nie
implikuje tego, że jest ona empiryczna, a co dopiero, że jest to rzecz
Wesenschau. Możemy się zgodzić, że pewne pojęcia są głęboko uwik-
łane w nasze życie, odgrywają kardynalną rolę w naszym myśleniu
i doświadczeniu, a jednak wciąż nalegać, że ich użycie rządzi się
regułami, jest kwestią raczej nomos niż physis48.

Zauważmy, jak linia myśli przebiega tu od uznania, że relacja ta jest „nor-
matywna”, do wniosku, że – jakkolwiek nieunikniona dla nas, jakkolwiek
odczuwana jako ograniczenie, a nie ustalenie – musi ona być „regułą”,
kwestią raczej konwencji, niż natury. Dlaczego nie można uznać, że jest
normatywna bez bycia w ż a d n y m sensie konwencją? Trudno nie zgo-
dzić się, że za tym wnioskowaniem stoi teza filozoficzna, iż wszystkie sądy
w sensie logicznym, wszystkie osądzalne treści, są faktualne.

Może być niemożliwe powiedzenie, jak dalece Wittgenstein przezwyciężył
tę tezę. Z jednej strony w swej późniejszej myśli nie był on obciążony przez
realistyczne założenia semantyczne dotyczące prawdy i referencji, które do
tej tezy prowadzą. Z drugiej jednak strony, jego ciągłe podkreślanie, że
„trening” determinuje „gramatykę logiczną” czy zręby naszych gier języko-
wych, sugeruje przynajmniej, że nie odrzucił on wiedeńskiej dychotomii
faktów i reguł. Dzięki „treningowi” zauważa się reguły, natomiast proces
uznawania normy – spontanicznie, autonomicznie – jest procesem e d u -
k a c j i, a nie „treningu”.

W każdym razie jeśli odrzucimy tezę, że każda osądzalna treść jest faktu-
alna, to możemy uznać, że normatywność jest dziedziną rozumienia, czegoś,
co osądzamy, a mimo to przyjmować, że pod tym względem normy są jak

w: M. D u m m e t t, The Seas of Language, s. 446-461). Por. B. S t r o u d, Wittgen-
stein and Logical Necessity, „The Philosophical Review”, 74(1965), s. 504-518.

48 An Analytical Commentary on the „Philosophical Investigations”, vol. III: Wittgen-
stein: Meaning and Mind, Oxford: Blackwell 1990, s. 552.
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reguły: nie znajdujemy ich w świecie. Są presuponowane w poznaniu świata.
A ten pogląd nadal zdradza mocne pokrewieństwo z późniejszą filozofią
Wittgensteina, nawet jeśli nie jest to jego własny pogląd. Na przykład to,
co mówi on o logice, stosowałoby się również do tego stanowiska w spra-
wie norm. Zarówno dla nich, jak i dla „logiki”

nie wchodzi tu w ogóle w grę jakakolwiek zgodność między tym, co
się mówi, a rzeczywistością; logika jest raczej u p r z e d n i a
wobec wszelkiej takiej zgodności [...]49

Jest to, oczywiście, bardzo ważne i kontrowersyjne twierdzenie filozoficzne.
W końcu nie chodzi tu o to, kto je wymyślił, ale o to, czy jest prawdziwe,
a jeśli tak, to w jaki sposób i dlaczego.

49 L. W i t t g e n s t e i n, Remarks on the Foundations of Mathematics, ed. by
G. H. von Wright, R. Rhees, G. E. M. Anscombe, trans. by G. E. M. Anscombe, Oxford:
Blackwell 19783, § I.156, s. 96.

Przełożył Paweł Kawalec

Przekład przejrzał i poprawił John Skorupski
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 281-312

Christopher Peacocke

Jak są możliwe prawdy aprioryczne?*

Z pewnym lękiem wywołanym widokiem szczątków innych pojazdów,
które usiłowały przebyć tę samą drogę, będę usiłował udzielić odpowiedzi
na pytanie, jak są możliwe prawdy aprioryczne. W tym stuleciu udzielono
na nie dwóch różnych odpowiedzi. Pierwsza polega na przyjęciu pewnej
formy konwencjonalizmu, w mniej lub bardziej radykalnej wersji. Drugą –
szeroko dyskutowaną – można znaleźć w pracach Quine’a. Podejrzewam, że
wielu współczesnych filozofów nie chciałoby się zgodzić ani na jedno, ani
na drugie rozwiązanie bez poczynienia poważnych zastrzeżeń. Celem tej
rozprawy jest przedstawienie trzeciej teorii, która stara się odpowiedzieć na
pozostawione nam w spadku pytanie.

Istnieje charakterystyka aprioryczności, która stała się standardowa. Głosi
ona, że jakaś prawda jest aprioryczna, jeśli w aktualnym świecie jej praw-
dziwość jest poznawalna niezależnie od jakiegokolwiek określonego rodzaju
doświadczenia czy informacji empirycznych. Owa charakterystyka jest tak
niejasna, że naturalną reakcją na podany przeze mnie plan będzie zdziwie-
nie: czy nie byłoby rozsądniej ustalić najpierw, czy prawdy a priori istnieją
lub choćby są możliwe. Wielu uzna zapewne za dyplomatyczny komentarz
Charlesa Parsonsa, że „dzisiejszy czytelnik jest co najmniej gotów brać pod
uwagę ideę, w myśl której pojęcie wiedzy apriorycznej jest albo zbyt niejas-
ne, albo puste”1. Istnieją jednak inne przykłady, w których sformułowanie
godnego zaufania ujęcia teoretycznego pochodzenia i natury pewnego spor-
nego typu rzeczy jest kluczem do uwiarygodnienia tego, że typ ten posiada

* How Are A Priori Truths Possible?, „European Journal of Philosophy”, 1(1993),
s. 175-199. © Christopher Peacocke 1993. Przekład za zgodą Autora. Publikacja rozprawy
opatrzona jest następującą uwagą: „Jestem wdzięczny recenzentom «European Journal of
Philosophy» za pomocne uwagi pod adresem wcześniejszej wersji”.

1 The Transcendental Aesthetic, w: P. G u y e r (ed.), The Cambridge Companion to
Kant, Cambridge: Cambridge University Press 1992, s. 62-63.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



282 Christopher Peacocke

egzemplifikacje. (Nikt nie uwierzyłby w istnienie czarnych dziur nie dyspo-
nując przedtem teoretycznym wyjaśnieniem możliwości ich zaistnienia). Pro-
szę więc tych, którzy są sceptycznie nastawieni do podstaw mojego planu,
aby przynajmniej zawiesili swój sceptycyzm do czasu poznania pozytywnego
wytłumaczenia. W istocie użyję go do skonstruowania takiej charakterystyki
aprioryczności, która uzupełnia standardową definicję i w pewien sposób
stara się wyjaśnić coś więcej.

1. Ujęcie metasemantyczne

Jest zastanawiające, że standardowa charakterystyka aprioryczności zawie-
ra trzy pojęcia, które musi uwzględnić każda teoria pojęć lub sposobów
prezentacji. Po pierwsze, własność bycia a priori jest w sposób oczywisty
własnością treści na poziomie sensu. Zastąpienie jednego pojęcia zawartego
w prawdzie apriorycznej innym, odnoszącym się do tej samej rzeczy, może
dać w rezultacie treść, która nie jest aprioryczna; np. jest a priori, że prze-
bywam tutaj, lecz nie jest a priori, że przebywam w Oksfordzie. Po drugie,
standardowa charakterystyka zawiera pojęcie prawdy, z którym także musi
sobie poradzić każda teoria zdolna do wytłumaczenia, w jaki sposób treści
złożone z pojęć mogą być prawdziwe lub fałszywe. Po trzecie, z racji posłu-
giwania się pojęciem wiedzy, standardowa charakterystyka jest powiązana
z relacją uzasadnienia, która jest równie nieuniknionym tematem każdej
pełnej teorii pojęć. Niektóre przypadki relacji uzasadnienia, w której może
pozostawać dana treść, jako jej pierwszy lub drugi człon, mogą zaprowadzić
nas aż do samej identyczności pojęć w tej treści.

Będę się tu opierał na teorii pojęć opracowanej przeze mnie w ostatnich
latach i przedstawionej w książce A Study of Concepts2. Dwa elementy tej
teorii są istotne dla obecnych celów, dlatego krótko je teraz zarysuję. Poję-
cia, które stanowią dziedzinę tej teorii, występują na poziomie sensu. Są
w istocie frege’owskimi sposobami prezentacji, ponieważ na ich identycz-
ność mają wpływ względy wagi poznawczej. Podobnie jak frege’owskie
sposoby prezentacji, pojęcia w przyjętym tu rozumieniu mogą należeć do
dowolnej kategorii; mogą to być jednostkowe pojęcia przedmiotów, pojęcia
predykatywne lub pojęcia wyższego rzędu. Odpowiednio powiązane tworzą
treści, które można oceniać jako prawdziwe lub fałszywe.

2 Cambridge, MA: MIT Press 1992.
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Pierwszym elementem tej teorii, ważnym dla obecnej rozprawy, jest teza,
że pojęcie jest indywidualizowane przez poprawne, niekołowe określenie
tego, co musi być prawdziwe o podmiocie myślącym, aby posiadał on to
pojęcie. Nazywam takie określenie sformułowaniem w a r u n k u p o -
s i a d a n i a tego pojęcia. Jednym ze sposobów podania warunku posiada-
nia pojęcia F jest podanie prawdziwego twierdzenia identycznościowego
mającego postać:

pojęcie F jest tym pojęciem C, dla posiadania którego podmiot myślą-
cy musi spełnić warunek A(C)

gdzie pojęcie F nie jest wymienione jako należące do zasięgu opisanych
w warunku A(C) postaw propozycjonalnych podmiotu myślącego. Warunek
A( ) będzie określał pewną rolę w poznawczej ekonomii podmiotu myślące-
go, rolę konstytutywną dla wchodzącego w grę pojęcia. W przypadku poję-
cia obserwacyjnego warunek A( ) będzie mówił o gotowości podmiotu myś-
lącego do zastosowania pojęcia do przedmiotów danych spostrzeżeniowo na
podstawie pewnych określonych rodzajów doświadczenia percepcyjnego.
Ponadto będzie musiał określić pewien rodzaj zdolności do zastosowania
tego pojęcia w treściach nie przyjętych na podstawie percepcji, które miał
podmiot myślący. W przypadku pojęcia logicznego warunek A( ) będzie
specyfikował pewną określoną rolę w zasadach wnioskowania, zasadach,
które podmiot myślący musi przyjąć w pewien określony sposób, jeśli ma
posiadać owo pojęcie. W przypadku wszystkich pojęć, z wyjątkiem najpros-
tszych pojęć logicznych, sformułowanie warunku posiadania jest trudnym
zadaniem. Na przykład podanie w pełni zadowalającego sformułowania
warunku posiadania dla pojęcia pierwszoosobowego byłoby znaczącym osią-
gnięciem w filozofii umysłu i myśli.

Drugim elementem tej teorii, ważnym dla wyjaśnienia aprioryczności, jest
teza, że dla każdego warunku posiadania istnieje określona relacja, którą
możemy nazwać relacją u s t a l a j ą c ą w a r t o ś ć. Relacja ustalają-
ca wartość, jest relacją, która zachodzi między warunkiem posiadania a by-
tem odpowiedniej kategorii wtedy, gdy wartością semantyczną pojęcia indy-
widualizowanego przez ten warunek posiadania jest właśnie ów byt. Twier-
dzenie, że dla każdego warunku posiadania istnieje relacja ustalająca war-
tość, jest w tej teorii wersją zasady, zgodnie z którą sens determinuje refe-
rencję. Bez tego twierdzenia nasza teoria pojęć nie mogłaby zadowalająco
wytłumaczyć, w jaki sposób pojęcia dają się wiązać w treści, które można
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oceniać pod względem prawdziwości; każde takie wytłumaczenie wymaga
bowiem idei wartości semantycznej lub referencji pojęcia.

Prawidłowe określenie relacji ustalającej wartość dla dowolnego warunku
posiadania możemy nazwać t e o r i ą d e t e r m i n a c j i odpowiada-
jącą temu warunkowi posiadania. Teoria determinacji ustala więc sposób,
w jaki warunek posiadania, zazwyczaj wraz z tym, jaki jest świat, determi-
nuje wartość semantyczną pojęcia indywidualizowanego przez ten warunek
posiadania3. Trudność podania warunku posiadania pojęcia polega częścio-
wo na tym, że trzeba tego dokonać w sposób uwzględniający znane fakty
dotyczące jego wartości semantycznej. Sformułowanie warunku posiadania,
nawet niekołowego i zadowalającego formalnie, będzie nie do zaakceptowa-
nia, jeśli nie można sformułować odpowiadającej mu teorii determinacji.

W A Study of Concepts postawiłem tezę, że każda teoria determinacji
pozostaje w określonej jednolitej relacji do odpowiadającego jej warunku
posiadania. Jest to relacja nadawania poprawności praktyce wnioskowania
i/lub praktyce formowania przekonań wymienionej w tym warunku posiada-
nia. Tak więc w przypadku terminu obserwacyjnego teoria determinacji
przyporządkowuje (powiedzmy) pojęciu c z e r w o n y funkcję przekszta-
łcającą przedmioty na wartości logiczne w taki sposób, że ktoś formujący
przekonania dotyczące czerwoności przedmiotów zgodnie z warunkiem po-
siadania pojęcia c z e r w o n y, będzie tym samym formował przekonania
prawdziwe. Podobnie wartością semantyczną pojęcia logicznego będzie ta
wartość, która sprawia, że wnioskowaniami dziedziczącymi prawdziwość
będą wnioskowania mające tę postać, które muszą być uznane, jeśli podmiot
myślący ma spełnić warunek posiadania tego pojęcia4.

Aparatura ta zbliża nas do kwestii prawd apriorycznych, ponieważ teoria
determinacji konkretnego pojęcia gwarantuje, że pewne zasady zawierające
to pojęcie będą prawdziwe w świecie aktualnym. W przypadku odpowiednio
dobranych zasad teoria determinacji daje tę gwarancję bez odwoływania się
do jakichkolwiek informacji empirycznych o tym, jaki jest świat. Roz-
patrzmy jeden z możliwie najprostszych przypadków – warunek posiadania
dla koniunkcji:

3 We wcześniejszych wersjach tego materiału nie odróżniałem wyraźnie relacji ustalają-
cych wartość od specyfikujących je teorii determinacji. Relacje ustalające wartość istnieją
niezależnie od tego, czy istnieją jakiekolwiek podmioty myślące, które formułują teorie na
temat ich natury. Dziękuję Barry’emu Stroudowi za zwrócenie mi uwagi na tę sprawę.

4 Właściwie każde zdanie czterech poprzednich akapitów jest pod tym lub innym wzglę-
dem problematyczne. Dalsza obrona tego, co tu formułuje się tak dogmatycznie, została
podjęta w A Study of Concepts.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon
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koniunkcja jest tym pojęciem C, dla posiadania którego podmiot myś-
lący musi uznać podstawienia wymienionych niżej form wnioskowania
za pierwotnie nieodparte, i to z uwagi na ich formę:

A C B A C B A B

A B A C B

W myśl zarysowanej właśnie teorii, odpowiednia teoria determinacji dla tego
warunku posiadania głosi, że wartością semantyczną koniunkcji jest binarna
funkcja prawdziwościowa, która sprawia, iż wnioskowania o podanych for-
mach zawsze dziedziczą prawdziwość. Jak łatwo sprawdzić, rozważając po-
szczególne wiersze tabelki prawdziwościowej, z owej teorii determinacji
wynika, że wartość semantyczna spójnika o podanym właśnie warunku po-
siadania jest klasyczną funkcją prawdziwościową dla koniunkcji. Jeśli jest
to naprawdę teoria determinacji, wówczas wiemy nie odwołując się do żad-
nych informacji empirycznych o tym, jaki jest świat – tzn. wiemy a priori
– że wnioskowania te będą dziedziczyły prawdziwość. Podobnie znane są
nam a priori odpowiednie okresy warunkowe mające postać: „Jeżeli A i B,
to A”. To prawda, że zastosowana tu teoria determinacji jest sformułowana
stosownie do preferencji realisty. Są jednak również możliwe teorie deter-
minacji dopasowane do weryfikacjonistycznych i innych konstruktywistycz-
nych ujęć treści, i one także w odpowiedni sposób będą źródłem treści
określanych jako prawdziwe a priori.

W przypadku pojęcia empirycznego właściwa teoria determinacji ustala
jego wartość semantyczną jako funkcję tego, jaki jest świat. Załóżmy raz
jeszcze – o ile jest to nietrafne, to przynajmniej dla celów ilustracji – że
semantyczną wartość empirycznego pojęcia monadycznego traktujemy jako
funkcję przekształcającą przedmioty na wartości logiczne. Jeśli zatem przyj-
miemy określony warunek posiadania wraz z powiązaną z nim teorią deter-
minacji opisaną w A Study of Concepts, to wartość semantyczna pojęcia
c z e r w o n y będzie funkcją, która spełnia następujący warunek: odwzo-
rowuje ona przedmiot na wartość logiczną p r a w d y, jeśli podmiot
myślący doświadcza go jako przedmiot posiadający faktycznie kolor czerwo-
ny, przy założeniu, że ów podmiot spostrzega go właściwie, a warunki oto-
czenia są odpowiednio normalne. Funkcja ta będzie również odwzorowywała
przedmiot na wartość logiczną p r a w d y, jeśli przedmiot ten posiada
jakość pierwotną, która jest podstawą dyspozycji przedmiotu do pojawiania
się spostrzegającym na czerwono w okolicznościach wymienionych w po-
przednim zdaniu. (Pominąłem tu relatywizację do czasu). Według tej kon-
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cepcji wartości semantycznej pojęcia predykatywnego, jego referencja jest,
oczywiście, czymś empirycznym i zmienia się w zależności od tego, jaki
jest świat aktualny. Niemniej jednak owa teoria determinacji w równym
stopniu generuje pewne prawdy poznawalne bez odwoływania się do wiedzy
o tym, jaki jest świat. Prawdą taką jest np. to, że jeśli ktoś spostrzega prze-
dmiot jako mający kolor czerwony, spostrzega go właściwie, a warunki
otoczenia są odpowiednie, to przedmiot ten jest czerwony. Bardziej złożony
warunek posiadania będzie generował odpowiednio bardziej złożoną prawdę
aprioryczną.

Niewątpliwie mamy tu do czynienia z przykładem ogólnego modelu
wyjaśniania prawd apriorycznych. Nadaję temu modelowi nazwę m e t a -
s e m a n t y c z n e g o ujęcia aprioryczności. Metasemantyczne ujęcie
apriorycznego statusu treści w danej klasie K głosi, że:

aprioryczny status jakiejś treści w klasie K jest fundamentalnie wyjaś-
niany przez fakt, że warunki posiadania pojęć, z których treści te są
złożone, wraz z odpowiadającymi im teoriami determinacji tych pojęć,
gwarantują prawdziwość tej treści w świecie aktualnym.

W sformułowaniu tym mówi się o fundamentalnym wyjaśnieniu. Dodatko-
wym zadaniem, przed którym stoi zwolennik teorii metasemantycznej, jest
naświetlenie związku między (a) gwarancją prawdziwości w świecie aktual-
nym dostarczaną przez warunki posiadania i teorie determinacji a (b) możli-
wością wiedzy niezależnej od informacji empirycznych o tym, jaki jest
świat.

Kiedy niefilozof wie coś niezależnie od doświadczenia czy informacji
empirycznych, to w uzasadnieniu swojego przekonania nie wymieni warun-
ków posiadania ani teorii determinacji. Uzasadnienie to jest zazwyczaj do-
wodem, jakimś rodzajem nieformalnej demonstracji, argumentem lub ciągiem
myślowym. Te uzasadnienia, które nie wymieniają warunków posiadania ani
teorii determinacji, możemy nazwać uzasadnieniami z p o z i o m u
p o d s t a w o w e g o. Metasemantyczne ujęcie apriorycznego statusu
zbioru treści nie jest tego rodzaju uzasadnieniem. W zamyśle ma ono raczej
wyjaśnić, dzięki czemu są możliwe uzasadnienia z poziomu podstawowego
odnoszące się do treści apriorycznych. Toteż opracowanie teorii metaseman-
tycznej polega m.in. na szczegółowym wyjaśnieniu relacji między uzasadnie-
niami z poziomu podstawowego odnoszącymi się do jakiejś treści a okaza-
niem jej apriorycznej prawdziwości na podstawie faktów dotyczących warun-
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ków posiadania i teorii determinacji jej składowych pojęć. Sprawę tę podej-
mę poniżej (w punkcie 4).

W pełni ogólne ujęcie metasemantyczne utrzymywałoby, że wyjaśnienie
metasemantyczne jest poprawne w odniesieniu do wszystkich prawd aprio-
rycznych. Ale na początek warto zbadać założenia i konsekwencje popra-
wności ujęcia metasemantycznego dla jakiejś danej klasy prawd.

Ujęcie metasemantyczne będzie w stanie wyjaśnić aprioryczny status
wszystkich prawd, które spełniają klasyczne kryterium analityczności podane
przez G. Fregego. W Grundlagen Frege napisał:

Chodzi wtedy o podanie takiego dowodu, który sięgałby wstecz aż do
prawd pierwszych. Prawda będzie analityczna, jeżeli spotkamy na tej
drodze tylko prawa ogólnologiczne oraz definicje; rozumie się przy
tym, że bierze się pod uwagę także te zdania, od których zależy do-
puszczalność owych definicji5.

Jeśli rozmaite teorie determinacji dla stałych logicznych w danym zdaniu
lub treści rzeczywiście przyporządkowują im właściwe wartości semantycz-
ne, to zagwarantowana będzie prawdziwość w aktualnym świecie podanych
przez Fregego „ogólnych praw logicznych” (innych niż podstawowe prawo
V). Za pomocą obliczeń łatwo można sprawdzić, że przy klasycznym przy-
porządkowaniu wartości semantycznych prawa te będą prawdziwe w świecie
aktualnym. Podobnie jeśli dany termin jest synonimiczny z jakimś wyraże-
niem złożonym, to odpowiadający temu fakt dotyczący pojęć znajdzie od-
zwierciedlenie w warunku posiadania pojęcia wyrażanego przez ten termin.
Teoria determinacji wyrażanego przez ów termin pojęcia powinna zapewnić,
że będzie ono miało tę samą wartość semantyczną co złożone pojęcie wyra-
żane przez jego definiens. Z uwag tych wynika, że ujęcie metasemantyczne
uzna za aprioryczne wszystkie prawdy, które są analityczne według kryte-
rium Fregego6.

5 The Foundations of Arithmetic: A Logico-Mathematical Enquiry into the Concept of
Number, trans. by J. L. Austin, Oxford: Blackwell 19532, § 3 [Fragmenty z „Grundlagen der
Arithmetik”, w: G. F r e g e, Pisma semantyczne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: PWN
1977, s. 11].

6 Współcześnie wielu uznałoby za postęp definiowanie prawd logicznych w terminach
teorii modeli, a następnie definiowanie prawd analitycznych przez dopuszczenie zastępowania
synonimów w prawdach logicznych scharakteryzowanych teoriomodelowo. Jednak w przypad-
ku logik wyższego rzędu nic nie gwarantuje aprioryczności wszystkich prawd analitycznych
w podanym sensie, gdyż nie wszystkie prawdy ogólnie ważne w teorii modeli muszą być
poznawalne.
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Według ujęcia metasemantycznego spełnienie tego kryterium Fregego jest
wystarczającym, ale nie koniecznym warunkiem aprioryczności. Klasa treści
uznanych przez to ujęcie za aprioryczne jest z kilku względów szersza od
klasy Frege’owskich prawd analitycznych. Po pierwsze, nie jest jasne, czy
paradygmat Fregego faktycznie stosuje się nawet do tak prostej prawdy, jak
prawda mająca postać: „Jestem tutaj”. G. Evans przedstawił wiarygodny
argument za tym, że niemożliwe jest właściwie zrozumienie „ja” za pomocą
„tutaj”, i odwrotnie7. Wyjaśnienie tego, czym jest posiadanie tych pojęć,
musi być równoczesne: opanowanie jednego wiąże się z opanowaniem dru-
giego. Nadal jednak może być prawdą – a tylko tego wymaga ujęcie metase-
mantyczne – że z warunków posiadania i teorii determinacji „ja” i „tutaj”
wynika umieszczenie referencji wyrazu „ja” w miejscu, do którego użytkow-
nik tego wyrazu odnosi się za pomocą słowa „tutaj”.

Zdanie „Jestem tutaj” jest aprioryczne, ale nie jest konieczne, co od
dawna podkreślał David Kaplan. Wobec tego posiadanie teorii apriorycznoś-
ci nie jest jeszcze posiadaniem teorii konieczności. Moim zdaniem podanie
teorii wyjaśniającej aprioryczność jest pierwszym istotnym krokiem w kie-
runku realizacji bardzo trudnego zadania sformułowania teorii wyjaśniającej
konieczność. Od tego kroku do teorii konieczności droga jeszcze daleka.
Zagadnienie aprioryczności jest jednak wystarczająco rozległe, jak na jedną
rozprawę i w dalszych rozważaniach ograniczę się tylko do niego.

Powodem drugiej rozbieżności z kryterium Fregego jest fakt, że ujęcie
metasemantyczne pozwala zaliczyć prawdy arytmetyczne do prawd aprio-
rycznych bez zakładania jakiejkolwiek redukcji arytmetyki do logiki. Warun-
ki posiadania pojęć arytmetyki mogą wymagać jakiejś formy uznania pew-
nych podstawowych zasad arytmetycznych, takich, jak przypadki zasady, że
n + następnik m = następnik (n + m). Odpowiadające im teorie determinacji
mogą wówczas w taki sposób przyporządkować wartości semantyczne tym
pojęciom, że będziemy mogli a priori wywnioskować prawdziwość wcho-
dzących tu w grę zasad. W ten sposób ujęcie metasemantyczne może wyjaś-
nić aprioryczny status zasad arytmetycznych niezależnie od prawdziwości
lub fałszywości logicyzmu.

Po trzecie, ujęcie metasemantyczne pozwala nam również nadać sens idei
treści, która jest aprioryczna dla podmiotu myślącego w danych okolicznoś-
ciach empirycznych czy w zależności od nich. Konsekwencją wiarygodnego
warunku posiadania pojęcia obserwacyjnego k w a d r a t będzie pozna-
walność przez podmiot myślący, który doświadcza czegoś jako kwadratu,

7 The Varieties of Reference, ed. by J. McDowell, Oxford: Clarendon Press 1982.
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treści „Jeśli spostrzegam właściwie, wówczas jest to kwadrat”. Podmiot
myślący, który znajduje się w tych okolicznościach, nie potrzebuje żadnych
dodatkowych doświadczeń ani informacji empirycznych, by wiedzieć, że
treść ta jest prawdziwa w świecie aktualnym. Ujęcie metasemantyczne
w sposób naturalny da się uogólnić na takie przypadki, w przeciwieństwie
do podanej przez Fregego charakterystyki analityczności.

Zgodnie z bronionym przeze mnie poglądem, dla każdego zbioru pojęć,
używanych przez podmiot myślący (bez względu na to, jakie to są pojęcia),
będą istniały jakieś prawdy aprioryczne, które je zawierają. Dla każdego
pojęcia będzie istniał jego warunek posiadania oraz związana z nim teoria
determinacji. Ponieważ teoria determinacji (wraz z tym, jaki jest świat)
będzie przyporządkowywała wartość semantyczną tak, aby nadać poprawność
praktykom wydawania sądów wymienionym w odpowiadającym jej warunku
posiadania, to istnieje gwarancja, że niektóre prawdy (lub zasady wniosko-
wania) będą a priori poprawne. Rozumowanie to można wykorzystać do
uzasadnienia następującego twierdzenia: jest konieczne, że dla każdego
zbioru pojęć będą istniały jakieś zawierające je prawdy lub zasady, takie że
z konieczności będą o n e aprioryczne. Twierdzenie to mówi więcej niż
słabsza teza, według której jest konieczne, że dla każdego zbioru pojęć
z konieczności jakieś zawierające je prawdy lub zasady, takie czy inne, będą
aprioryczne.

Jeśli ujęcie metasemantyczne odwołuje się w wyjaśnieniu apriorycznego
statusu jakiejś prawdy do danego warunku posiadania i jego teorii determi-
nacji, to zobowiązane jest przyjąć, że ta teoria determinacji (oraz warunek
posiadania) mają również status aprioryczny. Gdyby teoria determinacji nie
była aprioryczna, to trudno byłoby twierdzić, że ujęcie metasemantyczne
wyprowadza prawdziwość wchodzącej tu w grę treści z przesłanek pozna-
walnych niezależnie od tego, jaki jest świat. Wydaje się jednak, że zarówno
teorie determinacji, jak i warunki posiadania mają status aprioryczny.
Współgra to dobrze z ideą, którą ma uchwycić określenie „metasemantycz-
na”. Jest to mianowicie idea, że wytłumaczenie tego, c o s p r a w i a,
iż pojęcie ma taką a nie inną wartość semantyczną, jest również wystarcza-
jące do wygenerowania zbioru prawd apriorycznych.

W pełni ogólne ujęcie metasemantyczne, głoszące, że wyjaśnienie prawdy
apriorycznej jest zawsze metasemantyczne, będzie ponadto chciało wyjaśnić
aprioryczny status różnych teorii determinacji i warunków posiadania. Bę-
dzie musiało np. twierdzić, że warunek posiadania pojęcia w a r t o ś c i
s e m a n t y c z n e j wraz z warunkami posiadania innych wchodzących
tu w grę pojęć, zapewnia prawdziwość teorii determinacji określonego poję-
cia. Ten składnik uogólnionego ujęcia metasemantycznego jest spójny, wia-
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rygodny i nie grozi regresem. Kłopotliwy regres wystąpiłby, jeśli w celu
ustalenia apriorycznego statusu prawdy w rodzaju 7 × 8 = 56, trzeba by
najpierw ustalić aprioryczny status warunków posiadania i teorii determinacji
pojęć, które ona zawiera. Byłby to wtedy początek regresu: trzeba by z kolei
ustalić aprioryczny status warunków posiadania pojęć zawartych w warun-
kach posiadania pojęcia 7 itd. Nie należy jednak mieszać uzasadnień z po-
ziomu podstawowego z metasemantycznym wytłumaczeniem możliwości
uzasadnień z poziomu podstawowego. Tylko uzasadnienie z poziomu podsta-
wowego jest potrzebne do uzyskania apriorycznej wiedzy o tym, że
7 × 8 = 56. Musi z pewnością istnieć wyprowadzenie apriorycznego statusu
z apriorycznych warunków posiadania i teorii determinacji. Nie jest jednak
konieczne ustalenie ani istnienia tego wyprowadzenia, ani apriorycznego
statusu jego przesłanek, aby wiedzieć niezależnie od doświadczenia, że
7 × 8 = 56, czy też wiedzieć, że jest to prawda aprioryczna.

Tym niemniej fakt, że ujęcie metasemantyczne wyjaśnia aprioryczny
status treści przez wyprowadzenie go z różnych innych zasad, które również
są aprioryczne, może budzić wątpliwości. Zwolennik teorii metasemantycz-
nej nie powinien usiłować uchylić tej konsekwencji, ponieważ jest ona nie-
unikniona. Jeśli wyprowadzenie konkludujące, że dana treść jest prawdziwa
w świecie aktualnym, miałoby korzystać z jakichkolwiek przesłanek lub
zasad, które nie są aprioryczne, wówczas nie udałoby mu się raczej wyka-
zać, że treść ta jest prawdziwa w świecie aktualnym niezależnie od wszel-
kich informacji empirycznych. A zatem jeśli filozoficzne wyjaśnienie aprio-
rycznego statusu danej treści ma być w ogóle z czegoś wyprowadzone, to
jedynie z zasad apriorycznych. W myśl teorii metasemantycznej, aprioryczny
status tych zasad można z kolei wyjaśnić w ten sam sposób: odwołując się
do odpowiednich warunków posiadania i teorii determinacji.

Jeśli zauważymy, że ta sama własność przysługuje wyjaśnieniu prawdzi-
wości danego zdania lub treści, to być może łatwiej pozbędziemy się wraże-
nia, iż jest coś niewłaściwego w tym stanie rzeczy. Prawdziwość zdania lub
treści można wyjaśnić wyprowadzając prawdziwość tego zdania lub treści
z aksjomatów odpowiedniej teorii prawdy oraz z określonych dodatkowych
informacji. (Najbardziej naturalne z takich wyprowadzeń prawdziwości dane-
go zdania z języka przedmiotowego będzie polegać na wyprowadzeniu dla
niego T-zdania oraz wywnioskowaniu jego prawdziwości z T-zdania i infor-
macji pozajęzykowych). Oczywiście, trudno będzie przyjąć jakiekolwiek
proponowane wyjaśnienie (nie wyłączając tych wyjaśnień prawdziwości),
jeśli jego przesłanki nie będą prawdziwe, a zasady wnioskowania nie będą
dziedziczyć prawdziwości. Czyż jednak takie wyjaśnienie prawdziwości
zdania lub treści jest z tego względu pozorne? Nie rozumiem, dlaczego tak
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miałoby być, i wydaje mi się, że wyjaśnienie to jest całkowicie w porządku.
Tak jak w przypadku aprioryczności, wszystko jest w porządku po części
dlatego, że możemy podać podobne wyjaśnienie prawdziwości tych zdań,
których prawdziwość zakładamy w tym wyjaśnieniu. Zarówno w przypadku
prawdy, jak i w przypadku aprioryczności dysponujemy ogólnie stosowal-
nym schematem wyjaśniania.

Nie każde wyprowadzenie apriorycznego statusu zdania jest równoznacz-
ne z wyjaśnieniem jego statusu apriorycznego i dlatego zwolennik teorii
metasemantycznej zechce przypuszczalnie odróżnić swoje wyjaśnienie od
pewnych innych wyprowadzeń. Na przykład odcudzysławiająca (disquotatio-
nal) obustronna implikacja

s jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy p

jest aprioryczna, jeżeli starannie się ją sformułuje. Jeśli jest również a prio-
ri, że p, wówczas możemy z tego wyprowadzić wniosek, iż jest a priori, że
s jest prawdziwe. Jednakże nie jest to raczej wyprowadzenie wyjaśniające,
gdyż s ma taki sam sens jak zdanie, które wstawiamy w miejsce litery „p”
z powyższego schematu. Tak więc wyprowadzenie to zakłada aprioryczny
status treści, która jest również treścią wyrażaną przez zdanie s. Zwolennik
teorii metasemantycznej może słusznie zauważyć, że jego wyprowadzenia
apriorycznego statusu treści nie mają takiego deprymująco kołowego charak-
teru.

2. Porównanie z konwencjonalizmem

Możemy porównać metasemantyczne ujęcie aprioryczności z ujęciami
konwencjonalistycznymi. Konwencjonalizm przybiera rozmaite formy i kon-
wencjonalista może, lecz nie musi, przypisywać prawdziwość apriorycznym
treściom lub zdaniom. Niektórzy konwencjonaliści uważają, że konwencje,
które są przez nich przywoływane w wyjaśnianiu aprioryczności, są właśnie
konwencjami mówiącymi, że określone zdania są prawdziwe lub należy je
uważać za prawdziwe. Tak więc jeśli takie konwencje są obowiązujące,
wówczas teoretycy ci zmuszeni są przyznać, że aprioryczne zdania lub treści
są prawdziwe. W przeciwieństwie do nich późny Wittgenstein, charakteryzo-
wany często jako radykalny konwencjonalista, zaprzecza, że pewne zdania
aprioryczne są prawdziwe w sensie, w jakim prawdziwe mogą być inne zdania:
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[...] powodem, dla którego [wnioskowania logiczne] nie są podawane
w wątpliwość, nie jest to, że „z pewnością są one zgodne z prawdą”
– czy coś w tym rodzaju – lecz że to właśnie nazywa się „myśleniem”,
„mówieniem”, „wnioskowaniem”, „argumentowaniem”. Nie wchodzi tu
w ogóle w grę jakakolwiek zgodność między tym, co się mówi, a rze-
czywistością; logika jest raczej u p r z e d n i a wobec wszelkiej
takiej zgodności [...]8.

[...] musi być coś błędnego w naszej idei prawdziwości i fałszywości
zdań arytmetycznych9.

Wittgenstein przyznaje, oczywiście, że można powiedzieć „Prawdą jest, że
to wynika z tego”, lecz jego zdaniem takie mówienie o prawdziwości należy
wyjaśnić przez redundancyjną teorię prawdy10.

Niemniej jednak wszyscy konwencjonaliści, niezależnie od tego, czy
stosują jakiekolwiek pojęcie prawdy do zdań apriorycznych, zobowiązani są
twierdzić, że pełne wyjaśnienie, dlaczego pewne zdania aprioryczne są praw-
dziwe lub poprawne, stosownie do przyjętego dla nich pojęcia poprawności,
różni się pod względem rodzaju od wyjaśnienia, dlaczego prawdziwe lub
poprawne są zdania aposterioryczne. W świetle ich poglądu, konwencja
wpleciona jest w te przypadki aprioryczności w sposób, w który nie jest
wpleciona w prawdziwość zdań aposteriorycznych.

Zaprzecza temu ujęcie metasemantyczne. Weźmy pod uwagę jakieś dane
wyrażenie, na przykład ponownie stałą logiczną „i”. Zgodnie z ujęciem
metasemantycznym, jedno i jednoznaczne sformułowanie dotyczące tego, jak
otrzymuje ona wartość semantyczną, wystarcza zarówno do wyjaśnienia,
dlaczego podstawienia formy „jeżeli A i B, to A” mają taki a nie inny waru-
nek prawdziwości, jak i do wyjaśnienia, dlaczego zdanie empiryczne w ro-
dzaju „Thatcher zrezygnowała i Reagan odszedł na emeryturę” ma taki a nie
inny warunek prawdziwości. Kiedy zdania aprioryczne oraz aposterioryczne
są prawdziwe, to są prawdziwe, ponieważ spełnione są ich odcudzysławiają-
ce warunki prawdziwości. Owe warunki prawdziwości są konsekwencjami
jednolitego przyporządkowania znaczenia każdemu słowu w tych zdaniach.
Wyjaśnienie, dlaczego prawda logiczna jest prawdziwa nie wymaga żadnych

8 L. W i t t g e n s t e i n, Remarks on the Foundations of Mathematics, ed. by
G. H. von Wright, R. Rhees, G. E. M. Anscombe, trans. by G. E. M. Anscombe, Oxford:
Blackwell 19783, § I.156.

9 Tamże, § I.135.
10 Tamże, § I.5.
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specjalnych postulatów znaczeniowych lub prawdziwościowych, czy też
innych specyficznych konwencji. Jest po prostu tak, że jeden i jednolity
sposób przyporządkowania wartości semantycznej stałej „i” przyporządkowu-
je zawierającym je prawdom logicznym warunek prawdziwości takiego ro-
dzaju, że możemy wiedzieć a priori, iż będzie on spełniony; natomiast
warunek prawdziwości przypisywany przez ów jednolity sposób koniunkcji
empirycznej nie jest warunkiem, co do którego mamy taką aprioryczną
gwarancję.

Obecnie często zwraca się uwagę na to, że pogląd późnego Wittgensteina,
zgodnie z którym zdania aprioryczne w pewnym istotnym sensie nie są
prawdziwe, zdradza podobieństwo do jego twierdzenia z Traktatu, iż fun-
kcyjnoprawdziwościowe tautologie nic nie mówią i brak im sensu11. Te
twierdzenia z Traktatu są nieuniknione, jeśli utrzymuje się równocześnie, że
„zdanie jest obrazem rzeczywistości” (4.01) i że „nie ma prawdziwego obra-
zu a priori” (2.225). Jeśli odrzucimy teorię obrazkową, zachowując nadal
warunkowoprawdziwościowe ujęcie sensu, wówczas robi się miejsce na tezy
bronionego przeze mnie ujęcia metasemantycznego. Po podważeniu podstaw
teorii obrazkowej podane przez wczesnego Wittgensteina racje dla twierdze-
nia, że tautologie nic nie mówią, okazują się raczej słabe. Napisał on, że
„tautologia nie ma warunków prawdziwościowych, gdyż jest bezwarunkowo
prawdziwa” (4.461). To, co bezwarunkowo prawdziwe, jest prawdziwe;
tautologia ma warunki prawdziwości i są one zawsze spełnione.

Michael Dummett w recenzji Remarks on the Foundations of Mathema-
tics Wittgensteina w szeroko znany sposób określił i poddał krytyce doktry-
nę, którą nazwał „zmodyfikowanym konwencjonalizmem”12. Zmodyfikowa-
ny konwencjonalizm utrzymuje, że wpierw konwencjonalnie postuluje się
prawdziwość niektórych zdań, a następnie dodaje się do nich inne zdania
jako konwencje wyprowadzone z tych pierwotnych postulatów. Dummett
zauważył, że tak zmodyfikowany konwencjonalizm w żaden sposób nie
tłumaczy relacji wyprowadzalności, która nie może być zawsze konwencjo-
nalna i która przecież jest w odpowiednich przypadkach zarazem aprioryczna
i konieczna. Czy Dummettowska krytyka zmodyfikowanego konwencjonaliz-
mu w równym stopniu dotyczy ujęcia metasemantycznego?

11 Tractatus logico-philosophicus, 4.461. Mówiąc to, powinniśmy pamiętać, że w tej
samej pracy Wittgenstein rozróżnił brak sensu i bycie „niedorzecznym”. Tautologie i sprze-
czności nie są niedorzeczne, gdyż „należą one do symbolizmu” (4.4611).

12 Wittgenstein’s Philosophy of Mathematics, „The Philosophical Review”, 68(1959),
s. 324-348.
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Wydaje mi się, że nie. Według metasemantycznego ujęcia aprioryczności,
wyjaśnienie prawdy apriorycznej lub własności dziedziczenia prawdziwości
przysługującej zasadom wymienionym w warunkach posiadania pojęć należy
do tego samego rodzaju, co wyjaśnienie apriorycznej prawdziwości konsek-
wencji tych zasad. Nawet dla zasad wymienionych w samym warunku posia-
dania jakiegoś pojęcia, wyjaśnienie ich apriorycznego statusu implikuje:
teorię determinacji dla tego pojęcia, jej konsekwencje oraz aprioryczny
status zarówno teorii determinacji, jak i warunku posiadania. Te środki
eksplanacyjne są również wystarczające do wyjaśnienia apriorycznego statu-
su wyprowadzonych zasad i reguł. Kłopoty zmodyfikowanego konwencjona-
listy biorą się stąd, że inaczej traktuje on, ze względu na źródło prawdzi-
wości, te prawdy aprioryczne, których prawdziwość była rzekomo wpierw
postulowana, niż te, które są ich konsekwencjami. Zwolennik teorii metase-
mantycznej nie proponuje takiego odmiennego traktowania.

Trafna byłaby, rzecz jasna, uwaga, że niektóre konstytutywne i epistemo-
logiczne problemy, które zmodyfikowany konwencjonalista miał nadzieję
rozwiązać przez uznanie niektórych prawd i zasad za konwencjonalnie pos-
tulowane, zwolennik teorii metasemantycznej ma nadzieję rozwiązać przez
włączenie akceptacji tych prawd i zasad do odpowiednich warunków posia-
dania. Ale kontekst teoretyczny, w którym osadzone jest pojęcie warunku
posiadania, sprawia, że zachodzi tu istotna różnica. Wymóg, aby dla każ-
dego warunku posiadania istniała teoria determinacji, uniemożliwia aplikację
pojęcia czegoś prawdziwego wyłącznie za sprawą konwencjonalnych postula-
tów. Wartość logiczna nawet czegoś wymienionego w warunku posiadania
będzie zależeć od wartości semantycznej jego składników. Być może nie
byłoby tej różnicy między konwencjonalistą a zwolennikiem teorii metase-
mantycznej, gdyby warunki posiadania mogły być postulowane dowolnie, tak
by dla wszystkiego, co ma poprawną formę, istniała automatycznie teoria
determinacji. Argumentowałem niezależnie w innej pracy13, że warunki
posiadania nie mogą być postulowane dowolnie. Wymóg istnienia teorii
determinacji jest prawdziwym filtrem wykluczającym pozorne warunki posia-
dania, które pod innymi względami mają zadowalającą formę abstrakcyjną.

Pomijając fundamentalne różnice między każdym konwencjonalistycznym
podejściem do aprioryczności a ujęciem metasemantycznym, istnieją pewne
punkty, akcentowane nawet przez skrajnie konwencjonalistyczne podejście

13 Ch. P e a c o c k e, Proof and Truth, w: J. H a l d a n e, C. W r i g h t (eds.),
Reality, Representation, and Projection, New York: Oxford University Press 1993,
s. 165-190.
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Wittgensteina, z którymi zwolennik teorii metasemantycznej może się zgo-
dzić. Zwrócę uwagę na dwa z nich. Zaprzeczywszy, że istnieje jakakolwiek
kwestia zgodności między wnioskowaniami logicznymi a rzeczywistością,
Wittgenstein pisze dalej:

logika jest raczej u p r z e d n i a wobec wszelkiej takiej zgodności;
mianowicie w tym samym sensie, w jakim ustalenie metody pomiaru
jest u p r z e d n i e wobec poprawności bądź niepoprawności jakie-
goś zdania o długości14.

Istnieje bez wątpienia taka forma teorii uprzedniości, na którą zgodzi się
zwolennik teorii metasemantycznej. Zgodzi się on, że z zasad, które indywi-
dualizują pojęcia logiczne w danym logicznie poprawnym wnioskowaniu,
wziętych łącznie z poprawnymi sformułowaniami odpowiednich teorii deter-
minacji, możemy wyprowadzić wniosek, iż niezależnie od tego, jaki empi-
rycznie okaże się świat aktualny, możemy wiedzieć z góry, że wnioskowanie
to będzie dziedziczyć prawdziwość w świecie aktualnym. Podobnie na tej
samej podstawie możemy wiedzieć, że niezależnie od tego, jaki empirycznie
okaże się świat aktualny, możemy wiedzieć, iż dana prawda logiczna będzie
prawdziwa. Są to ograniczone koncepcje uprzedniości wobec prawdy empi-
rycznej w świecie aktualnym, a ich źródło ma związek ze znaczeniem.

Jak przedstawia się Wittgensteinowska analogia z pomiarem w świetle
ujęcia metasemantycznego? Zauważmy, że w powyższym cytacie mówi się
o m e t o d z i e pomiaru, a nie o jednostce pomiaru, jako o czymś, co
jest uprzednie wobec wszelkiej zgodności z rzeczywistością. Skoro to meto-
da jest w ten sposób uprzednia, to w odniesieniu do jakich zdań nie wcho-
dzi w grę kwestia „zgodności z prawdą”? Może będzie to takie zdanie:
„Dwa przedmioty, które po przyłożeniu każdego z nich do sztywnego drążka
odpowiadają jego długości, mają jednakową długość w momentach obu tych
przyłożeń”? Czy też może jest to pewne bardzo skomplikowane zdanie
opisujące procedurę określania nie takiej samej długości, lecz długości jako
takiej? W obu przypadkach istniałoby wyróżnione zdanie (lub klasa zdań),
o którym można byłoby powiedzieć, że jego przyjęcie jest jakoś uprzednie
wobec prawdziwości każdego twierdzenia o długości. Analogię z zasadami
logicznymi należałoby wówczas formułować ostrożnie, jeśli miałaby ona być
spójna ze stanowiskiem metasemantycznym. Ujęcie metasemantyczne rzeczy-
wiście mówi, że warunki prawdziwości zdań empirycznych zawierających

14 Remarks on the Foundations of Mathematics, § I.156.
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stałe logiczne zależą częściowo, i to w sposób fundamentalny, od warunków
posiadania i odpowiadających im teorii determinacji pojęć wyrażanych przez
zawarte w nich stałe logiczne. Możliwe więc, że aby rozwinąć tę analogię,
moglibyśmy wybrać określoną wyróżnioną klasę zdań lub treści, a mianowi-
cie klasę zasad, przyjęcie których jest wymagane dla zrozumienia tych sta-
łych logicznych, a następnie powiedzieć rzeczy następujące. Warunki praw-
dziwości zdań empirycznych zawierających stałe logiczne rzeczywiście zale-
żą częściowo od ich relacji do zdań owej wyróżnionej klasy, nawet według
teorii metasemantycznej. Relacje te mogą być bowiem na tyle złożone, by
zawierać specyfikację sposobu, w jaki teorie determinacji operują tymi zasa-
dami przy ustalaniu wartości semantycznych stałych logicznych. Niemniej
jednak takie sformułowanie tej analogii nie będzie, oczywiście, uzasadniało
konkluzji, że zasady logiczne w wyróżnionej klasie nie są prawdziwe; będzie
wprost przeciwnie, z powodów podanych już w trakcie rozważań zestawiają-
cych teorie metasemantyczne z konwencjonalistycznymi. W istocie przemyś-
lenie tej analogii w taki sposób uczyniłoby wątpliwym twierdzenie, że zda-
nie o fundamentalnej procedurze określania długości nie ma wartości logicz-
nej. Jeśli bowiem prawdziwe zdania o długości są określane jako prawdziwe
przez stosowanie się do procedur pomiarowych, to wydaje się, że zdanie
określające te procedury będzie – za sprawą tego samego standardu – uwa-
żane za prawdziwe.

Drugi punkt, obok ograniczonej formy teorii „uprzedniości”, w którym
ujęcie metasemantyczne może wesprzeć niektóre twierdzenia Wittgensteina,
zawarty jest w takich oto fragmentach z Remarks on the Foundations of
Mathematics:

Zdania logiki są „prawami myśli”, „ponieważ wyrażają istotę myślenia
ludzkiego” – dokładniej mówiąc: ponieważ wyrażają lub pokazują
istotę, technikę myślenia (§ I.133).

[...] powodem, dla którego [wnioskowania logiczne] nie są podawane
w wątpliwość [...] jest to, [...] że to właśnie nazywa się „myśleniem”,
„mówieniem”, „wnioskowaniem”, „argumentowaniem” (§ I.156).

Ujęcie metasemantyczne może nadać jakiś sens tym fragmentom właśnie
dzięki zaufaniu do aparatury warunków posiadania. Wiarygodny warunek
posiadania zmierza do ustalenia, na czym polega posiadanie pojęcia. A za-
tem jeśli na przykład warunek posiadania dla kwantyfikacji ogólnej wymaga,
aby podmiot myślący był gotów wywnioskować z niej jakiś jednostkowy
przypadek, to z teorii tej będzie wynikało, że nikt nie myśli naprawdę cze-
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goś, co ma postać kwantyfikacji ogólnej, jeśli nie jest gotów przeprowadzić
tego jednostkowego wnioskowania. To właśnie j e s t sednem tego, co
„nazywa się” myśleniem czegoś o tej określonej treści. Zwolennik teorii
metasemantycznej będzie jedynie nalegał, że takie obserwacje są jak najdal-
sze od bycia początkiem konkurencyjnego ujęcia odrzucającego prawdziwość
zasad logicznych oraz własność dziedziczenia przez nie prawdziwości i mo-
gą raczej stanowić punkt wyjścia teorii wyjaśniającej możliwość posiadania
przez zasady logiczne tych związanych z prawdziwością własności.

3. Między Carnapem a Quinem

Pomocna może się okazać próba usytuowania metasemantycznego podej-
ścia do aprioryczności na tle dużego sporu na temat analityczności między
Carnapem a Quinem15. Sposób, w jaki rozwijam ujęcie metasemantyczne,
jest pomyślany jako część uwyraźnienia i obrony pojęcia aprioryczności.
Niemniej jednak pod trzema ważnymi względami obecne ujęcie bierze stronę
Quine’a w owej sławnej wymianie zdań z Carnapem.

Po pierwsze, zgadzam się z Quinem, że pojęcia „prawdziwe wyłącznie
konwencjonalnie” lub „prawdziwe wyłącznie na mocy znaczenia językowe-
go” nie stosują się do żadnych zdań czy treści. Ujęcie metasemantyczne,
w przedstawionej przeze mnie wersji, pozostaje w całkowitej zgodzie z po-
glądem Quine’a, że każde prawdziwe zdanie jest prawdziwe na mocy zacho-
dzenia jego odcudzysławiającego warunku prawdziwości. Takie stanowisko
nie wyklucza dalszego substancjalnego rozwinięcia właściwości predykatu
prawdy w różnych obszarach dyskursu. Nie wiąże się też z przyjęciem re-
dundancyjnej teorii prawdy. Przyjmuje się tu jedynie twierdzenie, że każde
(odpowiednie) zdanie może być określone jako prawdziwe na mocy jego
odcudzysłowionego warunku prawdziwości, a nie jakąś mocniejszą tezę,
w myśl której schemat odcudzysławiający w pewien sposób wyczerpuje
pojęcie prawdy. Stanowisko to zgadza się z twierdzeniem Quine’a, że „tylko
rzeczywistość nadaje zdaniom prawdziwość”16. Ale ów pierwszy punkt
wspólny z Quinem nie wiąże się z kwestionowaniem, że zwolennicy posługi-
wania się pojęciem prawdziwości wyłącznie na mocy znaczenia języka mo-

15 Pouczająca analiza tego sporu znajduje się w: R. C r e a t h (ed.), Dear Carnap,
Dear Van: The Quine-Carnap Correspondence and Related Work, Berkeley: University of
California Press 1990.

16 W. V. Q u i n e, Philosophy of Logic, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 1970,
s. 10 [Filozofia logiki, przeł. H. Mortimer, Warszawa: PWN 1977, s. 21].
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tywowani byli przez dostrzeżenie czegoś naprawdę istotnego. Pogląd zwo-
lennika teorii metasemantycznej będzie prawdopodobnie taki, że część tego,
co Carnap uważał za prawdziwe konwencjonalnie, powinno być raczej włą-
czone do warunku rozumienia wyrażeń lub warunku posiadania pojęć, w taki
sposób, że określony rodzaj akceptacji tego czegoś jest wymagany dla rozu-
mienia lub – odpowiednio – posiadania. Celem zwolennika teorii metase-
mantycznej będzie wyjaśnienie szczególnych własności epistemologicznych
niektórych prawd uznanych przez Carnapa za prawdziwe konwencjonalnie,
przez zwrócenie uwagi na konsekwencje tego stanowiska dla warunków
rozumienia lub warunków posiadania.

Po drugie, w podanym przez zwolennika teorii metasemantycznej opisie
aprioryczności nie ma relatywizacji do języka. Aprioryczny status treści ma
swoje źródło częściowo w warunkach posiadania składających się na nią
pojęć, a częściowo w odpowiadających im teoriach determinacji. W obu tych
źródłach nie ma żadnej relatywizacji do języka. Jeśli zdanie wyraża w języ-
ku L daną treść aprioryczną, wówczas możemy, oczywiście, powiedzieć, że
zdanie to jest aprioryczne w L. Ten rodzaj relatywizacji do języka wypływa
po prostu z konwencjonalności powiązania wyrażeń z pojęciami i dotyczy
zarówno pojęcia prawdziwości, jak i pojęcia aprioryczności. W przeciwień-
stwie do tego Carnap posługiwał się pojęciem zdania analitycznego-w-da-
nym-języku-L, nie uważając go za wyprowadzone z jakiejś niezrelatywizo-
wanej do języka własności. Taki pogląd byłby zresztą niezgodny z innymi
składnikami jego filozofii języka, według których wybór między rodzajami
języka nie jest wyborem między prawdą a fałszem, lecz tylko sprawą wygo-
dy. „N a s z ą s p r a w ą n i e j e s t u s t a n a w i a ć z a -
k a z y, l e c z d o c h o d z i ć d o u m ó w”; „W l o g i c e
n i e m a m o r a l n o ś c i. Każdy ma prawo budować własną logi-
kę, tj. własną formę języka, tak jak sobie życzy”17. Sposób postępowania
Carnapa sprawia, że jego ujęcie jest niemal bezbronne wobec zarzutu
Quine’a, że Carnap nie przedstawił żadnego filozoficznego rozjaśnienia
formuły „analityczny w L” dla zmiennej L18. Zarzut ten jest zasadny, po-

17 R. C a r n a p, The Logical Syntax of Language, trans. by A. Smeaton, London:
Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. 1937, § 17: „The Principle of Tolerance in Syntax”,
s. 51-52 [Logiczna składnia języka, przeł. B. Stanosz, Warszawa: PWN 1995, s. 78-79].
Wyróżnienia pochodzą od Carnapa.

18 W. V. Q u i n e, Two Dogmas of Empiricism, w: t e n ż e, From a Logical Point
of View, Cambridge, MA: Harvard University Press 19612, s. 20-46, cz. 4 [Dwa dogmaty
empiryzmu, w: W. V. Q u i n e, Z punktu widzenia logiki, przeł. B. Stanosz, Warszawa:
PWN 1969, s. 35-70].
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nieważ w swoich wywodach Carnap bądź podaje listę przykładów dla każde-
go rozważanego języka, bez unifikującego kryterium eksplanacyjnego, bądź
opiera się na pojęciu „reguły semantycznej”, powiązanym z pojęciem praw-
dziwości-wyłącznie-na-mocy-znaczenia. Ujęcie metasemantyczne nie jest
w sposób tak wyraźny wystawione na podobny zestaw zarzutów. Objaśnienie
aprioryczności, jakie się w nim proponuje, nie zakłada wyliczenia przypad-
ków. Pojęcia warunku posiadania i relacji ustalającej wartość, do których się
ono odwołuje, nie zależą od języka. Samo pojęcie warunku posiadania jest
raczej uzależnione – jak zawsze w przypadku teorii na poziomie frege’ow-
skiego sensu – od wymogu wyjaśnienia faktów dotyczących możliwości
epistemicznej.

Trzeci z punktów, w których zgadzam się z Quinem, jest ściśle powiąza-
ny z dwoma poprzednimi. Głosi on, że może istnieć coś takiego, jak uzasad-
nienie pierwotnych reguł wnioskowania i aksjomatów, którymi posługuje się
dana osoba mówiąca. Carnap dopuszcza możliwość wyboru między rozmai-
tymi możliwymi językami, z ich zdaniami analitycznymi i „regułami trans-
formacji”, lecz wybór ten jest w istocie sprawą wygody; nie wydaje się on
mieć nic wspólnego z prawdą. U Quine’a aksjomaty i reguły wnioskowania
są uzasadniane przez rolę, jaką odgrywają w całościowej teorii, którą posia-
da osoba mówiąca, i w wyjątkowych okolicznościach mogą być w zasadzie
skorygowane. Ujęcie metasemantyczne poda uzasadnienie pierwotnych aksjo-
matów i reguł wnioskowania, które nie sięga tak daleko i odwołuje się
jedynie do tego, co można wywnioskować z warunków posiadania i teorii
determinacji pojęć składowych. Ale nadal jest to uzasadnienie. Do pojęcia
uzasadnienia powrócę w następnej części.

Z drugiej strony, niektóre konsekwencje ujęcia metasemantycznego zbli-
żają je bardziej do stanowiska Carnapa niż Quine’a. Ujęcie metasemantyczne
zgadza się z Carnapem w kwestii przyjęcia jakiegoś pojęcia zdań apriorycz-
nych, a uznawana przez nie klasa tych zdań jest znacznie szersza od tych,
które Quine zaczął później uznawać na podstawie swoich „tabel werdyk-
tu”19. Ujęcie metasemantyczne zgadza się również z Carnapem co do tego,
że w tej szerszej klasie przyjęcie określonych zasad jest konstytutywne dla
rozumienia pewnych wyrażeń w nich zawartych. Wreszcie, zgadza się ono
również, że ten ostatni fakt przynajmniej częściowo wyjaśnia poprawność
ich przyjęcia. Carnap był, oczywiście, przekonany, że jest to pełne wyjaśnie-
nie; ujęcie metasemantyczne nie podziela tego przekonania. Metasemantycz-
ne odwołanie się do teorii determinacji nie jest redundantne.

19 W. V. Q u i n e, The Roots of Reference, La Salle, IL: Open Court 1974.
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Należy wszakże zaznaczyć, że w jednym punkcie zwolennik teorii meta-
semantycznej zgadza się zarówno z Quinem, jak i Carnapem, a nawet z po-
glądami Wittgensteina głoszonymi przez niego w latach trzydziestych i póź-
niej. Tym, co łączy te cztery stanowiska, jest odrzucenie, explicite lub impli-
cite, koncepcji znaczenia, według której podmiot myślący może najpierw
w pełni uchwycić znaczenie wyrażenia, a następnie, w przypadku każdego
zawierającego je zdania apriorycznego, w taki czy inny sposób przejść racjo-
nalnie od tego uprzedniego uchwycenia znaczenia do wniosku, że zdanie to
jest poprawne. Natura owego uprzedniego uchwycenia jest dość tajemnicza,
podobnie jak natura rzekomego przejścia od niego do zdania apriorycznego.
Musiałoby to być przejście, które, z natury rzeczy, nie może polegać na
żadnego rodzaju wnioskowaniu. Zgodność w tej sprawie jest jednym z po-
wodów, dla których ujęcie metasemantyczne, nie licząc kilku wspomnianych
już rozbieżności, należy traktować jako kontynuację myśli tych, którzy zma-
gali się z tymi problemami w latach trzydziestych, a nie po prostu jako
powrót do jakiegoś wcześniejszego stanowiska.

4. Ujęcie metasemantyczne a relacja uzasadnienia

Pojęcie aprioryczności zawsze ściśle łączyło się z normatywnym pojęciem
uzasadnienia. Standardową charakterystyką aprioryczności jako tego, czego
prawdziwość jest poznawalna w świecie aktualnym niezależnie od doświad-
czenia czy informacji empirycznych, posługiwano się prawie zawsze w spo-
sób, który wyraźnie wskazuje, że chodzi tu o uzasadnienie nie odwołujące
się w jakiś określony sposób do doświadczenia czy informacji empirycz-
nych. To właśnie łatwo zauważalny fakt, że sądy aprioryczne mają jakieś
uzasadnienie niezależne od doświadczenia, stanowił wyzwanie dla Kanta20.

Śledząc eksplanacyjne początki aprioryczności aż do warunków posiada-
nia, ujęcie metasemantyczne dziedziczy ów związek z uzasadnieniem. Istnie-
je wiarygodna zasada ogólna łącząca możliwe uzasadnienia treści z warunka-
mi posiadania jej składników. Szkicowe i całkowicie ogólne sformułowanie
wstępne tej zasady jest następujące:

Kiedy przekonanie, spostrzeżenie lub jakikolwiek inny stan mentalny
stanowi uzasadnienie przyjęcia przez podmiot myślący danej treści, to

20 G. De P i e r r i s, Frege and Kant on A Priori Knowledge, „Synthese”, 77(1988),
s. 285-319.
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zachodzi to ostatecznie na mocy pewnej cechy warunków posiadania
pojęć wchodzących w skład tej treści.

Dla obecnych celów musimy rozważyć bardziej specyficzną formę tej zasa-
dy, ograniczoną pod dwoma względami. Zgodnie z pierwszym ogranicze-
niem powinniśmy zawęzić naszą uwagę do relacji, którą możemy nazwać
uzasadnieniem b e z p o ś r e d n i m. Uzasadnienie jest relacją przechod-
nią. Praktycznie cokolwiek może uzasadniać cokolwiek innego w kontekście
odpowiednich hipotez pomocniczych i przez odpowiedni łańcuch związków
uzasadniających. Powiedzmy, że zbiór treści i stanów jest bezpośrednim uza-
sadnieniem danej treści, jeśli przy wyjaśnianiu, dlaczego zbiór ten uzasadnia
ową treść, nie ma potrzeby wymieniać pośrednich związków uzasadniają-
cych.

Drugim ograniczeniem wprowadzonym dla celów tych rozważań o aprio-
ryczności jest to, że bierzemy pod uwagę taki zbiór uzasadniający, który jest
wystarczający dla uzasadnianej przezeń treści; nie zajmujemy się obecnie
czymś, co nie jest uzasadnieniem konkluzywnym. Jeśli zawęzimy naszą
uwagę do bezpośrednio uzasadniających zbiorów, które są również wystar-
czające, wówczas można powiedzieć coś więcej o związku między uzasad-
nieniem a warunkami posiadania pojęć:

Kiedy dany zbiór treści i stanów S dostarcza bezpośredniego i wystar-
czającego uzasadnienia przyjęcia danej treści p, to konsekwencją wa-
runków posiadania pojęć zawartych w tych treściach jest rzecz nastę-
pująca: przyjęcie treści z S wraz ze znajdowaniem się w stanach z S
wystarcza, by skłonić podmiot myślący do wydania w razie potrzeby
sądu, że p.

Ta bardziej specyficzna zasada ma proste zastosowanie, kiedy zbiór treści
S jest zbiorem przesłanek dla reguły wprowadzania stałej logicznej, a treść
p jest odpowiadającym mu wnioskiem. Ale zasada ta stosuje się nie tylko
do przypadków logicznych i matematycznych. Można ją stosować, jeśli treść
p składa się z predykacji pojęcia obserwacyjnego powiązanej z percepcyjno-
-wskazującym sposobem prezentacji przedmiotu. W takich przypadkach zbiór
uzasadniający S będzie zawierał tezę o rodzaju doświadczenia percepcyjne-
go, które przyczynia się do indywidualizacji owego pojęcia obserwacyjnego.
(Zgodnie z moimi poglądami będzie to rodzaj niepojęciowej treści reprezen-
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tacyjnej21). Zbiór S będzie również zawierał tezę o rozmaitych presupozy-
cjach osoby spostrzegającej, o właściwym funkcjonowaniu jej systemów
percepcyjnych oraz o normalności jej otoczenia.

Ten bardziej specyficzny związek między uzasadnieniem a warunkami
posiadania nie jest po prostu tylko „ślepym” faktem. Ma on swoje uzasad-
nienie w ramach mojej propozycji. Na ogół teorie determinacji związane
z warunkami posiadania przyporządkowują pojęciom wartości semantyczne
w taki sposób, by zapewnić, że procedury formowania przekonań wymienio-
ne w warunkach posiadania będą prowadziły do formowania przekonań
prawdziwych22. Załóżmy, że warunki posiadania rozmaitych pojęć składo-
wych pociągają, iż ktoś akceptujący treści i znajdujący się w stanach wy-
mienionych w danym zbiorze S wyda w razie potrzeby sąd, że p. Przyjąw-
szy moją ogólną, właśnie poczynioną, uwagę o teoriach determinacji, może-
my wyprowadzić wniosek, że jeśli treści stanów zawartych w zbiorze S są
prawdziwe i podmiot znajduje się w stanach, które ten zbiór zawiera, to
wartości semantyczne zostaną przyporządkowane pojęciom w taki sposób,
by uczynić prawdziwym, że p. Nie powinno wobec tego być zaskakujące,
że zbiór S uzasadnia przyjęcie treści p; to prawie wszystko, co może osiąg-
nąć uzasadnienie23.

Według tej koncepcji relacji między uzasadnieniem a warunkami posiada-
nia, istnienie treści apriorycznych jawi się jako naturalna forma przypadku
granicznego. Niekiedy przyjęcie danej treści jest uzasadnione przez pewne
inne przekonania lub percepcje, przy czym owe uzasadniające przekonania
lub percepcje mogą stanowić mniej lub bardziej obszerną klasę. W niektó-

21 Zob. A Study of Concepts, rozdz. III.
22 Dalszą analizę tej sprawy można znaleźć w rozdz. I i V pracy A Study of Concepts.
23 Nawet jeśli nie zajmujemy się uzasadnieniami, które są bezpośrednie i wystarczające,

to i tak warunki posiadania i teorie determinacji decydują częściowo o tym, że dane uzasad-
nienie jest dobre. Oto dwa przykłady. (1) Jedną klasą przypadków jest klasa, w której teoria
determinacji pojęcia ustala poprawność określonych przejść, które same nie są wyprowadzalne
z przejść wymienionych w warunku posiadania tego pojęcia. Jest to bodaj przypadek ogólnej
kwantyfikacji w odniesieniu do liczb naturalnych, gdzie wchodzące w grę przejście jest
przejściem od dowodliwości każdego podstawienia formuły G(n) do prawdziwości ogólnej
kwantyfikacji „Dla wszystkich liczb naturalnych n, G(n)”. Zob. punkt 5 poniżej. (2) Prawdzi-
wość treści może wymagać spełnienia wielu zobowiązań ustalonych przez warunek posiadania
jednego z jej pojęć. Jeśli podmiot jest przekonany, że przynajmniej niektóre z tych zobo-
wiązań są zrealizowane, wówczas może to dostarczyć niekonkluzywnego świadectwa na rzecz
tej treści. Status tego czegoś jako świadectwa nadal opiera się na jakiejś własności warunku
posiadania jednego z jej pojęć. Szerzej na temat relacji między warunkami posiadania a uza-
sadnieniem zob. Ch. P e a c o c k e, Sense and Justification, „Mind”, 101 (1992),
s. 793-816.
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rych przypadkach treści uzasadniających przekonań lub percepcji są prawdzi-
we, a uzasadnienia dostarczają konkluzywnych podstaw. W takich przypad-
kach treść, której przyjęcie one uzasadniają, będzie również prawdziwa.
Możemy rozważać przypadki, w których klasa treści i stanów, na których
opiera się uzasadnione przyjęcie danej treści, będzie coraz to węższa. W koń-
cu dojdziemy do przypadków granicznych, w których prawdziwość określo-
nej treści możemy wywnioskować niezależnie od jakichkolwiek informacji
o poprawności pozostałych przekonań podmiotu myślącego czy od jakichkol-
wiek informacji o tym, że jego stany doświadczeniowe są zgodne z rzeczy-
wistością. I to właśnie są treści aprioryczne.

Ma tu miejsce oczywista strukturalna paralela z wnioskowaniem logicz-
nym. Niektóre wnioski wynikają logicznie z przesłanek, na których są opar-
te. Niektóre prawdy logiczne wyróżnia jednak to, że mogą być uzasadnione
od razu, bez opierania się na jakichkolwiek przesłankach. W systemie de-
dukcji naturalnej są to prawdy logiczne mające dowody, których wszystkie
założenia zostają wyeliminowane. Prawdy aprioryczne są odpowiednikami
tych prawd logicznych, jeśli posługujemy się pojęciem uzasadnienia, które
nie jest ograniczone do uzasadnienia logicznego.

Zgodnie z początkowym, uprzednim wobec wszelkich konstrukcji teore-
tycznych, wizerunkiem problemu wiedzy apriorycznej, pojęcie czegoś znane-
go a priori poprzedza w porządku odkrycia pojęcie czegoś będącego a prio-
ri. Philip Kitcher pisze ogólniej, że

Aprioryczny jest p r z e d e w s z y s t k i m fragment wiedzy.
Oczywiście, możemy wprowadzić pochodne użycie słowa „apriorycz-
ny” jako predykatu orzekanego o sądach: aprioryczne są te sądy, które
możemy poznać a priori24.

Jeśli jednak ujęcie metasemantyczne i ostatnie uwagi o uzasadnieniu są
poprawne, wówczas w porządku wyjaśniania filozoficznego bardziej funda-
mentalne filozoficznie jest pojęcie treści apriorycznej lub sądu aprioryczne-
go. Jeśli bowiem treść może być uzasadniona niezależnie od doświadczenia
czy informacji empirycznych, to taka możliwość musi mieć swoje źródło
w czymś charakterystycznym dla pojęć tworzących tę treść. Ujęcie metase-
mantyczne zmierza do stwierdzenia, czym jest owo charakterystyczne źródło.
Ponieważ pojęcie warunku posiadania dotyczy właśnie relacji podmiotu
myślącego do pojęcia, to można słusznie powiedzieć, że podmiot myślący

24 A Priori Knowledge, „The Philosophical Review”, 89(1980), s. 3-4.
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bynajmniej całkowicie tu nie znika. Ale istotne jest to, że odgrywa on waż-
ną rolę w podawaniu filozoficznego wyjaśnienia aprioryczności jedynie ze
względu na swój udział w indywidualizacji pojęć tworzących treść aprio-
ryczną. Samo wyjaśnienie odwołuje się jednak do cech, które są charakterys-
tyczne dla pojęciowych składników treści apriorycznych.

Jaka zatem jest długo odkładana odpowiedź na pytanie o relację między
metasemantycznym wyjaśnieniem aprioryczności a standardową charakterys-
tyką aprioryczności jako czegoś, czego prawdziwość może być poznana
w świecie aktualnym niezależnie od doświadczenia czy informacji empirycz-
nych? Odpowiedź na to pytanie zależy częściowo od właściwej postawy
wobec możliwości takiego sprecyzowania standardowej charakterystyki a-
prioryczności, by otrzymać coś teoretycznie ważnego i odpowiednio różnicu-
jącego. Osobę, która uważa, że jest to niemożliwe, nazwijmy pesymistą,
a osobę, która uważa, że jest to możliwe – optymistą. Pesymista będzie
utrzymywał, że ze zwrotem „uzasadnione niezależnie od doświadczenia” nie
da się zrobić nic sensownego. Jeśli jesteśmy pesymistami, to ujęcie metase-
mantyczne można w najlepszym razie uważać za rekonstrukcję charakteryzu-
jącą to, co leży u podstaw istnienia idei, że niektóre prawdy mogą być
poznane niezależnie od doświadczenia, bez faktycznego przyjmowania tej
idei. Można całkiem spójnie utrzymywać, że warunki posiadania i teorie
determinacji pojęć zawartych w danej treści gwarantują jej prawdziwość
w świecie aktualnym, twierdząc zarazem, że nic nie jest poznane lub uzasad-
nione niezależnie od doświadczenia. (Taka osoba potrzebowałaby jednakże
teorii uzasadnienia i wiedzy odmiennych od naszkicowanych w przedstawio-
nym tu materiale).

Przed optymistami w sprawie standardowej charakterystyki (do których
jestem skłonny się zaliczać) stoją dwa złożone zadania. Pierwszym – dwu-
etapowym – jest (a) dokonanie wymaganej precyzacji standardowej charakte-
rystyki i (b) wykazanie, że się ona powiodła. Drugim zadaniem jest pokaza-
nie, że to, co uchodzi za aprioryczne w świetle sprecyzowanego kryterium,
pokrywa się z tym, co uchodzi za aprioryczne w świetle wyjaśnienia metase-
mantycznego.

Jeśli optymista ma mieć nadzieję na udaną charakterystykę tego rodzaju
uzasadnienia wiedzy, które decyduje o statusie apriorycznym, to byłoby
lepiej, gdyby nie żądał, aby owo uzasadnienie było takie, że żaden później-
szy bieg wydarzeń nie będzie mógł sprawić, iż zakwestionuje on je jako
wystarczające dla wchodzącej w grę treści. Przypuszczalnie nic nie spełnia
tego wymogu. Nawet bardzo elementarne dowody w logice mogą, episte-
micznie, być narażone na poważne zarzuty opierania się na nieuprawnionych
koncepcjach znaczenia. Nawet jeśli takich zarzutów nie da się ostatecznie

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon
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utrzymać, to o tyle, o ile warte są one poważnego potraktowania, mogą
doprowadzić do racjonalnego powstrzymania się od wydania sądu o wnios-
kach kwestionowanych dowodów. Philip Kitcher przytacza spostrzeżenie
Hume’a, że matematyk z radością przyjmie potwierdzenie ze strony jego
kolegów, że proponowane przez niego dowody są trafne; a sam Kitcher ma
z pewnością słuszność utrzymując, że możemy nie bez racji odczuwać nie-
pewność w sprawie wniosków złożonych dowodów25. Każdy optymista
próbujący sprecyzować standardową charakterystykę w taki sposób, który
wymaga, aby uzasadnienia sądów apriorycznych były epistemicznie niepo-
datne na podważenie, zmierza w kierunku definicji aprioryczności, pod którą
nic nie podpada26.

Nasz optymista zrobiłby lepiej, nalegając na wprowadzenie rozróżnienia.
Trzeba mianowicie rozróżnić problem niezależności od doświadczenia w
sensie

tego, czy przyjęcie przez kogoś danej treści zależy częściowo od jego
doświadczeń,

od problemu niezależności w sensie

tego, czy samo uzasadnienie tej treści odwołuje się do doświadczenia
bądź je zakłada.

Percepcja dowodu wyjaśnia, i to nawet wyjaśnia racjonalnie, przyjęcie przez
podmiot myślący wniosku tego dowodu; uzasadnieniem wniosku jest jednak
sam dowód. Uzasadnienie to nie zakłada doświadczenia ani też relacji pod-
miotu myślącego, czy kogokolwiek innego, do dowodu. Natomiast – konty-
nuuje dalej optymista – uzasadnieniem treści obserwacyjnej „ta płytka jest
kwadratowa” będzie sam stan percepcyjny podmiotu myślącego. Idąc tym
tropem, optymista powie, że posiadanie uzasadnienia jakiejś treści nie jest
zarazem posiadaniem epistemicznie niepodważalnej gwarancji dla przyjęcia

25 P. K i t c h e r, The Nature of Mathematical Knowledge, New York: Oxford Univer-
sity Press 1983, s. 42.

26 Kitcher definiuje wiedzę aprioryczną w sposób wymagający, aby w każdym życiu,
w którym ktoś ma pojęcia nieodzowne dla bycia przekonanym, że p, każdy proces tego typu,
który faktycznie wytworzył przekonanie podmiotu, że p, stanowił ciągle gwarancję dla owego
przekonania (The Nature of Mathematical Knowledge, s. 24). Kitcher utrzymuje, że wiedza
matematyczna nie jest aprioryczna częściowo dlatego, iż uważa on to za najlepszy sposób
rozwinięcia pojęcia aprioryczności. Jeśli tezy niniejszego artykułu są trafne, wówczas przypa-
dek ten będzie wymagał ponownego rozważenia.
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tej treści. Czym innym jest to, czy uzasadnienie jest wystarczające, a czym
innym to, czy jest to racjonalnie pewne.

Optymista taki rozróżni dwie relacje. Istnieje bezosobowa relacja zacho-
dząca między jakimś x a treścią p, gdy x uzasadnia p. Istnieje również zrela-
tywizowana do określonej osoby relacja posiadania uzasadnienia, by utrzy-
mywać, że x uzasadnia przyjęcie p. Kiedy matematyk radzi się swoich kole-
gów w sprawie trafności swojej nowej próby dowodu i zyskuje ich aprobatę,
wówczas wzrasta posiadane przez niego uzasadnienie, by utrzymywać, że
jego dowód uzasadnia odpowiedni wniosek. Jest to wzrost pod względem
stopnia zachodzenia tej drugiej, zrelatywizowanej do osoby, relacji. Jeśli
dowód podany przez owego matematyka jest trafny, wówczas ta pierwsza,
bezosobowa, relacja zachodzi od samego początku. W istocie rzeczy zatros-
kany matematyk dowiaduje się od swoich kolegów o tym, że ta pierwsza
relacja zachodzi między jego dowodem a odpowiednim wnioskiem. Z tego
powodu nie byłaby prima facie czymś spójnym akceptacja takich przykła-
dów przy jednoczesnej próbie twierdzenia, że zrelatywizowana do osoby
relacja uzasadnienia jest jedyną istniejącą tu relacją. Właściwie tak czy
inaczej jest wątpliwa spójność tego ostatniego twierdzenia, ponieważ w o-
wym pojęciu zrelatywizowanym do osoby tkwi pojęcie bezosobowe27.

Czy przyznając, że uzasadnienie wiedzy apriorycznej nie jest epistemicz-
nie zabezpieczone przed kwestionowaniem w świetle późniejszego doświad-
czenia, rezygnujemy tym samym „z fundamentalnej idei, że wiedza aprio-
ryczna jest wiedzą niezależną od doświadczenia”?28 Nasz optymista powi-
nien powiedzieć, że bynajmniej z niej nie rezygnujemy. W koncepcji uza-
sadnienia, według której nie jest ono z konieczności epistemicznie pewne,
nadal jest miejsce na rozróżnienie tych warunków uzasadniających, które nie
odwołują się do doświadczenia, i tych, które to robią (takie, jak warunki
uzasadniające dla przekonań percepcyjnych). Optymista posługuje się po
prostu bardziej różnicującym, ale wciąż filozoficznie doniosłym sposobem
rozjaśniania pojęcia niezależności od doświadczenia.

Musielibyśmy zbyt głęboko wejść w epistemologię, aby oszacować, czy
optymista, czy też pesymista będzie zwycięzcą w tym sporze. Zaznaczę tu
tylko, że jeśli optymista może podać dobre racje, wówczas istnieją całkiem

27 Nie wystarczyłoby zamiast tego wprowadzić inne pojęcie zrelatywizowane do osoby:
pojęcie posiadania przez określoną osobę uzasadnienia dla utrzymywania, że x jest wystarcza-
jące dla p. Zbyt wiele jest różnych rodzajów wystarczalności. Matematyk, który zasięga opinii
swych kolegów, chce wiedzieć, czy jest on w posiadaniu d o w o d u, a tego nie można
raczej oddzielić od pojęcia uzasadnienia.

28 K i t c h e r, The Nature of Mathematical Knowledge, s. 88.
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obiecujące perspektywy realizacji jego drugiego zadania, którym jest wyka-
zanie, iż treści wyróżnione przez sprecyzowaną charakterystykę apriorycz-
ności pokrywają się z tymi, które uznaje ujęcie metasemantyczne. Z jednej
strony wystarczyłoby wykazać, że każde „uzasadnienie niezależne od do-
świadczenia” uznane przez sprecyzowaną charakterystykę odpowiada jakiejś
postaci dedukcji prowadzącej od określonych sądów pociąganych przez
warunek posiadania pojęć składowych, wzięty wraz z teoriami determinacji,
do prawdziwości wchodzącej w grę treści. Z drugiej strony optymista mu-
siałby podać podstawy dla intuicyjnego twierdzenia, że każdemu sposobowi,
w jaki ujęcie metasemantyczne może uznać treść za aprioryczną, odpowiada
jakieś uzasadnienie tego rodzaju, jakie dla statusu apriorycznego wymagane
jest przez sprecyzowaną charakterystykę podaną przez optymistę. Jeżeli da
się stwierdzić taką zbieżność między metasemantycznym ujęciem apriorycz-
ności a sprecyzowanym kryterium intuicyjnym, wówczas zwolennik teorii
metasemantycznej uzyska potrzebny mu związek między swoim ujęciem
teoretycznym a tym, co wcześniej w punkcie 1 nazwaliśmy uzasadnieniami
„z poziomu podstawowego” odnoszącymi się do treści apriorycznych. Wy-
jaśni on możliwość uzasadnień z poziomu podstawowego odnoszących się
do sądów apriorycznych.

5. Dwie konsekwencje: dowody i stałe logiczne

Dysponując wyjaśnieniem natury aprioryczności, powinniśmy ponownie
rozważyć te nasze filozoficzne koncepcje, w których posługujemy się poję-
ciem czegoś będącego a priori. Albowiem obecne wyjaśnienie statusu bycia
a priori może pozwoli nam z kolei lepiej zrozumieć te pojęcia, w rozjaśnia-
niu których powoływaliśmy się bez dalszych objaśnień na to, co a priori.
Podam dwa przykłady, oba związane z filozofią logiki, ale mające ogólniej-
szy wymiar, interesujący dla teorii znaczenia i epistemologii.

Pierwszym przykładem jest pojęcie dowodu. Tradycyjnie przyjmowano,
że kroki dowodowe mają własność tego rodzaju, iż jest czymś a priori, że
dziedziczą one prawdziwość. Kitcher na przykład umieścił to w swojej cha-
rakterystyce tego, jak tradycyjnie opisywano koncepcję natury dowodów:

Jaka jest rola dowodów? Podkreślanie przez apriorystę wagi dowodów
w matematyce odzwierciedla tradycyjną odpowiedź: dowody kodyfikują
procesy psychologiczne, których rezultatem może być aprioryczna
znajomość dowiedzionego twierdzenia. Jeśli w adekwatnej epistemolo-
gii mamy znaleźć miejsce na popularną tezę, że wiedza matematyczna
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jest a priori, ponieważ jest oparta na dowodzie, to przyznaję, iż tę
odpowiedź powinniśmy właśnie przyjąć29.

Metasemantyczne ujęcie aprioryczności pozwala nam powiedzieć coś więcej:
dowód jest ciągiem, którego każdy krok ma zagwarantowane dziedziczenie
prawdziwości za sprawą teorii determinacji pojęć zawartych w tym kroku.
Wydaje mi się, że charakterystyka, którą Kitcher podaje jako wyraz koncep-
cji tradycyjnej, nie pozwala nam wyjaśnić, dlaczego wiedza matematyczna
jest a priori przez odwołanie się po części do faktu, że osiągnięto ją w dro-
dze dowodów. Nie może to stanowić wyjaśnienia, ponieważ charakterystyka
dowodów przypisywana aprioryście definiuje je po prostu jako dostarczające
wiedzy apriorycznej. W przeciwieństwie do niej, charakterystyka w katego-
riach teorii determinacji może być częścią takiego wyjaśnienia na tle akcep-
tacji ujęcia metasemantycznego.

Charakterystykę dowodu z punktu widzenia metasemantycznego można
wzmocnić. Zazwyczaj chcemy, aby każdy krok dowodu bądź był przypad-
kiem jakiejś formy przechodzenia wymienionej w warunku posiadania jedne-
go z pojęć składowych, bądź by podawał mechaniczny przepis rozwinięcia
owego kroku w serię takich przejść. Ale chociaż jest to warunek wystarcza-
jący, aby dany krok stanowił część autentycznego dowodu, nie jest to waru-
nek konieczny. W szczególności, w niektórych przypadkach przejście jest
uzasadnione nie dlatego, że należy do typu wymienionego w warunku posia-
dania pojęcia, lecz dlatego, że jest konsekwencją jakiegoś „warunku granicz-
nego” wymienionego w teorii determinacji. Przykładem takiego warunku
granicznego jest warunek dla pojęcia kwantyfikacji ogólnej w odniesieniu
do liczb naturalnych. W teorii determinacji mówi się, że wartość semantycz-
na tego kwantyfikatora jest najsłabszą funkcją uprawomocniającą jego ogól-
ną egzemplifikację w odniesieniu do terminów liczbowych. Przyjmując
poprawność tej teorii determinacji, możemy poprawnie przeprowadzać wnio-
skowania mające następującą formę: dla danego predykatu F, jeśli wszystkie
zdania mające formę F(n) są konsekwencjami prawdziwej teorii, gdzie n jest
liczbą kanoniczną, to prawdziwe będzie również twierdzenie „Wszystkie
liczby naturalne są F”. Ta forma przejścia jest poprawna, choć nie należy
ona do typu explicite wymienionego w warunku posiadania pojęcia ogólnej
kwantyfikacji liczbowej. Ciąg przejść jest dowodem wniosku na podstawie
danych przesłanek, jeśli każde przejście jest bądź przypadkiem należącym

29 The Nature of Mathematical Knowledge, s. 37. Oczywiście, Kitcher podaje ten opis
przy okazji przedstawiania koncepcji, którą odrzuca.
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do rodzaju wymienionego w warunku posiadania jednego z pojęć składo-
wych (lub może być rozwinięte w takie przejście), bądź jest uprawomocnio-
ne przez inne, graniczne warunki w teorii determinacji jednego z pojęć
składowych.

Innym przykładem kryterium, które wymaga ponownego rozważenia,
odkąd dysponujemy wyjaśnieniem aprioryczności, jest kryterium bycia przez
wyrażenie stałą logiczną. Kilkanaście lat temu sugerowałem, że wyrażenie
O jest stałą logiczną, jeśli spełnia następujący warunek: mając informacje
o tym, które ciągi przedmiotów spełniają wyrażenia A1, ..., An, na które od-
działywuje wyrażenie O, oraz o udziale O w warunkach prawdziwości, moż-
na wywnioskować a priori, które ciągi przedmiotów spełniają O(A1, ...,
An)

30. W szczególnym przypadku, w którym O jest stałą logiczną rachunku
zdań, sprowadza się to do następującego kryterium: mając informacje o war-
tościach logicznych A1, ..., An oraz o udziale O w warunkach prawdziwości,
można wywnioskować a priori wartość logiczną O(A1, ..., An). Kryterium to
obejmuje niektóre centralne przypadki, lecz jak wiele innych kryteriów, które
po prostu posiłkują się pojęciem aprioryczności, nie wyjaśnia ono tak wiele,
jak można by sobie tego życzyć. Jeśli dla danego wyrażenia O możliwe jest
tego rodzaju wnioskowanie aprioryczne, jakie wymienia się w owym kryte-
rium, wówczas musi istnieć jakaś cecha jego znaczenia, która to umożliwia,
i powinniśmy chcieć ją poznać. Metasemantyczne ujęcie aprioryczności,
a w istocie ogólne podejście do treści oparte na warunkach posiadania, pro-
ponuje znacznie bardziej fundamentalne i faktycznie prostsze kryterium bycia
przez wyrażenie stałą logiczną. O jest stałą logiczną, jeśli (a) jedynymi
przejściami wymienionymi w jej warunku posiadania (lub rozumienia) są
przejścia do (lub od) zdań zawierających O oraz (b) przejścia te są tak scha-
rakteryzowane w warunku posiadania (lub rozumienia), że nie nakładają
żadnych ograniczeń na rodzaje treści występujące w przejściu, z wyjątkiem
tego, iż mają one należeć do właściwej kategorii i być we właściwy sposób
powiązane z przesłankami lub wnioskiem przejścia. Kryterium owo rzecz jas-
na pociąga za sobą to, co G. Ryle nazwał „dziedzinową neutralnością” sta-
łych logicznych31. Pociąga ono również spełnienie podanego właśnie przeze
mnie kryterium odwołującego się do kategorii aprioryczności. Co więcej,
można także argumentować, że ujęcie to bardziej skutecznie radzi sobie

30 Ch. P e a c o c k e, What Is a Logical Constant?, „The Journal of Philosophy”,
73(1976), s. 221-240.

31 Dilemmas, Cambridge: Cambridge University Press 1954.
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z niektórymi przypadkami niż kryterium podane przeze mnie w roku
197632.

6. Kolejna metoda i status warunków posiadania

Jak dotąd, ustaliliśmy trzy metody dochodzenia do prawd, które są aprio-
ryczne. Metodom tym odpowiadają trzy kategorie prawd apriorycznych:

(1) Istnieją treści, które każdy, kto spełni warunki posiadania tworzą-
cych je pojęć, musi uznać za pierwotnie nieodparte.

(2) Istnieją treści, których prawdziwość wynika z granicznych zasad
teorii determinacji pojęć składowych tych treści.

(3) Istnieją treści, które są logicznymi konsekwencjami treści obej-
mowanych przez punkty (1) i (2); istnieją również treści, które
są logicznymi konsekwencjami treści z punktu (3).

Samozwrotność punktu (3) pozwala mu funkcjonować rekursywnie. Niemniej
jednak nie wszystkie prawdy aprioryczne osiąga się za pomocą metod, które
odpowiadają punktom (1)-(3).

Istnieje dodatkowa metoda dochodzenia do prawd apriorycznych, polega-
jąca na znalezieniu ogólnych aksjomatów, z których wynikają prawdy,
o których wiadomo, że są aprioryczne. Opisał ją dawno temu Russell
w swoim artykule z 1907 roku zatytułowanym The Regressive Method of
Discovering the Premises of Mathematics33. Russell wskazuje, że ta czwar-
ta metoda jest metodą, za pomocą której zostały pierwotnie odkryte Peanow-
skie aksjomaty arytmetyki. Zauważa on również, że metoda ta, o ile uda się
ją pomyślnie zastosować, może prowadzić do uzyskania dodatkowej nowej
wiedzy, ponieważ odkryte przez nią aksjomaty mogą mieć konsekwencje,
które dotychczas były nieznane. Metoda ta, oczywiście, zdradza pewne po-
dobieństwo z Pierce’owską abdukcją. Przyjęcie tej czwartej metody nie
wymaga jednak traktowania odkrytych przez nią ogólnych aksjomatów jako
eksplanacyjnych w takim samym sensie, w jakim eksplanacyjne są ogólne
hipotezy teoretyczne nauk empirycznych.

32 Zob. niekonkluzywną dyskusję w artykule pt. What Is a Logical Constant? definicyj-
nych skrótów złożonych funktorów, które intuicyjnie nie są stałymi logicznymi, lecz w wy-
padku których możliwe jest odpowiednie wnioskowanie aprioryczne.

33 Opublikowanym w: B. R u s s e l l, Essays in Analysis, ed. by D. Lackey, London:
Allen & Unwin 1973, s. 272-283.
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Pogląd teoretyka na tę czwartą metodę będzie zależeć, jak wiele innych
rzeczy, od jego stanowiska w sprawie stosowania się do reguł. Dotyczy to
szczególnie intuicyjnego wymogu prawdziwości wszystkich jak dotąd nie
odkrytych konsekwencji dopiero co przyjętego ogólnego aksjomatu uzyska-
nego za pomocą tej metody. W myśl przedstawionego w A Study of Con-
cepts sposobu rozumienia pojęć, prawdziwość tych wcześniej nie odkrytych
konsekwencji ogólnego aksjomatu musi zostać potwierdzona przez teorię
pojęć – łącznie z teorią wartości semantycznej – którą można podać, zanim
przyjmie się ten nowy aksjomat. Inaczej bowiem można utrzymywać, że
akceptowalność tego nowego aksjomatu jest niedostatecznie ograniczona.
Sprawa ta wymaga drobiazgowej argumentacji – wspominam o niej, aby
zasygnalizować, że jesteśmy na obszarze, gdzie pojawiają się te zagadnienia.

Czwarta metoda ustala poprawność warunków posiadania określonych
pojęć. Warunek posiadania danego pojęcia nie jest z pewnością czymś, co
musi być uznane za pierwotnie nieodparte przez każdego, kto posiada poję-
cie tego pojęcia. (W przeciwnym razie mniej by się zapewne spierano
w wielu dziedzinach filozofii, niż to faktycznie ma miejsce). Niewiarygodne
jest również to, że poprawność określonego warunku posiadania jest wyni-
kiem warunków granicznych w teoriach determinacji wartości semantycz-
nych. Pogląd, zgodnie z którym czwarta metoda ustala warunki posiadania,
wyłania się naturalnie z namysłu nad właściwą praktyką filozoficzną w teorii
treści pojęciowej. Posiadamy rozmaite dane wyjściowe mające postać: „w
takich-a-takich okolicznościach, taka-a-taka myśl zawierająca pojęcie F
będzie (lub może być, lub nie może być) informatywna dla podmiotu myślą-
cego”. Warunek posiadania pojęcia F jest ogólnym twierdzeniem o jego roli
w poznawczej ekonomii podmiotu myślącego, pozwalającym wyjaśnić owe
bardziej szczegółowe fakty dotyczące możliwości i niemożliwości episte-
micznych zawierających to pojęcie.

Ogólne tezy filozoficzne o pojęciach można także traktować jako rezultat
kolejnego zastosowania czwartej metody, tym razem o jeden szczebel wyżej,
do faktów dotyczących warunków posiadania (i teorii determinacji) jako
danych do wyjaśnienia. Na następnym szczeblu wyżej uzyskuje się za pomo-
cą tej metody także samo metasemantyczne ujęcie aprioryczności. Jest to
ważne, ponieważ pozwala zwolennikowi teorii metasemantycznej mieć spój-
ny wizerunek samego siebie. Teoretyk aprioryczności nie ma spójnego wize-
runku samego siebie, jeśli (a) posiada on ujęcie aprioryczności, (b) traktuje
on samo to ujęcie również jako aprioryczne, a jednak (c) wzbrania się przed
zastosowaniem swojego wyjaśnienia innych prawd apriorycznych do własne-
go ujęcia filozoficznego. Konwencjonaliści mogą mieć poważny problem
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z zachowaniem spójnego wizerunku samych siebie, ponieważ pogląd, według
którego ich własna konwencjonalistyczna teoria jest też sprawą konwencji,
może nie być dla nich zachęcający34. Zwolennik teorii metasemantycznej
nie jest narażony na podobną chwiejność, jeśli uważa, że jego teoria została
uzyskana za pomocą czwartej metody. Ujęcie metasemantyczne jest aprio-
ryczne, co można potwierdzić za pomocą jednej z tych metod, jakich używa
się do ustalania prawd apriorycznych o charakterze niefilozoficznym.

Posiadanie spójnego wizerunku samego siebie nie jest jeszcze posiada-
niem wizerunku pełnego. Nie tylko tezy filozoficzne, ale również same
warunki posiadania mają być konieczne. Ogólne tezy filozoficzne nie są też
tradycyjnie na tyle umiarkowane, by ograniczały się wyłącznie do wszyst-
kich aktualnych pojęć – mają one dotyczyć każdego możliwego pojęcia. Nie
będziemy mieli w pełni zadowalającego poglądu na te sprawy dopóty, dopó-
ki wychodząc od teorii aprioryczności nie opracujemy filozoficznej teorii
konieczności.

34 J. Alberto Coffa (The Semantic Tradition from Kant to Carnap: To the Vienna Station,
Cambridge: Cambridge University Press 1991, s. 320-326) daje interesujący opis tego proble-
mu, w takiej postaci, w jakiej pojawił się on Carnapowi. Napięcia w stanowisku Carnapa
uwidaczniają się również w tym, co Coffa (s. 315) nazywa „zdecydowanie bratobójczym
wymiarem” posługiwania się przez Carnapa własną zasadą tolerancji.

Przełożyli Marcin Iwanicki i Tadeusz Szubka
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Timothy Williamson

Dwa wykłady o wiedzy i przekonaniach

1. Jakim dobrem jest wiedza?

Wiedza jest centralnym dobrem poznawczym. Chociaż twierdzenie to
brzmi żenująco banalnie, to rozwój najnowszej epistemologii stawia je pod
znakiem zapytania. W ostatnich trzydziestu latach pojęcie wiedzy figurowało
w epistemologii głównie jako przedmiot niezliczonych prób analizy,
w następstwie obalenia przez Edmunda Gettiera tradycyjnej analizy tego
pojęcia jako uzasadnionego prawdziwego przekonania1. Gdy proponowane
analizy natrafiają na kontrprzykłady, jak to się zawsze dzieje, modyfikuje
się je tak, że przybierają one coraz bardziej złożoną postać. Podawane wa-
runki obwarowywane są dalszymi warunkami. Zaczyna się wydawać, że
pojęcie wiedzy musi być pojęciem ad hoc, i do tego jeszcze niebywale za-
wikłanym. Ale skoro tak, to dlaczego mielibyśmy się przejmować wiedzą?
Dlaczego ta zagmatwana zbitka prostszych pojęć jawi się nam jako wyraz
czegoś bardzo pożądanego?

Filozofowie, którzy profesjonalnie nie zajmują się analizą wiedzy, roz-
strzygnęli całą sprawę w praktyce. Odeszli od pojęcia wiedzy, preferując
bezpośrednie posługiwanie się rzekomo prostszymi pojęciami, przy użyciu
których formułowano proponowane analizy: prawdy, przekonania, uzasadnie-
nia, przyczynowości itd. Pojęciu wiedzy grozi usunięcie na dalszy plan.

Sprawdzianem czyjegoś przywiązania do wiedzy może być rozważenie
antysceptycznego posunięcia zaproponowanego przez Bertranda Russella2.
Można mianowicie zgodzić się ze sceptykiem, że nie wiadomo, czy nie jest
się mózgiem w probówce (lub czymś innym), a mimo to nalegać, że posiada

1 E. L. G e t t i e r, Is Justified True Belief Knowledge?, „Analysis”, 23(1963),
s. 121-123.

2 The Problems of Philosophy, London: Williams & Norgate 1912 [Problemy filozofii,
przeł. W. Sady, Warszawa: PWN 1995].
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się uzasadnione przekonanie, iż nie jest się mózgiem w probówce. Na przy-
kład Crispin Wright, aby w pełni uwzględnić to posunięcie, formułuje dzi-
siejszą dyskusję wokół sceptycyzmu w kategoriach uzasadnionego przekona-
nia, a nie wiedzy3. O ile to ustępstwo na rzecz sceptyka wydaje się trywial-
ne, o tyle pojęcie wiedzy zostało usunięte na dalszy plan.

W drugim wykładzie ów proces usuwania pojęcia wiedzy na dalszy plan
zostanie sprowadzony do założeń, których poprawność została zakwestiono-
wana przez najnowsze trendy w filozofii. Przedmiotem niniejszego wykładu
jest pozycja wiedzy jako dobra poznawczego. Czy i dlaczego wiedza ma
jakiekolwiek znaczenie?

Z wielu powodów wiedza jest na ogół lepsza niż całkowita ignorancja lub
błąd. Gdy w grę wchodzą tylko te dwie możliwości, preferowanie przez nas
wiedzy ma zbyt wiele przyczyn. Aby lepiej zorientować się w naszych war-
tościach poznawczych, musimy postawić bardziej subtelne pytanie. Stawia
je w imieniu Platona Sokrates w Menonie (97A-98B)*. Dlaczego wiedza jest
lepsza niż prawdziwe przekonanie? Jeśli to jest droga do Larisy, to czło-
wiek, który ma prawdziwe przekonanie, że to jest droga do Larisy, nie
wiedząc o tym, będzie tak samo dobrym przewodnikiem jak człowiek, który
wie, że to jest droga do Larisy. Wartość wiedzy jest w dużej mierze po
prostu wartością prawdziwego przekonania. W związku z tą drugą wartością
można podnieść ważne kwestie, ale w tym miejscu nie da się tego uczynić.
Obecnym problemem jest nasze pragnienie czy potrzeba czegoś więcej.
Pytanie Sokratesa pozwala się nam skoncentrować na tym, czy i jaką szcze-
gólną wartość ma wiedza.

Sokrates podsuwa odpowiedź na to pytanie. Prawdziwe przekonanie bez
wiedzy łatwo jest utracić; wiedza jest bardziej stabilna. Samo prawdziwe
przekonanie można przypuszczalnie łatwo utracić, np. padając ofiarą sofisty-
ki (problem zwodniczego kontrświadectwa), gdy tymczasem wiedza daje
nam możliwość lepszej obrony. Według tego ujęcia dodatkowa wartość
wiedzy wydaje się czysto instrumentalna. Wiedza jest lepsza niż jedynie
prawdziwe przekonanie, ponieważ obecna wiedza daje większe prawdopodo-
bieństwo posiadania prawdziwych przekonań w przyszłości niż obecne praw-
dziwe przekonanie. Dlatego wydaje się, że posiadanie wiedzy przez resztę
życia nie jest niczym lepszym niż posiadanie przez resztę życia jedynie
prawdziwego przekonania. Nawet jeśli przyjmie się empiryczne założenia
tego ujęcia, jego rezultat wydaje się rozczarowująco skromny.

3 Scepticism and Dreaming: Imploding the Demon, „Mind”, 100(1991), s. 87-116.
* P l a t o n, Gorgiasz. Menon, przeł. P. Siwek, Warszawa: PWN 1991, s. 187-190.
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Bernard Williams podaje odmienne ujęcie, skupione na przeszłości praw-
dziwego przekonania, a nie na jego przyszłości4. Pragniemy prawdziwych
przekonań, lecz nie możemy oczekiwać ich magicznego uzyskania. Chcąc
celu, musimy chcieć i środków: takiego sposobu wytwarzania przekonań,
którego rezultaty są na ogół prawdziwe. Williams utrzymuje, że przy odpo-
wiedniej interpretacji tego warunku, prawdziwe przekonanie wytworzone
w taki sposób jest wiedzą. Pragnienie prawdziwych przekonań może zatem
stać się pragnieniem wiedzy. Również według tego ujęcia posiadanie wiedzy
nie wydaje się niczym lepszym niż posiadanie samego prawdziwego przeko-
nania; po prostu łatwiej jest osiągnąć to pierwsze niż to drugie.

Trzecie ujęcie pochodzi od Edwarda Craiga5. Upatruje on genezę pojęcia
wiedzy w naszej potrzebie rozpoznania rzetelnych informatorów. „Zapytaj
S; będzie on wiedział, czy P”. Tu również celem jest prawdziwe przekona-
nie; ten, kto posiada wiedzę i kogo opinii zasięgamy, jest środkiem do tego
celu.

Bez poczynienia dalszych ograniczeń, warunki podane przez Williamsa
i Craiga nie wyodrębniają jednoznacznie pojęcia wiedzy. Równie dobrze
mogłoby je spełniać pojęcie dopuszczające użycie metod probabilistycznych.
Weźmy oczywisty przykład: załóżmy, że kupujecie los na loterii, w której
sprzedano już milion losów, żywiąc jednocześnie pesymistyczne przekona-
nie, że los ten nie wygra, na tej podstawie, iż ma on jedną szansę na mi-
lion; i rzeczywiście wasz los nie wygrywa. Nie wiedzieliście, że nie wygra,
ale wasze prawdziwe przekonanie, że tak się stanie, zostało wytworzone
przez metodę, której rezultaty są na ogół prawdziwe. Ponadto ktoś, kogo
przekonania są w ten sposób wytworzone, będzie na ogół rzetelnym infor-
matorem.

Zarówno Williams, jak i Craig wprowadzają dalsze ograniczenia, aby
wyodrębnić pojęcie wiedzy. Williamsa interesuje punkt widzenia kartezjań-
skiego czystego badacza, którym nie kieruje praktyczna konieczność formo-
wania jakichkolwiek przekonań dotyczących niepewnych spraw6. Craig ar-
gumentuje, że pragniemy takiej własności przekonań, którą zachowują wnio-
skowania dedukcyjne7. To znaczy, jeśli każde przekonanie w danym zbiorze
ma ową własność, to ma ją również każde przekonanie z ich wspólnych

4 Descartes: The Project of Pure Inquiry, London: Penguin 1978, s. 37-45.
5 Knowledge and the State of Nature: An Essay in Conceptual Synthesis, Oxford: Claren-

don Press 1990.
6 Descartes, s. 45-71.
7 Knowledge and the State of Nature, s. 98-103.
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logicznych konsekwencji. Jeśli x jest jakąkolwiek liczbą mieszczącą się
dokładnie między 0 a 1, to prawdopodobieństwo każdego z dwóch zdań mo-
że być większe niż x, nawet jeśli prawdopodobieństwo ich koniunkcji jest
mniejsze niż x. W istocie, w przypadku każdego losu na loterii, prawdopo-
dobieństwo zdania, że ów los nie wygra, wynosi milion minus jeden do
miliona, zaś prawdopodobieństwo koniunkcji wszystkich tych zdań wynosi
zero. Tak więc wprowadzone przez Williamsa i Craiga dalsze ograniczenia
popychają to pojęcie w kierunku pewności. Może się nawet okazać, że po-
pychają je za daleko; nie jest oczywiste, że wiedza pociąga za sobą pew-
ność.

Sokratesowy wymóg stabilności nałożony na wiedzę nie otwiera drogi
metodom probabilistycznym w ten sam sposób. Wydaje się on wymagać
systematycznego rozumienia teoretycznego na takim poziomie, który umożli-
wi temu, kto posiada wiedzę, odparcie nietrafnych zarzutów wobec zdania
będącego składnikiem wiedzy. Być może taki wymóg jest już nazbyt surowy
w stosunku do potocznego pojęcia wiedzy – i możliwe, że nie to miał na
myśli Sokrates. Prawie każdy składnik wiedzy można by podważyć za po-
mocą odpowiednio wyszukanego triku. (Mniej surowa interpretacja wymogu
Sokratesa zostanie zaproponowana w drugim wykładzie).

Według wszystkich trzech filozofów wartość wiedzy uzależniona jest od
trudności związanej z posiadaniem prawdziwego przekonania bez posiadania
wiedzy. Racje te są, oczywiście, doniosłe. Niemniej jednak możemy spróbo-
wać pójść dalej i rozważyć hipotezę podmiotu, który ma wiele prawdziwych
przekonań, lecz nie posiada wiedzy. Według analizowanych powyżej kon-
cepcji podmiot taki ma raczej szczęście niż pecha. Czy nic więcej nie da się
tu powiedzieć? Można by uznać, że taka sytuacja jest nie tylko nieprawdo-
podobna, ale i niemożliwa. Ale jeśli tak jest, to racji za tym przemawiającej
nie ma wśród tego, co dotychczas zostało powiedziane.

Można starać się argumentować bezpośrednio, że nie sposób być podmio-
tem posiadającym przekonania nie będąc zarazem podmiotem posiadającym
wiedzę. Jak można być podmiotem stanów mentalnych nie wiedząc, że się
myśli, czy że się istnieje, czy że coś istnieje, czy że jeśli coś istnieje, to coś
istnieje, czy też przynajmniej, że tak nam się wydaje? Takie retoryczne
pytania mają pewną moc, ale nawet jeśli wymagają one uznania tego zwią-
zku, to nie należy się po nich spodziewać, że pozwolą nam głębiej wejrzeć
w rolę wiedzy w procesie poznania. Poza tym nie jest w pełni jasne, że
wymagają one takich odpowiedzi. Gdyby mogły istnieć podmioty posiadają-
ce przekonania, które nie miałyby pojęciowej zdolności do abstrakcyjnego
namysłu, to nie byłyby one w stanie sformułować, a co dopiero znać, odpo-
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wiednich zdań spełniających warunki kartezjańskie, a zdania nie spełniające
owych warunków są przez to podatne na zarzuty. Ponadto, jeśli nie znamy
tych zdań, to ich całkowita nieznajomość nie jest w tej sytuacji jedyną
możliwością; mogą nią być uzasadnione prawdziwe przekonania, które nie
są w pełni wiedzą. Na przykład stosowane przez podmiot metody nabywania
przekonań mogą być ze swej natury tak całkowicie probabilistyczne, że
żaden z ich rezultatów nie będzie wiedzą. W ten sposób podmiot uznałby
zgodnie z prawdą zarówno kartezjańskie, jak i inne zdania, nie korzystając
z żadnej dającej wiedzę drogi dotarcia do nich – bez względu na to, czy
taka droga jest zasadniczo dostępna. Przeciwko takim możliwościom nie
wystarczą retoryczne pytania.

Od tego punktu rozważania mogą pójść w bardzo wielu różnych kierun-
kach. Ten, który tu obieram, opiera się na związku między wiedzą a stwier-
dzaniem.

Kiedy stwierdzenie zdania jest poprawne? W pewnym sensie po prostu
wtedy, kiedy zdanie to jest prawdziwe. W innym sensie wpływa na to nie-
skończenie wiele względów społecznej dyplomacji. Wśród tych rozmaitych
rodzajów sensu znajduje się również sens poznawczy, w którym stwierdzenie
zdania jest poprawne wtedy, gdy pozostajemy do niego w odpowiedniej
relacji poznawczej. Peter Unger, Michael Slote, a ostatnio Vic Dudman
argumentowali przekonująco, że ową odpowiednią relacją poznawczą jest
wiedza8. Jest taki sens, w którym niepoprawne językowo jest stwierdzenie
przeze mnie „Mój los nie wygra na loterii”, jeśli moją racją jest to, iż praw-
dopodobieństwo jego wygranej wynosi tylko jeden na milion. Wystawiałbym
się przez to na krytykę „Przecież tego nie wiedziałeś”. I odwrotnie, jeśli
wiem, że jakieś zdanie jest prawdziwe, to w tym sensie będzie językowo
poprawne – jakkolwiek nudne, nietaktowne lub nieistotne – stwierdzenie go
przeze mnie. Stwierdzenie, że P, jest poprawne wtedy i tylko wtedy, gdy
wiem, że P.

Jeśli poprawne stwierdzenie wymaga wiedzy, to wtedy każde stwierdzenie
wypowiedziane przez podmiot, który posiada wiele prawdziwych przekonań,
lecz nie posiada wiedzy, jest niepoprawne. Brak wiedzy, że P, pozbawia nas
prawa do stwierdzenia „P”, a nie tylko prawa do stwierdzenia „Wiem, że
P”. Wiedza jest warunkiem pełnego uczestnictwa w dyskursie. Poza tym,
jeśli wydawanie sądu, że P, jest czymś w rodzaju stwierdzania w głębi włas-

8 P. U n g e r, Ignorance: A Case for Scepticism, Oxford: Clarendon Press 1975,
s. 252-265; M. S l o t e, Assertion and Belief, w: J. D a n c y (ed.), Papers on Language
and Logic, Keele: Keele University Library 1979, s. 177-191; V. H. D u d m a n, Probabi-
lity and Assertion, „Analysis”, 52(1992), s. 204-211.
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nego serca, że P, to wymóg ów przenosi się z języka na myślenie – wiedza
jest również warunkiem poprawnego sądzenia.

To, o co tu chodzi, można wyrazić za pomocą pojęcia gwarancji (war-
rant): ma się gwarancję dla stwierdzenia, że P, tylko wtedy, gdy wie się, że
P. Można oponować, że pogląd ten czyni wszystkie gwarancje dla stwierdze-
nia nieunieważnialnymi, gdy tymczasem cechą charakterystyczną gwarancji
dla stwierdzeń empirycznych – która różni je od dowodów w matematyce
– jest ich unieważnialność. Jednakże pojęcie unieważnialności jest wielo-
znaczne. W pewnym sensie ma się unieważnialną gwarancję dla stwierdzenia
zdania, jeśli ma się gwarancję dla stwierdzenia go, lecz można ją utracić
nabywając po prostu nowe świadectwa. W tym sensie ma się unieważnialną
gwarancję dla wypowiedzenia empirycznego stwierdzenia, lecz jest to w peł-
ni spójne ze znajomością jego prawdziwości, jako że można utracić wiedzę
nabywając po prostu nowe świadectwa. I rzeczywiście, nawet dowód mate-
matyczny dostarcza w tym sensie jedynie unieważnialnej gwarancji dla
stwierdzenia jego konkluzji, jako że można utracić gwarancję dla stwierdze-
nia tej konkluzji nabywając po prostu nowe świadectwo polegające na przy-
kład na tym, że czołowy matematyk mówi nam, iż dowód zawiera subtelną
usterkę (w rzeczywistości tylko żartował). W innym sensie gwarancja dla
stwierdzenia zdania jest unieważnialna, jeśli można ją posiadać, nawet gdy
zdanie to jest fałszywe. W tym sensie wiedza stanowi nieunieważnialną
gwarancję, lecz obstawanie przy tym, że nasze gwarancje dla stwierdzania
zdań empirycznych są unieważnialne, nie jest bardziej przekonujące niż
twierdzenie, że nie możemy wiedzieć, iż zdania empiryczne są prawdziwe.

Dalsze zastrzeżenia wobec uznania wiedzy za warunek zagwarantowanego
stwierdzenia mogą mieć swe źródło w przekonaniu, że powinno dać się
rozstrzygnąć, czy stwierdzenie jest zagwarantowane. Nie zawsze da się
rozstrzygnąć, czy ma się o czymś wiedzę. Niestety, żaden standard poznaw-
czy nie jest zawsze rozstrzygalny; złudzenie, że jest przeciwnie, to po prostu
współczesna wersja kartezjańskiego dogmatu o przezroczystości umysłu dla
samego siebie. Praktyka stwierdzania wymaga od nas często wrażliwości na
poprawność naszych stwierdzeń; nie wymaga tego jednak zawsze.

Trzeba uznać związek między wiedzą a stwierdzaniem. Tym, co można
kwestionować, jest konieczność takiej praktyki stwierdzania, jak nasza. Czy
nie mogłyby istnieć istoty, które przekazywałyby sobie informacje w języku
bez wypowiadania stwierdzeń w tym języku, ponieważ dysponowałyby one
takim aktem mowy – nazwijmy go „quasi-stwierdzeniem” – którego warunek
poprawności byłby probabilistyczny? Quasi-stwierdzenia nie byłyby stwier-
dzeniami, ponieważ ich poprawność nie wymagałaby wiedzy, lecz spełniały-
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by one bardzo podobną funkcję w naszym życiu. Czy my sami nie mogli-
byśmy przyjąć praktyki quasi-stwierdzania, gdyby sceptyk przekonał nas, że
nie posiadamy wiedzy? Jeśli tak, to wiedza leży w centrum naszego dyskur-
su jedynie ze względu na przygodną formę, jaką ten dyskurs przyjmuje.

Zgodnie z poprzednią sugestią sąd jest mentalnym odpowiednikiem
stwierdzenia. Zastąpienie pojęć, których poprawność wymaga wiedzy, byłoby
zatem zupełne tylko wtedy, gdyby miejsce sądu zajął quasi-sąd, akt mental-
ny pozostający w takiej relacji do mentalnego aktu sądzenia, w jakiej akt
mowy quasi-stwierdzania pozostaje do aktu mowy stwierdzania. Warunek
poprawności dla quasi-sądu byłby probabilistyczny. Gdyby quasi-stwierdza-
nie mogło zastąpić stwierdzanie, to quasi-sąd mógłby przypuszczalnie zastą-
pić sąd.

Stwierdzenia czy asercji nie uważano zwykle za taką cechę w pełni roz-
winiętego języka, co do której mamy wybór. Na przykład Michael Dummett
utrzymuje, że „intuicyjne pojęcia prawdy i fałszu wiążą się przede wszyst-
kim z asertorycznym użyciem języka”9. Język, do którego nie stosują się
intuicyjne pojęcia prawdy i fałszu, trudno byłoby uznać za w pełni rozwinię-
ty. Można jednak odpowiedzieć, że quasi-stwierdzenie byłoby wystarczającą
podstawą do osadzenia tych pojęć. Podobnie można byłoby odpowiedzieć
na próbę powiązania pojęć prawdy i fałszu z mentalnym aktem sądzenia.

Uwaga Craiga dotycząca zamknięcia dedukcyjnego może być pomocna
w wyjaśnieniu, dlaczego operujemy stwierdzeniem, a nie quasi-stwierdze-
niem. Chcemy być w stanie powiązać informacje uzyskiwane z różnych
aktów mowy w rozumowanie o świecie oraz włączyć nasze konkluzje do
innych aktów mowy. Podobnie, chcemy być w stanie powiązać informacje
zawarte w różnych aktach mentalnych w rozumowanie o świecie oraz za-
wrzeć nasze konkluzje w innych aktach mentalnych. Dany typ aktów ma tę
własność, jeśli poprawność aktów tego typu, których treści są przesłankami
dedukcyjnie poprawnego argumentu, wystarcza dla poprawności innego tego
typu aktu, którego treść jest konkluzją tego argumentu, przynajmniej w od-
powiednich okolicznościach. Okoliczności te będą wymagać, aby osoba
wykonująca ten akt w odniesieniu do tej konkluzji była w stanie zaufać
osobie czy osobom wykonującym go w odniesieniu do przesłanek użytych
w tym argumencie. Wymóg ten jest w szczególnie charakterystyczny sposób
spełniony, gdy aktem tym jest stwierdzenie, ponieważ czyjeś poświadczenie
jest kanałem przekazywania wiedzy; oczywiście, wymóg ten traci znaczenie
w przypadku aktu mentalnego, takiego jak sąd. Uważa się na ogół (choć nie

9 Frege: Philosophy of Language, London: Duckworth 1973, s. 417.
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powszechnie), że argument dedukcyjny jest sposobem poszerzania naszej
wiedzy; jeśli znamy przesłanki i poprawnie wyprowadzamy konkluzję, to
tym samym poznajemy konkluzję. Tak więc stwierdzenie i sąd pozwalają
nam wiązać informacje i rozumować na ich podstawie. Quasi-stwierdzenie
i quasi-sąd nie posiadają tej własności. Probabilistyczny warunek poprawno-
ści quasi-stwierdzenia i quasi-sądu może być spełniony dla takiego zbioru
zdań, w wypadku którego nie może go spełnić koniunkcja tych zdań.

Próba ominięcia wiedzy za pomocą quasi-stwierdzenia i quasi-sądu natra-
fia jeszcze inną trudność. Probabilistyczny warunek poprawności tych aktów
był dotąd traktowany tak, jak gdyby rzeczywiście można go było zrozumieć
niezależnie od pojęcia wiedzy. Wątpliwość tego założenia staje się oczywista
z chwilą, gdy postawi się pytanie o wchodzące tu w grę pojęcie prawdopo-
dobieństwa. Warunek probabilistyczny ma spełniać w naszym życiu rolę
podobną (choć nie taką samą) jak warunek wiedzy. Poprawne stwierdzenie
jest zarazem prawdziwe i szczere (przyjmowane, akceptowane itp.). Warunek
wiedzy ma zatem zarówno stronę obiektywną, jak i subiektywną. Jeśli waru-
nek probabilistyczny ma spełniać prawie taką samą rolę w naszym życiu, to
również musi posiadać zarówno stronę obiektywną, jak i subiektywną. Tak
więc wchodzące tu w grę prawdopodobieństwo nie może być tylko czysto
subiektywne (stopień przekonania), ani tylko czysto obiektywne (częstość
lub skłonność). Chodzi tu raczej o coś w rodzaju stopnia przekonania dopa-
sowanego do istotnego tu świadectwa. Czy owo pojęcie świadectwa da się
zrozumieć niezależnie od pojęcia wiedzy?

Nie ma niczego jawnie błędnego w tym, by traktować świadectwo, któ-
rym dysponuje dana osoba, jako po prostu jej wiedzę. Według tego poglądu
to, że P, jest składową czyjegoś świadectwa wtedy i tylko wtedy, gdy wie
on, że P. Jest to eksternalistyczne stanowisko w kwestii świadectwa w na-
stępującym sensie: to, że P jest składową czyjegoś świadectwa, nie zależy
wyłącznie od tego, co dzieje się w jego głowie, ponieważ czyjaś wiedza
o tym, że P, nie zależy wyłącznie od tego, co dzieje się w jego głowie. Jeśli
wiecie, że widzieliście oskarżonego zbroczonego krwią tej nocy, gdy popeł-
niono zbrodnię, to składową waszego świadectwa jest to, że widzieliście
oskarżonego zbroczonego krwią tej nocy, gdy popełniono zbrodnię. Jeśli
błędnie sądzicie, że widzieliście oskarżonego zbroczonego krwią tej nocy,
gdy popełniono zbrodnię, to składową waszego świadectwa może być tylko
to, że wydaje wam się teraz, iż widzieliście oskarżonego zbroczonego krwią
tej nocy, gdy popełniono zbrodnię. Próba ominięcia wiedzy i wykorzystania
warunków probabilistycznych kończy się niepowodzeniem, jeśli milcząco
zakłada się w niej tego rodzaju eksternalistyczne pojęcie świadectwa. Nie
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byłoby łatwo wykazać, że nie czyni się takiego założenia. Jeśli standard
poprawności dla quasi-stwierdzenia i quasi-sądu jest rzeczywiście pochodny
w ten sposób względem wiedzy, to można oczekiwać, że stwierdzenie i sąd
zachowają swoją pierwszoplanową rolę.

Związek między stwierdzeniem i wiedzą ma implikacje dla metodologii
interpretowania mowy. Znana zasada życzliwości głosi, że interpretacje
powinny maksymalizować stosunek stwierdzeń prawdziwych do wszystkich
stwierdzeń10. Wydaje się ona jednak zbyt ogólna, ponieważ prawdę może
maksymalizować interpretacja przypisująca znaczenia, które są nie powiąza-
ne z dziejami osób mówiących11. Ale jeśli standardem poprawnego stwier-
dzenia jest wiedza, to zasadę życzliwości można by odpowiednio przeformu-
łować, tak aby mówiła ona, że interpretacje powinny maksymalizować stosu-
nek stwierdzeń, o których wiadomo, iż są prawdziwe, do wszystkich stwier-
dzeń. Owa nowa zasada jest bardziej precyzyjna, ponieważ wymóg wiedzy
pozwoli wykluczyć te interpretacje przypisujące znaczenia, które są całkowi-
cie nie powiązane z dziejami osób mówiących. Może ona nawet zapobiec
niezdeterminowaniu referencji niezdaniowych wyrażeń tworzących zdanie,
dopuszczanemu przez zasadę życzliwości, która jest zupełnie niewrażliwa na
wiele możliwych permutacji w przypisywaniu referencji takim wyrażeniom,
które nie zmieniają warunków prawdziwości całych zdań. Ponieważ osoby
mówiące nie wiedzą nic o przedmiotach, z którymi nie mieli żadnego rodza-
ju kontaktu, to interpretacje przypisujące wyrażeniom wypowiadanym przez
osoby mówiące takie przedmioty jako ich referenty zostaną w ten sposób
wykluczone.

Przedstawiona właśnie rola pojęcia wiedzy w ocenie przypisywania ko-
muś myśli, sugeruje pewien związek między wiedzą i znaczeniem, polegają-
cy na tym, że podmiot nie może zrozumieć jakiegoś języka nie posiadając
również wiedzy. Oczywiście, naturalne jest powiedzenie, że rozumie się
słowo „śnieg” tylko wtedy, gdy wie się, że oznacza ono śnieg, a nie jedy-
nie, gdy posiada się prawdziwe przekonanie, że oznacza ono śnieg. Powyż-
sze rozważania idą dalej. Nie tylko wyjaśniają one potrzebę wiedzy, a nie
samego prawdziwego przekonania, ale również wskazują, że wiedza seman-
tyczna nie jest wystarczająca. Najogólniej mówiąc, interpretowanie słowa

10 D. D a v i d s o n, Thought and Talk, w: t e n ż e, Inquiries into Truth and Inter-
pretation, Oxford: Clarendon Press 1984 s. 169 [Myśl i mowa, przeł. B. Stanosz, w:
B. S t a n o s z (red.), Język w świetle nauki, Warszawa: Czytelnik 1980, s. 359-360].

11 R. E. G r a n d y, Reference, Meaning, and Belief, „The Journal of Philosophy”,
70(1973), s. 439-452; D. L e w i s, Radical Interpretation, „Synthese”, 27(1974), s. 331-
344.
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„śnieg” wypowiadanego przez osobę mówiącą jako oznaczającego śnieg,
a nie trawę, jest czymś lepszym tylko wtedy, gdy ta pierwsza interpretacja
przypisuje więcej wiedzy niż ta druga. Ponieważ te dwie interpretacje przy-
pisują tyle samo wiedzy semantycznej, to musimy preferować tę interpreta-
cję, która przypisuje więcej wiedzy niesemantycznej. Aby mieć na myśli
śnieg, osoba mówiąca musi posiadać jakąś, choćby minimalną, nieseman-
tyczną wiedzę o śniegu. Uogólniając ten argument: aby posiadać pojęcie
śniegu, osoba myśląca musi posiadać jakąś, choćby minimalną, niepojęciową
wiedzę o śniegu.

Związek między wiedzą a rozumieniem można ująć z innego punktu
widzenia. Rozważmy sugestywną zasadę znajomości podaną przez Russella:
„K a ż d e z d a n i e, k t ó r e m o ż e m y z r o z u m i e ć,
m u s i b y ć z b u d o w a n e w y ł ą c z n i e z e s k ł a d -
n i k ó w, z k t ó r y m i j e s t e ś m y z a z n a j o m i e -
n i”12. Według Russella składnikami zdania są te partykularia i uniwersa-
lia, których on dotyczy, a nie jedynie ich pojęciowe reprezentacje; poniższe
rozważania zakładają ten pogląd. Jednakże Russell uważał znajomość za
szczególnie prywatną, bliską relację, w której nie można pozostawać do
obiektów świata zewnętrznego. Zasada znajomości motywowała zatem moc-
ny program analizy, gdyż każde zdanie, które możemy zrozumieć, musi być
rozłożone za pomocą jego teorii deskrypcji określonych, tak by nie zawiera-
ło ono bezpośredniej referencji do zwykłych czasoprzestrzennych partykula-
riów, z którymi nie jesteśmy zaznajomieni. Program ten okazał się zbyt
ambitny – aczkolwiek wielu filozofów nadal chce realizować wyznaczony
przezeń nadrzędny cel analizy, choć bez przyjmowania jego głębokiej moty-
wacji i kierunku (jak ma to miejsce w próbach analizy pojęcia wiedzy).
Niemniej jednak, jak wykazał w swej pracy Gareth Evans13, można przy-
wrócić zasadzie znajomości wiarygodność, jeśli terminowi „znajomość”
przypisze się mniej restryktywne znaczenie. Na przykład można utrzymywać,
że percepcja zaznajamia nas z samymi przedmiotami fizycznymi, a nie jedy-
nie z ich danymi zmysłowymi. Zasada ta pozwala nam wówczas na rozumie-
nie zdań o jednostkowych przedmiotach fizycznych, a więc zdań, których
istnienie zależy od istnienia tych przedmiotów. Można pójść nawet dalej niż
Evans i dopuścić możliwość zaznajomienia się z przedmiotem, o którym
wiadomo niewiele więcej ponad to, iż istnieje, a to za sprawą Kripke’ow-

12 The Problems of Philosophy, s. 58 [por. Problemy filozofii, s. 65].
13 The Varieties of Reference, ed. by J. McDowell, Oxford: Clarendon Press 1982,

s. 89-120.
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skiego łańcucha przyczynowego wiążącego czyjeś obecne użycie nazwy tego
przedmiotu z minionymi użyciami prowadzącymi aż do samego tego przed-
miotu14. Przy tym rozumieniu zasada znajomości ma o wiele mniejszy wy-
dźwięk epistemologiczny niż sądził Russell; mimo to może ona nadal odgry-
wać centralną rolę w organizowaniu naszego myślenia o myśleniu.

Zasada znajomości dotyczy rozumienia. Można ją powiązać z wiedzą
propozycjonalną za pomocą takiej oto wiarygodnej hipotezy: jesteśmy
z czymś zaznajomieni wtedy i tylko wtedy, gdy coś o tym wiemy. Jeśli x
jest jakimś składnikiem zdania, to posiadanie jakiejś wiedzy o x jest (na
mocy definicji) posiadaniem wiedzy wyrażanej w zdaniu Φ(x), którego x jest
składnikiem. Hipotezy tej można bronić następująco. Jeśli jest się zazna-
jomionym z x-em, to trzeba przynajmniej wiedzieć, że istnieje taki obiekt
jak x, albo przynajmniej posiadać wiedzę na temat jakiegoś bardziej specy-
ficznego faktu dotyczącego x-a, z którego to wynika; a zatem trzeba posia-
dać wiedzę wyrażaną w zdaniu Φ(x). Na przykład ktoś, kto ze zrozumieniem
używa nazwy „Chopin”, wie, że istniała taka osoba, jak Chopin. I odwrot-
nie, jeśli posiada się wiedzę wyrażaną w zdaniu Φ(x), to rozumie się to
zdanie, a zatem na mocy zasady znajomości jest się zaznajomionym z x-em.

Przy przyjęciu tej wiarygodnej hipotezy, zasada znajomości implikuje:
„Każde zdanie, które możemy zrozumieć, musi być zbudowane wyłącznie
ze składników, o których coś wiemy”. Odpowiada to przeformułowaniu
zasady życzliwości opartemu na pojęciu wiedzy. Jeśli pogląd taki jest popra-
wny, to wiedza odgrywa przynajmniej następującą centralną rolę: nie da się
bez niej w ogóle myśleć propozycjonalnie. W szczególności, nie można
posiadać prawdziwych lub fałszywych przekonań nie posiadając przynaj-
mniej częściowej wiedzy. Wiedza nie jest dodatkiem, który możemy wybrać.
Sceptyk, który wątpi, że cokolwiek wiemy, powinien również wątpić, że
cokolwiek myślimy.

2. Czy wiedza jest stanem umysłu?

Zgodnie z ortodoksyjnym poglądem filozoficznym przekonanie jest sta-
nem umysłu, natomiast wiedza nie. Celem tego wykładu jest zakwestionowa-
nie tego poglądu przez pokazanie jego związku z bardzo wątpliwą koncepcją

14 S. K r i p k e, Naming and Necessity, Oxford: Blackwell 1980 [Nazywanie a ko-
nieczność, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Pax 1988].
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umysłu. Doprowadzi to do bardzo prostej charakterystyki pojęcia wiedzy,
w myśl której wiedzy nie należy wyjaśniać za pomocą pojęcia przekonania.

Jedną ze złych racji zaprzeczania, że wiedza jest stanem umysłu, jest to,
iż podmiot nie zawsze może odróżnić obecność wiedzy od jej braku. Nie
ulega wątpliwości, że podmiot nie zawsze może przeprowadzić to rozróżnie-
nie. Na przykład mogę nie wiedzieć, że Tirli Bom ma identycznego brata
bliźniaka Tirli Bima. Gdy widzę Tirli Bima, jestem przekonany, iż widzę
Tirli Boma. Ponieważ nie widzę Tirli Boma, nie wiem, że widzę Tirli Bo-
ma, ale nie jestem w stanie wiedzieć, że nie wiem, iż nie widzę Tirli Bo-
ma15. Niemniej jednak moja niemożność rozpoznania tego braku wiedzy
w żaden sposób nie wykazuje, że wiedza nie jest stanem umysłu, ponieważ
podmiot nie zawsze może rozróżnić obecność stanu umysłu i jego brak.
W szczególności, podmiot nie zawsze może odróżnić obecność przekonania
od jego braku. Na przykład aby być przekonanym, że potrafię przepłynąć
dziesięć mil, muszę posiadać pewną dyspozycję do działania zgodnie
z moim przekonaniem w odpowiednich okolicznościach, a w skrajnych
przypadkach powierzyć jej niejako swoje życie. Gdy nie znajduję się w ta-
kich okolicznościach, mogę nie umieć powiedzieć, jak zachowałbym się,
gdybym w nich był, a zatem mogę nie być w stanie wiedzieć, czy rzeczy-
wiście jestem przekonany, iż potrafię przepłynąć dziesięć mil, a nie jedynie
wyobrażam sobie, że to potrafię. Fałszywe założenie, że podmiot zawsze
potrafi rozróżnić obecność stanu umysłu i jego brak, jest przejawem zdys-
kredytowanej kartezjańskiej koncepcji umysłu jako czegoś, co jest przezro-
czyste dla siebie samego. Nie można się nim posłużyć do pokazania, że
wiedza nie jest stanem umysłu.

Druga racja zaprzeczania, że wiedza jest stanem umysłu, jest następująca.
Jedynymi koniecznymi konsekwencjami stanu umysłu są inne stany umysłu.
Prawda jest konieczną konsekwencją wiedzy. Prawda nie jest stanem umys-
łu. A zatem wiedza nie jest stanem umysłu.

Argument ten można rozwinąć. Na określenie odpowiedniego rodzaju
związku koniecznego można posłużyć się terminem „determinacja” (rzecz
jasna, należy spytać, jaki jest to rodzaj). Stwierdzenie, że wiedza jest stanem
umysłu, równa się stwierdzeniu, że to, co dzieje się mentalnie z S, determi-
nuje to, czy S wie, że P. Stąd jeśli S wie, że P, wówczas to, co dzieje się
mentalnie z S, determinuje, iż S wie, że P. Ponieważ wiedza pociąga praw-
dę, więc to, iż S wie, że P, determinuje, że P. Ponieważ determinacja jest

15 J. H i n t i k k a, Knowledge and Belief: An Introduction to the Logic of the Two
Notions, Ithaca: Cornell University Press 1962, s. 106.
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przechodnia, to jeśli S wie, że P, wówczas to, co dzieje się mentalnie z S,
determinuje, że P. Może brzmi to wiarygodnie w kilku szczególnych przy-
padkach, np. gdy S wie, że czuje ból oraz gdy S zna twierdzenie matema-
tyczne dzięki prześledzeniu jego dowodu. Jednakże argument ten głosi, że
jest to całkowicie niewiarygodne w przypadku, gdy to, że P, jest przygod-
nym faktem dotyczącym świata zewnętrznego. Na przykład wiem, że istnieją
pola śnieżne na Mont Blanc, lecz można zaprzeczać, że to, co dzieje się
mentalnie ze mną, determinuje to, że na Mont Blanc istnieją pola śnieżne.

Argument ten zakłada pewną formę internalizmu: to, co dzieje się men-
talnie ze mną, nie może determinować tego, co przygodnie dzieje się
w świecie zewnętrznym wobec mojego ciała. Internalizm w tym sensie zo-
stał ostatnio poddany miażdżącej krytyce ze strony takich filozofów, jak
Tyler Burge, Gareth Evans, John McDowell i Hilary Putnam16. W szcze-
gólności dowodzono, że niektóre z naszych przekonań są zależne od przed-
miotu, w tym sensie, że koniecznym warunkiem ich posiadania jest istnienie
jakiegoś konkretnego przedmiotu, a być może nawet relacja przyczynowa
między nim a podmiotem. Na przykład w tej chwili patrzę na płaski stół
przede mną; aby podmiot był przekonany, że t e n stół jest płaski, stół ten
musi istnieć, a może nawet być przyczynowo powiązany z podmiotem.
W sytuacji kontrfaktycznej, w której ten stół nie istnieje, a ja mam tylko
halucynację płaskiego stołu, mógłbym wprawdzie szczerze powiedzieć: „Ten
stół jest płaski”, lecz nie wyraziłbym przekonania, że t e n stół jest płaski.
Jeśli zatem przekonanie, że ten stół jest płaski, jest stanem umysłu, wówczas
to, co dzieje się mentalnie ze mną, determinuje, że ten stół istnieje, czyli
determinuje fakt dotyczący świata zewnętrznego wobec mojego ciała.

Nie podejmę tu próby potwierdzenia wiarygodnego założenia, iż bycie
przekonanym, że ten stół jest płaski, jest rzeczywiście stanem mentalnym.
Wystarczy odnotować, że powyższa próba udowodnienia, iż wiedza nie jest
stanem umysłu, opiera się na kontrowersyjnym internalizmie i z tego wzglę-
du nie uzasadnia swego wniosku. Ponadto, jeśli przekonanie, że ten stół jest

16 T. B u r g e, Cartesian Error and the Objectivity of Perception, w: P. P e t t i t,
J. M c D o w e l l (eds.), Subject, Thought and Context, Oxford: Clarendon Press 1986,
s. 117-136; E v a n s, The Varieties of Reference; J. M c D o w e l l, Criteria, Defeasibi-
lity, and Knowledge, w: J. D a n c y (ed.), Perceptual Knowledge, Oxford: Oxford Univer-
sity Press 1988, s. 209-219; H. P u t n a m, Meaning and Reference, „The Journal of Phil-
osophy”, 70(1973), s. 699-711 [Znaczenie i referencja, przeł. T. Szubka, w: B. S t a n o s z
(red.), Fragmenty filozofii analitycznej, t. I: Filozofia języka, Warszawa: Aletheia-Spacja
1993, s. 246-257].
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płaski, nie jest stanem umysłu, to tak czy inaczej próba odróżnienia go jako
stanu umysłu od wiedzy, że ten stół jest płaski, kończy się niepowodzeniem.

Nawet jeśli przyjmuje się eksternalizm, to i tak istnieją granice tego, co
może być stanem umysłu. W szczególności nie jest nim prawdziwe przeko-
nanie. Podmiot jest prawdziwie przekonany co do jakiegoś zdania wtedy
i tylko wtedy, gdy jest co do niego przekonany i gdy jest ono prawdziwe.
Jeśli zdanie to nie dotyczy umysłu podmiotu, wówczas jego prawdziwość
nie jest stanem umysłu tego podmiotu. Ponieważ więc jeden człon koniun-
kcji, którą stanowi prawdziwe przekonanie, nie jest stanem umysłu, to nie
jest nim również samo prawdziwe przekonanie. U podstaw tego znajduje się
założenie, że koniunkcja stanów jest stanem umysłu tylko wtedy, gdy każdy
z jej stanów składowych jest stanem umysłu, albowiem wówczas jeśli jeden
z tych stanów składowych nie jest stanem umysłu, to nie jest nim również
sama koniunkcja. To wiarygodne założenie (oraz jego konwers) będzie tu
przyjmowane. Intuicyjnie rzecz biorąc, prawdziwe przekonanie nie jest sta-
nem umysłu i to założenie daje dobre wyjaśnienie tej intuicji. Nasuwa się,
oczywiście, pytanie, czy założenie to można wykorzystać w argumencie na
rzecz tezy, że sama wiedza nie jest stanem umysłu.

Proponowany tu argument wymaga tylko tego, by „S wie, że P” dało się
zanalizować jako koniunkcję, której „P” jest jednym z członów. Analiza ta
nie musi być nawet ściśle synonimiczna z jej pierwowzorem; musi tylko
podać konieczne i wystarczające warunki w sposób, który czyni stan wiedzy
dotyczący P koniunkcją, której jednym z członów jest prawdziwość zdania,
że P. Tradycyjnie zakładano, że wiedzę można poddać takiej analizie.
W szczególności, przez długi czas przyjmowano, że można ją zanalizować
jako uzasadnione prawdziwe przekonanie. Gettier pokazał nieadekwatność
tej analizy17, lecz doprowadziło to jedynie do rozkwitu dalszych prób
w tym względzie. Zakres tych prób można ocenić na podstawie książki
Roberta Shope’a, który śledzi ich rozwój w ciągu jednej tylko dekady18.
Jeśli którejś z tych analiz udałoby się wyrazić, czym jest dla S posiadanie
wiedzy, że P, to można by przyjąć, że proponowany argument jest trafny
i wiedza nie jest stanem umysłu. Jednakże istnieje przynajmniej dobre świa-
dectwo indukcyjne przemawiające za tym, że żadna z tych analiz nie jest
udana. Świadectwo to sprowadza się do niepowodzenia dotychczasowych
analiz zarówno pojęcia wiedzy, jak i innych filozoficznie doniosłych pojęć,

17 Is Justified True Belief Knowledge?
18 R. K. S h o p e, The Analysis of Knowing: A Decade of Research, Princeton: Prince-

ton University Press 1983.
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takich jak pojęcie znaczenia. Poszukiwanie koniecznych i wystarczających
warunków zaprowadziło teorię filozoficzną w ślepy zaułek.

Sprawy wyglądałyby inaczej, gdybyśmy dysponowali jakąś aprioryczną
racją, by sądzić, że pojęcie wiedzy da się zanalizować. Ale przecież nie
wszystkie nasze pojęcia są złożone. Dlaczego pojęcie wiedzy nie miałoby
być jednym z pojęć prostych? To, że prawda jest koniecznym warunkiem
wiedzy, mogłoby sugerować możliwość innych koniecznych warunków, które
w koniunkcji z nim byłyby również warunkiem wystarczającym. W wielu
jednak przypadkach nie ma możliwości, by uczynić warunek konieczny czło-
nem pełnej analizy. Na przykład bycie kolorowym jest koniecznym warun-
kiem bycia czerwonym, lecz bycie czerwonym nie jest koniunkcją bycia
kolorowym i pewnego innego niezależnie określonego warunku. Rzecz jasna,
ktoś utrzymujący, że wiedza nie jest stanem umysłu, ma pewną rację, by
próbować rozłożyć ją na koniunkcję stanów umysłu i innych warunków,
w celu zlikwidowania pozornych podobieństw między „S wie, że P” a kon-
strukcjami zawierającymi postawy propozycjonalne, które z pewnością repre-
zentują stany umysłu. Jednakże odwołanie się do tego motywu w poszuki-
waniu analizy z góry przesądzałoby sprawę w obecnym kontekście, w któ-
rym chodzi właśnie o to, czy wiedza j e s t stanem umysłu.

W dalszych rozważaniach będę przyjmował daleko idące założenie, że
świadectwo indukcyjne nie jest mylące: wiedzy nie można zanalizować jako
koniunkcji, której jednym z członów jest prawda. Właściwa obrona tego
założenia wymagałaby pełnego przeglądu wszystkich wcześniejszych prób
jej analizy, a tego nie można tu zrobić. Niemniej jednak można spytać, jakie
byłyby konsekwencje poprawności tego założenia. Pierwszą konsekwencją
będzie nietrafność wcześniej zaproponowanego argumentu mającego poka-
zać, że wiedza nie jest stanem umysłu. Czy istnieją jakieś inne racje przyję-
cia tego wniosku?

Można by dowodzić, że wiedza nie może odgrywać takiej roli w przyczy-
nowych wyjaśnieniach działania, jaką odgrywają stany umysłu. Należy,
oczywiście, przyznać, że często odwołujemy się do wiedzy podmiotu wyjaś-
niając przyczynowo jego działanie. Na przykład mówimy, że ktoś włamał
się do domu, ponieważ wiedział, że jest w nim duży diament (przy założe-
niu, że chciał go zdobyć). Będzie się jednakże sugerować, że rzeczywistą
przyczyną było jego przekonanie, iż ten diament jest w środku; włamałby
się on do tego domu, gdyby miał to przekonanie, bez względu na to, czy
byłoby ono wiedzą. Fakt, że wiedział, a nie jedynie był przekonany, że
diament jest w środku, pomaga wyjaśnić, dlaczego zdobył ten diament. Jest
to jednak inna kwestia, dla której istotna jest po prostu prawdziwość jego
przekonania. Twierdzi się więc, że przekonanie i prawda rozchodzą się
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w wyjaśnieniu przyczynowym, i dlatego wiedzy brak jednolitej roli wyjaś-
niającej wymaganej od stanu umysłu.

Sokratejskie ujęcie wartości wiedzy rozważane w pierwszym wykładzie
podsuwa początek odpowiedzi. Wiedzę charakteryzuje stabilność, której brak
prawdziwemu przekonaniu. Dlaczego włamywacz przeszukuje dom przez
sześć godzin wbrew radom jego wspólników? Dobrą odpowiedzią jest to, że
wiedział on, iż diament jest w środku. Złą odpowiedzią jest to, że był prze-
konany, iż diament jest w środku, gdyż nie wyjaśnia ona, dlaczego nie
porzucił swego przekonania po trzech godzinach bezowocnych poszukiwań.
Nawet gdyby początkowo był on p e w n y, że diament jest w środku, nie
wiedząc jednak o tym, to mogłaby temu towarzyszyć pewność, że znajdzie
go w ciągu trzech godzin. W takim przypadku zrezygnowałby on przypusz-
czalnie z obu tych pewności wskutek trzygodzinnych bezowocnych poszuki-
wań, czyli wskutek sytuacji, co do której miał wcześniej pewność, że nie
zajdzie. W przeciwieństwie do tego w i e d z a, że diament jest w środku,
nie mogłaby być oparta na fałszywym przekonaniu, że znajdzie go w ciągu
trzech godzin.

Naszkicowane właśnie różnice przyczynowe między wiedzą a przekona-
niem są, oczywiście, unieważnialne. Trzygodzinne bezowocne poszukiwania
mogą przekreślić to, co było wiedzą, że diament jest w środku. W równej
mierze stanowcze przekonanie o tej samej treści, lecz nie stanowiące wie-
dzy, mogłoby przetrwać wiele godzin bezowocnych poszukiwań. Taka jed-
nak unieważnialność jest czymś typowym dla przyczynowych różnic między
stanami. Istnieje przyczynowa różnica między suchością a wilgotnością jako
stanami zapałek; jest bardziej prawdopodobne, że po potarciu zapalą się
suche zapałki, niż że zapalą się zapałki wilgotne. Niemniej jednak suche
zapałki niekiedy nie zapalają się po potarciu, a wilgotne niekiedy się zapala-
ją. Tak samo jest bardziej prawdopodobne, że wiedza przetrwa niepowodze-
nia, niż że przetrwa je samo przekonanie, nawet jeśli niekiedy wiedza nie
przetrwa, a samo przekonanie niekiedy przetrwa. Sokrates miał rację; istnieje
autentyczna, chociaż unieważnialna, różnica przyczynowa między wiedzą
a samym przekonaniem.

Stałość wiedzy nadaje jej jednolitą rolę przyczynowo-wyjaśniającą, której
można wymagać od autentycznego stanu umysłu. Rola ta scala przekonanio-
wy aspekt wiedzy z jej aspektem prawdziwościowym: z prawdziwością nie
tylko samego przekonania, ale i wszystkich innych przekonań, na których
jest ono oparte, gdyż prawdziwe przekonania oparte na przekonaniach fał-
szywych zazwyczaj nie są stałe. To wiedza, a nie prawdziwe przekonanie
czy nawet uzasadnione prawdziwe przekonanie, spełnia jednolitą funkcję
przyczynowo-wyjaśniającą.
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Stałość jest własnością eksternalistyczną. Jest ona uzależniona od stanu
świata zewnętrznego wobec głowy podmiotu. Ale przyczynowe różnice
między stanami umysłu mogą równie dobrze być różnicami eksternalistycz-
nymi. Bycie przekonanym, że ten stół jest płaski, różni się pod względem
eksternalistycznych własności przyczynowych od ulegania halucynacji we-
wnętrznie nieodróżnialnej od bycia przekonanym, że ten stół jest płaski. Na
przykład jest bardziej prawdopodobne, że to przekonanie, a nie halucynacja,
spowoduje postawienie filiżanki na tym stole. Przyczynowe różnice między
wiedzą a samym przekonaniem nie są wcale bardziej kontrowersyjne.

Będę odtąd przyjmował, że wiedza rzeczywiście jest stanem umysłu. Nie
będzie ona jedynym faktywnym (pociągającym prawdziwość) stanem umys-
łu. Koniecznie, jeśli S pamięta, że P, to P; koniecznie, jeśli S widzi, że P,
to P. Jeśli nie jest tak, że P, to ludzie mogą myśleć, że pamiętają lub że
widzą, że P, lecz w rzeczywistości nie pamiętają lub nie widzą, że P. Zarzu-
ty pod adresem pamiętania lub widzenia jako stanów umysłu nie są wcale
lepsze niż zarzuty pod adresem posiadania wiedzy.

Można utrzymywać, że wszystkie faktywne stany umysłu są szczególnymi
rodzajami wiedzy. Jeśli S pamięta, że P, to S wie, że P; jeśli S widzi, że P,
to S wie, że P. Takie okresy warunkowe można kwestionować na tej podsta-
wie, że mylące świadectwo, które fałszywie sugeruje, iż to, co robi S, nie
jest pamiętaniem lub widzeniem, może pozbawić S wiedzy, że P. Na przy-
kład kiedy pamiętam, że P, może nie być dla mnie jasne, czy pamiętam, czy
też sobie wyobrażam; gdy widzę, że P, może nie być dla mnie jasne, czy
widzę, czy też ulegam halucynacji. W takich przypadkach pamiętam, że P,
nie wiedząc, iż pamiętam, że P, bądź widzę, że P, nie wiedząc, iż widzę,
że P. Jest zatem wiarygodne, że pamiętam lub widzę, że P, nie wiedząc, iż
wiem, że P. Nie wynika z tego jednak, iż pamiętam lub widzę, że P, nie
wiedząc, że P, ponieważ mogę wiedzieć, że P, nie wiedząc, iż wiem, że
P. Jeśli związek między S a faktem, że P, jest wystarczająco stały, by stano-
wił pamiętanie lub widzenie, to jest wystarczająco stały, by stanowił posia-
danie wiedzy. W najgorszym razie nie stanowi on posiadania wiedzy, że się
wie. Można zatem bronić tezy, że pamiętanie, widzenie i inne faktywne
stany umysłu pociągają wiedzę.

Jeśli wszystkie faktywne stany umysłu pociągają wiedzę, to wiedzę moż-
na po prostu określić jako najbardziej ogólny faktywny stan umysłu. S wie,
że P, wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje pociągający prawdziwość stan umys-
łu Φ taki, że S Φ, że P. W tym sensie pojęcie wiedzy można zanalizować
w kategoriach pojęcia prawdy i pojęcia stanu umysłu. W przeciwieństwie do
prób analizowania pojęcia wiedzy w kategoriach pojęcia prawdy, pojęcia
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przekonania i innych pojęć, ta analiza jest jawnie uboga i powierzchowna.
O ile w ogóle poprawna, to znajduje się ona na powierzchni języka i jest
niemal równie trywialna jak analiza pojęcia kawalera jako pojęcia nieżonate-
go osobnika płci męskiej. Nie stanowi ona zatem wyjątku od twierdzenia,
że filozoficzne poszukiwania bogatych, dogłębnych analiz są daremne.

Chociaż analiza wiedzy jako najbardziej ogólnego faktywnego stanu
umysłu jest trywialna, to należy ją interpretować ostrożnie, aby nie padła
ofiarą kontrprzykładów. Zauważmy na przykład, że „S wie, że P” jest anali-
zowane jako „Istnieje pociągający prawdziwość stan umysłu Φ, taki, że S
Φ, że P”, a nie jako „Istnieje pociągający P stan umysłu Φ, taki, że S Φ”.
Różnica ta nie jest bez znaczenia. Na przykład przy założeniu, że „P” wy-
raża prawdę konieczną, każdy stan umysłu pociąga P, ponieważ wchodzące
tu w grę pojęcie pociągania jest po prostu ścisłą implikacją (koniecznościo-
wą implikacją materialną). Jeśli przyjmie się tę drugą analizę, to każda
istota, która w ogóle posiada umysł, będzie uchodziła za wiedzącą, że P,
bez względu na to, jak skomplikowaną prawdą matematyczną jest P, a to
jest absurdem. To pewien rodzaj stanów umysłu – posiadanie wiedzy, a nie
posiadanie wiedzy, że P – musi być zaklasyfikowany jako faktywny lub nie.
Innymi słowy, punktem wyjścia jest wiedza jako relacja między podmiotami
a treściami, a nie wiedza, że P jako relacyjna własność podmiotów.

Powyższa analiza wiedzy przenosi cały ciężar na pojęcie stanu umysłu.
Na przykład gdyby prawdziwe przekonanie traktować jako stan umysłu, to
w myśl tej analizy pociągałoby ono wiedzę; dlatego ważne jest, aby praw-
dziwego przekonania nie traktować jako stanu umysłu. Ponownie: koniecz-
nie, jeśli podmiot zapomniał, że P, to P; ponieważ zapomnienie, że P, ewi-
dentnie nie pociąga posiadania wiedzy, że P, ważne jest, aby zapomnienia
nie traktować jako stanu umysłu19. Jest to jednak dostatecznie wiarygodne;
zapomnieć, że P, to posiadać kiedyś wiedzę, że P, a następnie przestać ją
posiadać; nie istnieją zaś żadne racje przemawiające za tym, aby utratę stanu
umysłu traktować jako inny stan umysłu.

Po porzuceniu próby zrozumienia wiedzy w kategoriach przekonania,
naturalne staje się pytanie, czy przekonanie da się zrozumieć w kategoriach
wiedzy. Na początek można byłoby zaproponować, iż być przekonanym, że
P, to znajdować się w stanie umysłu, który, o ile wiadomo, jest stanem
posiadania wiedzy, że P. W tej postaci nie jest to jednak w pełni trafne,
ponieważ jeśli mam halucynację stołu, to mogę być w stanie, który, o ile
mi wiadomo, jest posiadaniem wiedzy, że ten stół jest płaski, a jednak nie

19 U n g e r, Ignorance: A Case for Scepticism, s. 161.
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być przekonanym, że t e n stół jest płaski, ani nie zajmować żadnej innej
postawy propozycjonalnej w stosunku do tej treści z powodu braku odpo-
wiedniego kontaktu przyczynowego z tym stołem. Problem ten jest analo-
giczny do problemu, jaki powstaje przy analizie „S wie, że P” jako „Istnieje
pociągający P stan umysłu Φ, taki, że S Φ”. Błąd polega tu na skupieniu
się na relacyjnej własności podmiotów – w tym przypadku na byciu przeko-
nanym, że P – zamiast na relacji między podmiotami a treściami – na byciu
przekonanym. Odpowiednio ulepszona charakterystyka jest następująca: być
przekonanym, że P, to pozostawać w relacji, która, o ile wiadomo, jest po-
siadaniem wiedzy tej treści, że P. Ta relacja, a nie treść, stanowi zasięg
wyrażenia „o ile wiadomo”.

Powyższa charakterystyka przekonania w kategoriach wiedzy może posłu-
żyć do wyjaśnienia pewnych zastanawiających właściwości przekonania.
Hume, na przykład, borykał się z faktem, że przekonanie jest w dużej mie-
rze niezależne od woli; nie można według upodobania posiadać przekonania,
tak jak można według upodobania siadać20. Fakt ten okazał się trudny do
wyjaśnienia. Obecnie łatwiejsze wydaje się wyjaśnienie faktu, że nie można
posiadać wiedzy według upodobania, ponieważ jeśli to, czy P, pozostaje
poza kontrolą podmiotu, to jak podmiot może w sposób zamierzony dowie-
dzieć się, że P? Podmiot może niekiedy doprowadzić do tego, że wie, c z y
P, lecz to coś zupełnie odmiennego; to świat rozstrzyga o tym, czy posiada-
nie wiedzy, czy P, jest posiadaniem wiedzy, że P, czy też posiadaniem
wiedzy, iż nie jest tak, że P. Przyjmując, że podmiot nie może po prostu
zdecydować o posiadaniu wiedzy, że P, trudno się dziwić, że nie może on
po prostu zdecydować o pozostawaniu w relacji, która, o ile mu wiadomo,
jest posiadaniem wiedzy tej treści, że P.

Niestety, ta charakterystyka przekonania w kategoriach wiedzy nadal ma
braki. Weźmy pod uwagę kota, który jedynie spodziewa się, że nieznajomy
go nakarmi. Przypuszczalnie nie posiada on pojęcia wiedzy, a zatem pozo-
staje w relacji, która, o ile mu wiadomo, jest posiadaniem wiedzy tej treści,
że nieznajomy go nakarmi, a mimo to nie jest on przekonany, że nieznajo-
my go nakarmi. I odwrotnie, człowiek może być przeświadczony, że przeży-
je poważną chorobę, a mimo to wiedzieć, że nie wie, iż ją przeżyje. Jest on
przekonany co do pewnej treści nie pozostając do niej w relacji, która, o ile

20 D. H u m e, A Treatise of Human Nature, dodatek; t e n ż e, An Enquiry Concer-
ning Human Understanding, rozdz. V, cz. II [Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamie-
rowski, t. II, Warszawa: PWN 1963, s. 455-475; Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł.
J. Łukasiewicz, K. Twardowski, Warszawa: PWN 1977, s. 59-69].
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mu wiadomo, jest wiedzą. Pozostawanie w relacji do treści, że P, która,
o ile wiadomo, jest posiadaniem wiedzy, nie jest zatem ściśle konieczne czy
wystarczające do bycia przekonanym, że P. Biorąc pod uwagę wcześniejsze
ograniczenia nałożone na próby podania nietrywialnych analiz, nie jest to
raczej zaskakujące. Wszystko jest tym, czym jest, a nie czymś innym. Nie-
mniej jednak jest godne uwagi, że w kategoriach wiedzy można zdefiniować
zupełnie dobre przybliżenie przekonania – przynajmniej tak dobre, jak przy-
bliżenia wiedzy w kategoriach przekonania. Co więcej, w pewnym sensie
wiedza nadal wydaje się stanem, do którego aspirują wszystkie przekonania.
Ujmując schematycznie: jeśli być przekonanym o czymś, to mieć dyspozycję
do stwierdzenia tego w głębi własnego serca, zaś akt stwierdzania jest po-
prawny tylko wtedy, gdy stwierdzający wie, że to, co stwierdzane, jest pra-
wdziwe, to w pewnym sensie stan przekonania jest poprawny tylko wtedy,
gdy posiadacz przekonania wie, że to, o czym jest przekonany, jest praw-
dziwe.

W tym miejscu można postawić zarzut językowy. Wywodzi się on z prac
J. L. Austina i Zeno Vendlera21. Między wyrażeniami „wiedzieć” i „być
przekonanym” istnieją znaczące różnice gramatyczne. Można stawiać pytania
„Skąd o tym wiecie?” i „Dlaczego jesteście o tym przekonani?”, ale nie
„Dlaczego to wiecie?” lub „Skąd o tym jesteście przekonani?”. Jeśli przewi-
dujecie, że P, to moje twierdzenie „Jestem przekonany o tym, co przewidu-
jecie” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy jestem przekonany, że P,
lecz moje twierdzenie „Wiem, co przewidujecie” jest prawdziwe wtedy
i tylko wtedy, gdy wiem, iż p r z e w i d z i e l i ś c i e, ż e P. Podob-
na różnica gramatyczna istnieje między „Jestem przekonany o tym, co wie-
cie” a „Wiem, o czym jesteście przekonani”. „On wie, czy pada” jest dobrze
zbudowaną wypowiedzią, natomiast wypowiedź „On jest przekonany, czy
pada” jest niedobrze zbudowana. I tak dalej. Ogólnie mówiąc, inne czaso-
wniki faktywne, takie jak „pamiętać” i „widzieć” zachowują się podobnie
jak „wiedzieć”; inne czasowniki niefaktywne, takie jak „pragnąć” i „zamie-
rzać” zachowują się podobnie jak „być przekonanym”. Sugerowano, że
różnice te należy przypisać przedmiotom tych czasowników: temu, że przed-
miotem czasowników faktywnych są fakty, podczas gdy przedmiotem czaso-
wników niefaktywnych są zdania. Fakty są tu pojmowane nie jako prawdzi-

21 J. L. A u s t i n, Other Minds, w: t e n ż e, Philosophical Papers, ed. by J. O.
U r m s o n, G. J. W a r n o c k, Oxford: Oxford University Press 19793, s. 76-116
[Umysły innych, w: t e n ż e, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne,
przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: PWN 1993, s. 104-155]; Z. V e n d l e r, Res Cogitans:
An Essay in Rational Psychology, Ithaca: Cornell University Press 1972, s. 89-119].
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we zdania, lecz jako coś znajdującego się „w świecie”, w przeciwieństwie
do zdań. Jeśli przedmioty wiedzy i przekonania są różne, to trudniej jest
scharakteryzować te drugie w kategoriach pierwszych. Można nawet utrzy-
mywać, że różnica ta stanowi zasadniczą podstawę do twierdzenia, zgodnie
z którym czasowniki niefaktywne, w przeciwieństwie do czasowników fak-
tywnych, opisują stany umysłu.

Gramatyczne różnice między „wiedzieć” i „być przekonanym” z pewnoś-
cią mają jakieś znaczenie, lecz niełatwo jest powiedzieć, jakie. Po bliższym
zbadaniu okazuje się, że czasowniki wyrażające postawy nie dzielą się na
mocy kryteriów gramatycznych na dwie jednolite klasy: faktywne i niefak-
tywne. Na przykład czasownik „powiedzieć” zachowuje się gramatycznie
zupełnie tak jak „wiedzieć”: jeśli przewidziałeś, że P, to moje twierdzenie
„Powiedziałem mu o twoim przewidywaniu” jest prawdziwe wtedy i tylko
wtedy, gdy powiedziałem mu, iż p r z e w i d z i a ł e ś, ż e P itd.
Niemniej jednak nie jest on faktywny; ktoś może wam powiedzieć, że po-
ciąg jest punktualny, gdy nie jest on punktualny. Podobnie jest z czasowni-
kiem „wyobrażać sobie”.

Istnieje również pozytywna racja, by wątpić, że przedmiotami wiedzy są
fakty, pojmowane jako coś znajdującego się w świecie, w przeciwieństwie
do zdań. Tak pojmowane fakty powinny być bowiem przypuszczalnie indy-
widualizowane w sposób mniej zróżnicowany niż zdania. Jako coś znajdują-
cego się w świecie, fakt, że Cyceron był mówcą, oraz fakt, że Tuliusz był
mówcą, nie różnią się od siebie, ponieważ Cyceron b y ł Tuliuszem. Nato-
miast niekiedy odróżnia się zdanie, że Cyceron był mówcą, od zdania, że
Tuliusz był mówcą. W każdym razie wnioskowanie od „Cyceron = Tuliusz”
i „Jan wie, że Cyceron był mówcą” do „Jan wie, że Tuliusz był mówcą”
powinno być w pewien sposób bardziej wiarygodne niż wnioskowanie od
„Cyceron = Tuliusz” i „Jan jest przekonany, że Cyceron był mówcą” do
„Jan jest przekonany, że Tuliusz był mówcą”. W rzeczywistości jednak te
dwa wnioskowania nie różnią się wcale pod względem wiarygodności; zdają
się one raczej dzielić ten sam los. Byłoby czymś zaskakującym, gdyby ist-
niała głęboka różnica ontologiczna między przedmiotami wiedzy i przekona-
nia. Gramatyczne różnice między wiedzą a przekonaniem nie przemawiają
za tym, że ani wiedzy nie można zrozumieć w kategoriach przekonania, ani
odwrotnie. Ogólniej biorąc, gramatyczne różnice między czasownikami fak-
tywnymi a niefaktywnymi są spójne z poglądem, że oba te rodzaje czaso-
wników charakteryzują stany mentalne.

Wykład ten nie dowiódł, że wiedza jest stanem umysłu. Niemniej jednak
pogląd, że tak jest, wyłonił się jako poważna możliwość. Następnym kro-

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



334 Timothy Williamson

kiem powinno być zbadanie następstw tego poglądu dla naszej koncepcji
umysłu. Stanem czego może być wiedza? Pytanie to pozostawiam
otwarte22.

22 Pierwotna wersja tych wykładów została przedstawiona w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w marcu 1993 roku, a następnie służyła mi jako podstawa zajęć prowadzonych
wspólnie z Johnem Campbellem w Oksfordzie latem 1993. W obu przypadkach zostały
poczynione cenne uwagi.

Przełożyli Marcin Iwanicki, Stanisław Judycki i Tadeusz Szubka
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red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 335-358

Bill Brewer

Podstawy wiedzy percepcyjnej

Percepcja dostarcza nam wiedzy o tym, jak się rzeczy mają w otaczają-
cym nas świecie. Zajmę się tu dwoma kwestiami dotyczącymi tego faktu.
Po pierwsze, jak taka wiedza jest możliwa, i po drugie: co jej możliwość
mówi nam (jeśli w ogóle cokolwiek mówi) o naturze doświadczenia percep-
cyjnego. Mam nadzieję przekonać czytelników do wzajemnie wspierających
się koncepcji epistemicznego autorytetu percepcji oraz pewnej istotnej cechy
treści doświadczenia zmysłowego. Zacznę od kilku spraw znanych z teorii
wiedzy percepcyjnej, na tle których zaprezentuję własne stanowisko.

1. Reliabilizm, internalizm i klasyczny fundacjonalizm

Według uproszczonej reliabilistycznej charakterystyki epistemicznego
statusu przekonań opartych na percepcji, przekonania te są wiedzą jedynie
wówczas, gdy typ doświadczenia, na którym są one oparte, jest „rzetelnym
wskaźnikiem” ich prawdziwości. W świetle tego poglądu doświadczenie jest
przyczyną przekonań o tym, jak się rzeczy mają w świecie otaczającym
podmiot. Przekonania te są wiedzą percepcyjną po prostu na mocy faktu, że
relacje między światem, doświadczeniem i przekonaniem dają pewność, iż
takie przekonania percepcyjne podążają, w pewnym sensie, śladem prawdy.
Jest, oczywiście, wiele istotnie różniących się między sobą wersji reliabiliz-
mu, ale dla moich potrzeb następująca formuła wystarczająco ujmuje ich
podstawową ideę:

(R) Przekonanie percepcyjne osoby S, że p jest wiedzą wtedy i tylko
wtedy, gdy: osobie S, formułującej sąd na podstawie doświad-
czenia, wydaje się, że p, i sąd osoby S, że rzeczy są takie, jakimi
wydają się być w doświadczeniu (szczególnie w związku z p)
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prowadzi do prawdziwego przekonania w świecie aktualnym i w
zbliżonych do niego światach możliwych.

Tak zwani internaliści domagają się, aby przekonanie, które ma być
autentyczną wiedzą, spełniało jeszcze inny wymóg racjonalności oprócz (lub
może nawet zamiast) faktycznego spełnienia warunku śledzenia prawdy
przez metodę nabywania przekonania, który w następującym sensie jest
całkowicie zewnętrzny wobec umysłu podmiotu: może być on spełniony
przez osobę nie mającą zupełnie żadnego rozeznania czy, jak lub dlaczego
jej przekonanie jest uzasadnione. Gdy chodzi o tę osobę, musi ona po prostu
żywić to przekonanie. Ustalenie, czy jest ono epistemologicznie poprawne,
w istotnym tu sensie, czy też nie jest, może być całkowicie poza jej zasię-
giem. Internalista uważa natomiast, że jeśli przekonanie ma być wiedzą,
musi być ono r o z u m n e w tym znaczeniu, że sam podmiot poznający
musi jakoś zdawać sobie sprawę, dlaczego powinien je utrzymywać lub
w jaki sposób wie dzięki niemu o otaczających go rzeczach. Według tego
poglądu nie jest epistemologicznie wystarczające, aby dana osoba posiadała
„rację” swego przekonania jedynie w tym zdegenerowanym lub minimalnym
sensie, iż opiera się ono na doświadczeniu zmysłowym, które tak a tak
zinterpretowane po prostu podąża śladem prawdy. Osoba ta musi się oriento-
wać, dlaczego ma słuszność, żywiąc to przekonanie. Ten ogólny wymóg,
sformułowany w neutralny sposób, brzmiałby następująco: jeśli przekonanie
percepcyjne ma być wiedzą, podmiot musi uchwycić, jak dzięki niemu wie
o rzeczach w otaczającym go świecie1.

Stanowisko, które będę nazywał k l a s y c z n y m f u n d a c j o -
n a l i z m e m, jest znaną i ważną próbą spełnienia intuicji internalisty.

1 Powszechne zastosowanie wymogu internalistycznego – rozumianego jako warunek
konieczny, który musi spełnić wszystko, co chcielibyśmy uznać za wiedzę – nasuwa wiele
możliwych kontrprzykładów związanych np. z takimi zjawiskami jak: ślepowzrok, znajdowa-
nie wody za pomocą różdżki czy poczucie bycia obserwowanym; pewne wspomnienia z dzie-
ciństwa, o których nie wiadomo, czy pochodzą „od wewnątrz”, z doświadczenia, czy opierają
się, powiedzmy, na świadectwie rodziców; różne samookreślenia dotyczące postawy ciała,
obecnej aktywności intencjonalnej, własnych przekonań, pragnień, itp.; wiedza o imieniu,
nazwisku, numerze telefonu bliskiego przyjaciela bądź swoim własnym lub o tym, że obecnie
nie śpię; także pewna podstawowa wiedza aprioryczna, np. że 2 + 2 = 4. Należałoby bez wąt-
pienia powiedzieć coś więcej o tych i o wielu innych przypadkach. Analiza niektórych z nich
byłaby sama w sobie bardzo interesująca, lecz wykracza ona daleko poza cel tego artykułu.
Muszę jednak przyznać, że wcale nie jestem pewien, jak taka analiza by wyglądała. Dla
obecnych potrzeb wystarczy jednak zwrócić uwagę na to, że ów wymóg wydaje się intuicyj-
nie poprawny w zastosowaniu do najbardziej podstawowych i centralnych przypadków wiedzy
percepcyjnej.
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Z grubsza rzecz biorąc, polega ono na tym, że przekonania percepcyjne
o świecie otaczającym podmiot poznający są rozumne, w wymaganym tu
sensie, ponieważ można je wyprowadzić z jawnie uzasadnionych, fundamen-
talnych przekonań introspekcyjnych o wewnętrznej naturze doświadczenia
zmysłowego, przy użyciu dającej się uzasadnić, ogólnej zasady łączącej
doświadczenie ze światem. Inaczej mówiąc, dana osoba ujmuje, w jaki spo-
sób wie na podstawie percepcji, jak mają się rzeczy w otaczającym ją świe-
cie, ponieważ:

(a) jest dla niej oczywiste, jak rzeczy jawią się w doświadczeniu,
albo inaczej: jej introspekcji przejrzyste jest to, iż wewnętrznie
doświadczenie przebiega tak a tak;

(b) wie ona, że sposób w jaki rzeczy wydają się być w doświadcze-
niu jest dobrym wskaźnikiem tego, jak faktycznie rzeczy się
mają, albo inaczej: wie ona, iż doświadczenie, które wewnętrznie
przebiega tak a tak, jest rzetelnym wskaźnikiem, iż świat wokół
niej jest taki, za jaki go bierze.

Niestety, zarówno (a), jak i (b) napotykają poważne trudności.
W przypadku (a) niezwykle trudno jest dokładnie określić, co i jak ma być
znane, gdy chodzi o doświadczenie zmysłowe (w sposób, który w tym pun-
kcie będzie w stanie sprostać różnym wymogom całościowej teorii); co do
(b) to powszechnie wiadomo, że znajomość zasady wiążącej doświadczenie
ze światem jest problematyczna. Jeśli chodzi o tę pierwszą sprawę, to mamy
do czynienia z napięciem między dwoma powiązanymi z sobą elementami.
Po pierwsze, czyjaś świadomość wewnętrznej natury doświadczenia zmysło-
wego musi być na tyle bezpośrednia – nieomylna, niepodważalna, samopre-
zentująca się itp. – aby nie wymagała żadnego dodatkowego uzasadnienia,
a zarazem jej treść musi być na tyle bogata, żeby mogła stanowić podstawę
całej jego wiedzy empirycznej. Po drugie, to, co ów ktoś zna w taki sposób,
ma dostarczyć wyrażonych w pojęciach faktualnych przesłanek wnioskowa-
nia, a mimo to ma ono być „dane” przed i niezależnie od jakiegokolwiek
tła teoretycznego czy językowego, które jest wymagane dla uzasadnienia
takiej struktury. Gdy chodzi natomiast o znajomość ogólnej zasady łączącej
doświadczenie ze światem, to istnieją dobrze znane zarzuty wobec wszyst-
kich trzech standardowych propozycji: indukcji, wnioskowania do najlepsze-
go wyjaśnienia i argumentacji transcendentalnej. Nie będę powtarzał wszyst-
kich tych zarzutów, ale sądzę, że łącznie niweczą one program klasycznego
fundacjonalizmu. Chcę raczej zaproponować ujęcie konkurencyjne, które
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czyni zadość temu, co – jak sądzę – jest słuszne w wymogu nałożonym
przez internalistę na wiedzę percepcyjną.

2. Nowe podejście do wiedzy percepcyjnej

Myślę, że klasyczny fundacjonalizm słusznie uznaje potrzebę jakiegoś
spełnienia internalistycznego wymogu dotyczącego wiedzy percepcyjnej,
wymogu, że podmiot powinien uchwycić (na podstawie swojego doświadcze-
nia), w jaki sposób wie, jak się rzeczy mają wokół niego. Jednak próbując
to uczynić, fundacjonalizm schodzi na manowce, gdyż zwraca się w kierunku
nie tej cechy doświadczenia, co trzeba. Kluczowy moment nie sprowadza się
do tego, że posiadamy nieomylną wiedzę przynajmniej o tym, jakie jest
nasze doświadczenie, z której musimy jakoś zbudować autentyczną wiedzę
percepcyjną o świecie zewnętrznym. Jest raczej tak, że nasze doświadczenie
przedstawia nam świat rzeczy w o k ó ł n a s, które powiązane są prze-
strzennie nie tylko z sobą nawzajem, ale także z nami samymi. W tym sen-
sie percepcja jest p e r s p e k t y w i c z n a, skoncentrowana na pod-
miocie; ukazuje ona sposób, w jaki świat jest z nim powiązany. Czuję np.
coś twardego z m o j e j p r a w e j s t r o n y, słyszę huk z a
m n ą lub widzę coś poruszającego się z p r a w e j d o l e w e j
s t r o n y n a p r z e c i w m n i e. Spostrzeżenia te mają e g o -
c e n t r y c z n ą t r e ś ć p r z e s t r z e n n ą: przedstawiają rela-
cje przestrzenne między tym, co ja spostrzegam, a mną samym jako spo-
strzegającym podmiotem. Uważam, że to jest właśnie ich podstawowa cecha
epistemologiczna.

Perspektywiczna natura percepcji polega m.in. na tym, że przedmioty
dane są w doświadczeniu jako dostępne dla poznającego podmiotu. Nasza
podstawowa świadomość otaczającego świata jest nieodłącznie związana
z możliwościami naszego oddziaływania na spostrzegane rzeczy i ich poten-
cjalnie zmiennym wpływem na nas w doświadczeniu2. Tak więc w zgod-

2 Mój artykuł Self-Location and Agency („Mind”, 101(1992), s. 17-34), jest próbą objaś-
nienia i uzasadnienia idei, że percepcja ma samolokacyjną egocentryczną treść przestrzenną
z racji jej bezpośredniej roli w kontroli i koordynacji podstawowego działania przestrzennego.
Wydaje mi się teraz, że nie uwzględniłem tam wystarczająco ważności ujęcia przez podmiot
poznający w doświadczeniu potencjalnego wpływu rzeczy na niego, co jest tak bardzo istotne
dla obecnych rozważań epistemologicznych.

Koncepcja informacji percepcyjnej jako nieodmiennie relacyjnej, dotyczącej interakcji
między podmiotem i przedmiotem jest zasadniczym tematem książek J. J. Gibsona (The
Senses Considered as Perceptual Systems, Boston: Houghton Mifflin 1966, a zwłaszcza The
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nym z rzeczywistością egocentrycznym spostrzeżeniu przestrzennym, otacza-
jący nas świat rzeczy jawi się nam tak, że zarazem ujmujemy, w jaki sposób
wiemy o tym, jak się rzeczy mają. Dokładnie w tym samym spostrzeżeniu,
ujmując przestrzenne relacje rzeczy do nas, jesteśmy świadomi dostępności
dla nas tego, że są one właśnie takie.

Dobrym sposobem zobrazowania powyższej sprawy jest przeciwstawienie
autentycznej sytuacji percepcyjnej samemu rzetelnemu procesowi formowa-
nia przekonań, który mógłby zostać uznany za w pełni epistemicznie satys-
fakcjonujący jedynie przez kogoś całkowicie nieczułego na intuicję interna-
listy. Załóżmy, że od czasu do czasu pojawiają się we mnie przeczucia,
którym towarzyszy, powiedzmy, oślepiające światło; załóżmy też, że są to
w najwyższym stopniu rzetelne wskaźniki tego, co robi w tym czasie moja
siostra. Możemy nawet przyjąć istnienie pewnego dotąd nie znanego mecha-
nizmu przyczynowego, który leży u podstaw ich zachodzenia i rzetelności.
Mimo to przekonania ukształtowane na tej podstawie nie mogą być bynaj-
mniej uznane za moją autentyczną wiedzę. Nie mam bowiem żadnego poję-
cia o tym, jak lub czy w ogóle mogą być one trafne: nic nie czyni tych
przekonań bardziej rozumnymi od ich zaprzeczenia.

Jednym ze środków zaradczych może być w tej sytuacji przyjęcie stano-
wiska klasycznego fundacjonalizmu. Przypuśćmy dla celów argumentacji, że
moje poznanie treści takich przeczuć nie tworzy żadnego problemu, tzn.
kiedy ono zachodzi, wiem bez trudu, iż dotyczy ono tego, że moja siostra
teraz właśnie pływa. Uformowane na tej podstawie moje prawdziwe przeko-
nanie, że ona właśnie pływa, będzie spełniało internalistyczny warunek bycia
wiedzą: ujmuję, w jaki sposób wiem, co ona robi, gdy wiem, iż takie prze-
czucia są rzetelne. Mógłbym to wiedzieć np. przez zrozumienie mocnego
mechanizmu przyczynowego prowadzącego od tego, co robi moja siostra, do
moich przeczuć na ten temat, które dzięki temu mechanizmowi są rzetelne
– po prostu przez poznanie istnienia pewnego takiego mechanizmu bez

Ecological Approach to Visual Perception, Boston: Houghton Mifflin 1979), których myśl
przewodnia brzmi: „Spostrzegać świat to współspostrzegać samego siebie” (The Ecological
Approach to Visual Perception, s. 126). Fundamentalne znaczenie filozoficzne tego poglądu
uświadomiła mi Noami Eilan, choć w nieco innym kontekście: w kontekście jej koncepcji
ś w i a d o m o ś c i percepcyjnej (Consciousness and Self, Oxford: Clarendon Press,
w przygotowaniu). Myśl o jego wymiarze epistemologicznym podsunął mi Michael Ayers
(Locke, vol. I: Epistemology, London: Routledge 1991, zwłaszcza rozdz. XV i XXI) w swym
rozwinięciu koncepcji „wiedzy zmysłowej” J. Locke’a (An Essay Concerning Human Under-
standing, ed. by P. H. Nidditch, Oxford: Clarendon Press 1975, IV.II.14 [Rozważania doty-
czące rozumu ludzkiego, przeł. B. J. Gawecki, t. II, Warszawa: PWN 1955, s. 211-213]). Dla
tych, którzy czytali Ayersa, będzie oczywiste, ile się od niego nauczyłem.
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zrozumienia, na czym on polega lub jedynie przez doświadczenie samej
rzetelności w trakcie powtarzających się i potwierdzonych zdarzeń tego
rodzaju. Tak czy inaczej, mógłbym dzięki takiej metodzie poznania ich
rzetelności dojść do uznania moich przeczuć za źródło wiedzy o mojej sios-
trze. W ten sposób mógłbym nabyć zdolność zdobywania jakiejś pozazmy-
słowej wiedzy percepcyjnej.

Być może to wystarczy, aby w omówionym przypadku spełnić wymóg
internalisty. Jednak rozwiązanie takie wzięte jako ogólne ujęcie epistemolo-
gicznej roli doświadczenia w wiedzy percepcyjnej jest, ze znanych powo-
dów, nie do przyjęcia. Prowadziłoby ono bowiem do błędnego koła: po-
szczególne fragmenty wiedzy percepcyjnej opierają się na wcześniejszym
poznaniu ogólnej rzetelności przekonania percepcyjnego i vice versa. Ponad-
to stanowisko takie całkowicie błędnie przedstawia fenomenologię poznania
percepcyjnego. Tymczasem dzięki bliższemu nawiązaniu do owej fenomeno-
logii, przez jakby wypełnienie owego oślepiającego światła egocentryczną
przestrzenną treścią doświadczenia zmysłowego, w ogóle zbędne staje się
każde rozwiązanie zbliżone do klasycznego fundacjonalizmu. Warunek inter-
nalisty jest wówczas spełniony bezpośrednio przez to, że przedmioty do-
świadczenia przedstawiają się jako dostępne nam dzięki egocentrycznym
relacjom przestrzennym między nimi a nami. Relacje te są po prostu dane
w doświadczeniu.

Według mnie na nic zdałoby się tu rozwiązanie idące po linii standardo-
wego eksternalizmu, które polegałoby po prostu na modyfikacji fenomenolo-
gii, w celu doprowadzenia do korelacji między wewnętrzną naturą doświad-
czenia a treścią powstałego na jego podstawie przekonania. Zgodnie z tym
stanowiskiem moje przeczucia mogłyby nie wywodzić się z niezróżnicowa-
nego oślepiającego światła, lecz z czegoś takiego, jak np. wyobrażenie jas-
nego podobnego do neonu znaku informującego, co robi moja siostra, np.
znaku: „PŁYWA”. Ale i wówczas, opierając się na takim doświadczeniu, nie
mam w ogóle pojęcia, jak dzięki niemu mógłbym wiedzieć, że ona rzeczy-
wiście pływa; jest to dla mnie całkowitą tajemnicą, a więc nic nie czyni
mego przekonania, że ona pływa, bardziej rozumnym od jego zaprzeczenia.
Podobnie jak w pierwszym przypadku, poznanie rzetelności takich informacji
przekształciłoby moje przekonanie w to, co można by nazwać w i e d z ą
i n s t r u m e n t a l n ą (przez analogię do użycia jakiegoś instrumentu
w celu uzyskania informacji o stanach rzeczy, które inaczej byłyby dla nas
niedostępne). Ale jeśli chce się uczynić zadość intuicji internalisty, episte-
miczny status takiej procedury musi zależeć od uprzedniego, niezależnego
poznania rzetelności tego instrumentu, które będzie uzyskane na podstawie
zrozumienia jego mechanizmu, indukcji z wcześniejszych udanych przypad-

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



341Podstawy wiedzy percepcyjnej

ków jego wykorzystania, świadectwa autorytetu itp. Natomiast egocentryczne
przestrzenne przedstawienie tego, co trafnie uznaję za pływającą tu, przede
mną, moją siostrę, nie tylko wywołuje we mnie – dzięki ogólnie rzetelnej
metodzie – prawdziwe przekonanie, że moja siostra teraz pływa, ale zarazem
dostarcza mi ono trafnego ujęcia tego, jak wiem, że ona pływa. Albowiem
dostępność dla mnie w samym tym doświadczeniu tego, iż ona obecnie
pływa, ujawnia się w egocentrycznym percepcyjnym przedstawieniu tego,
że ona pływa t u, przede mną.

3. Zarzut i odpowiedzi

W tym miejscu może się pojawić zarzut, że zarysowane przeze mnie
ujęcie jest niezadowalające, ponieważ nie chroni wiedzy percepcyjnej przed
sceptycyzmem. A przecież – jak się często uważa – główna idea internalis-
tycznej teorii poznania polega właśnie na tym, aby na pytanie, jak możliwa
jest wiedza percepcyjna, udzielić odpowiedzi, która raz na zawsze rozprawi
się ze sceptykiem. Sądzę, że taki sposób myślenia jest odpowiedzialny za
czynione przez wielu filozofów założenie, iż klasyczny fundacjonalizm jest
dla internalisty jedyną realną opcją. W obecnym klimacie prowadzi to do
dogmatycznego odrzucenia – jako całkowicie błędnej – intuicji internalis-
tycznej, zgodnie z którą osoba musi dysponować jakimś ujęciem sposobu,
w jaki wie o tym, jak się rzeczy mają w otaczającym ją świecie, jeśli jej
przekonania percepcyjne mają być wiedzą. Ale według mnie początkowy
zarzut opiera się na nieporozumieniu i ukazanie, dlaczego tak jest, powinno
pomóc uwyraźnić moje własne stanowisko.

Argument leżący u podstaw tego zarzutu przedstawia się mniej więcej
następująco. W koncepcji internalisty wiedza percepcyjna wymaga, aby
osoba uchwyciła na podstawie swojego doświadczenia, jak wie o tym, jak
się rzeczy mają w otaczającym ją świecie. Takie uchwycenie musi z kolei
stanowić podstawę bezpośredniego odrzucenia sceptycyzmu dotyczącego
świata zewnętrznego. Osoba ta musi zatem umieć uzasadnić swoje przekona-
nie przez racjonalne wyprowadzenie go z tych faktów dotyczących sytuacji
percepcyjnej, co do których jej epistemicznego prawa sceptyk nie może
zakwestionować. Wydaje się więc, że wiedza percepcyjna musi być wydedu-
kowana – za pomocą apriorycznej zasady łączącej doświadczenie ze światem
– z niepowątpiewalnych faktów dotyczących wewnętrznej natury samego
doświadczenia, z tego, co jest nieomylnie znane wyłącznie na podstawie
introspekcji.
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Pierwsza trudność, jaką rodzi ten argument, polega na tym, że z chwilą,
gdy ktoś zgodzi się na otwartą polemikę ze sceptykiem, może zostać zakwe-
stionowana wiarygodność samego wnioskowania dedukcyjnego. Jak zauważa
R. Descartes w Medytacji pierwszej, w świetle wyzwania sceptyka konkluzja
wnioskowania dedukcyjnego nie jest nieomylna nawet przy założeniu nieza-
wodnie znanych przesłanek3. Z pewnością bowiem da się przynajmniej po-
jąć, że złośliwy duch mógłby sprawić, iż popadam w błąd zawsze wtedy,
gdy dokonuję nieodpartego – w moim przekonaniu – wnioskowania logicz-
nego. Pojmując więc wymóg internalisty jako bezpośrednie odrzucenie skraj-
nego sceptycyzmu, podważamy tym samym nawet autorytet epistemiczny
wnioskowań dedukcyjnych, które są istotne dla klasycznego fundacjonalizmu.

Drugi sposób reakcji na powyższy argument polega na zakwestionowaniu
końcowego kroku, polegającego na przejściu od warunku, że podmiot pozna-
jący powinien umieć uzasadnić swoje przekonanie na podstawie tych faktów
dotyczących sytuacji percepcyjnej, co do których jego epistemicznego prawa
sceptyk nie może kwestionować, do idei klasycznego fundacjonalizmu, że
wiedza percepcyjna musi być wyprowadzalna z niepowątpiewalnych faktów
dotyczących wewnętrznej natury samego doświadczenia. Można bowiem
twierdzić, że nawet gdybyśmy nie byli w stanie bezbłędnie odróżnić auten-
tycznej sytuacji percepcyjnej od pewnych fenomenologicznie identycznych
alternatyw sceptycznych, to w przypadku normalnego spostrzegania sceptyk
nie może podważyć naszego prawa epistemicznego do faktów dotyczących
tego, jaki rzeczywiście jest świat zewnętrzny. Nie jest bowiem tak, jak twier-
dzi sceptyk, że – zważywszy na to, co wiem – stołu, który teraz widzę prze-
de mną, mogłoby tam faktycznie nie być, ponieważ faktyczne istnienie tego
stołu przede mną jest koniecznym warunkiem bycia przeze mnie w takim
stanie subiektywnym, w jakim się znajduję. W tym sensie, chociaż nie mogę
automatycznie odróżnić (nieomylnie) mojej obecnej sytuacji od fenomenolo-
gicznie identycznego (iluzorycznego) jawienia się stołu, moje doświadczenie
jest zależne od przedmiotu: polega ono na tym, ze stół jest przede mną, „w
zasięgu [...] [mojego] subiektywnego dostępu do świata zewnętrznego”4.

3 Meditations on First Philosophy, trans. by J. Cottingham, Cambridge: Cambridge
University Press 1986, s. 14 [Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie,
w: Medytacje o pierwszej filozofii wraz z Zarzutami uczonych mężów i Odpowiedziami autora
oraz Rozmowa z Burmanem, t. I, Warszawa: PWN 1958, s. 26].

4 J. M c D o w e l l, Singular Thought and the Extent of Inner Space, w: P. P e t -
t i t, J. M c D o w e l l (eds.), Subject, Thought, and Context, Oxford: Clarendon Press
1986, s. 150. W celu dalszego objaśnienia zob. inny artykuł tego autora: Criteria, Defeasibili-
ty, and Knowledge, „Proceeding of the British Academy”, 68(1982), s. 455-479.
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Myślę, że ta odpowiedź jest jak dotąd trafna; jednak w obliczu internalis-
tycznego warunku stawianego wiedzy percepcyjnej nie wydaje mi się w peł-
ni zadowalająca. Istnieją liczne własności osoby (bez wątpienia wiele z nich
to własności psychiczne), których posiadanie jest w istotny sposób uzależ-
nione od otaczającego ją świata. Podanie jednej z nich, np. jej spostrzeżenia
znajdującego się przed nią stołu, nie wystarczy, wzięte z osobna, do spełnie-
nia intuicji internalisty, nawet jeśli nacisk na zależność tego spostrzeżenia
od świata może służyć – w myśl naszej drugiej reakcji – do uchylenia roz-
ważanego tu argumentu. Musimy bowiem wiedzieć, co sprawia, że rzeczy,
które ta osoba spostrzega, np. to, że ten stół jest brązowy, pojawiają się
w zasięgu jej s u b i e k t y w n e g o d o s t ę p u do świata ze-
wnętrznego. McDowell zwraca w tym kontekście uwagę m.in. na to, że nie
musi to być pojmowane jako nieomylne wyczulenie na ich obecność i natu-
rę. Ale wówczas musimy wskazać jakieś inne rozwiązanie. Samo scharak-
teryzowanie spostrzeżeń zgodnych z rzeczywistością jako „przypadków tego,
że rzeczy są tak a tak w zasięgu czyjegoś subiektywnego dostępu do świata
zewnętrznego”5 wskazuje jedynie na możliwy opis, który antysceptycznie
nastawiony epistemolog mógłby zastosować do tej sytuacji. Wciąż pozostaje
jednak sprawą otwartą, co – jeśli w ogóle cokolwiek – uzasadnia ten opis
lub wyjaśnia, jak to się dzieje, że podmiot poznający wchodzi w taki bezpo-
średni kontakt epistemologiczny z otaczającym go światem.

Tak więc kluczowe pytanie brzmi następująco: co sprawia, że zależna od
świata relacja percepcyjna jest relacją subiektywnie epistemologicznie do-
stępną; co sprawia, że świat zewnętrzny pojawia się w ten sposób w zasięgu
spostrzegającego podmiotu? Tu kryje się, według mnie, realna siła intuicji
internalistycznej. Moja odpowiedź brzmi następująco: zgodna z rzeczywistoś-
cią relacja percepcyjna konstytuuje trafne ujęcie przez daną osobę tego, jak
dzięki percepcji wie ona o otaczających ją rzeczach. Albowiem egocentrycz-
na treść przestrzenna tej relacji w taki sposób odsłania otaczający świat, aby
ujawnić zarazem jego dostępność dla spostrzegającego podmiotu w samym
tym doświadczeniu. To właśnie, a nie sam fakt zależności od świata, spełnia
najważniejszą, moim zdaniem, część internalistycznego warunku nakładanego
na wiedzę percepcyjną.

Na pierwszy rzut oka mamy tu do czynienia z dwoma różnymi intuicjami
internalisty. U podstaw jednej leży zagadnienie uzasadnienia i racjonalności.
Wiedza to co najmniej rozumne, epistemicznie odpowiedzialne, przekonanie.
Poznający percepcyjnie podmiot musi więc mieć jakieś rozeznanie (na pod-

5 M c D o w e l l, Singular Thought and the Extent of Inner Space, s. 150.
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stawie swojego doświadczenia) w sprawie tego, jak poznaje otaczające go
rzeczy. Czysto eksternalistyczne, reliabilistyczne rozwiązania nie spełniają
tego wymogu. Uznają one za wiedzę przekonania, które – z punktu widzenia
podmiotu – są epistemicznie zupełnie nieodpowiedzialne. McDowell następu-
jąco formułuje z pozoru inną intuicję internalisty: „Czyjeś stanowisko episte-
mologiczne w danej kwestii nie może być w zrozumiały sposób ukształtowa-
ne, nawet tylko częściowo, przez czynniki czysto zewnętrzne wobec tego,
co się subiektywnie w kimś dzieje. Czyż takie czynniki nie znajdowałyby
się poza jego zasięgiem? I jak, będąc poza zasięgiem tego kogoś, mogłyby
one wpływać na jego epistemiczne stanowisko?”6. McDowell mówi o tym
po prostu w związku z zagadnieniem zasięgu referencji treści percepcyjnych.
Chodzi o to, że zrozumienie możliwości wiedzy percepcyjnej zależy od
ujęcia, jak fakty dotyczące świata obiektywnego mogą być dostępne subiek-
tywnie, w tym sensie, że treści doświadczenia będą wewnętrznie treściami
odnoszącymi się bezpośrednio do elementów niezależnego od umysłu świata
zewnętrznego.

Uważam, że jeśli ten drugi warunek ma uchwycić e p i s t e m i c z n ą
dostępność, przez wyjaśnienie, jak percepcja może sprawić, że podmiot
będzie w i e d z i a ł o otaczającym go świecie, to nie wystarczy jedynie
powiedzieć, że treści percepcyjne są obiektywne w tym sensie, że sposoby,
na jakie świat z e w n ę t r z n y mógłby być, zawarte są w ich warun-
kach prawdziwości. Musimy również wiedzieć, jak takie treści mogą spełnić
pierwszy warunek dotyczący uzasadnienia. Ale odpowiedź t e o r e t y k a
na pytanie, jak percepcja ma treść obiektywną, w sensie bycia bezpośrednio
związaną ze światem zewnętrznym, jest tu całkowicie bezużyteczna. Waru-
nek dotyczący uzasadnienia odnosi się bowiem do tego, jak podmiot spo-
strzegający rozumie swoją sytuację. Mam tu na myśli uchwycenie tego, co
w obiektywnych treściach percepcji – w przeciwieństwie np. do treści tych
przekonań o świecie zewnętrznym, które dostarczają podmiotowi wymaganej
koncepcji jego relacji do prawdy w percepcji – i konstytuuje ujęcie przezeń
tego, jak poznaje on rzeczy w otaczającym go świecie, tj. uchwycenie ich
egocentrycznej treści przestrzennej.

Mojej charakterystyce epistemologicznie fundamentalnej roli egocentrycz-
nej przestrzennej treści percepcyjnej zarzucono, że jest niezadowalająca,
ponieważ narażona jest na atak sceptyka, atak, który może zostać odparty
jedynie przez klasyczną fundacjonalistyczną odpowiedź na intuicję internalis-
ty. Zareplikowałem, że – po pierwsze – klasyczny fundacjonalizm również

6 Criteria, Defeasibility, and Knowledge, s. 476.
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pozostawia miejsce na podobne wątpliwości sceptyczne, a – po drugie –
pokazałem, jak zależność zgodnego z rzeczywistością spostrzeżenia od świa-
ta podważa wykorzystanie sceptycyzmu do uzasadnienia epistemologicznego
pierwszeństwa wiedzy osoby o wewnętrznej naturze jej doświadczenia per-
cepcyjnego przed jej bezpośrednią wiedzą percepcyjną o otaczającym ją
świecie. Po trzecie, dowodziłem, że samo to nie wystarczy do całkowitego
spełnienia warunku internalistycznego nakładanego na wiedzę percepcyjną,
gdyż eksplikując subiektywny dostęp epistemiczny do świata zewnętrznego,
jakim dysponuje podmiot w spostrzeżeniu, trzeba się ostatecznie odwołać do
egocentrycznej przestrzennej treści percepcji.

Warto tu podkreślić, że w mojej koncepcji podmiot spostrzegający nie
dysponuje w sensie epistemologicznym czymś słabszym od tego, co miałby
w sytuacji śledzenia argumentu dedukcyjnego lub dowodu w geometrii czy
matematyce. Tak więc egocentryczna przestrzenna treść percepcji dostarcza
wszystkiego, co ma znaczenie dla spełnienia tego, co słuszne w wymogu
internalistycznym, i co uzyskalibyśmy, gdyby mógł być zrealizowany –
według mnie niewykonalny – projekt klasycznego fundacjonalizmu. Niech
mi wolno będzie wyjaśnić, dlaczego tak twierdzę. Śledząc dowód apriorycz-
ny, zawsze możemy popełnić niezauważalny błąd, zupełnie tak samo, jak
w przypadku spostrzeżenia, które nie charakteryzuje się nieomylną otwartoś-
cią na to, jaki jest świat wokół nas. Mimo to śledząc i w pełni rozumiejąc
formalnie poprawny argument, jasno widzimy, jak jego poszczególne kroki
dziedziczą prawdziwość i zarazem trafnie ujmujemy, jak – zakładając praw-
dziwość przesłanek – poznajemy jego wniosek. Podobnie, w zgodnym z rze-
czywistością spostrzeżeniu świat prezentuje się nam jako dostępny dla nas
w samym tym doświadczeniu na mocy jego egocentrycznej treści przestrzen-
nej. W ten sposób trafnie ujmujemy, jak wiemy o otaczających nas rzeczach.

Zarówno w udanej dedukcji, jak i w zgodnym z rzeczywistością spostrze-
żeniu, metoda dochodzenia do prawdziwego przekonania uzasadnia to prze-
konanie w sensie spełniającym internalistyczny warunek nakładany na odpo-
wiednią formę wiedzy, warunek, w myśl którego podmiot poznający powi-
nien uchwycić, jak wie on to, co wie. Trzeba jednak podkreślić, że powyż-
sze rozwiązanie jest, w pewnym sensie, pośrednie między dwoma skrajnoś-
ciami, które filozofowie zwykli uważać za jedyne realne opcje w sporach
epistemologicznych. Pierwsza z nich – idea, że takie uzasadnienie tkwi
w faktycznej rzetelności pewnej procedury, do której zmuszeni jesteśmy
ślepo się stosować, ze względu na naszą ewolucyjną historię lub cokolwiek
innego – odmawia jakiegokolwiek znaczenia intuicji internalistycznej. Druga
– utrzymująca, że intuicja ta może być spełniona, gdyby podmiot posiadał
bezbłędny dowód niespójności odpowiednich hipotez sceptycznych oraz
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odporną na zarzuty sceptyczne gwarancję jego prawomocności i zastosowa-
nia w swoim własnym przypadku – jest w oczywisty sposób niedorzeczna:
nie da się tego zrobić i jest to od samego początku ślepa uliczka.

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie powinno się już więcej ulegać poku-
sie pojmowania naszej wiedzy percepcyjnej o świecie zewnętrznym jako
opierającej się ostatecznie na rzekomo nieomylnie znanych faktach dotyczą-
cych czysto wewnętrznego świata wyłącznie subiektywnego doświadczenia.
Zamiast tego zaczynamy rozumieć, że nasze podstawowe sądy percepcyjne
o świecie zewnętrznym są uzasadnione przez fakt, że egocentryczna treść
przestrzenna doświadczenia percepcyjnego daje nam – w samej tej percepcji
– dostęp do otaczających nas rzeczy.

4. Dalsze objaśnienie mojego stanowiska

Muszę teraz nieco szerzej wyłożyć, na czym, według mnie, polega ta
kluczowa epistemologiczna rola egocentrycznej treści przestrzennej i, co
ważniejsze, jak skutecznie doświadczenie percepcyjne ją odgrywa. Jak ciągle
powtarzam, percepcja przedstawia świat rzeczy otaczających spostrzegający
podmiot i odsłania nie tylko wzajemne relacje przestrzenne między rzecza-
mi, ale także między nimi a samym podmiotem. Ponadto – co najważniejsze
– owe spostrzegane egocentryczne relacje przestrzenne mają dla podmiotu
bezpośrednie znaczenie ze względu na ich aktualne lub potencjalne konsek-
wencje dla jego kontaktu z otaczającymi rzeczami w działaniu i ich wpływ
na niego w percepcji. Podmiot percypujący nie ujmuje tej treści przestrzen-
nej i jej znaczenia w formie bezstronnego posiadania i stosowania pojęć
przestrzennych lub całkiem ogólnych kategorii przestrzennych. Reprezento-
wanie relacji przestrzennych przez tę treść nie jest koniecznie nabudowane
na jakiejś wyraźnej, leżącej u podstaw teorii lub zdolności do pojęciowego
myślenia i rozumowania o przestrzeni. Mimo to posiada ono dla podmiotu
percypującego autentyczne znaczenie przestrzenne ze względu na doniosłość
ujawnionych relacji dla jego dostępu do rzeczy i kontaktu z rzeczami, które
otaczają go w działaniu i percepcji. Dlatego podmiot takiego doświadczenia
ma automatycznie orientację, jak na podstawie spostrzeżenia dowiaduje się
o otaczających go rzeczach w świecie zewnętrznym: przez to, że uderzają
go one w doświadczeniu. Ujmuje więc on tym samym, jak wie o rzeczach
zewnętrznych.

Idea, o którą tu chodzi, wyjaśni się nieco, gdy przeciwstawimy ją dwom
następującym sytuacjom. Załóżmy wpierw, że mam przed sobą plan całego
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budynku, w którym się znajduję, z napisem „tu jesteś” umieszczonym
w kwadracie reprezentującym mój pokój. Przyjmijmy dalej, że każdy pokój
na planie ma zamontowaną żaróweczkę, która jest włączona bądź wyłączona
zależnie od tego, czy w pokoju przezeń reprezentowanym pali się światło,
czy też nie. Obserwacja gasnących i zapalających się żarówek nie może mi
dostarczyć uzasadnienia quasi-percepcyjnej wiedzy o tym, czy w danym
pokoju budynku pali się światło. Mogłaby ona być źródłem takiej wiedzy,
gdybym również wiedział (lub może tylko był prawdziwie przekonany) o jej
faktycznej rzetelności jako wskaźnika tego, czy w każdym pokoju pali się
światło, czy też nie. Odpowiada to znowu strategii, jaką stosuje klasyczny
fundacjonalista w związku z naszym własnym doświadczeniem percepcyj-
nym. Upodobnia on wiedzę percepcyjną do tego, co wcześniej nazwałem
wiedzą instrumentalną, przez analogię do naszego użycia instrumentów
w celu uzyskania pośredniej wiedzy o faktach, które inaczej byłyby dla nas
niedostępne. Nie jest to jednak moja strategia. Chociaż plansza może w pe-
wnym sensie reprezentować relacje przestrzenne między mną jako podmio-
tem percypującym a zjawiskami, o których może być – po zajściu pewnych
dalszych warunków – źródłem wiedzy, nie są to relacje odpowiedniego
rodzaju, lub nie są reprezentowane w odpowiedni sposób, aby były takim
źródłem wiedzy samodzielnie, bez owego dodatkowego wsparcia ze strony
niezależnej wiedzy (lub przekonania) o roli tej planszy jako rzetelnego
wskaźnika stanu świateł w budynku. Gdyby jednak te relacje były dane
w szczególny egocentryczny sposób, jak ma to miejsce w przypadku auten-
tycznego doświadczenia percepcyjnego, kiedy np. patrzę przez moje okno
na zapalające się i gasnące światła w oknach poszczególnych pokojów, które
mogę widzieć bezpośrednio, wówczas nie trzeba by było wsparcia ze strony
żadnego dodatkowego i niezależnego świadectwa. Dostępność dla mnie
w spostrzeżeniu faktów dotyczących świateł byłaby wtedy tak samo częścią
treści tego spostrzeżenia, jak informacja o tym, czy są one włączone, czy
wyłączone.

Dokładnie tej samej cechy, tj. autentycznej egocentryczności treści prze-
strzennej, brakuje w drugiej sytuacji, w której doświadczeniu neonowego
światła „PŁYWA” towarzyszącemu moim przeczuciom o mojej siostrze –
z sytuacji, o której mówiłem wcześniej – towarzyszy również opis tego,
gdzie ona pływa: „PŁYWA w rogu, na lewo od trampoliny”. Takie doświad-
czenie nie może również odgrywać epistemologicznej roli normalnej percep-
cji. Dane są wprawdzie relacje przestrzenne między podmiotem i przedmio-
tem, ale nie w ten właściwy sposób, który umożliwia podmiotowi uchwyce-
nie, jak wie on, co dzieje się po stronie przedmiotu, czyli umożliwia w sen-
sie dosłownym spostrzeżenie jego prawdziwości. Brakuje tu bezpośredniego
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powiązania między autentycznie egocentrycznymi relacjami przestrzennymi
a oczywistą dostępnością rzeczy, które ujawniają się w percepcji jako pozo-
stające w tych właśnie relacjach do podmiotu w działaniu i percepcji.

Istotna różnica między percepcyjnym egocentrycznym przedstawieniem
rzeczy a tymi bardziej „oderwanymi” sposobami reprezentowania pozycji
rzeczy w relacji do podmiotu polega na tym, że w pierwszym przypadku
znaczenie dla podmiotu faktu, że rzeczy znajdują się w ujawnionych rela-
cjach, dane jest przez konsekwencje dla jego działania i percepcji, przez
dostępność owych rzeczy dla różnego rodzaju interakcji behawioralnej (jak
np. sięgnięcie po zauważoną na stole szklankę) i przez ich dostępność w do-
świadczeniu (jak np. poruszanie się względem przeszkody częściowo zasła-
niającej przedmiot naszego zainteresowania, aby lepiej go zobaczyć). Tak
więc w zgodnym z rzeczywistością autentycznie egocentrycznym przestrzen-
nym spostrzeżeniu dostęp podmiotu percypującego do otaczających go rze-
czy jest dla niego bezpośrednio oczywisty. Automatycznie chwyta on, jak
tym samym wie o znajdujących się poza nim rzeczach.

Twierdzę więc, że spostrzeżenie bezpośrednio uzasadnia określone prze-
konania, które dana osoba trafnie formułuje na jego podstawie i umożliwia
jej uchwycenie, jak tym samym wie ona o otaczających ją rzeczych. Ta
wiedza nie opiera się na posiadanym przez nią niezależnym dowodzie jakiejś
„zasady epistemicznej” (głoszącej, że to, jak rzeczy jawią się w percepcji,
jest na ogół zgodne z rzeczywistością), połączonym z introspekcyjną wiedzą
o tym, jak rzeczy wydają się dostarczać dedukcyjnego argumentu w obronie
tych przekonań. Bo przecież samo realizowanie owej zasady epistemicznej,
tj. trafne formowanie przez osobę przekonań w odpowiedzi na doświadcze-
nie, w sposób, który jest na ogół rzetelny, nie dostarcza bynajmniej uzasad-
nienia, które wyraźnie spełniałoby wymóg internalistyczny. To raczej ego-
centryczna przestrzenna treść percepcji podmiotu odsłania otaczający go
świat w taki sposób, że oczywista staje się dostępność dla niego – w samym
tym doświadczeniu – rzeczy, które są takie, za jakie je uważa.

5. Nowy fundacjonalizm?

Czy i w jakim sensie proponowane przeze mnie rozwiązanie ma strukturę
fundacjonalistyczną? Filozofowie różnią się między sobą w poglądach na
istotę epistemologii fundacjonalistycznej. Wobec tego zamierzam odpowie-
dzieć na to pytanie, przez naświetlenie trzech ważnych spraw i przeciwsta-
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wienie mojego własnego poglądu kluczowemu elementowi Teorii poznania
Rodericka Chisholma7.

Po pierwsze, istnieje niezwykle ważna różnica między bezpośrednią wie-
dzą percepcyjną, w sensie w jakim ją tu pojmuję, a tym, co nazywam wie-
dzą instrumentalną, której przykładem może być moja wiedza o radioaktyw-
ności otoczenia na podstawie obserwacji wskazań licznika Geigera. W przy-
padku wiedzy bezpośredniej uchwycenie przez podmiot, jak poznaje on
rzeczy w otaczającym go świecie, tkwi wewnętrznie w sposobie uzyskiwania
przezeń samego tego przekonania, w jego spostrzeżeniu, że same rzeczy
mają się tak a tak. Natomiast w przypadkach wiedzy instrumentalnej spełnie-
nie przez podmiot warunku internalistycznego zależy od dodatkowej, nieza-
leżnej wiedzy o zastosowanej metodzie, od pewnych dodatkowych informacji
o faktycznej rzetelności odpowiedniego instrumentu. Wiedza ta jest ze-
wnętrzna w tym sensie, że można mieć do czynienia z instrumentem, a na-
wet uzyskać w efekcie prawdziwe przekonanie, nie mając w ogóle pojęcia
o tym, w jaki sposób wiemy, że rzeczy są reprezentowane tak, jak się fak-
tycznie mają.

Po drugie, wydaje mi się – z uwagi na powyższe rozróżnienie dotyczące
statusu epistemologicznego – że empiryczna wiedza instrumentalna zawsze
zależy od empirycznej, percepcyjnej wiedzy bezpośredniej; jej uzasadnienie
zakłada bowiem istotnie wiedzę o warunkach odpowiedniego instrumentu.

Po trzecie, muszę wyznać, że nie mam jeszcze dobrze opracowanego
poglądu na granice (jeśli takie istnieją) bezpośredniego, nieinstrumentalnego
poznania przez percepcję, chociaż przyznaję, iż jest to ważne zagadnienie
dla zwolenników teorii epistemologicznych mających – jak moja – dwuwar-
stwową strukturę. Oczywiście, całkowicie odrzucam sugestię, że warstwa
fundacjonalna powinna zawierać jedynie introspekcyjną wiedzą o wewnętrz-
nej naturze czysto subiektywnego doświadczenia percepcyjnego. Przeciwnie,
wydaje mi się, że bezpośrednie spostrzeżenie dostarcza fundamentalnego
epistemologicznego przedstawienia tego, jak się rzeczy mają w świecie
zewnętrznym otaczającym percypujący podmiot. Pojawia się jednak pytanie,
jakie rodzaje przedstawień wchodzą tu w grę? Podejrzewam, że bardzo
różne, zależnie od poszczególnych ludzi i od czasu, od tego, co niedokładnie
można by nazwać ich pojęciowo-rozpoznawczą wrażliwością. Otwarcie przy-
znaję, że jest to niezadowalające i niekompletne.

7 Theory of Knowledge, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 19893 [Teoria poznania,
przeł. R. Ziemińska, Lublin: Daimonion 1994].
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Warto może jednak zaznaczyć, iż nie uważam, że to, co powiedziałbym,
rozwijając moją koncepcję, byłoby niezgodne z pewnym koherentystycznym
elementem w pełnym ujęciu epistemologicznego uzasadnienia konceptual-
nie/językowo wyartykułowanego przekonania empirycznego. Tak więc na
przykład rozpoznanie i kategoryzacja tej błyszczącej twardej i kremowej
rzeczy, która znajduje się nieco z prawej strony naprzeciw mnie, jako, po-
wiedzmy, t e l e f o n u, może być uzasadniona nie tylko przez to, jak
jawi się ona wzrokowo, dotykowo, a może i słuchowo, ale także przez różne
przekonania o tym, jakiego rodzaju rzeczami są telefony, jak działają, do
czego służą i gdzie można je na ogół znaleźć. Niemniej jednak egocentrycz-
na treść przestrzenna czyjegoś spostrzeżenia tego telefonu jest ciągle nieza-
stąpiona dla rozumienia tego, jak wie on o tym, że telefon jest taki a taki.

Przechodzę teraz do umieszczenia mojej koncepcji wiedzy percepcyjnej
na tle bardzo zbliżonej, lecz istotnie różnej, fundacjonalistycznej epistemolo-
gii Chisholma. W świetle dotychczasowej argumentacji najlepiej będzie
zacząć od jego odpowiedzi na pytanie: „[...] czym różni się rola zjawisk od
jedynie przeczuć na temat zewnętrznych rzeczy”8.

Istota tej odpowiedzi polega na tym, że w przypadku zjawisk zachodzi
doświadczenie percepcyjne, które podmiot uznaje, czy interpretuje, jako
z n a k faktu zewnętrznego, a w przypadku zwykłych przeczuć ono nie
zachodzi. Chisholm przyznaje, że „jeżeliby [...] ktoś miał interpretować
przeczucie jako rodzaj «impulsu z zewnątrz» i miał przyjąć, że jest to pe-
wien sposób «odbierania impulsu od» [jakiegoś zjawiska zewnętrznego], to
musielibyśmy chyba powiedzieć mniej więcej to samo o «odbieraniu impul-
su od», co o «przeżywaniu jawienia się»”9. Główną myślą musi więc być
to, że doświadczenia są skutkami wpływu świata na podmiot, a ich we-
wnętrzna natura jest dana bezpośrednio (znana nieomylnie czy jakoś w ten
sposób) oraz że rzetelnie wytwarzają one prawdziwe przekonania o otaczają-
cym go świecie w ten sposób, że trafnie bierze je on za znak tego, jak się
rzeczy mają na zewnątrz, znak, który wywołany jest przez to, że rzeczy tak
się właśnie mają. Jest to bardzo Locke’owski obraz. W spostrzeżeniu otrzy-
mujemy idee z zewnątrz, o których mamy wiedzę intuicyjną. Biorąc pod
uwagę ich wpływ na nasze uczucia, nad którymi nie mamy pełnej kontroli,
trafnie uznajemy owe idee za znaki wywołane przez to, jak się rzeczy mają
poza nimi, w otaczającym nas świecie zewnętrznym. Chociaż rezultat jest
mniej pewny niż wiedza intuicyjna czy demonstratywna, to „zasługuje na

8 Tamże, s. 67 nn. [przekład polski, s. 131 nn.].
9 Tamże, s. 67-68 [przekład polski, s. 131].
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nazwę wiedzy”10 i jest tak pewny, „jak tego wymaga nasza sytuacja”11.
Mamy więc tu myśl, że to, iż rzeczy są tak a tak, jest przez nas biernie
odbierane w doświadczeniu i że to jest rzetelny wskaźnik, że rzeczy faktycz-
nie tak się mają wokół nas.

Poza wszystkimi trudnościami, jakie ma klasyczny fundacjonalizm z epi-
stemologicznym przejściem od subiektywnego doświadczenia do wiedzy
o zewnętrznym świecie obiektywnym, nie jest on także wierny intuicji inter-
nalistycznej, która rzekomo znajduje się u jego podłoża, lub przynajmniej
u podłoża jego współczesnej wersji. Nie ustala on bowiem żadnego związku
między treścią naszego przekonania percepcyjnego, że rzeczy mają się
t a k - a - t a k, a racją uznania przez nas, iż ma to swoje źródło w tym,
jak rzeczy rzeczywiście mają się na zewnątrz. Nie mamy więc w ogóle
pojęcia, jak owo przekonanie mogłoby być p r a w d z i w ą reprezenta-
cją, jak możemy wiedzieć dzięki niemu o rzeczach w otaczającym nas świe-
cie zewnętrznym. Nie mamy więc w ogóle żadnego faktycznego uzasadnie-
nia tego przekonania. Wiedza percepcyjna sprowadza się po prostu do dob-
roczynnego, ale też nieuchronnego, prania mózgu.

Związek ten można byłoby ustalić za pomocą znanego posunięcia pod-
kreślającego, że treść naszego doświadczenia percepcyjnego jest zdetermino-
wana przez normalną przyczynę stanów tego typu. Zapewnia to rzetelność
przekonań percepcyjnych, lecz w sposób, który jest poza zasięgiem normal-
nych podmiotów percypujących. W rezultacie otrzymujemy ślepy reliabilis-
tyczny eksternalizm na fundamentalnym poziomie wiedzy percepcyjnej;
podstawowy wymóg internalistyczny nie zostaje po prostu spełniony.

Tym, czego potrzeba i czego ma dostarczyć moje stanowisko, jest wyjaś-
nienie naszego uchwytywania tego, jak na podstawie percepcji wiemy o ota-
czających nas rzeczach. Nie jest to jedynie kwestia posiadania koncepcji
tego, jak rzeczy mają się w świecie zewnętrznym, koncepcji, którą rozpozna-
jemy jako narzuconą nam przez zewnętrzne rzeczy – n i e z a l e ż n i e
o d t e g o, j a k m o g ł o b y s i ę t o d z i a ć. Musimy trafnie
pojmować percepcję jako nasz dostęp do rzeczy, które są faktycznie takie,
za jakie je uznajemy. Moim zdaniem mamy taki dostęp na mocy egocen-
trycznej prezentacji percepcyjnej tego, że są one w taki sposób dokoła nas.
Ona bowiem odsłania w działaniu i percepcji dostępność dla nas rzeczy
mających się tak a tak. Tak więc, cytując raz jeszcze McDowella, zgodne

10 L o c k e, An Essay Concerning Human Understanding, IV.XI.3, s. 631 [Rozważania
dotyczące rozumu ludzkiego, t. II, s. 355].

11 Tamże, IV.XI.8, s. 634 [przekład polski, s. 359].
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z rzeczywistością spostrzeżenia są „przypadkami tego, że rzeczy są tak a tak
w zasięgu czyjegoś subiektywnego dostępu do świata zewnętrznego”12.

To, co tutaj proponuję, jest do pewnego stopnia analogiczne do Kartezju-
szowej koncepcji jasnego i wyraźnego poznania relacji między podmiotem
a samą prawdą w danej sprawie, która polega na bezpośrednim spostrzeże-
niu, że jest właśnie tak, i na uchwyceniu, jak tym samym wiemy, że tak
właśnie jest. Taką właśnie rolę odgrywa, w moim ujęciu, egocentryczna
przestrzenna treść percepcji pozbawiona jednak, oczywiście, całkowicie
absurdalnego i równie niepotrzebnego wymogu absolutnej nieomylności.
Spostrzegając, jak wyglądają rzeczy wokół nas, uchwytujemy, że są one
takie, za jakie je bierzemy, jako dostępne dla nas w samym tym doświad-
czeniu: jasno i wyraźnie spostrzegamy prawdę.

L. BonJour następująco przeciwstawia się tej koncepcji sposobu nabywa-
nia prawd, których status jest bezpośrednio jawny dla podmiotu:

[...] jeden i ten sam stan poznawczy musi jakoś konstytuować zarówno
uchwycenie stanu rzeczy, jak i uzasadnienie samego tego uchwycenia,
a więc musi uprawomacniać sam siebie bez odwoływania się do cze-
gokolwiek innego. Przypomina się tu twierdzenie Chisholma, że pewne
stany poznawcze uzasadniają same siebie, ale trudno uznać, aby ta
niezwykle paradoksalna uwaga stanowiła wyjaśnienie, jak jest to moż-
liwe13.

Argumentowałem, że Chisholm po prostu nie podejmuje w tym miejscu
prawdziwego wyzwania; BonJour ma więc rację, gdy domaga się, aby je
podjąć. Chisholm wydaje się implicite przyznawać, że nie można mu spros-
tać i ostatecznie porzuca internalistyczne poszukiwanie uzasadnienia bogat-
szego niż tylko rzetelność na podstawowym poziomie bezpośredniego spo-
strzeżenia. Moim zdaniem można stawić czoła temu problemowi przez wska-
zanie na egocentryczną treść przestrzenną doświadczenia percepcyjnego.
Przedstawia ona bowiem rzeczy wokół podmiotu jako pozostające z nim
w pewnych relacjach przestrzennych, których doniosłość jest dana bezpo-
średnio przez ich konsekwencje dla działania i percepcji. Jest to więc sposób
reprezentowania rzeczy, który podmiotowi poznającemu umożliwia zarazem,
w tym samym doświadczeniu, uchwycenie dostępności ich bycia właśnie

12 Singular Thought and the Extent of Inner Space, s. 150.
13 Can Empirical Knowledge have a Foundation?, „American Philosophical Quarterly”,

15(1978), s. 10.
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takimi. W zgodnym z rzeczywistością spostrzeżeniu świat zewnętrzny przed-
stawia mu się w sposób, który zarazem odsłania mu jasno, jak tym samym
wie on o rzeczach zewnętrznych. Spostrzeżenie to jest uchwyceniem stanu
rzeczy, który sam uzasadnia sposób, w jaki uznaje on to, jak mają się rze-
czy w otaczającym go świecie.

Myśl, że powód, dla którego tacy filozofowie, jak BonJour uważają, że
te warunki nakładane na takie pojęcie jasnego i wyraźnego spostrzeżenia są
niemożliwe do spełnienia, przynajmniej w przypadku wiedzy empirycznej,
wiąże się z wąską inferencyjną, a nie bardziej elastyczną, percepcyjną, kon-
cepcją racjonalnego uzasadniania. Z grubsza rzecz ujmując, przy założeniu,
że epistemiczne uzasadnianie wiąże się wyłącznie z dedukcyjnymi, indukcyj-
nymi czy abdukcyjnymi r e l a c j a m i inferencyjnymi między zdanio-
wymi opisami świata, trudno jest przyjąć coś takiego jak jasne i wyraźne
spostrzeżenie, będące ujęciem stanu rzeczy, który sam uzasadnia przekona-
nie, że rzeczy są tak, jak zostały ujęte. Równałoby się to bowiem opisowi
rzeczy w świecie, którego pomyślenie lub zrozumienie automatycznie uza-
sadnia dalsze przesłanki, z których można wywnioskować, że sam ten opis
jest prawdziwy. Być może jest to poprawna charakterystyka prawd analitycz-
nych, takich, jak „wszyscy kawalerowie są nieżonaci”, ale absurdalne byłoby
oczekiwanie, że tej charakterystyce odpowiada każdy zbiór autentycznie
empirycznych sądów na tyle utreściowionych, aby dostarczyć podstaw całej
naszej wiedzy percepcyjnej. Poszczególne prawdy empiryczne wykraczają
bowiem daleko poza wiedzę wymaganą jedynie do zrozumienia zdań wyra-
żających te prawdy. Moją propozycję można uznać za próbę rozszerzenia
dostępnego obecnie wachlarza modeli uzasadniania epistemicznego, aby
zrobić miejsce dla akceptowalnej koncepcji wiedzy percepcyjnej w obrębie
(bardzo) szeroko rozumianej tradycji fundacjonalistycznej.

Według mnie egocentryczna reprezentacyjna treść percepcji nie może być
ujęta przez jakikolwiek zdaniowy opis świata. Jest ona raczej ze swej istoty
perspektywicznym, doświadczeniowym przedstawieniem tego, w jaki sposób
mają się rzeczy wokół podmiotu, te rzeczy, których przestrzenne relacje do
owego podmiotu mają dla niego bezpośrednie znaczenie ze względu na ich
konsekwencje dla jego oddziaływania na owe rzeczy i na ich wpływ na
niego w percepcji. Taki jest właśnie sposób, w jaki są mu one jawnie do-
stępne w percepcji, który zarazem konstytuuje jego ujęcie tego, w jaki spo-
sób wie on tym samym, jak rzeczy mają się w otaczającym go świecie. Tak
więc z perspektywiczną egocentryczną treścią przestrzenną percepcji skorelo-
wane jest pojęcie rozumnego uzasadnienia przekonania percepcyjnego, które
nie jest wąsko inferencyjne i niekoniecznie musi się odwoływać do relacji
między odrębnymi treściami deskrypcyjnymi. Przeciwnie, polega ono na
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bezpośrednim spostrzeganiu przez podmiot tego, jak tym samym wie on
o rzeczach będących poza nim, na zewnątrz – co jest częścią znaczenia,
jakie ma dla niego fakt, że ujawniają się mu one jako takie a takie i w ta-
kich a nie innych przestrzennych relacjach do niego. Albowiem to, że ujaw-
niają się one jako pozostające w tych relacjach, znaczy dla niego tyle, że
są mu one dostępne w pewnego rodzaju działaniach i percepcjach. Jego
percepcyjne przedstawienie tego, jak się rzeczy mają wokół niego, czyni po
prostu oczywistym, jak tym samym wie on, że tak właśnie jest: to, że tak
właśnie się rzeczy mają, dane jest mu jako dostępne w doświadczeniu.

Doświadczenie odgrywa kluczową u z a s a d n i a j ą c ą, a nie jedy-
nie rzetelnie przyczynowo wyjaśniającą, rolę w tej charakterystyce wiedzy
percepcyjnej. Jej egocentryczna treść przestrzenna nie tylko daje prawdziwe
przekonanie o tym, jak się rzeczy mają w świecie zewnętrznym wokół pod-
miotu spostrzegającego, ale zarazem czyni dla niego oczywistym, jak tym
samym wie on, że rzeczy poza nim tak właśnie się mają: fakty te ujawniane
są jako dostępne dla niego w samym tym doświadczeniu. Ponadto, to właś-
nie posiadanie przezeń świadomego doświadczenia percepcyjnego z ową
egocentryczną treścią przestrzenną jest po prostu tym uzasadnieniem, na
mocy bezpośredniego znaczenia dla percepcji i działania podmiotu przedsta-
wianych w tej treści relacji przestrzennych. Taki rodzaj uzasadnienia nie
domaga się już teoretycznej refleksji drugiego stopnia na temat natury tego
doświadczenia ani żadnego wnioskowania – na podstawie jego zewnętrznej
treści reprezentacyjnej lub deskrypcyjnych przekonań o jego własnej we-
wnętrznej naturze – jak rzeczy muszą być na zewnątrz.

Percepcyjnie ujawnione relacje przestrzenne między różnymi przedmiota-
mi percepcji a samym podmiotem nie są dla niego ważne z racji posiada-
nego przezeń niezależnego ujęcia tego, że stanowią one egzemplifikację
całkowicie ogólnych typów relacji, których człony nie muszą mieć jakiegoś
szczególnie uprzywilejowanego statusu. Być może są to narzędzia, którymi
my jako teoretycy musimy się posługiwać w naszej specyfikacji takich rela-
cji przestrzennych, ale nie są to narzędzia wykorzystywane w jego egocen-
trycznej percepcji przestrzennej. Fakt, że otaczające rzeczy znajdują się
w takich przestrzennych relacjach do podmiotu jak jest to reprezentowane
w percepcji, oznacza dla niego coś innego: musi to być odczytane jako bez-
pośrednie ujęcie systematycznie ustrukturowanych konsekwencji takich rela-
cji przestrzennych dla jego własnego powiązania z tymi rzeczami w działa-
niu i dla ich wpływu na niego w percepcji. Tak więc ocena dostępności dla
niego rzeczy zewnętrznych w percepcji nie jest kwestią wykorzystania teore-
tycznej oceny całkiem ogólnej przyczynowej ważności pewnych szczegól-
nych relacji przestrzennych zachodzących między jakąkolwiek parą przed-
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miotów fizycznych w sytuacji, w której rozpoznaje on, że jednym z tych
przedmiotów jest akurat on sam. To raczej samo posiadanie przezeń świado-
mego doświadczenia z daną treścią przestrzenną konstytuuje jego ujęcie
dostępności dla niego – w tym samym doświadczeniu – tego, że rzeczy mają
się tak, jak są reprezentowane. Jest tak ze względu na szczególne znaczenie,
jakie – na mocy egocentrycznej natury tej treści spostrzeżeniowej – ma fakt,
że są one reprezentowane jako znajdujące się w tym miejscu, gdzie są one
na zewnątrz w relacji do niego. Tak więc jego zgodne z rzeczywistością
spostrzeżenie samo dostarcza uzasadnienia jego przekonania, że rzeczy mają
się tak, jak się przedstawiają w samym tym spostrzeżeniu. Spostrzegając je,
ujmuje on zarazem, jak tym samym wie on o rzeczach w otaczającym go
świecie w sposób, który całkowicie spełnia internalistyczny warunek wiedzy
percepcyjnej, przynajmniej w kontekście bardziej liberalnej koncepcji uza-
sadniania epistemicznego niż ta, którą dopuszcza się w obrębie obsesyjnie
wąskiej, czysto inferencyjnej i zdaniowej koncepcji.

6. Ostatni zarzut14 i replika

Nawet jeśli przyjmiemy, że doświadczenie przedstawia fakt, że rzeczy są
tak a tak, jako dostępne podmiotowi w samym tym doświadczeniu – na
mocy, jak twierdzę, prespektywicznej egocentryczności jego treści prze-
strzennej – to jaki miałby on powód, żeby uznać ten złożony sposób, w jaki
doświadczenie przedstawia rzeczy, za reprezentujący to, jak rzeczy się rze-
czywiście mają? Z pewnością trudno byłoby tu odwoływać się do jeszcze
czegoś innego w treści samego tego doświadczenia. Identyczne wątpliwości
pojawiłyby się bowiem ponownie w odniesieniu do tej, rzekomo ulepszonej,
treści. William Child formułuje ten zarzut następująco:

Przypuśćmy, że doświadczenie rzeczywiście przedstawia fakt, że rzeczy
mają się tak a tak jako dostępne dla mnie. W jaki sposób mogę zapo-
biec powstaniu pytania o uzasadnienie: „Doświadczenie przedstawia
fakt, że p, jako dostępny dla mnie. Ale czy doświadczenie jest zgodne
z prawdą; jaki jest powód, aby być przekonanym, iż fakt, że p, jest dla
mnie faktycznie dostępny? W zaproponowanym tu ujęciu [...] stwierdza
się, że w percepcji rzeczy przedstawiają się jako będące tak a tak
egocentrycznie, w sposób, który ujawnia implikacje tego dla mojego
działania i percepcji. Nie rozumiem, jak to ujęcie daje podmiotowi

14 Jestem wdzięczny Billowi Childowi za wysunięcie tego zarzutu.
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odpowiedź na dalsze pytanie: „Czy doświadczenie mówi mi prawdę,
kiedy przedstawia rzeczy jako mające się tak a tak, w sposób, który
ujawnia implikacje tego dla mojego działania i percepcji?” Jeśli zadaje-
my to pytanie o uzasadnienie jakiegoś doświadczenia, to nic z treści
tego doświadczenia nie może na nie odpowiedzieć, bo pytanie dotyczy
tego, czy właśnie owa treść jest trafna15.

Przyznaję, że w tej kwestii jest pewne napięcie w mojej koncepcji. Z jed-
nej bowiem strony uważam, że nie mamy i nie potrzebujemy dalszego nieza-
leżnego uzasadnienia naszego trafnego ujęcia tego, w jaki sposób na podsta-
wie spostrzeżenia mamy słuszność – gdy ją mamy – odnośnie do świata
zewnętrznego; jest to niejako myśl eksternalistyczna. Ale, z drugiej strony,
uważam tę sytuację za całkowicie różną od sytuacji kogoś posiadającego
rzetelne przeczucia o pewnych rzeczach, którym po prostu towarzyszy wię-
cej przeczuć dotyczących ich rzetelności; to przeświadczenie sugeruje po-
trzebę dalszego koherencyjnego uzsadnienia powszechnego zaufania do
przekonań uzyskanych za pośrednictwem percepcji.

Dobrej analogii tego, co, według mnie, dzieje się podczas spostrzegania,
dostarcza rozumowanie dedukcyjne. Dokładniejsza refleksja nad tym przy-
padkiem może pomóc mi w odpowiedzi na ten zarzut i zneutralizować owo
napięcie w moim stanowisku. Gdy uważnie śledzę argument dedukcyjny,
jestem tym samym zmuszony do przyjęcia jego konkluzji. Jest to zupełnie
inny proces niż jakaś ślepa manipulacja moimi przekonaniami, jak np. pe-
wien rodzaj hipnozy, nawet jeśli byłby on rzetelny czy ewolucyjnie dobrze
ugruntowany. Dzieje się tak, ponieważ zarazem trafnie dostrzegam, w jaki
sposób mam słuszność. Ale nie jest tak po prostu dlatego, że mam dalsze
prawdziwe przekonanie, iż to jest właśnie przypadek dziedziczącej prawdzi-
wość dedukcji. Moje przeświadczenie nie jest też zapośredniczone przez
jakieś refleksyjne podporządkowanie tego konkretnego argumentu „oderwa-
nemu”, teoretycznemu zrozumieniu prawomocności wszystkich argumentów
mających formę, którą ma także i ten argument; nie muszę nawet wyraźnie
zauważyć jego formy. Niemniej jednak chwytam, w jaki sposób poznałem
konkluzję i moje przekonanie jest wyznaczone przez to rozumienie.

Podobnie jest w percepcji, z tym, że rolę intelektualnego rozumienia
odgrywa tu świadome egocentryczne doświadczenie przestrzenne. Gdy roz-
glądam się dokoła siebie i rozpoznaję to, co widzę, to (zwykle) jestem znie-
wolony do powzięcia przekonania, że rzeczy mają się tak a tak. I znowu,

15 The Foundations of Perceptual Knowledge: Reply to Bill Brewer, przedstawione na
posiedzeniu Towarzystwa Filozoficznego Uniwersytetu Oksfordzkiego w roku 1994, s. 4-5.
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proces ten jest całkowicie różny od ślepej manipulacji, gdyż zarazem trafnie
widzę, jak to się dzieje, że mam słuszność. Ale nie dzieje się tak po prostu
dlatego, że mam jakieś dalsze prawdziwe przekonanie, jak gdyby jakieś
nieugruntowane przeczucie, że to właśnie jest przypadek spostrzeżenia zgod-
nego z rzeczywistością. Moje przeświadczenie nie jest też w sposób koniecz-
ny zapośredniczone przez refleksyjne podporządkowanie tego konkretnego
przypadku jakiemuś oderwanemu i niezależnie uzasadnionemu teoretycznemu
rozumieniu ogólnej rzetelności percepcji wzrokowej. Niemniej jednak chwy-
tam, w jaki sposób wiem o tym, jak się rzeczy mają, i trafnie jestem przez
tę świadomość zniewolony. Twierdzenie, że zarówno w przypadku dedukcji,
jak i percepcji nic nie gwarantuje prawdy wszystkich moich powstałych
w ich rezultacie przekonań, jest po prostu nieuchronnym uznaniem omylnoś-
ci naszych rozumowań dedukcyjnych i percepcji, a nie ustępstwem na rzecz
nie dającego się obronić eksternalizmu.

Nie zakładam tu żadnego nadmiernie ambitnego poglądu na epistemolo-
gię, w którym spełnienie wymogu internalistycznego wiązałoby się z wycho-
dzącym od punktu zerowego dowodem ogólnej rzetelności każdego z na-
szych sposobów formowania przekonań, zanim będą one mogły zostać użyte
do zdobywania wiedzy. Chcę raczej wskazać sens, w jakim percepcja stoi
na równi z rozumowaniem dedukcyjnym w dostarczaniu nam przekonań,
których przyjęcie kierowane jest rozumieniem – aczkolwiek omylnym –
tego, w jaki sposób prowadzą nas one do prawdy.

W tym tkwi sedno mojego odwołania się do bardziej elastycznej, percep-
cyjnej, a nie wyłącznie inferencyjnej, koncepcji uzasadniania. Nie chodzi
o to, że doświadczenie mogłoby odgrywać rolę analogiczną do przekonania
jako przesłanka w swego rodzaju quasi-inferencyjnym uzasadnianiu. Ta
bardziej elastyczna koncepcja ma bowiem swoje miejsce także w kontekście
rozumowania dedukcyjnego. Aby poznać konkluzję argumentu, nie wystar-
czy ślepo ulec przekonaniu, że jego przesłanki są prawdziwe. Trzeba jeszcze
rozumieć, jak przejście od przesłanek do wniosku dziedziczy prawdziwość:
trzeba być zniewolonym przez to rozumienie, chociaż nie można wykluczyć
możliwości błędu, ponieważ próby przeprowadzenia dedukcji bywają omyl-
ne. Właśnie owo nieusuwalne, choć omylne, uchwycenie tego, jak to się
dzieje, że ma się słuszność, daje, według mnie, egocentryczna przestrzenna
treść percepcji, która odróżnia autentyczną wiedzę percepcyjną od ślepego
manipulowania czyimiś przekonaniami, nawet gdyby było to manipulowanie
dobroczynne lub rzetelne, którego źródłem jest sam świat.
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7. Konkluzja

Epistemologiczny status percepcji nie wyczerpuje się w fakcie, że stanowi
ona na ogół rzetelne źródło większości naszych informacji o tym, jak się
rzeczy mają w otaczającym nas świecie. W moim przekonaniu ważniejsze
jest to, że w percepcji zarazem chwytamy, jak wiemy o rzeczach znajdują-
cych się na zewnątrz nas. Nie powinno się jednak interpretować tego jako
zależności naszej wiedzy o świecie od jakiegoś nieomylnego dostępu do
wewnętrznego charakteru czysto subiektywnego doświadczenia, co miałoby
być środkiem na zatrzymanie nieskończonego ciągu w uzasadnianiu, który
jest nie do przyjęcia. W moim stanowisku chodzi raczej o zwrócenie uwagi
na fakt, że egocentryczna treść przestrzenna percepcji odsłania otaczające
nas rzeczy w sposób, który w samym tym doświadczeniu czyni oczywistym
nasz dostęp do nich. Dlatego właśnie spostrzeganie otaczającego nas świata
stanowi epistemologicznie bezpośrednie uchwycenie tego, jak się rzeczy
mają na zewnątrz16.

16 Dziękuję za uwagi do wcześniejszych wersji tej rozprawy. Sformułowali je Michael
Ayers, John Campbell, Quassim Cassam, David Charles, Bob Frazier, Piotr Gutowski, Bob
Hargrave, John Kenyon, Penny Mackie, Helen Steward, Rowland Stout, Tadeusz Szubka,
Ralph Walker i Tim Williamson. Szczególnie wdzięczny jestem Billowi Childowi za jego
replikę na moją prezentację poprzedniej wersji tego artykułu w Towarzystwie Filozoficznym
Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Przełożył Piotr Gutowski
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John Campbell

Obiekty i obiektywność*

1. Struktura przyczynowa obiektów fizycznych

Twierdzi się powszechnie, że zdolność do myślenia przestrzennego zależy
od umiejętności odnoszenia się do rzeczy fizycznych. Argument jest taki, że
identyfikacja miejsc zależy od identyfikacji rzeczy; miejsca jako takie są do
siebie bardzo podobne i można je odróżnić jedynie dzięki ich przestrzennym
relacjom do rzeczy. Nie można by zatem nawet myśleć o miejscach, gdyby
nie można było myśleć o rzeczach1. Trzeba przyznać, że nasza umiejętność
odnoszenia się do rzeczy fizycznych niezmiernie wzbogaca nasze identyfika-
cje miejsc. Jednakże, jak zobaczymy, można identyfikować miejsca bez
identyfikacji obiektów. Nasuwa to pytanie, czy obiekty fizyczne rzeczywiś-
cie odgrywają fundamentalną rolę w naszym myśleniu przestrzennym. Zacz-
nę od tego, w jaki sposób odnoszenie się do obiektów fizycznych wzbogaca
naszą zdolność identyfikacji miejsc. Następnie rozważymy, czy odnoszenie
się do miejsc wymaga odnoszenia się do obiektów, a jeśli nie, to jaką szcze-
gólną rolę mogą odgrywać w naszym myśleniu przestrzennym rzeczy fi-
zyczne.

Obiekt fizyczny ma pewną strukturę przyczynową. Możemy to pokazać
analizując sposób, w jaki własności rzeczy fizycznej wpływają na jej zacho-
wanie. Niektóre z własności rzeczy są po prostu skłonnościami do zachowy-
wania się przez nią w określony sposób w określonych okolicznościach. Na
przykład bycie elastycznym czy kruchym jest właściwością dyspozycyjną,

* Objects and Objectivity, w: Ch. P e a c o c k e (ed.), Objectivity, Simulation and
the Unity of Consciousness: Current Issues in the Philosophy of Mind, Oxford: Oxford
University Press 1994 (”Proceedings of the British Academy”, vol. 83), s. 3-20. © The
British Academy 1994. Przekład za zgodą Autora i Akademii Brytyjskiej.

1 P. F. S t r a w s o n, Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics, London:
Methuen 1959 [Indywidua. Próba metafizyki opisowej, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa:
Pax 1980].
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mówiącą, że pod wpływem nacisku rzecz zachowa się tak a nie inaczej.
Natomiast inne własności rzeczy, jak wielkość, kształt czy materiał, z któ-
rego jest wykonana, nie są dyspozycjami do wpływania na jej zachowanie
w określonych okolicznościach. Własności te nie są całkowicie nieistotne dla
sposobu, w jaki rzecz się zachowuje – chodzi tylko o to, że nie są one
bezpośrednio związane z jakimś jednym schematem zachowania. Jest raczej
tak, że kształt rzeczy wpływa na jej skłonności do zachowywania się w spo-
sób, który zależy od tego, jakie inne własności rzecz ta posiada. Gdy więc
coś ma kształt głębokiej misy, to będzie w nim można trzymać płyny – o
ile jest wykonane ze szkła, lecz nie, jeśli jest wykonane z drucianej siatki.
Własność rzeczy wpływa na jej dyspozycje w zależności od posiadania przez
nią innych własności2. Dyspozycje rzeczy do zachowywania się w taki czy
inny sposób w rozmaitych okolicznościach są wynikiem posiadania przez nią
zespołu własności. Ten układ jej własności i sposób, w jaki one wzajemnie
na siebie oddziałują, prowadząc do określonego zachowania rzeczy, decyduje
o posiadaniu przez nią pewnej struktury przyczynowej.

Ta uwaga o strukturze przyczynowej mówi nam coś na temat tego, w jaki
sposób obiekty fizyczne mogą funkcjonować jako wspólne przyczyny powią-
zanych zjawisk. Daje nam to możliwość poznania informatywnych identycz-
ności wykorzystywanych przy identyfikacji miejsc. Rozpatrzmy to po kolei.
Warto postulować jeden obiekt jako wspólną przyczynę szeregu powiąza-
nych skutków. Możemy bowiem wtedy mieć rzecz posiadającą jedną charak-
terystyczną własność, która w połączeniu z rozmaitymi układami innych jej
własności wywołuje rozmaite powiązane z sobą skutki. Na przykład może
tak być w przypadku podejrzenia, że różne śmiertelne ofiary są dziełem
jakiegoś notorycznego mordercy. Mamy jedną charakterystyczną własność,
psychozę, ujawnianą przez ciąg śmiertelnych ofiar, która w połączeniu z roz-
maitymi układami innych własności mordercy, jak wzrost, sylwetka, siła
i sprawność, wywołuje rozmaite powiązane z sobą skutki, które wykorzys-
tujemy do „zbudowania obrazu” ich wspólnej przyczyny. Zdolność obiektów
do funkcjonowania jako wspólne przyczyny w sposób charakterystyczny
stanowi podstawę naszej umiejętności dochodzenia do informatywnych iden-
tyczności o punktach orientacyjnych, które wykorzystujemy przy poruszaniu
się. Przypuśćmy, że niedawno przybyłem do jakiegoś miasta i zaznajomiłem
się z wybranym zestawem dróg w określonym rejonie. Któregoś dnia, zapuś-
ciwszy się kilkanaście metrów poza moją zwyczajową drogę, nagle się zgu-

2 S. S h o e m a k e r, Causality and Properties, w: t e n ż e, Identity, Cause, and
Mind, Cambridge: Cambridge University Press 1984, s. 206-233.
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biłem. Odzyskam orientację, gdzie jestem, za sprawą uświadomienia sobie,
że patrzę z nie znanego mi punktu widzenia na znany obiekt – że budynek
na wprost mnie jest pocztą, widzianą pod innym kątem. Zachodzi tu sytua-
cja, w której poczta funkcjonuje jako przyczyna zarówno moich wcześniej-
szych jej obserwacji, jak i mojej obecnej percepcji. Nie muszę explicite
przeprowadzać tego rozumowania dotyczącego wspólnej przyczyny, kiedy
ujmuję informatywną identyczność. Nie muszę explicite zastanawiać się nad
przyczynami moich obserwacji. Podstawą uznania przeze mnie identyczności
jest dostrzeżenie korelacji między własnościami poczty widzianej za pier-
wszym razem a budynkiem, który teraz obserwuję. Nie wystarczy tu jednak
dowolna korelacja własności; nie każdy rodzaj korelacji własności pozwoli
mi uzyskać wiedzę o identyczności. Jaki warunek spełniony przez tę korela-
cję własności muszę dostrzec, abym uzyskał wiedzę o identyczności? Kore-
lacja będzie wystarczająco mocna, aby stanowić podstawę wiedzy o iden-
tyczności, jeśli będzie wystarczająco mocna, aby stanowić podstawę rozumo-
wania dotyczącego wspólnej przyczyny, które ustali, że jeden obiekt jest
przyczyną obu zestawów obserwacji. Sąd identycznościowy będzie prawdzi-
wy tylko wtedy, gdy wynik tego rozumowania dotyczącego wspólnej przy-
czyny będzie poprawny – tylko wtedy, gdy faktycznie istnieje wspólna przy-
czyna minionych i obecnych obserwacji. Wykorzystuje się tu zatem zdolność
obiektów do funkcjonowania jako wspólne przyczyny, nawet jeśli podmiot
nie przeprowadza explicite rozumowania dotyczącego wspólnej przyczyny.

Istnieją również informatywne identyczności, o których wiedza nie zależy
w ten sposób od rozumowania dotyczącego wspólnej przyczyny. Są to iden-
tyczności, o których dowiadujemy się śledząc czasoprzestrzenne ścieżki
obiektów tego samego typu i odkrywając ich ciągłość. Na przykład odkrycie,
że Scarlet Pimpernel jest Sir Percy Blakeneyem, może być tego typu, jeśli
dokonuje się go podążając śladem Sir Percy’ego i obserwując jego przemia-
nę. Tego samego rodzaju może być też odkrycie, że Gwiazda Wieczorna jest
Gwiazdą Poranną, jeśli dokonujemy go odkrywając, że trajektorie tych pla-
net są zbieżne. Jednak ten rodzaj procedury nie mógłby dostarczyć wielkiej
pomocy przy identyfikacji miejsc, której przykładem jest wiedza, że „ten
budynek jest pocztą”, dlatego, iż zależy ona od ustalenia, gdzie znajdują się
rzeczy w różnym czasie. Nie można by się nim posłużyć do wygenerowania
zbioru identyfikacji miejsc na podstawie informatywnej identyczności; to
raczej identyfikacje miejsc są podstawą tej identyczności. Aby wzbogacić
identyfikację miejsca, potrzebujemy wiedzy o informatywnych identycznoś-
ciach, która nie zależy od wiedzy o umiejscowieniach rozważanego obiektu
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w różnym czasie; i to właśnie przyczynowa struktura obiektów fizycznych
pozwala nam poznawać informatywne identyczności w ten sposób.

Fakt, że skłonności obiektu do zachowywania się w taki czy inny sposób
zależą od kompleksu wzajemnie powiązanych jego własności, mówi nam
również coś o sposobie, w jaki obiekt jest wewnętrznie przyczynowo powią-
zany w czasie, a to z kolei pozwala nam rozpoznawać obiekty tak, jak to
robimy. To, jaki obiekt jest później, zależy przyczynowo po części od tego,
jaki był wcześniej. Przypuśćmy, że rozważamy jeden obiekt wchodzący w
interakcję z drugim, np. w wypadku samochodowym. To, jaki obiekt jest po
wypadku, zależy częściowo od tego, jaki był przedtem – dlatego właśnie
warto projektować samochody z myślą o ich bezpieczeństwie, tak aby łatwo
odkształciły się pod wpływem uderzenia. Jednak dokładny wygląd obiektu
po wypadku będzie w charakterystyczny sposób zależał od kompleksu jego
własności, takich jak kształt, materiał i sztywność karoserii. Oznacza to, że
rozpoznanie rzeczy nie musi polegać jedynie na dostrzeżeniu obecności
szeregu właściwości, które miała ona również wtedy, kiedy ostatni raz się
z nią zetknęliśmy. Jest ono raczej związane z uchwyceniem, w jaki sposób
zapamiętana rzecz mogłaby po kilku wypadkach stać się aktualnie spostrze-
ganą rzeczą. Ten rodzaj imaginatywnego rozpoznawania ujawnia się chyba
najwyraźniej w przypadku rozpoznawania zanikłych obecnie cech znajomej
osoby, której nie widziało się przez ostatnie dziesięć lat, przy uchwytywa-
niu, w jaki sposób dawna osoba mogła się stać obecną po kilku wypadkach.
Ale można go również wykorzystać w związku z punktami orientacyjnymi,
jak wtedy, gdy wracając do nie widzianego od lat miasta, rozpoznaje się
starą szkołę, obecnie zniszczoną i częściowo zburzoną, uświadamiając sobie,
że oto ma się przed sobą wszystkie te stare miejsca. Tak więc i tu przyczy-
nowa struktura obiektów fizycznych oznacza, że umiejętność odnoszenia się
do nich może wzbogacić naszą zdolność identyfikacji miejsc.

Podsumujmy. Rozpatrywaliśmy sposoby, w jakie zdolność identyfikacji
miejsc wzbogaca się dzięki umiejętności odnoszenia się do rzeczy fizycz-
nych. To wzbogacenie jest zasługą przyczynowej struktury rzeczy fizycz-
nych. Jednym z wymiarów tej przyczynowej struktury jest zdolność rzeczy
fizycznej do funkcjonowania jako wspólnej przyczyny rozmaitych zjawisk;
nasze ujęcie tego „wspólnoprzyczynowego” aspektu struktury przyczynowej
wykorzystujemy przy wydawaniu sądów o informatywnych identycznościach.
Sądy te mogą służyć jako podstawa bardzo wielu identyfikacji miejsc. Na
przykład zdawszy sobie sprawę, że góra Alfa, jest górą Ateb, wiem, że
miejsca, które zidentyfikowałem na podstawie ich przestrzennych relacji do
Alfa, pozostają w tych samych relacjach do Ateb i jeśli teraz mam przed
sobą Ateb, to potrafię spostrzeżeniowo zidentyfikować te miejsca. Aby jed-
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nak owa wiedza o informatywnej identyczności obejmująca punkty orienta-
cyjne odgrywała tę rolę epistemiczną, nie może ona zależeć od wiedzy
o czasoprzestrzennej ciągłości tych punktów orientacyjnych, gdyż to wymaga
uprzedniej wiedzy o miejscu. Musi ona raczej wykorzystywać przyczynową
strukturę punktu orientacyjnego i fakt, że może on funkcjonować jako
wspólna przyczyna rozmaitych jego obserwacji. Innym wymiarem przyczy-
nowej struktury obiektów fizycznych jest ich „wewnętrzne przyczynowe
powiązanie”, które wykorzystujemy w imaginatywnym przejawianiu naszych
zdolności rozpoznawczych. Spostrzeżeniowe rozpoznanie obiektu nie zawsze
polega jedynie na dostrzeżeniu własności wspólnych dawnemu obiektowi
i obecnemu; może ono raczej wymagać umiejętności dostrzeżenia starego
obiektu w nowym, dostrzeżenia, w jaki sposób świat mógł, wpływając na
stary obiekt, wytworzyć nowy. Oznacza to, że punkt orientacyjny może się
bardzo zmienić, nie uniemożliwiając jeszcze tym samym jego rozpoznania,
tak że nadal można identyfikować miejsca przez ich przestrzenne relacje do
niego. Kiedy szczegółowo rozpatrujemy sposoby, w jakie wykorzystujemy
te dwa wymiary struktury przyczynowej w rzeczach fizycznych, zauważamy,
że są one oparte na fakcie, iż własności obiektu na ogół nie wpływają na
jego zachowanie oddzielnie, ale raczej we wzajemnym powiązaniu.

Te aspekty struktury przyczynowej nie są specyficzne jedynie dla obiek-
tów fizycznych; są one bardziej abstrakcyjne. Promień światła czy fala na
morzu mogą funkcjonować jako wspólna przyczyna różnych zjawisk i są one
wewnętrznie przyczynowo powiązane w czasie. Tym, co wyróżnia zwykłe
obiekty fizyczne, jest posiadany przez nie szczególny kompleks wzajemnie
powiązanych własności. Przede wszystkim zawiera on kształt, wielkość,
stałość i ruch lub spoczynek. Nie da się tu jednak podać krótkiej i wyczer-
pującej listy; istnieje wiele przypadków, w których równie dobrze moglibyś-
my nie mieć pewności, czy mamy przyczynową strukturę, która wystarczają-
co wykorzystuje właściwą rodzinę własności, aby tworzyć fizyczną rzecz –
możemy, na przykład, uważać miasta, królikarnie czy wodospady za przy-
padki sporne. Pod tym względem pojęcie „obiektu fizycznego” jest wzorco-
wym przypadkiem terminu rodzinnego podobieństwa.

Aczkolwiek posługiwanie się przez nas obiektami fizycznymi rzeczywiś-
cie wzbogaca naszą umiejętność identyfikowania miejsc, zobaczymy, że nie
jest to coś istotnego dla owej identyfikacji. Rodzi to pytanie, czy istnieje
jakiś aspekt naszego potocznego myślenia przestrzennego, który rzeczywiście
wykorzystuje naszą zdolność odnoszenia się do rzeczy fizycznych, pojmowa-
nych jako obdarzonych tym typem struktury przyczynowej. Zobaczymy, że
wymiar czasowy potocznego myślenia przestrzennego korzysta z tej struktu-
ry przyczynowej. Zajmijmy się jednak tymi sprawami po kolei.
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2. Identyfikacja miejsc bez obiektów fizycznych

Jak powiedziałem, według mnie nie można utrzymywać, że identyfikacja
miejsc zależy w ogólności od reidentyfikacji rzeczy. Identyfikacja miejsc
jest zdolnością znacznie pierwotniejszą. Weźmy na przykład stworzenie,
które ma umiejętność podążania śladem miejsc za pomocą śledzenia swoich
własnych ruchów. W każdej chwili może ono odkryć wektor od siebie do
określonego miejsca i może aktualizować swoje ujęcie tego, jaki jest to
wektor, śledząc odległości i kierunki, w których samo się porusza. Bądź też
możemy rozważyć stworzenie, które oblicza położenie korzystając z jakiegoś
zewnętrznego kompasu, jak słońce i pora dnia. Zwierzę używa tego kompasu
do śledzenia swoich rozmaitych wzlotów i skrętów i może później wyko-
rzystać integrację przebytego toru do odnalezienia bezpośredniej drogi po-
wrotnej. Zwierzę, które podąża śladem miejsc posługując się w taki sposób
swoimi ruchami, bez wątpienia reidentyfikuje miejsca, choć nie musi myśleć
o cechach, dzięki którym ustawia swój kompas, jako o rzeczach fizycznych.

Można się z tym zgodzić, a mimo to nadal utrzymywać, że gdy zwierzę
używa punktów orientacyjnych do reidentyfikacji miejsc, to owe punkty
orientacyjne muszą być rzeczami fizycznymi. W tym miejscu należy jednak
zauważyć, że istnieje, jak się wydaje, poziom myśli bardziej pierwotny niż
poziom, na którym myślimy o obiektach fizycznych. Być może przykładem
tego pierwotnego poziomu myśli jest sposób, w jaki potocznie myślimy
o gwiazdach. Jeśli w trakcie spoglądania w nocne niebo i usiłowaniu identy-
fikowania konstelacji zostaniemy zapytani, czy traktujemy gwiazdy jako
obiekty fizyczne, czy też jako punkty światła nie mające większej wagi
przyczynowej niż cienie – łzy na firmamencie nieba – możemy nie być
w stanie udzielić natychmiast odpowiedzi. Tak naprawdę nie myślimy o nich
w żaden z tych dwóch sposobów. Zagadnienie to jeszcze się nie wyłoniło.
Znajdowaliśmy się po prostu na bardziej pierwotnym poziomie myśli.

Rozwińmy rozróżnienie, którego się tu nie przeprowadza. Plama światła
rzucona przez projektor na ścianę nie ma takiej struktury przyczynowej, jak
obiekt fizyczny. Nie jest ona wewnętrznie przyczynowo powiązana w czasie;
to, jaka owa plama światła jest w danym momencie, nie jest przyczynowo
wyznaczone przez jej wcześniejszy stan – jej stan jest zawsze wyznaczony
przez aktualny stan projektora i otoczenia. I o ile plama światła może funk-
cjonować jako wspólna przyczyna, np. rozmaitych obserwacji różnych pod-
miotów, o tyle własności, w odniesieniu do których można przeprowadzić
rozumowanie dotyczące wspólnej przyczyny, są w przypadku plamy światła
mocno ograniczone. Dzieje się tak, ponieważ plama światła nie jest nośni-
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kiem kompleksu wzajemnie powiązanych własności, które wspólnie determi-
nują jej zachowanie, tak że w rozumowaniu dotyczącym wspólnej przyczyny
nie możemy mieć takiej struktury, jaka wcześniej była dostępna w przypad-
ku obiektu fizycznego, takiego jak notoryczny morderca. Jednakże dla orga-
nizmu poruszającego się w swoim otoczeniu i używającego punktów orienta-
cyjnych do identyfikacji miejsc, nie ma znaczenia to, czy owe punkty są
obiektami fizycznymi czy też nie. Równie dobrze mogłaby to być nierucho-
ma plama światła. Bądź też organizm mógłby funkcjonować na pierwotniej-
szym poziomie myśli, na którym po prostu nie rozróżnia się plamy światła
i przyczynowo ukształtowanego obiektu fizycznego.

Rozważmy bardzo prosty przypadek reprezentatywny dla całej klasy
systemów poruszania się. Jest to „triangulacyjny” model używany do wyjaś-
nienia zachowania szczurów w wodnym labiryncie3. Szczury umieszcza się
w basenie wypełnionym nieprzezroczystą cieczą. Zanurzona jest w nim
platforma, do której uczą się one docierać. Ponieważ platforma jest zanurzo-
na w nieprzezroczystej cieczy, szczur nie może jej widzieć. Mimo to potrafi
on prawie niezawodnie do niej dotrzeć z każdego punktu w basenie, o ile
tylko zważa na swoją relację do wyróżnionych punktów orientacyjnych,
widocznych wokół basenu. Model „triangulacyjny” sugeruje, że dzieją się
tu rzeczy następujące. Będąc na platformie, zwierzę rejestruje odległości do
wszystkich wskaźników, które może dostrzec. Kiedy powtórnie usiłuje do-
stać się na platformę, odnotowuje odległości od miejsca, w którym się znaj-
duje, do każdego z punktów orientacyjnych wokół niego. Jeśli odległość do
punktu orientacyjnego jest obecnie większa niż była od docelowej platformy,
zwierzę płynie w jego stronę. Jeśli odległość jest mniejsza niż była od celu,
zwierzę oddala się od tego punktu. Jego ruchy są wypadkową wszystkich
tych obliczeń. W jaki sposób zwierzę myśli o wskaźnikach rozmieszczonych
wokół basenu? Czy myśli o nich jako o obiektach fizycznych, czy też jest
możliwe, że myśli o nich bardziej na wzór cieni czy plam światła? Nie ma
powodu, dla którego zwierzę powinno mieć w tej sprawie wyrobione zdanie.
Wskaźniki owe są rozpoznawalne i tkwią nieruchomo w tych miejscach, a to
wszystko, czego ono potrzebuje.

Istnieje pewien precedens przemawiający za przyjęciem poziomu myśli
„lokalizującego cechy”, bardziej pierwotnego niż poziom, na którym odnosi-
my się do rzeczy, aczkolwiek panuje często swego rodzaju niepewność co

3 D. M. W i l k i e, R. P a l f r e y, A Computer Simulation Model of Rats’ Place
Navigation in the Morris Water Maze, „Behavior Research Methods, Instruments, and Compu-
ters”, 19(1987), s. 400-403.
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do tego, czy na tym poziomie myśli cechom można przypisać umiejscowie-
nie. Nic jednak nie przemawia przeciw temu; można uznać, że nasze poru-
szające się zwierzęta rejestrują obecność „czerwonego kwadratu w (d,α)”
itp., gdzie odległość i kąt są podane w kategoriach powiązanych z jego
zdolnością percepcji i działania w przestrzeni. To, że cechy o określonym
umiejscowieniu nie traktuje się jako rzeczy fizycznej, ujawniane jest przez
fakt, iż zwierzę może być niezdolne do uchwycenia informatywnej identycz-
ności zawierającej tę umiejscowioną cechę; może ono także być niezdolne
do rozpoznania jej jako tej samej rzeczy po okresie, w którym zaszły pewne
zmiany w jej właściwościach; może być całkowicie niezdolne do posługiwa-
nia się ideą punktu orientacyjnego jako obiektu, którego właściwości ulegają
zmianie pod wpływem działania. Owe umiejscowione cechy traktowane są
jako przyczynowo obojętne; nie istnieje żadna odpowiedź na pytanie, czy
należy je traktować jako cienie, czy jako plamy światła, czy też są one
raczej przyczynowo ukształtowanymi procesami, takimi jak obiekty fizyczne.

Zacząłem od następującego argumentu na rzecz zależności identyfikacji
miejsc od identyfikacji rzeczy. Miejsca jako takie są do siebie bardzo po-
dobne, więc jedynym sposobem, w jaki można je odróżnić, są ich relacje
przestrzenne do rzeczy fizycznych. W rezultacie rozważaliśmy dwa zarzuty
wobec tego argumentu. Według pierwszego miejsca można odróżniać dzięki
ich relacjom przestrzennym nie do obiektów, lecz do bardziej pierwotnych
cechowych aspektów otoczenia. Według drugiego miejsca można odróżniać
dzięki ich rozmaitym relacjom do zwierzęcia – gdzie musi ono patrzeć, aby
do nich dotrzeć, jak musi się poruszać, aby na nie oddziałać. Nie wymaga
to, aby zwierzę było samoświadome – odróżniając miejsca, może ono wyko-
rzystywać fakt pozostawania w tych relacjach, wcale o nich nie myśląc.
Zwierzę, które podąża śladem miejsc śledząc swoje własne ruchy, nie musi
myśleć o sobie jako o obiekcie fizycznym – nie musi w ogóle o sobie myś-
leć. „Umiejętność śledzenia swoich ruchów” może po prostu polegać na jego
umiejętności aktualizowania wektorów do celów wokół niego. Zwierzę funk-
cjonujące w ten sposób będzie się opierać na percepcji przestrzennej oraz
na swojej wiedzy o własnych ruchach – potrzebuje ono percepcji przestrzen-
nej, aby ustalić wektory do miejsc, od których rozpoczyna. Niemniej jednak
może ono mieć percepcję przestrzenną nie mając percepcji przyczynowo
ukształtowanych obiektów fizycznych, przeciwstawiającej się percepcji pier-
wotniejszych cechowych aspektów swego otoczenia.

Istnieje kontrast między wskaźnikami, którymi zwierzę posługuje się jako
punktami orientacyjnymi przy poruszaniu się, a celami poruszania się. Zwie-
rzę nie musi wchodzić w interakcje z jakimikolwiek punktami orientacyjny-

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



367Obiekty i obiektywność

mi, z wyjątkiem spostrzegania ich. Jednakże cel, miejsce przeznaczenia
ruchu, zazwyczaj będzie czymś, z czym zwierzę wchodzi w interakcje. Może
to być pokarm, gniazdo, partner, łup czy też potomstwo. W tym przypadku
twierdzenie, że zwierzę mogłoby równie dobrze myśleć o tych rzeczach jako
o cieniach, nie wydaje się słuszne. Oczekuje ono, że po nakarmieniu młode
będzie przez jakiś czas najedzone; kiedy samo je, spodziewa się uzyskać
w ten sposób pewien trwały skutek. Nie przemawia to na korzyść argumen-
tu, od którego rozpocząłem, ponieważ argument ten dotyczył konieczności
rozróżniania miejsc przez ich przestrzenne relacje do punktów orientacyj-
nych, a obecna linia myślenia przyznaje, że te punkty nie muszą być rzecza-
mi fizycznymi. Chodzi raczej o to, że aby organizm miał jakiś pożytek
z informacji przestrzennych, musi on mieć jakieś przyczynowe oczekiwania
dotyczące swych celów; nie może on o nich myśleć jako o cechach przyczy-
nowo obojętnych. Jednakże samo to nie wystarcza jeszcze, aby traktować
owe cele jako zwykłe obiekty fizyczne. Nie myślimy bowiem jeszcze o nich
jako o rzeczach, których zachowanie jest zależne od wzajemnie powiązanego
kompleksu własności; nie posiadamy na razie ujęcia celu jako nośnika kom-
pleksu własności, z których każda wpływa na jego moc przyczynową jedynie
w zależności od posiadania przezeń innych własności. Organizm nie musi
być zdolny do uchwycenia informatywnych identyczności zawierających jego
cele – myśli on o celu jako o nośniku wyłączenie jednej własności, takiej
jak jadalność, w relacji do jego własnej interakcji z nim. Może też nie być
możliwości rozpoznania owego celu jako tego samego, gdy zmieni się ta
jedna własność na skutek interakcji między celem a światem.

Oczywiście, możemy również nadać sens uchwyceniu tego bogatszego
pojęcia celów jako obiektów fizycznych, które ujawnia się w posiadaniu
złożonej reakcji behawioralnej na obiekty – złożonej, ponieważ czyjaś reak-
cja na wykrycie którejkolwiek z ich własności zależy od wiedzy tego kogoś
o innych posiadanych przez nie własnościach. Możemy nadać sens bardzo
wielu przypadkom, w których zwierzęta stają się coraz bardziej wrażliwe na
możliwość informatywnych identyczności zawierających ich cele oraz na
możliwość rozpoznania ich jako tych samych pomimo mniej lub bardziej
drastycznych zmian w ich właściwościach. Jednakże to złożone zachowanie
z pewnością nie jest warunkiem wstępnym myślenia przestrzennego jako
takiego. Identyfikacja miejsc nie zależy od identyfikacji rzeczy; umiejętność
identyfikacji miejsc jest bardziej pierwotna.
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3. Przestrzeń obiektywna

Stanowisko, do którego doszliśmy, z pozoru jest zagadkowe. Sądzimy,
że wielkości przestrzenne odgrywają jakąś rolę w fizyce naszego otoczenia.
W szczególności, przestrzeń jest kluczowa jako warunek interakcji: nie ma
działania na odległość. Aby nastąpiła interakcja, musi mieć miejsce kontakt.
Zainteresowania zwierzęcia korzystającego z systemu poruszania się są zde-
cydowanie praktyczne. Nie jest ono zainteresowane geometrią dla niej samej.
Jest nią zainteresowane jedynie ze względu na jej fizyczne następstwa. Jed-
nakże cechy, w kategoriach których ono myśli, są przyczynowo neutralne
– nie dba ono nawet o poczynienie elementarnego rozróżnienia przyczynowo
ukształtowanych obiektów fizycznych i plam światła czy cieni. Jak wobec
tego może myśleć o własnościach i relacjach przestrzennych jako przyczyno-
wo znaczących? Nie jest w stanie traktować kontaktu jako warunku interak-
cji między dwoma obiektami fizycznymi. Jeśli zaś usiłujemy traktować
kontakt jako warunek interakcji między dwoma umiejscowionymi cechami,
napotykamy problem braku koncepcji interakcji między cechami. To, co
dzieje się z czymś po interakcji, jest łącznym rezultatem tego, jakie owo coś
było przed interakcją i natury odziaływania na owo coś. Jeśli pominiemy
ideę, że to, co dzieje się z tym czymś później, jest przyczynowo uwarunko-
wane przez jego stan wcześniejszy – tak jak na pierwotnym poziomie myśle-
nia – wówczas trudno byłoby cokolwiek powiedzieć o tym, co zakłada inter-
akcja.

Problem polega zatem na zrozumieniu, jak zwierzę funkcjonujące na
pierwotnym poziomie myśli może być zdolne do przypisania wagi przyczy-
nowej własnościom i relacjom przestrzennym; a w szczególności, jak może
ono przejawić ujęcie idei, że kontakt jest warunkiem interakcji. Oczywiście,
dotychczas kładłem nacisk na to, że zwierzę myśli o cechach, którymi się
posługuje jako punktami orientacyjnymi, jako o przyczynowo obojętnych.
Okazało się też, że zwierzę nie myśli w ten sposób o swoich celach. Jednak-
że znaczenie, w jakim zwierzę nie myśli o swoich celach jako o obojętnych,
należy sprecyzować z pewną dozą ostrożności. Nie jest tak, że zwierzę musi
być w stanie myśleć o swoich celach jako zdolnych do interakcji między
sobą – może ono z powodzeniem reprezentować miejsca bez tego. Poza tym,
chociaż w tym przypadku sprawa jest subtelniejsza, nie jest tak, że zwierzę
musi myśleć o swoich celach jako o rzeczach, z którymi wchodzi w interak-
cje. Nie musi ono posiadać jakiegoś refleksyjnego zrozumienia relacji mię-
dzy sobą a swoim otoczeniem. Nie musi ono wcale być samoświadome,
nawet jeśli identyfikuje miejsca. To, jak ujmuje ono przyczynowo relewant-
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ne właściwości swoich celów, jest raczej związane ze sposobem, w jaki na
nie działa. Znaczenie ma tutaj nie myślenie zwierzęcia o tym, w jaki sposób
działa ono na swoje otoczenie, ale po prostu to, w jaki sposób intencjonalnie
działa ono na te cele.

Kiedy zastanawiamy się nad tym, zaczynamy rozumieć sens, w jakim
można powiedzieć, że zwierzę zdaje sobie sprawę z tego, iż kontakt jest
warunkiem interakcji. Ujęcie przez zwierzę tej idei polega na tym, że będzie
ono usiłowało dotrzeć do czegoś, z czym chce wejść w interakcję, oraz
próbowało się oddalić od czegoś, z czym nie chce wejść w interakcję. Roz-
ważmy, na przykład, zwierzę korzystające z systemu „triangulacyjnego” do
poruszania się w labiryncie wodnym. Traktuje ono punkty orientacyjne
rozmieszczone wokół basenu jako przyczynowo obojętne – równie dobrze
mogłyby one być plamami światła lub cieniami. Ujmuje ono jednak przyczy-
nowo relewantny aspekt docelowej platformy. Do czego zatem sprowadza
się to, że zwierzę uznaje kontakt za warunek interakcji? Ujęcie przez nie tej
idei polega na tym, że skorzysta ono z tego systemu, aby dotrzeć do platfor-
my, oraz na tym, że uznaje ono kontakt z platformą za warunek jej wyko-
rzystania.

Wyjaśnia to, jak zwierzę przypisuje fizyczną ważność własnościom i rela-
cjom przestrzennym, mimo że reprezentuje ono swoje środowisko w katego-
riach cech, a nie rzeczy fizycznych. Przypisuje ono ważność fizyczną włas-
nościom i relacjom przestrzennym nie dzięki posiadaniu wyraźnego i zre-
flektowanego poglądu na relacje przyczynowe, które zachodzą między roz-
maitymi zdarzeniami w jego otoczeniu, lecz wykorzystując ujęcie tych prze-
strzennych własności i relacji w praktyce, aby poruszać się w swojej prze-
strzeni i działać w tym świecie. Nie wymaga to, aby zwierzę myślało w ka-
tegoriach przyczynowo ukształtowanych obiektów fizycznych, ponieważ
ujęcie przez zwierzę przyczynowości jest konstytuowane nie przez zreflekto-
wane uchwycenie przez nie swych relacji do otoczenia, lecz przez sam fakt
pozostawania w tych relacjach do otoczenia, przez jego zdolność do inten-
cjonalnego działania w jego świecie.

Sugeruje to natychmiast możliwość innego sposobu myślenia o przestrze-
ni, takiego który rzeczywiście wymaga umiejętności odnoszenia się do rze-
czy fizycznych. Jest to sposób myślenia o przestrzeni, który nie zależy od
czyjegoś własnego uwikłania w przestrzeni, od własnej umiejętności ingero-
wania w niej. Można by przyznać fizyczne znaczenie wielkościom prze-
strzennym – w szczególności, można by przyjąć kontakt jako warunek inter-
akcji. Jednakże interakcja nie musi być teraz interakcją między podmiotem
a jego otoczeniem, a nawet jeśli jest to interakcja między podmiotem a oto-
czeniem, to w nadawaniu fizycznej ważności wielkościom przestrzennym
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podmiot ów będzie raczej korzystał z myślenia o takiej interakcji niż z fak-
tycznego uwikłania się w nią. Będzie on dysponował „zreflektowanym” czy
„oderwanym” sposobem myślenia o swoim środowisku. A myśląc w ten spo-
sób, czy rzeczywiście nie będzie on musiał myśleć o obiektach fizycznych?
Ten rodzaj niezaangażowanego rozumienia interakcji wydaje się wymagać
uchwycenia przyczynowej struktury wzajemnie oddziałujących obiektów.

Z drugiej strony, sama idea tego „obiektywnego” sposobu myślenia prze-
strzennego skłania do sceptycyzmu. Istnieje tradycja empirystyczno-pragma-
tystycznej krytyki tego pojęcia, domagająca się, by myślenie o miejscach
było zawsze rozumiane w kategoriach czyjejś dyspozycji do działania
w przestrzeni. Tradycji tej zdecydowanie opiera się John O’Keefe, ostatnio
w szczegółowym rozwinięciu prawdziwie allocentrycznego czy „obiektywne-
go” typu myślenia przestrzennego4. Według tego modelu w konstruowaniu
przez zwierzę mapy swojego środowiska istnieją dwa etapy wstępne. Zwie-
rzę musi wpierw zidentyfikować „centrum” swojego otoczenia. Jest to punkt
„pojęciowy”, w tym sensie, że w tym miejscu może nie być żadnej wyróż-
nionej cechy fizycznej – jest to geometryczny „środek masy” otoczenia. Jest
to punkt stały, który nie porusza się, gdy porusza się zwierzę. Po drugie,
zwierzę znajduje sposób wyznaczania kierunków – określa „nachylenie”
otoczenia, które jest gradientem definiowanym przez sposób, w jaki wskaź-
niki są rozmieszczone w przestrzeni. Ten kierunek pozostaje niezmienny
niezależnie od ruchów zwierzęcia, tak że zwierzę może określać drogę, którą
podąża, określając kąt pod jakim znajduje się w stosunku do nachylenia.
Załóżmy teraz, że zwierzę rejestruje wektor od centrum do każdego ze
swych celów, używając nachylenia do określenia kierunku. Daje mu to „ma-
pę” jego otoczenia, którą można przenosić i używać w każdym punkcie
środowiska, w którym znajduje się zwierzę. Jeśli zwierzę chce dotrzeć do
określonego celu, musi ono ustalić aktualny wektor od tego celu do centrum.
Skoro posiada już wektor od centrum do swego celu, może teraz obliczyć
bezpośredni wektor od siebie do owego celu. Rzecz jasna, istnieje znaczny
kontrast między tym modelem a bardziej pierwotnym systemem „triangula-
cyjnym”, rozważanym wcześniej. Jest on znacznie bogatszy, jeśli chodzi

4 J. O’K e e f e, A Computational Theory of the Hippocampal Cognitive Map, w:
J. S t o r m - M a t h i s e n, J. Z i m m e r, O. P. O t t e r s e n (eds.), Understan-
ding the Brain through the Hippocampus: The Hippocampal Region as a Model for Studying
Brain Structure and Function, Amsterdam: Elsevier 1990, s. 301-312; J. O’K e e f e, The
Hippocampal Cognitive Map and Navigational Strategies, w: J. P a i l l a r d (ed.), Brain
and Space, Oxford: Oxford University Press 1991, s. 273-295; J. O’K e e f e,
L. N a d e l, The Hippocampus as a Cognitive Map, Oxford: Clarendon Press 1978.
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o to, które zbiory relacji geometrycznych między miejscami w środowisku
może reprezentować, a ponadto nie ogranicza się do jednego celu. Jednakże
dla obecnych rozważań istotne jest podobieństwo między tymi dwoma mode-
lami. Również zgodnie z tym modelem, zwierzę nie potrzebuje myśleć
w kategoriach przyczynowo ukształtowanych obiektów fizycznych. Powodem
jest, oczywiście, to, że zwierzę przypisuje fizyczne znaczenie całemu syste-
mowi poprzez wykorzystanie przez siebie tego systemu przy poruszaniu się
w przestrzeni. Nie mamy tu oderwanego czy „obiektywnego” sposobu rozu-
mienia fizyki przestrzeni.

Ostatnio O’Keefe przyznał, że nachyleniowo-centrowy model nie zalicza
się do prawdziwie allocentrycznych systemów tworzenia map i wysunął
kilka propozycji, jak może on posłużyć jako podstawa skonstruowania takie-
go systemu5. Obiekty mogłyby być wykorzystywane przez ten system.
Moglibyśmy dopuścić umiejętność rozważania wektorów od zwierzęcia do
centrum, które nie reprezentują jego aktualnej pozycji. Moglibyśmy przyjąć
stopniowe posługiwanie się przez zwierzę rozróżnieniem obiektów będących
podmiotami działania i obiektów nie będących podmiotami działania – te
ostatnie byłyby preferowane jako punkty orientacyjne – oraz ujęcie przez nie
swoich własności jako podmiotu działania. Moglibyśmy ponadto dopuścić
wypracowanie przez zwierzę bogatszej fizyki jego otoczenia i modeli men-
talnych pozwalających mu przewidywać działania innych. Mam sporo sym-
patii dla kierunku tych propozycji, choć nie w pełni jasne pozostaje dla
mnie, czy nadal nie traktuje się tu zwierzęcia jako istoty posiadającej ujęcie
przyczynowej wagi tego bogatego zbioru klasyfikacji wyczerpujące się cał-
kowicie w jego własnej zdolności do działania i uwikłania w przestrzeni.
Jeśli tak, to, jak się wydaje, nie mamy tu jeszcze „obiektywnego” myślenia
przestrzennego. Jeśli nie, to musimy wiedzieć, w którym miejscu granica
została przekroczona. Ale teraz empirystyczno-pragmatystyczna krytyka
może się wydać całkowicie słuszna. Czy istnieje tu jakaś granica? Czy nie
mamy raczej do czynienia ze zbiorem typów reprezentacji, umiejscowionych
w większej lub mniejszej odległości od działania i percepcji, ale ostatecznie
uzyskujących znaczenie ze względu na ich ważność dla czyjegoś uwikłania
w przestrzeni?

Sednem pojęcia obiektywności jest idea sposobu myślenia o przestrzeni,
który jest oderwany, czy uwolniony, od wymagań percepcji i działania: ów

5 J. O’K e e f e, Kant and the Sea-Horse: An Essay in the Neurophilosophy of Space,
w: N. E i l a n, R. M c C a r t h y, B. B r e w e r (eds.), Spatial Representation:
Problems in Philosophy and Psychology, Oxford: Blackwell 1993, s. 43-64.
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sposób myślenia o przestrzeni nie uzyskuje znaczenia za sprawą jego na-
stępstw dla obecnych i przyszłych percepcji oraz dla działania. Według
jednego ze sposobów myślenia o obiektywności, zależy ona od osiągnięcia
mniej lub bardziej synoptycznego spojrzenia na jakiś obszar. Myślimy o o-
biektywnym spojrzeniu na obszar, tak jak gdyby to było jego zdjęcie lotni-
cze, gdzie większą obiektywność osiąga się przez stopniowe oddalanie foto-
grafa. To wyobrażenie sprawia częściowo, że wydaje nam się, iż obiektyw-
ność jest czymś, do czego możemy się zbliżać, lecz czego ostatecznie nie
możemy osiągnąć, ponieważ nie istnieje granica odległości, z jakiej można
wykonać fotografię. Nie jest to jednak jedyny sposób myślenia o obiektyw-
ności. Według mnie najlepszego modelu dostarcza nie fotografia lotnicza,
lecz dziennik – narracja o zdarzeniach w obszarze przestrzennym, która
może nie mieć żadnych bezpośrednich następstw dla obecnej percepcji
i działania, lecz jest rozumiana jako cel sam w sobie.

4. Reprezentacja czasu

Aby zrozumieć znaczenie, w jakim potocznie osiągamy „niezaangażowa-
ną” czy „obiektywną” reprezentację przestrzeni, w której się znajdujemy,
musimy rozważyć czasowy wymiar myślenia przestrzennego. A czyniąc to,
dostrzegamy również, dlaczego przyczynowo ukształtowane obiekty fizyczne
zajmują tak fundamentalne miejsce w naszej myśli. Z początku to drugie
twierdzenie może się wydać zaskakujące. Systemy pomiaru czasu, z których
mogą korzystać zwierzęta, nawet jeśli nie wykazują one umiejętności odno-
szenia się do obiektów fizycznych, są bardzo złożone i wyrafinowane6. Na
przykład zwierzę może się posługiwać interwałowym miernikiem czasu –
wewnętrznym stoperem – do kontrolowania upływu czasu między swoimi
wyprawami do odnawiającego się źródła pożywienia. Zbyt długa przerwa
między wyprawami oznacza, że ktoś inny może dotrzeć do źródła pożywie-
nia pierwszy. Zbyt krótka przerwa między wyprawami oznacza, że źródło
mogło nie zostać jeszcze uzupełnione. Sposób, w jaki zwierzę posługuje się
swoim stoperem do obliczania, która przerwa jest najlepszym wskaźnikiem
do powrotu, może być dość złożony. Oczywiście, żadna z tych rzeczy nie
wymaga umiejętności odnoszenia się do rzeczy fizycznych, tak jak nie wy-
maga tego korzystanie z systemów poruszania się, które rozważaliśmy wcze-

6 C. R. G a l l i s t e l, The Organization of Learning, Cambridge, MA: MIT Press
1990.
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śniej. Jak dotąd mamy tu jedynie do czynienia z posługiwaniem się we-
wnętrznym stoperem. Nie mamy tu jeszcze umiejętności identyfikowania
poszczególnych chwil. Nie mamy jeszcze do czynienia z używaniem jakie-
goś zegara. Załóżmy zatem, że rozważamy zwierzę, które ma cykliczny
zegar. Może to być oscylator, coś, co powtarza po prostu w kółko ten sam
proces, a zwierzę jest wyczulone na to, w jakiej fazie cyklu znajduje się
obecnie oscylator. Oscylator może być zgodny z zewnętrznym cyklem świa-
tło–ciemność. Zwierzę posługujące się takim zegarem może rozwinąć szeroki
zakres oczekiwań w sprawie tego, co wydarzy się w danej fazie dnia. Ale
wciąż nie musi ono myśleć w kategoriach przyczynowo ukształtowanych
rzeczy fizycznych. Mimo że utrzymuje ono swój oscylator w zgodzie z ze-
wnętrznym cyklem światło–ciemność, nie musi reprezentować okresów świa-
tła i ciemności jako czegoś więcej niż przyczynowo obojętne cechy jego
otoczenia.

Kluczową sprawą jest jednak to, że nadal nie mamy tu reprezentacji
poszczególnych chwil. Mamy jedynie do czynienia z orientacją zwierzęcia,
co do fazy oscylacji. Formuje ono hipotezy o tym, co zdarzy się w określo-
nej fazie oscylacji, potwierdza je, obala lub działa zgodnie z nimi, i to
wszystko. Nie potrzebuje ono i nie korzysta z idei, że zachodzą czasowe
relacje między rozmaitymi zdarzeniami, które mają miejsce w tej samej fazie
oscylacji. Nawet jeśli zwierzę wykorzystuje zanik lub nasilenie się procesu,
aby odróżnić odmienne zdarzenia zachodzące w tej samej fazie cyklu, nie
oznacza to, że uznaje je za czasowo powiązane z sobą.

Chodzi o to, że tym, co daje nam prawo do uznania, że zwierzę to używa
oscylatora do rejestrowania czasów rozmaitych zdarzeń, jest użytek, jaki
czyni ono z tej informacji w przyszłych sytuacjach – kiedy ta faza cyklu
następuje powtórnie. Oznacza to, że zwierzęciu nie można przypisać repre-
zentowania czegokolwiek więcej niż faza. Nie mogłoby ono wykorzystać
dodatkowej informacji, że zdarzenie to miało miejsce w określonej chwili
w przeszłości, jednej z wielu poszczególnych i wzajemnie czasowo powiąza-
nych chwil w przeszłości, i że może ono, lecz nie musi, wystąpić w tej
samej fazie owego cyklu. Informacje o poszczególnych chwilach z przeszłoś-
ci nie odgrywają żadnej roli w przyszłych relacjach zwierzęcia z jego świa-
tem. Jest to jedna z podstawowych różnic między poszczególnymi chwilami
a poszczególnymi miejscami, polegająca na tym, że nie ma czegoś takiego,
jak reidentyfikacja poszczególnej chwili, podczas gdy istnieje coś takiego,
jak reidentyfikacja poszczególnego miejsca. Z tego powodu uchwycenie
chwili, które ostatecznie wyczerpuje się w jej znaczeniu dla wymogów dzia-
łania, może być, co najwyżej, umiejętnością reprezentowania fazy, ponieważ
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ta sama faza może się powtórzyć, a to może mieć wpływ na czyjeś działa-
nia. Nie może ono być reprezentacją poszczególnej chwili.

Czego zatem wymaga reprezentacja poszczególnych chwil? Musimy zro-
zumieć, jak można włączyć taką reprezentację do czyjegoś myślenia; w tym
celu musimy rozważyć konstrukcję narracji o zdarzeniach w czyimś środo-
wisku, która jest „uwolniona” od wymogów działania. W tym sensie jest to
narracja „obiektywna”. Musimy rozważyć organizm konstruujący narrację
o zdarzeniach w jego środowisku, gdzie relacje przyczynowe między tymi
zdarzeniami są reprezentowane w sposób wewnętrzny w stosunku do tej
narracji i nie wyczerpują się w ich następstwach dla obecnych i przyszłych
działań stworzenia konstruującego tę narrację. To właśnie w konstrukcji
takiej narracji odkrywamy fundamentalną rolę obiektów fizycznych w na-
szym myśleniu.

Konstruując narrację tego rodzaju, czasom zdarzeń musimy przypisać
ważność dla relacji przyczynowych między nimi. Potrzebujemy pojęcia
procesu, którego późniejsze etapy zależą przyczynowo od etapów wcześniej-
szych, tak aby relatywne czasy rozmaitych etapów można uznać za istotne
dla przyczynowych relacji między nimi. Konstruując tego rodzaju narrację,
nie możemy rzecz jasna poprzestać na reprezentacji cech przyczynowo obo-
jętnych – reprezentacji, która jest neutralna w stosunku do tego, czy repre-
zentowane przedmioty przypominają bardziej cienie niż rzeczy. W tym miej-
scu rzeczywiście musimy uwzględnić przyczynowo ważne partykularia.

Jak powiedziałem wcześniej, są dwa wymiary przyczynowej struktury
rzeczy fizycznej. Z jednej strony mamy fakt, że jest ona wewnętrznie przy-
czynowo powiązana w czasie, że to, jaka jest później, zależy częściowo od
tego, jaka była wcześniej. Z drugiej strony mamy zdolność obiektu do funk-
cjonowania jako wspólna przyczyna, wchodząca w wiele interakcji. Nasuwa
to pytanie, dlaczego reprezentacja poszczególnych chwil powinna pozosta-
wać w związku z partykulariami, które mają właśnie tego rodzaju strukturę
przyczynową. Dlaczego nie wystarczyłoby uwzględnić tylko szeregu przy-
czynowo powiązanych zdarzeń, nie włączając wcale w ten obraz obiektów
fizycznych?

Można skonstruować wiele narracji o zdarzeniach w czyimś otoczeniu,
opowiedzieć wiele historii o sekwencjach zdarzeń, które posiadając własną
wewnętrzną dynamikę, są mniej lub bardziej odizolowane od siebie, tak jak
historia czyjegoś profesjonalnego życia może być względnie, jeśli nie całko-
wicie, odizolowana od rozwoju tego kogoś jako gracza hokejowego. Jednym
ze sposobów, w jaki wiążemy zdarzenia zachodzące w różnych chwilach,
jest branie pod uwagę fazy jakiegoś cyklu, w którym one miały miejsce.
Wiedząc, że może zajść proces, którego wcześniejszy etap należy do jakiejś
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fazy pewnego cyklu, a jego późniejszy etap – do tej samej fazy tego cyklu,
możemy wykorzystać to przyczynowe powiązanie do rozróżnienia poszcze-
gólnych chwil zachodzących w tej samej fazie, a następnie wykorzystać sam
ów cykl do czasowego powiązania rozmaitych poszczególnych zdarzeń.
Jednakże procedura ta byłaby dla nas nieprzydatna, gdyby nie istniał bogaty
zbiór przyczynowych relacji między rozmaitymi zdarzeniami w narracji.
Gdyby narracja była wysoce rozczłonkowana, nie byłoby sensu przypisywać
czasowo powiązanych poszczególnych chwil wszystkim zdarzeniom w tej
narracji.

Przyczynowa struktura obiektów fizycznych odgrywa kluczową rolę w za-
pewnieniu jedności narracji o zdarzeniach w czyimś otoczeniu. Na dwa
aspekty tej przyczynowej struktury składa się to, że obiekty funkcjonują
jako wspólne przyczyny, wchodząc w wiele interakcji, oraz to, że są one
wewnętrznie przyczynowo powiązane w czasie. Fakt, że jeden i ten sam
obiekt może wchodzić w rozmaite interakcje, odgrywa kluczową rolę
w przyczynowym łączeniu tych rozmaitych zdarzeń, a przez to w nadawaniu
pewnej ważności czasowym relacjom między nimi. Ale rzecz jasna tożsa-
mość obiektu nie mogłaby sprostać temu zadaniu, gdyby same obiekty nie
były wewnętrznie przyczynowo powiązane; gdyby obiekt wchodzący w jedną
interakcję, nie nosił na sobie śladów swych wcześniejszych interakcji. To
właśnie te dwa aspekty przyczynowej struktury rzeczy fizycznych decydują
o tym, że mogą one odgrywać fundamentalną rolę w umożliwianiu nam
konstruowania „oderwanych” czy „obiektywnych” narracji o historii naszego
otoczenia.

5. Autodeterminacja

Podkreślałem, że istnieje „niezaangażowany” czy „obiektywny” poziom,
na którym uchwycenie przez kogoś przyczynowej wagi tych sposobów cza-
soprzestrzennego myślenia nie wyczerpuje się w jego następstwach dla przy-
szłych percepcji i działań tego kogoś. Rodzi to naturalne pytanie: jaki więc
z niego pożytek? Po co myśleć na tym poziomie? Podążanie tą linią myśle-
nia jest jednym ze źródeł tego rodzaju empirystyczno-pragmatystycznej
krytyki pojęcia przestrzeni obiektywnej, o której wspomniałem wcześniej.
Aby na nią odpowiedzieć, zakończę kilkoma uwagami na temat zastosowania
tych ustaleń do pojęcia osoby.

Osoby są konkretnymi obiektami i są przyczynowymi jednościami. Wy-
różnia je to, że myślimy o nich jako o przyczynowo ukształtowanych na
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poziomie ich psychicznych własności. Własności psychiczne osoby mogą
uczestniczyć w przyczynowaniu bardzo wielu zjawisk społecznych; ludzie
funkcjonują jako wspólne przyczyny na poziomie własności psychicznych.
Poza tym, ludzie są wewnętrznie przyczynowo powiązani na poziomie ich
własności psychicznych, co widać najwyraźniej w tym, że myślimy, iż
wspomnienia są śladami pozostawionymi w nas przez wcześniejsze percep-
cyjne interakcje z naszym otoczeniem. Samoświadomość, wiedza o sobie
jako o obiekcie, wymaga jakiegoś ujęcia własnej struktury przyczynowej: to
m.in. uprawnia nas do używania pierwszej osoby jako terminu referencjalne-
go. Co zatem bierze udział w ujmowaniu własnej struktury przyczynowej na
poziomie własności psychicznych? Przede wszystkim nie powinno się myś-
leć o własnym życiu psychicznym tylko jako o sekwencji stanów, jako
o przewijającym się kalejdoskopie tego, co mentalne. Powinno się myśleć
o tych stanach jako wytworzonych częściowo w interakcji między nami
samymi a naszym środowiskiem, w której my sami jesteśmy determinantami.

Przestrzeń odgrywa fundamentalną rolę w fizyce naszego otoczenia, którą
explicite przyjmujemy, ponieważ myślimy o kontakcie przestrzennym jako
o warunku przyczynowej interakcji. Myślenie przestrzenne odgrywa podobną
rolę w rozumieniu naszych percepcyjnych interakcji ze światem. W przypad-
ku dotyku warunkiem jest również kontakt przestrzenny – aby dotknąć
rzecz, musisz ją dotknąć. Na ogół jednak warunkiem przyczynowej interakcji
w percepcji nie jest kontakt. Odpowiednika „nie ma działania na odległość”
dostarcza nasze ujęcie warunków umożliwiających percepcję. Na przykład
aby coś zobaczyć, trzeba być odpowiednio umiejscowionym względem tego
czegoś, patrzeć we właściwym kierunku oraz nie może być żadnej zasłania-
jącej przeszkody. Zatem w obu przypadkach – fizycznym i psychicznym –
zrozumienie warunków własnej przyczynowej interakcji jest możliwe dzięki
zreflektowanemu rozumieniu relacji przestrzennych. Tego zreflektowanego
rozumienia relacji przestrzennych nie da się wyjaśnić w kategoriach jego
bezpośrednich następstw dla obecnej percepcji i działania, właśnie dlatego,
że jest ono związane z własnymi przeszłymi interakcjami z otoczeniem.
O swoich wspomnieniach myślimy jako o śladach pozostawionych przez, na
przykład, minione spostrzeżenia. Musimy więc w tym przypadku myśleć
w kategoriach jakiejś przestrzeni „obiektywnej”, oddalonej czy „uwolnionej”
od wymogów obecnej percepcji i działania.

Problemem postawionym przez empirystyczno-pragmatystycznego krytyka
jest wyjaśnienie, jaką wartość praktyczną mogłoby mieć posiadanie takiej
„obiektywnej” koncepcji przestrzeni. Jednakże jest to pytanie źle postawione.
Nie możemy po prostu przesądzić, że ludzie mają określony zestaw celów,
a każdy realizowany przez nich sposób myślenia można traktować jako
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prowadzący do któregoś z tych celów. Ludzie nie mają jedynie rozmaitych
dążeń i pragnień. Można mieć określoną koncepcję własnego życia, jego
kształtu, jego dotychczasowego przebiegu i tego, jak się chce, by przebiega-
ła jego reszta. W tej koncepcji życie jest rozumiane jako posiadające narra-
cję, jako ograniczone przez poszczególne chwile, w obrębie których wchodzi
w interakcje z innymi oraz z własnym otoczeniem. Koncepcja ta jest przy
tym zawsze podatna na dyskusję, krytykę i rewizję. Właśnie w owym deter-
minowaniu przewodnich nici własnego życia odkrywamy najbardziej charak-
terystyczne zastosowanie tego rodzaju zreflektowanego myślenia, które opi-
sywałem.

Przełożyli Marcin Iwanicki i Tadeusz Szubka
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 381-392

Wprowadzenie

W przeszłości mianem „naturalizmu” oznaczano zwykle metafizyczną
doktrynę, zgodnie z którą istnieją wyłącznie przedmioty, cechy i zdarzenia
należące do natury, czyli przyrody. Świat przyrody rozumiany był zazwyczaj
jako czysto materialny, więc naturalizm zbliżał się do materializmu bądź
z nim się utożsamiał. Był też często jedną z form redukcjonizmu w tym
znaczeniu, że zmierzał do sprowadzenia wszystkiego, co (rzekomo) pozana-
turalne, do świata przyrody. Ponieważ zaś uznawano, że nauki przyrodnicze
są właściwym i jedynie wiarygodnym sposobem badania całej rzeczywistoś-
ci, łączył się on z jakąś formą scjentyzmu1. Zależnie od tego, która z nauk
miała być kluczem do tajników całej przyrody bądź jej fragmentów, natura-
lizm przybierał np. formę fizykalizmu, biologizmu czy psychologizmu.
W konsekwencji, naturaliści przejawiali wyraźną tendencję do pojmowania
filozofii jako dyscypliny nieautonomicznej w stosunku do nauk.

Za stanowisko opozycyjne wobec naturalizmu uważano najczęściej supra-
naturalizm (czy supernaturalizm), czyli pogląd, zgodnie z którym oprócz
dziedziny przedmiotów, własności i zdarzeń należących do przyrody i rzą-
dzonych jej prawami istnieją także inne, pozanaturalne – zwłaszcza Bóg.
Stąd supranaturalizm kojarzono zwykle po prostu z teizmem. Dzisiaj, zgod-
nie z logiką poszerzania i dopełniania tradycyjnych opozycji filozoficznych,
zamiast mówić o supranaturalizmie, używa się terminu „antynaturalizm”.
Antynaturalistą w sensie metafizycznym jest nie tylko teista (o ile uznaje,
że Bóg jest w jakimś sensie transcendentny wobec świata przyrody), ale
każdy, kto przyjmuje istnienie pozanaturalnych przedmiotów, cech czy zda-
rzeń, np. niematerialnych umysłów, przedmiotów matematycznych czy war-
tości, które nie dają się zredukować do tego, co przyrodnicze. Antynatura-

1 Jedną z form scjentyzmu jest tzw. naturalizm metodologiczny, według którego nauki
humanistyczne i społeczne badające człowieka i jego kulturę powinny być uprawiane na wzór
nauk przyrodniczych, tj. stosować ich aparaturę pojęciową i metody.
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lizm zwykle łączy się z jakąś formą pluralizmu (najczęściej dualizmu) i an-
tyredukcjonizmu metafizycznego. O tyle zaś, o ile uznaje, że metody nauk
przyrodniczych nie pozwalają na zbadanie owych pozanaturalnych przedmio-
tów, jest także antyscjentyzmem (jedną z jego najbardziej rozpowszechnio-
nych form jest antynaturalizm metodologiczny w humanistyce i w naukach
społecznych). Dla antynaturalisty filozofia będzie zwykle dyscypliną autono-
miczną w stosunku do nauk.

Różnica między naturalizmem i antynaturalizmem wydaje się jedną z klu-
czowych opozycji w dziejach filozofii. Zarazem jest ona mało dystynktywna,
ponieważ istnieje wiele odmian naturalizmu i antynaturalizmu, co najmniej
tyle, ile jest sposobów rozumienia terminów „natura” i „nauki przyrodnicze”.
Najbardziej charakterystyczną formą naturalizmu jest fizykalizm, według
którego rzeczywistość składa się ostatecznie tylko z tego, co fizyczne, a stąd
też nauki fizykalne są w stanie dać jej pełne i wyczerpujące wyjaśnienie.
Ponadto stanowiska naturalistyczne nie muszą dotyczyć całej rzeczywistości,
ale różnych jej aspektów, tj. mogą mieć postać partykularną, a nie globalną.
Odpowiednio więc każde z nich może występować w różnych dziedzinach,
np. w metafizyce, epistemologii, metodologii, etyce, estetyce, filozofii reli-
gii, a akceptacja naturalizmu w jednej dyscyplinie nie musi oznaczać zgody
na przyjęcie go w innej.

Współczesny nurt naturalistyczny w filozofii analitycznej najlepiej byłoby
określić jako program unifikujący dotychczasowe rozproszone wysiłki filozo-
fów naturalistów. Aby uzyskać jednolity pogląd na świat, proponuje on „na-
turalizację” tych dziedzin, które wydawały się dotąd niemożliwym do zdoby-
cia przyczółkiem antynaturalistów: epistemologii, filozofii umysłu, filozofii
matematyki. W ramach tego programu koncentrują się wysiłki wielu filozo-
fów, którzy powoli, ale – w swoim mniemaniu – skutecznie zajmują coraz
to nowe pozycje należące dotąd do antynaturalizmu. Mają oni swoich wiel-
kich bohaterów i przywódców, np. amerykańskiego filozofa W. V. O.
Quine’a, który starał się pokazać, jak można znaturalizować epistemologię,
czy Australijczyka D. M. Armstronga, który dał ogromny impuls do natura-
lizacji metafizyki i filozofii umysłu2. O filozofii analitycznej schyłku XX
wieku można bez żadnej przesady powiedzieć, że jest zdominowana przez
bardzo różne wersje naturalizmu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku

2 Dobry wgląd w problemy i kierunki rozwiązań dyskutowane w związku z naturalizmem
w ramach filozofii analitycznej dają „Midwest Studies in Philosophy”, 19(1994), poświęcone
w całości filozoficznemu naturalizmowi. Zbiór studiów krytycznych na temat naturalizmu
zawiera tom: S. J. W a g n e r, R. W a r n e r (eds.), Naturalism: A Critical Appraisal,
Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press 1993.
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filozofii analitycznej uprawianej w Ameryce i w Australii. Dominacja ta nie
jest tak wyraźna w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek i tam program naturalis-
tyczny ma wielu żarliwych zwolenników.

Różnie ów fakt popularności naturalizmu można wyjaśniać i, jak więk-
szość faktów historycznych, ma on z pewnością wiele przyczyn. Jednym
z powodów była prawdopodobnie postępująca w II połowie XX wieku seku-
laryzacja współczesnych społeczeństw, która uczyniła to stanowisko atrak-
cyjnym i wręcz paradygmatycznym. O ile w okresach dominacji religii
w kulturze określenie pewnych poglądów mianem naturalistycznych miało
wydźwięk negatywny, a niekiedy bywało nawet niebezpieczne dla ich głosi-
cieli, o tyle dzisiaj kontestowanie stanowiska naturalistycznego jest często
traktowane jako łabędzi śpiew doktryny nieuchronnie odchodzącej w zapo-
mnienie. Zakłada się, że nawet jeśli istnieją jakieś problemy z programem
naturalistycznym, to albo w niedalekiej przyszłości zostaną one rozwiązane,
albo – jeśli tak się nie stanie – zasadniczo mogą one być rozwiązane (opty-
mizm ten jest zresztą zadziwiająco podobny do optymizmu scjentystów
z końca wieku XIX). Ale jest też inna przyczyna rozpowszechniania się
naturalizmu: nieustanne sukcesy nauk, które zdają się przejmować coraz
większe tereny zastrzeżone dotąd dla filozofii. Za wzorcową naukę, określa-
jącą to, co faktycznie istnieje, uważa się zwykle obecną bądź jakąś przyszłą,
idealną, fizykę. Dlatego twierdzi się, że takie podstawowe pojęcia filozoficz-
ne, jak np. „przyczyna”, muszą być modelowane na pojęciach już funkcjonu-
jących w fizyce, a ogólna metafizyczna teoria rzeczywistości musi respekto-
wać podstawowe zasady fizykalne (np. zasadę zachowania energii). To pro-
wadzi jednak w prostej linii do naturalizmu (np. w filozofii umysłu, bo jeśli
umysł ma oddziaływać przyczynowo na ciało, sam musi być czymś fizycz-
nym).

Nie ma tu miejsca, aby obszerniej pisać o różnych aspektach sporu natu-
ralizmu z antynaturalizmem. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa problemy,
które pojawiają się w programie naturalistycznym. Pierwszy z nich dotyczy
głównie epistemologii, gdzie naturaliści atakują przede wszystkim to, co
uważano dotychczas za aprioryczne, i stąd normatywne dla ludzkiego pozna-
nia. Starają się oni wykazać, że prawa myślenia, które dotąd pojmowano
jako niezależne od wszelkiego doświadczenia, są faktycznie uzależnione albo
od procesu ewolucyjnego, w trakcie którego tworzyły się nasze władze
poznawcze, albo od zasad funkcjonowania naszej psychiki, albo od konwen-
cjonalnych reguł społecznych. Ale konsekwencją takiego poglądu wydaje się
sceptycyzm i bardziej lub mniej wyraźny relatywizm (właśnie o to oskarżali
XIX-wieczny naturalizm jego ówcześni wybitni krytycy: Frege i Husserl).
Wielu współczesnych naturalistów nie chce jednak zaakceptować takich
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konkluzji, próbując zachować jakieś pojęcie normatywności w poznaniu
mimo odrzucenia aprioryczności3. Niezależnie od oceny ich wysiłków, nie
można jednak nie zauważać faktu, że rozpowszechniony obecnie relatywizm
(w różnych dziedzinach) jest w dużej mierze pochodną pewnej wersji natura-
lizmu w epistemologii i filozofii nauki. Tak więc rozważania nad relatywiz-
mem i sceptycyzmem, które pojawią się m.in. w zamieszczonych niżej tek-
stach, nie są bez związku z problemem naturalizmu.

Drugi problem dotyczy pojęcia redukcji. Niektórzy naturaliści wprost
przyznają się do pewnej formy redukcjonizmu, ale inni uważają (częściowo
może dlatego, że nazwa „redukcjonista” ma wydźwięk negatywny), iż można
być naturalistą nie będąc jednocześnie redukcjonistą. Stąd nawet w dys-
kusjach między naturalistami pojawiają się oskarżenia o redukcjonizm. To
jednak, co z perspektywy niektórych naturalistów nie zasługuje na miano
redukcjonizmu, antynaturaliści bez wahania nazwaliby redukcjonizmem.
Warto więc, czytając poniższe teksty, zwrócić uwagę na znaczeniową
chwiejność tego terminu.

U podstaw naturalizmu leży intuicja jedności i wzajemnego zwartego
powiązania różnych wymiarów rzeczywistości (czy raczej tego, że wywodzą
się one z jednego, podstawowego wymiaru natury) połączona z akceptacją
zasady, zgodnie z którą nie należy mnożyć (typów) bytów bez potrzeby.
Rozwijając tę intuicję, naturaliści chętnie sięgają do koncepcji konstytuowa-
nia jednych warstw rzeczywistości przez inne oraz do wypracowanej w osta-
tnich latach kategorii superweniencji (sprowadzającej się do idei pewnego
rodzaju zależności między klasami własności, której przejawem jest m.in.
to, że zmiana własności jednej klasy pociąga za sobą zmianę własności innej
klasy). Antynaturalizm wyrasta natomiast z intuicji nieprzekraczalnego zróż-
nicowania poziomów rzeczywistości oraz z przekonania, że metodologiczna
zasada oszczędności i prostoty w formułowaniu wyjaśnień nie może być
przedkładana nad oczywiste zróżnicowania ontyczne. Toteż argumenty anty-
naturalistów będą zwykle wskazywały, że redukcje proponowane przez natu-
ralistów są zbyt pochopne bądź że opis fenomenów, które mają być sprowa-
dzone do tego, co naturalne, jest nieadekwatny i pomija elementy dla nich
istotne.

Niżej zamieszczone teksty, z wyjątkiem ostatniego, napisane zostały przez
zwolenników różnych wersji naturalizmu. Ponieważ jednak – zwyczajem
analityków – przytaczają oni argumenty swoich adwersarzy i sami wskazują

3 Pisze o tym P. Kitcher w artykule The Naturalists Return,”The Philosophical Review”,
101(1992), s. 53-114.
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trudności do pokonania, czytelnik z łatwością będzie mógł poznać zarówno
zalety, jak i ograniczenia programu naturalistycznego.

T h o m a s B a l d w i n dokonuje w swoim artykule przeglądu kilku
ważnych wątków współczesnego naturalizmu, koncentrując się na naturaliz-
mie w metafizyce i epistemologii. Wskazuje przy tym zarówno podstawy
atrakcyjności programu naturalistycznego, jak i trudności, jakie napotyka
jego realizacja. Ponieważ sam uważa siebie za naturalistę, zarysowuje pro-
jekt przezwyciężenia niektórych spośród tych problemów.

Eksplikując współczesne znaczenie terminu „naturalizm”, Baldwin zaczy-
na od koncepcji często przywoływanego w tym kontekście australijskiego
filozofa Davida Armstronga, według którego nie istnieje nic poza pojedyn-
czym światem czasu i przestrzeni. Naturalizm tego rodzaju utożsamia się
w praktyce z materializmem, gdyż podstawowym budulcem tak pojętego
świata jest materia. Atrakcyjność takiego poglądu wiąże Baldwin głównie
z tym, że w przeciwieństwie do różnych postaci antynaturalizmu dostarcza
on spójnej i zrozumiałej koncepcji oddziaływania przyczynowego, które
domaga się przestrzennego „przylegania” przyczyn do skutków (nawet
w przypadkach oddziaływania na odległość) oraz zachowania czasowego
pierwszeństwa przyczyn przed skutkami. Postulowanie istnienia bytów wy-
kraczających poza pojedynczy świat czasu i przestrzeni (np. innych światów
czasoprzestrzennych lub obiektów pozaczasowych i pozaprzestrzennych)
rodzi natychmiast nie dający się rozwiązać problem, jak oddziałują one na
przedmioty naszego świata czasoprzestrzennego.

Oczywiście, naturalista ma także swoje problemy, ponieważ wydaje się,
iż nie jest on w stanie poprawnie zinterpretować prawd znanych nam z ma-
tematyki, logiki i etyki, a także dostarczyć zadowalającej filozofii umysłu
(a zwłaszcza zagadnienia wiedzy i referencji). Baldwin przyznaje, że szcze-
gólnie trudne jest zbudowanie naturalistycznej koncepcji matematyki, ale
dalszą część artykułu poświęca omówieniu naturalizmu w filozofii umysłu.
Najlepiej jest on wyrażony przez postulat amerykańskiego filozofa Daniela
Dennetta, aby filozoficzne wyjaśnienie naszych umysłów, naszego poznania
i języka oznaczało się ciągłością i harmonią z naukami przyrodniczymi,
zwłaszcza z fizyką. Postulat ten również zakłada materializm, zgodnie z któ-
rym skoro wszystkie podstawowe rzeczy są przestrzenne, to są tym samym
materialne lub fizyczne. A zasadniczymi racjami zmiany i tożsamości zaj-
muje się fizyka, dlatego właśnie wyjaśnienia przez nią formułowane są
uprzywilejowane w stosunku do wszystkich innych typów wyjaśniania. Pos-
tulat ten oznacza również zgodę na twierdzenie, że w żadnym przypadku nie
może być zmian niefizycznych bez zmian fizycznych.
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Naturaliści różnie interpretują to twierdzenie, np. w duchu teorii superwe-
niencji lub fizykalizmu egzemplarycznego. Sam Baldwin skłania się do tej
drugiej interpretacji, uważając, że w przeciwieństwie do teorii superwenien-
cji nie redukuje ona niefizycznych fenomenów do procesów fizycznych,
a jednocześnie zakładając, że między fizycznymi a niefizycznymi własnoś-
ciami rzeczy zachodzą pewne związki nomologiczne, nie oddziela ich zbyt-
nio od siebie, jak jest to w przypadku kartezjańskiego dualizmu czy choćby
wersji teorii podwójnego aspektu proponowanych przez D. Davidsona
i J. McDowella. Takie stanowisko pozwala na jednolite i spójne, a zarazem
nieredukcyjne ujęcie myślenia i działania. W duchu tej doktryny Baldwin
interpretuje problem intencjonalności, broniąc kategorii pragnień i przekonań
przed redukcjonistycznym naturalizmem przez wyeksponowanie przyczyno-
wego oraz pragmatycznego i holistycznego ich wymiaru.

Według Baldwina metafizyczny naturalizm powinien być uzupełniony
przez naturalizm epistemologiczny, który stawiłby czoła problemowi scepty-
cyzmu. Funkcję taką może spełnić naturalizm typu hume’owskiego, który
głosi nieuchronność naszych potocznych przekonań. Sam epistemologiczny
naturalizm tego typu może wprawdzie prowadzić do relatywizmu, ale łącząc
go z naturalizmem metafizycznym, uzasadniającym rzetelność naszych po-
tocznych sądów, można tę groźbę oddalić.

D a w i d H u g h M e l l o r proponuje w swoim eseju analizę
w duchu naturalizmu fenomenu wiedzy subiektywnej, który ostatnio przykuł
uwagę wielu filozofów. Chodzi o przekonania typu „ja jestem” czy „ja
[Hugh Mellor] mieszkam w Cambridge”, które są z pewnością rodzajem
wiedzy, a nie wyłącznie opinii. Są one subiektywne w tym znaczeniu, że są
relatywne w stosunku do podmiotu, który je posiada. Rodzą one jednak
problem, co jest ich warunkiem prawdziwości. Wydaje się, że prawdziwość
takim przekonaniom nadają subiektywne fakty, a więc odpowiednio: to, że
ja [Hugh Mellor] jestem, i to, że ja [Hugh Mellor] mieszkam w Cambridge.
Ale uznanie takich faktów byłoby dla naturalisty kłopotliwe, ponieważ ozna-
czałoby ono, że w ontologii obok badanego przez naukę (głównie fizykę)
obiektywnego świata faktów i przedmiotów, trzeba przyjąć także fakty
i przedmioty wykraczające poza jej kompetencje, takie, jak np. obdarzone
subiektywnością jaźnie. Co więcej, każda jaźń z osobna zawierałaby przeko-
nania (będące wiedzą), które dotyczą faktów niedostępnych innym jaźniom.
Można by wówczas zasadnie powiedzieć, że nie żyjemy w jednym obiektyw-
nym świecie, lecz że każdy z nas ma swój własny subiektywny świat.

Mellor argumentuje, że chociaż istnieje wiedza subiektywna wyrażana
w pierwszej osobie liczby pojedynczej, to nie musi być żadnych faktów
subiektywnych ani jaźni. Przekonania subiektywne (jako pewien typ przeko-

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



387Wprowadzenie

nań) mają wprawdzie inną treść niż przekonania obiektywne, ale nie wynika
stąd, że obiektywne fakty nie mogą stanowić warunków prawdziwości su-
biektywnych przekonań. Treść przekonań subiektywnych można bowiem
pojąć jako funkcję zachodzącą między osobą żywiącą takie przekonanie
a obiektywnym warunkiem prawdziwości dla indywidualnego przypadku
określonej osoby, która żywi to przekonanie. W tym ujęciu obiektywnym
warunkiem prawdziwości każdego indywidualnego przekonania, w pierwszej
osobie, np. przekonania „Ja mieszkam w Cambridge” jest fakt, że dana
osoba [np. Hugh Mellor] mieszka w Cambridge. Tak więc treść przekonania
„Ja mieszkam w Cambridge” byłaby funkcją, której argumentem jest osoba
żywiąca to przekonanie [Hugh Mellor], a wartością fakt, że [Hugh Mellor]
mieszka w Cambridge. Zdaniem Mellora koncepcja ta nie wymaga istnienia
ani jaźni, ani faktów pierwszoosobowych, a jednocześnie pozwala ona na
nieutożsamienie przekonań subiektywnych z odpowiednimi przekonaniami
obiektywnymi (ponieważ ich treść nie jest tożsama). Ponadto, nie rodzi ona
komplikacji, które towarzyszą teoriom zakładającym istnienie jaźni i faktów
pierwszoosobowych.

D e r e k P a r f i t w prowokującej rozprawie atakuje pogląd na
tożsamość osobową, zgodnie z którym jest ona dodatkowym, niezależnym
od przebiegów cielesnych i psychicznych, faktem o ogromnym znaczeniu dla
każdego z nas. Antynaturaliści twierdzili najczęściej, że ów fakt wiąże się
z tym, iż osoba jest nie tylko ciałem, ale także niecielesną duszą, która jest
źródłem tożsamości osobowej. Według Parfita takie dualistyczne stanowisko
nie da się utrzymać. Stanowisko opozycyjne – naturalistyczne – jest więc
zarazem redukcjonistyczne. Dopuszcza ono jednak przynajmniej kilka rodza-
jów rozwiązań. Można głosić mocny redukcjonizm eliminacyjny, zgodnie
z którym nie ma czegoś takiego, jak osoby – istnieją jedynie ciała, mózgi
i zdarzenia cielesne. Słabszą wersją redukcjonizmu jest redukcjonizm utożsa-
miający, według którego osoby są tożsame z ciałami. W tym kontekście
redukcjonizm konstytutywny, którego broni sam Parfit, przedstawia się jako
umiarkowany. Uznaje on, że chociaż osoby różnią się od swoich ciał i od
każdej poszczególnej serii zdarzeń mentalnych, to nie są one niezależnymi
od ciał bytami. Podobnie jak np. zagajnik, który nie jest po prostu zbiorem
młodych drzewek, choć jest przez nie konstytuowany.

Według Parfita pojęcia osoby i tożsamości osobowej są prawomocnie
wykorzystywane do opisu pewnych sytuacji, ale nie mają one odrębnego
ontycznego zakorzenienia. Są ukonstytuowane przez fakt ciągłości fizycznej
i fakt ciągłości psychicznej. Uznanie zaś, że ktoś, kogo ciało zostało wymie-
nione na inne w 30, 50 70 czy 90 procentach, jest (bądź nie jest) tą samą
osobą, co przedtem, zależy od naszych decyzji, a nie od faktów zachodzą-
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cych w świecie. Chociaż więc założenie tożsamości osobowej wydaje się
ważne, a nawet podstawowe, zwłaszcza na terenie moralności, to w istocie
nie ma ono większego znaczenia. Znaczenie mają jedynie fakty dotyczące
świata, a tożsamość osobowa do niech nie należy, skoro jest jedynie ukon-
stytuowana przez inne fakty. Gdyby np. udało się przeszczepić moją jedną
półkulę mózgową do innego ciała, można by sądzić, że powstała w ten spo-
sób osoba jest mną, tzn. że zachowana jest w niej tożsamość osobowa ze
mną. Gdyby jednak moje dwie półkule mózgowe przeszczepiono do dwóch
różnych ciał, to chociaż relacja mojej osoby przed przeszczepem do osoby
z jedną z moich półkul byłaby taka sama jak w przypadku, gdy przeszcze-
piono tylko jedną półkulę, nie nazwalibyśmy tej nowo powstałej osoby mną,
ze względu na jednoczesne istnienie drugiej osoby z moją półkulą mózgową.
To pokazuje, według Parfita, że zagadnienie tożsamości osobowej jest nie
tylko czysto werbalne, ale że nie ma ono żadnego znaczenia. Nie jest tu
ważne, że ja będę istniał po takim przeszczepie, ale że będzie istniała przy-
najmniej jedna osoba psychicznie ciągła ze mną, jakim jestem teraz. Gdy
będzie istnieć jedna taka osoba, to można powiedzieć, że jest mną, a gdy
więcej niż jedna – nie można powiedzieć, że każda z nich jest mną.

Z kolei T i m C r a n e szkicuje historię kwestii umysł–ciało, jednego
z tych problemów, nad którym obecnie pracuje wielu wybitnych filozofów,
a który dla każdego naturalisty jest szczególnie trudny. Crane zaczyna od
podważenia pewnych założeń, które zakorzenione są w tradycji analitycznej.
Według jednego z nich dualistyczne ujęcie relacji umysłu do ciała było
niejako przedteoretycznym punktem wyjścia, który został obalony dopiero
w XIX wieku przez behawioryzm (uzupełniony następnie oraz rozwinięty
przez fizykalizm w różnych jego odmianach). Tymczasem, zdaniem Crane’a,
przedkartezjańskie (np. scholastyczne) ujęcia tego zagadnienia wcale nie
były dualistyczne. Ponadto, zarzuty przeciwko dualizmowi kartezjańskiemu
w rodzaju tych, które dzisiaj wysuwają zwolennicy fizykalizmu, zostały
sformułowane, zanim jeszcze pojawił się behawioryzm, np. przez Hobbesa,
Leibniza czy Priestleya. Zgodnie z innym z takich założeń, w ciągu całych
dziejów filozofii mamy do czynienia z jednym i tym samym problemem
relacji umysłu do ciała, gdy faktycznie należałoby mówić o wielu różnych,
ale powiązanych z sobą zagadnieniach naukowych, epistemologicznych,
semantycznych i pragmatycznych. A nawet jeśli różni filozofowie formułują
problem w taki sposób, że wydaje się on tym samym zagadnieniem, często
tak nie jest – co dobrze ukazują historyczne badania nad koncepcją umysłu
i duszy w dziejach filozofii.

Crane koncentruje się na tym aspekcie zagadnienia, który jest stosunkowo
klarowny, a mianowicie na kwestii przyczynowej interakcji między tym, co
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mentalne, a tym, co fizyczne. Współczesna postać problemu dotyczy przy-
czynowania mentalnego i zawarta jest w pytaniu: jak różne stany mentalne
mogą mieć skutki fizyczne? Odpowiedź przyjmowana przez współczesnych
naturalistów-fizykalistów głosi, że umysł może wywoływać fizyczne skutki,
ponieważ sam jest w istocie fizyczny (stany mentalne są po prostu stanami
mózgu). Gdyby wpływający na świat fizyczny umysł był niefizyczny, po-
gwałcona zostałaby powszechnie przyjmowana przez nich zasada, że każdy
skutek fizyczny ma zupełną przyczynę fizyczną, tzn. że da się wyjaśnić w
czysto fizycznych kategoriach. Istnieją jednak wiarygodne argumenty przeciw
fizykalizmowi, których konkluzją jest stwierdzenie, że nie wszystkie fakty
są faktami fizycznymi. W tym kontekście głównym problemem fizykalistów
staje się zasadniczo naturalistyczne wytłumaczenie owych faktów. I tym
właśnie problemem zajmują się współcześni naturaliści formułując różnorod-
ne rozwiązania w kategoriach superweniencji, konstytucji, identyczności,
kompozycji czy realizacji. Nie są to jednak w istocie rozwiązania problemu
relacji umysłu do ciała, ponieważ w punkcie wyjścia przesądzają one sprawę
na korzyść fizykalizmu (czy materializmu). Faktycznie więc w ramach
współczesnego fizykalizmu nie ma miejsca na problem umysł–ciało.

Aby przywrócić problem relacji umysłu do ciała współczesnemu fizyka-
lizmowi, Crane sugeruje poszerzenie fizykalizmu w kierunku, jaki w XIX
wieku obrali brytyjscy emergentyści. Wówczas można by uznać faktyczną
odrębność sfery umysłowej przy jednoczesnym zachowaniu materializmu
(własności mentalne są emergentne, lecz istnieje tylko jeden rodzaj podsta-
wowego tworzywa, jakim jest materia). Jakości i prawa emergentne, a wraz
z nimi ontologiczne przeskoki w procesie ewolucyjnym oraz ich relacje do
tego, co fizyczne, należałoby wówczas przyjąć z „naturalną pobożnością”
(jak mawiał S. Alexander) jako coś danego i nie podlegającego dalszemu
wyjaśnieniu. Crane przewiduje, że wbrew optymizmowi wielu redukcjonis-
tów, możemy być zmuszeni do przyjęcia takiego stanowiska „naturalnej
pobożności”.

R a l p h W a l k e r w obszernej, czteroczęściowej rozprawie broni
wersji antynaturalizmu inspirowanej poglądami Kanta. Czyni to zarówno
w kontekście dyskusji antynaturalizmu z naturalizmem, jak i w perspektywie
zmagań ze sceptycyzmem i relatywizmem. Walker zaczyna od przedstawie-
nia idei argumentacji transcendentalnej i jej użyteczności w walce ze scepty-
cyzmem, zaznaczając, że wbrew pewnym radykalnym próbom uniknięcia
mocnego, powszechnego, sceptycyzmu (np. proponowanym przez weryfika-
cjonistów), sceptycyzm ten należy traktować poważnie. Argumenty transcen-
dentalne zmierzają do wykazania, że ludzie są zobowiązani do przyjęcia
pewnych wniosków, ponieważ są one warunkami możliwości doświadczenia
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(czy określonego rodzaju wiedzy). Chociaż sceptyk może werbalnie się
z nimi nie zgodzić, to przez samo już przystąpienie do sporu zobowiązany
jest uznać np. obiektywność praw logiki. Faktycznie zaś powinien zgodzić
się na znacznie więcej, bo również na obiektywność zasad wnioskowania
niededukcyjnego i prawa moralnego. Wszystkie te prawa i zasady są, zda-
niem Walkera, obiektywne w mocnym sensie (niezależne od jednostek i róż-
nych schematów pojęciowych), preskryptywne (mówią nam, jak powinniśmy
argumentować i działać) i metafizycznie ostateczne (obowiązek przestrze-
gania ich pochodzi od nich samych, a nie np. od Boga). W tym właśnie
znaczeniu są one imperatywami kategorycznymi.

Walker oddzielnie analizuje poszczególne rodzaje imperatywów katego-
rycznych: zasady logiki, zasady wnioskowania niededukcyjnego, prawo
moralne. W przypadku dwóch pierwszych rodzajów zasad stara się wykazać,
że nie można ich traktować – jak chcieliby niektórzy naturaliści – jako
nawyki ludzkiego myślenia, a tym bardziej jako nawyki pewnej jedynie
społeczności. Prowadziłoby to bowiem do uznania koherencyjnej teorii praw-
dy, która nie da się utrzymać. Prawa te poznajemy nie empirycznie, lecz
a priori, i powinniśmy je uważać za obiektywnie ważne. Podobnie jest
z prawem moralnym, chociaż w tym przypadku racje są słabsze. Walker
przyznaje, że sceptyk w kwestii moralności jest poważniejszym przeciwni-
kiem niż sceptyk kwestionujący obiektywność zasad myślenia teoretycznego.

Skoro transcendentalne uzasadnienia obiektywności wspomnianych praw
mają charakter podmiotowy i mówią one w istocie, że powinniśmy uznać
je za obiektywne (z tej racji, że nie mamy dla takiej tezy żadnej alternaty-
wy), to naturalista może ciągle utrzymywać, że owe zasady (i nasze poczu-
cie, że są one obiektywne) są np. wynikiem przystosowania naszych orga-
nizmów do środowiska naturalnego w długotrwałym procesie ewolucyjnym.
Jednak, zdaniem Walkera, odwołanie się do doboru naturalnego może wyjaś-
nić jedynie, dlaczego nasz sposób myślenia okazał się rzetelny w dziedzi-
nach mających znaczenie dla naszego przetrwania, a nie w dziedzinach,
które nie mają nic wspólnego z przetrwaniem czy rozmnażaniem (np. w fi-
zyce cząstek elementarnych). Ponadto, sama teoria ewolucji oparta jest na
tych zasadach. Aby więc wyjaśnić, jak możliwa jest nieprzypadkowa, nauko-
wa wiedza o świecie (odpowiedniość między naszymi naukowymi przekona-
niami a światem), mamy dwie możliwości: albo owe zasady zostają przez
nasz umysł wpisane w świat, i dlatego nasze przekonania o świecie są praw-
dziwe, albo istnieje jakiś niezależny od naszego umysłu gwarant tej odpo-
wiedniości. Walker wyklucza pierwszą idealistyczną możliwość, za którą
opowiadał się sam Kant, ponieważ prowadzi ona do koherencyjnej teorii
prawdy, która jest nie do przyjęcia. Jego zdaniem najlepszym wyjaśnieniem
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owej nieprzypadkowej harmonii między naszymi przekonaniami a światem
jest celowo działający podmiot obdarzony niezwykłą mocą, wystarczającą
do stałej kontroli funkcjonowania naszych umysłów i świata (choć nieko-
niecznie wszechmocny). Krótko mówiąc, Bóg.

*

Tekst Baldwina może być traktowany jako ogólne wprowadzenie do
zagadnień związanych głównie ze współczesnym naturalizmem metafizycz-
nym. Mimo iż Baldwin broni jednej z wersji tego stanowiska, wskazuje on
również słabe punkty programu naturalistycznego, które są najczęściej pun-
ktem oparcia dla różnych postaci antynaturalizmu. Artykuł Mellora, oprócz
tego, że dostarcza argumentów na rzecz pewnego typu naturalizmu w kon-
tekście problemu samowiedzy, jest też zarazem żywą, dowcipną i wyrażoną
prostym językiem eksplikacją tego, czym jest analiza filozoficzna i sama
filozofia. Analizę pojmuje Mellor jako tropienie i objaśnianie takich sposo-
bów użycia języka, które z pozoru jedynie wydają się mieć sens, lecz w is-
tocie są nonsensami. Filozofia jako tropicielka nonsensów przeciwstawia się
wszelkiemu dogmatyzmowi i fanatyzmowi, kształtując społecznie pożądany
temperament dążący wszędzie do jasności i zrozumiałości oraz niepodatny
na wpływy różnych intelektualnych szarlatanów. Parfit broni w swoim arty-
kule poglądu sprzeciwiającego się nie tylko różnym postaciom antynaturaliz-
mu, ale także idącego pod prąd myślenia zdroworozsądkowego (jak sam
o sobie mówi, jest z usposobienia rewizjonistą filozoficznym, który nie dąży
do sankcjonowania naszych intuicyjnych, głęboko zakorzenionych przekonań
o świecie, lecz do ich kwestionowania). Zgodnie z tym stanowiskiem nasze
zatroskanie o tożsamość osobową nie ma w istocie innych podstaw niż
werbalne. Aby uzasadnić tę tezę, odwołuje się on do wyimaginowanych
sytuacji, które bliskie będą młodszemu pokoleniu wychowanemu na literatu-
rze i filmach science fiction (teletransportacja, przeszczepy mózgu, itp.).
Ponieważ przykłady te, mimo fikcyjnego charakteru, są bardzo obrazowe,
mogą one służyć jako podstawa do dyskusji o wartości tego typu argumenta-
cji nawet na zajęciach z początkującymi studentami filozofii. Z pewnością
natomiast tekst ten zainspiruje żywą dyskusję dotyczącej tożsamości osobo-
wej. Może też być dobrym punktem wyjścia do dyskusji dotyczącej różnych
odmian metafizycznego redukcjonizmu. Artykuł Crane’a jest wymierzony
przeciw rozpowszechnionej obecnie formie naturalizmu, zwanego fizykaliz-
mem, i sugeruje, że korzystne byłoby poszerzenie go w kierunku propono-
wanym przez emergentystów. Dochodzi on do takiego wniosku po interesu-
jących rozważaniach na temat dziejów problemu umysł–ciało. Artykuł ten
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może być przydatny zarówno jako wprowadzenie do zagadnienia umysł–cia-
ło, w jego współczesnej wersji (ale z nawiązaniem do wcześniejszych dzie-
jów tego problemu), jak i jako podstawa do dyskusji nad ograniczeniami
najbardziej rozpowszechnionych obecnie form fizykalizmu. Wykłady składa-
jące się na rozprawę Walkera mogą służyć nie tylko jako ilustracja pewnej
wersji antynaturalizmu, ale także jako jasne wprowadzenie do zagadnienia
sceptycyzmu. Dostarczają one także cennych argumentów obrońcom obie-
ktywizmu w nauce i moralności, które mogą być wykorzystane m.in. w dys-
kusjach z rozmaitymi wersjami postmodernizmu. Szczególnie zaś polecamy
tę rozprawę osobom, które chcą zrozumieć, na czym może polegać wyko-
rzystanie pewnych wątków filozofii Kanta do współczesnych dociekań filo-
zoficznych.

Piotr Gutowski, Tadeusz Szubka
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Thomas Baldwin

Zwrot naturalistyczny

Charakterystyczną cechą współczesnej filozofii jest to, że wielu filozofów
lubi prezentować siebie lub swoje prace jako zgodne z „naturalizmem”. I tak
na przykład, David Armstrong przedstawia swoją teorię możliwości jako
„naturalistyczną”1, a Daniel Dennett z sympatią pisze o najnowszej tenden-
cji do „naturalizacji” filozofii, zwłaszcza filozofii umysłu2. Z kolei w etyce
Susan Hurley zaleca jakąś formę „naturalizmu” pomimo spuścizny, którą
pozostawiła po sobie dyskusja nad „błędem naturalistycznym”3. Odwołanie
się do „natury” jest jednak tak niedookreślone, co pokazuje nawet krótka
refleksja nad dziejami filozofii, że samo w sobie jest niemal całkowicie
puste. Wystarczy tylko przywołać na myśl różne użycia takich pojęć, jak
„prawo naturalne” czy „natura ludzka”, żeby stwierdzić, iż niemal zawsze
filozofowie starają się przedstawiać swoje stanowiska jako „naturalne”,
w szerokim sensie tego słowa. Mówiąc dokładniej, usiłują oni definiować
„naturę” przez odwołanie się do swojej własnej filozofii, pozbawiając przez
to ów termin jakiegokolwiek doniosłego i niezależnego sensu, który mógłby
nadać jakąś rzeczywistą treść tezie, że dane stanowisko filozoficzne jest
„naturalistyczne”. Jeżeli więc obecne inwokacje do „naturalizmu” mają mieć
dla nas jakieś znaczenie, musimy być przygotowani na wyjście poza sam
termin oraz na możliwość znalezienia wielu różnych doktryn określanych
tym terminem. Następną rzeczą, o której trzeba pamiętać w trakcie naszych
dociekań, jest to, że sens poszczególnych odwołań do „natury” ujawnia się
często przez określenie tego, co uważa się za „nienaturalne”, np. że jest to
coś związanego z wychowaniem, z konwencjami, coś abstrakcyjnego, coś

1 A Combinatorial Theory of Possibility, Cambridge: Cambridge University Press 1989,
s. 3.

2 Foreword, w: R. G. M i l l i k a n, Language, Thought, and Other Biological Cate-
gories: New Foundations for Realism, Cambridge: MIT Press 1984, s. IX.

3 Natural Reasons: Personality and Polity, New York: Oxford University Press 1989.
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transcendentalnego. Tak więc, zastanawiając się, czym jest dzisiejszy „natu-
ralizm”, zawsze będzie warto zapytać, co w świetle tej doktryny uważa się
za „nienaturalne” i jakie jest znaczenie takiej właśnie charakterystyki.

I

Dobrze będzie zacząć od określenia, jakiego użył Armstrong w odniesie-
niu do naturalizmu: jest to, jego zdaniem, doktryna, według której „nie ist-
nieje nic poza pojedynczym światem czasu i przestrzeni”4. Takie stanowisko
ma, oczywiście, charakter m e t a f i z y c z n y; dotyczy tego, co ist-
nieje. Armstrong zdaje się twierdzić, że istnieje tylko jedna rzecz: „poje-
dynczy świat czasu i przestrzeni”, lecz, moim zdaniem, nie broni on fak-
tycznie jakiejś skrajnie monistycznej doktryny. W świetle dalszych jego
rozważań staje się jasne, że uznaje on istnienie wielu odrębnych przedmio-
tów i własności. Wymaga jedynie, aby wszystkie takie przedmioty i włas-
ności posiadały czasoprzestrzenne umiejscowienie w obrębie „pojedynczego
świata czasu i przestrzeni”. Możemy więc zinterpretować pogląd Armstronga
jako tezę, że nie istnieje nic poza tym, co może być umiejscowione w obrę-
bie pojedynczego świata czasu i przestrzeni, do którego należymy. Wydaje
się, że jest to dobry punkt wyjścia dla rozważań nad naturalizmem.

Zgodnie z moim własnym zaleceniem, objaśnienie tej postaci naturalizmu
zacznę od pytania, jakie stanowiska krytykuje ona jako formy „nie-naturaliz-
mu”, uznając je tym samym za niemożliwe do utrzymania. Otóż są tu dwa
rodzaje stanowisk: te, które implikują istnienie rzeczy o umiejscowieniu
czasoprzestrzennym wykraczających poza bądź ponad n a s z świat czasu
i przestrzeni, oraz te, które implikują istnienie rzeczy nie posiadających
w ogóle umiejscowienia czasoprzestrzennego. Klasycznym przykładem stano-
wiska pierwszego rodzaju jest Davida Lewisa koncepcja światów możliwych
i ich części składowych; Lewis utrzymuje bowiem, że światy nie-aktualne
są nie połączonymi z sobą obszarami czasoprzestrzeni5. Tak więc ich części
składowe, włącznie z odpowiednikami rzeczy istniejących w naszym świecie,
mają umiejscowienie czasoprzestrzenne, choć żadna z niech nie należy do
naszego świata. Stanowisko drugiego rodzaju występuje znacznie częściej:
znanymi kandydatami na rzeczy, które nie znajdują się w czasie i przestrze-
ni, są wszystkie przedmioty matematyczne (np. liczby), wartości moralne,

4 A Combinatorial Theory of Possibility, s. 3.
5 On the Plurality of Worlds, Oxford: Blackwell 1986, s. 69-72.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



395Zwrot naturalistyczny

sądy w sensie logicznym, myśli i inne składniki Frege’owskiego „trzeciego
królestwa”6. Stanowiska takie określa się często jako „platońskie”. Przeciw-
stawienie platonizmu naturalizmowi, jeśli rozumie się je w powyższy sposób,
jest, jak sądzę, poprawne, chociaż sam Platon uważał, oczywiście, że odpo-
wiednio rozumiana „natura” obejmowała także świat form, wychodząc tym
samym poza naturalizm Armstronga. Innymi stanowiskami tego rodzaju są
doktryny teologiczne zawierające koncepcję Boga „transcendentnego” (lub
jakiegoś innego bóstwa), który pod pewnym względem znajduje się poza
światem czasu i przestrzeni. Jedynie całkowicie „immanentystyczne” koncep-
cje Boga mają szansę na zachowanie zgodności z naturalizmem w sensie
Armstronga.

Ustalenie tych obszarów konfliktu pozwala nam zidentyfikować klasyczne
źródła zarzutów stawianych doktrynom naturalistycznym typu Armstronga.
Armstrong nie jest bowiem, oczywiście, twórcą tej doktryny; nie odwołuje
się on wprawdzie do pojęcia „materia”, ale jeśli uznamy „materię” za ogólną
kategorię oznaczającą „to, co wypełnia przestrzeń”, czymkolwiek by ono
było, wówczas materializm i naturalizm będą mniej więcej tym samym;
gdzie indziej zresztą D. M. Armstrong wyraźnie określa się jako materialis-
ta7. Nic więc dziwnego, że dyskusje wokół materializmu i „psychologizmu”,
które miały miejsce pod koniec XIX wieku, jasno ukazują wchodzące tu
w grę problemy. I tak, G. Frege twierdził, że żadne psychologistyczne czy
naturalistyczne ujęcie sensu nie może wytłumaczyć m.in. przechodniości
wiedzy i normatywnego statusu logiki8. Podobnie E. Husserl w Badaniach
logicznych utrzymywał, że program naturalistyczny nie może objąć abstrak-
tów logiki i matematyki oraz ich apriorycznego statusu9. Natomiast
G. E. Moore w sposób, który stał się szeroko znany, argumentował, że
wszystkie próby dostarczenia naturalistycznego wyjaśnienia wartości moral-
nych popełniają „błąd naturalistyczny”, polegający na usiłowaniu dokonania

6 G. F r e g e, Der Gedanke: Eine logische Untersuchung, „Beiträge zur Philosophie
des deutschen Idealismus”, 1(1918), s. 58-77 [Myśl – studium logiczne, w: t e n ż e, Pisma
semantyczne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: PWN 1977, s. 101-129].

7 Zob. A Materialist Theory of the Mind, London: Routledge & Kegan Paul 1968 [Mate-
rialistyczna teoria umysłu, przeł. H. Krahelska, Warszawa: PWN 1982].

8 Logik (1897), w: G. F r e g e, Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Brief-
wechsel, hrsg. von H. Hermes, F. Kambartel, F. Kaulbach, Bd. I, Hamburg: Felix Meiner
1969, s. 137-163; przeł. na angielski jako Logic, w: G. F r e g e, Posthumous Writings,
Oxford: Blackwell 1979, s. 126-151.

9 Logische Untersuchungen, Bd. I: Prolegomena zur reinen Logik, Halle: Max Niemeyer
Verlag 1900 [Badania logiczne, t. I: Prolegomena do czystej logiki, przeł. J. Sidorek, Toruń:
Comer 1996].
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redukcji pojęć wartości moralnych do pojęć naturalistycznych10. Zarówno
Frege, Husserl, jak i Moore wracali do koncepcji platońskich, aby wyjaśnić
to, co uważali za błędne w odrzuconych przez siebie doktrynach naturalis-
tycznych.

Przykładem innego rodzaju strategii jest argument Th. H. Greena z jego
pracy Prolegomena to Ethics, skierowany przeciw ewolucyjnemu naturaliz-
mowi Herberta Spencera. Argument ten stwierdza, że żadna naturalistyczna
koncepcja nie może poprawnie wytłumaczyć tego rodzaju syntezy pojęcio-
wej, która, zdaniem Greena, jest istotnym składnikiem możliwości pozna-
nia11. Green był idealistą, a jego stanowisko miało zasadniczo charakter
kantowski: utrzymywał on, że poznanie, a zwłaszcza sąd, wymaga pewnych
kategorii apriorycznych, które przekraczają granice naturalizmu. Główna
myśl nie jest tu, przynajmniej na początku, „platońska”. Nie zakłada się
bowiem po prostu istnienia pozaczasoprzestrzennego podmiotu (ego trans-
cendentalnego), który dokonuje słynnej „jedności apercepcji”, choć idealis-
tyczna metafizyka ma skłonność do podążania w takim właśnie kierunku.
Twierdzi się tu raczej, że naturalista nie może adekwatnie wytłumaczyć
unifikujących pojęciowych warunków możliwości wydawania sądów i pozna-
nia, ponieważ domagają się one wyjaśnienia tego typu, które jest niedostępne
dla naturalisty. Zarzut ten sam w sobie może wydawać się trochę dogma-
tyczny; wiele zależy od kierunku, w jakim rozwijać się będzie stanowisko
naturalisty. Po zasygnalizowaniu tych zastrzeżeń dotyczących zdolności
metafizycznego naturalizmu do wytłumaczenia możliwości sądu (a więc
ogólnie intencjonalności) i możliwości poznania oraz dostarczenia rozsądnej
odpowiedzi na sceptycyzm, na razie pozostawię te kwestie na boku.

Zajmę się natomiast innym zagadnieniem, którego nie rozwinąłem wcześ-
niej, mianowicie pytaniem, dlaczego mielibyśmy być naturalistami w sensie
Armstronga. Armstrong nie udziela na nie bezpośredniej odpowiedzi, ale
sądzę, że można to uczynić, gdy wprowadzimy do naszych rozważań pojęcie
przyczynowości. Po pierwsze, wiarygodny jest pogląd, że relacje przyczyno-
we zachodzą jedynie między rzeczami umiejscowionymi w obrębie tego
samego świata czasoprzestrzennego. Załóżmy bowiem, że próbujemy uczynić
zrozumiałym przyczynowe oddziaływanie między różnymi światami czaso-
przestrzennymi. Wówczas mielibyśmy z jednej strony zdarzenie czy fakt,

10 Principia Ethica, Cambridge: Cambridge University Press 1903 [Zasady etyki, przeł.
Cz. Znamierowski, Warszawa: Wyd. M. Arcta 1919].

11 H. S p e n c e r, The Data of Ethics, London: Williams & Norgate 1879 [Zasady
etyki, przeł. J. Karłowicz, Warszawa: Wyd. Spółki Nakładowej Warszawskiej 1884], rozdz.
III; Th. H. G r e e n, Prolegomena to Ethics, Oxford: Clarendon Press 18903, s. 3-10.
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który jest skutkiem innego, przypuszczalnie wcześniejszego, zdarzenia czy
faktu, a jednak ów skutek miałby być pozbawiony jakiejkolwiek czasowej
relacji do swojej przyczyny. Podobnie, uważa się często, że przyczyny przy-
legają przestrzennie do swoich skutków i nawet jeśli dopuścimy „oddziały-
wanie na odległość”, to w tych przypadkach również istotne jest to, żeby
przyczynowo powiązane zdarzenia były także powiązane przestrzennie w taki
sposób, aby siły mogły „przenosić się” od przyczyny do skutku. Tak więc,
przyczynowość nie może przekroczyć granic czasoprzestrzennych, z czego
wynika, że rzeczy znajdujące się w obrębie jednego świata czasoprzestrzen-
nego nie mogą wchodzić w relacje przyczynowe z rzeczami z jakiegoś inne-
go świata lub z rzeczami, które nie mają w ogóle czasoprzestrzennego umiej-
scowienia. Jeśli założymy, że my zamieszkujemy jeden taki świat, to wynika
stąd, że jesteśmy przezeń niejako ograniczeni. Dualista mógłby wprawdzie
zaprzeczyć temu, że jesteśmy przestrzennie umiejscowieni, ale wtedy trudno
byłoby zrozumieć, jak możemy w ogóle wchodzić w relacje przyczynowe.
Powinniśmy więc odrzucić tę hipotezę i uznać, że możemy wkraczać w rela-
cje przyczynowe tylko z rzeczami z naszego czasoprzestrzennego świata. To
ograniczenie dostarcza podstaw jednej z racji przyjęcia naturalizmu Arm-
stronga. Jeśli bowiem zgodzimy się, że zarówno wiedza, jak i referencja
zawierają istotny składnik przyczynowy, to wynika stąd, że nasz język i poz-
nanie są ograniczone do naszego własnego świata czasoprzestrzennego. Jeśli
więc nawet istnieją inne światy lub obiekty, które wykraczają poza warunki
czasoprzestrzenne, to ani nie możemy ich poznać, ani nic określonego o nich
powiedzieć12.

Oczywiście, można zakwestionować hipotezę, że wiedza i referencja za-
wierają istotny składnik przyczynowy, lecz hipoteza ta nie jest arbitralnym
dogmatem. Centralna rola percepcji w zapewnianiu referencji w przypadkach
identyfikacji wskazującej i w ugruntowywaniu roszczeń do wiedzy opiera się
na fakcie, że percepcja jest relacją przyczynową między doświadczeniem
a jego przedmiotami. Ponadto, hipoteza ta może mieć pewne poparcie w o-
gólniejszej tezie metafizycznej dotyczącej roli przyczynowości w rozumieniu
zmiany. Jeśli zgodzimy się, że wszystkie zmiany, o ile dadzą się w ogóle
wyjaśnić, powinny być podatne na wyjaśnienie przyczynowe, to możemy
oczekiwać, że stosuje się to do zmian zarówno w naszej wiedzy, jak i w na-
szym poznaniu bezpośrednim (acquintance) – w naszej zdolności odnoszenia
się do czegoś. Tak więc, o ile nie uważamy, że zmiany w wiedzy i w poz-

12 Klasyczne sformułowanie tego argumentu w relacji do platońskich koncepcji matema-
tyki znajduje się w: P. B e n a c e r r a f, Mathematical Truth, „The Journal of Philos-
ophy”, 70(1973), s. 661-679.
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naniu bezpośrednim są całkowicie niewyjaśnialne, a więc w pewnym sensie
tajemnicze, musimy oczekiwać, że są one podatne na pewien rodzaj wyjaś-
niania przyczynowego. Z chwilą jednak, gdy się na to zgodzimy i gdy uzna-
my, że wyjaśnienie przyczynowe nie może wykraczać poza znany nam świat
czasoprzestrzenny, trudno będzie przyjąć, że nasza wiedza czy poznanie
bezpośrednie może sięgać dalej. Jakie bowiem mogłoby być wyjaśnienie
w obrębie tego świata faktu, że mamy stany poznawcze, których treść odnosi
się do czegoś poza tym światem? Z perspektywy wyjaśnienia przyczynowego
to, co dzieje się w innym świecie, nie ma żadnego znaczenia; coś takiego
nie może więc raczej być elementem przyczynowego wyjaśnienia poznania
i języka. Ciągle jednak można pytać, jak powyższe rozważania stosują się
do tego rodzaju wiedzy, z którym mamy do czynienia, gdy ktoś ujmuje
i m p l i k a c j e pozostałych fragmentów wiedzy, np. dzięki pewnym ra-
chunkom matematycznym. Naturalista odpowie jednak bez wahania, że nie
odrzuca istnienia takich rachunków. Nie zgadza się on jedynie na to, aby
w wyjaśnianiu takich przypadków odwoływać się do przyczynowo inercyj-
nych bytów matematycznych pojmowanych jako przedmioty abstrakcyjne na
wzór platoński.

W tych analizach naturalizmu Armstronga skoncentrowałem się na sytua-
cji, w której my się znajdujemy, i starałem się uzasadnić wniosek, że nie
mamy żadnego powodu, aby przyjąć hipotezę o istnieniu rzeczy transcendu-
jących nasz świat. Nie argumentowałem bezpośrednio przeciw tej hipotezie,
ponieważ nie jest ona w oczywisty sposób absurdalna. Ale patrząc z nieco
innej strony, z chwilą wprowadzenia hipotezy o istnieniu bytów z innego
świata, trudno będzie je nam włączyć do opisu struktury tego świata. I tak
na przykład, w jaki sposób platońskie liczby i relacje między nimi stosują
się do tego świata fizycznego? Dlaczego w naszym codziennym życiu po-
winniśmy brać pod uwagę abstrakcyjne relacje między Moore’owskimi war-
tościami wewnętrznymi? Wielka siła stanowiska naturalistycznego w metafi-
zyce bierze się stąd, że odrzucając wszystkie takie koncepcje, łatwo można
wyjaśnić, jak różne sfery życia nawzajem się przenikają.

Krytycy naturalizmu powiedzą jednak, że cena, jaką musimy zapłacić za
jego przyjęcie, jest zbyt wysoka, ponieważ nie może on objąć tego, o czym
wiemy, że jest prawdą w odniesieniu do matematyki, logiki, etyki itp. Przy-
znaję, że pojawia się tu wiele trudnych pytań; nie znam np. żadnej zadowa-
lającej naturalistycznej filozofii matematyki13. Ale areną, na której toczy
się dzisiaj dyskusja o naturalizmie, jest filozofia umysłu. Ma ona kluczowe

13 Z wyjątkiem: H. H. F i e l d, Science Without Numbers: A Defence of Nominalism,
Oxford: Blackwell 1980.
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znaczenie dla całej doktryny naturalizmu, skoro, jak sugerowałem, ogólny
argument za metafizycznym naturalizmem Armstronga zakłada przede
wszystkim naturalistyczne ograniczenia poznania i referencji. Najogólniej
mówiąc, jeżeli naturalista nie może przedstawić wiarygodnej filozofii umys-
łu, to nie ma powodu, abyśmy byli zaniepokojeni koncepcją intuicji wartości
wewnętrznych lub koncepcją ujmowania frege’owskich myśli.

II

Jak zatem dokładnie przebiega dyskusja w filozofii umysłu? Materialis-
tyczny naturalizm Armstronga jest w dużej mierze koncepcją niedookreśloną.
Aby więc zbliżyć się do centrum debaty dotyczącej filozofii umysłu, warto
zająć się naturalizmem proponowanym przez Dennetta. Doktryna naturalis-
tyczna – pisze on – polega na tym, że „skoro my, ludzie, jesteśmy częścią
przyrody – niezwykle skomplikowanymi, ale nie uprzywilejowanymi elemen-
tami biosfery – filozoficzne wyjaśnienie naszych umysłów, naszego poznania,
naszego języka musi odznaczać się ciągłością i harmonią z naukami przyrod-
niczymi”14. Można uznać, że naturalizm Dennetta obejmuje materializm
Armstronga, zwłaszcza w kwestii natury umysłów, lecz wykracza poza niego
przez dodanie wymogów „ciągłości” i „harmonii”, które nie są jasno wyarty-
kułowane w stanowisku materialistycznym. Wymogi te implikują, że być
„nienaturalnym” to być nieciągłym czy pozbawionym harmonii z naukami
przyrodniczymi. Oczywiście, doktryny platońskie są nienaturalne w tym
sensie, ale być może są też nimi i inne stanowiska, które nie odrzucają
wprawdzie wprost metafizyki materializmu przez postulowanie bytów niema-
terialnych, ale implikują, że zrozumienie życia umysłowego wymaga przy-
jęcia założeń dotyczących np. podmiotowości, racjonalności lub normatyw-
ności, które to założenia są „nienaturalne” w powyższym sensie.

Musimy objaśnić te metafory ciągłości i harmonii, ale najpierw trzeba
podać powód obrania tradycyjnych nauk przyrodniczych za podstawę, w od-
niesieniu do której formułuje się warunek ciągłości i harmonii. W przeciw-
nym razie warunek ten może być potraktowany jako niczym nie umotywowa-
na zgoda na dominację pewnego sposobu wyjaśniania. Sądzę, że powód ten
musi tkwić w materialistycznym założeniu, iż wszystkie konkretne rzeczy,
będąc przestrzennymi, są materialne czy fizyczne. To implikuje, że fizyka
zajmuje się najogólniejszymi własnościami rzeczy i, z tego powodu, pod-

14 Foreword, s. IX.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



400 Thomas Baldwin

stawowymi racjami zmiany i tożsamości. Łatwo jest wówczas dostrzec, dla-
czego inne nauki, o bardziej ograniczonym zakresie, powinny spełnić jakąś
wersję Dennettowskigo warunku. Skoro bowiem własności przez nie badane
są własnościami rzeczy, które posiadają też własności fizyczne, wyjaśnienie
zmian proponowane przez te nauki musi brać pod uwagę rozumienie fizycz-
nej struktury rzeczy dostarczane przez fizykę; nauki zajmują się ową struktu-
rą o tyle, o ile badane przez nie zmiany zakładają zmiany fizyczne.

Trudno jest jednak jasno uchwycić, na czym polega ten ostatni warunek.
Znane jest twierdzenie, że w żadnym przypadku nie może być zmian niefi-
zycznych (tzn. zmian własności niefizycznych, takich jak np. przejście w po-
szczególnym organizmie od życia do śmierci) bez zmian fizycznych (np.
zmian biochemicznych, które opierają się na zmianach fizycznej struktury
komórek), i że owe niefizyczne zmiany znajdują się w relacji superweniencji
do zmian fizycznych. Dyskutuje się, czym jest owa superweniencja15; naj-
prościej można ją określić jako założenie, że wszystkie zmiany niefizyczne
dokonują się poprzez procesy fizyczne. Założenie to jest, oczywiście, spójne
ze stanowiskiem redukcjonistycznym, głoszącym, że wyjaśnienia dostarczane
przez teorie zawierające pojęcia, które odnoszą się do własności niefizycz-
nych, są redukowalne, dzięki prawom łączącym (bridge laws) i identyfika-
cjom teoretycznym, do wyjaśnień stosujących jedynie pojęcia odnoszące się
do własności fizycznych. Ale założenie, o którym mowa, nie musi prowadzić
do stanowiska redukcjonistycznego. Może bowiem nie być żadnego pojęcia,
które obejmuje procesy fizyczne dokonujące pewnej niefizycznej zmiany
i nie odwołuje się tego, że są one różnymi sposobami realizacji pewnego
wspólnego niefizycznego fenomenu, takiego jak np. śmierć. Oczywiście,
w takim przypadku nie może być mowy o żadnej redukcji. Niemniej jednak
takie stanowisko „egzemplarycznego fizykalizmu” implikuje, że między
fizycznymi i niefizycznymi własnościami rzeczy są pewne związki nomolo-
giczne, te mianowicie, które konstytuują relację „umożliwiania” między
procesami fizycznymi a uzyskaną dzięki nim niefizyczną zmianą. Związki
te przybiorą zwykle postać formy „ceteris paribus, F (fizyczne) implikuje
G (niefizyczne)16. Moim zdaniem właśnie na zachodzeniu takich jednokie-
runkowych związków (których zachodzenie w drugim kierunku miałoby
miejsce jedynie w sytuacji zachodzenia jakiejś ograniczonej redukcji) ma

15 W sprawie dokładnej analizy tej kwestii zob. J. K i m, Supervenience and Mind,
Cambridge: Cambridge University Press 1993, zwłaszcza rozdz. VIII, IX i X.

16 Potrzebę wprowadzenia w tym przypadku warunku ceteris paribus mocno podkreśla
J. A. Fodor; zob. np. Psychosemantics: The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind,
Cambridge, MA: MIT Press 1987, s. 4 nn.
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polegać „ciągłość i harmonia” z naukami przyrodniczymi, o której pisze
Dennett. Dlatego to właśnie stanowi podstawę jego „naturalizmu” w filozofii
umysłu.

Wprowadzoną przeze mnie tezę egzemplarycznego fizykalizmu przedsta-
wiłem jedynie jako „założenie”, chociaż odgrywa tu ono rolę prawdy aprio-
rycznej. Nie mogę jednak udawać, że wykazałem, iż faktycznie nią jest;
dowód tej prawdy wymagałby znacznie bardziej szczegółowej analizy fizyki
niż ta, którą mogę tu zaproponować. Sądzę, że kluczowe zagadnienie doty-
czy sensu, w jakim fizyka jest niezależna: że ma zawsze dostarczać czysto
fizycznych wyjaśnień zmian fizycznych. Jeśli połączymy to z warunkiem,
jaki muszą spełniać własności, by mogły uchodzić za fizyczne, i zgodzimy
się, że wszystkie niefizyczne zmiany zakładają zmiany fizyczne, to w rezul-
tacie otrzymamy mocne stanowisko egzemplarycznego fizykalizmu. Nie będę
dalej rozwijał tej tezy, lecz przedstawię na jej poparcie trzy krótkie argu-
menty. Po pierwsze, współgra ona dobrze z intuicją, że choć redukcja
wszystkich nauk przyrodniczych do fizyki jest przedsięwzięciem niewiary-
godnym czy nawet już nieatrakcyjnym, to równie nieatrakcyjne jest założe-
nie, że wynika to z faktu, iż istnieją jakieś podstawowe niefizyczne siły,
o jakich mówili np. witaliści. Nieredukcyjny fizykalizm egzemplaryczny jest
sposobem przezwyciężenia tego dylematu. Po drugie, fizykalizm egzempla-
ryczny nie jest jakąś filozoficzną fikcją: jest założeniem, które przenika
wiele badań w obrębie nauk biologicznych. Po trzecie, w odróżnieniu od
twierdzeń dotyczących superweniencji, ma tę zaletę, że jest bardzo klarow-
nym stanowiskiem i może być uzupełniane i analizowane.

Tam gdzie „naturalizm” rozumie się jako fizykalizm egzemplaryczny, być
„nienaturalnym” to wykazywać „brak ciągłości” z naukami przyrodniczymi
– to być oddzielonym od wielkiego łańcucha bytów fizycznych, który wa-
runkuje ostatecznie wszystkie procesy zmian. Przy rozumieniu tej kwestii
łatwo jest dostrzec, dlaczego problematyczny jest pogląd o nienaturalności
(w tym sensie) niektórych aspektów naszego życia; skoro bowiem takie
aspekty są ex hypothesi oddzielone od naszego bytu fizycznego, nie jest
jasne, jak łączą się one w życiu jednego człowieka z aspektami fizycznymi
reprezentowanymi przez jego cielesność. Jeżeli to świadomość ma być w ten
sposób oddzielona, jak w teorii Kartezjusza, wówczas niezrozumiała staje się
jedność percepcji i działania. Ale nie tylko Kartezjański dualizm substancji
nie spełnia tak zinterpretowanego naturalistycznego warunku ciągłości. Bar-
dziej znaczące jest to, że każda teoria podwójnego aspektu, która utrzymuje,
iż pewne aspekty ludzkiego życia, takie jak np. czyjeś myśli, nie są nomolo-
gicznie powiązane z jego aspektami fizycznymi, nie wyjaśnia kwestii, jak
owe niefizyczne aspekty mogą mieć jakiekolwiek znaczenie eksplanacyjne,
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a także dlaczego powinniśmy pojmować te dwa aspekty jako aspekty jednego
i tego samego życia. I tak na przykład, „monizm anomalny” Davidsona nie
spełnia mojego warunku naturalistycznego (mimo że Davidson wyraźnie
przyjmuje, iż to, co mentalne, pozostaje w relacji superweniencji do tego,
co fizyczne17). Jak też można było przewidzieć, jest on nieustannie kryty-
kowany za niemożność dostarczenia zrozumiałej charakterystyki roli przeko-
nań i pragnień w przyczynowaniu działania18.

Podobne trudności dotyczące koherencji wyjaśnień i jedności podmiotu
odnoszą się też do anomalizmu Johna McDowella, czyli do jego twierdzenia,
że jesteśmy przedmiotami dwóch zupełnie różnych typów wyjaśniania: zwy-
kłego wyjaśniania przyczynowego i wyjaśniania racjonalnego, w którym,
używając jego sformułowania, „rzeczy stają się zrozumiałe przez to, że od-
słaniają się jako będące lub zbliżające się do bycia takimi, jakimi racjonalnie
być powinny”19. Według McDowella nie ma żadnych systematycznych rela-
cji między aspektami naszego życia, które są wyjaśniane na te dwa sposoby
(stąd jego anomalizm w stosunku do racjonalności). W jaki jednak sposób
przebiegają te dwa różne sposoby wyjaśniania w obrębie pojedynczego życia
(zwłaszcza w powiązaniu z cielesnym działaniem), jeśli nie ma między nimi
żadnych systematycznych powiązań? To pytanie można porównać z analo-
gicznym pytaniem o relację między wyjaśnieniami biologicznymi a fizykal-
nymi: nie wydaje się sensowne założenie, że organizm może być przedmio-
tem obydwu tych typów wyjaśniania, bez założenia, że istnieją pewne nomo-
logiczne, choć niekoniecznie redukcyjne, związki między własnościami, któ-
rych dotyczą. Kiedy bowiem uznamy, że zmiany biologiczne zakładają zmia-
ny fizyczne i że zmiany fizyczne podlegają czysto fizycznemu wyjaśnieniu,
nieuchronny wydaje się wniosek, że muszą istnieć nomologiczne związki
między tym, co biologiczne, a tym, co fizyczne. W moim przekonaniu mniej
więcej ta sama linia argumentacji stosuje się do relacji między psychologią
intencjonalną, z jednej strony, a innymi naukami, takimi jak biologia i fizyka,
z drugiej strony. Moje stanowisko może się wydać pozbawione wyobraźni,
niezdolne do docenienia kantowskiej strategii ujmowania interpretacji psycho-
logicznej jako przyjęcia charakterystycznego „nastawienia” teoretycznego

17 Zob. D. D a v i d s o n, Mental Events (1970), w: t e n ż e, Essays on Actions and
Events, Oxford: Clarendon Press 1980, s. 214 [Zdarzenia mentalne, przeł. T. Baszniak, w:
D. D a v i d s o n, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, Warszawa: PWN 1992, s. 175].

18 Zob. T. H o n d e r i c h, The Argument for Anomalous Monism, „Analysis”,
42(1982), s. 59-64.

19 J. M c D o w e l l, Functionalism and Anomalous Monism, w: E. L e P o r e,
B. P. M c L a u g h l i n (eds.), Actions and Events: Perspectives on the Philosophy of
Donald Davidson, Oxford: Blackwell 1985, s. 389.
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przenikniętego apriorycznym pojęciem racjonalności, na które nie ma miejsca
w fizyce czy biologii i które uwydatnia podobieństwa i różnice nieobecne
w wyraźny sposób w perspektywie niepsychologicznej. Ale, prawdę mówiąc,
w większości doceniam to, ponieważ nie bronię tu redukcyjnego naturalizmu.
Uznaję więc, że „naturalno-historyczne nastawienie” biologa uwydatnia włas-
ności biologiczne (np. dotyczące gatunków zwierząt), które poza nim się nie
ujawniają i które odgrywają autentyczną rolę eksplanacyjną; podobnie zga-
dzam się, że jedynie „nastawienie interpretacyjne” uwydatnia charakterystycz-
ne własności psychologii intencjonalnej. Kiedy jednak uzna się, że te włas-
ności nie konstytuują odrębnej sfery bytu i że zmiany, które one wyjaśniają,
zakładają zmiany we własnościach biologicznych i fizycznych, od razu poja-
wia się naturalistyczny wymóg związków nomologicznych.

III

Chociaż ogólnie rzecz biorąc, naturalistyczna filozofia umysłu w powyż-
szym ujęciu jest pociągająca, pozostaje jeszcze kwestia sposobu, w jaki
można by ją zastosować. Byłoby niespotykaną ironią losu, gdyby tego typu
naturalizm z całym jego poważaniem okazywanym naukom przyrodniczym
pozostawał w większości doktryną aprioryczną, niemożliwą do poważnego
zastosowania. Nie zdołam tu omówić wszystkich zagadnień, ograniczę się
więc do omówienia naturalistycznej charakterystyki treści mentalnej lub
intencjonalności. Tę właśnie kwestię zarówno Frege, jak i Husserl uważali
za główną przeszkodę dla każdego programu naturalistycznego tego typu;
z nią również były związane zasadnicze zarzuty Th. H. Greena przeciw
Herbertowi Spencerowi. Centrum argumentacji w tej sprawie przesunęło się
jednak od tamtego czasu pod wpływem rozwoju funkcjonalistycznego podej-
ścia do umysłu, które identyfikując stany psychiczne jako przekonania lub
pragnienia (bądź cokolwiek innego) oraz ich treść, opiera się na ich roli
przyczynowej. Omówię to podejście w nawiązaniu do koncepcji Roberta
Stalnakera20, która ma wymiar zarówno pragmatyczny, jak i przyczynowy.

Kluczowy jest tu wątek pragmatyczny obecny już u Baina, Peirce’a i Ra-
mseya21. Według tego poglądu być przekonanym, że p, to mieć dyspozycję

20 Inquiry, Cambridge, MA: MIT Press 1984, rozdz. I.
21 A. B a i n, The Emotions and the Will, London: Longmans, Green & Co. 18994,

s. 505 n.; C. S. P e i r c e, The Fixation of Belief (1877), w: t e n ż e, Values in a Uni-
verse of Chance: Selected Writings, ed. by P. P. Wiener, Garden City, NY: Doubleday 1958,
s. 98-99 [Utrwalanie przekonań, przeł. Z. Dyjas, w: H. B u c z y ń s k a, Peirce, Warsza-
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do działania, tak jak gdyby p, to znaczy, podejmować działania, które będą
skuteczne, jeżeli p. Jest to element kluczowy, ponieważ chcemy, aby przeko-
nanie, że p, było d l a organizmu lub systemu reprezentacją tego, że p,
a żadne ujęcie, które bierze pod uwagę jedynie przyczyny owego przekona-
nia, nie może tego zapewnić (nie mówiąc już o tym, że napotyka ono nie-
przezwyciężalne trudności w postaci przekonań o przyszłości). Ponieważ
„skuteczność” określana jest jako spełnienie pragnień, ta charakterystyka
treści przekonań musi być uzupełniona przez charakterystykę treści pragnień.
I w tym przypadku perspektywa pragmatyczna wydaje się dobrym punktem
wyjścia: w oczywisty sposób nasuwa się myśl, że pragnienie, aby p, jest
stanem, który usposabia kogoś do spowodowania tego, że p. Byłoby to jed-
nak zbyt duże uproszczenie, ponieważ działania będące skutkami czyichś
pragnień są wspólnymi skutkami jego pragnień i przekonań, włączając w to
zazwyczaj przekonania o jego pragnieniach. Trzeba raczej powiedzieć, że
czyjeś pragnienie, aby p, wraz z jego przekonaniami, jest stanem usposabia-
jącym go do podjęcia działań, które spowodują to, że p, jeżeli odpowiednie
przekonania są prawdziwe. Te dwie charakterystyki treści przekonań i treści
pragnień są teraz współzależne. Istnienie pewnego stopnia takiej współzależ-
ności jest zrozumiałe, ale zarazem także problematyczne, ponieważ, jak się
wydaje, nie ma wówczas wystarczających warunków do przypisywania ko-
muś przekonań i pragnień. Nie możemy wykluczyć jakiegoś szalonego połą-
czenia przekonań i pragnień, jeżeli prowadzą one do właściwych działań; np.
jest możliwe, że zawsze chciałem wygłosić przemówienie w parlamencie
brytyjskim i w tej chwili wygłaszam wykład, ponieważ jestem przekonany,
że to jest właśnie brytyjski parlament.

W tym właśnie punkcie pojawia się przyczynowość. Nie odrzucając prag-
matycznej charakterystyki roli przekonań i pragnień, musimy jeszcze dodać
przyczynowy wymiar do przypisywania treści. Jest to złożone zagadnienie,
ale na razie wystarczy skoncentrować się na przypadku przekonania. Jeden
z aspektów tego zagadnienia dotyczy podmiotowych ograniczeń „poznania
bezpośredniego”: podmioty nie mogą mieć przekonań o treści określonej
przez to, co przekracza pojęcia i inne zdolności rozpoznawcze, które mieli
sposobność rozwinąć. Tak więc na przykład nie można mieć przekonań
dotyczących parlamentu brytyjskiego, jeżeli nie zdobyło się takiej określonej
informacji o tej instytucji, której źródło zakłada rzeczywistą jej znajomość.

wa: Wiedza Powszechna 1966, s. 113-114]. F. P. R a m s e y, Facts and Propositions
(1927), w: t e n ż e, The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays, London:
Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. 1931, s. 144.
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Jest to zapewne znane z dyskusji wokół przyczynowej teorii referencji22.
Podobne ograniczenia nałożone są na posiadanie pojęć ogólnych: nie trzeba
wprawdzie widzieć żyrafy, żeby mieć pojęcie żyrafy, ale nie można mieć
tego pojęcia bez nabycia go w sposób, na którym są ślady czyjegoś rozpoz-
nania żyraf.

Sam ten warunek przyczynowy nie rozwiązuje jednak problemu. Załóżmy
bowiem, że ktoś miał przypisać mi przekonanie, że przemawiam w tej chwili
w parlamencie brytyjskim. Nie ma w tym przypadku trudności ze spełnie-
niem warunku poznania bezpośredniego (bo odwiedziłem to miejsce, itd.),
a przy założeniu stosownego układu pragnień, przekonanie to mogłoby być
częścią wyjaśnienia mojego obecnego działania. Niemniej jednak naturalną
reakcją będzie zadane z niedowierzaniem w głosie pytanie, w jaki sposób
Baldwin doszedł do t a k i e g o przekonania. Ta reakcja zwraca uwagę
na holistyczny aspekt przekonań i w ogóle postaw propozycjonalnych, pole-
gający na tym, że są one elementami obszerniejszego „punktu widzenia” na
świat. Nie są one izolowanymi dyspozycjami do działania, lecz wzajemnie
powiązanymi związkami inferencyjnymi w taki sposób, że pojawienie się
jakiegoś dziwacznego przekonania lub pragnienia spowoduje konflikt z inny-
mi przekonaniami lub pragnieniami lub ich implikacjami. W zasadzie owo
wewnętrzne dążenie do koherencji mogłoby być spełnione przez dalsze po-
szerzenie przypisywania dziwacznych przekonań i pragnień. Istnieją wszakże
dwa poważne ograniczenia takiej strategii. Po pierwsze, ogólne podejście
pragmatyczne zakłada, że każde takie następne dziwaczne przekonanie i
pragnienie jest dyspozycją do działania, a może być przecież tak, że podmiot
nie ma takich dyspozycji. Po drugie, ponownie wraca przyczynowość w kon-
tekście potrzeby zrozumienia nabywania przekonań. Częścią holistycznej
struktury przekonań jest to, że zwykle nabywamy je przez percepcję i wnios-
kowanie. Ale obydwa te sposoby są, oczywiście, zawodne, więc nie powin-
niśmy utrzymywać, że przekonanie, iż p, musi być w pewien sposób spowo-
dowane przez percepcję faktu, że p, lub faktów implikujących to, że p. Mo-
żemy jednak twierdzić, że pojawiające się błędy powinny dać się wyjaśnić
jako odchylenia od zazwyczaj rzetelnego systemu. Następnym więc warun-
kiem nakładanym na przekonanie jest to, że istnienie przekonania, że p,
zależy od istnienia zazwyczaj rzetelnego ciągu przyczynowego, prowadzą-
cego zwykle od spostrzeżeń poprzez pamięć i wnioskowanie do tego przeko-
nania. Tam, gdzie wchodzące w grę przekonanie dotyczy obecnego otoczenia

22 Zob. np. G. E v a n s, The Varieties of Reference, ed. by J. McDowell, Oxford: Cla-
rendon Press 1982.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



406 Thomas Baldwin

podmiotu (ten typ przekonań jest szczególnie ważny w przyczynowaniu
działania), ów warunek jest bardzo restryktywny, ponieważ każda radykalna
niezgodność między przypisanym przekonaniem a rzeczywiście spostrzega-
nym otoczeniem (jak w przypadku mojego szalonego przekonania, że to jest
parlament brytyjski) będzie potrzebowała mocnego wsparcia ze strony innych
przekonań, których przyczynowa wiarygodność zostanie z kolei poddana
dalszemu badaniu.

Nie wspomniałem dotychczas o teleologicznym podejściu Millikan i Papi-
neau, którzy do pragmatycznej tezy, że treść przekonania jest identyfikowana
przez odniesienie do jego roli w przyczynowaniu działania, dodają tezę,
zgodnie z którą fakt, że przekonanie, iż p, ma odpowiednie skutki w działa-
niu wtedy i tylko wtedy, gdy p, może być uznany za właściwą funkcję tego
przekonania23. Moim zdaniem jest to w dużej mierze przeformułowanie
przyczynowo-pragmatycznej teorii Stalnakera, z wyjątkiem tego, że warunek
przyczynowy scharakteryzowano tu funkcjonalnie: stan będący przekonaniem,
że p, musiał zostać wytworzony, dzięki ewolucji procesów formowania prze-
konań, jak percepcja i inferencja, w taki sposób, że normalnie ma on odpo-
wiednie skutki praktyczne wtedy i tylko wtedy, gdy p. Chociaż przyjmuję
warunek przyczynowy, który mówi o tym, w jaki sposób wytwarzane są
przekonania, niepokoi mnie poleganie na teorii ewolucji w celu wyjaśnienia
samej idei treści intencjonalnej stanów psychicznych. Dlaczego bowiem nie
mogłaby mieć miejsca jakaś przypadkowa mutacja, która by od razu wytwo-
rzyła w organizmie właściwą strukturę przyczynową dla treści intencjonal-
nych? Rzecz jasna, taka ewentualność jest niemal czystą fantazją, ale wydaje
się ona pojęciowo koherentna. Chociaż więc ani na chwilę nie wątpię w to,
że procesy ewolucyjne leżą u podstaw przyczynowania przekonań, nie uwa-
żam, aby było rzeczą konieczną lub stosowną zakładać, że takie procesy
odgrywają rolę konstytutywną w determinowaniu treści intencjonalnej.

Ta przyczynowo-pragmatyczna charakterystyka intencjonalności przekonań
i pragnień jest w domyśle naturalistyczna w tym sensie, że zależy ona od
istnienia podstawowych struktur neurofizjologicznych, które – biorąc pod
uwagę przeszły i teraźniejszy kontekst danego organizmu – realizują role
przyczynowe, w kategoriach których analizuje się intencjonalną treść jego
stanów psychicznych. Ponieważ intencjonalną treść stanu psychicznego okre-
śla się przez odniesienie do jego przyczynowej roli w działaniu, jest rzeczą
zupełnie banalną, że owej treści przypisuje się znaczenie przyczynowe. Zało-

23 Zob. R. G. M i l l i k a n, Biosemantics, „The Journal of Philosophy”, 86(1989),
s. 281-297; D. P a p i n e a u, Reality and Representation, Oxford: Blackwell 1987, rozdz.
IV.
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żenie fizykalizmu egzemplarycznego, w świetle którego powinniśmy, jak
sugerowałem, rozumieć naturalizm w filozofii umysłu, domaga się, aby
w każdym poszczególnym przypadku to znaczenie przyczynowe dało się
wyjaśnić w terminach nieintencjonalnych przez odniesienie do struktury,
przypuszczalnie neurofizjologicznej, i do przyczynowego otoczenia wchodzą-
cych w grę stanów. Nie wypływają jednak z tego żadne szczegółowe wnioski
dla sporu między konekcjonistycznymi a innymi reprezentacjonistycznymi
wyjaśnieniami tej kwestii; można przyjąć pogląd funkcjonalistyczny dopusz-
czający możliwość „wielorakiej realizacji”, czyli możliwość różnych sposo-
bów uzyskiwania zmian w stanach psychicznych. Nie wynika stąd jednak,
że w wyjaśnieniu, dlaczego takie stany odgrywają rolę przyczynową, nie
można się odwołać do pojęcia treści intencjonalnej. Z pewnością w tym
punkcie jest miejsce na rozważania ewolucyjne. Dostarczają one bowiem
idei, w jaki sposób można przywołać przyczynowe znaczenie stanów inten-
cjonalnych przy wyjaśnianiu ich istnienia – przez odwołanie się do selekcyj-
nych korzyści, jakie czerpie organizm dążący do zaspokojenia swoich po-
trzeb w złożonym świecie, z posiadania wyrafinowanego systemu kontroli,
który zawiera stany z treścią intencjonalną. Uważam, że przy określaniu
treści intencjonalnej nie należy się odwoływać do rozważań ewolucyjnych
właśnie dlatego, aby móc to uczynić – nie popadając w błędne koło – w tym
miejscu dla obrony twierdzenia, że tego rodzaju ujęcie przypisuje intencjo-
nalności nieredundantną rolę przyczynową.

Główna linia zarzutów przeciw tej charakterystyce intencjonalności, zwią-
zana przede wszystkim z Danielem Dennettem, odwołuje się do groźby nie-
określoności w celu krytyki założenia, że przyczynowa rola stanu psychicz-
nego wyznacza jego treść intencjonalną. Przyjęcie nastawienia intencjonal-
nego, twierdzi Dennett, pozwala nam wykryć schemat intencjonalny w życiu
danego organizmu, ale zauważamy, że próba uchwycenia konkretnych ele-
mentów tego schematu (tj. poszczególnych przekonań i pragnień), jako przy-
czynowych ról konkretnych stanów organizmu, jest błędna, jeżeli weźmiemy
pod uwagę fakt, że w zachowaniu organizmu można byłoby wykryć alterna-
tywne schematy równie dobrze wyjaśniające to samo zachowanie24. Można
przewidzieć moją odpowiedź na ten zarzut: sedno przyczynowego i holis-
tycznego wymiaru teorii przyczynowo-pragmatycznej polega właśnie na
eliminacji tego rodzaju nieokreśloności. Przyznaję, że zarzut Dennetta stosuje
się do zwykłej pragmatycznej charakterystyki treści intencjonalnej i wydaje
się, że przede wszystkim taką właśnie charakterystykę miał on na myśli

24 D. C. D e n n e t t, The Intentional Stance, Cambridge, MA: MIT Press 1987,
s. 103 nn.
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opisując nastawienie intencjonalne. Sądzę jednak, że z chwilą, gdy uznamy
holistyczną strukturę przekonań i pragnień, a zwłaszcza potrzebę ich przy-
czynowego uwiarygodnienia, znacznie trudniej będzie snuć opowiastki o nie-
określoności. Mówiąc to, zgadzam się z Dennettem, że w przypisywaniu
zwierzętom stanów intencjonalnych jest sporo antropomorficznej hojności.
Czy mój pies chce ugryźć listonosza? De re być może tak, gdyż pies chce
go ugryźć i to jest listonosz, lecz de dicto z pewnością nie, ponieważ pies
nie ma pojęcia listonosza, jako że tego pies nie rozpoznaje, choć może on
chyba mieć pojęcie ludzkiego zwierzęcia, rozpoznawanego za pomocą węchu,
które wtargnęło na jego terytorium. Gdy poważnie potraktujemy przyczyno-
we warunki nabywania przekonań, psia psychologia będzie bez wątpienia
prowadzić do przypisania innych treści intencjonalnych niż te, o których
mówi ludowa psychologia (folk psychology) dotycząca ludzi, a zakładam, że
etologia zwierząt zmierza do określenia odpowiednich, właściwych danemu
gatunkowi, treści. Ale to, że mogą się one różnić od treści stwierdzanych
przez psychologię ludową, nie jest zarzutem przeciw realizmowi w odniesie-
niu do podstawowego nastawienia teoretycznego.

Inny zarzut25 wskazuje na predykcyjną słabość psychologii przekonań
i pragnień. Sprowadza się on do tego, że jeśli rozumieć tę psychologię zgod-
nie z podejściem funkcjonalistycznym i włączyć ją do psychologii naturalis-
tycznej, która określa systematyczne związki między tym, co intencjonalne,
i tym, co nieintencjonalne, wówczas powinna być ona podatna na stopniowe
udoskonalenie, prowadzące do znacznie dokładniejszych przewidywań niż te,
których dostarcza nasza potoczna psychologia ludowa. W przeciwnym razie,
z jej braku predykcyjnego wyrafinowania powinniśmy wyciągnąć wniosek,
że psychologia przekonań i pragnień faktycznie nie należy do programu
naturalistycznego (przynajmniej wtedy, gdy jest on interpretowany w katego-
riach ciągłości i harmonii z naukami przyrodniczymi). Mimo Dennettowskigo
entuzjazmu dla predykcyjnych zalet nastawienia intencjonalnego26, myślę,
że powinniśmy uznać predykcyjną słabość psychologii pragnień i przekonań.
Nie uważam jednak, żeby naturaliści musieli się tym szczególnie martwić.
Powszechnie wiadomo, że meteorologia nie jest nauką najlepiej przewidują-
cą, ale nie skłania nas to do wykluczenia jej z nauk przyrodniczych.

25 Zob. D. D a v i d s o n, The Material Mind (1973), w: t e n ż e, Essays on Actions
and Events, s. 250 nn. [Umysł materialny, przeł. T. Baszniak, w: D a v i d s o n, Eseje
o prawdzie, języku i umyśle, s. 201 nn.]; A. R o s e n b e r g, Davidson’s Unintended
Attack on Psychology, w: L e P o r e, M c L a u g h l i n (eds.), Actions and Events,
s. 401 nn.

26 D e n n e t t, The Intentional Stance, s. 50-51.
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W przypadku psychologii jest oczywiste, że zasadniczym powodem jej pre-
dykcyjnej słabości jest trudność z ustaleniem z góry względnej siły pragnień
danego osobnika; nawiązując do analogii z meteorologią, sądzę, że układ
pragnień i przekonań stanowi niejako chaotyczny system uniemożliwiający
wszelkie systematyczne przewidywanie.

Davidson dowodzi także, że „konstytutywny ideał racjonalności” wyklucza
związki nomologiczne między tym, co fizyczne, a tym, co psychiczne27,
jakich domaga się moje ujęcie naturalistyczne ze względu na leżące u jego
podstaw założenie fizykalizmu egzemplarycznego. Myśl Davidsona jest na-
stępująca: eksplanacyjne znaczenie racjonalnych relacji między stanami psy-
chicznymi dla wnioskowania i działania po prostu nie może być uchwycona
w obrębie teorii, która zmierza do objaśnienia treści intencjonalnych owych
stanów przez odwołanie się do przyczynowej roli ich nieintencjonalnych
cech. Główny argument Davidsona na poparcie jego twierdzenia o „anomal-
ności” tego, co mentalne, wydaje się sprowadzać do twierdzenia, że fizyczne
cechy stanów mentalnych zupełnie nie dookreślają ich treści intencjonalnej;
stąd, o ile się przyjmie, że charakterystyka intencjonalności podana przez
teorię przyczynowo-pragmatyczną nie gwarantuje tego domniemania o niedo-
określeniu, cały argument upada. Jest tu jednak, jak sądzę, znacznie istotniej-
sze, związane z tym zagadnienie. Racjonalność jest pojęciem normatywnym,
a centralną cechą naszego pojmowania samych siebie jako „zwierząt rozum-
nych” jest to, że – w kontekście wnioskowania i działania – przypisujemy
eksplanacyjną ważność normatywnym implikacjom przekonań i pragnień.
Dlatego nasza naturalistyczna perspektywa musi być w stanie objąć tę cechę
naszego życia psychicznego, za cenę przyjęcia rewizjonistycznego sceptycz-
nego w stosunku do racjonalności. Chociaż więc do tego programu naturalis-
tycznego nie należy w żadnym razie redukcja normatywności do przyczyno-
wości, co zresztą sprawia, że nie jest on bezpośrednio narażony na argumen-
ty Husserla i Fregego przeciw „psychologizmowi”, to nie jest jasne, w jaki
sposób można mówić w obrębie tego stanowiska o odpowiednim przyczyno-
wym znaczeniu aspektów normatywnych; implikuje ono bowiem, że każde
takie przyczynowe znaczenie ujmowane jest w głębszej charakterystyce fizy-
kalistycznej, która nie odwołuje się do aspektów normatywnych. Odpowiedź
naturalisty na tę wątpliwość może częściowo sprowadzać się do przypomnie-
nia, że ponieważ chodzi tylko o fizykalizm egzemplaryczny, to nie ma mowy
o żadnym ogólnym programie redukcjonistycznym; może się więc okazać,
że za pomocą pojęć fizykalnych nie implikujących normatywności nie da się

27 Mental Events, s. 222-223 [Zdarzenia mentalne, s. 188-189].
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uchwycić intensji pojęć psychologicznych zakładających normatywność.
Sądzę jednak, że taka odpowiedź nie usuwa wspomnianej obawy, która może
skoncentrować się na kreatywnej roli racjonalności, pozwalającej np. uchwy-
cić po raz pierwszy jakieś nowe konsekwencje czegoś. W tym miejscu staje
przed naturalistą wyzwanie, aby wyjaśnić, jak można rozumieć procesy infe-
rencyjne, prowadzące do nowych stanów psychicznych, bez odniesienia ich
do aspektów normatywnych, które są widoczne w potocznych sposobach
mówienia o psychice; ja sam uważam, że trzeba chyba będzie wzbogacić
perspektywę naturalistyczną, aby mogła ona sobie z tą sprawą poradzić.
Według jednej z hipotez szczególną rolę przyczynową należy tu przypisać
reprezentacjom językowym, które wkraczają w racjonalne myślenie i namysł.
Reprezentacje językowe mogą reprezentować normatywny wymiar wyraża-
nych przez nie myśli, a gdyby jeszcze miały rolę przyczynową odzwiercied-
lającą ich normatywne konsekwencje, to mielibyśmy sposób na zapewnienie
aspektom normatywnym wagi przyczynowej. Te szkicowe uwagi nie wystar-
czą jednak do rozwiązania tego problemu. Wymaga on obszerniejszego po-
traktowania.

IV

Zamiast kontynuować zagadnienie naturalizacji racjonalności, zajmę się
teraz krótko inną kwestią: naturalizmem w epistemologii czy, używając
słynnego sformułowania Quine’a, epistemologią znaturalizowaną28. Mogło-
by się wydawać, że jeżeli dopuścimy możliwość zbudowania zadowalającej
naturalistycznej filozofii umysłu, to nic już właściwie nie stoi na przeszko-
dzie projektowi naturalizacji epistemologii. Albowiem, przy założeniu, że
wyżej przedstawiona charakterystyka intencjonalności jest zadowalająca,
możemy z niej wyprowadzić charakterystykę treści przekonania; jeśli dodamy
do tego naturalistyczne ujęcie relacji między przyczynami przekonania, włą-
czając w to zwłaszcza metodę jego nabywania, a jego prawdziwością, to
powinniśmy być na dobrej drodze do naturalistycznej charakterystyki tego,
na ile jest ono rzetelne lub czy zostało nabyte przy użyciu rzetelnej metody.
A z tego można by z pewnością wydobyć rdzeń dającego się obronić natura-
listycznego ujęcia wiedzy. Oczywiście, mogą się pojawić jakieś dalsze za-

28 W. V. Q u i n e, Epistemology Naturalized, w: t e n ż e, Ontological Relativity and
Other Essays, New York: Columbia University Press 1969, s. 69-90 [Epistemologia znatura-
lizowana, w: t e n ż e, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, przeł. B. Stanosz, Warsza-
wa: PIW 1986, s. 106-125].
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gadnienia dotyczące poznania, które trzeba będzie wziąć pod uwagę, np.
wiarygodne jest twierdzenie, że w poznaniu występuje kontekstowo określo-
ny element normatywny, który ustala standardy rzetelności odpowiednie do
oszacowania poszczególnych roszczeń do wiedzy (wyższych standardów
oczekujemy w sądzie karnym niż w zwykłych dyskusjach). Ale rola tych
normatywnych cech nie musi podważać poglądu, że leżąca u podstaw epi-
stemologia jest naturalistyczna: albo owe normatywne cechy dadzą się ująć
w naturalistycznej teorii poznawczych norm kulturowych, albo można je
uznać za nieuniknione ograniczenia naturalistycznej epistemologii bez wpro-
wadzania jakichś nienaturalnych zasad wyjaśniania.

Czy jednak tego rodzaju naturalistyczna epistemologia może spełnić
wszystkie nasze oczekiwania? Uważam, że nie i że obok m e t a f i -
z y c z n e g o naturalizmu, który dotąd analizowałem, istnieje potrzeba
naturalizmu całkiem innego typu. Zagadnieniem, które ukazuje potrzebę
czegoś więcej, jest tradycyjny problem sceptycyzmu. Jednym z zadań trady-
cyjnej epistemologii było zawsze dostarczenie odpowiedzi na sceptyczne
wątpliwości; jeśli więc znaturalizowana epistemologia ma spełnić swoje
zadanie, powinna także dostarczyć środków umożliwiających taką odpowiedź.
Ale samo znaturalizowanie epistemologii nie dostarcza żadnych nowych
środków stawienia czoła wątpliwościom sceptycznym. Może się wydawać,
że tak nie jest; że z chwilą, gdy zaczynamy myśleć o wiedzy jako o przeko-
naniach nabytych przez odpowiednio rzetelny proces, usprawiedliwienie
roszczeń do wiedzy nie różni się rodzajowo od badania jakichkolwiek złożo-
nych roszczeń przyczynowych i w takim samym stopniu nie zasługuje na
sceptyczne powątpiewanie. Oczywiście, można powiedzieć, że wątpienie jest
tak czy inaczej zawsze możliwe, lecz kiedy badania posuwają się naprzód,
wątpienie staje się nieracjonalne, a siła epistemologii znaturalizowanej tkwi
w tym, że przez znaturalizowanie poznania upodabnia ona wątpliwości doty-
czące wiedzy do wątpliwości w odniesieniu do każdego innego naturalnego
stanu rzeczy. Tak więc, podobnie jak i w innych przypadkach, wątpliwości
dotyczące roszczeń do wiedzy są zawsze możliwe, ale jeśli wykazaliśmy
rzetelność określonego procesu nabywania przekonania, np. normalnego
ludzkiego spostrzeżenia wzrokowego w zastosowaniu do przedmiotów śred-
niej wielkości z otoczenia podmiotu, wówczas wątpliwości co do wiedzy
dotyczącej treści takich przekonań, gdy przekonania te są prawdziwe, okazu-
ją się po prostu nieracjonalne.

Niestety, ta atrakcyjna linia myślenia nie bierze pod uwagę pierwszooso-
bowej struktury wątpliwości sceptycznych; być może wątpliwości dotyczące
posiadania wiedzy przez innych dadzą się tym sposobem oddalić, bo nie
muszą one dotyczyć tego, czy świat jest mniej więcej taki, jak sądzimy, że
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jest. Ale kiedy sceptycyzm wraca na właściwe sobie miejsce, tzn. gdy to ja
wątpię w to, że cokolwiek wiem o moim bezpośrednim otoczeniu, o prze-
szłości, o przyszłości czy o czymkolwiek innym, to wówczas nie mogę od-
dzielić wątpliwości dotyczących rzetelności moich procesów nabywania
przekonań od wątpliwości, które kwestionują ich prawdziwość. A gdy ich
prawdziwość zostanie radykalnie zakwestionowana przez wprowadzenie hipo-
tezy w rodzaju hipotezy „złośliwego ducha”, wówczas nie ma żadnej neu-
tralnej podstawy dla rozumnego przekonania, na którym opierając się, mógł-
bym uznać wątpienie sceptyczne za nierozumne, bez przesądzania sprawy
w drodze założenia prawdziwości tego, co kwestionuje hipoteza sceptyczna.
Naturalizacja filozofii umysłu nie jest żadnym wyjściem, ponieważ hipoteza
sceptyczna podaje w wątpliwość przyjmowaną tu koncepcję świata natural-
nego; ostatecznie więc taka naturalizacja nie dostarcza niezachwianej podsta-
wy do wykazania nierozumności wątpienia sceptycznego.

Sądzę, że właśnie w tym punkcie użyteczny staje się całkiem inny rodzaj
naturalizmu – naturalizm Hume’a, który nie jest doktryną metafizyczną doty-
czącą rzeczy istniejących, lecz stanowiskiem e p i s t e m i c z n y m
dotyczącym nieuchronności zwykłych, zdroworozsądkowych przekonań o na-
szym bezpośrednim otoczeniu, o przeszłości, przyszłości itd.29 Tylko bo-
wiem przez odwołanie się do tych zdroworozsądkowych przekonań możliwa
jest adekwatna odpowiedź na argumenty sceptyczne; to, że pojawiają się one
w nas spontanicznie, zupełnie niezależnie od rozumowania, oznacza, iż są
one niewyczerpanym źródłem nieskażonych przekonań, za pomocą których
możemy zaatakować wątpliwości sceptyczne. Niezależnie od tego, jak bardzo
sceptyk będzie się starał odrzucić te przekonania przez wysuwanie racji ich
powątpiewalności, fakt, że pojawiają się one w nas bez żadnej racji, dostar-
cza nam zawsze nowych i nie przesądzających sprawy racji, które znoszą
wątpienie sceptyczne.

To odwołanie się do zdrowego rozsądku (bardziej zresztą charakterystycz-
ne dla Reida niż dla Hume’a30) jest, w moim przekonaniu, jedynie pier-
wszym krokiem w kierunku zadowalającej odpowiedzi na wątpienie sceptyka.
Będzie ono dogmatyczne, jeśli nie zostanie wsparte takim rozumieniem nas
samych i świata, które usprawiedliwi te spontaniczne „naturalne” przekona-
nia; tutaj właśnie istotną rolę w odpowiedzi na sceptycyzm może odegrać

29 Zob. D. H u m e, A Treatise of Human Nature, ed. by L. A. Selby-Bigge, Oxford:
Clarendon Press 1888, s. 183 [Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, t. I, War-
szawa: PWN 1963, s. 240].

30 Zob. Th. R e i d, An Inquiry into the Human Mind, ed. by T. Duggan, Chicago:
University of Chicago Press 1970, s. 268.
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naturalistyczna filozofia umysłu. Daje ona bowiem nadzieję, w jaki sposób,
wychodząc od naszych zdroworozsądkowych przekonań o świecie i o nas
samych, teorie fizykalne i psychologiczne mogą dostarczyć takiego rozumie-
nia, które mocno osadza nasze stany mentalne w naszej relacji do świata.
Chcę wyraźnie podkreślić, że kluczową rolę odgrywa tu nie metafizyczny
naturalizm znaturalizowanej epistemologii i filozofii umysłu, lecz epistemicz-
ny naturalizm naszych przekonań zdroworozsądkowych. Taki „naturalizm”
nie jest wcale doktryną metafizyczną: rejestruje on po prostu, w jaki sposób
sieć naszych przekonań opiera się na fundamentalnych dyspozycjach poznaw-
czych, które znajdują się już poza sferą podawania racji. To więc, co w tym
sensie jest nienaturalne, nie może być napiętnowane jako prima facie nie
istniejące lub fałszywe – w taki sposób, jak metafizyczny naturalizm piętnuje
doktryny platońskie – lecz po prostu jako coś, co potrzebuje świadectwa
bądź racji, takich jak np. hipoteza przyczynowa.

Ważne jest tu pytanie, jak dalece tak pojęty „naturalizm” nie jest także
kwestią kultury (warto przy tej okazji zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo
założenia, że „naturalne” jest zawsze przeciwstawione „kulturowemu”) i czy
nie ma wobec tego groźby relatywizmu epistemologicznego, która musiałaby
zostać usunięta, zanim zakończona zostanie ostateczna bitwa ze sceptycyz-
mem. Problem ten jest postawiony np. w niektórych uwagach Wittgensteina
z On Certainty, gdzie jest mowa o „Moore’owskich sądach”, których rola
zakłada tego rodzaju epistemiczny naturalizm31; jest tam też mowa, przy
okazji analizy przekonań religijnych, o tym, że mogą istnieć społeczności
opierające się na odmiennych zbiorach takich sądów32. Uważam jednak, że
gdy przyjmie się, iż naturalizm epistemiczny musi być połączony z obszer-
niejszą metafizyką, być może właśnie naturalistyczną, która usprawiedliwia
rzetelność naszych sądów „zdroworozsądkowych”, groźba relatywizmu zosta-
nie zażegnana, ponieważ relatywizm w metafizyce, w przeciwieństwie do
relatywizmu w epistemologii, wydaje się nie mieć w ogóle sensu. Jeżeli
nawet nie można złagodzić w drodze jasnej argumentacji głębokich rozbież-
ności epistemologicznych wyrastających z różnych zdroworozsądkowych
punktów wyjścia, to przyjmując stanowisko relatywistyczne strony konfliktu
nie mogą nawet ustalić różnic między sobą; jeżeli natomiast uznają, że za-
mieszkują wspólny świat, to muszą także uznać, że rozbieżności między nimi

31 Zob. L. W i t t g e n s t e i n, On Certainty, ed. by G. E. M. Anscombe, G. H. von
Wright, trans. by D. Paul, G. E. M. Anscombe, Oxford: Blackwell 1969, § 136 [O pewności,
przeł. M. i W. Sady, Warszawa: Aletheia 1993, s. 41].

32 Tamże, § 239, 336 [przekład polski, s. 56, 70].
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są rzeczywiste, włącznie z tymi, które dotyczą ich odpowiednich roszczeń
do wiedzy33.

V

Próbowałem tu dokonać przeglądu kilku szczególnie ważnych tematów
naturalistycznych we współczesnej filozofii: od abstrakcyjnego naturalizmu
materialistycznego Armstronga i zastosowania tej doktryny w filozofii umys-
łu, gdzie najlepiej interpretować ją jako funkcjonalizm pojęty na sposób
fizykalizmu egzemplarycznego; dalej była mowa o naturalizacji epistemologii
i tu twierdziłem, że odpowiedź na tradycyjne argumenty sceptyczne wymaga
zupełnie innej formy naturalizmu. Nie podjąłem jednak kwestii naturalizmu
etycznego i nie będę próbował tutaj tego zrobić – postawię jedynie pytanie,
czy istnieje jakaś interesująca postać naturalizmu etycznego, odmienna od
już rozważanych form naturalizmu. Łatwo bowiem zauważyć, że metafizycz-
na, materialistyczna forma naturalizmu implikuje, iż nie ma żadnych abstrak-
cyjnych wartości platońskich, które moglibyśmy intuicyjnie ujmować, a więc
że poprawne rozumienie ludzkich wartości powinno być zakorzenione w na-
turalistycznej charakterystyce życia ludzkiego. Łatwo również sformułować
prosty odpowiednik epistemicznego naturalizmu Hume’a i Reida w etyce.
Będzie się on sprowadzał do twierdzenia, że rozumowanie etyczne zatrzymu-
je się na pewnych spontanicznych dyspozycjach wartościujących, takich jak
np. współczucie. Widzieliśmy także, że obydwa typy naturalizmu powinny
być zdolne do przezwycieżenia problemów związanych z normatywnością,
które pojawiają się w związku z naturalizacją racjonalności i roszczeń do
wiedzy; tak więc rozróżnienie fakt–norma, cokolwiek by ono oznaczało,
zostało już przekroczone. Nie dowodzi to jednak braku miejsca na jakąś
formę specyficznie etycznego naturalizmu, który by uzupełnił omówione tu
już typy naturalizmu.

33 Rozważam to zagadnienie bardziej szczegółowo w: Th. R. B a l d w i n, Two Types
of Naturalism, „Proceedings of the British Academy”, 80(1991), s. 185-186.

Przełożył Piotr Gutowski
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 415-435

David Hugh Mellor

Filozofia analityczna i jaźń*

1. Wprowadzenie

Biskup Berkeley napisał w roku 1710 we wprowadzeniu do Traktatu
o zasadach poznania ludzkiego: „Ostatecznie jestem skłonny sądzić, że
przeważną cześć, jeśli nie wszystkie, z tych trudności, którymi dotąd zaba-
wiali się filozofowie, a które zagradzały drogę do poznania, zawdzięczamy
wyłącznie sobie samym: najpierw wznieśliśmy tumany kurzu, a potem uskar-
żamy się, że nie widzimy”1.

Wydaje mi się, że te uwagi Berkeleya są równie prawdziwe teraz, jak
były w roku 1710. A nawet sprawy pod pewnymi względami mają się gorzej
teraz, niż miały się wówczas. Z jednej strony, filozofowie dzisiaj zbyt rza-
dko zabawiają się trudnościami, które zagradzają drogę do poznania. A po-
winni się zabawiać, gdyż filozofia, wśród innych spraw, powinna zajmować
się granicami tego, co sensowne, tzn. przejściem od sensu do nonsensu,
a więc tym, co stanowi samą istotę humoru. Weźmy poniższy przykład z Po
drugiej stronie Lustra Lewisa Carolla:

„Kogo minąłeś po drodze?” zapytał Król, wyciągając do Gońca rękę
po jeszcze trochę siana.

„Nikogo”, odpowiedział Goniec.
„Bardzo słusznie – powiedział Król – ona też to widziała. Wobec tego

Nikt cię nie przegonił.”

* Analytic Philosophy and the Self, w: D. H. M e l l o r, Matters of Metaphysics,
Cambridge: Cambridge University Press 1991, s. 1-16. © Cambridge University Press 1991.
Przekład za zgodą Autora i Wydawnictwa.

1 G. B e r k e l e y, The Principles of Human Knowledge. Three Dialogues between
Hylas and Philonous, ed. by G. J. Warnock, London: Collins 1962, s. 46 [Traktat o zasadach
poznania ludzkiego. Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem, przeł. J. Leszczyński, J. Sos-
nowska, Warszawa: PWN 1956, s. 9].
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„Staram się, jak mogę – odrzekł posępnie Goniec. – Na pewno nikt
nie jest ode mnie szybszy.”

„Oczywiście – powiedział Król – w przeciwnym razie byłby tu przed
tobą”2.

Trzeba doprawdy być filozofem, żeby dostrzec, d l a c z e g o jest to
zabawne, dlaczego jest nonsensem mówić o Nikim jak gdyby on i ona (Nikt
jest zarówno mężczyzną, jak i kobietą) byli pewnego rodzaju bytem. Powo-
dem jest, oczywiście, fakt, że chociaż słowo „Nikt” wygląda jak nazwa
jakiegoś bytu, nie jest ono w ogóle nazwą; jest ono sposobem powiedzenia,
że n i e było bytu, który szedł wolniej lub szybciej niż Goniec. Mamy tu
dość banalny przykład analizy filozoficznej, którą każdy mógłby przeprowa-
dzić. Jak jednak zobaczymy, wokół nas występują znacznie poważniejsze (i
bardziej zwodnicze) nonsensy, niż ten u Lewisa Carolla, a ich ujawnienie
i wyjaśnienie wymaga znacznie więcej analiz.

Żeby jednak ujawnić nonsens, musimy go najpierw wytropić: potrzebuje-
my nosa do wykrywania nonsensu. A jak powiedział Ramsey w odniesieniu
do Wittgensteinowskiego twierdzenia, że sama filozofia jest nonsensem:
„musimy potraktować na serio to, że jest ona nonsensem, a nie udawać, jak
to czyni Wittgenstein, że jest ważnym nonsensem”3. Otóż nie sądzę, żeby
filozofia była nonsensem, sądzę jednak, że jej zadaniem jest branie nonsensu
na serio oraz wyjaśnienie, dlaczego jest to nonsens. Aby jednak tego doko-
nać, trzeba abyśmy się potrafili odpowiednio bawić takimi żartami, jak ten
o Nikim, oraz odróżniać branie ich na serio od udawania, że są one ważne.
Niestety, nie wszyscy filozofowie umieją się bawiać. Obawiam się, że nie-
którym spośród nich brak poczucia humoru, a wraz z tym, nosa potrzebnego
w dobrej filozofii do wykrywania nonsensu. A to jest brak bardzo poważny.
Ponieważ bez nosa do wykrywania nonsensu filozofowie ryzykują, że sami
będą mówić nonsensy i (w przeciwieństwie do Lewisa Carolla) wmawiać
sobie i innym, że są to ważne nonsensy.

Nie byłoby to takie ważne, gdyby teksty filozoficzne czytali i oceniali
tylko inni filozofowie, tak jak prace matematyczne czytają i oceniają tylko
inni matematycy, którzy na ogół potrafią powiedzieć, kiedy ich koledzy po
fachu mówią nonsensy. Tak jednak nie jest, chociaż, być może, tak powinno
być, ponieważ filozofia, nie w większym stopniu niż matematyka, jest spor-

2 Through the Looking-Glass, London: Folio Society 1962, s. 85-86 [Alicja w Krainie
Czarów i Po drugiej stronie Lustra, przeł. R. Stiller, Warszawa: Alfa 1986, s. 182].

3 F. P. R a m s e y, Philosophy, w: t e n ż e, Philosophical Papers, ed. by D. H. Mel-
lor, Cambridge: Cambridge University Press 1990, s. 1.
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tem widowiskowym – przez co mam na myśli fakt, że filozofia nie jest
podobna na przykład do poezji, którą żeby oceniać, nie trzeba być samemu
poetą. Tymczasem żeby oceniać filozofię, trzeba być filozofem, tak jak
trzeba być matematykiem, aby oceniać matematykę. Oczywiście, zarówno
teksty filozoficzne, jak i matematyczne są również czytywane przez laików,
którzy nie chcą oceniać filozofii czy matematyki, ale chcą im wierzyć i uży-
wać ich tak, jak fizycy używają matematyki. Niewielu jednak laików potrze-
buje filozofii do uprawiania fizyki. Ogólnie rzecz biorąc, laicy oczekują od
filozofii, że dostarczy ona jakiegoś świeckiego substytutu religii. Innymi
słowy, chcą oni, by ich filozofowie byli dla nich guru. Poczucie humoru zaś
jest ostatnią rzeczą, której uczniowie oczekują od swoich guru: jest ono
wrogiem tej atmosfery powagi, która przede wszystkim przyciąga uczniów
do guru. Zatem kiedy filozoficzni guru wzbijają tumany kurzu mówiąc po-
ważnie brzmiące nonsensy, ich uczniowie nie tylko n i e u s k a r ż a j ą
s i ę, że nic nie widzą, ale tym bardziej są pod wrażeniem głębokiej niejas-
ności głoszonego im poglądu. Na terenie filozofii zatem, podobnie jak w re-
ligii i w medycynie, łatwowierna publika często gotowa jest obdarzać sławą
i fortuną oszustów sprzedających rzekome tajemnice.

Co to wszystko ma wspólnego z filozofią a n a l i t y c z n ą? Otóż,
idąc za metaforą Berkeleya, analiza filozoficzna, jak to ilustruje nawet mój
banalny przykład, jest czymś w rodzaju intelektualnego systemu spryskiwa-
nia, którego funkcją jest spowodowanie, by osiadł pojęciowy kurz, który
zaciemnia nam widok na świat. Faktycznie to jest jednym z jej pierwszo-
rzędnych celów: wykryć i rozproszyć pozorne zagadki, które rodzi nonsens,
jak na przykład ta mała zagadka dotycząca Nikogo u Lewisa Carolla, po to,
aby prawdziwe zagadki świata mogły być ujrzane bardziej jasno i dzięki
temu – jak mamy nadzieję – lepiej ocenione i zrozumiane.

W tym sensie dobra filozofia zawsze była analityczna. Analiza jest bar-
dziej kwestią techniki niż doktryny, jak to jest widoczne zarówno u Platona,
Arystotelesa, Akwinaty, Leibniza, Hume’a, Kanta i Milla, jak i u każdego
nowoczesnego filozofa analitycznego. Jeśli cokolwiek wyróżnia tzw. filozo-
fię analityczną, to fakt, że nie tylko używa ona technik analitycznych, ale
i że explicite stara się owe techniki rozwijać i oceniać; rzecz jasna nie jako
cele same w sobie, ale jako środki służące do zrozumienia filozoficznego.
Oczywiście, nie są to jedyne środki, gdyż analityk zawsze potrzebuje mate-
riału nie-analitycznego, który może analizować. Analiza pozostawiona sama
sobie nie bardziej jest w stanie wytworzyć pełną filozofię, niż – na przykład
– sama zasada demokracji może nam dać pełny program polityczny, gdyż
rzecz jasna przyjęcie zasady rządów większości nie mówi nam, na kogo i na
co głosować, albo dlaczego. Innymi słowy, żaden polityczny demokrata nie
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może być t y l k o demokratą, tak samo żaden filozoficzny analityk nie
może być t y l k o analitykiem. Co, oczywiście, nie równa się zaprzecze-
niu wagi analizy czy demokracji, ani też stwierdzeniu, że analiza nie może
wchodzić w konflikt z nonsensem filozoficznym (jak istnienie Nikogo),
a demokracja – z nonsensem politycznym (jak państwo jednopartyjne).

Jednak podczas gdy każdy odczuwa to, że demokracja jest ważna i mniej
więcej wie, dlaczego, dla niefilozofów nie jest już tak oczywiste, dlaczego
ważna jest analiza filozoficzna. Jeśli filozofia wzięta w ogólności nie jest
sportem widowiskowym, to co może ona, a zwłaszcza filozofia analityczna,
zaoferować reszcie społeczeństwa? Cóż, na początek mogę powiedzieć, że
coś oferuje, ponieważ domaga się ona społecznie pożądanego temperamentu
i sprzyja jego powstawaniu. Nos do wykrywania nonsensu jest cenny nie
tylko w filozofii. Poczucie humoru, a w konsekwencji poczucie proporcji,
jest potężnym antidotum przeciwko politycznemu i religijnemu fanatyzmowi.
Naleganie na otwarte dyskursywne rozumienie tam, gdzie tylko jest możli-
we, by je osiągnąć, w przeciwieństwie do niejasnego odwoływania się do
niewyrażalnych intuicji, jest silnym środkiem odstraszającym wszelkiego
rodzaju szarlatanerię. Dążenie do prawdy, a stąd do oparcia własnych prze-
konań na świadectwie empirycznym i dowodach, a nie na pobożnych życze-
niach (jakkolwiek wzniosłych), jest istotne nie tylko dla dobrze uprawianej
nauki, ale i dla wszelkich wysiłków zmierzających do uzyskania wiedzy
i zrozumienia odnośnie do czegokolwiek, łącznie z nami samymi. Zaś po-
czucie racjonalności, które zaspokaja analiza, pomaga zwalczyć stale powra-
cającą skłonność do wynoszenia uczucia kosztem rozumu, jak gdyby były
one w opozycji do siebie i jak gdybyśmy nie potrzebowali zarówno jednego,
jak i drugiego.

Społeczeństwo zawdzięcza jednak filozofii analitycznej nie tylko tempera-
ment, który ona kształtuje. Wyniki analizy mają również wiele zastosowań
poza samą filozofią, chociaż nie chciałbym ich przeceniać, czy przyjmować,
że stanowią one jej podstawową rację bytu. Filozofia, jak matematyka, po-
siada swoją własną wartość, niezależną od jej zastosowań. Mimo to jej
zastosowania są w dostatecznym stopniu godne uwagi: od wynalazku kom-
puterów począwszy (opartego na analizie matematycznych pojęć dowodu
i prawdy), a skończywszy na dyskusjach na temat aborcji, które opierają się
na pojęciach życia i człowieczeństwa, których analiza jest sprawą zbyt po-
ważną, by pozostawiać ją ludziom chcącym przemycić swój partykularny
religijny (lub antyreligijny) punkt widzenia.

Lecz oprócz tych wszystkich względów, sądzę, że filozofia analityczna
służy społeczeństwu w sposób najbardziej wyraźny wtedy, kiedy przyczynia
się do wzrostu naszego rozumienia przez ujaśnianie pojęć, które są ważne
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dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest on filozofem, czy nie.
W pozostałej części niniejszego wykładu chciałbym pokazać sposób, w jaki
ona tego dokonuje, rozważając jedno z takich ważnych pojęć, mianowicie
pojęcie jaźni4.

2. Jaźń

Jesteśmy wszyscy jaźniami. To znaczy, że nie jesteśmy tylko zwykłymi
przedmiotami w świecie, jak patyki i kamienie, ale również podmiotami,
które doświadczają świata, siebie samych oraz innych podmiotów; które
poznają świat, próbują go zrozumieć, oceniają pozytywnie lub negatywnie
różne jego aspekty, które wchodzą we wzajemne oddziaływania ze światem,
zarówno indywidualnie, jak i kolektywnie, ponieważ chcemy, by pewne
rzeczy zaistniały w tym świecie lub przydarzyły się mu, a w szczególności,
by zaistniały w samych tych podmiotach i w innych jaźniach oraz przyda-
rzyły się samym tym podmiotom oraz innym jaźniom.

Bycie jaźnią jest w oczywisty sposób najważniejszym, a w każdym razie
najbardziej interesującym, faktem dotyczącym każdego z nas i żeby zrozu-
mieć siebie samych, musimy zrozumieć ten fakt. Co to znaczy być jaźnią,
a w szczególności co to znaczy być w ł a s n ą jaźnią (oneself): co odróż-
nia m n i e od reszty świata, wziętego łącznie z innymi jaźniami, które-
go ja doświadczam i z którym wchodzę w relacje wzajemnego oddziaływa-
nia? Te pytania nurtują wszystkich ludzi dokonujących refleksji, a nie tylko
filozofów: wszyscy chcemy wiedzieć i rozumieć, co czyni każdego z nas
tym właśnie j a, którym każdy z nas jest. Udzielenie odpowiedzi na te
pytania jest wiecznie aktualnym zadaniem dla wszystkich szkół filozoficz-
nych. Zadanie to jest wiecznie aktualne, ponieważ nasze rozumienie jaźni
jest w nieunikniony sposób zależne od tego, co dzieje się nie tylko na tere-
nie filozofii, ale również w społeczeństwie, w religii, w moralności i na
terenie nauk przyrodniczych, psychologicznych i społecznych. Jednak przede

4 Rozmaite wersje tego, co następuje w dalszej części artykułu, były przedstawiane
w trakcie wykładów i seminariów na uniwersytetach w Cambridge, Edynburgu, Sheffield,
Perth, Belgradzie, Leuven i Nottingham, jak również podczas dorocznej konferencji Australa-
sian Association of Philosophy w Canberze w roku 1989. Bardzo mi pomogły w poprawieniu
tego tekstu uwagi wówczas poczynione oraz, gdy chodzi o moją analizę „argumentu z wie-
dzy” w cz. 3, nie opublikowany artykuł Paula Tellera [został on później opublikowany jako
Subjectivity and Knowing What It’s Like, w: A. B e c k e r m a n n, H. F l o h r,
J. K i m (eds.), Emergence or Reduction? Essays on the Prospects of Nonreductive Physi-
calism, Berlin: Walter de Gruyter 1992, s. 180-200].
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wszystkim zadaniem filozofii jest ciągłe asymilowanie i ocenianie wagi
zachodzących zmian w tych wszystkich dziedzinach dla naszej koncepcji
naszych jaźni i nas samych.

Obecnie mogę rozważyć jedynie niewielką część tego wiecznie aktualnego
zadania. Jest to jednak ważna część; w dodatku część ta pokazuje, jak łatwo
jest wzbić tumany pojęciowego kurzu, który w rezultacie przesłania nam
widok, lecz również, jak można usunąć taki kurz przez spryskanie go wodą
analizy. Część zadania, którą mam na myśli, dotyczy samowiedzy, czyli
wiedzy pierwszoosobowej, wiedzy o samym sobie. Taka wiedza, rzecz jasna,
obejmuje wiedzę z pierwszej ręki o naszych własnych doświadczeniach,
a w szczególności wiedzę o tym, jakie te doświadczenia są; szczególny
rodzaj wiedzy, który niedawno skupił na sobie uwagę analityków5. Ja jed-
nak chcę rozważyć coś ogólniejszego: wspólny aspekt całej wiedzy pierwszo-
osobowej, nie tylko wiedzy dotyczącej naszych własnych doświadczeń, ale
także wiedzy o tym, kim my sami jesteśmy, jaki jest świat, lub jaki wydaje
się być, z naszej własnej „perspektywy” lub „punktu widzenia”, by użyć
terminów, które ostatnio stały się modne dzięki Thomasowi Nagelowi6.

Wiedza pierwszoosobowa jest powszechnie i w sposób naturalny zwana
„subiektywną”, ponieważ, jak zobaczymy, jest ona w pewnym ważnym sen-
sie zrelatywizowana do podmiotu, tzn. do osoby, która posiada tę wiedzę.
Ważne jest jednak, by zdać sobie sprawę, że w innym, równie powszechnym
i uprawnionym sensie słowa „subiektywny” ten rodzaj wiedzy nie musi
wcale być subiektywny. Jest to sens, w którym być subiektywnym znaczy
tyle, co być kwestią samej tylko opinii, przy czym każda opinia (to znaczy:
przekonanie) na dany temat jest równie dobra, jak każda inna, ponieważ nie
istnieją żadne fakty w tej materii, które decydowałyby, że jedno przekonanie
jest prawdziwe, a przeciwne mu przekonania fałszywe.

W takim więc sensie, w sposób oczywisty, żadna wiedza nie może być
subiektywna: nie można wiedzieć czegoś, jeśli nie istnieje coś, co można
wiedzieć, jakiś fakt w danej materii, który czyni jedno związane z nią prze-
konanie prawdziwym, a przeciwne mu przekonania fałszywymi. Właśnie
w tym sensie słowa „subiektywny”, który wyklucza wiedzę, niektórzy filozo-

5 Por. np. F. J a c k s o n, What Mary Didn’t Know, „The Journal of Philosophy”,
83(1986), s. 291-295; D. L e w i s, What Experience Teaches, w: W. G. L y c a n (ed.),
Mind and Cognition: A Reader, Oxford: Blackwell 1989, s. 499-519.

6 Na przykład Th. N a g e l, The Objective Self, w: C. G i n e t, S. S h o e -
m a k e r (eds.), Knowledge and Mind: Philosophical Essays, New York: Oxford University
Press 1983, s. 211-232; Th. N a g e l, The View From Nowhere, New York: Oxford Uni-
versity Press 1986 [Widok znikąd, przeł. C. Cieśliński, Warszawa: Aletheia 1997].
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fowie utrzymują, że np. wartości moralne i estetyczne są subiektywne. Inny-
mi słowy, utrzymują oni, że żaden fakt nie czyni prawdziwym żadnego prze-
konania dotyczącego takich wartości (z wyjątkiem tego jedynego przeko-
nania tu wypowiadanego!), ponieważ jest faktem, że świat nie zawiera w so-
bie żadnych wartości obiektywnych, i stąd żadnej wiedzy moralnej.

No cóż, być może nasze moralne i estetyczne przekonania są subiektywne
w tym sensie słowa „subiektywny”, w jakim wyrażenie „wiedza subiektyw-
na” jest wyrażeniem wewnętrznie sprzecznym. Nie sądzę, żeby tak było, ale
nie będę tutaj dalej zajmował się tą sprawą. Będę się natomiast starał wyka-
zać, że jeśli nie wszystkie, to większość naszych nie-wartościujących prze-
konań pierwszoosobowych nie jest najwyraźniej w tym sensie subiektywna.
Weźmy na przykład moje przekonania, że ja jestem Hugh Mellor i że miesz-
kam w Cambridge. Te przekonania nie są w żadnym razie kwestią samej
tylko opinii, gdzie jedna opinia jest równie dobra, jak każda inna. Jest bo-
wiem faktem, że ja j e s t e m Hugh Mellor i że n a p r a w d ę miesz-
kam w Cambridge, a zatem jakiekolwiek przeciwne przekonania, powiedz-
my, że jestem papieżem i mieszkam w Rzymie, byłyby równie fałszywe, jak
przekonanie, że Ziemia jest płaska. Te moje przekonania dotyczące tego,
kim jestem i gdzie mieszkam, są w takim stopniu obiektywnie prawdziwe,
jak może być prawdziwe jakiekolwiek przekonanie. Co więcej, jakiekolwiek
by były warunki, które muszą być spełnione, by prawdziwe przekonania
mogły być wiedzą, nikt nie zaprzeczyłby (poza zawodowymi sceptykami
filozoficznymi), że te moje przekonania kwalifikują się jako wiedza. Nie
tylko jestem Hugh Mellor, ale również wiem, że nim jestem; nie tylko mie-
szkam w Cambridge, ale również wiem, że tam właśnie mieszkam.

A zatem wiedza pierwszoosobowa, wiedza o mnie samym, nie jest su-
biektywna w sensie bycia tylko opinią, dla której nie istnieją fakty, które
czyniłyby ją prawdziwą. Wiedza ta j e s t jednak subiektywna w tym sen-
sie, że jest ona zrelatywizowana do podmiotu, do osoby, której jest wiedzą.
Używając terminów Nagela, powiemy, że jest to wiedza „perspektywiczna”:
wiedza z „punktu widzenia” podmiotu. Wyrażenia „perspektywa” i „punkt
widzenia” są równie mylące, jak słowo „subiektywny”, i to z tego samego
powodu: sugerują one również, że wiedza tego rodzaju jest subiektywna
w tym drugim wyróżnionym przeze mnie sensie. Takie bowiem sformułowa-
nia, jak „z mojej perspektywy” i „z mojego punktu widzenia” naprawdę
znaczą „tak, jak ja to widzę” i „w moim przekonaniu”. Dodanie któregokol-
wiek z nich do jakiejś asercji albo nie dodaje niczego – czym bowiem jest
każda szczera asercja, jeśli nie wypowiedzeniem opinii kogoś, kto tej asercji
dokonuje? – albo wydaje się dopuszczać, że przeciwne przekonania mogą
być równie dobre. Tymczasem w przykładach jak te, które dopiero co poda-
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łem, niczego takiego nie dopuszczam. To, kim jestem i gdzie mieszkam, nie
jest taką kwestią, w której jedna opinia jest równie dobra, jak każda inna.
Jest to kwestia oczywistych, obserwowalnych faktów, równie poznawalnych
przeze mnie, jak kształt Ziemi czy fakt, że 2 + 2 = 4.

Tym, co sprawia, że wiedza pierwszoosobowa jest szczególna i problema-
tyczna, nie jest, jak to sugerują wyrażenia, do których uczyniłem krytyczną
aluzję, to, że jest ona subiektywna w takim sensie, który w ogóle pozbawiał-
by jej statusu wiedzy. Szczególny problem, jaki ta wiedza przedstawia, jest
następujący: kiedy wiem, że ja mieszkam w Cambridge, wiem coś, czego
n i k t i n n y n i e m o ż e w i e d z i e ć. Nie chcę przez to po-
wiedzieć, że nikt inny nie może wiedzieć, że Hugh Mellor mieszka w Cam-
bridge; wielu ludzi to wie. Ani nie chcę powiedzieć, że nawet jeśliby ktoś
wiedział, że Hugh Mellor mieszka w Cambridge, mógłby on nie wiedzieć,
że ja mieszkam w Cambridge, ponieważ mógłby on nie wiedzieć, że ja
jestem Hugh Mellor. Taka możliwość ilustruje po prostu dobrze znaną cechę
wiedzy – jej nieekstensjonalność – która rzeczywiście jest cechą problema-
tyczną, lecz nie tą, którą chcę tutaj rozważyć.

Problem, który chcę podjąć, ukazuje się nie w tym, że ktoś m ó g ł b y
nie wiedzieć, że ja mieszkam w Cambridge, lecz w tym, że nikt inny n i e
m o ż e tego wiedzieć: nie może tego wiedzieć w formie pierwszoosobo-
wej, w której ja to wiem. Innymi słowy, nikt inny nie może znać tego faktu
pierwszoosobowego, który wydaje się sprawiać, iż to moje przekonanie, że
ja mieszkam w Cambridge, jest prawdziwe. Racją, dla której nikt inny nie
może znać tego faktu, jest to, że nikt inny nie posiada przekonania pier-
wszoosobowego, które ten fakt (że ja mieszkam w Cambridge) czyniłby
prawdziwym, i to nawet jeśli ta osoba także mieszka w Cambridge. Albo-
wiem nawet jeśli ta osoba mieszka w Cambridge, fakt, że j a tam miesz-
kam, nie jest tym, co czyni prawdziwym j e j przekonanie pierwszoosobo-
we, że o n a tam mieszka. Jedynym przekonaniem tej osoby, które mógłby
czynić prawdziwym fakt, że ja tam mieszkam, jest przekonanie tej osoby,
że j a tam mieszkam. Ale dla tej osoby to przekonanie jest przekonaniem
drugo- lub trzecioosobowym, a nie pierwszoosobowym. A zatem fakt, który
czyni to przekonanie prawdziwym dla tej osoby, nie może być faktem pier-
wszoosobowym, i a fortiori nie może być faktem pierwszoosobowym, że ja
mieszkam w Cambridge. Jeśli zaś ten fakt nie czyni tego przekonania owej
osoby prawdziwym, to z całą pewnością nie może on czynić prawdziwym
żadnego innego przekonania tej osoby. Oznacza to zatem tyle, że dla tej
osoby fakt pierwszoosobowy, że ja mieszkam w Cambridge, w ogóle nie jest
faktem. Dla tej osoby ten fakt jest odpowiednim faktem drugo- lub trzecio-
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osobowym; jest on ściśle związany z moim faktem pierwszoosobowym, lecz
nie jest to ten sam fakt.

Krótko mówiąc, fakt pierwszoosobowy, że ja mieszkam w Cambridge,
jest faktem jedynie dla mnie. Dla kogoś innego nie jest to w ogóle fakt. Oto
dlaczego ktoś inny nie może znać tego faktu: ponieważ dla kogokolwiek
innego nie istnieje taki fakt, który mógłby być poznany. Wiedza pierwszo-
osobowa wydaje się więc subiektywna nie tylko w tym sensie, że sama ta
w i e d z a jest zrelatywizowana do podmiotu, ale również w tym sensie,
że f a k t y, które tym samym poznajemy, są zrelatywizowane do podmio-
tu. To zaś wydaje się przedstawiać poważny problem ontologiczny, którego
rozwiązanie może mieć głębokie konsekwencje dla naszej koncepcji nas
samych i świata, w którym żyjemy.

Muszę podkreślić, że problem ten powstaje tylko dlatego, że owa wiedza
pierwszoosobowa jest naprawdę w i e d z ą, tzn. dlatego, że nie jest po
prostu kwestią opinii. Co więcej, bez względu na to, jakie fakty czynią
prawdziwymi moje przekonania pierwszoosobowe dotyczące tego, kim jes-
tem i gdzie mieszkam, nie zależą one z pewnością od mojej wiedzy o nich
czy mojego uznawania ich. Pozostałyby one nadal faktami, gdybym stracił
swoją pamięć i nie miał pojęcia, kim jestem i gdzie mieszkam. I tak jest nie
tylko w powyższych przykładach, ale w ogóle. Na ogół fakty pierwszooso-
bowe nie dają się zredukować do pierwszoosobowej wiedzy czy przekona-
nia: nie są więc subiektywne również i w tym sensie. Niezależnie od tego,
czy ja to wiem i czy ja w to wierzę, jest faktem dla mnie, chociaż tylko dla
mnie, że ja jestem Hugh Mellor i że mieszkam w Cambridge. Tym, co czyni
moją wiedzę o tych faktach subiektywną, nie jest zatem po prostu posiada-
nie przeze mnie jakiegoś rodzaju epistemicznie uprzywilejowanego dostępu
do nich, którego nie mają inne podmioty. Być może jest to prawdą w odnie-
sieniu do obiektywnej wiedzy Hugha Mellora o doświadczeniach Hugha
Mellora. Jednak moja wiedza pierwszoosobowa, czy to dotycząca moich
doświadczeń, czy tego, kim jestem i gdzie mieszkam, jest ograniczona do
mnie nie tylko epistemicznie. To nie jedynie w i e d z a o tych faktach,
lecz same owe fakty są ograniczone do jednej osoby.

I właśnie to stawia przed nami problem ontologiczny. Jeśli bowiem rze-
czywiście istnieją subiektywne fakty, które nie są faktami dla każdego, lecz
jedynie dla danego podmiotu, wówczas, jako że istnieje wiele różnych pod-
miotów, istnieje odpowiednio wiele różnych światów. Mój świat zawiera
subiektywne fakty, że ja jestem Hugh Mellor i że mieszkam w Cambridge.
Wasze światy nie zawierają żadnego z tych faktów, nawet jeśli jest faktem
w świecie któregoś z was, że również mieszkacie w Cambridge. A zatem
wydaje się, że nie żyjemy w jednym obiektywnym świecie. Nasze światy
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posiadają, rzecz jasna, obiektywną wspólną część: wszystkie zawierają obie-
ktywne fakty, że Hugh Mellor mieszka w Cambridge oraz że papież mieszka
w Rzymie. Ale świat papieża nie zawiera subiektywnego faktu, że ja miesz-
kam w Cambridge oraz że ja jestem Hugh Mellor, tak jak mój świat nie
zawiera subiektywnego faktu, że ja jestem papieżem oraz że ja mieszkam
w Rzymie.

Świat obiektywnych faktów – faktów, które będąc faktami dla każdego,
są wspólne naszym wszystkim subiektywnym światom – wydaje się więc
jedynie małą cząstką któregokolwiek z naszych światów. I to nie najważniej-
szą cząstką. Chociaż bowiem wśród moich subiektywnych faktów znajdują
się fakty bardzo banalne (jak np. ile mam rzęs), zawierają one również
wszystkie te fakty, które są dla mnie najważniejsze: kim jestem, kogo znam
i z kim jestem spokrewniony, kiedy i gdzie żyję, ile mam lat, jakie były, są
i będą moje doświadczenia, zdolności, przekonania, pragnienia, wartości
i plany. I wszystkie te podstawowe fakty dotyczące mnie znajdują się całko-
wicie poza wszelkim zasięgiem jakiejkolwiek obiektywnej nauki, czy to
będzie fizyka, czy psychologia, jako że nauka obiektywna, z samej definicji,
zajmuje się takimi faktami, które są faktami dla każdego, zaś powyższe
takimi nie są.

To ujęcie wiedzy pierwszoosobowej, które dopiero co przedstawiłem,
a które traktuje ją jako wiedzę o subiektywnych faktach pierwszoosobowych,
będę nazywał ujęciem „subiektywistycznym”. Ujęcie subiektywistyczne
przedstawia obraz świata, a raczej wielu światów – po jednym dla każdego
z nas – zgodnie z którym o najważniejszych aspektach faktualnych tych
światów, łącznie z faktami dotyczącymi tego, kim i czym, gdzie i kiedy my
sami jesteśmy, żadna obiektywna nauka nie może nam w ogóle nic powie-
dzieć. Jest to bardzo osobliwa teza metafizyczna i jeśli jest prawdziwa,
nakłada ona poważne ograniczenie na faktualny zasięg naszej wiedzy.

Nic dziwnego zatem, że obraz subiektywistyczny przemawia silniej do
tych, którzy są szczególnie oporni wobec pretensji zgłaszanych przez naukę,
a zwłaszcza wobec jej pretensji do obejmowania swoim zakresem, jeśli nie
wszystkich wartości, to przynajmniej wszystkich faktów. Jednocześnie z tych
samych powodów obraz ten przemawia najmniej do tych, którzy sądzą, że
świat po prostu jest jednym obiektywnym światem fizyki i innych nauk
„publicznych”. Ci, którzy tak sądzą, będą zatem skłonni pomijać owe subiek-
tywne fakty właśnie dlatego, że są one subiektywne w rozważanym obecnie
sensie. Na przykład Russell twierdzi, że wyrażenia, które obecnie nazywamy
„okazjonalnymi”, takie jak: „ja”, „teraz”, „tutaj” i „ten”, „nie są potrzebne
w żadnym fragmencie opisu świata, czy to fizykalnym, czy psychologicz-
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nym”7. Innymi słowy, nie istnieją fakty pierwszoosobowe, co wydaje się
sprawiać, że moje przekonania pierwszoosobowe są subiektywne w drugim
sensie tego słowa, w sensie bycia kwestią samej tylko opinii, tak że jedno
zdanie na dany temat jest faktualnie równie dobre, jak każde inne. To jest
jednak nieprawdopodobne; jak powiada Nagel: „jeśli to, że jestem TN-em
[Thomasem Nagelem], nie jest prawdą o świecie [...], należy wyjaśnić, co
to takiego, gdyż odnosimy wrażenie, że wypowiedzieliśmy zdanie nie tylko
prawdziwe, ale również bardzo niebanalne. Prawdę mówiąc, wydaje się, że
jest to jedna z najbardziej podstawowych rzeczy, jakie mogę powiedzieć
o świecie”. I nawet jeśli brakuje nam takiego poczucia własnej ważności,
jakie ma Nagel, mimo wszystko możemy się z nim zgodzić, przeciwko Rus-
sellowi, że „mamy tu przed sobą wyraźny przykład, pokazujący, że nie da
się wyeliminować wyrażeń okazjonalnych z zupełnej koncepcji świata”8.

Za kim więc mamy iść? Czy za subiektywistą, który daje nam nasze
fakty pierwszoosobowe i jaźnie, ale za to chwyta nas w pułapkę naszych
własnych światów subiektywnych? Czy za obiektywistą, który umieszcza nas
wszystkich razem w jednym świecie, ale zaprzecza obiektywnej prawdziwoś-
ci wszystkich naszych przekonań pierwszoosobowych? Każdy, kto posiada
nosa do wykrywania nonsensu, na pewno powie: ani za jednym, ani za dru-
gim. Musi być jakieś bardziej sensowne wyjście. Takie wyjście istnieje, ale
żeby je ujrzeć, potrzebujemy dobrego prysznicu analizy, który sprawi, że
osiądzie pojęciowy kurz, który, jak dotąd, przesłaniał nam właściwe rozwią-
zanie.

3. Subiektywne prawdy, obiektywne fakty

Cała sztuka polega na tym, aby dokładniej, aniżeli dotychczas to czyni-
łem, rozróżniać prawdy i fakty. Do tej pory po prostu przyjmowałem, że
prawdziwe przekonania są prawdziwe dzięki faktom, które z nimi korespon-
dują. To stwierdzenie nie zobowiązuje mnie, jak sądzę, do przyjęcia kontro-
wersyjnej korespondencyjnej koncepcji prawdy, ponieważ nie używam tutaj
pojęcia korespondencji, aby z d e f i n i o w a ć prawdę. W razie po-

7 B. R u s s e l l, An Inquiry into Meaning and Truth, London: George Allen & Unwin
Ltd 1940, s. 115. Por. W. V. Q u i n e, The Scope and Language of Science, w: t e n ż e,
The Ways of Paradox and Other Essays, New York: Random House 1966, s. 215-232 [Zakres
i język nauki, w: W.V. Q u i n e , Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, przeł. B. Sta-
nosz, Warszawa: PIW 1986, s. 27-47].

8 N a g e l, The View from Nowhere, s. 57 [Widok znikąd, s. 70].
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trzeby użyłbym tego pojęcia do zdefiniowania faktów (jako czegoś, co czyni
przekonania prawdziwymi), prawdę zdefiniowałbym w jakiś inny sposób,
którego nie muszę tutaj przedstawiać. W tym miejscu nie jest ważny prob-
lem, czy i co można zdefiniować za pomocą takiego pojęcia korespondencji,
ale tylko to, że jeśli prawdy mają w ogóle korespondować z faktami, to
korespondencja ta musi zachodzić w sposób bardziej złożony, niż dotychczas
sugerowałem.

Weźmy na przykład Gońca Lewisa Carrolla, który sądzi, że po drodze nie
minął nikogo (lub że minął Nikogo)* oraz przypuśćmy, że jego przekonanie
jest prawdziwe. Jak już powiedziałem, tym, co czyni jego przekonanie praw-
dziwym, nie jest rzekomo odpowiadający temu przekonaniu fakt, że Goniec
minął jakąś istotę, mianowicie Nikogo. Nie ma takiego faktu, ponieważ nie
ma takiej istoty. Niemożliwe jest, by istniała taka istota, jak to możemy
stwierdzić przyjmując, że prawdą jest również, iż nikt nie minął Gońca (lub
że Nikt minął Gońca)**. Jednak żadna istota nie może mijać i być mijaną
przez tę samą osobę w tym samym czasie: jest to nonsens i na tym polega
cały żart Lewisa Carrolla.

Ten konkretny nonsens ma, jak widzimy, bardzo proste wyjaśnienie.
Tym, co w rzeczywistości czyni przekonanie Gońca prawdziwym, jest fakt,
że n i e było ż a d n e j istoty, którą on minął, co jest faktem jak naj-
bardziej spójnym z tym, że nie było także żadnej istoty, która jego minęła.
Koniec analizy: kurz osiadł. Teraz możemy zupełnie jasno zobaczyć, w jaki
sposób przekonania dotyczące rzekomo Nikogo, są w rzeczywistości praw-
dziwe dzięki faktom nie obejmującym żadnego takiego niemożliwego bytu.

Jest może mniej oczywiste, w jaki sposób przekonania pierwszoosobowe
mogą być prawdziwe dzięki faktom, które nie obejmują żadnej jaźni pier-
wszoosobowej, żadnego „ja”. A jednak mogą. Wszystkie przekonania pier-
wszoosobowe mogą być prawdziwe dzięki czysto obiektywnym faktom.
Weźmy na przykład moje przekonanie, że ja mieszkam w Cambridge.
W sposób oczywisty przekonanie to odpowiada faktowi, że Hugh Mellor
mieszka w Cambridge (i dlatego może być przezeń uczynione prawdziwym),
gdyż ja j e s t e m Hugh Mellor. Zaś to prawdziwe przekonanie (miano-
wicie, że ja jestem Hugh Mellor) może być z kolei uczynione prawdziwym

* W języku angielskim wyrażenie „to pass nobody” można rozumieć albo „nie minąć
nikogo”, albo „minąć Nikogo” (kogoś nazwanego Nikt). Wynikająca stąd gra słów jest nie-
możliwa do precyzyjnego oddania w języku polskim, a zarazem jest kluczowa dla zrozu-
mienia przykładu omawianego przez D. H. Mellora.

** Gra słów: „Nobody passed the Messenger” może znaczyć w języku angielskim albo
„nikt nie minął Gońca”, albo „Nikt (ktoś o takim imieniu) minął Gońca”.
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przez fakt, że to przekonanie żywi Hugh Mellor; fakt, który podobnie nie
zawiera żadnego składnika pierwszoosobowego.

Otóż jeśli wszystkie prawdziwe przekonania pierwszoosobowe mogą być
uczynione prawdziwymi w powyższy sposób przez obiektywne fakty, wów-
czas możemy uniknąć dylematu, który przedstawiłem wcześniej. Możemy
posiadać rzeczywistą wiedzę pierwszoosobową w jedynym, całkowicie obiek-
tywnym świecie. Jeśli zaś istnieją jakieś fakty dotyczące tego świata, któ-
rych nie mogą odkryć nasze nauki „publiczne”, to będzie tak dlatego, że
fakty te są praktycznie lub fizycznie niemożliwe do odkrycia, a nie dlatego,
że są to fakty pierwszoosobowe i, jako takie, nie są one dla wszystkich
dostępne.

Czy możliwe jest, że rzeczywiście tak się rzeczy mają? Czy wszystkie
prawdziwe przekonania pierwszoosobowe mogą w rzeczywistości być uczy-
nione prawdziwymi przez obiektywne fakty? Aby pokazać, że mogą, musi-
my wpierw wskazać na dostatecznie wiele obiektywnych faktów, by kore-
spondowały one z wszystkimi naszymi prawdziwymi przekonaniami pier-
wszoosobowymi. To zadanie, rzecz dziwna, jest zarówno dość łatwe do
wykonania, jak i niezbyt kontrowersyjne. Nikt nie zaprzecza, że prawdzi-
wość mojego przekonania, iż mieszkam w Cambridge, koresponduje przynaj-
mniej z faktem, że to przekonanie żywi ktoś, kto mieszka w Cambridge. Tak
jest w przypadku zarówno mnie, jak i każdej innej osoby. Jakiekolwiek
przekonanie mające postać: „Mieszkam w mieście T” będzie prawdziwe
wtedy i tylko wtedy, gdy faktycznie będzie je żywił ktoś, kto mieszka
w mieście T.

Nikt nie kwestionuje powyższego stwierdzenia9. Nikt też nie kwestionuje
obiektywności tych faktów korespondujących z przekonaniami. Wszyscy są
zgodni co do tego, że jest faktem dla każdego, nie tylko dla mnie, że moje
przekonania żywi Hugh Mellor, który mieszka w Cambridge. Podobnie jest
w wypadku innych przekonań pierwszoosobowych, notabene łącznie z prze-
konaniami dotyczącymi własnych doświadczeń podmiotu. Prawdziwość jakie-
gokolwiek przekonania, którego treścią jest „Boli mnie” będzie zawsze
korespondowała z obiektywnym faktem, że żywiący to przekonanie odczuwa
w danym momencie ból. Temu wszystkiemu nikt na serio nie zaprzecza.

Dlaczego więc miałby ktoś zaprzeczać, że te obiektywne fakty są tym,
co czyni prawdziwymi nasze przekonania pierwszoosobowe? Dlaczego kto-
kolwiek miałby wierzyć w jakieś tajemnicze fakty pierwszoosobowe, jak
bycie przeze m n i e Hugh Mellorem oraz mieszkanie przeze m n i e

9 Zob. np. N a g e l, The Objective Self, s. 216.
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w Cambridge, skoro w sposób oczywisty są one równie redundantne, jak
ontologicznie problematyczne?

Głównym powodem jest tzw. argument z wiedzy. Weźmy na przykład
moją wiedzę o tym, że ja mieszkam w Cambridge. Powiadam, że przekona-
nie, które konstytuuje tę wiedzę, jest prawdziwe dzięki obiektywnemu fakto-
wi, że ten, który żywi to przekonanie, Hugh Mellor, mieszka w Cambridge.
Ale powyższe nie jest tym, co ja wiem, gdy wiem, że j a mieszkam
w Cambridge. Przypuśćmy bowiem, że zapomnę, kim jestem, albo zwariuję
i będę sądził, że jestem papieżem, i że Hugh Mellor – kimkolwiek by był
– wcale nie mieszka w Cambridge. Ale mimo wszystko wciąż mogę wie-
dzieć, że j a mieszkam w Cambridge. Oznacza to jednak, że mogę wie-
dzieć, że mieszkam w Cambridge, nie wiedząc, a nawet nie będąc przekona-
nym o samym fakcie, że Hugh Mellor mieszka w Cambridge, który, jak
powiadam, jest tym, co czyni prawdziwym moje przekonanie dotyczące tego,
gdzie mieszkam. A nawet jeśli będę wiedział, że Hugh Mellor mieszka
w Cambridge, to wiedza ta nie będzie miała nic wspólnego z moją wiedzą,
że ja tam mieszkam, jeśli nie będę wiedział, że ja nim jestem.

Zatem wiedza o tym, że ja mieszkam w Cambridge, nie może być utożsa-
miona z wiedzą o obiektywnych faktach, które, jak powiadam, czynią praw-
dziwym owo moje przekonanie, gdyż łatwo mogę posiadać pierwszą, nie
posiadając zarazem drugiej. To, co zachodzi dla powyższego przypadku
wiedzy pierwszoosobowej, zachodzi w oczywisty sposób dla wszystkich
innych jej przypadków. W takim razie jednak wygląda na to, że wiedza
pierwszoosobowa musi być tym, czym się wydaje, a mianowicie wiedzą
o subiektywnych faktach pierwszoosobowych, które wobec tego muszą ist-
nieć, jako że nie może być wiedzy o tym, co nie istnieje.

Co jest błędnego w powyższym argumencie? Nic, jeśli ma to być argu-
ment na rzecz różnicy między subiektywnymi a obiektywnymi przekonania-
mi. Moje przekonanie pierwszoosobowe, że ja mieszkam w Cambridge,
rzeczywiście musi się różnić od mojego obiektywnego przekonania, że Hugh
Mellor tam mieszka. Nie oznacza to jednak, jak zaraz zobaczymy, że moje
pierwszoosobowe przekonanie musi być prawdziwe dzięki jakiemuś pier-
wszoosobowemu faktowi.

Żeby pokazać, dlaczego tak jest, muszę przeprowadzić jeszcze jedno
rozróżnienie, a mianowicie rozróżnienie t y p ó w przekonań oraz indywi-
dualnych przypadków, czyli e g z e m p l a r z y (tokens) tych typów.
Typ przekonania określony jest przez t r e ś ć tego przekonania (to,
o czym jest się przekonanym), niezależnie od tego, kto i kiedy żywi dane
przekonanie. Egzemplarzem typu przekonania jest określona osoba żywiąca
przekonanie o danej treści w określonym momencie czasu. (Weźmy na przy-
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kład przekonanie, że jesteśmy ludźmi: jest to jeden typ przekonania mający
w każdym momencie miliony egzemplarzy).

Otóż argument z wiedzy, który dopiero co podałem, pokazuje, iż moje
przekonanie, że mieszkam w Cambridge, różni się co do treści od mojego
przekonania, że Hugh Mellor tam mieszka, chociaż to ja jestem Hugh Mel-
lor. W jaki sposób ma to wykazywać, że moje przekonanie pierwszoosobo-
we musi być prawdziwe dzięki jakiemuś pierwszoosobowemu faktowi? Przy-
puśćmy, że przyjmujemy ideę, że treścią danego typu przekonania jest jego
„warunek prawdziwości”, tzn. warunek, przy którym przekonanie tego typu
jest prawdziwe. (Jest to idea z wielu względów kontrowersyjna, lecz żaden
z tych względów nie ma znaczenia dla niniejszego wywodu). Na przykład
treścią naszego przekonania, że jesteśmy ludźmi, jest rzecz jasna warunek,
przy którym to przekonanie jest prawdziwe, a mianowicie to, że rzeczywiś-
cie jesteśmy ludźmi. Czy w takim razie jednak pierwszoosobowa treść moje-
go przekonania, że mieszkam w Cambridge, nie musi być również warun-
kiem prawdziwości tego przekonania? Innymi słowy, czy fakt pierwszooso-
bowy, że ja mieszkam w Cambridge, nie musi być tym, co czyni prawdzi-
wym moje przekonania pierwszoosobowe, o które tu chodzi?

Bynajmniej. Z moich założeń wynika tylko to, że warunki prawdziwości
typów przekonań pierwszoosobowych muszą się różnić od warunków praw-
dziwości typów przekonań obiektywnych. Nie znaczy to jednak, że te pier-
wsze nie mogą być obiektywne; mogą być i twierdzę, że są. Jedyna różnica
między tymi dwoma rodzajami warunków prawdziwości polega na tym, że
w pierwszym przypadku warunki prawdziwości zmieniają się w zależności
od osoby, natomiast w drugim przypadku tak nie jest. Na przykład obiek-
tywny warunek prawdziwości obiektywnego przekonania, że Hugh Mellor
mieszka w Cambridge, a mianowicie fakt, że H u g h M e l l o r mie-
szka w Cambridge, jest taki sam dla każdej osoby. Tymczasem obiektyw-
nym warunkiem prawdziwości egzemplarza przekonania pierwszoosobowego
„Ja mieszkam w Cambridge” jest dla każdej poszczególnej osoby to, że
o w a o s o b a mieszka w Cambridge.

Innymi słowy, możemy utożsamić treść typu przekonania „Mieszkam
w Cambridge” z f u n k c j ą (w sensie matematycznym) przekształcającą
dowolną osobę żywiącą takie przekonanie na obiektywny warunek prawdzi-
wości egzemplarza przekonania tej osoby: mianowicie na to, że osoba ta
mieszka w Cambridge10. Jest to funkcja całkowicie obiektywna: przekształ-

10 Zob. D. K a p l a n, On the Logic of Demonstratives, „Journal of Philosophical
Logic”, 8(1979), s. 81-98.
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cająca obiektywnych ludzi, jak Hugh Mellor czy papież, na obiektywne
warunki prawdziwości, jak to, że Hugh Mellor czy też papież, mieszka
w Cambridge. Funkcja ta nie wymaga istnienia ani jaźni pierwszoosobo-
wych, ani pierwszoosobowych faktów. W szczególności pozwala ona, by
moje przekonanie, że ja mieszkam w Cambridge, było prawdziwe dzięki
obiektywnemu faktowi, że Hugh Mellor tam mieszka. Ponieważ jednak
funkcja ta nie utożsamia t r e ś c i mojego przekonania z owym obiek-
tywnym faktem, nie musi ona utożsamiać przekonania, że ja mieszkam
w Cambridge z przekonaniem, że Hugh Mellor mieszka w Cambridge.

Krótko mówiąc, z jawnie różnych treści subiektywnych i obiektywnych
przekonań po prostu nie wynika, że subiektywne a nie obiektywne fakty
czynią prawdziwymi subiektywne przekonania. Zatem argument z wiedzy,
jako argument na rzecz istnienia faktów i jaźni pierwszoosobowych, popeł-
nia po prostu błąd non sequitur.

Co więcej, powyższe obiektywne wyjaśnienie, w jaki sposób przekonania
pierwszoosobowe różnią się od przekonań obiektywnych, pokazuje, jak jest
możliwe, że mogę nie być przekonany, że jestem Hugh Mellor, chociaż
j e s t e m Hugh Mellorem i chociaż oczywiście jestem przekonany, że
jestem mną oraz że Hugh Mellor jest Hugh Mellorem. Rzecz jasna, powo-
dem jest to, iż powyższe trzy typy przekonań mają różne treści, tj. różne
funkcje przekształcające daną osobę P, która żywi owe przekonania, na
warunki prawdziwości poszczególnych egzemplarzy owych przekonań tej
osoby. Treść przekonania „Ja jestem mną” jest funkcją przekształcającą P
na bycie P przez P, a treść przekonania „Hugh Mellor jest Hugh Mellorem”
jest stałą funkcją przekształcającą P na bycie Hugh Mellorem przez Hugh
Mellora; w oba te przekonania nikt nie może wątpić. To nie przeszkadza
nikomu, nawet samemu Hugh Mellorowi, wątpić w treść przekonania „Ja
jestem Hugh Mellor”, a mianowicie w funkcję przekształcającą osobę P na
warunek prawdziwości, że P jest Hugh Mellorem. Zauważmy na marginesie,
że jest to funkcja, która od razu pokazuje, dlaczego tylko ja, Hugh Mellor
mogę w i e d z i e ć, że ja jestem Hugh Mellor, gdyż tylko żywione przez
Hugh Mellora egzemplarze tego typu przekonania mogą spełniać odpowiada-
jący mu warunek prawdziwości.

A zatem powyższe ujęcie od razu wyjaśnia ideę subiektywnych faktów
pierwszoosobowych i zarazem się jej pozbywa. Fakty te zostały w sposób
niepoprawny wywnioskowane ze sposobu, w jaki prawdziwość przekonań
pierwszoosobowych zależy od podmiotu żywiącego te przekonania, dokład-
nie tak samo jak Nikt Lewisa Carrolla został niepoprawnie wywnioskowany
ze sposobu, w jaki prawdziwość przekonania Gońca zależy od faktu, że nie
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minął on po drodze nikogo. Równie ważne jest to, że takie ujęcie wyjaśnia
również, jak właśnie zobaczyliśmy, dlaczego moja w i e d z a, kim jestem,
nie jest automatyczną, a zatem banalną konsekwencją mojego b y c i a
tym, kim jestem. Wreszcie ujęcie to ukazuje jasno, w jaki sposób wiedza
o tym, kim jestem, różni się od wiedzy o jakichkolwiek obiektywnych fak-
tach, nawet jeśli fakty obiektywne są jedynymi faktami, jakie istnieją. Ujęcie
to pokazuje zatem, w jaki sposób w jedynym świecie obiektywnym wiedza
o swojej własnej tożsamości może być rzeczywistą i nieredukowalną cząstką,
która może znaczyć dla ludzi równie wiele, jak znaczy dla Nagela, albo
równie mało, jak znaczy dla mnie. To zaś z kolei sprawia, że powyższe
ujęcie jest w stanie pogodzić twierdzenie Russella, iż nie potrzebujemy
żadnych wyrażeń okazjonalnych do opisu ś w i a t a, z twierdzeniem
Nagela, że potrzebujemy ich, aby wyrazić naszą pierwszoosobową
k o n c e p c j ę tego świata.

Krótko mówiąc, to obiektywne ujęcie treści przekonań pierwszoosobo-
wych sprawia, że osiada pojęciowy kurz wzbity przez subiektywizm w spra-
wie natury wiedzy pierwszoosobowej w ogóle, a wiedzy o swojej własnej
tożsamości w szczególności. Rozwiązując w ten sposób pozorną zagadkę
dotyczącą jaźni pierwszoosobowej, umożliwia nam ono jaśniej zobaczyć
rzeczywiste problemy, które rodzi nasze pojęcie jaźni, a mianowicie, w jaki
sposób jaźnie różnią się od patyków i kamieni, od komputerów i niższych
form życia? Innymi słowy, na czym polega bycie t ą c z y i n n ą
jaźnią, zdolną do działania, świadomości, wiedzy – łącznie z wiedzą pier-
wszoosobową – oraz do rozumienia? Oto gdzie znajdują się prawdziwe
zagadki, które zrozumiemy o wiele lepiej i szybciej, kiedy odróżnimy je od
pozornej zagadki, na czym polega bycie t ą o t o jaźnią. Kiedy już poj-
miemy, czym jest t a c z y i n n a jaźń, nie będzie powodu, by prob-
lem t e j o t o j a ź n i był zagadkowy w większym stopniu, niż za-
gadkowy jest problem, na czym polega bycie t y m o t o pokojem, kiedy
wiemy, czym jest t e n c z y i n n y pokój.

4. Subiektywne jaźnie

To jednak nie koniec całego problemu. Do tego momentu wykazałem
jedynie, że wiedza pierwszoosobowa n i e m u s i być wiedzą o faktach
pierwszoosobowych, a nie, że n i e m o ż e być taką wiedzą. Ażeby to
wykazać, musimy dokładniej przyjrzeć się temu, jakie konsekwencje wynika-
ją, jeśli przyjmiemy, że jest ona wiedzą o faktach pierwszoosobowych, czyli
jeśli istnieją takie fakty. Załóżmy zatem dla celów naszej argumentacji, że
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istnieją fakty pierwszoosobowe oraz że fakt, iż ja mieszkam w Cambridge,
jest jednym z nich, a zatem jako taki różni się on od faktu, że Hugh Mellor
tam mieszka.

W jaki sposób oba te fakty mogą się różnić od siebie? Otóż w oczywisty
sposób mogą się one różnić tylko wtedy, jeśli ja się różnię od Hugh Mello-
ra, to znaczy jedynie wtedy, gdy ja, moja jaźń pierwszoosobowa, i Hugh
Mellor są odrębnymi bytami. Zdaje się, że z subiektywistycznego punktu
widzenia tak być powinno. Z jednej strony ja, jako składnik wszystkich
moich faktów pierwszoosobowych, istnieję tylko w moim własnym świecie
subiektywnym, podczas gdy Hugh Mellor, jako składnik wielu faktów obiek-
tywnych, istnieje w świecie dla każdego. Jakże więc on i ja możemy być z
sobą identyczni? Jeśli zaś nie jesteśmy identyczni, wtedy mamy (my obaj!)
bardzo proste wyjaśnienie, w jaki sposób mogę znać fakty pierwszoosobowe
dotyczące mnie, nie znając zarazem odpowiednich faktów obiektywnych
dotyczących Hugh Mellora: są to mianowicie zupełnie różne fakty dotyczące
zupełnie różnych bytów. Zróżnicowanie to ma miejsce nie tylko w obrębie
zewnętrznych faktów dotyczących tego, gdzie mieszkam, ale i w obrębie
wewnętrznych faktów dotyczących moich doświadczeń, przekonań, życzeń,
oczekiwań, obaw, emocji – krótko mówiąc, w obrębie wszystkich faktów
pierwszoosobowych, które konstytuują moje życie wewnętrzne.

To wszystko sprawia, że ja, moja jaźń pierwszoosobowa, w odróżnieniu
do Hugh Mellora, wygląda całkiem jak niematerialne ego Descartes’a: „rzecz
myśląca” zdefiniowana przez swoje atrybuty ujmowalne w introspekcji i róż-
na od przestrzennie rozciągłego ciała, które zamieszkuje i którego śmierć
mogłaby przetrwać. Faktycznie istnieją ważne różnice zarówno między moją
jaźnią pierwszoosobową a kartezjańskim ego, jak i między Hugh Mellorem
a moim ciałem. Po pierwsze, moja jaźń pierwszoosobowa, inaczej niż moje
kartezjańskie ego, jest tak samo cielesna i umiejscowiona w przestrzeni jak
Hugh Mellor; a po drugie, Hugh Mellor, inaczej niż moje kartezjańskie
ciało, myśli w takim samym stopniu jak ja. Ponieważ jednak te różnice,
chociaż uderzające, w rzeczywistości nie mają znaczenia dla naszych obec-
nych celów, proponuję dla wygody, nazwać subiektywizm, który zaprzecza
mojej tożsamości z Hugh Mellorem, subiektywizmem „kartezjańskim”.

Subiektywizm kartezjański, podobnie jak sam Descartes, uznaje za rzecz
możliwą do pomyślenia, że ja, moja jaźń pierwszoosobowa, przetrwa śmierć
obiektywnego Hugh Mellora, który mieszka w Cambridge i z którego ciałem
jestem teraz bardzo dosłownie związany na dobre i na złe. To znaczy, obec-
nie stają się moim udziałem wszystkie jego (i tylko jego) zgagi po przepiciu
i inne cielesne dolegliwości i przyjemności; widzę tylko to, co znajduje się
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w jego polu widzenia; słyszę tylko to, co dociera do jego uszu; dotykam
tylko tego, po co on sięga; i tak dalej. Jednak kiedy Hugh Mellor umrze...,
hm wtedy moje życie mogłoby być czymś innym, czy to w innym wcieleniu
w tym ziemskim świecie, czy też uwolnione od wszystkich cielesnych uwa-
runkowań w jakimś świecie niebiańskim.

Subiektywizm kartezjański może odwoływać się do wszystkich powyż-
szych, mniej lub bardziej kuszących, kartezjańskich możliwości, ale tylko
za cenę odziedziczenia wszystkich tych rozlicznych, dobrze znanych proble-
mów stojących przed koncepcją jaźni Descartes’a. Jak np. moja jaźń pier-
wszoosobowa oraz obiektywne ciało Hugh Mellora wzajemnie oddziałują na
siebie przyczynowo, co najwyraźniej ma miejsce, gdyż to, co jego uderza,
sprawia, że mnie boli, zaś co ja postanawiam zrobić, to on wykonuje? Albo
co stanowi o tożsamości mojej jaźni mimo upływu czasu, jeśli nie przyczy-
nowa ciągłość istnienia ciała Hugh Mellora? I tak dalej. Są to rzeczywiście
poważne problemy i w konsekwencji poważne zarzuty w stosunku do kartez-
jańskiego subiektywizmu. Ale nie są to zarzuty rozstrzygające. To nie więzi
przyczynowe między Hugh Mellorem a mną samym odsłaniają w rzeczywis-
tości nonsens zawarty w kartezjańskim subiektywizmie: czynią to dopiero
więzi logiczne.

Po pierwsze, zauważmy, że subiektywiści mogą skorzystać z tego kartez-
jańskiego rozwiązania tylko wtedy, gdy zaprzeczą temu faktowi pierwszoo-
sobowemu, który przede wszystkim nadaje urok subiektywizmowi, a miano-
wicie faktowi, że to ja jestem Hugh Mellor. Oczywiście, ja również zaprze-
czam, że ta tożsamość jest f a k t e m. Twierdzę, że nie istnieją fakty
pierwszoosobowe owej tożsamości: istnieje po prostu Hugh Mellor. Nie
zaprzeczam jednak tym samym prawdziwości mojego przekonania, że ja
jestem Hugh Mellor. Wprost przeciwnie, jak widzieliśmy, zupełnie łatwo
mogę przyjąć i wytłumaczyć prawdziwość tego przekonania, a także nadać
temu przekonaniu taką treść, że tylko ja mogę ją znać, osiągając to wszyst-
ko bez odwoływania się do jakichkolwiek faktów pierwszoosobowych. Tym-
czasem kartezjański subiektywista, który zaprzecza faktowi, że ja jestem
Hugh Mellorem, musi również zaprzeczać prawdziwości mojego przekona-
nia, że ja jestem Hugh Mellor, a według mnie to zaprzeczenie jest absolut-
nie niewiarygodne.

Po drugie, czyniąc mnie bytem różnym od Hugh Mellora, subiektywista
kartezjański sprowadza do związków przyczynowych to, co jest w oczywisty
sposób związkiem logicznym. Na przykład jest oczywiste, że dzięki zamiesz-
kiwaniu w Cambridge, Hugh Mellor n i e w y w o ł u j e p r z y -
c z y n o w o tego, że i ja tam mieszkam. Zamieszkiwanie przez niego
w Cambridge po prostu p o c i ą g a l o g i c z n i e to, że ja tam za-
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mieszkuję, ponieważ ja j e s t e m nim. Podobnie, kiedy on jedzie pocią-
giem do Londynu, nie wlecze mnie za sobą przyczynowo, mnie, bezpłatnego
pasażera pierwszoosobowego, jadącego na jego obiektywny bilet, tak że
dwóch pasażerów jedzie za cenę jednego. Ja po prostu m u s z ę z nim
jechać, muszę logicznie, ponieważ ja jestem nim. Koleje brytyjskie mają
słuszność wydając tylko jeden bilet, zaś kiedy my obaj (Hugh Mellor i ja)
podróżujemy na ten bilet, wcale nikogo nie oszukujemy, ponieważ tak na-
prawdę my jesteśmy kimś jednym. A przynajmniej ja tak twierdzę, będąc
obiektywistą. A jeśli ja mogę to twierdzić – i to zgodnie z prawdą – byłoby
lepiej dla subiektywisty, gdyby również mógł on zgodnie z prawdą twierdzić
to samo.

Krótko mówiąc, subiektywizm kartezjański nie ma sensu. Jeśli istnieją
fakty pierwszoosobowe, wówczas fakt, że ja jestem Hugh Mellorem, musi
być jednym z nich. Ale uznanie tego faktu popycha naszych subiektywistów
ku drugiemu członowi dylematu. Ponieważ jeśli ja rzeczywiście jestem Hugh
Mellorem, wówczas to, że mieszkam w Cambridge, podróżuję do Londynu,
posiadam różne doświadczenia itd., nie może stanowić faktów różnych od
tego, że Hugh Mellor robi dokładnie to samo i doświadcza dokładnie tego
samego. Wówczas jednak, skoro wszystkie owe fakty dotyczące jego są
obiektywne, te same fakty dotyczące mnie również muszą być obiektywne.
Innymi słowy, nasze przekonania pierwszoosobowe tak samo nie mogą doty-
czyć jaźni pierwszoosobowych, będących składnikami całych zespołów fak-
tów pierwszoosobowych, jak przekonania Gońca nie mogą dotyczyć Nikogo.
A zatem obiektywne fakty nie tylko m o g ą, ale m u s z ą czynić praw-
dziwymi nasze przekonania pierwszoosobowe w sposób, jaki zarysowałem.
Nasze przekonania pierwszoosobowe mogą się odnosić tylko do obiektyw-
nych ludzi, których są przekonaniami, do zwykłych jaźni, które nie są skład-
nikami niczego więcej poza faktami obiektywnymi11.

Wyciągam zatem stąd wniosek, że subiektywna zagadka jaźni pierwszo-
osobowej nie tylko może, ale musi być rozwiązana. Podobnie jak Nikt Lewi-
sa Carrolla, idea jaźni pierwszoosobowej jest nonsensem; dlatego, zgodnie
z tym, co powiedział Ramsey, musimy potraktować na serio to, że jest ona
nonsensem, a nie udawać, jak to czyni Nagel, że jest ważnym nonsensem.
To, że jesteśmy podmiotami, nie czyni nas bytami subiektywnymi zamknię-
tymi w swoich własnych światach subiektywnych. Nie istnieją żadne takie

11 Dokładniejsze omówienie problemu, jak przekonania pierwszoosobowe ludzi odnoszą
się do faktów obiektywnych, znajduje się w mojej rozprawie I and Now w: M e l l o r, Mat-
ters of Metaphysics, s. 17-29.
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światy. Istnieje po prostu jeden obiektywny świat, świat, którego każdy
z nas, każda jaźń, każdy podmiot, jest w równym stopniu i pod każdym
względem częścią.

Jednak odrzucenie jaźni pierwszoosobowej w powyższy sposób nie ozna-
cza, jak starałem się pokazać, zaprzeczenia, że wszyscy posiadamy naszą
różną wiedzę pierwszoosobową o nas samych, a także o tym, jak się rzeczy
mają, czy wydają się mieć, z naszego własnego punktu widzenia. Nie ozna-
cza to również zaprzeczenia, że posiadamy tę wiedzę przez posiadanie praw-
dziwych przekonań pierwszoosobowych: przekonań, których treści są całko-
wicie różne od treści jakichkolwiek przekonań obiektywnych. Nie ma bo-
wiem, jak widzieliśmy, żadnej obiektywnej tajemnicy w tych różnicach:
wynikają one po prostu i jedynie ze sposobu, w jaki prawdziwość przekonań
pierwszoosobowych zależy od tego, czyje one są, podczas gdy prawdziwość
przekonań obiektywnych nie wykazuje takiej zależności.

Oto dlaczego żadne fakty czy jaźnie pierwszoosobowe nie są potrzebne,
by umożliwić nam posiadanie naszych bardzo różnych, lecz równie prawdzi-
wych przekonań o tym, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, czego pragniemy
i doświadczamy oraz co robimy. Ta oczywista różnorodność cechująca naszą
wiedzę pierwszoosobową o nas samych, a także o innych rzeczach, ani nie
dowodzi, że wszyscy żyjemy w różnych światach, ani że nasza domniemana
wiedza jest naprawdę jedynie opinią, której nie odpowiadają żadne obiek-
tywne fakty. Ta dychotomia jest całkowicie fałszywa. Różnice między na-
szymi prawdziwymi przekonaniami pierwszoosobowymi są po prostu konsek-
wencją tego, że jesteśmy obiektywnie różnymi ludźmi, z różnymi obiektyw-
nymi historiami i doświadczeniami oraz znajdującymi się w różnych obiek-
tywnych relacjach do reszty tego jedynego obiektywnego świata, który
wszyscy zamieszkujemy. Te obiektywne różnice całkiem wystarczająco
umożliwiają, aby wszystkie spośród naszych różnych przekonań pierwszoo-
sobowych były jednakowo prawdziwe, konstytuując w ten sposób całą róż-
norodną wiedzę pierwszoosobową, którą, jak wiemy, każdy z nas posiada.
Koniec analizy: kurz osiadł.

Przełożył Roman Majeran
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Derek Parfit

Tożsamość nie jest ważna*

Zacznijmy od historyjki fantastycznonaukowej. Tutaj na Ziemi wchodzę
do teletransportera. Po naciśnięciu jednego z przycisków maszyna niszczy
moje ciało, rejestrując dokładnie stan wszystkich moich komórek. Informacje
te zostają przesłane drogą radiową na Marsa, gdzie inna maszyna wykonuje
z materiałów organicznych idealną kopię mojego ciała. Osoba, która budzi
się na Marsie, pamięta, jak się wydaje, że aż do momentu, gdy nacisnąłem
przycisk, żyła moim życiem i jest pod każdym innym względem taka jak ja.

Część z tych, którzy zastanawiali się nad takimi przypadkami, sądzi, że
to ja byłbym tym, kto budzi się na Marsie. Uznają oni teletransportację
jedynie za najszybszy sposób przemieszczania się. Inni są przekonani, że
decydując się na teletransportację, popełniłbym okropny błąd. Ich zdaniem
osoba, która budzi się na Marsie, byłaby tylko moją kopią.

I

Jest to przykład rozbieżności poglądów w sprawie tożsamości osobowej.
Dla zrozumienia takich rozbieżności musimy odróżnić dwa rodzaje identycz-
ności. Dwie białe kule bilardowe mogą być jakościowo identyczne albo
całkowicie podobne. Nie są one jednak numerycznie identyczne; nie są one

* The Unimportance of Identity, w: H. H a r r i s (ed.), Identity: Essays Based on
Herbert Spencer Lectures Given in the University of Oxford, Oxford: Clarendon Press 1995,
s. 13-45. © The Board of Management of the Herbert Spencer Lectureship 1995. Przekład
za zgodą Autora. Oryginalna wersja opatrzona jest następującą uwagą: „Esej ten jest czę-
ściowo oparty na trzeciej części mojej książki Reasons and Persons, Oxford: Clarendon Press
1984. Jego nowe wątki zostaną pełniej rozwinięte w moich komentarzach zamieszczonych w:
J. D a n c y (ed.), Derek Parfit and His Critics, vol. I: Persons, Oxford: Blackwell,
w przygotowaniu”. [Praca ta ukazała się ostatecznie w jednym tomie zatytułowanym Reading
Parfit (Oxford: Blackwell 1997) i nie zawiera żadnych komentarzy Parfita].
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jedną i tą samą kulą. Gdybym pomalował jedną z nich na czerwono, to
przestałaby ona być jakościowo identyczna z sobą samą, taką, jaka była
wcześniej, ale nadal będzie jedną i tą samą kulą. Rozważmy z kolei nastę-
pujące stwierdzenie: „Od czasu wypadku nie jest ona już tą samą osobą”.
Zawarte są w nim oba znaczenia identyczności. Chodzi w nim o to, że
o n a, jedna i ta sama osoba, n i e jest już tą samą osobą. Nie ma w tym
sprzeczności. Twierdzi się tylko, że charakter tej osoby uległ zmianie. Ta
numerycznie identyczna osoba jest obecnie jakościowo różna.

Psychologowie rozważając identyczność, zajmują się na ogół tym, jaką
ktoś jest osobą lub jaką osobą chce on być. O to na przykład chodzi
w przypadku kryzysu identyczności. Kiedy natomiast filozofowie zastanawia-
ją się nad identycznością, to chodzi im o identyczność numeryczną. To
właśnie mamy na względzie, kiedy troszczymy się o własną przyszłość.
Mogę być przekonany, że po zawarciu małżeństwa stanę się inną osobą.
Jednakże małżeństwo nie staje się przez to śmiercią. Niezależnie od tego,
jak się zmienię, nadal będę żył, jeśli będzie istniał ktoś, kto będzie mną.
Podobnie, gdybym poddał się teletransportacji, moja kopia na Marsie byłaby
jakościowo identyczna ze mną, a jednak – według sceptyka – n i e b y -
ł a b y mną. J a przestałbym istnieć. A to, jak całkiem naturalnie zakła-
damy, ma przecież znaczenie.

Wszystkie problemy dotyczące identyczności numerycznej przyjmują
następującą postać. Dysponujemy dwoma sposobami odnoszenia się do ja-
kiejś osoby i stawiamy pytanie, czy są to sposoby odnoszenia się do tej
samej osoby. Tak więc możemy zapytać, czy Borys Nikołajewicz jest Jelcy-
nem. W przypadku najważniejszych problemów tego rodzaju nasze dwa
sposoby odnoszenia się do jakiejś osoby wskazują na osobę w różnych
chwilach. Tak więc możemy zapytać, czy osoba, z którą teraz rozmawiamy,
jest tą samą osobą, z którą wczoraj rozmawialiśmy przez telefon. Są to
problemy dotyczące tożsamości w czasie.

Aby rozwiązać takie problemy, musimy znać k r y t e r i u m tożsamo-
ści osobowej: relację między jakąś osobą w jednej chwili a jakąś osobą
w innej chwili, która sprawia, że jest to jedna i ta sama osoba.

Proponowano różne kryteria. W myśl jednego z poglądów tym, co spra-
wia, że jestem przez całe życie tą samą osobą, jest posiadanie przeze mnie
tego samego ciała. Kryterium to wymaga nieprzerwanej ciągłości cielesnej.
Taka ciągłość nie istnieje między moim ciałem na Ziemi a ciałem mojej
kopii na Marsie; a zatem w myśl tego poglądu moja kopia nie byłaby mną.
Inni autorzy odwołują się do ciągłości psychicznej. Tak więc Locke twier-
dził, że gdybym miał świadomość minionego życia w jakimś innym ciele,
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439Tożsamość nie jest ważna

to byłbym osobą, która wiodła to życie. Przy pewnych wersjach tego poglą-
du moja kopia byłaby mną.

Obrońcy tych odmiennych poglądów często odwołują się do przypadków,
w których dochodzi między nimi do konfliktu. Większość tych przypadków
jest, tak jak teletransportacja, jedynie tworem wyobraźni. Niektórzy filozofo-
wie wysuwają zarzut, że ponieważ nasze pojęcie osoby opiera się na okreś-
lonym układzie faktów, nie powinniśmy oczekiwać, że pojęcie to będzie
miało zastosowanie w wyimaginowanych przypadkach, w których myślowo
pominiemy te fakty. Zgadzam się z tym, ale jestem przekonany, że warto
rozważać takie przypadki z innego powodu. Możemy je wykorzystać w celu
odkrycia nie tego, jaka jest prawda, ale tego, jakie są nasze przekonania.
Mogłoby się okazać, że gdy rozważamy przypadki fantastycznonaukowe, po
prostu nie wiemy, co powiedzieć. Tak jednak nie jest. Wielu z nas odkrywa,
że posiadamy określone przekonania na temat tego, jakiego rodzaju faktem
jest tożsamość osobowa.

Przekonania te ujawniają się najlepiej, gdy myślimy o takich przypadkach
z pierwszoosobowego punktu widzenia. Gdy zatem ja wyobrażam sobie coś
przytrafiającego się mnie, ty powinieneś wyobrazić sobie, że przytrafia się
to tobie. Przypuśćmy, że żyję w jakimś przyszłym stuleciu, w którym tech-
nika jest bardzo zaawansowana i mam poddać się pewnej operacji. Być
może mój mózg i moje ciało zostaną przekształcone lub ulegną częściowej
wymianie. W rezultacie powstanie osoba, która obudzi się następnego dnia.
Stawiam sobie pytania: „Czy ta osoba będzie mną? Czy może umrę? Czy
to koniec?” Mogę nie wiedzieć, jak odpowiedzieć na te pytania. Naturalne
jest jednak założenie, że musi i s t n i e ć jakaś odpowiedź. Wydaje się,
że powstała osoba musi być albo mną, albo kimś innym. Odpowiedź ta musi
być w pełni twierdząca albo w pełni przecząca. Osoba ta nie może być
c z ę ś c i o w o mną. Jeśli będzie ona odczuwać ból następnego dnia, to
ból ten nie może być częściowo mój. Możemy zatem przyjąć, że albo będę
ten ból odczuwał, albo nie.

Jeśli rzeczywiście myślimy o tych przypadkach w taki sposób, to zakła-
damy, że nasza tożsamość musi być o k r e ś l o n a. Zakładamy, że
w każdym możliwym do wyobrażenia przypadku pytania dotyczące tożsamo-
ści muszą posiadać odpowiedź, i to odpowiedź brzmiącą: „tak” albo „nie”.

Postawmy teraz pytanie: „Czy tak jest?” Istnieje pewien pogląd, w świet-
le którego może tak być. Według tego poglądu istnieją substancje niemate-
rialne: dusze lub kartezjańskie jaźnie. Byty te posiadają specjalne własności
przypisywane niegdyś atomom: są niepodzielne, a ich trwałe istnienie jest
ze swej natury takie, że albo w pełni zachodzi, albo nie ma go wcale. I taką
właśnie jaźnią jest w rzeczywistości każdy z nas.
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W przeciwieństwie do niektórych autorów uważam, że taki pogląd mógł-
by być prawdziwy. Nie posiadamy jednak żadnego dobrego świadectwa,
które by za tym przemawiało, a jednocześnie mamy powody, aby przypusz-
czać, że tak nie jest. Będę tu zatem przyjmował, że żaden pogląd tego typu
nie jest prawdziwy.

Jeśli nie uznajemy istnienia kartezjańskich jaźni ani innych bytów tego
rodzaju, to powinniśmy opowiedzieć się za poglądem, który gdzie indziej
nazwałem r e d u k c j o n i z m e m. Według niego:

(1) Istnienie osoby polega wyłącznie na istnieniu ciała oraz na wy-
stępowaniu serii myśli, doświadczeń i innych zdarzeń mentalnych
i fizycznych.

Niektórzy redukcjoniści twierdzą:

(2) Osoby s ą wyłącznie ciałami.

Może się wydawać, że pogląd ten nie jest redukcjonistyczny, ponieważ nie
redukuje osób do czegoś innego. Jednakże jest tak wyłącznie dlatego, że jest
on hiperredukcjonistyczny: redukuje on osoby do ciał w tak mocny sposób,
że nawet ich nie rozróżnia. Możemy to nazwać redukcjonizmem u t o ż -
s a m i a j ą c y m.

Pogląd ten wydaje mi się zbyt prosty. Uważam, że powinniśmy połączyć
(1) z

(3) Osoba jest bytem, który posiada ciało oraz posiada myśli i inne
doświadczenia.

Według tego poglądu chociaż osoba różni się od swego ciała oraz od każdej
serii myśli i doświadczeń, jej istnienie s k ł a d a s i ę wyłącznie z tych
elementów, jest przez nie konstytuowane. Możemy zatem nazwać ten pogląd
redukcjonizmem k o n s t y t u t y w n y m.

Być może pomocne będą inne przykłady tego rodzaju poglądu. Jeśli
stopimy posąg z brązu, to zniszczymy go, lecz nie zniszczymy tej bryły
brązu. Tak więc chociaż ów posąg składa się wyłącznie z tej bryły brązu,
nie mogą być one jedną i tą samą rzeczą. Podobnie istnienie narodu polega
wyłącznie na istnieniu grupy ludzi zamieszkujących jakiś obszar i żyjących
wspólnie na pewne sposoby. Naród nie jest jednak tym samym, co owa
grupa ludzi lub ten obszar.
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Rozważmy z kolei redukcjonizm e l i m i n a c y j n y. Taki pogląd
jest niekiedy odpowiedzią na argumenty przeciwko poglądowi utożsamiające-
mu. Przypuśćmy, że wyjdziemy od twierdzenia, iż naród jest wyłącznie
grupą ludzi zamieszkujących jakiś obszar. Zostajemy następnie przekonani,
że tak nie może być: że pojęcie narodu jest pojęciem bytu odrębnego od
ludzi wchodzących w jego skład i obszaru przez nich zajmowanego. W tym
przypadku możemy dojść do wniosku, że w rzeczywistości nie ma czegoś
takiego, jak narody. Istnieją jedynie grupy ludzi żyjących wspólnie na pew-
ne sposoby.

Niektóre teksty buddyjskie bronią eliminacyjnego poglądu w kwestii
osób. Zgodnie z tymi tekstami:

(4) W rzeczywistości nie istnieje nic takiego jak osoby; istnieją
jedynie mózgi i ciała oraz myśli i inne doświadczenia.

Na przykład:

Wówczas Budda rzekł: „Bracia, istnieją działania oraz ich skutki, ale
nie istnieje osoba, która działa [...] Nie istnieje żadne indywiduum; jest
to tylko umowna nazwa nadana zbiorowi elementów”1.

Czy też:

To, co umysłowe, i to, co materialne, jest tu rzeczywiście,
Lecz nie znajdziecie żadnej osoby.
Jest to bowiem pustka uformowana jak kukiełka,
Po prostu cierpienie spiętrzone jak trawa i patyki2.

Redukcjonizm eliminacyjny jest niekiedy uzasadniony. Mamy więc prawo
twierdzić, że nie istniały w rzeczywistości czarownice, a jedynie prześlado-
wane kobiety. Często jednak redukcjonizmu w kwestii pewnego rodzaju
bytów nie wyraża dobrze twierdzenie, że takie byty nie istnieją. Powinniśmy
przystać na to, że istnieją narody i że my, jako osoby, istniejemy.

Zamiast twierdzić, że nie istnieją byty pewnego rodzaju, redukcjoniści
powinni odróżnić dwa rodzaje bytów lub dwa sposoby istnienia. Gdy istnie-

1 Vasubandhu, cyt. za: T. S t c h e r b a t s k y, The Soul Theory of the Buddhists,
„Bulletin de l’Académie des Sciences de Russie”, 1919, s. 845.

2 Visuddhimagga, cyt. za: S. C o l l i n s, Selfless Persons, Cambridge: Cambridge
University Press 1982, s. 133.
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nie jakiegoś X-a polega wyłącznie na istnieniu jakiegoś Y-a lub Y-ów, cho-
ciaż X jest r ó ż n y od Y-a lub Y-ów, to nie jest on wówczas n i e z a -
l e ż n i e czy o d r ę b n i e i s t n i e j ą c y m bytem. Posągi nie
istnieją odrębnie od materiału, z którego zostały wykonane, a narody nie
istnieją odrębnie od ich obywateli i zamieszkiwanego przez nich obszaru.
Podobnie, jak sądzę:

(5) Chociaż osoby różnią się od swych ciał i od każdej serii zdarzeń
mentalnych, nie są one niezależnie czy odrębnie istniejącymi
bytami.

Jaźnie kartezjańskie, gdyby istniały, nie tylko byłyby różne od ludzkich ciał,
ale byłyby również bytowo niezależne. Twierdzi się, że takie jaźnie przypo-
minałyby przedmioty fizyczne, z tą różnicą, że byłyby całkowicie mentalne.
Gdyby takie byty istniały, miałoby sens przypuszczenie, że mogłyby one
przestać być przyczynowo powiązane z pewnym ciałem, a mimo to nadal
istnieć. Jednakże w myśl poglądu redukcjonistycznego osoby nie są w tym
sensie niezależne od swych ciał. (Nie twierdzi się przez to, że nasze myśli
i inne doświadczenia są jedynie zmianami stanów naszych mózgów. Reduk-
cjoniści, choć nie wierzą w substancje czysto mentalne, mogą być dua-
listami).

Możemy teraz powrócić do tożsamości osobowej w czasie lub do tego,
co konstytuuje ciągłe istnienie tej samej osoby. Jedno z pytań, jakie się tu
nasuwa, jest następujące. Co wyjaśnia jedność życia mentalnego osoby? Co
sprawia, że myśli i doświadczenia posiadane w różnych chwilach są myśla-
mi i doświadczeniami jednej osoby? Według niektórych nieredukcjonistów
na pytanie to nie można odpowiedzieć inaczej, jak tylko uznając, że wszyst-
kie te różne myśli i doświadczenia są posiadane przez tę samą osobę. Fakt
ten nie polega na żadnych innych faktach, lecz jest podstawową lub osta-
teczną prawdą.

Mogłoby tak być, gdyby każdy z nas był kartezjańską jaźnią. Ponieważ
każda taka jaźń byłaby niezależną substancją, nieredukowalnym faktem
mogłoby być to, że różne doświadczenia byłyby wszystkie zmianami stanów
tej samej trwającej jaźni. Nie sądzę jednak, by mogłoby tak być w przypad-
ku osób, które mimo iż są różne od swych ciał, nie są odrębnie istniejącymi
bytami. Osoba pojęta w ten sposób nie jest tego rodzaju bytem, do którego
mogłyby się odnosić takie nieredukowalne prawdy. Jeśli doświadczenia
z różnych chwil są posiadane przez tę samą osobę, to fakt ten musi polegać
na pewnych innych faktach.
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Jeśli nie wierzymy w kartezjańskie jaźnie, to powinniśmy twierdzić, że:

(6) Tożsamość osobowa w czasie polega wyłącznie na fizycznej i/lub
psychicznej ciągłości.

Twierdzenie to można rozwinąć rozmaicie. W myśl jednej wersji tego poglą-
du, różne doświadczenia są doświadczeniami jednej osoby dzięki temu, iż
są one zmianami stanów tego samego ucieleśnionego mózgu lub przynaj-
mniej są z nim bezpośrednio przyczynowo powiązane. Musi to być pogląd
tych, którzy są przekonani, iż osoby są po prostu ciałami. Możemy bronić
tego poglądu nawet wówczas, gdy odróżnimy osoby od ich ciał, co – jak
sądzę – powinniśmy uczynić. Ale ponadto lub w zamian możemy się odwo-
łać do rozmaitych relacji psychicznych między różnymi stanami i zdarzenia-
mi mentalnymi, takich jak relacje związane z pamięcią lub z trwaniem za-
miarów, pragnień i innych cech psychicznych. To właśnie rozumiem przez
ciągłość psychiczną.

Według redukcjonizmu konstytutywnego fakt tożsamości osobowej jest
różny od owych faktów dotyczących ciągłości fizycznej i psychicznej. Skoro
jednak polega on wyłącznie na nich, to nie jest niezależnym czy też odręb-
nie zachodzącym faktem. Nie jest on dodatkowym elementem w tym, co się
zdarza.

Dla zilustrowania tego rozróżnienia rozważmy prostszy przypadek. Przy-
puśćmy, że wiem, iż kilkanaście drzew rośnie razem na pewnym wzgórzu.
Następnie dowiaduję się, że skoro tak jest, to na tym wzgórzu rośnie zagaj-
nik. Nie stanowiłoby to nowej informacji faktualnej. Dowiedziałbym się
jedynie, że taką grupę drzew można nazwać „zagajnikiem”. Jedyna nowa
uzyskana przeze mnie informacja dotyczyłaby naszego języka. To, że drzewa
te można nazwać zagajnikiem, nie jest, pomijając sens trywialny, żadnym
faktem dotyczącym owych drzew.

Podobnie jest w bardziej skomplikowanym przypadku narodów. W celu
poznania faktów dotyczących historii jakiegoś narodu, wystarczy dowiedzieć
się, co robiło i mówiło wielu ludzi. Fakty dotyczące narodów nie mogą być
same z siebie prawdziwe: muszą się składać z faktów dotyczących ludzi.
Z chwilą poznania owych dalszych faktów, pozostałe pytania dotyczące
narodów nie są już pytaniami o to, co rzeczywiście się zdarzyło.

Jestem przekonany, że również fakty dotyczące ludzi nie mogą być praw-
dziwe same z siebie. Ich prawdziwość musi polegać na prawdziwości faktów
dotyczących ciał oraz rozmaitych wzajemnie powiązanych zdarzeń mental-
nych i fizycznych. Gdybyśmy znali te inne fakty, posiadalibyśmy wszystkie
empiryczne dane wyjściowe, których potrzebujemy. Gdybyśmy rozumieli po-
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jęcie osoby i nie posiadali fałszywych przekonań o tym, czym są osoby,
wówczas znalibyśmy, lub bylibyśmy w stanie poznać, prawdziwość wszyst-
kich dalszych twierdzeń dotyczących istnienia lub tożsamości osób. Jest tak
dlatego, że takie twierdzenia nie mówiłyby nam nic nowego o rzeczy-
wistości.

Tak w najogólniejszym zarysie przedstawia się stanowisko redukcjonis-
tyczne. Uwagi te staną się być może jaśniejsze, jeśli powrócimy do tzw.
przypadków problematycznych tożsamości osobowej. Wyobrażamy sobie
wówczas, że wiemy, iż między mną w chwili obecnej a jakąś osobą w przy-
szłości będą zachodziły pewne rodzaje lub stopnie fizycznej i/lub psychicz-
nej ciągłości lub powiązania. Choć jednak znamy te fakty, nie potrafimy
odpowiedzieć na pytanie, czy ta przyszła osoba byłaby mną.

Ponieważ możemy różnić się w kwestii tego, które przypadki są proble-
matyczne, potrzebujemy więcej niż jednego przykładu. Rozważmy na począ-
tek szereg przypadków, które gdzie indziej nazwałem s p e k t r u m f i -
z y c z n y m. W każdym z tych przypadków, jakaś część mojego ciała
zostałaby w wyniku jednej operacji zastąpiona duplikatami istniejących
komórek. W przypadku mieszczącym się na pierwszym krańcu tego szeregu
żadne komórki nie zostałyby zastąpione. W przypadku mieszczącym się na
drugim krańcu całe moje ciało zostałoby zniszczone i wymienione. Jest to
właśnie przypadek, od którego rozpocząłem: teletransportacja.

Przypuśćmy, że sądzimy, iż w tym przypadku, gdy wymianie uległoby
całe moje ciało, powstała osoba nie byłaby mną, a jedynie moją kopią.
Gdyby żadne komórki nie zostały zastąpione, osoba ta byłaby mną. Co
jednak z przypadkami pośrednimi, w których procent komórek zastąpionych
wynosiłby, powiedzmy, 30, 50 lub 70 procent? Czy powstała osoba byłaby
wtedy mną? Rozważając niektóre z tych przypadków, nie będziemy wie-
dzieć, czy odpowiedzieć „tak”, czy też „nie”.

Przypuśćmy z kolei, że sądzimy, iż nawet w przypadku teletransportacji
moja kopia byłaby mną. Powinniśmy wówczas rozważyć inną wersję tego
przypadku, w której skaner uzyskałby informacje bez zniszczenia mojego
ciała. Moja kopia zostałaby wówczas utworzona, mimo że ja nadal bym żył.
W tym przypadku moglibyśmy uznać, że moja kopia nie byłaby mną. Mog-
łoby to podważyć nasz pogląd, że w pierwotnej wersji tego przypadku owa
kopia b y ł a b y mną.

Jeśli jednak nadal opowiadamy się za tym poglądem, to powinniśmy
przejść do tego, co gdzie indziej nazwałem p o ł ą c z o n y m s p e k -
t r u m. W tym drugim szeregu przypadków istniałyby różne stopnie fi-
zycznego i psychicznego powiązania. Nowe komórki nie byłyby całkowicie
podobne. Im większą część mojego ciała by wymieniono, tym mniej osoba
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powstała w ten sposób byłaby do mnie podobna. W przypadku mieszczącym
się na drugim krańcu tego szeregu, całe moje ciało uległoby zniszczeniu
i zostałaby utworzona kopia jakiejś całkowicie innej osoby, powiedzmy
Grety Garbo. Nie ulega wątpliwości, że kopia Garbo n i e byłaby mną.
W przypadku mieszczącym się na pierwszym krańcu, w którym nie nastąpi-
łaby żadna wymiana, powstała osoba byłaby mną. Jak by na to nie patrzeć,
muszą istnieć przypadki pośrednie, w których nie moglibyśmy odpowiedzieć
na nasze pytania.

Dla uproszczenia rozważę jedynie spektrum fizyczne oraz przyjmę, że
w niektórych przypadkach tego szeregu nie możemy odpowiedzieć na pyta-
nie, czy powstała osoba byłaby mną. Moje uwagi można by odnieść, z pew-
nymi modyfikacjami, do połączonego spektrum.

Jak powiedziałem, naturalne jest założenie, że nawet jeśli m y nie
możemy odpowiedzieć na to pytanie, zawsze musi i s t n i e ć na nie
odpowiedź brzmiąca: „tak” albo „nie”. Naturalne jest przekonanie, że jeśli
powstała osoba będzie odczuwać ból, to albo ja będę go odczuwał, albo nie.
Jednakże ów szereg przypadków stawia to przekonanie pod znakiem zapyta-
nia. W przypadku mieszczącym się na pierwszym krańcu powstała osoba
byłaby mną. W przypadku mieszczącym się na drugim krańcu byłaby ona
kimś innym. Jak mogłoby być prawdą, że we wszystkich przypadkach po-
średnich musi ona być mną lub kimś innym? Aby było to prawdą, gdzieś
w tym szeregu musi istnieć ostra linia graniczna. Musi istnieć jakiś krytycz-
ny zbiór komórek, taki, że jeśli zastąpieniu uległyby tylko one, tym, kto by
się obudził, byłbym ja, ale już w następnym przypadku, gdyby wymianie
uległo choćby kilka więcej komórek, nie byłbym to ja, lecz jakaś nowa
osoba. Trudno w to uwierzyć.

A oto inny fakt, który sprawia, że jeszcze trudniej w to uwierzyć. Nawet
gdyby istniała taka linia graniczna, nikt nie mógłby nigdy odkryć, gdzie ona
leży. Mógłbym powiedzieć: „Spróbuj zastąpić połowę mego mózgu i ciała,
a powiem ci, co się stało”. Wiemy przecież z góry, że w każdym przypadku
powstała osoba, będąc całkowicie taka jak ja, skłaniałaby się do przekona-
nia, że jest mną. Nie mogłoby to jednak dowodzić, że j e s t ona mną,
ponieważ każda moja kopia sądziłaby to samo.

Nawet gdyby takie przypadki faktycznie miały miejsce, nie dowiedzieli-
byśmy się o nich niczego więcej. Tak więc nie ma żadnego znaczenia, że
są to tylko przypadki wyobrażone. Powinniśmy teraz podjąć próbę rozstrzyg-
nięcia, czy w tym szeregu przypadków tożsamość osobowa może być czymś
określonym. Czy może być prawdą to, że w każdym przypadku powstała
osoba albo byłaby mną, albo nie byłaby mną?

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



446 Derek Parfit

Jeśli nie wierzymy w istnienie jaźni kartezjańskich, lub innych tego ro-
dzaju bytów, to zmuszeni jesteśmy, jak się wydaje, odpowiedzieć „nie”. Nie
jest prawdą, że nasza tożsamość musi być określona. Możemy wprawdzie
zawsze zapytać: „Czy ta przyszła osoba byłaby mną?”, jednakże w niektó-
rych takich przypadkach:

(7) Pytanie to nie będzie miało odpowiedzi. Nie będzie ani prawdą,
ani fałszem, że ta osoba byłaby mną.

A także

(8) Pytanie to będzie p u s t e. Nawet nie mając na nie odpowie-
dzi, będziemy mogli znać całą prawdę o tym, co się zdarzyło.

Gdyby nasze pytania dotyczyły takich bytów, jak narody lub maszyny,
większość z nas zaakceptowałaby te twierdzenia. Gdy jednak odnosimy je
do nas samych, trudno w nie uwierzyć. Jak mogłoby nie być ani prawdą, ani
fałszem, że jutro nadal będę istniał? A bez znajomości odpowiedzi na nasze
pytanie, jak mógłbym znać całą prawdę o mojej przyszłości?

Redukcjonizm podsuwa tu wyjaśnienie. Naturalnie zakładamy, że w tych
przypadkach istnieją różne możliwości. Przyjmujemy, że powstała osoba
może być mną lub może być kimś innym, jedynie podobnym do mnie. Jeśli
nowo powstała osoba będzie odczuwała ból, to albo to ja będę go odczuwał,
albo nie. Gdyby to rzeczywiście były różne możliwości, wówczas w sposób
nieunikniony jedna z nich musiałaby być możliwością, która faktycznie
zachodzi. Jak to możliwe, by rzeczywistość nie dokonała między nimi wybo-
ru? Jednakże według poglądu redukcjonistycznego

(9) Nasze pytanie nie dotyczy różnych możliwości. Istnieje tylko
jedna możliwość czy przebieg zdarzeń. Nasze pytanie dotyczy
jedynie różnych możliwych opisów tego przebiegu zdarzeń.

W ten oto sposób nasze pytanie nie ma odpowiedzi. Nie zdecydowaliśmy
jeszcze, który opis zastosować. I właśnie dlatego, nawet bez odpowiedzi na
to pytanie, moglibyśmy poznać całą prawdę o tym, co się zdarzy.

Przypuśćmy, że po rozważeniu takich przykładów porzuciliśmy przekona-
nie, że nasza tożsamość musi być określona. Może się wydawać, że ma to
niewielkie znaczenie. Może się wydawać, że jest to tylko zmiana poglądu
w sprawie jakichś wyobrażonych przypadków, które nigdy faktycznie nie
będą miały miejsca. Być może jednak tak nie jest. Możemy dokonać zmiany
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naszych przekonań na temat natury tożsamości osobowej, a to zmieniłoby
nasze spojrzenie na własne życie.

W niemal wszystkich rzeczywistych przypadkach pytania dotyczące
tożsamości osobowej posiadają odpowiedzi, a zatem twierdzenie (7) nie ma
zastosowania. Jeśli nie znamy tych odpowiedzi, to jest coś, czego nie zna-
my. Zastosowanie ma jednak nadal twierdzenie (8). Nawet bez odpowiedzi
na te pytania możemy znać pełną prawdę o tym, co się zdarza. Znalibyśmy
tę prawdę, gdybyśmy znali fakty dotyczące fizycznej i psychicznej ciągłości.
Gdybyśmy nadal nie znali odpowiedzi na pytanie dotyczące tożsamości – co
wydaje się nieprawdopodobne – nasza niewiedza dotyczyłaby jedynie języka.
Jest tak dlatego, że zastosowanie ma nadal twierdzenie (9). Jeśli znamy te
inne fakty, to nie istnieją nigdy różne możliwości na poziomie tego, co się
zdarza. We wszystkich przypadkach jedyne możliwości, jakie pozostają, leżą
na poziomie językowym. Być może poprawne byłoby powiedzenie, że jakaś
przyszła osoba byłaby mną. Być może poprawne byłoby powiedzenie, że nie
byłaby ona mną. A być może żadne z tych twierdzeń nie byłoby poprawne.
Wyciągam z tego wniosek, że we w s z y s t k i c h przypadkach, jeśli
znamy te inne fakty, powinniśmy uznać pytania dotyczące naszej tożsamości
za pytania dotyczące jedynie języka.

Wniosek ten może zostać mylnie zrozumiany. Po pierwsze, powodem
zadawania takich pytań jest zazwyczaj to, że n i e znamy innych faktów.
Tak więc kiedy pytamy, czy jesteśmy bliscy śmierci, rzadko jest to pytanie
pojęciowe. Zadajemy je, ponieważ nie wiemy, co stanie się z naszymi ciała-
mi, a w szczególności, czy nasze mózgi będą nadal podtrzymywać świado-
mość. Nasze pytanie staje się pojęciowe jedynie wtedy, gdy wcześniej zna-
my już te inne fakty.

Zwróćmy następnie uwagę, że w pewnych przypadkach odpowiednie
fakty wykraczają poza szczegóły rozważanego przypadku. To, czy jakieś
pojęcie znajduje zastosowanie, może zależeć od faktów dotyczących innych
przypadków lub od wyboru między teoriami naukowymi. Przypuśćmy, że
widzimy, iż coś dziwnego dzieje się z nieznanym zwierzęciem. Możemy
zapytać, czy w tym procesie zachowana zostaje tożsamość tego zwierzęcia,
czy też jego rezultatem jest nowe zwierzę (ponieważ to, co widzimy, jest
jakimś rodzajem rozmnażania). Nawet gdybyśmy znali szczegóły tego proce-
su, pytanie to nie byłoby czysto pojęciowe. Odpowiedź zależałaby od tego,
czy proces ów jest częścią naturalnego rozwoju tego rodzaju zwierząt. A to
może być czymś, co musimy dopiero odkryć.

Jeśli utożsamimy osoby z istotami ludzkimi, uznawanymi przez nas za
rodzaj naturalny, ta sama sytuacja będzie miała miejsce w niektórych wyob-
rażalnych przypadkach obejmujących osoby. Ale nie są to tego rodzaju
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przypadki, które rozważam. We wszystkich moich przypadkach dochodzi do
sztucznej interwencji. Żadne fakty dotyczące rozwoju naturalnego nie mogą
być tu istotne. W moim fizycznym spektrum jest tak, że gdybyśmy wiedzie-
li, które z moich komórek zostały zastąpione przez duplikaty, dysponowali-
byśmy wszystkimi istotnymi faktami empirycznymi. W takich przypadkach
wszystkie pozostałe pytania byłyby pojęciowe.

Skoro coś takiego ma miejsce, to lepiej zadać te pytania w inny sposób.
Rozważmy przypadek, w którym wymieniam niektóre części mojego układu
słuchowego, zachowując inne. Stawiam pytanie: „Czy nadal mam jeden i ten
sam układ?” Może się wydawać, że jest to pytanie faktualne. Ponieważ
jednak wiem, co się stało, w rzeczywistości tak nie jest. Lepiej byłoby
zapytać: „Czy po wymianie tych części nadal mogę poprawnie nazywać to
tym samym układem?”

Tak samo jest w przypadku tożsamości osobowej. Przypuśćmy, że znam
fakty dotyczące tego, co stanie się z moim ciałem, oraz dotyczące wszyst-
kich psychicznych powiązań między mną w chwili obecnej a pewną osobą
jutro. Mogę postawić pytanie: „Czy ta osoba będzie mną?” Jest to jednak
mylący sposób sformułowania mego pytania. Sugeruje on, że nie wiem, co
się ma zdarzyć. Jeśli znam te inne fakty, to powinienem zapytać: „Czy
poprawne byłoby nazwanie tej osoby mną?” W ten sposób byłbym świado-
my tego, że jeśli jest coś, czego nie wiem, to tym czymś jest jedynie jakiś
fakt dotyczący naszego języka.

Jestem przekonany, że możemy pójść jeszcze dalej. Takie pytania są,
w pejoratywnym sensie, czysto werbalne. Niektóre pytania pojęciowe zasłu-
gują wprawdzie na rozważenie, lecz pytania dotyczące tożsamości osobowej,
w przypadkach mojego rodzaju, przypominają pytania, które wszyscy uznali-
byśmy za banalne. To, czy po wymianie połowy części, nadal mam ten sam
układ słuchowy, jest mało interesujące. Tak samo za mało interesujące po-
winniśmy uznać to, czy po jednoczesnej wymianie połowy mojego ciała
nadal bym istniał. Jako pytania dotyczące rzeczywistości, są one całkowicie
puste, a jako pytania pojęciowe nie wymagają one odpowiedzi.

Może potrzebne będzie u d z i e l e n i e na takie pytania odpowiedzi
ze względów prawnych. Tak więc możemy zdecydować, że układ słuchowy
powinien być określony jako ten sam, jeśli jego nowe części kosztują mniej
niż połowę jego pierwotnej ceny. Możemy też zdecydować się twierdzić, że
będę istniał dopóty, dopóki wymianie nie ulegnie połowa mojego ciała. Nie
są to jednak odpowiedzi na pytania pojęciowe; są to po prostu decyzje.

(Podobne uwagi mają również zastosowanie, jeśli jesteśmy redukcjonista-
mi utożsamiającymi, którzy sądzą, że osoby są po prostu ciałami. Istnieją
przypadki, w których pytanie o to, czy jesteśmy nadal jednym i tym samym
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ciałem ludzkim, jest czysto werbalne. Tak jest z pewnością w przypadkach
mieszczących się w środku fizycznego spektrum).

Pomocne może się okazać zestawienie tych pytań z pytaniem, które nie
jest czysto werbalne. Przypuśćmy, że badamy jakieś stworzenie, bardzo od
nas różne, np. owada lub jakąś istotę pozaziemską. Znamy wszystkie fakty
dotyczące zachowania i neurofizjologii tego stworzenia. Stworzenie to wije
się energicznie, jak się wydaje w reakcji na jakieś skaleczenie. Stawiamy
pytanie: „Czy jest ono świadome i odczuwa silny ból? Czy też przypomina
jedynie nieczułą maszynę?” Niektórzy behawioryści mogliby powiedzieć:
„Jest to pytanie czysto werbalne. Nie są to różne możliwości, z których
jedna mogłaby być prawdziwa. Są to jedynie różne opisy tego samego stanu
rzeczy”. Uważam, że jest to niewiarygodne. Opisy te prezentują nam, jak
sądzę, dwie całkowicie różne możliwości. Pytanie o to, czy jakieś stworze-
nie było nieświadome, czy też odczuwało silny ból, nie może być puste lub
czysto werbalne.

Czymś naturalnym jest myślenie w ten sam sposób o własnej tożsamości.
Jeśli wiem, że jakaś część moich komórek ulegnie wymianie, to jak może
być czysto werbalnym pytanie o to, czy jestem bliski śmierci, czy też jutro
obudzę się znowu? Właśnie dlatego, że trudno w to uwierzyć, redukcjonizm
zasługuje na rozważenie. Jeśli staniemy się redukcjonistami, może to zmie-
nić niektóre z naszych najgłębszych założeń dotyczących nas samych.

Założenia te, jak już powiedziałem, obejmują przypadki rzeczywiste
i nasze własne życie. Ujawnia się je jednak najlepiej rozważając wyobrażone
przypadki problematyczne. Warto szerzej wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje.

W zwykłych przypadkach pytania dotyczące naszej tożsamości posiadają
odpowiedzi. W takich przypadkach istnieje jakiś fakt dotyczący tożsamości
osobowej i redukcjonizm jest jednym z poglądów dotyczących tego, jakiego
rodzaju jest to fakt. Według tego poglądu tożsamość osobowa polega wy-
łącznie na fizycznej i/lub psychicznej ciągłości. Może się okazać, że trudno
nam rozstrzygnąć, czy akceptujemy ten pogląd, ponieważ może nie być
wcale jasne, kiedy jeden fakt polega wyłącznie na jakimś innym fakcie.
Możemy nawet wątpić, czy redukcjoniści i ich krytycy rzeczywiście różnią
się w poglądach.

Inaczej jest w przypadkach problematycznych. Kiedy nie możemy odpo-
wiedzieć na pytania dotyczące tożsamości osobowej, łatwiej jest rozstrzyg-
nąć, czy akceptujemy pogląd redukcjonistyczny. Powinniśmy zapytać: czy
uważamy te przypadki za zagadkowe? Czy też raczej akceptujemy redukcjo-
nistyczne twierdzenie, że nawet bez odpowiedzi na te pytania, o ile tylko
znalibyśmy fakty dotyczące odpowiednich ciągłości, wiedzielibyśmy, co się
zdarzyło?
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Większość z nas rzeczywiście uznaje takie przypadki za zagadkowe.
Jesteśmy przekonani, że nawet gdybyśmy znali te inne fakty, lecz nie mogli-
byśmy odpowiedzieć na pytania dotyczące naszej tożsamości, byłoby coś,
czego byśmy nie wiedzieli. To sugeruje, że zgodnie z naszym poglądem
tożsamość osobowa n i e polega wyłącznie na jednej bądź obu tych ciąg-
łościach (fizycznej i psychicznej), lecz jest odrębnie zachodzącym faktem
lub dodatkowym elementem w tym, co się zdarza. Redukcjonistyczna kon-
cepcja musi więc coś pomijać. A wobec tego istnieje rzeczywista rozbież-
ność poglądów, i to taka, która stosuje się do wszystkich przypadków.

Wielu z nas nie tylko uważa takie przypadki za zagadkowe, ale i skłania
się do przekonania, że we wszystkich takich przypadkach pytania dotyczące
naszej tożsamości muszą posiadać odpowiedzi brzmiące: „tak” albo „nie”.
Aby było to prawdą, tożsamość osobowa musi być odrębnie zachodzącym
faktem wyjątkowo prostego rodzaju. Musi się wiązać z jakimś specjalnym
bytem, takim jak kartezjańska jaźń, który istnieje w pełni lub wcale.

Mówiąc, że przyjmujemy takie założenia, n i e twierdzę, że wierzymy
w kartezjańskie jaźnie. Niektórzy z nas w nie wierzą. Jednakże, jak pode-
jrzewam, przekonania wielu z nas są niespójne. Jeśli zostaniemy zapytani,
czy wierzymy, że istnieją kartezjańskie jaźnie, to być może odpowiemy
„nie”. I być może przyjmujemy również, że – jak twierdzą redukcjoniści –
istnienie osoby polega wyłącznie na istnieniu ciała oraz na występowaniu
serii wzajemnie powiązanych zdarzeń mentalnych i fizycznych. Jednakże
nasze reakcje na przypadki problematyczne dowodzą, że nie w pełni akcep-
tujemy ten pogląd, bądź – jeśli go akceptujemy – to wydaje się, że przyjmu-
jemy zarazem pogląd odmienny.

Taki konflikt przekonań jest dość powszechny. Na poziomie refleksyjnym
czy intelektualnym możemy być przeświadczeni, że pewien pogląd jest
prawdziwy, lecz na innym poziomie, takim, który angażuje bardziej bezpo-
średnio nasze emocje, możemy nadal myśleć i odczuwać, tak jakby prawdzi-
wy był inny pogląd. Przykładem niech będzie nadzieja lub strach, o których
wiemy, że są bezpodstawne. Podejrzewam, że wielu z nas żywi takie nie-
spójne przekonania na temat problemów metafizycznych, które najbardziej
nas frapują, takich jak wolna wola, upływ czasu, świadomość i jaźń.

II

Przechodzę obecnie od natury tożsamości osobowej do sprawy jej waż-
ności. Uważa się powszechnie, że tożsamość osobowa posiada wielkie racjo-
nalne i moralne znaczenie. Uważa się, że to właśnie fakt tożsamości daje
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nam powód, by troszczyć się o naszą przyszłość. Również niektóre zasady
moralne, takie jak zasada zasługi czy zasada sprawiedliwości rozdzielczej,
zakładają twierdzenia o tożsamości. Odrębność osób czy też nietożsamość
różnych ludzi określa się jako „podstawowy fakt dla moralności”.

Mogę tu ustosunkować się tylko do jednej z tych kwestii: do tego, co ma
znaczenie dla naszego przetrwania. Nie chodzi mi o to, co czyni nasze prze-
trwanie dobrym, lecz o to, co sprawia, że nasze przetrwanie ma znaczenie,
bez względu na jego dobro lub zło. Co w naszym przetrwaniu daje nam
powód do antycypującej lub roztropnościowej troski?

Możemy wyjaśnić tę kwestię za pomocą całkowicie fikcyjnego przypad-
ku. Załóżmy, że chociaż troszczę się o całą moją przyszłość, szczególną
wagę przywiązuję do tego, co przydarzy mi się w przyszłe wtorki. Zamiast
odczuwać łagodny ból w przyszły wtorek, wybrałbym raczej dotkliwy ból
w jakikolwiek inny przyszły dzień. Taki rozkład troski byłby irracjonalny.
To, że będę odczuwał ten ból we wtorek, nie stanowi żadnego powodu, aby
troszczyć się o niego bardziej. A co z faktem, że ten ból będzie m ó j?
Czy t o jest powód, aby troszczyć się o niego bardziej?

Wielu ludzi odpowiedziałoby „tak”. Według nich tym, co daje nam po-
wód, aby troszczyć się o naszą przyszłość, jest właśnie to, że będzie to
nasza przyszłość. Tożsamość osobowa ma znaczenie dla przetrwania.

Odrzucam ten pogląd. Jestem przekonany, że tym, co ma przede wszyst-
kim znaczenie, są dwie inne relacje: ciągłość psychiczna i powiązania, które
w normalnych przypadkach zachodzą między różnymi częściami życia danej
osoby. Relacje te tylko w przybliżeniu pokrywają się z tożsamością osobo-
wą, ponieważ w przeciwieństwie do niej są one częściowo stopniowalne.
Jestem też przekonany, że nie mają one tak wielkiego znaczenia, jakie przy-
pisuje się tożsamości.

Istnieją rozmaite sposoby zakwestionowania wagi tożsamości. Jeden z ar-
gumentów można streścić następująco:

(1) Tożsamość osobowa polega wyłącznie na pewnych innych fak-
tach.

(2) Jeśli jeden fakt polega wyłącznie na innych, to tylko te inne
fakty mogą mieć znaczenie racjonalne i moralne. Powinniśmy
spytać, czy te inne fakty, same w sobie, są ważne.

A zatem

(3) Tożsamość osobowa nie może być racjonalnie lub moralnie do-
niosła. Ważne mogą być tylko owe inne fakty, na których polega
tożsamość osobowa.
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Mark Johnston odrzuca ten argument3. Nazywa go a r g u m e n t e m
z d o ł u, ponieważ stwierdza się w nim, że jeśli jeden fakt polega wy-
łącznie na pewnych innych, to ważne są jedynie owe inne fakty z niższego
poziomu. Odpowiedzią Johnstona jest to, co nazywa on a r g u m e n -
t e m z g ó r y. Jego zdaniem nawet jeśli fakty z niższego poziomu
same w sobie nie są ważne, to ważny może być fakt z wyższego poziomu.
A wówczas fakty z niższego poziomu będą miały pochodne znaczenie. Będą
one ważne nie same w sobie, lecz jako konstytuujące fakt z wyższego po-
ziomu.

Dla zilustrowania tej rozbieżności możemy wyjść od innego przypadku.
Załóżmy, że pytamy o to, co chcemy, by się stało, gdybyśmy wskutek u-
szkodzenia mózgu nieodwracalnie utracili świadomość. Będąc w tym stanie,
nadal pozostawalibyśmy przy życiu. Ale fakt ten powinien być rozumiany
w sposób redukcjonistyczny. Nie może on być tym samym, co fakt, że nasze
serca wciąż biją, a nasze inne organy wciąż funkcjonują. Nie byłby to jed-
nak niezależny lub odrębnie zachodzący fakt. To, że pozostawalibyśmy przy
życiu, choć nieodwracalnie pozbawieni świadomości, polegałoby wyłącznie
na tych innych faktach.

W myśl mojego argumentu z dołu, powinniśmy spytać, czy te inne fakty
same w sobie są ważne. Gdybyśmy byli nieodwracalnie pozbawieni świado-
mości, to czy byłoby dla nas lub dla innych czymś dobrym, że nasze serca
i inne organy wciąż by funkcjonowały? Jeśli odpowiadamy „nie”, to powin-
niśmy wyciągnąć z tego wniosek, że pozostawanie przez nas przy życiu nie
byłoby ważne.

Gdyby Johnston miał rację, to moglibyśmy odrzucić ten argument. Mogli-
byśmy odwołać się do argumentu z góry, mówiąc:

Być może to, że nasze serca i inne organy funkcjonowałyby nadal, nie
jest samo w sobie czymś dobrym. Lecz jest czymś dobrym pozostawać
przy życiu. A skoro tak, to czymś racjonalnym jest mieć nadzieję, że
nawet jeśli nigdy nie moglibyśmy odzyskać świadomości, nasze serca
będą biły tak długo, jak to jest możliwe. Byłoby to czymś dobrym,
ponieważ konstytuowałoby pozostawanie przez nas przy życiu.

Uważam, że z tych dwóch argumentów, mój jest bardziej wiarygodny.

3 W rozprawie Human Concerns without Superlative Selves, w: D a n c y (ed.), Reading
Parfit, s. 149-179.
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Zastanówmy się teraz nad powstającym w takich przypadkach problemem
moralnym. Niektórzy ludzie wyrażają pisemne życzenie, by praca ich serca
została przerwana, gdyby wskutek uszkodzenia mózgu nieodwracalnie utraci-
li świadomość. Jestem przekonany, że powinniśmy spełnić ich życzenie.
Jednakże wielu ludzi zajmuje odmienne stanowisko. Mogliby oni odwołać
się do argumentu z góry i powiedzieć:

Nawet jeśli tacy ludzie nie mogą nigdy odzyskać świadomości, cho-
ciaż ich serca ciągle biją, to można ich z pewnością nazwać żywymi.
A skoro tak, to zatrzymanie pracy ich serca byłoby aktem zabójstwa.
A z wyjątkiem samoobrony zabójstwo jest zawsze czymś złym.

Zgodnie z tym poglądem powinniśmy pozwolić, aby serca tych ludzi biły
przez miesiące lub nawet lata.

Wydaje mi się, że jest to błędne jako odpowiedź na problem moralny.
(Odrębną sprawą jest to, jakie powinno być prawo). Jednakże dla wielu
ludzi słowo „zabójstwo” ma taką siłę, że czymś ważnym wydaje się to, czy
ma ono zastosowanie do danego przypadku.

Przejdźmy teraz do innego tematu. Załóżmy, że po próbie rozstrzygnięcia,
czy ludzie mają wolną wolę, zostaliśmy przekonani przez jeden z dwóch
poglądów kompatybilistycznych. Zgodnie z pierwszym z nich, nazywamy
wybory „nie-wolnymi”, jeśli zostały one przyczynowo wywołane w pewien
określony sposób, natomiast „wolnymi” nazywamy te, które zostały przyczy-
nowo wywołane w pewien inny sposób. Zgodnie z drugim poglądem, wybo-
ry nazywamy „nie-wolnymi”, jeśli wiemy, w jaki sposób zostały przyczyno-
wo wywołane, natomiast nazywamy je „wolnymi”, jeśli tego do tej pory nie
odkryliśmy.

Załóżmy następnie, że po rozważeniu obu powodów przeprowadzenia
tego rozróżnienia, dochodzimy do przekonania, że żaden z nich sam w sobie
nie ma takiego znaczenia, które mogłoby uzasadniać stwierdzanie winy lub
zasługi bądź też ich braku. Wydaje nam się, że różnica między tymi dwoma
rodzajami przyczynowej determinacji nie ma takiej wagi i jesteśmy przeko-
nani, że to, czy przyczyny decyzji zostały już odkryte, nie może być aż tak
ważne. (Zauważmy, że porównując argumenty z góry i z dołu, nie musimy
faktycznie przyjmować tych twierdzeń. Pytamy o to, czy j e ś l i zaakcep-
towaliśmy odpowiednie przesłanki, to powinniśmy przyjąć te argumenty).

W myśl mojego argumentu z dołu, jeśli fakt, że jakiś wybór jest wolny,
polega wyłącznie na jednym z tych innych faktów i jeśli sądzimy, że te inne
fakty same w sobie nie mogą być moralnie ważne, to powinniśmy dojść do
wniosku, że ważne nie może być również to, czy wybór dokonany przez
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pewną osobę był wolny. Albo wybory, które nie są wolne, mogą zasługiwać
na karę, albo wybory, które są wolne, nie mogą. Zgodnie z podanym przez
Johnstona argumentem z góry, nawet jeśli te inne fakty nie są same w sobie
ważne – nawet jeśli same w sobie są one banalne – mogą posiadać pochod-
ne znaczenie, jeśli – i z tego względu, że – konstytuują fakt, iż wybór doko-
nany przez pewną osobę był wolny. Tak jak poprzednio, argument z dołu
wydaje mi się bardziej wiarygodny.

Możemy teraz rozważyć kwestię leżącą u podłoża tej rozbieżności.
Jak już stwierdziłem, jeśli jeden fakt polega wyłącznie na pewnych in-

nych, to nie jest on faktem niezależnym lub odrębnie zachodzącym. Ponadto
w przypadkach, które nas tu interesują, jest on również – w relacji do tych
innych faktów – faktem jedynie pojęciowym. Stąd jeśli jakaś osoba nieod-
wracalnie utraciła świadomość, chociaż jej serce wciąż bije, to jest faktem
pojęciowym, że nadal pozostaje ona przy życiu. Nazywając ten fakt pojęcio-
wym, nie mam na myśli tego, że jest to fakt dotyczący naszych pojęć. To,
że ta osoba jest żywa, jest faktem dotyczącym tej osoby. Ale jeśli już
stwierdziliśmy, że serce tej osoby ciągle bije, to twierdząc, że ona żyje, nie
podajemy żadnych dodatkowych informacji o rzeczywistości. Podajemy
jedynie dodatkowe informacje o naszym użyciu słów „osoba” i „żyje”.

Gdy z kolei pytamy, co jest tutaj ważne, to kluczowa kwestia jest nastę-
pująca. Załóżmy, że zgadzamy się, iż samo w sobie nie jest ważne to, że
serce takiej osoby wciąż bije. Czy moglibyśmy powiedzieć, że w inny spo-
sób fakt ten jest ważny, ponieważ czyni trafnym stwierdzenie, iż ta osoba
wciąż żyje? Jeśli odpowiadamy „tak”, to traktujemy język jako ważniejszy
od rzeczywistości. Twierdzimy bowiem, że nawet jeśli pewien fakt nie jest
sam w sobie ważny, to może on być ważny, jeśli – i z tego względu, że –
pozwala na zastosowanie pewnego słowa.

Uważam, że jest to irracjonalne. Według mnie tym, co ma znaczenie, są
fakty dotyczące świata, z uwagi na które pewne pojęcie ma zastosowanie.
Jeśli fakty dotyczące świata nie mają racjonalnego lub moralnego znaczenia,
a fakt, że pojęcie to ma zastosowanie, nie jest dodatkowym elementem
w tym, co się zdarza, to ów pojęciowy fakt nie może być doniosły.

Johnston wysuwa drugi zarzut przeciwko mojemu argumentowi. Twierdzi
on, że gdyby fizykalizm był prawdziwy, to wszystkie fakty polegałyby wy-
łącznie na faktach dotyczących cząstek elementarnych. Rozważane same
w sobie te fakty dotyczące cząstek nie miałyby racjonalnego lub moralnego
znaczenia. Zastosowanie argumentu z dołu musi prowadzić nas do wniosku,
że nic nie jest ważne. Johnston zauważa: „Nie jest to dowód nihilizmu. Jest
to reductio ad absurdum”.
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W świetle tego, co tu zaproponowałem, zarzut ten można – jak sądzę –
odeprzeć. Być może istnieje sens, w którym, o ile fizykalizm byłby prawdzi-
wy, wszystkie fakty polegałyby wyłącznie na faktach dotyczących cząstek
elementarnych. Nie jest to jednak ten rodzaj redukcji, który miałem na myś-
li. Twierdząc, że tożsamość osobowa polega wyłącznie na pewnych innych
faktach, mam na myśli ściślejszą i częściowo pojęciową relację. Twierdzenia
dotyczące tożsamości osobowej mogą nie mieć tego samego znaczenia, co
twierdzenia o fizycznej i/lub psychicznej ciągłości. Jednakże znając fakty
dotyczące tych ciągłości i rozumiejąc pojęcie osoby, znalibyśmy tym sa-
mym, lub bylibyśmy w stanie poznać, fakty dotyczące osób. Stąd moja teza,
że jeśli znamy te inne fakty, to pytania dotyczące tożsamości osobowej
należy traktować jako pytania dotyczące nie rzeczywistości, lecz jedynie
naszego języka. Twierdzenia te nie stosują się do faktów dotyczących cząs-
tek elementarnych. Nie jest na przykład prawdą, że gdybyśmy wiedzieli, jak
poruszają się te cząstki w ciele pewnej osoby i rozumieli nasze pojęcia, to
znalibyśmy tym samym, lub bylibyśmy w stanie poznać, wszystkie istotne
fakty dotyczące tej osoby. Aby zrozumieć otaczający nas świat, potrzebuje-
my czegoś więcej niż tylko fizyki i wiedzy o naszym własnym języku.

Mój argument nie głosi, że tam, gdzie istnieją fakty na różnych pozio-
mach, znaczenie mają zawsze fakty z najniższego poziomu. Jest to z pew-
nością fałszywe. Rozważamy przypadki, w których – z uwagi na fakty z pe-
wnego niższego poziomu – fakt z wyższego poziomu jest w naszkicowanym
powyżej sensie jedynie pojęciowy. Twierdzę, że takie pojęciowe fakty nie
mogą być racjonalnie lub moralnie doniosłe. Ważna jest rzeczywistość, a nie
to, jak ją opisujemy. A zatem pogląd ten można by nazwać r e a l i z -
m e m d o t y c z ą c y m z n a c z e n i a.

Jeśli jesteśmy redukcjonistami w sprawie osób i realistami w sprawie
znaczenia, to powinniśmy dojść do wniosku, że tożsamość osobowa nie jest
ważna. Czy możemy przyjąć ten wniosek?

Większość z nas jest przekonana, że powinniśmy troszczyć się o własną
przyszłość, ponieważ będzie to n a s z a przyszłość. Sądzę, że ważna jest
nie tożsamość, lecz pewne inne relacje. Dla ułatwienia rozstrzygnięcia, który
z tych poglądów jest słuszny, powinniśmy rozważyć przypadki, w których
tożsamość i te relacje nie pokrywają się z sobą.

To, jakie są to przypadki, zależy od przyjmowanego przez nas kryterium
tożsamości. Zacznę od najprostszej postaci kryterium fizycznego, według
którego osoba nadal istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy w dalszym ciągu
istnieje ciało tej osoby. Taki musi być pogląd tych, którzy sądzą, że osoby
są po prostu ciałami. Jest to również pogląd wielu z tych, którzy utożsamia-
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ją osoby z istotami ludzkimi. Nazwijmy je k r y t e r i u m c i e l e s -
n y m.

Załóżmy, że w wyniku uszkodzenia kręgosłupa zostałem częściowo spara-
liżowany. Mam brata, który umiera na chorobę mózgu. Dzięki zastosowaniu
nowych technik, z chwilą, gdy mózg mojego brata przestanie funkcjonować,
moja głowa może zostać przeszczepiona do reszty ciała mojego brata. Ponie-
waż jesteśmy identycznymi bliźniakami, mój mózg kontrolowałby wówczas
ciało, które byłoby dokładnie takie jak moje, z wyjątkiem tego, że nie było-
by sparaliżowane.

Czy powinienem zgodzić się na tę operację? Spośród tych, którzy przyj-
mują, że tym, co ma znaczenie, jest tożsamość, trzy grupy odpowiedziałyby
„nie”. Pierwsi akceptują kryterium cielesne. Ludzie ci są przekonani, że
gdyby ta operacja została przeprowadzona, umarłbym. Następnego dnia
osoba z moją głową byłaby moim bratem, który błędnie uważałby, że jest
mną. Drudzy nie są pewni, co by się stało. Sądzą oni, że zgoda na tę opera-
cję byłaby ryzykowna, ponieważ powstała w jej wyniku osoba mogłaby nie
być mną. A jeszcze inni podają odmienny powód, dlaczego powinienem
odrzucić tę operację: nieokreśloność tego, czy ta osoba byłaby mną. W myśl
wszystkich tych poglądów ważne jest to, kim byłaby ta osoba.

Według mnie ta kwestia jest bez znaczenia. Gdyby operacja została prze-
prowadzona, następnego dnia osoba z moją głową byłaby przekonana, że jest
mną, odnosiłaby wrażenie, że pamięta to, iż żyła moim życiem, oraz byłaby
pod każdym innym względem psychicznie taka, jak ja. Fakty te miałyby
również swą normalną przyczynę – ciągłe istnienie mego mózgu. Ponadto
ciało tej osoby byłoby takie, jak moje. Z tych wszystkich względów jej
życie byłoby dokładnie takie, jak życie, które wiódłbym, gdyby mój paraliż
został wyleczony. Sądzę, że biorąc pod uwagę wszystkie te fakty, powinie-
nem zgodzić się na taką operację. To, czy ta osoba byłaby mną, jest nieis-
totne.

Wszystko to może wydawać się ważne. Przecież gdyby nie była ona mną,
to przestałbym istnieć. Ale gdyby ta osoba nie była mną, to fakt ten pole-
gałby wyłącznie na innym fakcie. Polegałby on wyłącznie na fakcie, że moje
ciało zostało wymienione poniżej karku. Czy ten drugi fakt, rozważany sam
w sobie, jest ważny? Czy samo w sobie może mieć znaczenie to, że krew
utrzymująca przy życiu mój mózg będzie krążyć nie przez moje serce i płu-
ca, lecz przez serce i płuca mojego brata? Czy samo w sobie może mieć
znaczenie to, że mój mózg będzie kontrolował nie resztę mojego ciała, lecz
resztę innego ciała, które jest całkowicie podobne do mojego?

Jeśli jesteśmy przekonani, że te fakty byłyby równoznaczne z moim
nieistnieniem, to trudne może być skoncentrowanie się na pytaniu, czy same
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w sobie fakty te mają jakieś znaczenie. Dla ułatwienia powinniśmy sobie
wyobrazić, że przyjmujemy odmienne stanowisko. Załóżmy, że jesteśmy
przekonani, iż następnego dnia po operacji osoba z moją głową b y ł a b y
mną. Czy sądzilibyśmy wówczas, że miałoby jakieś istotne znaczenie to, że
moja głowa została przeszczepiona do tego innego ciała? Bynajmniej. Po-
traktowalibyśmy otrzymanie przeze mnie nowego tułowia i nowych człon-
ków tak samo, jak otrzymanie jakiegokolwiek mniejszego przeszczepu, np.
nowego serca czy nowych nerek. Widać więc, że gdyby istotne znaczenie
miało to, iż wymianie ulegnie nie kilka takich organów, lecz całe moje ciało
poniżej karku, to powodem mogłoby być jedynie to, że w tym wypadku
powstała osoba n i e byłaby mną.

Zgodnie z moim argumentem powinniśmy teraz dojść do wniosku, że
żaden z tych faktów nie mógłby mieć istotnego znaczenia. Ponieważ samo
w sobie nie byłoby ważne to, że moja głowa została przeszczepiona do tego
ciała – a to tylko składałoby się na fakt, że powstała osoba nie byłaby mną
– samo w sobie nie byłoby również ważne to, że owa osoba nie jest mną.
Być może nie byłoby czymś irracjonalnym żałować nieco tych faktów, ale
– jak sądzę – zostały one zdecydowanie przeważone przez fakt, że w przeci-
wieństwie do mnie powstała osoba nie byłaby sparaliżowana.

Gdy zastosuje się mój argument do własnego istnienia, to trudno go
zaakceptować. Ale, tak jak poprzednio, podstawową kwestią jest względna
ważność języka i rzeczywistości.

Według mojego poglądu ważne jest to, co ma się zdarzyć. Gdybym wie-
dział, że moja głowa mogłaby być przeszczepiona do pozostałej części jakie-
goś ciała takiego jak moje i że powstała osoba byłaby dokładnie taka jak ja,
wiedziałbym wystarczająco wiele, aby rozstrzygnąć, czy zgodzić się na tę
operację. Nie muszę pytać, czy powstałą osobę można by poprawnie nazwać
mną. Nie jest to dodatkowy element w tym, co ma się zdarzyć.

To rozróżnienie może się jednak wydawać fałszywe. Moglibyśmy powie-
dzieć, że ważne jest to, czy powstała osoba byłaby m n ą. Jednakże ta
osoba byłaby mną wtedy i tylko wtedy, gdyby można ją poprawnie nazwać
mną. Pytając zatem o to, jak można by ją nazwać, nie zadajemy jedynie
pytania pojęciowego. Pytamy o rzeczywistość.

Zarzut ten nie rozróżnia przypadków dwojakiego rodzaju. Przypuśćmy,
że pytam mojego lekarza, czy podczas zabiegu, któremu zostanę poddany,
będę odczuwał ból. Jest to pytanie faktualne. Pytam o to, co się zdarzy.
Ponieważ ból można nazwać słowem „ból”, m ó g ł b y m zadać moje
pytanie w inny sposób. Mógłbym powiedzieć: „Czy poprawne będzie opisa-
nie mnie jako odczuwającego ból w trakcie zabiegu?” Byłoby to jednak
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mylące, ponieważ sugerowałoby, że pytam o sposób używania przez nas
słowa „ból”.

Mógłbym zadać to pojęciowe pytanie w jakimś innym przypadku. Załóż-
my, że wiem, iż przekraczając kanał La Manche, będę, jak zawsze, odczu-
wał objawy choroby morskiej. Mógłbym się zastanawiać, czy poprawne
byłoby nazwanie tych odczuć „bólem”. Również w tym przypadku mógłbym
zadać moje pytanie w inny sposób. Mógłbym powiedzieć: „Czy będę odczu-
wał ból przekraczając kanał La Manche?” Byłoby to jednak mylące, ponie-
waż sugerowałoby, że pytam o to, co się zdarzy.

W przypadku medycznym nie wiem, w jakim stanie świadomości będę
się znajdował. Są tu różne możliwości, W przypadku przekraczania kanału
La Manche takich różnych możliwości nie ma. Wiem już, w jakim stanie
świadomości będę się znajdował. Pytam jedynie, czy ten stan można by
opisać w pewien inny sposób.

Ważne jest to, czy będę odczuwał ból w trakcie zabiegu medycznego.
Ważne jest również to, czy przekraczając kanał La Manche będę miał obja-
wy choroby morskiej. Nie jest natomiast ważne, czy można mnie będzie
określić jako doznającego ból, gdy odczuwam objawy choroby morskiej.

Powróćmy do naszego głównego przykładu. Załóżmy, że wiem, iż prze-
szczep mojej głowy do pozbawionego głowy ciała mojego brata będzie
udany. Pytam, czy powstała osoba będzie mną. Czy jest to bliższe przypad-
kowi medycznemu, czy też przypadkowi przekraczania kanału La Manche?
Czy pytam o to, co się zdarzy, czy też o to, czy to, o czym wiem, że się
zdarzy, można by opisać w pewien sposób?

Zgodnie z moim poglądem powinienem uznać, że pytam o to drugie.
Wiem już, co się zdarzy. Powstanie ktoś z moją głową i z ciałem mojego
brata. Pytanie o to, czy ta osoba będzie mną, jest czysto werbalne. I właśnie
dlatego, nawet jeśli ta osoba nie będzie mną, nie ma to znaczenia.

Można by zareplikować: „Wybierając ten przykład, postępujesz nieuczci-
wie. Rzecz jasna, powinieneś zgodzić się na tę operację. Ale jest tak dlate-
go, że powstała osoba b y ł a b y tobą. Powinniśmy odrzucić kryterium
cielesne. Tak więc ten przypadek nie może pokazywać, że tożsamość nie
jest ważna”.

Ponieważ istnieją ludzie, którzy przyjmują to kryterium, moje postępowa-
nie nie jest nieuczciwe. Warto próbować pokazać tym ludziom, że tożsamość
nie jest ważna. Przystaję jednak na część tej repliki. Zgadzam się, że powin-
niśmy odrzucić kryterium cielesne.

Niektórzy odwołujący się do tego kryterium sądzą, że osoby są wyłącznie
ciałami. Ale jeśli stoimy na tym stanowisku, lepiej byłoby utożsamić osobę
z jej mózgiem lub układem nerwowym. Weźmy z kolei pod uwagę tych,

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon
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którzy sądzą, że osoby są określonego rodzaju zwierzętami, tj. istotami
ludzkimi. Moglibyśmy przyjąć taki pogląd, a mimo to odrzucać kryterium
cielesne. Moglibyśmy twierdzić, że zwierzęta nadal istnieją wtedy, gdy nadal
istnieją i funkcjonują najważniejsze części ich ciał. Moglibyśmy również
twierdzić, że przynajmniej w przypadku istot ludzkich mózg jest czymś tak
ważnym, że jego przetrwanie jest równoznaczne z przetrwaniem istoty ludz-
kiej. W myśl obu tych poglądów w podanym przeze mnie fikcyjnym przy-
padku osoba z moją głową byłaby jutro mną. I takie właśnie – po zastano-
wieniu – byłoby przekonanie większości z nas.

Mój własny pogląd jest podobny. Sformułowałbym go nie jako twierdze-
nie o rzeczywistości, lecz jako twierdzenie pojęciowe. Zgodnie z moim
poglądem nie byłoby czymś niepoprawnym nazwanie tej osoby mną; byłby
to najlepszy opis tego przypadku.

Gdybyśmy zgodzili się, że ta osoba jest mną, to nadal dowodziłbym, że
ten fakt nie jest ważny. Ważna jest nie tożsamość, lecz jeden czy kilka
innych faktów, na których ona polega. Przyznaję jednak, że gdy tożsamość
pokrywa się z tymi innymi faktami, trudniej jest rozstrzygnąć, czy akceptu-
jemy wniosek tego argumentu. A zatem jeśli odrzucamy kryterium cielesne,
to musimy rozważyć inne przypadki.

Przypuśćmy, że przyjmujemy mózgową wersję kryterium psychicznego.
Zgodnie z tym poglądem, jeśli będzie istniała jedna przyszła osoba, która
jest psychicznie ciągła ze mną, z uwagi na posiadanie odpowiednio dużej
części mojego mózgu, to osoba ta będzie mną. Jednakże ciągłość psychiczna
bez swej normalnej przyczyny, tj. ciągłego istnienia odpowiednio dużej
części mojego mózgu, nie wystarcza do tożsamości. Moja kopia nie byłaby
mną.

Pamiętajmy też, że przedmiot może nadal istnieć, nawet jeśli wszystkie
jego części zostały stopniowo wymienione. Załóżmy, że za każdym razem,
gdy pewien drewniany statek przybija do portu, kilka jego desek zostaje
wymienionych. Po pewnym czasie ten sam statek może w całości składać
się z innych desek.

Załóżmy ponownie, że potrzebuję zabiegu chirurgicznego. Wszystkie
moje komórki mózgowe posiadają wadę, która z czasem może się okazać
zgubna. Chirurdzy mogliby wymienić wszystkie te komórki, umieszczając
nowe, które są dokładnymi kopiami starych, z wyjątkiem tego, że nie posia-
dają żadnej wady.

Chirurdzy mogliby wykonać to dwojako. W p i e r w s z y m
p r z y p a d k u przeprowadzono by sto operacji. W trakcie każdej z nich
chirurdzy usunęliby setną część mojego mózgu i umieścili kopie tych części.
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W p r z y p a d k u d r u g i m chirurdzy najpierw usunęliby wszystkie
istniejące części mojego mózgu, a następnie umieścili w ich miejsce kopie.

Zachodzi tu poważna różnica. W przypadku pierwszym mój mózg nadal
istniałby, tak jak statek, w którym wymieniano by stopniowo wszystkie jego
deski. W przypadku drugim mój mózg przestałby istnieć, a moje ciało otrzy-
małoby nowy mózg.

Niemniej jednak różnica ta jest znacznie mniejsza niż różnica między
zwykłym przetrwaniem a teletransportacją. W obu przypadkach w później-
szym czasie będzie istniała osoba, której mózg będzie całkowicie taki, jak
mój obecny mózg, ale pozbawiony jego wad, a więc osoba psychicznie
ciągła ze mną. W o b u przypadkach mózg tej osoby będzie zbudowany
z takich samych nowych komórek, z których każda jest kopią jednej
z moich istniejących komórek. Przypadki te różnią się jedynie sposobem
umieszczania tych nowych komórek. W przypadku pierwszym chirurdzy na
przemian usuwają stare komórki i umieszczają nowe. W przypadku drugim
usuwają wszystkie stare komórki przed umieszczeniem nowych.

Zgodnie z kryterium mózgowym jest to różnica między życiem a śmier-
cią. W przypadku pierwszym powstała osoba byłaby mną. W przypadku
drugim n i e byłaby mną, a zatem przestałbym istnieć.

Czy ta różnica ma znaczenie? Zastosujmy ponownie argument z dołu.
Różnica ta polega na fakcie, że zamiast na przemian usuwać stare komórki
i umieszczać nowe, chirurg usuwa wszystkie stare komórki przed umieszcze-
niem nowych. Czy wzięte samo w sobie jest to ważne? Nie sądzę. Nie uwa-
żalibyśmy tego za ważne, gdyby nie konstytuowało to faktu, że powstała
osoba nie byłaby mną. Skoro jednak ten fakt sam w sobie nie jest ważny
– a tylko to składa się na fakt, że w przypadku drugim przestałbym istnieć
– to powinienem z tego wyciągnąć wniosek, że utrata przeze mnie istnienia
nie jest ważna.

Przypuśćmy, że uważacie, iż są to przypadki problematyczne, takie,
w których nie wiecie, co stałoby się ze mną. Powróćmy do prostszego spek-
trum fizycznego. W każdym z przypadków należących do tego szeregu jakaś
część moich komórek zostanie zastąpiona duplikatami. W odniesieniu do
niektórych części – powiedzmy 20, 50 lub 70 procent – większość z nas nie
będzie pewna, czy powstała osoba będzie mną. (Tak jak poprzednio, jeśli
nie jesteśmy o tym przekonani, to moje uwagi można by odnieść, z pewny-
mi modyfikacjami, do połączonego spektrum).

Zgodnie z moim poglądem we wszystkich przypadkach w tym szeregu
pytanie o to, czy powstała osoba byłaby mną, jest czysto pojęciowe. Nawet
bez odpowiedzi na to pytanie mogę wiedzieć, co się zdarzy. Jeśli czegoś nie
wiem, to jedynie tego, jak moglibyśmy opisać to, co się zdarzy. A ta poję-
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ciowa kwestia nie jest nawet, jak sądzę, interesująca. Jest ona czysto werbal-
na, podobnie jak kwestia dotycząca tego, czy po wymianie niektórych części
nadal miałbym ten sam układ słuchowy.

Gdy wyobrażamy sobie te przypadki z pierwszoosobowego punktu widze-
nia, to mimo wszystko trudno jest uznać to za problem czysto werbalny.
Jeśli nie wiem, czy jutro wciąż będę istnieć, to trudno jest uznać, że wiem,
co się zdarzy. Czymże jednak jest to, czego nie wiem? Jeśli istnieją różne
możliwości, na poziomie tego, co się zdarza, to jaka jest między nimi różni-
ca? Na czym ta różnica miałaby polegać? Gdybym miał duszę lub kartezjań-
ską jaźń, mogłyby istnieć różne możliwości. Być może nawet gdyby n pro-
cent moich komórek zostało wymienionych, moja dusza nadal pozostawałaby
w bliskiej relacji z moim mózgiem. A może zastąpiłaby ją inna dusza. Przy-
jęliśmy jednak, że takie byty nie istnieją. Czym innym jeszcze mogłaby być
ta różnica? Gdy powstała osoba obudzi się jutro, to co mogłoby sprawiać,
że jest prawdą bądź fałszem, iż jest ona mną?

Można by powiedzieć, że pytając o to, co się zdarzy, pytam o to, czego
mogę oczekiwać. Czy mogę oczekiwać, że ponownie się obudzę? Czy jeśli
ta osoba będzie doznawać bólu, to mogę oczekiwać, że ja będą odczuwał ten
ból? Ale to niczego nie zmienia. Są to jedynie inne sposoby stawiania pyta-
nia o to, czy ta osoba będzie, czy też nie będzie mną. Odwołując się do
tego, czego mogę oczekiwać, nie wyjaśniamy, co czyniłoby te możliwości
różnymi.

Możemy sądzić, że ta różnica nie wymaga żadnego wyjaśnienia. Może
się wydawać, że wystarczy powiedzieć: być może ta osoba będzie mną,
a być może nie będzie. Być może będę jutro istniał, a być może nie będę.
Wydaje się, że muszą to być różne możliwości.

Jest to jednak złudzenie. Jeśli będę jutro istniał, to fakt ten musi polegać
na pewnych innych faktach. Aby bowiem istniały dwie możliwości, tak by
mogło być prawdą bądź fałszem, że będę jutro istniał, musi być jakaś inna
różnica między tymi możliwościami. Taka różnica istniałaby na przykład,
gdyby, między dniem dzisiejszym a jutrzejszym, mój mózg i ciało pozostały
nietknięte bądź zostały rozerwane na części. Jednakże w naszym fikcyjnym
przypadku taka różnica nie zachodzi. Wiem już, że będzie istniał ktoś, kogo
mózg i ciało będzie częściowo złożone z tych komórek, a częściowo z no-
wych, i że ta osoba będzie psychicznie taka jak ja. Na poziomie tego, co się
zdarza, nie ma miejsca na różne możliwe rezultaty. Nie istnieje żadna dodat-
kowa istota mnie, czy własność bycia mną, która może wystąpić bądź nie.

Takie różne możliwości natomiast i s t n i e j ą, gdy przechodzimy na
poziom pojęciowy. Być może tę przyszłą osobę można by poprawnie nazwać
mną, a być może mogłaby ona być poprawnie nazwana kimś innym. A być
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może żadna z tych możliwości nie byłaby poprawna. Jednakże jest to jedyny
sposób, w który mogłoby być prawdą bądź fałszem, że ta osoba byłaby mną.

To złudzenie może się utrzymywać. Nawet jeśli znam te inne fakty, mogę
chcieć, aby urzeczywistniła się jedna z tych dwóch możliwości. Mogę
chcieć, aby prawdą było to, że jutro nadal będę istniał. Prawdą może być
jednak wyłącznie to, że używamy języka w jeden z dwóch sposobów. Czy
troska o to może być racjonalna?

III

Zakładam teraz, że przyjmujemy mózgowe kryterium psychiczne. Jesteś-
my przekonani, że jeśli będzie istnieć jedna przyszła osoba, posiadająca
odpowiednio dużą część mojego mózgu, aby być psychicznie ciągłą ze mną,
to osoba ta będzie mną. Zgodnie z tym poglądem istnieje inny sposób wyka-
zania, że tożsamość nie jest ważna.

Zauważmy najpierw, że tak jak mógłbym przetrwać nie mając całego
ciała, tak też mógłbym przetrwać nie mając całego mózgu. Ludziom udaje
się przetrwać, i to z niewielkimi zmianami psychicznymi, nawet wówczas,
gdy wskutek udaru lub okaleczenia stracili zdolność używania połowy swego
mózgu.

Przypuśćmy z kolei, że każda połowa mózgu może w pełni podtrzymy-
wać normalne funkcjonowanie psychiki. Może to być faktycznie prawdą
w przypadku pewnych ludzi. A jeśli nawet nie, to możemy założyć, że
dzięki postępowi technicznemu stało się to prawdą w moim przypadku.
Ponieważ naszym celem jest zbadanie naszych przekonań o tym, co jest
ważne, przyjmowanie takich założeń jest nieszkodliwe.

Możemy teraz porównać jeszcze dwie możliwe operacje. W pierwszej, po
zniszczeniu jednej połowy mojego mózgu, drugą połowę udało się prze-
szczepić do pustej czaszki należącej do ciała dokładnie takiego jak moje.
Biorąc pod uwagę nasze założenia, powinniśmy dojść do wniosku, że rów-
nież w tym przypadku przetrwałbym. Ponieważ przetrwałbym, gdyby mój
mózg został przeszczepiony, a także przetrwałbym jedynie z połową mojego
mózgu, to nierozsądne byłoby zaprzeczanie, że przetrwałbym, gdyby ta
pozostała połowa została przeszczepiona. A zatem w tym p o j e d y n -
c z y m p r z y p a d k u powstała osoba byłaby mną.

Rozważmy następnie p r z y p a d e k p o d w ó j n y, czyli p o -
d z i a ł m n i e. Obie połowy mojego mózgu udało się przeszczepić do
różnych ciał dokładnie takich jak moje. Każdy z dwóch ludzi, którzy by się
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obudzili, miałby połowę mojego mózgu i byłby zarówno fizycznie, jak i
psychicznie dokładnie taki jak ja.

Ponieważ byliby to dwaj różni ludzie, nie może być prawdą, że każdy
z nich byłby mną. To byłaby sprzeczność. Gdyby każdy z nich był mną, to
każdy z nich byłby jedną i tą samą osobą: mną. A zatem nie mogliby oni
być dwoma różnymi ludźmi.

Czy mogłoby być prawdą, że tylko jeden z nich jest mną? Nie jest to
sprzeczność. Ponieważ jednak pozostaję w tej samej relacji do każdego
z tych ludzi, nie ma nic, co mogłoby sprawić, że jestem jednym z nich,
a nie drugim. Nie może być prawdą o jednym albo drugim z nich, że jest
tym, którego można by poprawnie nazwać mną.

Jak powinienem potraktować te dwie operacje? Czy w ich wyniku zosta-
łoby zachowane to, co jest ważne dla przetrwania? W pojedynczym przypad-
ku jedna powstała osoba byłaby mną. Relacja między mną teraz a tą przy-
szłą osobą jest po prostu przypadkiem relacji między mną teraz a mną jutro.
Tak więc owa relacja zawierałaby to, co jest ważne. W podwójnym przypad-
ku moja relacja do tej osoby byłaby dokładnie taka sama. A zatem ta relacja
musi także zawierać to, co jest ważne. Nic nie zostało pominięte. A jednak
w tym przypadku owej osoby nie można nazwać mną. Toteż tożsamość nie
może być tym, co jest ważne.

Możemy postawić zarzut, że skoro ta osoba nie jest mną, to coś jednak
z o s t a ł o pominięte. J a zostałem pominięty. I w tym, jak się wydaje,
leży cała różnica. Jak wszystko może w tym przypadku pozostać bez zmian,
skoro m n i e tam nie ma?

A jednak wszystko pozostaje bez zmian. Fakt, że mnie tam nie ma, nie
jest rzeczywistą nieobecnością. Relacja między mną teraz a tą przyszłą oso-
bą jest sama w sobie taka sama. Tak jak w pojedynczym przypadku ma ona
połowę mojego mózgu i jest dokładnie taka jak ja. Różnica polega jedynie
na tym, że w tym podwójnym przypadku pozostaję również w takiej samej
relacji do innej powstałej osoby. Dlaczego mnie tam nie ma? Jedyne wyjaś-
nienie jest następujące. Gdy owa relacja zachodzi między mną teraz a jedną
osobą w przyszłości, można nas nazwać jedną i tą samą osobą. Gdy ta rela-
cja zachodzi między mną teraz a d w o m a przyszłymi osobami, nie
mogę zostać nazwany jednym i tym samym, co każdy z tych ludzi. Nie jest
to jednak różnica w naturze czy treści tej relacji. W pojedynczym przypad-
ku, gdy uda się przeszczepić połowę mojego mózgu, mam szansę przetrwać.
Szansa ta zawiera to, co jest ważne. W podwójnym przypadku, gdy uda się
przeszczepić obie połowy, nic nie zostanie utracone.

Trudno uwierzyć, że tożsamość nie jest ważna. Łatwiej to zaakceptować,
gdy dostrzeżemy, dlaczego jest to prawdziwe w tym przykładzie. Dla ułat-
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wienia rozważamy następującą analogię. Wyobraźmy sobie wspólnotę osób
takich jak my, lecz z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, z uwagi na fakty
związane z ich układem rozrodczym, każda para ma tylko dwoje dzieci,
które są zawsze bliźniakami. Po drugie, z uwagi na szczególne cechy ich
psychiki, ogromną rolę dla rozwoju każdego z dzieci ma to, aby w wyniku
śmierci swego bliźniaka nie stało się ono jedynym dzieckiem. Psychika
takich dzieci ulega bowiem wówczas upośledzeniu. Dlatego we wspólnocie
tej wierzy się, że bardzo ważne jest, by każde dziecko miało bliźniaka.

Załóżmy teraz, że wskutek jakiejś zmiany biologicznej, niektóre dzieci
w tej wspólnocie zaczynają się rodzić jako trojaczki. Czy ich rodzice powin-
ni uznać to za nieszczęście, ponieważ dzieci te nie mają bliźniaków? Bynaj-
mniej. Dzieci te nie mają bliźniaków tylko dlatego, że każde z nich ma
d w o j e rodzeństwa. Ponieważ każde dziecko ma dwoje rodzeństwa, to
całą trójkę trzeba nazwać nie bliźniakami, lecz trojaczkami. Żadne z nich
nie będzie jednak upośledzone jako jedyne dziecko. Ludzie ci powinni zre-
widować swój pogląd. Ważne jest nie posiadanie bliźniaka, lecz posiadanie
przynajmniej jednego brata albo jednej siostry.

W taki sam sposób powinniśmy zrewidować nasz pogląd na tożsamość
w czasie. Ważne jest nie to, że będzie istnieć ktoś żywy będący mną, lecz
raczej to, że będzie istnieć przynajmniej jedna żyjąca osoba, psychicznie
ciągła ze mną takim, jakim jestem teraz oraz/lub posiadająca odpowiednio
dużą część mojego mózgu. Gdy będzie istnieć tylko jedna taka osoba, moż-
na powiedzieć, że jest ona mną. Gdy będzie dwoje takich ludzi, nie możemy
twierdzić, że każdy z nich jest mną. To jednakże jest tak banalne jak fakt,
że gdybym miał dwoje rodzeństwa identycznego ze mną, nie można by ich
nazwać moimi bliźniakami4.

4 W wielu kontekstach musimy odróżnić dwa znaczenia wyrażenia „to, co jest ważne dla
przetrwania”. W sensie r o z t r o p n o ś c i o w y m ważne jest to, co daje nam powód
do szczególnej troski o naszą przyszłość. W sensie p r a g n i e n i o w y m ważne jest
to, co czyni nasze przetrwanie dobrym. Jednak w analizowanych przeze mnie przykładach
te dwa znaczenia pokrywają się z sobą. Zgodnie z moim poglądem nawet jeśli nie przetrwa-
my, możemy mieć to, co jest ważne d l a przetrwania. Jeśli będzie istnieć przynajmniej
jedna żyjąca osoba, zarazem psychicznie ciągła ze mną i posiadająca odpowiednio dużą część
mojego mózgu, to moja relacja do tej osoby obejmie to, co jest ważne w sensie roztropnoś-
ciowym. A zatem zachowa ona również to, co jest ważne w sensie pragnieniowym. To, czy
ta osoba będzie mną, jest nieistotne.
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IV

Jeśli, jak argumentowałem, tożsamość osobowa nie jest ważna, to musimy
spytać, co w takim razie jest ważne. Istnieje kilka możliwych odpowiedzi.
I w zależności od naszej odpowiedzi, istnieje kilka dalszych konsekwencji.
Tak więc istnieje kilka kwestii moralnych, których nie mam czasu nawet
wymienić. Zakończę jeszcze jedną uwagą na temat naszej troski o własną
przyszłość.

Troska ta ma kilka odmian. Możemy chcieć przetrwać częściowo dlatego,
by zrealizowały się nasze nadzieje i ambicje. Możemy również troszczyć się
o naszą przyszłość w taki sposób, w jaki troszczymy się o pomyślność
pewnych innych ludzi, np. naszych krewnych i przyjaciół. Jednakże więk-
szość z nas przejawia ponadto szczególny rodzaj egoistycznej troski. Jeśli
wiem, że moje dziecko dozna bólu, mogę troszczyć się o jego ból bardziej
niż troszczyłbym się o swój własny przyszły ból. Nie mogę jednak wzbudzić
w sobie strachu przed bólem, który przeżywa moje dziecko. A gdybym
wiedział, że moja kopia podejmie moje życie w momencie, gdy ja je zakoń-
czę, to nie wyczekiwałbym na takie życie.

Ten rodzaj troski można, jak sądzę, osłabić i uznać za bezpodstawny,
jeśli przyjmiemy pogląd redukcjonistyczny. Gdy myślimy o naszej własnej
tożsamości, mamy skłonność do ulegania złudzeniom. Właśnie dlatego tzw.
przypadki problematyczne wydają się rodzić problemy; właśnie dlatego
trudno nam dojść do przekonania, że, gdy znamy inne fakty, pytanie o to,
czy będziemy nadal istnieć, jest puste lub czysto werbalne. Nawet po przyję-
ciu poglądu redukcjonistycznego wciąż możemy, na pewnym poziomie,
myśleć i czuć tak, jak gdyby pogląd ten nie był prawdziwy. Nasze własne
ciągłe istnienie nadal może wydawać się niezależnym faktem szczególnie
głębokiego i prostego rodzaju. Owo przekonanie może leżeć u podłoża na-
szej antycypującej troski o własną przyszłość.

Istnieje, jak podejrzewam, kilka przyczyn tego złudnego przekonania.
Jedną z nich tutaj omówiłem: nasz schemat pojęciowy. Chociaż potrzebuje-
my pojęć, aby myśleć o rzeczywistości, to niekiedy mieszamy jedno z dru-
gim. Błędnie bierzemy fakty pojęciowe za fakty o rzeczywistości. W przy-
padku pewnych pojęć, tych, które są obciążone największym znaczeniem
moralnym lub emocjonalnym, może nas to sprowadzić na niewłaściwą drogę.
Wśród tych obciążonych pojęć pojęcie własnej tożsamości jest przypuszczal-
nie najbardziej zwodnicze.

Nawet użycie słowa „ja” może nas zmylić. Weźmy pod uwagę fakt, że
za ileś lat umrę. Fakt ten może wydawać się przygnębiający. W rzeczywis-
tości jednak cała rzecz ma się następująco. Po pewnym czasie żadne z poja-
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wiających się myśli i doświadczeń nie będą bezpośrednio przyczynowo
powiązane z tym mózgiem ani nie będą na pewne sposoby powiązane z obe-
cnymi doświadczeniami. Do tego sprowadza się ten fakt. Przy takim opisie
wydaje się, że moja śmierć znika.

Przełożyli Marcin Iwanicki, Stanisław Judycki i Tadeusz Szubka
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 467-485

Tim Crane

Powstanie i upadek problemu umysł–ciało

Problem umysł–ciało zajmuje osobliwe miejsce w obrębie współczesnej
filozofii analitycznej. Dla niektórych jest jasne, że pytanie „jaka jest relacja
między umysłem a ciałem?” wyraża jedno z najistotniejszych zagadnień,
z jakimi musi się zmierzyć filozofia. Jak mówi jeden z autorów, bez rozwią-
zania tego problemu, nie wiemy tak naprawdę, kim jesteśmy1. Natomiast
Thomas Nagel, którego dokonania w tej dziedzinie należą do najbardziej
znaczących w ciągu ostatnich dwudziestu lat, stwierdził, że rozwiązanie tego
problemu, jeśli kiedykolwiek je uzyskamy, „zmieni naszą koncepcję wszech-
świata radykalniej niż jakakolwiek dawniejsza koncepcja”2. Niewiele jest
problemów filozoficznych, o których wyraża się takie opinie.

Niemniej jednak taki pogląd na problem umysł–ciało jest stosunkowo
nowy, nawet w filozofii analitycznej. Uważa się powszechnie, że filozofia
analityczna koncentruje się na problemach, a nie, powiedzmy, na konstruo-
waniu całościowych teorii rzeczywistości czy nauczaniu, jak żyć. Pogląd ten
ilustrują tytuły: The Problems of Philosophy Russella i Some Main Problems
of Philosophy Moore’a*. Pod wieloma względami w książkach tych zawarty
jest program filozofii analitycznej. A przecież problem umysł–ciało nie jest
jednym z problemów Russella czy Moore’a. Nie jest to problem, który za-
przątał uwagę twórców filozofii analitycznej. Nie znajdujemy rozważań na
jego temat ani u Fregego, ani w Traktacie Wittgensteina. I chociaż na wiele
współczesnych dyskusji wokół problemu umysł–ciało wpłynął pozytywizm
logiczny (a szczególnie zainteresowanie pozytywizmu jednością nauki i fizy-

1 S. P r i e s t, Theories of the Mind, London: Penguin 1991, s. XI.
2 The View from Nowhere, New York: Oxford University Press 1986, s. 51 [Widok

znikąd, przeł. C. Cieśliński, Warszawa: Aletheia 1997, s. 64].
* Obie te pozycje dostępne są w języku polskim: B. R u s s e l l, Problemy filozofii,

przeł. W. Sady, Warszawa: PWN 1995 oraz G. E. M o o r e, Z głównych zagadnień filozo-
fii, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa: PWN 1967.
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kalizmem), w wielu podstawowych pismach pozytywistów relacja między
umysłem a ciałem bynajmniej nie należy do głównych tematów3.

Osobliwości tej towarzyszy inna zadziwiająca cecha współczesnych roz-
ważań nad tym problemem. Wprowadzenia do filozofii umysłu rozpoczyna
z reguły rozdział poświęcony problemowi umysł–ciało, w którym stawia się
pytanie: „czy umysł i ciało są czymś jednym, czy czymś odrębnym?” Wy-
chodzi się od Kartezjuszowej odpowiedzi na to pytanie – „czymś odrębnym”
– a następnie przechodzi do jej obalenia za pomocą dobrze znanych argu-
mentów. Następowanie po sobie teorii wyjaśnia się zazwyczaj tak, że
wpierw był kartezjański dualizm, następnie (niemal trzysta lat później!)
behawioryzm, którego niedociągnięcia usunął fizykalizm (teoria identycznoś-
ci), a ten z kolei dał początek rozmaitym odmianom funkcjonalizmu, teorii
identyczności egzemplarycznej oraz teoriom superweniencji4.

Choć jest w tym bez wątpienia nieco przesady, warto ją dopuścić, ponie-
waż koncentruje ona uwagę na filozoficznych zainteresowaniach współczes-
nych filozofów umysłu. Uderzającą cechą historii filozofii umysłu po Kar-
tezjuszu jest bowiem to, że większość zarzutów wysuwanych przeciw jego
dualizmowi w XX-wiecznych wprowadzeniach sformułowali już w jego
czasach korespondujący z nim myśliciele, autorzy Zarzutów do Medytacji
i późniejsi krytycy, tacy jak Leibniz5. Bez względu na ich wartość, zarzuty
wobec kartezjańskiego dualizmu nie były rezultatem pojęciowych udoskona-
leń zaproponowanych przez behawioryzm. Prowadzi to do pytania: w jakiej
mierze kartezjański dualizm, behawioryzm i współczesne odmiany fizykaliz-
mu są odpowiedzią na te same pytania? Jest to jedno z zagadnień, które
zamierzam podjąć w tym artykule.

To wyżej przedstawione, a powszechnie przyjmowane ujęcie jest znie-
kształcone. Jednakże jeszcze bardziej zastanawiające są niektóre twierdzenia
wygłaszane przez tych, którzy we własnym mniemaniu odrzucają obecne or-
todoksyjne ujęcia (i rozwiązania) tego problemu. Tak na przykład, według

3 Godnym uwagi wyjątkiem jest Herbert Feigl. Zob. jego rozprawę The „Mental” and
the „Physical”, w: H. F e i g l, M. S c r i v e n, G. M a x w e l l (eds.), Minnesota
Studies in the Philosophy of Science, vol. II: Concepts, Theories, and the Mind-Body Prob-
lem, Minneapolis: University of Minnesota Press 1958, s. 370-497.

4 W sprawie tego rodzaju podejścia zob. P. M. C h u r c h l a n d, Matter and Con-
ciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind, Cambridge, MA: MIT
Press 1984, rozdz. II.

5 Zob. J. C o t t i n g h a m, Cartesian Dualism: Theology, Metaphysics, and Science,
w: t e n ż e, The Cambridge Companion to Descartes, Cambridge: Cambridge University
Press 1992, s. 236-257; R. S. W o o l h o u s e, Leibniz’s Reaction to Cartesian Interac-
tion, „Proceedings of the Aristotelian Society”, 86(1985/86), s. 69-82.
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Johna Searle’a, rozwiązanie problemu umysł–ciało „było dostępne każdej wy-
kształconej osobie odkąd niemal przed wiekiem rozpoczęto poważne badania
nad mózgiem”. W myśl tego rozwiązania „zjawiska mentalne są wywoływane
przez procesy neurofizjologiczne w mózgu i są same cechami mózgu”6.

Searle byłby przypuszczalnie zadowolony z następującego przeformułowa-
nia jego stanowiska: „zdolność doznawania lub postrzegania oraz zdolność
myślenia” są własnościami „pewnego zorganizowanego systemu materii”,
a własności „określane mianem mentalnych” są wynikiem „organicznej stru-
ktury mózgu”; „zdolności doznawania i myślenia są koniecznym wynikiem
określonej organizacji, tak jak dźwięk jest koniecznym wynikiem określonej
wibracji powietrza”. Tak więc myślenie u ludzi „jest własnością systemu
nerwowego, czy też raczej mózgu”. Cytaty te nie pochodzą jednak od kogoś,
kto posiadał wiedzę o mózgu, którą uzyskano w ciągu ostatnich stu lat – są
to cytaty z Josepha Priestleya, piszącego w II połowie XVIII wieku7. Stano-
wisko, które Searle’owi wydaje się oczywiste, a które Francis Crick nazywa
„zdumiewającą hipotezą” (w swojej niedawnej książce pod tym tytułem*),
tj. stanowisko, według którego to, co mentalne, jest właściwością mózgu,
było wyraźnie sformułowane przynajmniej od XVIII wieku.

Sytuacja ta skłania do kilku pytań. Po pierwsze, na czym polega „prob-
lem”, który wspomniane teorie mają rozwiązać? Po drugie zaś, jak to możli-
we, że wielu myślicieli uważa ten problem za chimeryczny albo tak oczy-
wisty, że był on dostępny (w ogólny zarysie) nie tylko tym, którzy przed
stu laty śledzili badania nad mózgiem, ale również Priestleyowi, La Met-
triemu, a może nawet Hobbesowi? Czy ci, którzy kwestionują tę tezę, odrzu-
cają ją lub też uznają ją za nieistotną dla problemu umysł–ciało, nie trafiają
w sedno rzeczy albo może zajmują się jakimś innym problemem?

Zacznijmy od pierwszego pytania. Kuszące i dydaktycznie użyteczne jest
traktowanie problemu umysł–ciało w kategoriach prostych i nie dających się
pogodzić opozycji: np. możliwość umiejscowienia tego, co niementalne,
pozostaje w całkowitej opozycji do „niemożliwości umiejscowienia” tego,
co mentalne. Takie postawienie sprawy wpisywałoby problem umysł–ciało
w schemat znany z rozważań nad innymi problemami w filozofii. Porównaj-

6 J. R. S e a r l e, The Rediscovery of the Mind, Cambridge, MA: MIT Press 1992,
s. 1.

7 Zob. J. A. P a s s m o r e (ed.), Priestley’s Writings on Philosophy, Science, and
Politics, London: Collier-Macmillan 1965, s. 23, 113-114.

* Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, New York: Charles Scrib-
ner 1994 [Zdumiewająca hipoteza czyli nauka w poszukiwaniu duszy, przeł. B. Chacińska-Ab-
rahamowicz, M. Abrahamowicz, Warszawa: Prószyński i S-ka 1997].
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my to z problemem wolnej woli: oczywisty fakt, że działamy i wybieramy
w sposób wolny, pozostaje w niezgodzie z większością tego, co wiemy
o przyczynowej naturze świata. Prosta opozycja i dwa wyjścia: albo uznaje-
my tę opozycję za możliwą do zniwelowania (kompatybilizm), albo nie
(inkompatybilizm). Jeżeli przyjmujemy drugą możliwość, to stajemy przed
kolejnym wyborem: między libertarianizmem a odrzuceniem wolnej woli.
Struktura problemu, wyrastająca z wiarygodnych, niezależnie motywowanych
przesłanek, stawia nas przed stosunkowo prostym schematem decyzyjnym.

Chociaż niektórzy filozofowie, np. J. L. Austin, twierdzą, że nie rozumie-
ją, na czym polega problem wolnej woli, trudno nie uznać, że ich reakcja
jest nieszczera. Mamy przesłanki, które są z sobą jawnie niezgodne; aby
uczynić je spójnymi, możemy odrzucić przynajmniej jedną z nich bądź
dołączyć inne. Jednak w przypadku problemu umysł–ciało ta sceptyczna
reakcja wydaje się bardziej uzasadniona. Rozwinę ten temat w dalszej części
artykułu, a na razie zatrzymam się na chwilę, by zastanowić się nad filozo-
fią najnowszą. W użytecznej antologii The Mind-Body Problem: A Guide to
the Current Debate, wydanej pod redakcją Richarda Warnera i Tadeusza
Szubki8, nie znajdujemy wielkiej jednomyślności co do tego, czym jest
problem umysł–ciało. Dla jednych jest to problem przyczynowania („w jaki
sposób umysł może wywoływać skutki w świecie fizycznym?”), dla drugich
wyjaśniania („jak możemy wyjaśnić to, w jaki sposób to, co fizyczne, może
stanowić podstawę tego, co mentalne?”), a dla jeszcze innych inteligibilności
(„w jaki sposób obiekt fizyczny może być świadomy?”).

Zdaniem Colina McGinna ta niejasność jest istotnym składnikiem tajem-
niczości problemu umysł–ciało:

Jedną z osobliwości problemu umysł–ciało jest trudność sformułowania
go w sposób ścisły. Wyczuwamy tu problem, który przekracza naszą
zdolność jego jasnej artykulacji. Dlatego szybko ulegamy pokusie
spoglądania do wewnątrz, zamiast określić precyzyjnie, z j a k i e g o
p o w o d u nie da się wytłumaczyć świadomości w kategoriach
zwyczajnych własności fizycznych.

Zamiast uznać to za powód sceptycyzmu w kwestii koherencji tego proble-
mu, McGinn konkluduje, że „adekwatne podejście do problemu umysł–ciało
powinno wyjaśnić, dlaczego tak trudno jest wyraźnie go sformułować”9.

8 Oxford: Blackwell 1994.
9 Can We Solve the Mind-Body Problem?, w: C. M c G i n n, The Problem of Con-

sciousness: Essays Towards a Resolution, Oxford: Blackwell 1991, s. 2, przyp. 1.
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Nawet jednak przy wyznanej przez siebie ignorancji w sprawie tego proble-
mu, McGinn twierdzi mimo wszystko, że wywołuje go świadomość (a nie,
powiedzmy, intencjonalność), w tym sensie, że „istota bez świadomości nie
rozumiałaby właściwie tego problemu (zakładając, że mogłaby rozumieć inne
problemy)”.

Wydaje się, że trudno jest wyodrębnić jeden fenomen w obecnym sporze,
który można by nazwać specyficznym problemem umysł–ciało, co nie zna-
czy, że nie ma tu żadnego problemu: może ich być wiele. Trudno nie zgo-
dzić się z Feiglem, kiedy mówi, że problem umysł–ciało jest „wiązką po-
gmatwanych zagadek – naukowych, epistemologicznych [...], semantycznych
i pragmatycznych”10. Można, oczywiście, podać teorię relacji między umy-
słem a jego ciałem nie traktując jej jako odpowiedzi na uprzednio i jasno
sformułowany „problem”. I to nie tylko z tego powodu, że teorie filozoficz-
ne nie zawsze są odpowiedziami na „problemy” w tym wąskim sensie. Rów-
nież dlatego, że istnieją inne racje, by sądzić, iż umysł (czy dusza) i jego
relacja do ciała jest godna uwagi. Badanie umysłu czy duszy może nas
interesować samo w sobie. W taki sposób można patrzeć na dociekania
Arystotelesa w De anima. I jeśli akceptujemy podane przez Mylesa Burnye-
ata ujęcie niektórych centralnych różnic między nowożytnymi a starożytnymi
koncepcjami umysłu, to możemy uważać, że Arystoteles nie rozwiązywał
problemu umysł–ciało, lecz starał się podać charakterystykę relacji między
potocznie pojętymi umysłami a ciałami.

Dlaczego te dwie sprawy nie są tym samym? Po prostu dlatego, że poda-
nie charakterystyki umysłu nie musi presuponować, że umysł i ciało pozo-
stają „w opozycji”, nie dają się pogodzić, czy też że są problematyczne.
Wprowadzenie rozróżnienia atrybutów mentalnych osoby i jej atrybutów
niementalnych niekoniecznie musi być podyktowane dostrzeżeniem nieusu-
walnej przepaści miedzy tym, co mentalne, a tym, co niementalne – podob-
nie jak nie musimy dostrzegać nieusuwalnej przepaści między tym, co mu-
zyczne, a tym, co niemuzyczne, gdy pytamy, co odróżnia muzykę od niemu-
zycznych zjawisk akustycznych.

Sam Kartezjusz miał wiele powodów, by bronić dualizmu. W nie tak
dawno wydanej rozprawie Cottingham zwrócił uwagę, że na powstały obraz
umysłu złożyły się u Kartezjusza racje teologiczne, metafizyczne i nauko-
we11. Był to, oczywiście, obraz umysłu jako substancji, niezależnej od cia-
ła, lecz połączonej z nim w substancjalną jedność. Motywem religijnym była

10 The „Mental” and the „Physical”, s. 373.
11 Cartesian Dualism: Theology, Metaphysics, and Science.
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chęć znalezienia miejsca dla nieśmiertelności duszy, motyw metafizyczny
był zawarty w jego argumentach na rzecz realnej różnicy między umysłem
a ciałem, natomiast motywacja naukowa wyrastała z wewnętrznych ograni-
czeń mechanicyzmu w wyjaśnianiu złożoności procesów ludzkiego myślenia.

Być może więc nie musimy postrzegać Kartezjusza jako rozwiązującego
uprzednio postawiony „problem umysł–ciało”. Po pierwsze, nie uważa się,
by koncepcja umysłu jako substancji była uprzednio sformułowana. Przeciw-
nie, Kartezjusz sądził, że przyjmuje koncepcję umysłu, która burzy wcześ-
niejszą mądrość na temat klasyfikacji umysłu: jego pojęcie istoty myślącej
obejmuje również uczucia i wyobraźnię – zdolności, które wcześniejsza
tradycja przypisywała raczej cielesnej istocie ludzkiej, a nie duszy rozumnej.

Biorąc to pod uwagę, na ironię zakrawa fakt, że problem umysł–ciało
wprowadza się często tak, jak gdyby kartezjański dualistyczny punkt wyjścia
był naturalny, przedteoretyczny czy intuicyjny. Rozważmy przykładowo
próbę sformułowania tego problemu w kategoriach specyficznych cech men-
talnego stanu doznawania bólu. W podejściu tym uważa się istnienie czegoś
szczególnego w bólu za coś przedteoretycznie problematycznego. Mnie
natomiast wydaje się, że w świetle stanowiska przedteoretycznego ból jest
stanem ciała – co bardziej harmonizuje z poglądami scholastycznych po-
przedników Kartezjusza niż z „oficjalnym” dualizmem kartezjańskim. (Sam
Kartezjusz odstępuje od swojego „oficjalnego” stanowiska, gdy podkreśla,
że ból i inne doznania są stanami doświadczalnymi jedynie przez jedność,
jaką tworzą umysł i ciało).

Niemniej jednak sądzi się często, że chociaż własne poglądy Kartezjusza
mogą nie dawać odpowiedzi na problem umysł–ciało, to jego koncepcja
umysłu dała początek temu problemowi. Thomas Nagel twierdzi, że:

Problem umysł–ciało jest naturalnym wytworem albo produktem ubo-
cznym metod nauk fizykalnych, które odniosły przytłaczający sukces
i które od XVII w. napędzają permanentną rewolucję naukową naszej
ery. I to właśnie dlatego zasadniczo nowożytne sformułowanie tego
problemu pochodzi od Kartezjusza, który brał udział w początkach tej
rewolucji12.

To ważne zadanie uzasadnić twierdzenie, że problem umysł–ciało jest rezul-
tatem XVII-wiecznej rewolucji naukowej, i wyjaśnić dokładnie, jakie ele-
menty nowego obrazu świata dały mu początek. Myles Burnyeat, na przy-

12 Consciousness and Objective Reality, w: W a r n e r, S z u b k a (eds.), The Mind-
Body Problem, s. 65.
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kład, wysunął kontrowersyjny pogląd, że od Kartezjusza pochodzi idea, iż
rzeczywistość subiektywna jest właściwym przedmiotem poznania, że mogą
istnieć prawdy o tym, jak rzeczy nam się jawią, co do których można mieć
pewność, nawet jeśli nie jest się pewnym niczego więcej. To właśnie, twier-
dzi Burnyeat, prowadzi do idei umysłu odciętego od świata „zewnętrznego”
– idei, która stanowi sedno nowożytnego problemu umysł–ciało13.

Takie ujęcie innowacji Kartezjusza nie jest wolne od trudności. Po pier-
wsze, Kartezjusz posługując się argumentami sceptycznymi, nie opiera się
na żadnej konkretnej koncepcji wrażenia czy doświadczenia. W szczególnoś-
ci, nie opiera się na koncepcji wrażenia jako zasłony, oddzielającej nas od
świata. Nie tylko nie była to (jak można dowodzić) jego własna koncepcja
wrażenia, ale nawet nie można jej wyprowadzić z samego faktu, że istnieją
prawdy o tym, jak rzeczy nam się jawią. Źródłem sceptycyzmu Kartezjusza
jest możliwość błędu, a pojęcie błędu (nawet błędu powszechnego) nie pre-
suponuje koncepcji doświadczenia jako zasłony (pamiętajmy, że Kartezjusz
rozważał również możliwość błądzenia w kwestii prawd matematycznych).
Wydaje się, że Burnyeat przypisuje Kartezjuszowej koncepcji umysłu póź-
niejszą – pochodzącą od Berkeleya czy Hume’a – koncepcję wrażenia i do-
świadczenia. Nie jest to szczególnie zaskakujące, ponieważ istnieje tradycja
(wywodząca się od Thomasa Reida) traktowania wszystkich sceptycznych
problemów w teorii idei jako zapoczątkowanych przez Kartezjusza14.

W tym artykule nie mogę rozważyć szczegółów złożonych poglądów
Burnyeata na problem umysł–ciało. Chciałbym się jednak zastanowić nad
jednym bezspornym dziedzictwem Kartezjuszowej filozofii umysłu: zagad-
nieniem przyczynowej interakcji między umysłem a ciałem. Był to, oczywiś-
cie, jeden z głównych problemów podnoszonych przez niektórych krytyków
Kartezjusza – księżniczkę Elżbietę Czeską i Malebranche’a.

Na czym dokładnie polega zagadnienie interakcji? Formułuje się je często
jako ideę, że interakcja między umysłem a ciałem jest niezrozumiała. Kar-
tezjusz odpowiadał na to, że w zasadzie nie widzi trudności w idei interakcji
dusza–ciało. Dla filozofa XX-wiecznego taka odpowiedź powinna być cał-
kiem zadowalająca. Jeśli bowiem akceptujemy Hume’owską tezę, że przy-

13 Idealism and Greek Philosophy: What Descartes Saw and Berkeley Missed, „The
Philosophical Review”, 91(1982), s. 3-40.

14 Zob. Th. R e i d, An Inquiry into the Human Mind, on the Principles of Common
Sense, rozdz. I, § 7. Tradycję tę podtrzymuje Richard Rorty w pierwszym rozdziale Philos-
ophy and the Mirror of Nature, Oxford: Blackwell 1980 [Filozofia a zwierciadło natury,
przeł. M. Szczubiałka, Warszawa: Spacja 1994]. Zrozumienie tej sprawy zawdzięczam Mi-
chaelowi Martinowi.
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czynowanie jest zawsze sprawą faktów i nie da się wykryć przez rozum, to
nie powinniśmy (przy pewnych oczywistych ograniczeniach) oczekiwać, by
skutki były podobne do przyczyn. Tak więc pytanie „jak jest możliwe, by
coś takiego jak substancja mentalna wywoływało zdarzenie fizyczne?” po-
winno być równie zrozumiałe, jak pytanie „jak jest możliwe, by substancja
fizyczna wywoływała zdarzenie fizyczne?”. (Uwaga ta jest, oczywiście, ana-
chroniczna, ponieważ Kartezjusz nie korzystał z Hume’owskiego ujęcia
przyczynowania – chodzi mi jednak o to, że odpowiedź ta powinna być do
przyjęcia dla współczesnego czytelnika, nawet jeśli nie była taka dla księż-
niczki Elżbiety).

Krytyka Leibniza różniła się od zwykłego zarzutu niezrozumiałości. Leib-
niz dowodził, że Kartezjuszowa koncepcja interakcji umysł–ciało narusza
prawo zachowania pędu. Według Kartezjusza umysł może wpływać na ciało
zmieniając kierunek tchnień życiowych. Jest to dopuszczone w jego fizyce,
ponieważ przyjmował on jedynie zachowanie tego, co nazywał „wielkością
ruchu”: masa razy prędkość. Jeśli jednak, argumentował Leibniz, zachowy-
wana jest nie wielkość r u c h u, lecz p ę d u – tj. masa razy jednokie-
runkowa prędkość (wielkość wektorowa) – wówczas umysł nie może przez
swoją ingerencję zmieniać kierunku tchnień życiowych15.

Współcześni fizykaliści powtarzają krytykę Leibniza. Oto co mówi Jerry
Fodor na temat swoich powodów bycia fizykalistą:

Główną słabością dualizmu jest niemożność adekwatnego wytłumacze-
nia przyczynowania mentalnego. Jeśli umysł jest niefizyczny, to nie
jest umiejscowiony w przestrzeni fizycznej. Jak wobec tego przyczyna
mentalna może wywoływać skutek behawioralny, który jest umiejsco-
wiony w przestrzeni? Inaczej mówiąc, jak to, co niefizyczne, może
wywoływać coś fizycznego, nie naruszając praw zachowania masy,
energii i pędu?16

Ujęcie problemu przez Fodora nie dorównuje precyzją ujęciu Leibniza. Po
pierwsze, jego uwaga na temat przestrzenności wprowadza zamęt: czyni ona
bycie przestrzennym wystarczającym warunkiem bycia fizycznym. Nie ulega
też wątpliwości, że stwierdzenie, iż nieprzestrzenność pozostaje w niezgo-
dzie ze sprawczością przyczynową, nie jest tożsame ze stwierdzeniem, że
przyczynowanie mentalne kłóci się z prawami zachowania.

15 Zob. W o o l h o u s e, Leibniz’s Reaction to Cartesian Interaction.
16 The Mind-Body Problem, w: W a r n e r, S z u b k a (eds.), The Mind-Body Prob-

lem, s. 25.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



475Powstanie i upadek problemu umysł–ciało

Niemniej jednak dominująca koncepcja problemu umysł–ciało jest zbliżo-
na do Fodorowskiej koncepcji tego problemu ujętego z perspektywy dualiz-
mu. Pobrzmiewa ona w oryginalnym zarzucie J. J. C. Smarta sformułowa-
nym w kategorii „wyjątków nomologicznych”. Wszelako wyraźniejszą postać
przyjmuje ona we wczesnych argumentach na rzecz teorii identyczności.
Rozważmy, na przykład, argument wysunięty przez D. Lewisa i D. M. Ar-
mstronga. W wersji Lewisa argument ten ma dwie przesłanki – aprioryczną
i empiryczną. Przesłanka aprioryczna mówi, że własności mentalne są defi-
niowane przez charakterystyczne dla nich role przyczynowe: przez ich syste-
matyczne układy relacji do percepcji, działań i innych stanów mentalnych.
(Czy, jak wyraża to Armstrong, „pojęcie stanu umysłowego jest przede
wszystkim pojęciem s t a n u o s o b y z d o l n e g o d o w y w o -
ł a n i a p e w n e g o r o d z a j u za c h o w a n i a”17). Lewis bro-
ni tego „funkcjonalistycznego” stanowiska na podstawie tego, że idea takie-
go systematycznego układu jest implicite zawarta w przypisywaniu osobom
stanów mentalnych w ramach psychologii zdroworozsądkowej.

W myśl drugiej, empirycznej przesłanki D. Lewisa fizyka jest „eksplana-
cyjnie adekwatna”:

Istnieje jednolity korpus akceptowanych przez nas obecnie teorii nau-
kowych, które łącznie dostarczają prawdziwego i wyczerpującego opisu
wszystkich zjawisk fizycznych [...] Ich jedność polega na tym, że są
kumulatywne: teoria rządząca jakimś fenomenem fizycznym jest wyjaś-
niana przez teorie rządzące zjawiskami, z których ów fenomen jest
złożony, i przez sposób, w jaki jest on z nich złożony. To samo jest
prawdziwe w odniesieniu do owych zjawisk składowych i tak aż do
fundamentalnych cząstek czy pól rządzonych przez kilka prostych
praw, mniej więcej tych, o których mówi współczesna fizyka teore-
tyczna18.

(Lewis dodaje, że ta teza jest „tradycyjną i definitywną hipotezą roboczą
w naukach przyrodniczych – głosy naukowców, którzy się temu dzisiaj
sprzeciwiają, są defetyzmem lub filozofią”). Chodzi o to, że każdy skutek
fizyczny musi dać się wyjaśnić wyłącznie przez to, co fizyczne – w katego-

17 A Materialist Theory of the Mind, London: Routledge 1993 (wyd. w oprawie broszuro-
wej), s. 82 [Materialistyczna teoria umysłu, przeł. H. Krahelska, Warszawa: PWN 1982,
s. 116]. Armstrong przedstawia ten argument na s. 82-90 [przekład polski, s. 116-128].

18 An Argument for the Identity Theory, w: D. L e w i s, Philosophical Papers, vol.
I, New York: Oxford University Press 1983, s. 105.
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riach czysto fizycznych zjawisk. Z tego oraz z pierwszej przesłanki wynika,
że własności mentalne są własnościami fizycznymi. Gdyby bowiem podmio-
ty mentalnych ról przyczynowych nie był fizyczne, to z uwagi na drugą
przesłankę, nie byłyby one wyjaśnialne w terminach fizycznych, a więc nie
miałyby żadnych skutków fizycznych. Ponieważ jednak posiadanie skutków
należy do ich natury, to i one same muszą być fizyczne. (Lewis nie wyklu-
cza istnienia bytów niefizycznych – chodzi jedynie o to, że nie mogą one
mieć skutków fizycznych, a więc nie mogą być stanami mentalnymi).

Podobny argument na rzecz fizykalizmu znajdujemy w tym, co nazwę
argumentem z p r z e d e t e r m i n o w a n i a. Bronili go m.in. Chris-
topher Peacocke, James Hopkins i David Papineau19. W przeciwieństwie
do argumentu Lewisa, argument ten dotyczy raczej partykulariów mental-
nych (egzemplarzy czy jednostek), a nie własności mentalnych (typów).
Można go przedstawić następująco. Przypuśćmy, że pewien jednostkowy
skutek fizyczny E ma pewną jednostkową przyczynę mentalną M i że
wszystkie skutki fizyczne mają zupełne przyczyny fizyczne. Wynika z tego,
że E ma zupełną jednostkową przyczynę fizyczną, którą nazwijmy P.
A l b o więc tak M, jak i P wywołują E niezależnie od siebie – tj. nad-
miernie determinują E – a l b o M jest identyczne z P. Ponieważ nie
istnieje przedeterminowanie, M i P są identyczne.

Na koniec rozważmy znany argument D. Davidsona z Mental Events na
rzecz identyczności zdarzeń mentalnych i fizycznych20. Davidson argumen-
tuje następująco: między zdarzeniami mentalnymi a pewnymi zdarzeniami
fizycznymi zachodzą wzajemne oddziaływania; gdy dwa zdarzenia są powią-
zane jako przyczyna i skutek, posiadają one deskrypcje, przy których egzem-
plifikują „ścisłe” prawa natury; nie istnieją zaś ścisłe prawa psychofizyczne.
Jawna niezgodność zostaje rozwiązana przez wyciągnięcie wniosku, że
wszystkie zdarzenia mentalne są zdarzeniami fizycznymi. Jeśli bowiem zda-
rzenia fizyczne i mentalne wzajemnie oddziałują przyczynowo, to posiadają
deskrypcje, przy których egzemplifikują ścisłe prawa. Prawa te muszą być
jednak fizyczne, ponieważ nie ma ścisłych praw psychofizycznych. Aby zaś
podpadać pod prawo fizyczne, zdarzenie mentalne musi posiadać deskrypcję

19 Zob. Ch. P e a c o c k e, Holistic Explanation: Action, Space, Interpretation, Ox-
ford: Clarendon Press 1979; J. H o p k i n s, Mental States, Natural Kinds and Psychophy-
sical Laws, „Proceedings of the Aristotelian Society”, suppl. vol., 52(1978), s. 221-236 oraz
D. P a p i n e a u, Why Supervenience?, „Analysis”, 50(1990), s. 66-71.

20 Mental Events, w: D. D a v i d s o n, Essays on Actions and Events, Oxford: Cla-
rendon Press 1980, s. 207-227 [Zdarzenia mentalne, przeł. T. Baszniak, w: D. D a v i d -
s o n, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, Warszawa: PWN 1992, s. 163-193].
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fizyczną, a gdy zdarzenie posiada deskrypcję fizyczną, wówczas jest zdarze-
niem fizycznym. Dlatego wszystkie zdarzenia mentalne, które wzajemnie
oddziałują ze zdarzeniami fizycznymi, są same zdarzeniami fizycznymi.

Wszystkie te argumenty łączy ogólna forma: próbują one pogodzić istnie-
nie przyczynowania mentalnego z przyczynowym twierdzeniem o świecie
fizycznym21. Twierdzenie przyczynowe – jak twierdzenie Lewisa o ekspla-
nacyjnej adekwatności fizyki – głosi, że każdy skutek fizyczny ma jakieś
zupełne wyjaśnienie fizyczne, czy wyrażając to w kategoriach przyczyno-
wych, każdy skutek fizyczny ma zupełną przyczynę fizyczną. Inne przyczy-
ny „wyparłyby” przyczynę fizyczną, konkurując z nią o sprawczość przyczy-
nową. Aby wykluczyć taką rywalizację, to, co mentalne, trzeba utożsamić
z tym, co fizyczne.

Jakie jest uzasadnienie tego założenia? Nie jest ono identyczne (czy im
równoważne) z twierdzeniami Leibniza (i Fodora) dotyczącymi zachowania
pędu oraz masy/energii. Ale w badaniach fizykalnych traktuje się je zazwy-
czaj jako swego rodzaju zasadę regulatywną. Każdy obiekt fizyczny należy
analizować w kategoriach jego podstawowych mechanizmów, ponieważ
w nich kryją się jego zdolności przyczynowe.

Tak zatem przedstawia się współczesna postać problemu umysł–ciało.
Dziedzictwem kartezjańskim jest pozornie jedynie realna różnica między
umysłem a ciałem, a problem polega na niezgodności tej różnicy nie z pra-
wami fizyki, lecz z rzekomą regulatywną zasadą funkcjonującą w jej ra-
mach. Toteż problem umysł–ciało jest problemem dotyczącym przyczynowa-
nia mentalnego. Ujmuje to dobrze Hopkins przy okazji rozważania idei, że
rozróżnienie dualizmu i materializmu może być pozorne; zdaniem Hopkinsa
nie jest tak po prostu dlatego, że problem polega na tym, „czy odpowiednia
część świata fizycznego jest przyczynowo zupełna”22.

Mamy tu więc współczesny odpowiednik Leibnizjańskiej krytyki Descar-
tes’a, wyrażony w formie pytania: jak umysł może wywoływać skutki
w świecie fizycznym? Różnica polega na tym, że zamiast konkludować, że
nie może, współcześni fizykaliści odpowiadają: umysł wywołuje skutki,
ponieważ sam jest fizyczny.

Obecnie większość filozofów uznaje trafność jakiejś formy fizykalizmu
lub przynajmniej odrzuca kartezjański dualizm (co nie jest tym samym).
Gdyby więc problem umysł–ciało był jedynie problemem interakcji mental-

21 Omawiam tę sprawę w rozprawie The Mental Causation Debate, „Proceedings of the
Aristotelian Society”, suppl. vol., 69(1995), s. 211-236.

22 Mental States, Natural Kinds and Psychophysical Laws, s. 225.
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no-fizycznej, to można by uznać, że fizykalizm położył mu raz na zawsze
kres.

Niektórych zadowala takie postawienie sprawy. Na przykład w antologii
wydanej przez Warnera i Szubkę Steven Wagner twierdzi, że:

To, co kiedyś nazywano problemem umysł–ciało, przestało być poważ-
nym zagadnieniem [...] Zazwyczaj wywodzimy ten problem z rozważań
nad dualizmem i mechanicyzmem u Kartezjusza, Hobbesa i im współ-
czesnych. Jednakże główny spór siedemnastowieczny został zakończo-
ny. Dotyczył on zdolności materii: czy czysto fizyczny system może
uzyskać zdolność myślenia za pośrednictwem czysto mechanicznych
[...] operacji? Odpowiedź brzmi: tak [...] Wiemy dziś, że materia może
myśleć23.

Jeśli główną racją przemawiającą przeciw idei, że materia mogłaby myśleć,
jest fakt, że zakłada to przyczynowanie mentalno-fizyczne – problem Leibni-
za – wówczas widzimy, iż według fizykalistów fizykalizm kładzie kres
problemowi umysł–ciało.

Niemniej jednak sprawa nie jest taka prosta dla fizykalistów. Albowiem
wielu f i z y k a l i s t ó w uważa, że sam fizykalizm nie rozwiązuje
problemu umysł–ciało. Wspomniałem wcześniej o skłonności filozofów
umysłu do traktowania kartezjańskiego dualizmu raczej jako p r o b l e -
m u, który muszą rozwiązać, niż jako t e o r i i umysłu. Obecnie podob-
nie ma się rzecz z fizykalizmem. Oto wypowiedź Sydneya Shoemakera:

Wraz z wieloma współczesnymi filozofami uważam, że problem u-
mysł–ciało nie polega na tym, jak możliwe jest wzajemne oddziaływa-
nie niefizycznego umysłu i fizycznego ciała, lecz na tym, jak umysły
mogą być częścią rzeczywistości czysto fizycznej. Problem ten dotyczy
częściowo tego, jak można pozbyć się pewnych rozpowszechnionych
intuicji „kartezjańskich” o umyśle, tj. wykazać ich iluzoryczność, lub
też pozbawić je pozornie dualistycznych implikacji. Mówiąc ogólniej,
jest to problem, jak cechy charakterystyczne tego, co mentalne – inten-
cjonalność, świadomość, subiektywność itd. – mogą mieścić się w ob-
rębie naturalistycznego poglądu na świat, według którego umysły są
produktami ewolucji biologicznej i mają takie samo fizyczno-chemicz-
ne podłoże, jak inne fenomeny biologiczne24.

23 Supervenience, Recognition, and Consciousness, w: W a r n e r, S z u b k a (eds.),
The Mind-Body Problem, s. 87.

24 The Mind-Body Problem, w: W a r n e r, S z u b k a (eds.), The Mind-Body Prob-
lem, s. 55.
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Tutaj fizykalizm – czy też twierdzenie, że rzeczywistość jest „czysto fizycz-
na” – faktycznie prowadzi do problemu umysł–ciało. Problem polega na
pokazaniu, j a k specyficzne cechy tego, co mentalne, m o g ą znaleźć
swe miejsce w świecie, tak jak pojmuje go fizykalizm czy naturalizm. Trud-
ność ma rzekomo tkwić w zrozumieniu, jak to m o ż l i w e, że stany
mentalne mogą być częścią świata fizycznego. (Zadziwiająca sytuacja: to,
co kiedyś traktowano jako rozwiązanie problemu, uważa się teraz za jego
przyczynę!).

Aby przywrócić problem umysł–ciało fizykalistom, musimy zapytać,
z jakiego powodu powątpiewa się w zgodność tego, co mentalne, z fizyka-
listycznym poglądem na świat. Rozważmy pogląd fizykalistyczny, że stany
mentalne są stanami mózgu. Wysuwa się go – jak to formułują Armstrong,
Lewis, Smart i Place – jako kontyngentnie prawdziwą hipotezę na temat
struktury umysłu. Jej prawdziwość bądź fałszywość jest sprawą badań nau-
kowych. (W rzeczywistości, większość fizykalistów odrzuca obecnie tę teorię
identyczności na rzecz poglądu, zgodnie z którym stany mentalne są
k o n s t y t u o w a n e czy r e a l i z o w a n e przez stany mózgu –
w dalszych rozważaniach nie będę jednak wchodził w te szczegóły). Pytanie,
które mnie interesuje, jest następujące: jak fizykalizm może prowadzić do
problemu umysł–ciało?

Wielu fizykalistów odpowiada, że wyjątkowo n i e z r o z u m i a ł e
jest dla nas to, jak może być prawdą, że to właśnie świadome stany są
stanami mózgu lub są konstytuowane przez stany mózgu. McGinn pisze:

Jak to możliwe, żeby stany świadome zależały od stanów mózgu? [...]
Mamy niejako wrażenie, że woda fizycznego mózgu przeistacza się
w wino świadomości, lecz całkowicie nieznana pozostaje dla nas natura
tej przemiany. Przekazy neuronalne wydają się po prostu nieodpowied-
nim rodzajem materiału do wprowadzenia świadomości do świata, choć
wydaje się, że w jakiś sposób dokonują tego tajemniczego wyczy-
nu25.

McGinn jasno stawia obecny problem umysł–ciało: z jednej strony wiemy,
że umysł dokonuje „tajemniczego wyczynu” wprowadzenia świadomości do
świata. Z drugiej jednak strony, nie wiemy, jak to się dokonuje; przekazy
neuronalne „wydają się nieodpowiednim rodzajem materiału” do tego.

To spostrzeżenie McGinna (zaczerpnięte od Nagela) trzeba odróżnić od
podanego przez Franka Jacksona „argumentu z wiedzy” przeciw fizykalizmo-

25 Can We Solve the Mind-Body Problem?, s. 1-2.
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wi26. Argument Jacksona odwołuje się do hipotetycznej osoby, która zna
wszystkie fakty fizyczne dotyczące określonego doświadczenia E, którego
nigdy nie miała. Osoba ta uczy się czegoś nowego przeżywając to doświad-
czenie. A zatem nie wszystkie fakty dotyczące doświadczenia mogą być
faktami fizycznymi. Jest to argument przeciwko ogólnej prawdziwości fizy-
kalizmu: jego konkluzją jest to, że nie wszystkie fakty są faktami fizyczny-
mi. Tymczasem Nagel i McGinn sądzą, że fizykalizm jest prawdziwy – ich
problem polega na zrozumieniu, jak jest to możliwe. Sprawa dotyczy zrozu-
miałości.

Jak wiadomo, Leibniz twierdził, że w świetle poglądu kartezjańskiego
przyczynowanie mentalne staje się niezrozumiałe. Trzeba jednak zaznaczyć,
że chodzi tu o inne znaczenie słowa „niezrozumiałe” niż w przypadku
McGinna i Nagela w ich sformułowaniu problemu umysł–ciało ujętego
z perspektywy fizykalistów. Ich problem jest zupełnie odmienny. Ponieważ
fizykalizm rozwinął się pierwotnie jako rozwiązanie przyczynowego proble-
mu Leibniza, nie może to być ten sam problem.

Jakie jest zatem właściwe rozwiązanie problemu McGinna? Powróćmy do
jego twierdzenia, że przekazy neuronalne wydają się „nieodpowiednim ro-
dzajem materiału” do bycia podłożem świadomości. Skąd, zdaniem
McGinna, mamy o tym wiedzieć? Naśladując Wittgensteina, możemy spytać,
jak inaczej wyglądałyby rzeczy, gdyby przekazy neuronalne były odpowied-
nim rodzajem materiału? („Dlaczego ludzie sądzą, że słońce obraca się
wokół ziemi?” „Ponieważ wygląda tak, jakby słońce obracało się wokół zie-
mi?” „A jak by to wyglądało, gdyby ziemia obracała się wokół słoń-
ca?”)27. Dlaczego akurat fizykalizm powinien rodzić ów problem dotyczący
jego własnej zrozumiałości?

Użytecznym sposobem podejścia do tego zagadnienia jest odwołanie się
do rozróżnienia własności „pochodnych” i „emergentnych”, wprowadzonego
u schyłku wieku XIX i na początku XX. Wielu filozofów brytyjskich tego
okresu (m.in. J. S. Mill, Alexander Bain, G. H. Lewes, Samuel Alexander,
C. Lloyd Morgan i C. D. Broad) sformułowało koncepcje relacji między
rozmaitymi „poziomami” natury badanymi przez różne nauki. Koncepcje te
stały się znane jako „emergentyzm”. Istnieje wiele różnic między poglądami
tych filozofów, chociaż wszyscy oni przyjmują rozróżnienie własności „po-

26 Epiphenomenal Qualia, „The Philosophical Quarterly”, 32(1982), s. 127-136.
27 „Dlaczego ludzie sądzą, że fizykalizm jest nieprawdziwy?” „Ponieważ wygląda tak,

jakby fizykalizm nie był prawdziwy”. „A jak by to wyglądało, gdyby fizykalizm był prawdzi-
wy?”. Zob. O. R. J o n e s, The Way Things Look and the Way Things Are, „Mind”,
94(1985), s. 108-110.
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chodnych” i „emergentnych”28. Własność pochodna jest własnością kombi-
nacji części, którą można przewidzieć czy wyprowadzić na podstawie faktów
dotyczących jedynie owych części (np. układ sił przez wektorowe dodawa-
nie). Własność emergentna jest „nową” własnością, której natury nie można
wyjaśnić czy przewidzieć na podstawie samej wiedzy o częściach bytu,
który posiada tę własność. C. Lloyd Morgan ilustruje to rozróżnienie przy-
kładem chemicznym: „Gdy posiadający określone własności węgiel łączy się
z siarką, która ma inne własności, nie powstaje jedynie mieszanina, lecz
nowy związek o własnościach zupełnie odmiennych od tych, które posiadają
oba jego składniki”29. Natomiast przykładem własności pochodnej jest cię-
żar związku, który stanowi prostą wypadkową jego części składowych. (W
języku Searle’a jest to rozróżnienie „własności emergentnej 1” (pochodnej)
i „własności emergentnej 2” (emergentnej)).

Swego czasu toczył się burzliwy spór na temat tego, czy życie i umysł
są emergentne w tym sensie – uznano, jak się wydaje, że są. Spór ten ma
pasjonującą historię, której nie mogę tutaj przedstawić. Pytanie, które mnie
interesuje, jest następujące: jak współczesny fizykalizm powinien zinterpre-
tować swoją koncepcję relacji między umysłem a ciałem – w kategoriach
emergencji czy pochodności – i jakie ma to konsekwencje dla fizykalistycz-
nej wersji problemu umysł–ciało?

Mogłoby się wydawać, że emergentyzm – doktryna, zgodnie z którą
umysł jest emergentny – prowadzi nieuchronnie do kartezjańskiego dualiz-
mu. Tak jednak nie jest. C. D. Broad bronił stanowiska, które określał jako
„materializm emergentny”: chociaż własności mentalne są emergentne, ist-
nieje tylko jeden „fundamentalny rodzaj tworzywa”30. To ostatnie twierdze-
nie sprowadza się po prostu do idei, że wszystko, co posiada własności
mentalne, musi również posiadać własności fizyczne, choć nie odwrotnie (w
terminologii Broada: materialność jest „atrybutem różnicującym”31. Emer-
gentyści w tym sensie odrzucają kartezjańskie dusze, tak jak odrzucają oży-
wcze entelechie w biologii32.

28 Zob. B. P. M c L a u g h l i n, The Rise and Fall of British Emergentism, w:
A. B e c k e r m a n n, H. F l o h r, J. K i m (eds.), Emergence or Reduction? Essays
on the Prospects of Nonreductive Physicalism, Berlin: Walter de Gruyter 1992, s. 49-93.

29 Emergent Evolution, London: Williams & Norgate 1923, s. 3.
30 The Mind and Its Place in Nature, London: Routlege & Kegan Paul 1925, s. 77.
31 Tamże, s. 646-647.
32 W sprawie odrzucenia przez Lloyda Margana witalizmu zob. jego Emergent Evolution,

s. 12-13.
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Nasuwa się wobec tego pytanie: jak w świetle stanowiska emergentyzmu
można u j ą ć relację między tym, co mentalne, a tym, co fizyczne? Sed-
nem odpowiedzi jest stwierdzenie, że nie można. Jakości i prawa emergentne
należy przyjąć, jak to ujmuje Alexander, z „naturalną pobożnością” jako
„surowe fakty”. (Czy też, mówiąc barwnymi słowami Broada, należy je
„przełknąć w całości z tym filozoficznym dżemem, który profesor Alexander
nazywa «naturalną pobożnością»”33). Niektórzy emergentyści sądzą, że mo-
żemy ustalić „etapy emergencji” tak, aby uczynić tę sytuację bardziej akcep-
towalną epistemicznie. Rozważmy poglądy Lloyda Morgana:

Relacja poznawcza wyłania się po prostu jako coś autentycznie nowe-
go, w najważniejszym etapie postępu ewolucyjnego. Nie wyklucza to
jednak – a nawet stanowczo domaga się od nas jako ewolucjonistów
– podjęcia zdecydowanej próby analizy sytuacji i ustalenia, o ile to
możliwe, uzupełniających etapów emergencji, z uwagi na warunek, że
w postępie ewolucyjnym nie ma miejsca na zerwanie ciągłości, w sen-
sie dopuszczenia przerwy czy rozziewu34.

Niemniej jednak etapy emergencji są wciąż etapami emergencji, a więc
między tymi poziomami muszą istnieć ontologiczne przeskoki, które trzeba
przyjąć z „naturalną pobożnością”.

Gdyby McGinnowskie i Nagelowskie sformułowanie problemu umysł–cia-
ło w terminach „zrozumiałości” sprowadzało się do kłopotów z emergencją
i akceptowalnością „naturalnej pobożności” jako w pełni zadowalającej
postawy, wówczas łatwo byłoby zrozumieć ich zastrzeżenia i dostrzec, jak
fizykalizm (pojmowany jako emergentny materializm Broada) staje przed
problemem umysł–ciało. Pytania: „jak całość może być większa od sumy jej
części?” oraz „jak połączenie czegoś może utworzyć coś autentycznie nowe-
go i odmiennego?” wydają się wyjątkowo zagadkowe i wymagają od emer-
gentyzmu dalszych objaśnień i obrony.

McGinn i Nagel nie mogą jednak opowiedzieć się za tym stanowiskiem,
ponieważ ich fizykalizm, jak cały współczesny fizykalizm, odrzuca auten-
tycznie emergentne własności, zobowiązując się tym samym do wyjaśnienia,
jak stany mentalne mogą być pochodne. Powody tego odrzucenia są złożone
i nie całkiem zrozumiałe. Jedna z linii argumentacji jest taka, że przy przy-
jęciu „zupełności” przyczynowania fizycznego i odrzuceniu przedetermino-

33 The Mind and Its Place in Nature, s. 55. Co do uwag Lloyda Morgana o „naturalnej
pobożności” zob. Emergent Evolution, s. 39.

34 Emergent Evolution, s. 39.
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wania, własności emergentne muszą być epifenomenami – a to, co mentalne,
czymś takim nie jest. Zgodnie z inną ideą, zaproponowaną przez McLaughli-
na, emergentyzm jako teoria „nauk szczegółowych” zawodzi nie z powodu
trudności pojęciowych, lecz z powodu odkryć w rodzaju wyjaśnienia w ra-
mach mechaniki kwantowej wiązań chemicznych – co pozbawia emergen-
tyzm jego głównych przykładów, zawieszając go w próżni35.

Niezależnie jednak od powodów, większość fizykalistów odrzuca dzisiaj
emergentyzm. Reprezentatywny jest, jak zwykle, Searle: świadomość jest
„własnością powierzchniową” mózgu, tak jak płynność jest powierzchniową
własnością wody. Searle odrzuca zatem tezę, że świadomość jest emergentna
(„emergentna 2”), będąc w tym względzie wyrazicielem powszechnej opinii
fizykalistów36.

Emergentyzm odrzucają także McGinn i Nagel. McGinn twierdzi:

Stanowczo unikając tego, co nadnaturalne, uważam za rzecz niewątpli-
wą, że organizmy muszą być świadome na mocy j a k i e j ś natural-
nej własności mózgu. M u s i po prostu istnieć jakieś wyjaśnienie
tego, jak mózgi są podłożem umysłów. Jeśli nie mamy stać się elimi-
nacjonistami w kwestii świadomości, to musi istnieć jakaś teoria tłuma-
cząca obserwowane przez nas korelacje psychofizyczne. Potraktowanie
tych korelacji jako ostatecznych i niewyjaśnialnych faktów byłoby
nieprzekonujące37.

Zgadza się z tym Nagel:

Potrzebujemy czegoś, czego nie posiadamy: teorii opisującej świadome
organizmy jako układy fizyczne, składające się z pierwiastków che-
micznych, zajmujące określony obszar w przestrzeni, posiadające po-
nadto indywidualny obraz świata, a w niektórych przypadkach nawet
samoświadomość. Nie rozumiemy, jak do tego dochodzi, faktem jest
jednak, że nasze umysły, podobnie jak ciała, powstają dzięki właściwe-
mu połączeniu i zorganizowaniu odpowiedniego materiału. Wydaje się,
choć jest to niezwykłe, że pewne złożone organizmy, powstające dzięki
biologicznym procesom, mają liczne własności niefizyczne. My sami
jesteśmy takimi organizmami38.

35 Zob. M c L a u g h l i n, The Rise and Fall of British Emergentism, zwłaszcza § 6.
36 The Rediscovery of the Mind, s. 112.
37 Can We Solve the Mind-Body Problem?, s. 6.
38 The View from Nowhere, s. 51 [Widok znikąd, s. 64].
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Jedyną sprawą w tym fragmencie, która wymaga komentarza, jest stwierdze-
nie, że jest to „niezwykłe”. Dla tych, którzy odrzucają dualizm kartezjański,
nie powinno to być bardziej niezwykłe niż zdumiewająca jest „zdumiewająca
hipoteza” Cricka, czy to, że „rozwiązanie” Searle’a – „umysły są cechami
mózgów” – w ogóle cokolwiek rozwiązuje.

Porównanie fizykalizmu z zagadnieniem emergencji i pochodności uczy
nas, że we współczesnym fizykalizmie nie ma w ogóle miejsca na problem
umysł–ciało. (Interesujące, że do takiego wniosku dochodzi również
McGinn, choć z całkowicie innych powodów). Istnieje natomiast problem,
który N. Chomsky nazywa „problemem unifikacji”39. Nikogo, kto wobec
tych zagadnień zajmuje stanowisko naturalistyczne, nie zaskoczy, ani w żad-
nym stopniu nie olśni, uwaga Searle’a, że świadomość i myślenie są „wyż-
szego rzędu cechami mózgu” – choć może łatwiej zaakceptuje on słowa
Chomsky’ego, że „to l u d z i e myślą, a nie ich mózgi, chociaż to ich
mózgi dostarczają mechanizmów myślenia”40. Chodzi zatem o to, aby wy-
jaśnić, j a k to się dokonuje (a nie, jak to jest możliwe), zakładając, że
„mamy dobre i coraz lepsze teorie niektórych aspektów języka i umysłu,
lecz tylko elementarne idee na temat ich relacji do mózgu”41.

Wydaje mi się, że po powiedzeniu tego nadal pozostaje miejsce na posta-
wianie empirycznej kwestii dotyczącej tego, czy emergentyzm (w sensie
Broada) jest trafny. Możemy bowiem być zmuszeni do przyjęcia stanowiska
„naturalnej pobożności” prędzej niż sądzi to wielu redukcjonistów. Jednakże
nie da się tego rozstrzygnąć przez same filozoficzne spekulacje, tak jak nie
udało się to brytyjskim emergentystom na początku XX wieku42. Podejście
to nie pozostawia natomiast miejsca na wiele zróżnicowanych filozoficznych
prób podania dokładnego sensu, w jakim umysł jest zależny od ciała –
w kategoriach superweniencji, konstytucji, identyczności, kompozycji, reali-
zacji – mających rzekomo dostarczyć rozwiązania problemu umysł–ciało w
ujęciu fizykalistów. Artykuł ten jest próbą podważenia przeświadczenia, że
taki problem istnieje.

Zachodzi rzeczywista potrzeba dalszych dociekań historycznych nad tym
zagadnieniem. We wprowadzeniu do swej antologii Philosophy in History
Rorty, Schneewind i Skinner stwierdzają, że „zasadniczą słabością tego

39 Language and Nature, „Mind”, 104(1995), s. 1-61.
40 Tamże, s. 8.
41 Tamże, s. 11.
42 Zob. np. uwagi McLaughina na temat poglądów Alexandra na chemię (The Rise and

Fall of British Emergentism, s. 67).
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rodzaju filozofii, którą zapoczątkowała filozofia analityczna, jest jej brak
zainteresowania powstawaniem i upadkiem zagadnień”43. Wydaje mi się,
że dalszy historyczny namysł nad powstaniem i upadkiem problemu u-
mysł–ciało rzuci światło nie tylko na naszą koncepcję historii filozofii, ale
również na samą naturę tego nieuchwytnego problemu filozoficznego.

43 Introduction, w: R. R o r t y, J. B. S c h n e e w i n d, Q. S k i n n e r (eds.),
Philosophy in History: Essays on the Historiography of Philosophy, Cambridge: Cambridge
University Press 1984, s. 12.

Przełożyli Marcin Iwanicki i Tadeusz Szubka
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Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku,

red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin: TN KUL 1998, s. 487-546

Ralph C. S. Walker

Imperatywy kategoryczne

1. Argumenty transcendentalne

Argumenty transcendentalne są wymierzone przeciw sceptykowi. Tak
przynajmniej posługiwał się nimi Kant; tak też używa ich Strawson, który
w ostatnich latach bardziej niż ktokolwiek inny przyczynił się do odnowie-
nia zainteresowania argumentami transcendentalnymi1. Nie jest jednak w
pełni jasne, na ile są one skuteczne i czy w ogóle trzeba argumentować
przeciw sceptykowi. W pierwszej części tego wykładu będę dowodził, że
sceptycyzm należy potraktować poważnie. W drugiej części postaram się
pokazać, jak i dlaczego argumenty transcendentalne mogą dostarczyć odpo-
wiedzi sceptykowi. Mogą one poradzić sobie z najbardziej radykalnym scep-
tykiem; przyznaję jednak, że w pewnym sensie najbardziej radykalny scepty-
cyzm musi pozostać bez odpowiedzi. Nic i nigdy nie może go obalić. Ale
to nie ma żadnego znaczenia.

Argument transcendentalny zmierza do wykazania, że coś musi być praw-
dziwe, ponieważ – jak to formułuje Kant – stanowi „warunek możliwości
doświadczenia”. To znaczy, że gdyby to nie było prawdziwe, nie byłoby też
doświadczenia. Tak więc pierwszą przesłanką argumentu transcendentalnego
jest to, że istnieje doświadczenie. Niekiedy Kant, i inni, zastępują ją nieco
odmiennym sformułowaniem, że „istnieje wiedza”, ale to dlatego, że takie
sformułowanie traktują oni jako mniej więcej równoważne poprzedniemu:
doświadczenie, w ich rozumieniu, jest świadomym przeżywaniem, a świado-
me przeżywanie wymaga pewnego rodzaju wiedzy, przynajmniej o treści
własnych przeżyć. Czasami osłabiają oni pierwszą przesłankę twierdząc, że
istnieje doświadczenie lub wiedza określonego r o d z a j u; i np. argu-
menty Kanta zaczynają się niekiedy od przesłanki, że istnieje doświadczenie

1 P. F. S t r a w s o n, The Bounds of Sense: An Essay on Kant’s „Critique of Pure
Reason”, London: Methuen 1966.
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c z a s o p r z e s t r z e n n e. Nie odnosi się to jednak do doświadczenia
rzeczy w fizycznym czasie i przestrzeni, lecz do świadomego przeżywania,
które fenomenologicznie przedstawia się jako czasowy i przestrzenny ciąg.
Usprawiedliwienie tego ograniczenia pierwszej przesłanki stanowi fakt, że
doświadczenie jest w oczywisty sposób właśnie takie; sceptyk nie będzie
tego podważał.

Druga przesłanka argumentu transcendentalnego jest okresem warunko-
wym. Stwierdza ona, że jeśli pierwsza przesłanka jest prawdziwa, to taki
również musi być wniosek. Argument przybiera więc prostą i dedukcyjnie
poprawną postać:

Istnieje wiedza/doświadczenie (jakiegoś odpowiedniego, ogólnego
rodzaju);
Jeżeli ma istnieć wiedza/doświadczenie (tego rodzaju), to p musi być
prawdziwe;
A zatem p.

Jego skuteczność w zastosowaniu przeciw sceptykowi będzie zależeć od
gotowości sceptyka do przyjęcia przesłanek, jak również od jego chęci uzna-
nia argumentów, które są dedukcyjnie poprawne. Większość problemów
z poszczególnymi argumentami transcendentalnymi przedstawianymi przez
Kanta i innych wiąże się z tym, że niektórzy kwestionują prawdziwość ich
drugich, warunkowych, przesłanek. Bez wątpienia, w pewnych przypadkach
proponowane przesłanki wcale nie są prawdziwe. W innych przypadkach
mogą one być prawdziwe, ale ciągle narażone są na sceptyczne wątpienie,
stąd nie jest jasne, jaką wartość mogą mieć takie argumenty w zastosowaniu
przeciw sceptykom. Tymi zagadnieniami zajmę się w części drugiej. Nie
zamierzam jednak przeprowadzać szczegółowych analiz konkretnych argu-
mentów transcendentalnych. Zajmę się raczej oceną wykorzystanej w nich
metody; chcę też zbadać, jaką dają one szansę na uporanie się ze sceptycyz-
mem. Najpierw jednak musimy rozważyć, czy w ogóle trzeba zajmować się
sceptycyzmem.

I

Jednym z argumentów za tym, żeby nie przejmować się sceptycyzmem,
jest fakt, że – jak się wydaje – niewielu jest prawdziwych sceptyków. Choć
wątpliwości sceptyczne mogą prowadzić do zajmujących dyskusji, są one
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wysuwane przez filozofów, którzy nie biorą ich poważnie. Jak stwierdził
Hume, gdy trzeba zasiąść do obiadu albo zagrać w tryk-traka, filozoficzny
sceptyk myśli i działa jak każdy inny człowiek2. Z tego powodu wielu nie-
filozofów uważa filozoficzny sceptycyzm za coś po prostu niedorzecznego.
Ale odrzucenie go w ten sposób byłoby zbyt pośpieszne. Z pewnością jest
prawdą, że w rzeczywistości nie ma żadnych poważnych sceptyków
p o w s z e c h n y c h, którzy poważnie traktowaliby możliwość, że
wszystkie nasze przekonania mogą być fałszywe; nikt też poważnie nie
wątpi w istnienie świata zewnętrznego czy umysłów innych niż własny
umysł. Jest jednak wielu sceptyków co do innych kwestii. Ludzie wątpią
w realność powinności moralnych i w istnienie Boga; wątpią w to, czy świat
jest rzeczywiście taki, jakim opisują go nasze teorie naukowe, a zwłaszcza
teoria kwantów. Ważne jest, aby umieć ustosunkować się do tych wątpliwoś-
ci, a nie jest to możliwe bez zbadania, jak dalece można, w sposób uprawo-
mocniony, rozciągnąć sceptycyzm. Ideę sceptycyzmu powszechnego wprowa-
dził Descartes swoją hipotezą złośliwego ducha, który nieustannie zwodzi
nas we wszystkim, a zrobił to dlatego, że żył – podobnie jak my – w cza-
sach, gdy ludzie fundamentalnie różnili się w kwestii tego, co jest oczywis-
te3. Uważał on, że w takiej sytuacji jedynym sposobem znalezienia prawdy
jest gruntowne zbadanie, co sprawia, że jedne przekonania są uzasadnione,
a inne nie. To natomiast najlepiej zrobić stawiając pod znakiem zapytania
wszystkie nasze potoczne przekonania niezależnie od tego, jak naturalne
i oczywiste mogą się one wydawać, rozciągając ów proces tak daleko, jak
tylko jest to dla nas możliwe. On sam uważał, oczywiście, że niemożliwe
jest wątpienie we własne myślenie, a stąd i we własne istnienie. Warto pa-
miętać, że Kartezjusz snuł swoje refleksje w roku 1619, jako żołnierz Wojny
Trzydziestoletniej, która była próbą rozwiązania problemów religijnych
w inny, niszczycielski i destrukcyjny, sposób.

2 D. H u m e, A Treatise of Human Nature, ed. by L. A. Selby-Bigge, Oxford: Claren-
don Press 1888, s. 269 (ks. I, cz. IV, § 7) [Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierow-
ski, t. I-II, Warszawa: PWN 1963, t. I, s. 349]. Zob. D. H u m e, An Enquiry Concerning
Human Understanding, w: t e n ż e, Enquiries Concerning Human Understanding and Con-
cerning the Principles of Morals, ed. by L.A. Selby-Bigge, Oxford: Clarendon Press 19022,
s. 160 (rozdz. XII, cz. II) [Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz
i K. Twardowski, Warszawa: PWN 1977, s. 194-195].

3 R. D e s c a r t e s, Meditationes de prima philosophia, medytacja I [Medytacje
o pierwszej filozofii, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie, w: Medytacje o pierwszej filozofii wraz
z Zarzutami uczonych mężów i Odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem, t. I,
Warszawa: PWN 1958, s. 20-29].
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Twierdzi się niekiedy, że nie należy się przejmować ogólnym lub po-
wszechnym sceptycyzmem, ponieważ nie przemawiają za nim żadne pozy-
tywne racje. To prawda, że nie ma żadnych pozytywnych podstaw do przy-
puszczenia, że nie istnieją żadne przedmioty fizyczne albo że faktycznie
zwodzi nas złośliwy duch. Nie jest to jednak szczególnie interesujące spo-
strzeżenie. Sceptykowi wystarczy bowiem wskazanie, że fałszywość naszych
potocznych przekonań o świecie jest spójna z naszym obecnym stanem
epistemicznym. Nie musi on twierdzić, że jest to faktycznie racją wątpienia
sceptycznego, i – co więcej – powszechny sceptycyzm powinien go po-
wstrzymać przed wygłoszeniem takiego twierdzenia, ponieważ powszechne
wątpienie obejmuje również ideę, że jedna rzecz jest rzeczywiście racją
drugiej. Może on jedynie zwrócić uwagę, że jeśli jego przeciwnicy chcą
przyjąć, iż jedna rzecz może być racją drugiej, to – w świetle ich poglądów
– wydają się oni zmuszeni uznać to za rację wątpienia.

Innego rodzaju odrzucenie sceptycyzmu proponuje G. E. Moore, który
utrzymuje, że w i e, iż tutaj jest jego ręka, a tam kubek, kilku ludzi
w tym pokoju, itd.4 Sugeruje on, że sceptyk, który wątpi w to, że znamy
takie rzeczy, jakimś sposobem źle zrozumiał użycie przez nas takich słów,
jak „wiedzieć”, ponieważ powyższe przykłady wydają się Moore’owi najwy-
raźniejszymi z możliwych przykładów wiedzy. Inni filozofowie poszli jego
śladem twierdząc, że Kartezjusz i myśliciele o sceptycznych umysłach ode-
rwali słowo „wiedza” od jego potocznego użycia nadając mu nowe, szcze-
gólne znaczenie, którym nie trzeba się przejmować. Nie jest jednak pewne,
czy mają oni rację. Nie chodzi bowiem o to, jak powinniśmy używać słowa
„wiedza”: z tego powodu spora część ostatnich analiz sceptycyzmu zabrnęła
w ślepą uliczkę5. Naprawdę ważne jest to, czy i które spośród naszych
przekonań są uzasadnione – jeżeli w ogóle takie są. Musimy więc spróbo-
wać zrozumieć, na czym polega uzasadnienie.

Moore powiedziałby bez wątpienia, że trzeba przyjrzeć się potocznemu
użyciu słowa „uzasadniony” w odniesieniu do przekonań, i że takie przypad-
ki, jak moje obecne przekonanie, że tutaj jest ręka, stanowią paradygmat
uzasadnionych przekonań. Podobnie postąpił swego czasu Strawson twier-

4 Proof of an External World, w: G. E. M o o r e, Philosophical Papers, London:
George Allen & Unwin 1959, s. 127-150 [Dowód na istnienie zewnętrznego świata, w:
G. E. M o o r e, O metodzie filozoficznej. Wybór tekstów, przeł. W. Sady, Warszawa: Klub
Otrycki 1990, s. 68-85].

5 Tak jest w przypadku większości analiz przeprowadzonych przez R. Nozicka w Phil-
osophical Explanations, Oxford: Oxford University Press 1981, rozdz. III; nie byłoby jed-
nak uczciwe oskarżenie samego Nozicka o popełnienie tego błędu.
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dząc, że nie może być problemu z ogólnym uzasadnieniem indukcji, ponie-
waż argumenty zgodne z kanonami indukcji są dokładnie tymi argumentami,
które uznajemy za uzasadnione w odpowiedniej dla nich dziedzinie6. Ale
to również nie załatwia sprawy. W pojęciu uzasadnienia jest coś nieuchron-
nie normatywnego, a żadne odwołanie się do potocznej praktyki nie może
rozwiązać normatywnego problemu; zawsze istnieje bowiem możliwość, że
potoczna praktyka jest błędna. Istnieją przecież (lub istniały) społeczności,
w których poszczególne argumenty, czy nawet ogólne typy argumentacji,
uznaje się za uzasadnione, mimo że faktycznie nie są one takie. Cała spo-
łeczność, a nawet każdy na świecie, może przyjmować, że jeśli samotna
starsza kobieta nosi czarny spiczasty kapelusz i trzyma w domu koty, to
musi być wiedźmą zaprzedaną diabłu, ale powszechne uznawanie tego wnio-
skowania nie czyni go poprawnym. Podobnie każdy, kto zastanawiał się nad
tą kwestią, mógł kiedyś przyjmować, że jedynym możliwym wyjaśnieniem
istnienia organizmów jest ich stworzenie przez dobre bóstwo, ale to również
pokazuje jedynie, że przyjmowano argument, który – niezależnie od tego,
jak wydawał się atrakcyjny – był w istocie nieuzasadniony. Gdyby Strawson
miał rację, to w stalinowskim świecie z powieści George’a Orwella 1984
państwo totalitarne uzasadniłoby swoją prawomocność przez odpowiednie
pranie mózgów swoich obywateli, zmuszające ich do takiego właśnie myśle-
nia.

Ani Moore, ani Strawson nie przyjęliby takiego wniosku. Jednak niektó-
rzy filozofowie zajmują bardziej skrajne stanowisko i utrzymują, że prawda
jest zawsze i wyłącznie zrelatywizowana do schematu pojęciowego. Różne
społeczności mają odmienne pojęcia i przyjmują odmienne wnioskowania.
Niektóre posiadają pojęcie wiedźmy i mogą mieć całkiem skomplikowane
reguły określania, kiedy mamy do czynienia z czarami. W relacji do sche-
matu pojęciowego takiej społeczności, sądy, które wydaje ona o czarach,
będą bardzo często prawdziwe. Będzie tak zawsze wtedy, gdy spełnią odpo-
wiednie dla tej społeczności standardy świadectwa; samo świadectwo rozu-
miane jest, oczywiście, za pomocą pojęć tej społeczności, a te pojęcia mogą
być różne od naszych. W relacji do schematu pojęciowego n a s z e j
społeczności wiele z tego, co oni mówią, będzie niezrozumiałe albo – na ile
możemy to pojąć – fałszywe. Nie ma jednak żadnego absolutnego standardu
prawdy, w świetle którego to my mamy rację, a oni są w błędzie (lub vice
versa). Prawda jest zawsze zrelatywizowana do schematu pojęciowego.

6 P. F. S t r a w s o n, Introduction to Logical Theory, London: Methuen 1952, rozdz.
IX, cz. II.
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I z tego właśnie powodu nie należy brać poważnie powszechnego sceptycyz-
mu. Wątpliwości dotyczące poszczególnych kwestii można rozwiązać przez
odwołanie się do zasad charakteryzujących nasz schemat pojęciowy, ale nie
ma miejsca na wątpliwości dotyczące tych zasad lub samego schematu poję-
ciowego. Nie ma mowy, żeby on był błędny, bo on właśnie określa, czym
jest prawda.

Pogląd ten, choć zadziwiająco popularny, jest niespójny. Stanowi on
wersję koherencyjnej teorii prawdy, zgodnie z którą prawda polega na kohe-
rencji z pewnym zbiorem przekonań i zasad wnioskowania, a nie na kore-
spondencji z rzeczywistością całkowicie niezależną od tego, co ludzie o niej
myślą lub jak ją odczuwają. Doświadczenie nie może nam przedstawić takiej
neutralnej rzeczywistości, ponieważ nie ma czegoś takiego, jak nie zinterpre-
towane doświadczenie; jest ono zawsze interpretowane przez pojęcia, prze-
konania i zasady systemu. Według tej popularnej wersji owej teorii, istnieje
przypuszczalnie wiele różnych prawd: tyle, ile jest różnych schematów poję-
ciowych, z których żaden nie jest uprzywilejowany względem pozostałych.
Natychmiast powstaje jednak wątpliwość co do statusu samej tej teorii:
może być ona prawdziwa w relacji do naszego schematu pojęciowego, lecz
czy nie może być fałszywa w relacji do innych, które są równie dobre? Nie
każda wersja teorii koherencyjnej mówi o alternatywnych prawdach; niektóre
unikają tej trudności poprzestając na stwierdzeniu, że prawdą jest to, co jest
spójne z naszym schematem pojęciowym. Ale wtedy ciągle jeszcze pozosta-
nie trudność z roszczeniem tej teorii do bycia p r a w d z i w ą.

Według teoretyka koherentysty prawda jego teorii polega wyłącznie na
jej koherencji z naszymi przekonaniami, zasadami oraz z interpretowanym
w ich świetle doświadczeniem. Jest ona prawdziwa dzięki temu, że owe
przekonania i zasady są n a s z e. Możliwe są inne systemy; każdy z nich
byłby wewnętrznie spójny i zdolny dostarczyć innej koherentnej interpretacji
doświadczenia, gdyż to, co uważa się za „koherencję”, określane jest we-
wnętrznie, w obrębie każdego takiego systemu. Ale te inne systemy nie
byłyby n a s z e. Problem polega jednak na tym, że choć teoretyk kohe-
rentysta chce tak powiedzieć, to faktycznie nie może. Według jego standar-
dów – jedynych, jakie może dopuścić – bardzo wiele spośród tych różnych
systemów ma jednakowe prawo być uznanymi za „nasze” podobnie jak ten,
który on sam za taki uznaje. Do bardzo wielu z nich można bowiem spójnie
dołączyć stwierdzenie: „Te zasady są naszymi zasadami”. Według standar-
dów takiego systemu to zdanie jest wówczas spójne i dlatego powinno być
prawdziwe. Ale to by znaczyło, że każdy z tych różnych systemów jest
nasz, że każdy z nich konstytuuje prawdę, a to z pewnością jest już
n i e spójne. Koherentyści opierają się zwykle na fakcie, że nasze zasady
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i przekonania są właśnie t a k i e a nie i n n e. Jednak według ich włas-
nego ujęcia, nie ma w tym fakcie nic innego poza jego spójnością z naszym
systemem i dlatego też nie może być niczego, co sprawiałoby, że to właśnie
o n jest faktem, a nie jego odpowiednik z jakiegoś konkurencyjnego syste-
mu. Jeżeli ów konkurencyjny system jest wewnętrznie spójny według jego
własnych standardów i jeżeli zawiera twierdzenie, że jego zasady są nasze,
to nic nie może sprawić, że właśnie te a nie inne konkurencyjne zasady są
nasze. W przeciwnym razie prawda nie polegałaby na koherencji, lecz na
korespondencji właśnie z tym niezależnym od systemu faktem. A z chwilą,
gdy dopuścimy jakikolwiek taki fakt, ponownie pojawia się pytanie, którego
koherencyjna teoria prawdy miała uniknąć: czy mamy dostęp do takich
faktów – do takiego świata, jakim on rzeczywiście jest? Przed tym właśnie
pytaniem postawił nas Kartezjuszowy duch7.

Ostatecznym sposobem na odrzucenie pytania sceptyka jest uznanie tego
rodzaju pytania za bezsensowne. Tak właśnie czynią weryfikacjoniści. We-
dług nich rozumieć zdanie to wiedzieć, jak je zweryfikować, albo przynaj-
mniej wiedzieć, jak je sfalsyfikować (chodzi o tego rodzaju zdania, które
w ogóle mogą być użyte do wyrażenia przekonania, a nie np. o okrzyki).
Każdy więc, kto może sformułować przekonania, musi wiedzieć, jak postą-
pić, aby stwierdzić, czy są one prawdziwe czy fałszywe, nawet jeśli w prak-
tyce nie zawsze jest to możliwe. Faktycznie, wiele naszych konkretnych
przekonań może być fałszywych, nie jest jednak możliwa całkowita, po-
wszechna fałszywość sugerowana przez przykład złośliwego ducha. Przykład
ten wydaje się sensowny, ale faktycznie nie istnieją warunki jego weryfika-
cji lub falsyfikacji, co pokazuje, że tak naprawdę jest on bezsensowny.
Według weryfikacjonistów filozoficzne propozycje są często właśnie takie.
Wyglądają one na zupełnie sensowne, ponieważ sformułowane są przy uży-
ciu znanych słów i w zgodzie z regułami gramatycznymi. Okazuje się jed-
nak, że jest inaczej, ponieważ nie można im przyporządkować żadnych
warunków weryfikacji; oznacza to, że nie mają one żadnego sensu, tak jak
nie ma sensu myśl, że na Słońcu jest teraz godzina piąta (żeby posłużyć się
przykładem Wittgensteina)8.

Weryfikacjonizm jest zdradliwy. Dziś stosunkowo niewielu filozofów
przyznałoby się do niego, lecz bardzo łatwo jest popaść niepostrzeżenie

7 Więcej na ten temat w: R. C. S. W a l k e r, The Coherence Theory of Truth: Re-
alism, Anti-Realism, Idealism, London: Routledge 1989, rozdz. I oraz s. 97 nn. i 142 nn.

8 L. W i t t g e n s t e i n, Philosophical Investigations, trans. by G. E. M. Anscombe,
Oxford: Blackwell 19582, § 350 [Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa:
PWN 1972, s. 159-160].
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w weryfikacjonistyczny sposób myślenia. Argument na jego poparcie zwraca
uwagę na uczenie się i rozumienie języka. Jego obrońcy twierdzą, że język
musi być nauczany i przyswajany publicznie i że do znaczenia słów danej
osoby musimy dochodzić przy użyciu środków publicznych. Ale czy mogli-
byśmy kiedykolwiek zrozumieć, jakie jest dla kogoś znaczenie słowa
„deszcz” inaczej niż przez zobaczenie, w jakich okolicznościach używa on
zdań zawierających to słowo? I jak inaczej moglibyśmy w ogóle zrozumieć,
jaki jest dla niego sens tych zdań, jeśli nie przez założenie, że zazwyczaj
uważa on, iż wyrażają one sądy uznane przez niego za prawdziwe? Gdy
chodzi o słowa oznaczające rzeczy nie dające się zaobserwować, jak np.
„elektron”, sytuacja jest w zasadzie taka sama, tylko w tym przypadku trze-
ba uznać, że zdania umożliwiające nam zrozumienie sensu przypisywanego
temu słowu wyrażają sądy, które są uzasadnione przez dostępne świadectwa.
Nie może być słów oznaczających rzeczy, których obecności nigdy nie
jesteśmy w stanie odkryć lub odrzucić, ani też nie może być sensownych
zdań nie dających się nigdy zweryfikować bądź sfalsyfikować, ponieważ ich
znaczenia nie dałoby się publicznie zakomunikować ani zrozumieć9.

Odpowiedzią na ten argument jest to, że używamy słów i zdań na wiele
różnych sposobów, a nie jedynie do opisania, jak mówiący ujmuje swoje
otoczenie czy świat. Wydaje się, że w publicznym użyciu znajduje się wiele
słów opisujących rzeczy, których nigdy nie możemy odkryć ani odrzucić;
jednym z nich może być słowo „anioł”. Jest też, jak się wydaje, całe mnós-
two zdań wyrażających całkowicie zrozumiałe idee, które jednak nigdy nie
mogą być zweryfikowane czy sfalsyfikowane; należą do nich także te, któ-
rych Newton używał dla wyrażenia swojej teorii absolutnego czasu i prze-
strzeni (jako stałych, nieruchomych pojemników). Nie budzi żadnych wątpli-
wości to, że ludzie mogą używać takich słów i takich zdań do porozumiewa-
nia się, i da się stwierdzić, czy ktoś zrozumiał teorię Newtona bez potrzeby
poszukiwania czy nawet wyobrażania sobie okoliczności, w których ta teoria
może zostać zweryfikowana lub sfalsyfikowana. Ktoś może wykazać, że ją
rozumie pokazując, że zdaje sobie sprawę z jej konsekwencji (włącznie z jej
nieweryfikowalnością); można go nauczyć tej teorii używając różnego rodza-
ju środków, takich jak analogia, którą zwykle stosuje się zarówno w tym

9 Głównymi zwolennikami takiego podejścia są Michael Dummett i Crispin Wright. Zob.
zwłaszcza C. W r i g h t, Realism, Meaning and Truth, Oxford: Blackwell 1987, do s. 29
[Realizm, znaczenie i prawda, przeł. T. Szubka, w: T. S z u b k a (red.), Metafizyka w filo-
zofii analitycznej, Lublin: TN KUL 1995, s. 295-325] oraz M. D u m m e t t, The Logical
Basis of Metaphysics, London: Duckworth 1991, rozdz. XV [Logiczna podstawa metafizyki,
przeł. W. Sady, Warszawa: PWN 1998].
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przypadku, jak i w przypadku „anioła”. Dana osoba rozumie, czym są anioły
przez analogię do ludzi; rozumie też Newtonowski czas i przestrzeń przez
analogię do wielkich kartonowych pudeł, w których określa się umiejscowie-
nie w relacji do ich boków10.

Tak więc argument za weryfikacjonizmem upada, a wraz z nim upada też
propozycja, aby odrzucić powszechny sceptycyzm jako bezsensowny. Scep-
tycyzm trzeba traktować poważnie, co więcej, jest to zgodne ze zdrowym
rozsądkiem. Jak najbardziej możliwe wydaje się bowiem postawienie pyta-
nia, czy system naszych przekonań, cała nasza teoria świata, odzwierciedla
to, jakie rzeczy faktycznie są, i dopuszczenie myśli, że być może nie od-
zwierciedla. Podjęcie tego pytania jest w istocie dość naglące. Nieustannie
polegamy przecież na naszej całościowej teorii świata i na wspierających ją
zasadach wnioskowania przy formułowaniu naszych oczekiwań dotyczących
zachowania się świata. Wydaje się, iż byłoby wysoce niezadowalające, gdy-
byśmy musieli poprzestać na stwierdzeniu, że te oczekiwania są czymś
przypadkowym.

II

Skoro sceptycyzm musimy traktować poważnie, to czy argumenty trans-
cendentalne mogą okazać się przydatne do jego odparcia? Odpowiedź jest
twierdząca, ale musimy przyjrzeć się dokładniej, w jaki sposób mogą one
pomóc. Z pewnością wyglądają obiecująco. Wykazanie, że prawdziwość
jakiegoś spornego twierdzenia jest koniecznym warunkiem istnienia jakiego-
kolwiek doświadczenia, byłoby, jak się wydaje, całkiem zadowalającym
uprawomocnieniem tego twierdzenia. Są jednak dwa zasadnicze zarzuty
przeciw temu, że argumenty transcendentalne mogą odegrać taką rolę. We-
dług pierwszego, w rzeczywistości prowadzą nas one donikąd. Według dru-
giego, jeśli mają nas gdzieś zaprowadzić, to muszą założyć weryfikacjonizm.

Aby mieć jasność, co argumenty transcendentalne mogą, a czego nie
mogą, musimy najpierw zdać sobie sprawę, czego możemy się po nich spo-
dziewać. Zacznijmy od tego, że żaden argument nie posunie sprawy do
przodu, gdy przeciwnikiem jest ktoś odmawiający wykonania jakichkolwiek
ruchów argumentacyjnych. Żaden też argument nie pomoże, gdy ktoś odma-

10 Szczegółowo przemyślany atak na teorię znaczenia głoszoną przez Dummetta i
Wrighta można znaleźć w: E. C r a i g, Meaning, Use and Privacy, „Mind”, 91(1982),
s. 541-564.
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wia przyjęcia jakichkolwiek przesłanek. W pewnym więc sensie najbardziej
skrajna wersja sceptycyzmu nie może zostać obalona. Choć nie można jej
obalić, można jednak pokazać, że jest ona nie do utrzymania – i tu właśnie
pomocne mogą się okazać argumenty transcendentalne.

Jak widzieliśmy, argumenty transcendentalne mają dedukcyjnie poprawną
formę; jest nią reguła modus ponens. Ale co się stanie, gdy sceptyk nie
będzie uznawał modus ponens? Jeżeli nie uznawałby jej w ogóle, nie byłby
możliwy żaden rodzaj argumentu przeciw niemu, ponieważ okres warunkowy
(tak jak funkcjonuje on w modus ponens) jest sednem logiki elementarnej
i argumentacji. Gdyby więc sceptyk nie przyjął tej reguły, wycofałby się
tym samym poza zasięg argumentacji, a wobec tego fakt, że nie dosięga go
żaden argument, przestaje być szczególnie interesujący. Podobnie i jego
własne stanowisko przestaje być interesujące. Nie jest to stanowisko, które
zajmujemy lub moglibyśmy zająć, jeśli gotowi jesteśmy roztrząsać różne
kwestie, czy spierać się o nie. Nie chodzi o to, że nie ma tego rodzaju
sceptyków, lecz że nie może ich być, gdyż trzeba by poświęcić zbyt wiele.

A co się stanie, jeśli sceptyk nie przyjmie pierwszej przesłanki, według
której istnieje wiedza lub doświadczenie (odpowiednio ogólnego rodzaju)?
Jeśli przesłanka ta znaczy tylko tyle, że istnieje świadome przeżywanie, to
– ponownie – sceptyk, który odrzuca przyjęcie tego, przestaje być interesu-
jący. Tym razem spór z nim nie byłby z u p e ł n i e niemożliwy. Może
dałoby się z nim rozmawiać, np. o matematyce. Nie można byłoby jednak
poważnie spierać się z nim o zwyczajne sprawy lub o przedmiot jego wąt-
pliwości. Ale nie ma potrzeby spierania się z nim o te rzeczy, tak jak nie
ma potrzeby spierania się z kimś, kto twierdzi, że przedmiotem każdego
doświadczenia jest ciągły obszar niebieskości. Tacy ludzie również stawiają
siebie poza granicami poważnej argumentacji.

Kiedy Kant i inni filozofowie mówią o warunkach wiedzy bądź doświad-
czenia, to mają zazwyczaj na myśli warunki świadomego przeżywania. Cza-
sami Kant proponuje nam przyjęcie przesłanki, że świadome przeżywanie
przybiera pewną szczególną postać: jest uszeregowane w porządku czaso-
wym i przestrzennym. To również wydaje się całkowicie prawomocną prze-
słanką, przy założeniu, że owo twierdzenie mówi jedynie, że czasowe i prze-
strzenne uporządkowanie jest cechą obecną w samym tym przeżywaniu, bez
implikowania, że musi mu odpowiadać porządek w świecie obiektywnym.
I znowu, ktoś kto by w to wątpił, zajmowałby stanowisko nieinteresujące,
niegodne poważnego traktowania. Warto jednak zauważyć, że między prze-
słankami, które nadają się do zaakceptowania na tej podstawie, a tymi, które
są nie do przyjęcia, nie ma jakiejś ostrej linii podziału. Jest to ważne, po-
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nieważ filozofowie często zakładali istnienie jakiegoś zbioru całkowicie
bezpiecznych przesłanek, od których musimy zacząć, gdy próbujemy obalić
wątpienie sceptyczne. Sprawa nie jest jednak taka prosta. Zadanie, jakim jest
pokonanie sceptyka, polega na doprowadzeniu go do stanowiska, które on
uzna za niemożliwe do utrzymania. Aby użyć jakiegokolwiek argumentu,
żeby przedstawić dowód, musimy się na czymś oprzeć, a jeżeli sceptyk
stanowczo nie godzi się na uznanie tego czegoś, jesteśmy bezradni.

Co będzie, gdy sceptyk poda w wątpliwość drugą przesłankę, która głosi:
„Jeżeli istnieje doświadczenie (itd.), to p”? W tym przypadku sprawa nie
jest całkiem jasna. Po pierwsze, ludzie często podważają drugie przesłanki
argumentów transcendentalnych, a po drugie, często nie jest jasne, czy druga
przesłanka ma charakter analityczny (wśród interpretatorów Kanta toczy się
dyskusja, czy chciał on, żeby przesłanka ta była analityczna)11. Ale jeśli
druga przesłanka j e s t analityczna, to czy nie moglibyśmy powiedzieć,
że sceptyk przynajmniej p o w i n i e n ją przyjąć? Prawda sądu anali-
tycznego zależy przecież wyłącznie od praw logiki i od znaczeń zawartych
w nim terminów. Ktoś, z kim możemy się spierać i rozmawiać o różnych
rzeczach, będzie musiał przyjąć przynajmniej elementarne prawa logiki. Tak
jest w przypadku modus ponens; tak też jest – nawet w większym stopniu
– w przypadku zasady niesprzeczności, gdyż daleko nie zajdziemy z kimś,
kto nie godzi się na to, że uznając prawdziwość p, wykluczył tym samym
prawdziwość nie-p. Nie jest oczywiste, czy w równym stopniu dotyczy to
wszystkich praw logiki, np. prawa wyłączonego środka. Niezależnie jednak
od tego, czy sceptyk zdaje sobie z tego sprawę czy nie, konieczność prze-
strzegania owych niepodważalnych praw logiki zobowiązuje go także do
uznania prawdziwości tych analitycznych przesłanek, które są ważne na
mocy samych tych praw. Pokazując, że jest on do tego zobowiązany, poka-
zujemy, że powinien on uznać ich prawdziwość. Powinien to dostrzec, o ile
jest gotów podążać za tym argumentem. Jeżeli jednak nie zechce tego uczy-
nić, nic z nim nie możemy już zrobić, ale wówczas nie ma potrzeby robie-
nia czegokolwiek.

Często uważa się, że druga przesłanka argumentu transcendentalnego nie
powinna na ogół być analityczna, ponieważ analityczne przesłanki nie po-
zwoliłyby na dojście do interesujących wniosków. Jeżeli jest to słuszne,
wówczas argumenty transcendentalne mogą spełnić nasze oczekiwania tylko
wtedy, gdy uda się pokazać, że sceptyk jest także zobowiązany do przyjęcia

11 W tej sprawie zob. P. G u y e r, Kant and the Claims of Knowledge, Cambridge:
Cambridge University Press 1987, s. 419 nn.
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tych drugich przesłanek, chociaż nie są one analityczne. Całkiem możliwe,
że są takie przesłanki. Ale faktycznie można dojść do interesujących i waż-
nych wniosków przy użyciu argumentów transcendentalnych z analitycznymi
drugimi przesłankami. Przesłanka może być analityczna i zależeć wyłącznie
od najbardziej bezspornych praw logiki, nie będąc bezpośrednio oczywistą.
Przy użyciu wyłącznie takich praw mogą być zbudowane bardzo złożone
prawa logiki, którym daleko będzie do oczywistości. Tego rodzaju interesu-
jące nas przesłanki mogą być uznane za prawdziwe na podstawie uważnej
analizy pojęciowej, chociaż początkowo mogą się wcale nie wydawać oczy-
wiste same przez się.

Można pokazać, że jednym z wniosków, do których można dojść w ten
sposób, jest wniosek o konieczności istnienia podmiotu doświadczenia, i to
takiego, który trwa wystarczająco długo żeby utworzyć świadome myśli.
Argument na rzecz tej konkluzji opiera się na tym, co jest zawarte w pojęciu
doświadczenia rozumianego jako świadome przeżywanie. Świadome przeży-
wanie nie może być momentalne lub bezpodmiotowe, ponieważ zakłada
jedność, którą Kant nazywał jednością apercepcji. Wittgenstein pokazał, jak
dokładniej to wyłuszczyć. Doświadczenie wymaga stosowania pojęć, ponie-
waż świadome przeżywanie jest przeżywaniem doświadczenia jako posiadają-
cego określony charakter. Ale stosowanie pojęć nie może być czysto mecha-
niczne: musi być rządzone regułami. A to znaczy, że musi istnieć różnica
między poprawnym i niepoprawnym zastosowaniem pojęcia, z której podmiot
musi być w stanie zrobić użytek. To jednak wymaga i s t n i e n i a pod-
miotu stosującego pojęcia i przeżywającego swoje doświadczenie; do tego
z kolei potrzebne jest, aby jego doświadczenie trwało na tyle długo, żeby był
w stanie rozpoznać, że popełnił błąd i skorygować go12.

Możemy także stwierdzić, że ów podmiot musi przyjąć pewne zasady
wnioskowania, zarówno logiczne jak i pozalogiczne. Aby posłużyć się roz-
różnieniem poprawnego i niepoprawnego zastosowania, podmiot musi być
w stanie rozpoznać ten rodzaj świadectwa, który pokaże, czy zastosowanie
tej reguły było poprawne, czy nie. Znaczy to, że podmiot musi być zdolny
do interpretowania swojego doświadczenia i do wyciągania zeń wniosków,
co wymaga podstawowych zasad wnioskowania logicznego, włącznie z regu-
łą modus ponens. Ale modus ponens pozwala nam wyciągać wnioski z do-
świadczenia tylko wtedy, gdy mamy jakąś przesłankę w postaci: „jeżeli ...,
to”, a samo doświadczenie nigdy nie może nam jej dostarczyć. Nie może

12 W i t t g e n s t e i n, Philosophical Investigations, § 197-202, 243-315 [Dociekania
filozoficzne, s. 117-120, 129-150].
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ono tego uczynić nawet w powiązaniu z innymi czysto logicznymi zasadami;
potrzebne są także zasady pozalogiczne. Wśród takich pozalogicznych zasad,
które stosujemy, jest zasada indukcji głosząca, że jeżeli regularnie doświad-
czaliśmy X-ów, po których bezpośrednio następowały Y-ki, to możemy ocze-
kiwać, że po nowym X także nastąpi Y. Załóżmy, że sądziłem, iż zaszedł X,
lecz z pewnością nie wystąpił po nim Y. Za pomocą indukcji mogę wniosko-
wać, że prawdopodobnie myliłem się sądząc, że to był X, ponieważ gdyby
to był X, nastąpiłby po nim Y.

Argument transcendentalny nie stwierdza, że doświadczenie wymaga
zastosowania indukcji, lecz jedynie, że wymaga zastosowania pewnych poza-
logicznych zasad (indukcja jest jedną spośród takich zasad, którą m y
stosujemy). Będziemy musieli jeszcze do tego wrócić, bo to znaczy, że nie
mamy jak dotąd odpowiedzi dla sceptyka wątpiącego w indukcję i preferują-
cego zamiast niej jakieś inne metody pozalogicznego wnioskowania. Argu-
ment dowodzi natomiast, że doświadczenie wymaga użycia reguły modus
ponens i innych elementarnych reguł logicznych, ponieważ inaczej nie dało-
by się dojść do pozalogicznych wniosków. Ale o tym już wiedzieliśmy. Jest
to ważna sprawa. Czasami sądzi się, że argumenty transcendentalne, w prze-
ciwieństwie do nietranscendentalnych, są wyjątkowo dobre do tego, aby
udzielić odpowiedzi sceptykowi. Siła argumentów transcendentalnych tkwi
w fakcie, że każdy, z kim warto się spierać, przyjmie ich przesłanki oraz
reguły wnioskowania, na których są one oparte. Ale argument nazywa się
transcendentalnym tylko wtedy, gdy zawiera przesłankę stwierdzającą, że
istnieje doświadczenie lub wiedza (jakiegoś odpowiedniego, ogólnego rodza-
ju). Nie ma żadnego powodu, dla którego argumenty bez takiej przesłanki
miałyby być mniej przekonujące dla sceptyka, o ile zależą one jedynie od
tego, co musi przyjąć każdy, z kim warto się spierać.

Niezależnie od tego, czy przedstawimy to jako argument transcendental-
ny, czy też będziemy bezpośrednio wskazywać na konieczność oparcia się
na elementarnych zasadach logicznych, możemy wyciągnąć następny wnio-
sek: owe zasady logiczne są ważne obiektywnie – nie są to jedynie natural-
ne dla nas nawyki myślenia, lecz zasady, które same w sobie są rzetelne,
niezależnie od nas. Być może niesłuszne jest nazwanie tego następnym
wnioskiem, ponieważ implicite był on obecny przez cały czas, lecz dobrze
jest sformułować go wyraźnie. Nie możemy jeszcze przyjąć podobnego
twierdzenia dla zasad pozalogicznych, takich jak zasada indukcji, ale posta-
ram się uzasadnić takie twierdzenie w następnym wykładzie. Każdy jednak,
z kim możemy poważnie się spierać, musi się oprzeć na tych zasadach lo-
gicznych, co oznacza, że musi je traktować jako rzetelne wskaźniki prawdy;
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inaczej mówiąc, musi je traktować jako obiektywnie ważne. Jeśli każdy
musi je tak traktować, to i ja także, bo nie mam innego wyjścia, z wyjąt-
kiem postawienia się poza sferą poważnej argumentacji. Jeśli nie ma żadne-
go innego wyjścia, to, oczywiście, mam u z a s a d n i e n i e, by trakto-
wać je jako ważne obiektywnie. Uzasadnienie to jest jak najbardziej pełne.
Wniosek ten – że owe zasady są obiektywnie ważne – wynika na podstawie
zasad, które muszę przyjąć z przesłanek, które muszę przyjąć.

Można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś kuglarską sztucz-
ką. Z tego właśnie powodu Stroud twierdzi, że argumenty transcendentalne
zależą od przyjęcia weryfikacjonizmu13 Przechodzą one, jak się często wy-
daje, od obserwacji, że musimy myśleć, iż coś zachodzi (jeśli doświadczenie
ma być możliwe), do wniosku, że faktycznie musi ono z a c h o d z i ć.
Ale ustalenie czegoś o naszych przekonaniach różni się znacznie od ustale-
nia czegoś o rzeczywistości, a przejście od jednego do drugiego wydaje się
całkowicie nieuzasadnione, o ile nie przyjmie się weryfikacjonizmu. Weryfi-
kacjonista uważa, że jeżeli ludzie mają pewne przekonania, a więc rozumieją
też pewne pojęcia, to wynika stąd, że muszą wiedzieć, jak sprawdzić, czy
te przekonania są prawdziwe i czy te pojęcia mają zastosowanie. Oczywiś-
cie, nawet weryfikacjonista przyznaje, że nasze pojęcia są niekiedy błędne.
Ale jeżeli są pewne przekonania czy pewne pojęcia, których posiadanie jest
nieodzowne, żeby w ogóle mieć doświadczenie, to nie może być nic takiego,
co pokaże nam, że te przekonania są fałszywe lub że te pojęcia nie mają
zastosowania. Powodem tego może być jedynie spełnienie warunków ich
weryfikacji: przekonania te są prawdziwe, a pojęcia mają zastosowanie.

Gdyby tak faktycznie było, mielibyśmy przed sobą poważną krytykę
argumentów transcendentalnych. Ich celem jest bowiem udzielenie odpowie-
dzi sceptykowi, lecz jeśli Stroud ma rację, to tak naprawdę wszystko zależy
od weryfikacjonizmu, na którym one się opierają. Widzieliśmy, że gdyby
weryfikacjonizm był poprawny, sam mógłby dać odpowiedź powszechnemu
sceptycyzmowi. Wyklucza on bowiem możliwość radykalnej rozbieżności
między naszymi przekonaniami a światem, ponieważ – niezależnie od fałszy-
wości niektórych naszych przekonań – warunkiem posiadania ich jest posia-
danie środków do sprawdzenia, czy są one prawdziwe. Jeśli zatem Stroud

13 B. S t r o u d, Transcendental Arguments, „Journal of Philosophy”, 65(1968) s. 241-
256; przedruk w: T. P e n e l h u m, J. J. M a c I n t o s h (eds.), The First Critique:
Reflections on Kant’s „Critique of Pure Reason”, Belmont: Wadsworth 1969, s. 54-69,
a także w: R. C. S. W a l k e r (ed.), Kant on Pure Reason, Oxford: Oxford University
Press 1982, s. 117-131.
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ma rację, to argumenty transcendentalne pozwalają jedynie na szczegółowe
zastosowanie tej ogólnej odpowiedzi.

Choć krytyka ta nie jest trafna, zaczyna się od całkowicie słusznego
stwierdzenia. Niezależnie od tego, czy weźmiemy pod uwagę jedynie właści-
we argumenty transcendentalne, czy też uwzględnimy inne argumenty zaczy-
nające się od przesłanek, które każdy, z kim warto się w ogóle spierać, musi
przyjąć, wnioski, jakie z nich płyną, muszą być również takie, że każdy,
z kim warto się spierać, musi je przyjąć. Faktycznie wymaga to drobnego,
lecz istotnego zastrzeżenia. Argumenty te pokazują, że ludzie są
z o b o w i ą z a n i do przyjęcia ich wniosków, a nie, że wyraźnie się na
nie godzą. Sceptycy filozofowie odrzucają je. Są filozofowie, którzy przeczą
istnieniu podmiotu doświadczenia, i są filozofowie, którzy odrzucają nawet
obiektywną ważność podstawowych praw logiki. Dowodziłem, że zobowiąza-
ni są oni do polegania na obiektywnej ważności tych praw i faktycznie na
nich polegają; p o w i n n i więc zgodzić się na ich obiektywną ważność.
Ogólną cechą argumentów jest jednak to, że niezależnie od ich wartości, nie
ma żadnej gwarancji, że ludzie dokładnie je prześledzą i uznają prawdziwość
ich wniosków.

Wnioski, które każdy powinien przyjąć, nie dotyczą jednak (przynajmniej
zazwyczaj) ludzkich przekonań. We wspomnianych właśnie przypadkach
dotyczą one istnienia podmiotu i obiektywności praw logicznych. Może
pozostać obawa, że nie wykazaliśmy ich prawdziwości, a jedynie to, że
ludzie powinni je przyjąć. Ale to my jesteśmy ludźmi i to my powinniśmy
je przyjąć. Nie mamy dla nich żadnej spójnej alternatywy. Wykazanie cze-
goś takiego j e s t wykazaniem ich prawdziwości tak dalece, jak jest to
tylko możliwe. Nie można do niczego dojść, opierając się na przesłankach
b a r d z i e j zabezpieczonych przed wątpliwościami sceptycznymi, ponie-
waż nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania hipotezy złośliwego
ducha. W najlepszym razie możemy pokazać, że ktoś, kto bierze ją poważ-
nie, nie może podjąć z nami sporu. Gdyby ktoś nie zgodził się na przyjęcie
najbardziej elementarnych rodzajów wnioskowania logicznego lub próbował
zaprzeczyć istnieniu doświadczenia, nie moglibyśmy wejść w nim w spór,
bo nie byłoby żadnego sposobu na zapoczątkowanie argumentacji; nie było-
by żadnej wspólnej płaszczyzny między nim a nami. Natomiast ktoś, kto
gotów jest się z nami spierać, jest zobowiązany do przyjęcia przesłanek
poprawnych argumentów transcendentalnych i wniosków z nich płynących:
wniosków, które będą dotyczyły różnego rodzaju rzeczy, nie tylko naszych
przekonań. Będzie wśród nich wniosek, że istnieją poprawne zasady wnios-
kowania dedukcyjnego i niededukcyjnego, a być może również wniosek, że
istnieją podmioty doświadczenia i obiektywny świat rzeczy w przestrzeni,
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którego owe podmioty są świadome. Sceptyk zaczyna od wątpienia właśnie
w takie rzeczy. Ale jeśli jest gotów przystąpić do sporu, to musi przyjąć
takie argumenty transcendentalne, a więc można go przekonać do przyjęcia
ich wniosków.

Można więc poradzić sobie ze sceptykiem, ale w pewnym sensie nie
można w żaden sposób odeprzeć sceptyc y z m u. Jest rzeczą naturalną, że
chcemy czegoś więcej: argumentu, który całkowicie wyeliminuje hipotezę
złośliwego ducha, a nie tylko wykazania, że nikt nie może brać jej poważ-
nie. Oczywiście, można znaleźć argumenty, które w pewien sposób obalają
hipotezę złośliwego ducha; może to być każdy argument, który zakłada jej
fałszywość jako jedną ze swoich przesłanek. Ale takie argumenty nie są
tym, czego szukamy, ponieważ nie są one przydatne przeciw sceptykom,
którzy nie przyjmą ich przesłanek. A nie ma żadnego sposobu na zmuszenie
kogoś do przyjęcia jakiejkolwiek przesłanki, jeśli nie obawia się on być
irracjonalnym. Można zaprzeczyć istnieniu doświadczenia lub istnieniu cze-
gokolwiek w ogóle. Można odrzucić modus ponens. Tak więc żaden argu-
ment nie jest w stanie całkowicie i ostatecznie wyeliminować scepty-
c y z m u.

Mimo to odrzucenie przez nas powszechnego sceptycyzmu jest u z a -
s a d n i o n e. Nasze uzasadnienie jest najlepsze spośród możliwych.
Doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w sposób nieunikniony zobowiązani do
uznania jego fałszywości: w sposób nieunikniony, ponieważ gdybyśmy pró-
bowali uniknąć tego zobowiązania, moglibyśmy to uczynić tylko przez po-
stawienie się poza sferą poważnej argumentacji. Argumenty transcendentalne
umożliwiają nam sformułowanie takich uzasadnień dla naszych przekonań,
a wnioski, do których prowadzą, są bezpieczne. Mamy prawo je utrzymywać
i przy zachowaniu wymogów spójności nigdy nie będzie można im zagrozić.

2. Obiektywne imperatywy w logice i nauce

Po Arystotelesie odziedziczyliśmy obraz świata jako złożonego z substan-
cji, ich przypadłości i relacji między nimi. Obraz ten jest niezupełny. Op-
rócz tego obiektywny świat – obiektywna rzeczywistość – zawiera także
rzeczy całkowicie innego rodzaju: prawa. Owe prawa są w pełni obiektywne,
ponieważ obowiązują niezależnie od naszych przekonań co do ich obowiązy-
wania i niezależnie od nastawień, jakie mamy w stosunku do nich. Zachodzą
one same z siebie i są dla nas wiążące, podobnie jak prawa czystego rozu-
mu. W terminologii Kanta są one imperatywami kategorycznymi.
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Obejmują one prawa rozumu teoretycznego, takie jak prawa logiki i zasa-
dy wnioskowania niededukcyjnego. Należy do nich również prawo moralne.
Jedynie to prawo Kant nazywa wyraźnie imperatywem kategorycznym, lecz
jego ujęcie imperatywu kategorycznego stosuje się także do praw rozumu
teoretycznego; stwierdza on jasno, że prawo moralne i prawa teoretyczne
mają w dużej mierze ten sam status – są prawami racjonalnymi, prawami
czystego rozumu14.

Nie wolno ich mieszać z prawami przyrody, a więc tego rodzaju prawa-
mi, które odkrywa nauka. Można zasadnie twierdzić, że prawa przyrody są
także w pełni obiektywne i istnieją na swój własny sposób, różny od istnie-
nia własności czy skłonności substancji; nie jest to jednak miejsce na roz-
trząsanie tego twierdzenia. Prawa przyrody nie wiążą nas w sposób, w jaki
czynią to prawa racjonalne – nie są one imperatywami. Mnie interesują tutaj
prawa racjonalne, które – będąc imperatywami – są prawami zupełnie inne-
go rodzaju.

Są one imperatywami w tym znaczeniu, że są preskryptywne; jak mówi
Kant, one „skłaniają wolę nieodparcie”15. Znaczy to, że nie można być ich
świadomym i nie być zarazem przez nie motywowanym. W przypadku pra-
wa moralnego jest się motywowanym do działania; w przypadku praw rozu-
mu teoretycznego jest się motywowanym do przyjęcia określonego wniosku
lub, niekiedy, do odrzucenia wniosku konkurencyjnego. W żadnym z tych
przypadków motywacja nie jest na tyle mocna, żeby całkowicie zmuszała do
działania z nią zgodnego. W obydwu przypadkach konkurencyjne motywacje
mogą z sobą rywalizować, jak wtedy, gdy poddaję się silnemu, lecz samo-
lubnemu pragnieniu, zamiast zrobić to, o czym wiem, że jest moim obo-
wiązkiem. Ale w obydwu przypadkach mamy do czynienia z motywacją do
podporządkowania się prawu, nawet jeśli jest ona zagłuszona, podobnie jak
pragnienie wysłuchania koncertu nie jest całkowicie stłumione przez decyzję,
żeby działać zgodnie z silniejszym pragnieniem obejrzenia sztuki teatralnej.

Kant odróżnia imperatywy kategoryczne od hipotetycznych. Imperatywy
hipotetyczne wiążą nas jedynie przez to, że określają „środki prowadzące do

14 Zob. I. K a n t, Kritik der praktischen Vernunft, w: Kant’s gesammelte Schriften,
hrsg. von der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften (dalej posługuję się
skrótem „Ak.”), V, 30 [Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa: PWN
1984, s. 51].

15 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Riga: Hartknoch 17862, s. 36-37. Praca ta jest
często cytowana według tego właśnie wydania, którego paginację wiele innych wydań i prze-
kładów umieszcza na marginesie. Inne wydania umieszczają paginację wydania Akademii;
w tym przypadku będzie to Ak. IV, 412 [Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. War-
tenberg, Warszawa: PWN 1984, s. 38].

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



504 Ralph C. S. Walker

czegoś innego”; mówią nam one, jak najlepiej osiągnąć cel. Dlatego mają
dla nas znaczenie, o ile stawiamy sobie ten cel. Natomiast imperatywy kate-
goryczne mówią nam po prostu, że mamy coś zrobić. Zamiast wskazywać
środki do celu, który niekoniecznie musimy sobie stawiać, kierują nas one
po prostu do działania. Są one także obiektywne. Kant pisze: „Kategorycz-
nym byłby imperatyw, który przedstawiałby czyn jako sam w sobie, bez
względu na inny cel, jako obiektywnie konieczny”16.

W najnowszej literaturze filozoficznej słowo „obiektywny” stało się sło-
wem-pułapką, głównie z tej racji, że ludzie chcą nazywać wnioski, do któ-
rych dochodzą, „obiektywnymi”, a jednocześnie zaprzeczają, iż spełniają one
wszystkie wymogi tradycyjnie kojarzone z obiektywnością. Często chcą oni
nazywać przekonanie obiektywnym, ponieważ jego prawdziwość jest uważa-
na za niezależną od opinii jakiejkolwiek konkretnej osoby, nawet jeśli może
ono n i e być niezależne od tego, co myślą ludzie w ogóle lub członkowie
określonej społeczności. Wielu filozofów chce powiedzieć coś takiego
o przekonaniu, że niebo jest niebieskie, gdyż uważają oni, że prawdy o ko-
lorach zależą od tego, w jaki sposób rzeczy jawią się standardowemu obser-
watorowi w standardowych okolicznościach. Inni idą dalej. Uogólniają tę
ideę i utrzymują, że żadne z naszych przekonań nie może pretendować do
prawdziwości w mocniejszym sensie. Uważają oni, że jesteśmy ograniczeni
naszym „schematem pojęciowym”. Prawda polega na zgodności z tym, co
myślą ci, którzy mają taki sam schemat pojęciowy; taka prawda jest obiek-
tywna, ponieważ jest niezależna od tego, co myśli każdy z nas z osobna.
Kant uważa jednak, i ja się z nim zgadzam, że prawa czystego rozumu są
obiektywne w znacznie mocniejszym sensie. Są one całkowicie niezależne
od tego, co ktokolwiek o nich myśli bądź jak je odczuwa. Są też całkowicie
niezależne od tego, co ktokolwiek m y ś l a ł b y o nich bądź jak
o d c z u w a ł b y je w warunkach szczególnej jasności umysłu lub w ja-
kichkolwiek innych warunkach, które zechce on podać, z wyjątkiem, oczy-
wiście, warunków opisanych jako „warunki, w których jesteśmy świadomi
tego, co jest całkowicie obiektywne”.

Bardzo wielu ludzi odrzuca tezę, że prawo moralne jest obiektywne
w tym mocnym sensie. Tutaj nie będę zajmował się prawem moralnym;
zrobię to w następnym wykładzie. Chciałbym tylko zasygnalizować, że jedna
z głównych trudności, jakie się często wysuwa wobec tej koncepcji prawa
moralnego, wskazuje na niespójność idei prawa, które jest obiektywne we
właściwym sensie i zarazem jest imperatywem. Do tego zarzutu powrócę

16 Grundlegung, s. 39; Ak. IV, 414 [Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 40].
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również w następnym wykładzie. Obecnie chcę pokazać, że idea imperatywu
obiektywnego we właściwym sensie jest nam w istocie dość dobrze znana
i że nie możemy się bez niej obejść. Nie ma żadnego innego sposobu myś-
lenia o prawach logiki, czy o zasadach wnioskowania niededukcyjnego,
a widzieliśmy, że nie da się wyeliminować tego rodzaju zasad.

Zanim przystąpię do obrony mojego twierdzenia dotyczącego statusu
zasad wnioskowania teoretycznego, muszę sprecyzować, co przez nie rozu-
miem. Powiedziałem, że są one prawami obiektywnymi; będąc prawami, są
preskryptywne w tym sensie, że mówią nam, jak powinniśmy argumentować
i że nie możemy rozpoznać ich jako praw nie poznawszy ich siły. Są one
również ostateczne w sensie metafizycznym. Mam tu na myśli dwie sprawy
nazywając je metafizycznie ostatecznymi. Nie są one, jak np. dziury, logicz-
nie zależne od czegokolwiek innego. Istnienie dziury jest logicznie zależne
od kształtu otaczającego ją materiału fizycznego i polega jedynie na tym,
że ów materiał ma taki właśnie kształt. Ponadto, wiążący charakter tych
praw – jako praw – jest wewnętrzny wobec nich samych. To nie ze względu
na jakiekolwiek pragnienie ludzie powinni się im podporządkować. Powo-
dem nie może być również uprzedni imperatyw posłuszeństwa wobec prawo-
dawcy, który je ustanowił. Gdyby tak było, to nasz obowiązek przestrzega-
nia ich pochodziłby od tego uprzedniego imperatywu i od faktu, że zostały
one ustanowione przez tego prawodawcę. Nazywając je metafizycznie osta-
tecznymi, przeczy się czemuś takiemu. Mówiąc zatem, że również prawo
moralne jest metafizycznie ostateczne, twierdzi się, że nasz obowiązek prze-
strzegania go pochodzi od samego prawa, a nie od faktu, że nasze posłu-
szeństwo wobec niego jest nakazane przez Boga.

Większość ludzi nie uznałaby zasad wnioskowania teoretycznego za coś
metafizycznie ostatecznego. Ich zdaniem zależą one od pewnych faktów
dotyczących świata, których są pochodną. Prawa logiki są odpowiednie do
kierowania naszą praktyką wnioskowania dzięki temu, że prowadzą nas one
zawsze od prawd do prawd; zasady wnioskowania niededukcyjnego, takie
jak zasada indukcji, nie są tak nieomylne, ale i tu prawdziwość przesłanek
uwiarygodnia prawdziwość wniosku. Główna idea polega na tym, że w pe-
wien sposób jesteśmy tego świadomi i że do stosowania tych zasad wnios-
kowania skłania nas pragnienie dotarcia do prawdy połączone ze świadomoś-
cią, że one pomogą nam ją osiągnąć. W takim przypadku owe zasady były-
by „imperatywami hipotetycznymi” w sensie Kantowskim; mówiłyby nam
one, jak najlepiej osiągnąć cel, i motywowałyby nas tylko wówczas, gdy ten
cel sobie postawimy – w tym przypadku, cel dotarcia do prawdy.

Niejednokrotnie faktycznie stawiamy sobie ten cel, ale bardzo często tak
nie jest. Nie chodzi o to, że możemy mieć inne cele, ale o to, że są ogrom-
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ne obszary tego, co prawdziwe, którymi zupełnie nie jesteśmy zainteresowa-
ni. Nie interesuje mnie, co jedliście na śniadanie ani kto ma najbardziej
krzaczaste brwi w Mongolii. Mogę jednak rozpoznać siłę, z jaką domaga się
uznania twierdzenie: „Jeżeli A ma najbardziej krzaczaste brwi w Azji, i Mo-
ngolia leży w Azji, to A ma najbardziej krzaczaste brwi w Mongolii”. Co
więcej, fakty dotyczące świata, na których zasady wnioskowania teoretyczne-
go rzekomo się opierają, wyglądają na podejrzane, gdy bliżej im się przyj-
rzymy.

Szczególnie dobrze widać to w przypadku indukcji (lub jakichkolwiek
zasad wnioskowania niededukcyjnego, których używamy przy formułowaniu
teorii i przewidywań). Mamy tutaj do czynienia z rzekomym faktem, że
prawdziwość przesłanek uwiarygodnia prawdziwość wniosku. Ale jakiego
rodzaju jest to fakt? Jest jasne, że prawdziwość przesłanek n i e z a -
p e w n i a prawdziwości wniosku; tego się nie twierdzi. Co więc znaczy
sformułowanie, że „uwiarygodnia prawdziwość wniosku”?

Jedna z możliwości jest taka, że w w i ę k s z o ś c i f a k t y c z -
n y c h p r z y p a d k ó w dokonywania tego rodzaju wnioskowań na
podstawie prawdziwych przesłanek, wniosek również będzie prawdziwy. Ale
tak nie jest. Poleganie na indukcji może nas niekiedy zwieść; np. pechowa
osoba, dokonująca przewidywań, może dojść do fałszywych wniosków w
większości jej faktycznych przewidywań, mimo prawdziwości przesłanek. To
samo może być prawdą w przypadku całej grupy osób dokonujących prze-
widywań, a nawet w odniesieniu do każdej konkretnej osoby. Jednak nawet
wówczas będzie tak, że owe przesłanki u w i a r y g o d n i a j ą praw-
dziwość wniosku, a okazały się one jedynie fałszywe w tych przypadkach.

Kłopot, jak się wydaje, polega na zawężeniu naszej uwagi do rzeczywis-
tych przypadków dokonywania przez ludzi przewidywań. Być może więc
chodzi o to, że w większości m o ż l i w y c h przypadków, w których
można dokonywać indukcyjnych (lub innych) wnioskowań z prawdziwych
przesłanek, wnioski będą prawdziwe. Ale tak również nie jest. Nie jest to
prawdą. Istnieje nieskończenie wiele możliwych sytuacji, w których wnioski
są prawdziwe, ale istnieje dokładnie tyle samo – nieskończenie wiele –
możliwych sytuacji, w których wnioski są fałszywe. Moje indukcyjne ocze-
kiwanie, że dziś rano na śniadanie będzie kawa, okazało się błędne, chociaż
w przeszłości zawsze się sprawdzało. Sformułowałem je dokładnie o godz.
7.00 rano. Ale mógłbym to uczynić o godz. 7.01 lub w każdej chwili między
7.00 a 7.01 rano; a między 7.00 a 7.01 istnieje nieskończenie wiele chwil.

W przypadku rzekomego faktu, że prawdziwość przesłanek uwiarygodnia
prawdziwość wniosku, rodzi się podejrzenie, że w rzeczywistości nie jest to
w ogóle fakt. Słowo „uwiarygodnia”, podobnie jak słowo „prawdopodobny”
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(przynajmniej w takim kontekście), pozwala nam przebrać za fakt to, co
w istocie jest imperatywem. Powiedzenie, że wniosek jest uwiarygodniony,
oznacza, że p o w i n n i ś m y oczekiwać jego prawdziwości, o ile prze-
słanki są prawdziwe. Nie oznacza nic innego, ponieważ nic innego oznaczać
nie może. Po zastanowieniu nie budzi to nawet zdziwienia. Gdyby był taki
fakt, jak sugeruje pogląd przeciwny, musiałby on dotyczyć powiązania wnio-
sków z prawdą. Wnioski dotyczą przypadków, których nie zbadaliśmy, a w
indukcji dotyczą zwykle przypadków przyszłych. Jak moglibyśmy dowie-
dzieć się o takim fakcie inaczej niż przez wcześniejsze oparcie się na zasa-
dach wnioskowania niededukcyjnego?

Podobne trudności pojawiają się przy dedukcji. W tym przypadku stwier-
dzenie, że zaczynamy od pewnego faktu, wydaje się, na pierwszy rzut oka,
bardziej wiarygodne: byłby to fakt, że prawa logiki dedukcyjnej zawsze
prowadzą nas od prawd do prawd. Być może jest taki fakt, ale w jaki spo-
sób moglibyśmy się o tym dowiedzieć? Moglibyśmy powiedzieć za Kartez-
juszem, że „spostrzegamy go bardzo jasno i wyraźnie”, ale mówiąc to,
stwierdzamy jedynie, że mamy do niego duże zaufanie. Jeżeli nasze zaufanie
ma być wiedzą, musi być ono uzasadnione, a jeśli ma być uzasadnione, to
na jego obronę musi istnieć jakiś argument respektujący kanony logiki.
W poprzednim wykładzie pokazałem, jak można przeprowadzić taką obronę
za pomocą argumentu transcendentalnego, przynajmniej gdy chodzi o najbar-
dziej elementarne prawa logiki. Pokazałem także, jak można taką obronę
przeprowadzić prościej, zwracając uwagę na to, że każdy z kim się spiera-
my, musi te prawa przyjąć. Argument ten wykazuje, że mamy prawo do
wyciągnięcia takiego wniosku; jest to wniosek, który p o w i n n i ś m y
wyciągnąć. Ale – jak widzieliśmy – wykazuje on to opierając się na zasa-
dach logiki, a więc traktując je jako reguły rządzące naszą praktyką wnios-
kowania. Tak więc nasze poznanie tego faktu może być jedynie pochodną
przyjęcia przez nas zasad logicznych jako imperatywów, a nie odwrotnie.

Dalsza refleksja pokazuje to jeszcze wyraźniej. Odrzucam sugestię, że
prawa logiki nie są same z siebie obiektywnymi imperatywami, lecz czerpią
swoją siłę z naszego pragnienia dotarcia do prawdy i z informacji, że za-
wsze prowadzą nas one od prawdziwych przesłanek do prawdziwych wnios-
ków. Weźmy konkretny przypadek prawa logiki: prawo, że z „P i Q” wyni-
ka „P”. Załóżmy, że moja znajomość tego prawa przybiera formę wiedzy,
że zawsze, gdy „P i Q” jest prawdziwe, prawdziwe jest też „P”. W tym
konkretnym przypadku wiem także, że (dla określonych wartości zmiennych)
„P i Q” jest prawdziwe. Czy powinieniem przyjąć prawdziwość „P”? Intui-
cyjnie chciałoby się, oczywiście, powiedzieć, że tak. Ale aby to uczynić,
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muszę polegać na użyciu praw logiki, które przekracza moje poznanie, że
kiedykolwiek „P i Q” jest prawdziwe, „P” jest także prawdziwe; zastosowa-
nie praw logiki jest już presuponowane przez moją zdolność zrobienia użyt-
ku z każdego takiego faktu. Muszę polegać na regule modus ponens, która
mówi mi, że z przesłanek: „jeżeli «P i Q» jest prawdziwe, to «P» jest praw-
dziwe” oraz „«P i Q» jest prawdziwe” mam prawo wyciągnąć wniosek,
„«P» jest prawdziwe”. Jak już dawno temu zauważył Lewis Carroll, żadna
ilość informacji faktualnych – nawet o tym, które rodzaje wnioskowania
dziedziczą prawdziwość – nie gwarantuje wyciągnięcia jakiegokolwiek wnio-
sku, chyba że opieramy się na regułach, które same nie są informacjami
faktualnymi, lecz czymś zupełnie innym17. Dodanie tu mojego pragnienia
dotarcia do prawdy nie zmienia sytuacji, ponieważ jedynie przez zastosowa-
nie reguły modus ponens mogę dostrzec, że powinieniem być przekonany
o tym, że „P”, jeśli moim celem jest posiadanie prawdziwych przekonań.

Aby wyciągać wnioski, potrzebujemy reguł; jeśli zaś nasze wnioski mają
być prawomocnie wyprowadzone, to reguły te muszą być obiektywnie po-
prawne, muszą być obiektywnymi imperatywami. W poprzednim wykładzie
dowodziłem, że przynajmniej elementarne prawa logiki muszą być obiektyw-
ne. Dysponujemy najlepszym z możliwych uzasadnień dla wniosku, że są
one obiektywne, ponieważ nie mamy żadnego innego wyjścia, jak tylko na
nich polegać. Czy to jednak pokazuje, że muszą być one obiektywne w mo-
cnym sensie – być niezależne od tego, co ktokolwiek o nich myśli bądź jak
je odczuwa? Czy nie można w sposób spójny przyjmować ich i polegać na
nich we wszystkich naszych argumentach, ale zarazem uważać je za obiek-
tywne jedynie w bardziej ograniczonym sensie: za niezależne od tego, co
poszczególne osoby o nich myślą, lecz zależne od tego, co ludzie w ogóle
(lub członkowie naszej społeczności) o nich myślą? Wielu filozofów uważa,
że nasze zasady wnioskowania są po prostu częścią naszego schematu poję-
ciowego i nie są od niego niezależne.

Pierwszą sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że nie należy
przejmować się sugestią, iż elementarne prawa logiki są jedynie czymś
lokalnym, dla naszej społeczności. Nie ma też potrzeby, aby przejmować się
jakimś innym schematem pojęciowym, w którym zamiast tych praw stosuje
się inne zasady. Jak widzieliśmy, muszą być one przyjęte przez każdego,
kogo warto traktować poważnie; widzieliśmy też, że poleganie na nich jest
czymś niezbędnym dla interpretacji doświadczenia.

17 L. C a r r o l l, What the Tortoise Said to Achilles, „Mind”, 4(1895), s. 278-280.
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Pozostaje jednak możliwość, że nie są one niczym innym, jak tylko na-
wykami ludzkiego myślenia. Jest to pogląd Quine’a i innych filozofów18.
Nawet gdyby tak było, ciągle mogłyby być one obiektywne w ograniczonym
sensie. Nadal bylibyśmy zobowiązani do polegania na nich i nasz system
przekonań musiałby być na nich oparty. Przekonania są roszczeniami do
prawdy, a prawda jest czymś obiektywnym. Gdyby jednak prawda, której
żądamy dla naszych przekonań, była obiektywna jedynie w tym ograniczo-
nym sensie, wówczas prawa logiczne, od których one zależą, również mog-
łyby być obiektywne w takim ograniczonym sensie. Nie musiałyby one być
obiektywne w mocnym sensie i obowiązywać niezależnie od tego, co ktokol-
wiek o nich myśli lub czuje wobec nich. Mogłyby one być po prostu natu-
ralnymi nawykami myślenia istot ludzkich.

Problem z tą koncepcją polega na tym, że prowadzi nas ona z powrotem
do koherencyjnej teorii prawdy. Jeżeli prawda zależy od tego, co ludzie
w ogóle myślą o niej, lub od tego, jakie zasady wnioskowania wydają im
się naturalne, to co można powiedzieć o prawdziwości stwierdzeń, że ludzie
utrzymują na ogół to lub tamto przekonanie, lub że modus ponens jest zasa-
dą, która wydaje się nam naturalna? Jeśli mają być one prawdziwe, ich
prawdziwość musi znowu zależeć od tego, co ludzie myślą lub co uznają za
naturalne, a to prowadzi do błędnego ciągu w nieskończoność. Jak pokaza-
łem w poprzednim wykładzie, koherencyjna teoria prawdy jest niespójna,
ponieważ nie pozwala wytłumaczyć, na czym polega jej własna prawdzi-
wość. Mówiąc dokładniej, argument z poprzedniego wykładu wykazał nieko-
herencję jakiejkolwiek koherencyjnej teorii, której celem jest podanie ogól-
nej charakterystyki natury prawdy. Aby uniknąć tego problemu, trzeba u-
znać, że istnieją przynajmniej p e w n e prawdy – włączając w to prawdy
o tym, jakie przekonania przyjmujemy i jakie są standardy koherencji –
które same nie polegają na koherencji, lecz na korespondencji z faktami
zachodzącymi niezależnie od systemu naszych przekonań, a więc obiektyw-
nie w mocnym sensie.

Nie wystarczy więc stwierdzić, że prawda j e s t p o p r o s t u
wewnętrzna w stosunku do naszego systemu. Muszą być też prawdy obiek-
tywne w mocnym sensie. Nawet gdyby ktoś uważał na przykład, że w kon-
kretnej dziedzinie może wystarczyć ograniczona teoria koherencyjna, tj.
teoria, według której w t e j d z i e d z i n i e prawda polega na kohe-

18 W. V. Q u i n e, Epistemology Naturalized, w: t e n ż e, Ontological Relativity an
Other Essays, New York: Columbia University Press 1969, s. 69-90 [Epistemologia znatura-
lizowana, w: W. V. Q u i n e, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, przeł. B. Stanosz,
Warszawa: PIW 1986, s. 106-125].
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rencji w obrębie naszego systemu, będzie on musiał przyjąć, że istnieją
pewne prawdy obiektywne w mocnym sensie. W ich rzędzie będą musiały
się znaleźć prawdy o tym, który system jest nasz i na czym polega koheren-
cja w obrębie tego systemu. W przeciwnym razie pozostałby on na niespój-
nym stanowisku ogólnej i nieograniczonej teorii koherencyjnej. Co więcej,
o ile mamy być w ogóle zdolni do rozpoznania prawdy, niektóre spośród
tych mocno obiektywnych prawd muszą być nam znane. Nawet gdyby w ob-
rębie ograniczonej dziedziny prawda była kwestią koherencji, można by ją
rozpoznać jedynie wówczas, gdybyśmy wiedzieli, jak zidentyfikować kohe-
rencję. Myśląc o tych prawdach obiektywnych w mocnym sensie, uzasadnia-
jąc nasze przekonanie o nich i używając ich jako podstawy do dalszej wie-
dzy, nie mamy żadnego innego wyjścia, jak tylko polegać na podstawowych
zasadach elementarnej logiki. Musimy więc uznać same te podstawowe
zasady za obiektywne w mocnym sensie, a nie jedynie za naturalne nawyki
ludzkiego myślenia. W przeciwnym razie nie moglibyśmy twierdzić, że
prowadzą one do wymaganej prawdy obiektywnej w mocnym sensie.

Nie chcę przez to powiedzieć, że niemożliwe jest, aby ktokolwiek zajął
stanowisko filozoficzne, które przyjmuje Quine. Wielu filozofów podpisuje
i podpisywało się w przeszłości pod koherencyjną teorią prawdy (w jej
ogólnej i niekoherentnej postaci)19. Argument powyższy wykazuje jedynie,
że nie mamy żadnego innego wyjścia, jak tylko oprzeć się na obiektywnej
(w mocnym sensie tego słowa) ważności elementarnych praw logiki. Można
się na tym opierać nie rozpoznając tego. Jeżeli się nie mylę, tak właśnie jest
w przypadku Quine’a. Używa on owych praw jako podstawy argumentacji
i w oczywisty sposób traktuje je jako obiektywnie ważne, przynajmniej
w ograniczonym sensie. Ale uznanie ich za obiektywne wyłącznie w ograni-
czonym sensie byłoby, jak wykazaliśmy, niekoherentne. Mogłyby one być
obiektywne w ograniczonym sensie, gdyby były także obiektywne w sensie
mocnym. Dlatego Quine, podobnie jak każdy inny, jest zobligowany do
polegania na nich jako na obiektywnie ważnych w mocnym sensie.

Argument transcendentalny pokazał nam, że nie ma żadnej alternatywy
dla opierania się na tych elementarnych prawach logiki. Czy dotyczy to
jednak również zasad wnioskowania niededukcyjnego? Wydaje się rzeczą
mniej naturalną utrzymywać, że i one także są imperatywami obiektywnymi
w mocnym sensie tego słowa. Może się wydawać, że jest tu więcej miejsca

19 Na przykład H. P u t n a m, Reason, Truth and History, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press 1981, rozdz. I-III; W. V. Q u i n e, Ontological Relativity, w: t e n ż e,
Ontological Relativity and Other Essays, s. 26-68. Więcej na ten temat jest w mojej książce
The Coherence Theory of Truth, rozdz. X.
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na zasady konkurencyjne w stosunku do tych, które stosujemy. Rzecz jasna,
dla nas kluczową rolę odgrywa prosta indukcja i zasada wnioskowania do
najprostszego wyjaśnienia. Filozofowie mają jednak zamiłowanie do wyobra-
żania sobie społeczności, w których zamiast indukcji stosuje się jakieś inne
zasady, np. uciekanie się do wyroczni zamiast opierania swoich przewidy-
wań na minionym powodzeniu. Podobnie, wydaje się, że można sobie wyob-
razić alternatywę dla wnioskowania do najprostszego wyjaśnienia; możemy
również, jak się wydaje, wyobrazić sobie ludzi radykalnie różniących się od
nas w kwestii tego, które wyjaśnienia są dla nich proste. Okazuje się, że
w pewnym sensie takie wspólnoty faktycznie istnieją. Lud Azande dokonuje
przewidywań i testuje hipotezy dotyczące tego, kto jest odpowiedzialny za
jakieś przewinienie, przez wyrocznię trucizny: w specjalnych warunkach
karmi się kurczęta rytualnie przygotowaną trucizną i obserwuje, czy padną,
czy też nie (tak przynajmniej było 60 lat temu, gdy Evans-Pritchard prze-
prowadzał badania, ale od tego czasu wiele się zmieniło20). Być może więc
takie konkurencyjne zasady mogłyby przyczynić się do powstania całkiem
innych schematów pojęciowych niż nasz, a owe niededukcyjne zasady, które
my stosujemy, są po prostu zasadami, które nam wydają się naturalne, albo
zasadami, które zostały nam narzucone przez socjo-ekonomiczne uwarunko-
wania naszego społeczeństwa.

Ewentualny schemat pojęciowy stosujący zasady niededukcyjne zupełnie
różne od naszych, dostarczyłby całkowicie różnego zbioru reguł interpretacji
świadectwa empirycznego. W pewnym sensie tak radykalnie różny schemat
pojęciowy jest możliwy, ale jest to wyłącznie czysta możliwość. Gdy przyj-
rzymy się bliżej faktycznym przypadkom, takim jak przypadek ludu Azande,
odkryjemy, że różnice nie są w istocie tak wielkie. Lud Azande i każda inna
kultura, którą antropologowie odkryli, ma wspólne z nami p o d s t a -
w o w e zasady interpretacji doświadczenia. Argumentuje się tam przy uży-
ciu indukcji i poszukuje najprostszego wyjaśnienia. Różnica między przed-
stawicielami tej kultury a nami ujawnia się jedynie na zaawansowanym
poziomie, na którym bezpośrednie zastosowanie tych metod nie prowadzi do
prostych wniosków, jak np. w przewidywaniu zbiorów lub w określaniu
winy cudzołożnika. Ich zwykłe oczekiwania dotyczące tego, kiedy trawa
zmieni kolor i czy chleb będzie nadal dobrym pożywieniem, są dokładnie
takie same jak nasze. Inaczej jest na poziomie bardziej zaawansowanym:

20 E. E. E v a n s - P r i t c h a r d, Witchcraft, Oracles, and Magic among the Azan-
de, Oxford: Clarendon Press 1976. O zmianach tych pisze we wprowadzeniu Eva Gillies,
s. VII-XXIX.
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ponieważ ich przekonania o tym, jak świat funkcjonuje, różnią się od na-
szych, to i wyjaśnienie, które im wydaje się naturalne, nam wydałoby się
naciągane. Podobnie nasze wyjaśnienia na bardziej zaawansowanym pozio-
mie będą się im wydawać naciągane, a nasze metody przewidywania i roz-
strzygania – dziwaczne. To jednak nie wskazuje na żadną różnicę
w fundamentalnej zasadzie. Nie ma nic niewiarygodnego w myśli, że jeśli
weźmiemy pod uwagę ich system podstawowych przekonań, to hipoteza,
która im wydaje się najprostsza, będzie taka i dla nas, oraz odwrotnie:
przyjmując nasz system podstawowych przekonań, oni widzieliby rzeczy
zupełnie tak samo jak my. Trudno jest ich przekonać, że obraz świata, który
przyjmują, jest błędny, a to dlatego, że trudno ich namówić do zmiany
odpowiednich podstawowych przekonań; ponieważ jednak mamy wspólne
fundamentalne zasady pozwalające nam zgodzić się w sprawie trawy czy
chleba, możemy mieć nadzieję, że ostatecznie uda nam się nakłonić ich do
tej zmiany na płaszczyźnie racjonalnej.

W rzeczywistości każdy, kogo uznalibyśmy w ogóle za posiadającego
pojęcia, a więc także za posiadającego doświadczenie, musiałby mieć wspól-
ne z nami fundamentalne zasady pozalogiczne, za pomocą których interpre-
tujemy doświadczenie. Aby uznać ludzi za posiadających pojęcia, musimy
traktować ich jako zdolnych do samodzielnego rozpoznawania i korygowania
błędów, które popełniają w używaniu tych pojęć i stosowaniu ich do do-
świadczenia. Możemy ich traktować jako postępujących w ten sposób jedy-
nie wtedy, gdy jesteśmy w stanie zrozumieć ich rozpoznanie błędu i ich
korektę tego błędu, jako coś, co kierowane jest odpowiednim świadectwem.
To z kolei jest możliwe tylko wówczas, gdy możemy zrozumieć, a więc
mieć z nimi wspólne, fundamentalne zasady, za pomocą których interpretują
oni to świadectwo. Możemy zatem uznać kogoś za korygującego błąd, jeżeli
stwierdził on, że A zaszło, jeżeli wiemy lub mamy powód do przekonania,
że zaobserwował on, iż zawsze, gdy w przeszłości pojawiło się A, to po nim
następowało B, i jeśli wiemy lub mamy powód do przekonania, że n i e
myśli on, iż tym razem zaszło B. W takich okolicznościach odwołanie twier-
dzenia „A zaszło” i zastąpienie go przez „A nie zaszło” wygląda na wyraźny
przykład korekty błędu. Gdybyśmy sami nie mogli dostrzec, jaki wpływ na
wniosek może mieć świadectwo dostępne dla mówiącego – to znaczy: jaki
wpływ mogłoby ono mieć zgodnie z fundamentalnymi zasadami, na których
m y polegamy – nie mielibyśmy żadnego powodu, aby traktować jego
zachowanie jako zamierzoną korektę błędu, a nie jako mechaniczną reakcję,
która wcale nie jest częścią schematu przestrzegania reguł w sposób zamie-
rzony.
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Tak więc owe konkurencyjne i, jak się wydawało, możliwe schematy
pojęciowe, zbudowane na innych zasadach wnioskowania niededukcyjnego,
nie są w rzeczywistości wcale dostępne. Podobnie jak hipoteza złośliwego
ducha, są one przykładem możliwości formalnej. Są wariantami idei złośli-
wego ducha, według której nasz obraz świata jest z gruntu błędny. Te for-
malne możliwości są „możliwościami” jedynie w dość osobliwym sensie, co
staram się zaznaczyć przez nazywanie ich formalnymi. Przy normalnym
użyciu tego słowa nie są one w ogóle możliwościami: nie jest np. naukowo
możliwe, aby okazały się one prawdziwe, ponieważ możliwość w nauce jest
zdeterminowana przez nasze zasady metody naukowej, które – w myśl tych
możliwości – są całkowicie błędne. Nie jest nawet logicznie możliwe, by
świat mógł na tyle różnić się od naszego sposobu myślenia o nim, żeby
sprzeczności obowiązywały powszechnie, a reguła modus ponens była za-
wodna. Są to formalne możliwości jedynie w tym sensie, że nie ma żadnego
innego sposobu na odrzucenie domniemania, iż są one prawdziwe, oprócz
przyjęcia założeń, które ludzie muszą mieć wspólne z nami, jeśli spór z ni-
mi ma być możliwy.

Mamy więc prawo do wniosku, że nie tylko elementarne prawa logiki,
ale także podstawowe zasady wnioskowania niededukcyjnego są obiektyw-
nymi imperatywami. Nie są one po prostu nawykami ludzkiego myślenia lub
sposobami myślenia charakterystycznymi dla tej czy innej społeczności. Są
one, jak zauważyliśmy już wcześniej, imperatywami same z siebie; są one
imperatywami kategorycznymi, a więc też metafizycznie ostatecznymi.
W myśl konkurencyjnej koncepcji, miałyby one być imperatywami hipote-
tycznymi, wyrastającymi z naszego pragnienia dotarcia do prawdy i z pew-
nych faktów, według których postępowanie zgodne z tymi zasadami pomog-
łoby nam do niej dotrzeć. Tak jednak nie jest. Wątpliwe okazało się nie
tylko to, że mamy takie ogólne pragnienie prawdy, ale przy bliższej analizie
okazało się też, że owe rzekome fakty wcale nie są faktami. W najlepszym
razie są one mylącym sposobem sformułowania samych imperatywów.

Nazywając je imperatywami kategorycznymi, mam ciągle na myśli po-
równanie z obiektywnym prawem moralnym. Ludzie myślą niekiedy, że
prawo moralne jest imperatywem, ale że nie jest ono ostateczne, ponieważ
jest nakazem Boga. Sama idea prawa sugeruje prawodawcę i byłoby rzeczą
naturalną poczynienie podobnej sugestii w przypadku praw, o których mówi-
my. Zwykle filozofowie nie twierdzili, że np. prawa logiki są ustanowione
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przez Boga, chociaż niektórzy zajęli takie stanowisko21. Gdyby mieli oni
rację, owe prawa nie byłyby metafizycznie ostateczne, a ich moc pochodzi-
łaby z naszego pragnienia spełnienia nakazów Boga lub, być może, z nasze-
go moralnego obowiązku spełniania tych nakazów.

Nie mają oni jednak racji. Jest całkiem oczywiste, że moja gotowość do
wyciągnięcia wniosku „Sokrates jest śmiertelny” z tego, że „Wszyscy ludzie
są śmiertelni i Sokrates jest człowiekiem” nie pochodzi ani z pragnienia
przypodobania się Bogu, ani z poczucia obowiązku moralnego. W każdym
razie, owo pragnienie lub poczucie obowiązku mogłoby mnie motywować
tylko wtedy, gdybym wierzył, że Bóg wydał takie nakazy. A ja w to nie
wierzę. Wprost przeciwnie, moja wiara w istnienie Boga opiera się na przy-
jęciu takich obiektywnych praw i jedynie w ten sposób przekonanie, że Bóg
istnieje, może być racjonalne. Wrócę do tego w czwartym wykładzie.

Kant nazywał wszystkie te prawa – zarówno moralne, jak i teoretyczne
– prawami czystego rozumu. Nazywanie ich racjonalnymi nie dodaje nic do
tego, co już zostało powiedziane, z wyjątkiem jednej rzeczy: nie można
nauczyć się ich z doświadczenia. Musimy więc być ich świadomi niezależnie
od doświadczenia, a priori. Odkładając prawo moralne do następnej części,
wiemy już wystarczająco dużo o funkcjonowaniu podstawowych zasad teore-
tycznych, aby nie mieć wątpliwości, że muszą być one znane a priori, gdyż
jesteśmy zależni od nich w każdej interpretacji doświadczenia. Bez nich nic
nie można by zrobić z doświadczeniem; wszelkie wnioski, które z niego
o czymkolwiek wyciągamy, możliwe są jedynie dzięki poleganiu na takich
właśnie zasadach, a to mówi nam coś ważnego o naszym poznaniu takich
praw. Nie jest ono ugruntowane w jakimś szczególnym rodzaju doświadcze-
nia, nazywanym niekiedy „intuicją”, jak to wyobrażało sobie wielu filozo-
fów w latach trzydziestych. Nie ma ono w ogóle podstaw w doświadczeniu.

To, że jesteśmy zależni w całej naszej wiedzy od praw, których nie u-
czymy się z doświadczenia, a o których mamy wszelkie powody sądzić, że
są obiektywne, może wydawać się zagadkowe. Istotnie, jest w tym coś za-
gadkowego i do tego wrócę w czwartym wykładzie. Wniosek ten jest jednak
nieunikniony i może się wydawać dziwniejszy niż faktycznie jest ze wzglę-
du na przyjmowany przez wielu z nas przesąd filozoficzny, który jednak nie
wytrzymuje krytyki. Mamy mianowicie tendencję do myślenia, że informacje
pochodzące z doświadczenia są przypuszczalnie trafne i autentycznie obiek-

21 Jest wśród nich Descartes; zob. jego list do Meslanda z 2 maja 1644 roku [w języku
polskim dostępny w przekładzie S. Cichowicza w: F. A l q u i é, Kartezjusz, Warszawa:
Pax 1989, s. 275-279].
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tywne, natomiast informacje, które nie pochodzą z doświadczenia, mają
niewielką gwarancję obiektywności, może nawet nie mają jej wcale. Ta myśl
znalazła swój wyraz w klasycznym empiryzmie Locke’a i Hume’a. Ale im
ściślej staramy się jej trzymać, tym bardziej okazuje się ona nieadekwatna.
Ostatecznie, to właśnie pokazał Hume. Informacje, które pochodzą bezpo-
średnio z doświadczenia, składają się wyłącznie z opisów samego doświad-
czenia. Aby posunąć się dalej, potrzebne są zasady wnioskowania i potrzeb-
ne są pojęcia, np. przedmiotu i przyczyny, które nie dają się wyprowadzić
jedynie z refleksji nad tym, co empirycznie dane. Skoro, jak pokazał Hume,
pojęcia te wykraczają poza to, co jest dane, to potrzebujemy reguł, które
pouczą nas, kiedy stosować te pojęcia: takich reguł jak zasada wnioskowania
do najlepszego wyjaśnienia. Z grubsza rzecz biorąc, stosujemy pojęcie prze-
dmiotu tam, gdzie hipoteza, że w danym miejscu jest przedmiot, dostarcza
najprostszego wyjaśnienia danej konfiguracji doświadczenia zmysłowego,
a pojęcie przyczyny tam, gdzie idea związku koniecznego między dwoma
typami zdarzeń wydaje się najlepszym wyjaśnieniem spostrzeganej regular-
ności. Domniemanie, że same te reguły mogłyby być wyprowadzone z do-
świadczenia, byłoby chybione. Nie chodzi jedynie o to, że w doświadczeniu
nie ma nic, co mogłoby ich dostarczać, ale również o to, że jedynie za
pomocą tych reguł – a w każdym razie j a k i e g o ś zbioru zasad nieem-
pirycznych – możemy w ogóle wyjść poza bezpośredni opis treści empirycz-
nych. Sytuacja nie zmieni się, gdy założymy, że jest jakiś specjalny rodzaj
doświadczenia, nazywany intuicją: nie możemy dzięki niej nauczyć się z-
asad, ponieważ są one potrzebne, żeby intuicję zinterpretować22.

Mimo wszystko można by sądzić, że nasze zaufanie do takich zasad jest
zagwarantowane empirycznie, ponieważ cały nasz obraz świata okazał się
empirycznie p o m y ś l n y. Chodziłoby o to, że nasz obraz świata jest
teorią opartą na doświadczeniu i wyrażoną za pomocą zasad, które stosuje-
my, lecz uwiarygodnioną przez to, że była i jest ona skuteczna. Taki jest
faktycznie pogląd amerykańskich pragmatystów. Zawiera on jednak drobną
usterkę. Dlaczego bowiem na korzyść jakiejś teorii miałoby przemawiać to,
że przewiduje ona to, co faktycznie zachodzi – bo to właśnie znaczy wyra-
żenie, że jest ona „skuteczna”? Tylko dlatego, że mamy zasadę – nieempi-
ryczną zasadę – mówiącą nam, że należy preferować teorię, która dostarcza
poprawnych przewidywań, ponieważ jest ona przypuszczalnie prawdziwa lub

22 Ta linia argumentacji – która domaga się, oczywiście, pełniejszego omówienia niż
jestem tu w stanie dokonać – ma swoje źródło w Krytyce czystego rozumu. Zob. S t r a w -
s o n, The Bounds of Sense, s. 97 nn.
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jest prawdopodobne, iż dostarczy również poprawnych przewidywań w przy-
szłości. W tym drugim przypadku nasza zasada jest po prostu zasadą induk-
cji: będzie ona dobrze funkcjonowała w przyszłości, ponieważ taką była
w przeszłości. Pierwszy przypadek, w którym dochodzimy do wniosku, że
teoria ta jest przypuszczalnie prawdziwa, ponieważ prowadzi do dobrych
wyników, jest wersją zasady wnioskowania do najlepszego lub najprostszego
wyjaśnienia.

Kant i inni filozofowie próbowali pokazać, że doświadczenie nie byłoby
w ogóle możliwe, gdybyśmy nie mogli stosować pojęcia przyczyny, pojęcia
przedmiotu, a także pewnych innych pojęć. Wykazanie, że tak jest, wymaga-
łoby dalszych argumentów transcendentalnych, które starali się oni podać.
Ale niezależnie od tego, czy można znaleźć takie trafne argumenty pokazu-
jące, że te konkretne pojęcia są niezbędne, nie ulega wątpliwości, że do-
świadczenie wymaga zastosowania takich lub innych pojęć, których funkcja
nie sprowadza się tylko do opisywania tego, co jest bezpośrednio dane,
i dlatego posługiwanie się nimi wymaga użycia apriorycznych zasad. Dobrze
ilustruje to fakt, że każdy podmiot doświadczenia musi być zdolny do roz-
poznania, że popełnił błąd i że robi coś, aby go skorygować. Widzieliśmy
już wcześniej, że każdy, kogo możemy uznać za podmiot doświadczenia,
musi mieć wspólne z nami fundamentalne zasady interpretacji doświadcze-
nia. A to dlatego, że musimy rozumieć, w jaki sposób interpretuje on do-
stępne świadectwo, aby zobaczyć, jak na jego podstawie dochodzi do prze-
konania, że jest w błędzie. Nawet jednak gdyby były podmioty doświadcze-
nia, których nie moglibyśmy uznać za takie – chociaż mamy bardzo dobre
powody, aby sądzić, że nie jest to możliwe – to i one także, aby mogły
w ogóle rozpoznać, że popełniły błąd, musiałyby stosować aprioryczne zasa-
dy. Musi bowiem być c o ś, na czym oparty jest sąd, że popełniłem błąd.
Może to być świadectwo indukcyjne, jak w opisanym przeze mnie namyśle
przebiegającym następująco: w przeszłości po wszystkich A następowały B;
nie było tym razem żadnego B; a więc prawdopodobnie myliłem się sądząc,
że to było A. Może to być po prostu przypomnienie: „Ależ oczywiście,
A nie są takie; one są inne” – ale i tu ciągle potrzebuję zasady a priori,
która każe mi przedkładać moje późniejsze lub silniejsze przypomnienie nad
to, na którym polegałem poprzednio. A jeśli nawet ów podmiot nie stoso-
wałby żadnej z tych zasad, ani jakiejkolwiek innej naszej zasady, to jego
sąd i tak musiałby się na czymś opierać, a interpretacja tego czegoś wyma-
gałaby zasady apriorycznej.

Złudne jest więc myślenie, że nawet najbardziej elementarne i bezpośred-
nie sądy o treści doświadczenia mogą nie być oparte na zasadach a priori.
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Nawet najbardziej elementarny sąd wymaga użycia takiego lub innego poję-
cia; a zatem istnieje możliwość użycia go w sposób błędny. W tle muszą
więc być zasady a priori, dostępne dla podmiotu i umożliwiające mu roz-
poznanie, że popełnił błąd (lub że go nie popełnił).

Tak więc podstawowe zasady rozumu teoretycznego, takie jak zasada
indukcji i najbardziej elementarne prawa logiczne, są obiektywnymi impera-
tywami kategorycznymi, znanymi a priori. Nie mogą być one poznane empi-
rycznie. Mimo to są one bezpieczne i pewne. Mamy najlepszą z możliwych
racji, aby uważać je za obiektywnie ważne; racji tej dostarczają argumenty
transcendentalne, które – jak zawsze – są naszą ostateczną obroną przed
hipotetycznym sceptykiem. W następnym wykładzie zajmę się podstawowy-
mi zasadami rozumu praktycznego, a zwłaszcza prawem moralnym. Ono
również jest imperatywem kategorycznym, znanym a priori. Mamy powód
aby uważać je za obiektywnie ważne, choć racje są tu słabsze. Sceptyk
w kwestii moralności jest poważniejszym przeciwnikiem niż sceptyk obawia-
jący się złośliwego ducha. Wszystko, co ostatecznie możemy zrobić, to ode-
przeć argumenty, które wysuwa sceptyk, i pokazać, że nie ma powodu, aby
wątpić w obiektywną ważność imperatywu moralnego. Niektórzy liczyli na
więcej, ale to wszystko, co – według Kanta – można zrobić23. I Kant miał
rację. Ale możemy zrobić przynajmniej tyle.

3. Moralność jako prawo obiektywne

Przywykliśmy mówić, że jest rzeczą racjonalną wyciągnięcie określonego
wniosku z argumentu. W tym przypadku racjonalność, o której mowa, jest
racjonalnością apriorycznych praw wnioskowania, które rozważaliśmy ostat-
nio lub, być może, innych praw tego samego rodzaju. W przypadku praw
logiki skoncentrowałem się na pewnych bardzo podstawowych prawach,
takich jak modus ponens, które – jak pokazuje argument transcendentalny
– są niezbędne. Tym sposobem okazało się, że mamy najlepszy z możliwych
powodów, aby uważać te podstawowe prawa za obiektywne. Podobnie
w przypadku zasad wnioskowania niededukcyjnego, skupiłem się na dwóch
przypadkach, które niezbyt dokładnie określiłem, lecz na tyle podstawowych,
że można było ustalić ich obiektywny status za pomocą argumentu transcen-
dentalnego. Argument transcendentalny przebiegał tym razem nieco inaczej,

23 Grundlegung, s. 121, 124 nn.; Ak. IV, 459, 461 nn. [Uzasadnienie metafizyki moral-
ności, s. 105-106, 108 nn.].
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ponieważ na pierwszy rzut oka całkiem możliwe wydało się wyobrażenie
sobie społeczności stosujących zupełnie inne zasady niededukcyjne. Analiza
pokazała jednak, że nigdy nie moglibyśmy uznać kogokolwiek stosującego
takie zasady za posiadającego w ogóle jakiś schemat pojęciowy i w związku
z tym za mającego w ogóle doświadczenie (w naszym zwykłym rozumieniu
świadomego przeżywania). Stąd każdy, kto potraktowałby takie możliwości
poważnie – na tyle poważnie, żeby miały one wpływ na jego praktykę – nie
byłby zdolny do spierania się z nami, a my z nim. Byłby on w takiej samej
sytuacji jak osoba, która odrzuca prawomocność reguły modus ponens. Ni-
gdy nie możemy odrzucić formalnej możliwości, że te zasady są nieprawo-
mocne, ale mamy najlepszy powód z możliwych, aby uznać ich prawomoc-
ność – i to jako zasad obiektywnych, a nie jako po prostu nawyków ludz-
kiego myślenia.

Są także inne zasady rozumu teoretycznego, na których polegamy,
w przypadku których perspektywa transcendentalnej obrony jest mniej u-
chwytna. Być może są wśród nich te prawa logiki, które niektórzy uznają
za kontrowersyjne, zwłaszcza prawo wyłączonego środka, a wraz z nim
prawo podwójnej negacji pozwalające na wyprowadzenie P z nie-nie-P. Gdy
chodzi o wnioskowanie niededukcyjne, to można tu zaliczyć naszą preferen-
cję teorii dających się bez trudu wyrazić w terminach ilościowych lub – jak
w przypadku odmiennego kulturowo ludu Azande – preferencję do hipotez
potwierdzanych wyrocznią trucizny. Te zasady również uważamy za obiek-
tywne imperatywy. Są one imperatywami, ponieważ mówią nam, jakie wnio-
ski powinniśmy wyciągnąć; uważamy je za obiektywne, gdyż sądzimy, że
dają nam obiektywną prawdę. Ale nie mamy na to takiego samego transcen-
dentalnego uzasadnienia. Być może dałoby się je znaleźć, lecz bardziej
prawdopodobne wydaje się to, że nasze uzasadnienie – jeśli je w ogóle
mamy – będzie innego rodzaju. Ostatnio poczyniłem kilka uwag o różnicach
między nami a ludem Azande. Niezależnie od tego, czy są one słuszne czy
nie, jest przynajmniej całkiem możliwe, i dobrze nam znane, potraktowanie
pewnych zasad jako obiektywnych imperatywów nawet wtedy, gdy nie jes-
teśmy w stanie dostarczyć ich bezpośredniej transcendentalnej obrony. Tak
właśnie jest w przypadku prawa moralnego.

Prawo moralne jest imperatywem rozumu praktycznego. Sądzimy, że jest
rzeczą racjonalną wyciąganie pewnych wniosków z argumentu, ale uważamy
też, że racjonalne (lub irracjonalne) może być też działanie czy ciąg zacho-
wań, i z tym właśnie rodzajem racjonalności związane jest prawo moralne.
Wykonanie pewnego działania może być racjonalne bądź irracjonalne; racjo-
nalne bądź irracjonalne może być też podjęcie szeregu zachowań, które
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doprowadzą do powstrzymania się od działania. Poniżej będę używał słowa
„działanie” w szerokim sensie, obejmując nim zarówno działanie, jak i po-
wstrzymanie się od działania.

Nazwanie działania racjonalnym oznacza, że w pewnym sensie powinno
się to działanie podjąć – że jest jakiś rodzaj imperatywu, który się tego
domaga. Ale kiedy nazywamy działanie racjonalnym, możemy mieć na myśli
dwie całkiem różne rzeczy. Możemy mieć na myśli to, że jest ono racjonal-
nym sposobem osiągnięcia przez podmiot działający pewnego celu – nieza-
leżnie od tego, czy powinien on sobie taki cel postawić. Możemy też mieć
na uwadze to, że owo działanie jest racjonalne samo w sobie, że jest czymś
słusznym niezależnie od tego, czy pomaga ono osiągnąć cele, jakie stawia
sobie podmiot działania. Kant zaznaczył różnicę między tymi dwoma rodza-
jami imperatywów przez nazwanie pierwszych hipotetycznymi, a drugich –
kategorycznymi. Chodziło mu o to, że w przypadku imperatywów pierwsze-
go rodzaju o racjonalności działania decyduje to, że jest ono najlepszym
sposobem osiągnięcia celu, który sobie stawiam, i jest ono racjonalne,
j e ż e l i posiadam ten cel. Imperatywy moralności są natomiast katego-
ryczne w tym sensie, że przedstawiają one „czyn jako sam w sobie, [...]
jako obiektywnie konieczny”, a nie jako prowadzący do jakiegoś celu, który
dana osoba może mieć albo nie mieć24. Jest to dobre przeciwstawienie, ale
są dwie sprawy, których nie powinno się tu przeoczyć.

Pierwszą jest to, że imperatywy moralne często stosują się do szczególne-
go rodzaju sytuacji, a więc mogą być całkiem poprawnie wyrażone przy
użyciu zdań warunkowych: „Jeżeli widzisz tonącego i jeżeli umiesz pływać,
skocz i uratuj go”. Do tego rodzaju sytuacji można zaliczyć posiadanie
przez podmiot działania pewnego pragnienia. Używając przykładu Philippy
Foot, stwierdzenie „Jeżeli dzieci budzą w tobie pożądanie seksualne, nie
podejmuj pracy w szkole” jest imperatywem moralnym. Pragnienie podmiotu
działającego jest tu określone w zdaniu warunkowym, lecz imperatyw nie
mówi, co należy robić, aby je zaspokoić, jak byłoby w przypadku imperaty-
wu hipotetycznego. Odpowiedni imperatyw hipotetyczny mógłby brzmieć
następująco: „Jeżeli dzieci budzą w tobie pożądanie seksualne, podejmij
pracę w szkole”25.

Inną sprawą, którą trzeba zauważyć, jest to, że imperatywy hipotetyczne
nie są metafizycznie ostateczne. W przeciwieństwie do fundamentalnych
imperatywów rozumu teoretycznego nie obowiązują one same z siebie. Jak

24 Grundlegung, s. 39, Ak. IV, 414. [Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 40].
25 Ph. Foot podczas dyskusji na Uniwersystecie Karola w Pradze.
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mówi Kant, obowiązują one ze względu na to, czym jest chcenie czegoś: „w
chceniu przedmiotu jako mego skutku tkwi już moja przyczynowość jako
działającej przyczyny, tj. [użycie] przeze mnie środków”26. Chcieć czegoś,
to być motywowanym do podjęcia takiego działania, które daje największe
prawdopodobieństwo osiągnięcia celu. Jeżeli wydaje się prawdopodobne, że
pewne działanie osiągnie deklarowany przeze mnie cel, i jeżeli n i e po-
dejmę tego działania, mimo że jestem w stanie je podjąć (i jestem tego
świadom), wskazuje to, że faktycznie – wbrew temu, co mówiłem – nie
chciałem osiągnąć tego celu. Imperatyw hipotetyczny mówi mi, jak najlepiej
osiągnąć mój cel: „Jeżeli chcesz kupić tanie piwo, idź do sklepu przy końcu
drogi”. Zawiera on po prostu pewne rozumowanie faktualne, do którego
dochodzi się przy użyciu zwykłych metod zakładających znane zasady rozu-
mowania teoretycznego (np. dzięki indukcji wiem, że jeżeli jakiś sklep ogła-
sza sprzedaż piwa po pewnej cenie, to jest on gotowy do sprzedaży go po
takiej cenie). Jeżeli rzeczywiście chcę kupić tanie piwo, lecz nie idę do
sklepu przy końcu drogi, oznacza to, że nie zrealizowałem imperatywu
hipotetycznego. Dowodzi to, że nie jestem świadom, iż najlepszym sposo-
bem zaspokojenia mojego pragnienia jest pójście do sklepu przy końcu
drogi. Może to wskazywać na pewien brak racjonalności z mojej strony, lecz
racjonalność, o którą tu chodzi, jest czysto teoretyczna. Imperatyw hipote-
tyczny wyraża w rzeczywistości jedynie jakąś informację faktualną w spo-
sób, który wiąże ją z moim pragnieniem.

Jeśli wiem, że najlepszym sposobem zdobycia taniego piwa jest pójście
do sklepu przy końcu drogi oraz że mogę to zrobić, i jeśli chcę kupić tanie
piwo, to nie potrzeba żadnego dodatkowego imperatywu, żeby skłonić mnie
do pójścia do tego sklepu. Zrobienie tego jest bezpośrednią konsekwencją
posiadania przeze mnie takiego pragnienia. Podobnie, gdybym wiedząc
o tym wszystkim, nie poszedł do sklepu, oznaczałoby to, że w rzeczywistoś-
ci nie chcę kupić taniego piwa – a przynajmniej oznaczałoby to, o i l e
nie mam jakiegoś konkurencyjnego pragnienia. Mógłbym jednak pragnąć
piwa, ale jeszcze bardziej chcieć pozostać w domu w oczekiwaniu na telefon
lub skończyć przygotowywanie tego wykładu. To, że pragnienia mogą – jak
często się zdarza – z sobą rywalizować, wymaga zastrzeżenia w stosunku
do dość prostego obrazu rzeczy, który naszkicowałem przed chwilą. Jeżeli
twierdzę, że posiadam pragnienie, lecz nie działam zgodnie z nim, chociaż
z łatwością mógłbym działać, nie oznacza to jeszcze, że w rzeczywistości
nie mam tego pragnienia: być może je mam, lecz ulega ono innym pragnie-

26 Grundlegung, s. 45, Ak. IV, 417 [Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 45].
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niom, które także posiadam (lub, ogólniej, innym motywacjom). Kiedy dzia-
łam na podstawie poczucia powinności, to może niezbyt odpowiednie będzie
określenie mnie jako „chcącego” przestrzegać prawo moralne, lecz ta moty-
wacja może przezwyciężyć moje zwykłe pragnienia; w takim przypadku nie
będę działał zgodnie z moimi pragnieniami, ale ciągle mogę je mieć. Może
być również tak, że mimo świadomości preskryptywnej mocy motywacyjnej
prawa moralnego działam zgodnie z moimi pragnieniami; w tym przypadku
preskryptywna moc tego prawa jest ciągle obecna, lecz została po prostu
przezwyciężona.

Uważam, że kategoryczne imperatywy moralności są metafizycznie osta-
teczne. Nie jest to jednak oczywiste. Tak jak utrzymuje się niekiedy, że
zasady rozumu teoretycznego nie są niczym innym niż nawykami myślenia
ludzkiego (w ogóle lub w obrębie konkretnej społeczności), tak też twierdzi
się często, że moralność odzwierciedla jedynie ludzkie uczucia i postawy.
Niektórzy uważają, że imperatywy moralne są w rzeczywistości zamaskowa-
nymi imperatywami hipotetycznymi dotyczącymi skutecznych sposobów
osiągania szczęścia lub pożytku społecznego: środkami, które mogą być dla
nas naturalne, lecz których brak nie byłby irracjonalny. Hume uważał, że
pomieszanie spraw doprowadziło do nazwania wymogów moralności „racjo-
nalnymi”; tymczasem nie mają one w ogóle do czynienia z rozumem, lecz
są „ogólnym spokojnym wpływem na uczucia”27. Rzeczą rozumu jest roz-
wiązywanie zagadnień – stosowanie zasad wnioskowania teoretycznego. Tak
więc „nie jest sprzeczne z rozumem przedkładać zniszczenie całego świata
nad zadrapanie mojego palca”28. Kant, oczywiście, stanowczo nie zgadzał
się z Hume’em i sądzę, że miał rację. Podkreślał on, że stosowanie słowa
„racjonalny” zarówno do prawa moralnego i zachowania, którego owo prawo
wymaga, jak i do zasad teoretycznych i ich zastosowań nie jest zwykłą
ekwiwokacją, ponieważ prawo moralne, podobnie jak zasady wnioskowania
teoretycznego, jest metafizycznie ostatecznym obiektywnym imperatywem,
który nie jest poznawany empirycznie, lecz a priori. Jest ono obiektywne
w tym samym mocnym sensie co i one – niezależne od wszystkiego, co
ktokolwiek o nim myśli bądź jak je odczuwa; warto wszakże zauważyć, że
krytycy obiektywności prawa moralnego czynią je na ogół zależnym od
tego, co ludzie czują, podczas gdy ci, którzy oponują przeciw obiektywności
zasad teoretycznych, uzależniają je zwykle od ludzkich przekonań.

27 A Treatise of Human Nature, s. 583 [Traktat o naturze ludzkiej, t. II, s. 407].
28 Tamże, s. 416 [przekład polski, s. 189-190].
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Wielu filozofów uważa stanowisko Kanta za niespójne. Czyni ono bo-
wiem prawo moralne zarazem obiektywnym i preskryptywnym, a nic nie
może mieć – ich zdaniem – takiego statusu. Z tego powodu równie mocno
przeciwstawiliby się oni mojemu ujęciu zasad wnioskowania teoretycznego,
gdyż uznaję je również za obiektywne imperatywy. Problem polega na tym,
że powiedzenie, iż są one preskryptywne, czy też że są imperatywami, ozna-
cza, iż mają one szczególną tendencję do motywowania, która różni je od
faktów i od stanów rzeczy. Być ich świadomym, to być przez nie motywo-
wanym. Jest to mocne twierdzenie. Ich rola nie polega jedynie na dostarcze-
niu nam rady, którą możemy przyjąć bądź odrzucić i w stosunku do której
możemy być całkowicie neutralni. Chodzi o to, że nie możemy być ich
świadomi, nie będąc przez nie motywowani – przynajmniej do pewnego
stopnia. Nie utrzymuję – i Kant również tego nie twierdził – że nie można
być świadomym prawa moralnego nie będąc przez nie motywowanym w tak
mocnym stopniu, iż działa się zgodnie z nim (przy założeniu, że jest się
przekonanym, iż okoliczności są właściwe do takiego działania). Sądzę, że
jest to nie do utrzymania (chociaż podobnego poglądu bronił z zapałem
R. M. Hare29). Podobnie jak jedno pragnienie może przezwyciężyć inne
bez zniszczenia go, tak też pragnienie może przezwyciężyć czyjąś motywa-
cję do działania moralnego, i odwrotnie, czyjaś motywacja do działania
moralnego może przezwyciężyć pragnienie. Tam, gdzie motywacja moralna
została przezwyciężona, jest ona ciągle obecna, chyba że ktoś straci z pola
widzenia prawo moralne. Jej obecność ujawnia się w poczuciu winy, w póź-
niejszej skrusze, w różnych rzeczach, które próbuje się robić, aby zadość-
uczynić za uczynione zło. Jest ona obecna w taki sposób, w jaki obecne jest
przezwyciężone pragnienie, a nie jak obecna jest informacja faktualna. Żad-
na bowiem informacja faktualna nie może, sama z siebie, do niczego moty-
wować i sama nie może skłonić do działania. Czyni to tylko wtedy, gdy
towarzyszy jej pragnienie, dla którego posiada ona pewne znaczenie. Jeżeli
siedzę na środku jezdni i widzę zbliżający się autobus, informacja ta spra-
wia, że wstaję i schodzę z niej tylko dlatego, że nie chcę być przejechany
przez autobus. Mogę chcieć być przejechanym lub może mi to być obojętne
– chociaż byłoby to raczej ekscentryczne. Prawo moralne, będąc imperaty-
wem kategorycznym, skłania do działania bezpośrednio; nie musi mu towa-
rzyszyć żadne pragnienie.

29 Freedom and Reason, Oxford: Clarendon Press 1963, rozdz. V. Przeciwko Hare’owi
zob. P. L. G a r d i n e r, On Assenting to a Moral Principle, „Proceedings of the Aristote-
lian Society”, 55(1954/55), s. 23-44; przedruk w: G. M o r t i m o r e (ed.), Weekness of
Will, London: Macmillan 1971, s. 100-117.

Żródło: Academicon

Otwarty Dostęp Academicon



523Imperatywy kategoryczne

Wielu ludzi ma poczucie, że nic nie może być zarazem preskryptywne
w tym sensie i zarazem obiektywne. To poczucie wyraził J. L. Mackie
w słynnym fragmencie, w którym mówi on, że obiektywne imperatywy
moralne „byłyby bardzo dziwnymi bytami, jakościami lub relacjami, całko-
wicie różnymi od wszystkiego innego we wszechświecie [...] Gdybyśmy byli
ich świadomi, to wyłącznie dzięki jakiejś szczególnej władzy moralnej per-
cepcji lub intuicji, całkowicie różnej od naszych zwykłych sposobów pozna-
wania czegokolwiek”30. Ten „argument z dziwaczności”, jak często się go
nazywa, sprowadza się jednak niemal w całości do wyrażenia zaniepokoje-
nia. Jest oczywiste, że prawa różnią się od przedmiotów fizycznych lub
własności tych przedmiotów. Nie ma w nich jednak nic dziwnego; polegamy
na nich cały czas – jak widzieliśmy w poprzednim wykładzie. Oczywiście,
nie możemy się o nich dowiedzieć w taki sposób jak dowiadujemy się o
faktach empirycznych. Nie oznacza to jednak, że znamy je dzięki jakiejś
specjalnej percepcji bądź intuicji; znamy je a priori. Mogą się pojawić
problemy z pojęciem wiedzy apriorycznej, lecz nie są one nieprzezwyciężal-
ne, gdyż potrzebujemy takiej wiedzy cały czas – co również wykazaliśmy
w poprzednim wykładzie. Czyżby więc obawy Mackiego opierały się tylko
na jego własnym niezrozumieniu?

Myślę, że nie, ponieważ w idei obiektywnego nakazu rzeczywiście jest
coś zagadkowego. Znacznie lepiej uchwycił to John McDowell:

Byłoby rzeczywiście coś, delikatnie mówiąc, osobliwego w idei włas-
ności, która pozostając „fenomenalną” cechą doświadczanej wartości,
jest pojmowana jako część świata – obiektywnie opisanego. To tak, jak
gdybyśmy próbowali utworzyć sobie pojęcie zabawności, które choć
jest całkowicie zrozumiałe bez odwoływania się do charakterystycz-
nych ludzkich reakcji na to, co jest zabawne, jakimś sposobem zdołało
zachować „fenomenalny” aspekt zabawności, jakiego doświadczamy
w owych reakcjach31.

Coś jest zabawne wtedy i tylko wtedy, gdy powoduje u ludzi określone
reakcje; na tym polega posiadanie przez to coś „«fenomenalnego» aspektu
zabawności”. Jeśli jednak dla zabawności istotne jest posiadanie takiego
aspektu, to jak może być ona zarazem obiektywna w mocnym znaczeniu,

30 Ethics: Inventing Right and Wrong, Harmondsworth: Penguin 1977, s. 38.
31 Aesthetic Value, Objectivity, and the Fabric of the World, w: E. S c h a p e r (ed.),

Pleasure, Preference and Value: Studies in Philosophical Aesthetics, Cambridge: Cambridge
University Press 1983, s. 4.
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o które tu chodzi, tj. n i e z a l e ż n a od jakichkolwiek ludzkich myśli
lub uczuć i dlatego n i e z a l e ż n a od tego, jak jest doświadczana lub
jak się na nią reaguje? Z tego względu twierdzono często, że jakości wtórne
nie mogą być obiektywne w mocnym sensie. Aby coś było zielone, istotne
wydaje się to, że w standardowych warunkach i dla standardowego obserwa-
tora wygląda ono w określony sposób. W takim jednak przypadku zieleń nie
może być obiektywna w mocnym sensie, a wówczas, na takiej samej podsta-
wie, prawo moralne także nie może być zarazem obiektywne w tym moc-
nym sensie i b y ć z m u s z o n e do wpływania na nas w określony
sposób, tj. motywowania nas – czego domaga się twierdzenie, że jest ono
preskryptywne.

Sposobem na rozwiązanie tej zagadki nie jest jednak odrzucenie twierdze-
nia, że prawo jest preskryptywne (co uczyniłoby wielu ludzi) lub że jest
obiektywne w mocnym sensie (taka jest reakcja McDowella, który pondto
utrzymuje, że n i c nie jest obiektywne w mocnym sensie – pogląd, prze-
ciw któremu znaleźliśmy dobre racje). Zamiast tego powinniśmy zwrócić
uwagę na ważną różnicę między sposobem, w jaki powiązane są z nami
prawo moralne i prawa wnioskowania teoretycznego, a sposobem, w jaki
powiązane są z nami kolory i zabawność. Widzimy zielone rzeczy w taki
sposób, jak je widzimy dzięki temu, że jest w nas coś szczególnego; nie ma
żadnego powodu, aby sądzić, że Marsjanin wyposażony w równie skuteczne
mechanizmy percepcyjne jak nasze, reagowałby identycznie na odbite świa-
tło o tej długości fal. Podobnie, dzięki temu, że jest w nas coś szczególne-
go, pewne rzeczy wydają się nam zabawne, a inne nie; w tym przypadku
istnieją wielkie różnice między społecznościami czy grupami wiekowymi.
Jednak to nie z powodu czegoś szczególnego w nas jesteśmy motywowani
przez prawo moralne czy przez zasady teoretyczne. Dlatego właśnie Kant
ciągle podkreśla, że prawo moralne „wiąże wszystkie racjonalne byty jako
takie”. Wiąże nas ono nie dzięki temu, że jest w nas coś szczególnego, lecz
z powodu natury samego prawa. Bycie świadomym tego prawa oznacza
posiadanie pewnej skłonności do działania zgodnie z nim, ponieważ tym
właśnie jest prawo. Podobnie, jeśli weźmiemy jakiś fakt, który jest obiek-
tywny w mocnym sensie, to bycie świadomym tego stanu rzeczy oznacza
posiadanie pewnej skłonności do przekonania, że on zachodzi. I znowu, jest
tak dlatego, że stan rzeczy jest właśnie czymś takim. Oczywiście, można
być świadomym faktu i nie być przekonanym, że on zachodzi, np. dlatego,
że sądzimy, iż jest to halucynacja, lecz jeżeli w ogóle jest się go świado-
mym, to trzeba mieć przynajmniej pewną skłonność do przekonania, że on
zachodzi. Dlatego właśnie nie ma żadnej niezgodności między stwierdze-
niem, że coś (fakt bądź prawo) jest obiektywne w mocnym sensie, a powie-
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dzeniem, że świadomość tego czegoś domaga się pewnego rodzaju skłonnoś-
ci od każdego, kto jest tego świadomy. Jeżeli zaś ta skłonność może być
skłonnością do posiadania przekonania, to nie ma żadnego powodu, dla
którego nie mogłaby być ona również skłonnością do działania.

Mogłoby się wydawać, że moja obrona twierdzenia, iż prawo może być
zarazem obiektywne i preskryptywne, może nie mieć żadnego faktycznego
znaczenia w przypadku prawa moralnego. Wielu ludzi uważa bowiem, że
prawo moralne nie jest preskryptywne: można być świadomym tego, co ono
mówi, i nie czuć się przez nie motywowanym do działania. Ja jednak zga-
dzam się na to, że można być świadomym tego prawa i nie działać zgodnie
z nim, ponieważ może być ono przezwyciężone przez konkurencyjne moty-
wacje. Przyjmuję również, że niezależnie od tego, czy ktoś pozwoli, czy też
nie, aby konkurencyjna motywacja wzięła górę, może znajdować się pod
jego wolitywną kontrolą – jest więc tu, a nawet, jak podkreślał Kant, musi
być, miejsce na działanie wolnej woli. Jeśli jednak nie przyjmie się, że
prawo moralne jest preskryptywne, trudno będzie zrozumieć, dlaczego ludzie
w takim stopniu działają zgodnie z nim. Niektórzy filozofowie przypuszcza-
ją, że większość ludzi posiada pragnienie działania moralnego, pragnienie,
które może być naturalne dla rodzaju ludzkiego lub może być spowodowane
przez proces uspołecznienia, a jeżeli ktoś nie posiada takiego pragnienia, to
jego świadomość prawa moralnego nie ma w ogóle żadnej tendencji do
motywowania go. Musimy wobec tego postawić pytanie, jakiego rodzaju jest
to pragnienie i skąd się ono bierze; trzeba by wówczas uznać, że ludzie (lub
Marsjanie) z innym niż nasze uposażeniem genetycznym bądź środowisko-
wym mogliby rozpoznać prawo moralne i nie czuć się wcale przez nie poru-
szeni. Z pewnością warto rozważyć myśl, że samo prawo moralne jest jedy-
nie konstruktem: wytworem ludzkiej natury lub pewnej społeczności. Za
chwilę do tego wrócimy. Byłoby jednak rzeczą dziwaczną utrzymywać, że
ludzie (lub byty dowolnego rodzaju) mogliby być świadomi obiektywnego
prawa moralnego, nie będąc w żaden sposób przez nie motywowani. Byłoby
to osobliwe, ponieważ nic nie uzasadniałoby powiedzenia, że są oni świado-
mi tego prawa jako prawa i także jako czegoś moralnego. Mogliby je uznać
za nakaz pewnego autorytetu (np. Boga lub społeczeństwa), którego prze-
strzeganiem nie są zainteresowani. To nie jest jednak jeszcze świadomość
prawa jako moralnego, a jedynie jako moralnego w znaczeniu, które
R. M. Hare nazywa „cudzysłowiowym” sensem tego słowa32. Oznacza to
bycie świadomym go jako tego, co inni ludzie nazywają „moralnym”, i jako

32 The Language of Morals, Oxford: Clarendon Press 1952, s. 124.
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tego, co inni ludzie nakazują. Utrzymywanie poglądu moralnego oznacza
bycie motywowanym do zgodnego z nim działania. Jest to widoczne, kiedy
musimy zinterpretować język obcych ludzi: czynimy to w taki sposób, że
za pomocą naszych słów moralnych oddajemy słowa używane przez nich
preskryptywnie, a za pomocą naszego słowa „moralny” tłumaczymy to sło-
wo, które oni mogą mieć na oznaczenie zachowania, do którego czują się
zobligowani, a więc także motywowani. Czynimy tak nawet wtedy, gdy
wiąże się z tym przypuszczenie, iż mają oni całkiem inne wartości moralne
niż nasze własne. Przekładamy więc dyskurs moralny na podstawie jego pre-
skryptywności, uznając, że niektórzy ludzie mogą odbierać treść prawa mo-
ralnego w sposób odmienny od naszego (chociaż, oczywiście, jeśli to prawo
jest obiektywne i dwie grupy odbierają jego treść odmiennie, to przynaj-
mniej jedna z nich musi być w błędzie).

Nie będę dalej bronił tezy o preskryptywności prawa moralnego, ponie-
waż uzasadnił ją dobrze Hare33. Kluczowa kwestia nie dotyczy tu jednak
języka, jak często sugeruje Hare. Fakt, że używamy takich słów, jak „moral-
ny”, „dobry”, „słuszny” itp. w sposób preskryptywny wskazuje na coś waż-
niejszego i byłoby niedobrze, gdybyśmy ograniczyli się do rozważań o zwy-
czaju językowym. Ważne twierdzenie, którego staram się bronić, głosi, że
jest coś obiektywnego (w mocnym sensie tego słowa), co motywuje do
działania każdego, kto jest tego świadomy; coś, co, w terminologii Kanta,
„wiąże wszystkie byty racjonalne jako takie”. Istota dotychczasowej obrony
polegała na pokazaniu, że – wbrew wątpliwościom McDowella i Mackiego
– idea obiektywnego nakazu nie jest niespójna. Nie jest to zaskakujący
wniosek, ponieważ, jak widzieliśmy w ostatnim wykładzie, jesteśmy bardzo
dobrze obeznani z obiektywnymi nakazami. Prawa rozumu teoretycznego
motywują nas do wyciągania wniosku, gdy jest on przedstawiony z odpo-
wiednimi przesłankami. Oczywiście, nie motywują nas one do działania (a
przynajmniej nie bezpośrednio), lecz poza tym funkcjonują bardzo podobnie
do zwykłych motywów.

Niektórzy uznają zapewne, że dotychczas unikałem najważniejszego za-
gadnienia. Mogliby oni zgodzić się na preskryptywność prawa moralnego
i na paralele między jego preskryptywnością a preskryptywnością zasad
teoretycznych. Ja twierdzę jednak, że prawo moralne jest obiektywne, co
z pewnością wywoła ich sprzeciw. W poprzednim wykładzie broniłem obiek-
tywności zasad teoretycznych przy użyciu argumentu transcendentalnego,
lecz nie można podać żadnego takiego argumentu dla wykazania obiektyw-

33 Tamże, zwłaszcza cz. II i III.
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ności prawa moralnego; a przynajmniej dotąd, mimo licznych prób, nie
dostarczono argumentu, który jawiłby się jako wiarygodny. Ludzie w róż-
nych społecznościach mają różne poglądy i praktyki moralne, a w ostatnich
latach obserwujemy znaczące zmiany w poglądach moralnych naszej własnej
społeczności. Wydaje się, że nietrudno wyobrazić sobie ludzi podzielających
nasze doświadczenie świata, z którymi możemy się spierać w sprawach nie
dotyczących moralności, którzy jednak w ogóle nie uznają czegoś takiego
jak moralność. Niektórzy powiedzieliby, że tacy ludzie faktycznie istnieją
np. wśród morderców w Rwandzie, wśród Ików lub wśród tych, którzy
zorganizowali obóz koncentracyjny na Majdanku.

Trudno jest wszakże znaleźć wiarygodne przykłady ludzi całkowicie
pozbawionych poczucia obowiązku moralnego; a kiedy badamy sprawy
dokładniej, to trudno nawet znaleźć przekonujące przypadki ludzi o poglą-
dach moralnych całkowicie różnych niż nasze własne. Sytuacja jest tu po-
dobna do przypadku ludu Azande i wyroczni trucizny: po dokładniejszym
zbadaniu, uderzające na pierwszy rzut oka różnice przesłaniają jedynie zgodę
w podstawowych kwestiach. Zwykle spotykamy się z tym, że ludzie uznają
mniej więcej te same podstawowe obowiązki, które i my uznajemy, chociaż
mogą z nich wyciągać różne wnioski. Może tak być po prostu ze względu
na różnice dotyczące tego, co jest praktycznie możliwe. Do niedawna kara
śmierci była akceptowana prawie wszędzie, a obecnie w wielu społeczeń-
stwach europejskich jest uważana za moralnie niesłuszną; jest tak dlatego,
że dziś dysponujemy takimi alternatywnymi środkami radzenia sobie z groź-
nymi kryminalistami, które nie były dostępne w wiekach średnich, i które
ciągle nie są dostępne w biedniejszych częściach świata. Poważniejszym
powodem rozbieżności moralnych jest nieuznawanie pewnej grupy ludzi za
ludzi, a więc za podmioty równie jak my sami zdolne do pełnego zakresu
uczuć. Zarządcy obozów nazistowskich byli często sumienni w zakresie
obowiązków wobec swoich rodzin, lojalności wobec przyjaciół, w wypełnia-
niu tego, co uznawali za swoje obowiązki wobec szeroko rozumianego spo-
łeczeństwa; ale szeroko rozumiane społeczeństwo nie obejmowało Untermen-
schen. Podobne nastawienie wydaje się utrzymywać wśród plemion Hutu
i Tutsi. Rasizm działa zwykle w ten właśnie sposób, co dobrze pokazuje
fakt, że może on zaniknąć, gdy ludzie uświadamiają sobie człowieczeństwo
tych, których chcieli traktować jako podludzi – tu dużą rolę odgrywa tele-
wizja. Jeżeli ludzie uznają człowieczeństwo innych, to we wszystkich spo-
łecznościach podobnie pojmują swoje podstawowe obowiązki wobec nich,
chociaż, oczywiście, w różnych warunkach społecznych i przy różnych prze-
konaniach podstawowych, te same obowiązki mogą być różnie interpretowa-
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ne. Niektórzy mieszkańcy Nowej Gwinei wierzą, że zjadając mózg jakiegoś
człowieka przejmuje się jego inteligencję i siłę. Zjadanie umarłych może być
wśród nich obowiązkową oznaką szacunku, podczas gdy wierzący w zmar-
twychwstanie ciał pojmują to, oczywiście, całkiem odwrotnie.

Bardziej problematyczni są Ikowie34. Ich zachowanie nie może być ro-
zumiane jako reinterpretacja powszechnie uznawanego zbioru przekonań
moralnych, która bierze pod uwagę ich szczególną sytuację, ponieważ na
pierwszy rzut oka wydaje się, że w ogóle nie uznają oni żadnej moralności.
O ile mi wiadomo, są oni najbardziej skrajnym przypadkiem opisywanym
przez antropologów, zbiorowiskiem ludzi zredukowanych przez skrajne
ubóstwo do czegoś w rodzaju opisanej przez Hobbesa wojny wszystkich
przeciwko wszystkim. Nawet jednak wśród nich uznaje się pewne szczątko-
we obowiązki i przestrzega się szczątkowych reguł, choć beznadziejność
położenia stawia ich ciągle w sytuacjach, w których każdy musi walczyć
o przetrwanie przeciw innym. Problem z Ikami nie polega na tym, że są oni
ślepi moralnie; przeczy temu fakt szczątkowego uznawania przez nich reguł
moralnych. Chodzi o to, że na nieszczęście dla nich, są oni stale w sytuacji,
w której my rzadko się znajdujemy, gdzie bezpośrednia potrzeba przetrwania
jest tak silna, iż niemal całkowicie zagłusza każdą inną motywację.

Być może mylę się w kwestii Ików. Może nawet w naszym społeczeń-
stwie są ludzie zupełnie odporni na uczucia moralne. Możliwe, że pewne
spory moralne nie dadzą się po prostu rozwiązać. Jednym z przykładów
może być spór wokół aborcji (w którym momencie embrion staje się osobą
mającą prawo do życia?), chociaż zagadnienia faktualne są tu powiązane
z moralnymi w szczególnie interesujący sposób. Istnienie takich rozbieżności
jest jednak całkiem zgodne z obiektywnością prawa moralnego. Ludzie mają
różne zdania o różnych sprawach nie związanych z moralnością, włącznie
z teoriami naukowymi, i wydaje się prawdopodobne, że w pewnych kwes-
tiach faktualnych rozbieżności nie dadzą się rozwiązać (np. w licznych
zagadnieniach dotyczących przeszłości, gdzie brak jest odpowiednich świa-
dectw). Zwykle jednak uważamy, że istnieje jakaś obiektywna prawda
w tych kwestiach i w pierwszym wykładzie nie znaleźliśmy żadnego powodu
do sympatyzowania z weryfikacjonistami, którzy mają inne zdanie. Fakt, że
niektórzy ludzie nie są zdolni do rozpoznania niektórych własności, np.
niebieskości lub tonacji muzycznej, nie jest żadnym argumentem przeciw

34 Opisał ich Colin M. Turnbull w książce The Mountain People, London: Jonathan Cape
1973 [Ikowie – ludzie gór, przeł. B. Kuczborska, Warszawa: PIW 1980].
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obiektywności tych własności; nie jest więc czymś dziwnym to, że pewni
ludzie są niezdolni do wykrycia prawa obiektywnego.

Argumenty te nie wykazują zatem, że twierdzenie o obiektywności prawa
moralnego nie da się utrzymać. Nie oznacza to jeszcze, że można wykazać
jego prawdziwość. Jak stwierdził Kant, jedyną rzeczą, która wydaje się
możliwa w tym przypadku, jest zwrócenie uwagi, że prawo to wiąże nas
wszystkich i że nie ma żadnego powodu, aby myśleć, że n i e jest ono
prawdziwe. Sam Kant uważał, że główny powód do wątpienia w to musi się
wiązać z wolną wolą35, lecz w ostatnich latach uważa się to za mniej waż-
ne, a jako główne powody przytaczano dwa, które już analizowałem: argu-
ment z rozbieżności moralnych i argument stwierdzający, że nakazy nie
mogą być obiektywne (w mocnym sensie). Żaden z tych argumentów nie ma
jednak dużej siły.

Czy rzeczywiście wszyscy jesteśmy zobowiązani przyjąć pogląd, że ist-
nieje obiektywne prawo moralne? Wydaje się, że wszyscy jesteśmy gotowi
uznać siłę pewnych nakazów domagających się od nas szacunku dla drugich
jako niezależnych istot ludzkich, które mają takie same uprawnienia jak my,
i że uznajemy, iż są to nakazy nie tylko dla nas samych, ale także dla
wszystkich innych istot racjonalnych, zarówno dla nie-ludzi (jeśli tacy ist-
nieją), jak i dla ludzi. Jeśli w naszym społeczeństwie lub wśród Ików są
ludzie, którzy w ogóle nie uznają tych nakazów, to jest rzeczą naturalną,
aby myśleć o nich jako o ludziach niedorozwiniętych lub umysłowo cho-
rych. I rzeczywiście, kiedy dowiadujemy się, że w naszym społeczeństwie
są ludzie, którzy wydają się odporni na względy moralne, nazywamy ich
psychopatami lub – inaczej mówiąc – szaleńcami.

W pewnym sensie przypomina to nasze podejście do kogoś, kto deklaruje
się jako skrajny sceptyk. Gdy byłem studentem, miałem kolegę, który wziął
sceptycyzm tak poważnie, że zaczął wątpić w swoje własne istnienie. Nie
docierała do niego żadna forma argumentu. Ostatecznie poszedł na tydzień
do łóżka, co wydawało się szalone. Ale nie można zbyt daleko posuwać tej
analogii. Kogoś, do kogo nie dociera żadna forma argumentacji, nie można
zbyt długo uznawać za stosującego się do reguł lub posiadającego świadome
przeżycia. Psychopatę natomiast można; możemy spierać się z nim o różne
sprawy nie dotyczące moralności. Może lepszym przykładem byłby ktoś, kto
zaprzecza przestrzennemu uporządkowaniu naszego doświadczenia. Mogli-
byśmy dyskutować z nim o różnych innych sprawach, ale w tej kwestii
bylibyśmy całkowicie bezradni. Jak powiedziałem w pierwszym wykładzie,

35 Grundlegung, rozdz. III [Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 86-110].
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jest kwestią stopnia, co uznamy za możliwą do przyjęcia przesłankę argu-
mentu transcendentalnego. Zgodziliśmy się wówczas przyjąć zaproponowaną
przez Kanta przesłankę, według której istnieje doświadczenie o charakterze
czasoprzestrzennym; może więc zgoda na przesłankę: „Istnieje doświadcze-
nie, które zawiera świadomość obowiązku moralnego” nie byłaby czymś tak
bardzo różnym. Dawałoby to nam nadzieję na sformułowanie argumentu
transcendentalnego ustalającego obiektywność prawa moralnego. Musimy tu
jednak postępować z dużą ostrożnością.

Powodem ostrożności jest to, że w naszym zasięgu jest argument wyka-
zujący, iż prawo moralne jest obiektywne w słabszym sensie; nie mamy
natomiast żadnego dowodu jego obiektywności w mocniejszym sensie, a tym
przecież jesteśmy w istocie zainteresowani. Obiektywność tego prawa w sła-
bszym sensie oznacza, że dostarcza ono standardu niezależnego od tego, co
o nim myślą bądź co w stosunku do niego czują poszczególne jednostki; jest
to jednak całkiem zgodne ze stwierdzeniem, że sam ten standard jest wytwo-
rem ludzkich postaw. Tę możliwość musieliśmy potraktować poważnie także
w przypadku praw teoretycznych, stwierdziliśmy jednak, że tak być nie
może, ponieważ musimy polegać na prawach teoretycznych jako prowadzą-
cych do prawdy. Jak zauważyliśmy, prawda musi być obiektywna w mocnym
sensie (a przynajmniej taka musi być prawda w pewnych podstawowych
kwestiach), a więc zasady, na których polegamy jako na prowadzących do
prawdy, muszą być również uznane za obiektywne w tym sensie. Nie mamy
żadnej alternatywy dla takiego postępowania, co oznacza, że dysponujemy
najlepszym z możliwych uzasadnieniem takiego postępowania, czyli – innymi
słowy – uzasadnieniem wniosku, że są one obiektywne w mocnym sensie.
W przypadku moralności nie mamy żadnego argumentu, który wykluczyłby
możliwość, że prawo moralne jest obiektywne jedynie w słabszym sensie.

Myślę, że wszyscy uważamy je za obiektywne w tym słabszym sensie.
Jako filozofowie możemy je kwestionować, lecz – nie będąc psychopatami
– jesteśmy motywowani względami moralnymi i uważamy, że jest pewien
rodzaj standardu moralnego niezależnego od naszych indywidualnych jaźni.
Skoro jesteśmy zobowiązani do przyjęcia takiego stanowiska z tego powodu,
że jedyną alternatywą jest coś, co uważamy za szalone, możemy uczynić
krok typowy dla argumentów transcendentalnych i powiedzieć, że mamy dla
niego dobre uzasadnienie: moralność jest czymś obiektywnym (w słabszym
sensie „obiektywności”). Uzasadnienie to jest słabsze niż uzasadnienie dla
przyjęcia zasad teoretycznych, ponieważ alternatywa psychopaty nie jest dla
nas zamknięta w tak oczywisty sposób jak możliwość proponująca odrzuce-
nie indukcji, lecz pomimo tego ma pewną siłę oddziaływania. Myślę, że
w rzeczywistości większość z nas czuje się silnie zobowiązana do uznawania
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moralności za obiektywną także w mocniejszym sensie. W żadnym jednak
razie nie jest łatwo odrzucić stanowisko kogoś, kto uważa ją za obiektywną
wyłącznie w słabszym sensie i mówi nam, że nasze postawy moralne są
pochodną ludzkiej psychiki lub warunków społecznych i nie odzwierciedlają
żadnej niezależnej rzeczywistości.

W poprzednim wykładzie wprowadziłem rozróżnienie osoby, która – jako
filozof – dochodzi do wniosku, że zasady logiczne bądź indukcyjne są po
prostu nawykami ludzkiego myślenia, i osoby, która nie polega na tych
zasadach jako na obiektywnych w mocnym sensie. Ów filozof jest faktycz-
nie w błędzie, ale utrzymywanie takiego stanowiska nie jest absurdalne lub
niemożliwe (czego przykładem jest Quine). Aby pokazać, że taki filozof jest
w błędzie, dowiodłem, że nie tylko polega on na tych zasadach, lecz jest
zobowiązany uznać ich mocną obiektywność. Jedyną alternatywą byłby
sceptycyzm oparty na hipotezie złośliwego ducha. To samo rozróżnienie jest
ważne także w tym przypadku. Z łatwością można znaleźć ludzi utrzymują-
cych, że nie odczuwają żadnej troski o moralność, nie z tego jednak powo-
du, iż są oni psychopatami, lecz dlatego, że rzeczywiście nie odczuwają
takiej troski. Podobnie łatwo jest znaleźć ludzi utrzymujących, że moralność
jest obiektywna w słabszym sensie, lecz nie w mocniejszym. W takim filo-
zoficznym stanowisku nie ma wcale nic absurdalnego i w dużej mierze da
się je obronić; sformułował je Hume, a w ostatnich latach broniło go wielu
osób, najznakomiciej Simon Blackburn36. Pojawia się tu jednak pytanie,
czy Blackburn, podobnie jak Quine, nie jest faktycznie zobowiązany do
uznania, że imperatywy moralne są obiektywne w mocnym sensie – nieza-
leżnie od tego, co twierdzi w swojej filozofii. Byłbym zadowolony, gdybym
znalazł argument pokazujący, że jest on do tego zobowiązany. Nie znam
jednak takiego argumentu.

Większość z nas uznaje jednak prawo moralne za obiektywne w mocnym
sensie i widzieliśmy, że dwa główne argumenty skierowane przeciw temu
nie dadzą się utrzymać: argument, że imperatywy nie mogą być obiektywne
w mocnym sensie, i argument z rozbieżności moralnych. Jeżeli prawo moral-
ne jest obiektywne w mocnym sensie, to – podobnie jak zasady teoretyczne
– jest ono metafizycznie ostateczne: obowiązuje samo z siebie. To nie nasze

36 H u m e, A Treatise of Human Nature, ks. III [Traktat o naturze ludzkiej, t. II,
s. 239-454] lub An Enquiry Concerning the Principles of Morals, zwłaszcza dodatek I [Ba-
dania dotyczące zasad moralności, przeł. A. Hochfeld, Warszawa: PWN 1975, s. 140-151];
S. W. B l a c k b u r n, Errors and the Phenomenology of Value, w: T. H o n d e r i c h
(ed.), Morality and Objectivity: A Tribute to J. L. Mackie, London: Routledge & Kegan Paul
1985, s. 1-22.
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postawy określają, co jest słuszne i niesłuszne, ani fakt, że Bóg powiedział
nam, co powinniśmy robić. Ludzie często myślą, że prawo moralne składa
się po prostu z pewnej liczby przykazań danych nam przez Boga i jest
prawdą, że poszczególne nakazy mogły być nam dane w taki właśnie spo-
sób. Ale obowiązek, aby być im posłusznym, musiałby pochodzić z obo-
wiązku posłuszeństwa Bogu tak, jak obowiązek podporządkowania się jakie-
muś prawu ludzkiemu zależy od obowiązku posłuszeństwa wobec prawodaw-
cy. Podstawowe obowiązki (być może należy do nich obowiązek posłuszeń-
stwa Bogu) muszą być dla nas wiążące same z siebie, ponieważ są impera-
tywami, które motywują każdego, kto jest ich świadomy. Jak widzieliśmy,
istnieje logiczna różnica między imperatywem a faktem, a fakt, że Bóg
wydał pewien nakaz, nie różni się niczym od innych faktów: sam z siebie
do niczego nie motywuje. Można mieć świadomość tego faktu i być zupeł-
nie przezeń nie poruszonym; można też być tego świadomym i zadecydo-
wać, że zrobi się coś wręcz przeciwnego ze względu na pogardę lub niechęć
do Boga. Nawiasem mówiąc, z tego, co dotąd powiedziałem, nie wynika, że
prawo moralne nie mogło zostać s t w o r z o n e przez Boga, a jedynie,
że nie mogło być ono po prostu n a k a z a n e przez Boga, ponieważ jest
ono prawem posiadającym wewnętrzną własność motywowania każdego, kto
jest go świadomy. Zagadnienie, czy Bóg mógł s t w o r z y ć prawo, jest
zupełnie inną kwestią i nie czuję się kompetentny, aby je rozwiązać. Poza
tym, niemądre byłoby poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie przed podję-
ciem problemu istnienia i natury Boga. W następnym wykładzie wstępnie
– ale tylko wstępnie – zajmę się tym problemem.

4. Czy jest możliwa nauka bez Boga?

Bóg nie ustanowił prawa moralnego ani zasad wnioskowania teoretyczne-
go. Ale to Bóg jest źródłem naszej świadomości tych praw. Bez Boga nie
byłaby możliwa świadomość tych praw, ani świadomość czegokolwiek obie-
ktywnego; nie byłaby możliwa nauka czy jakakolwiek wiedza.

Może to brzmieć jak typowe twierdzenie religijne, którym zainteresowani
są jedynie teiści. Nie traktuję go jednak jako dodatek do pewnego rodzaju
teizmu, lecz jako sporne twierdzenie filozoficzne, które potrzebuje uzasad-
nienia; i jako takie twierdzenie, na podstawie którego można uzasadnić
teizm na czysto filozoficznych podstawach. Aby tego dokonać, musimy po-
stępować z dużą ostrożnością. Istnieje bardzo mocny zdroworozsądkowy
argument przemawiający za twierdzeniem, że w świecie bez Boga możliwa
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jest zarówno wiedza, jak i pełna oraz aktywna akceptacja moralności. Jeśli
jednak udałoby się zasadnie odrzucić ten argument, dysponowalibyśmy
wówczas czymś zbliżonym do argumentu transcendentalnego na istnienie
Boga. Już teraz jednak chciałbym zaznaczyć (aby nie wzbudzić zbyt dużych
oczekiwań), że nie twierdzę, iż argument ten dowodzi istnienia Boga posia-
dającego wszystkie, czy nawet większość, własności Boga ortodoksyjnych
chrześcijan.

Słuchając poprzednich dwóch wykładów, niektórzy mieli zapewne poczu-
cie, że z pewnością nie mogę mieć racji twierdząc, iż istnieją obiektywne
imperatywy kierujące naszym myśleniem i działaniem, ponieważ pozostaje
problem, jak możemy poznać takie imperatywy. Stwierdzenie, że są one
znane a priori (jak ja uczyniłem), nie rozwiązuje bowiem problemu, a jedy-
nie go nazywa. Jak możemy cokolwiek znać a priori? Niektórzy powiedzą
zapewne, że jeżeli Walker zamierza rozwiązać ten problem przez odwołanie
się do Boga, to pokazuje absurdalność stanowiska filozoficznego, którego
zamierzał bronić.

A jednak rzeczywiście chcę rozwiązać ów problem w ten sposób. Jest to
jedyny sposób, w jaki można to uczynić – co zamierzam pokazać. Ale nie
da się uniknąć tego problemu przez odrzucenie twierdzenia, że istnieją obie-
ktywne prawa czystego rozumu. Staje przed nim każdy, kto przyznaje, że
wszelka nauka, wszelka wiedza o świecie, nieuchronnie opiera się na zasa-
dach wnioskowania. Dlatego natrafiają na niego również ci, którzy uważają
owe zasady za naturalne nawyki ludzkiego myślenia, a nie za obiektywne
prawa (w mocnym sensie „obiektywności”). Według nich te nawyki ludzkie-
go myślenia są potrzebne do interpretacji doświadczenia, a więc natychmiast
pojawia się pytanie, co sprawia, że prowadzą one do prawdy o świecie. Ten
sam problem staje także przed tymi, którzy zaprzeczają, że są one prawami
same z siebie, i którzy myślą, że czerpią one swoją siłę z naszego pragnie-
nia dotarcia do prawdy połączonego z faktualną informacją o ich rzetelności.
Owa faktualna informacja musiałaby być aprioryczna; jak widzieliśmy, nie
mogłaby ona być wyprowadzona z doświadczenia inaczej, jak tylko przez
zaufanie do zasad wnioskowania, co – w myśl tego poglądu – zakładałoby
już przyjęcie rozważanej informacji. Problem dotyczyłby teraz tego, jak
możemy mieć aprioryczną wiedzę o faktach, a nie tego, jak możemy mieć
aprioryczną wiedzę o prawach, lecz trudność pozostaje ta sama.

Kant stwierdził, że wiedza o świecie jest możliwa jedynie na trzy sposo-
by. Albo jest odczytana ze świata, albo jest wpisana przez umysł w świat,
albo – jak u Descartes’a – Bóg gwarantuje korespondencję między naszymi
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myślami a tym, jakie są rzeczy37. Jeśli chodzi o wiedzę aprioryczną o fak-
tach bądź o prawach, pierwsza możliwość jest wykluczona. Ze świata odczy-
tujemy to, czego uczy nas doświadczenie. Gdyby trafny był jedynie program
empirystyczny i gdyby samo doświadczenie mogło ustanowić całą naszą
wiedzę, nie powstałby problem wiedzy apriorycznej. Jednak, jak wielokrot-
nie zauważyliśmy, program empirystyczny jest błędny. Jeżeli więc Kant ma
rację, pozostają tylko dwie ostatnie możliwości.

Pomysł, że nasza wiedza aprioryczna mogłaby być wpisana w świat przez
umysł, był, oczywiście, pomysłem samego Kanta. Prowadzi on do frapujące-
go idealizmu: świat nie jest niezależny od nas i od naszych sposobów myś-
lenia o nim (bądź odczuwania go), lecz przeciwnie, jest on – przynajmniej
częściowo – naszym własnym wytworem. Tworzymy go przez wpisywanie
weń tych zasad apriorycznych, na których opiera się nasza wiedza. Tak więc
wnioski, do których nas te zasady prowadzą, kiedy zastosujemy je do treści
doświadczenia, są prawdziwe, ponieważ one właśnie określają, czym jest
prawda. Prawdą o świecie jest po prostu to, co jest koherentne z tymi zasa-
dami oraz z daną treścią doświadczenia.

To jest jednak równoznaczne z koherencyjną teorią prawdy, według któ-
rej prawda o świecie polega na koherencji. Sam Kant mówi mniej więcej
coś takiego, gdy to, co jest prawdziwe bądź „rzeczywiste”, określa jako coś,
co „zgadza się z formalnymi warunkami doświadczenia”, których dostarczają
nasze umysły i zarazem „co się wiąże z materialnymi warunkami doświad-
czenia (wrażenia)”38. Widzieliśmy jednak, że nie da się utrzymać pełnej
koherencyjnej teorii prawdy, ponieważ nie jest ona w stanie wyjaśnić, co
może czynić prawdziwym to, że zasada A lub zasada B są naszymi zasada-
mi. Muszą być pewne prawdy, które nie polegają na koherencji, lecz na
korespondencji z faktami zachodzącymi niezależnie od naszego systemu
przekonań. Wśród nich muszą się znaleźć fakty mówiące o tym, jakie prze-
konania utrzymujemy i jakie są standardy koherencji.

Może Kant byłby w stanie uznać coś takiego, i uniknąć tym samym
niespójności takiej pełnej teorii koherencyjnej, używając swojego rozróżnie-
nia zjawisk i rzeczy samych w sobie. Świat zbudowany na podstawie na-

37 I. K a n t, Kritik der reinen Vernunft, B 166-167 [Krytyka czystego rozumu,
przeł. R. Ingarden, t. I, Warszawa 1957, s. 275-278]. Zob. jego list do Marcusa Herza z 21
lutego 1772 roku (Ak. X, 124 nn.). Stosuję tutaj utartą konwencję odwoływania się do pier-
wszego wydania Krytyki jako do A, a do drugiego – jako do B.

38 Kritik der reinen Vernunft, A 218/B 265-266 [Krytyka czystego rozumu, t. I, s. 386-
387]. W sprawie obrony tej interpretacji Kanta zob. moją książkę The Coherence Theory of
Truth, rozdz. IV i VI.
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szych zasad jest jedynie światem zjawisk. Poza nim jest jednak inny świat
– świat rzeczy samych w sobie. Prawda o świecie zjawisk opiera się na
koherencji, inaczej jest natomiast w przypadku rzeczy samych w sobie. Kant
może więc uniknąć trudności związanych z pełną teorią koherencyjną przyj-
mując, że fakty dotyczące tego, jakie są nasze zasady, i tego, że sami istnie-
jemy jako podmioty doświadczenia, muszą w istocie dotyczyć świata rzeczy
samych w sobie39. Jest rzeczą sporną, czy Kant dopuszczał taką możli-
wość. Mniej kontrowersyjne jest to, że uważał on, iż same fakty dotyczące
treści naszego doświadczenia nie są prawdziwe ze względu na wpisanie
w nie zasad apriorycznych. Stąd właśnie bierze się wyróżniony status wraże-
nia jako „materialnego warunku doświadczenia” przy określeniu prawdy
w obrębie świata zjawisk. W pewnym sensie, którego nie jesteśmy w stanie
wyartykułować, nasze wrażenia są naszym punktem kontaktu ze światem
rzeczy samych w sobie. Są one źródłem naszej wiedzy empirycznej, w którą
wyposaża nas świat, w przeciwieństwie do wiedzy apriorycznej, której do-
starczają nam nasze umysły.

Przyznając to, Kant naraża się zarazem na nieprzezwyciężalny zarzut
przeciw jego oryginalnej i zręcznej tezie, że rozwiązaniem problemu wiedzy
apriorycznej jest uznanie, iż umysł wpisuje aprioryczne zasady w świat.
Nasze zasady aprioryczne pozwalają nam m.in. przewidywać przyszły bieg
naszego doświadczenia. Wrażenia, które nieustannie odbieramy, potwierdzają
te przewidywania. Wprawdzie nie zdarza się to zawsze, bo niekiedy nasze
oczekiwania są błędne, ale zdarza się to bardzo często. Trawa pozostaje
zielona, a ogień gorący. Jeśli charakter naszych wrażeń nie jest zdetermino-
wany przez nasze umysły, lecz przez rzeczywistość, która „sama w sobie”
jest niezależna od tego, co o niej myślimy lub jak ją odczuwamy, to pozo-
staje problem, w jaki sposób możemy mieć aprioryczną pewność, że nasze
przewidywania okażą się przypuszczalnie słuszne. Jak widzieliśmy, pewność,
której potrzebujemy, m u s i być a priori, lecz jej rzetelność nie może
wypływać z naszego „wpisania jej” w świat. Kant miał pełną świadomość
tego problemu i zajął się nim w dodatku do dialektyki transcendentalnej
w Krytyce czystego rozumu, jak również w Krytyce władzy sądzenia. Nigdy
go jednak nie rozwiązał.

Uczyniło to, oczywiście, wielu jego następców. Problem pojawia się
dlatego, że obok świata zjawisk Kant przyjmuje świat rzeczy samych w so-
bie. Wielu myślicieli uważało, że na świat rzeczy samych w sobie nie ma
miejsca. Niektórzy uważali za całkowicie oczywiste, że Kant nie mógł trak-

39 Rozwijam to w The Coherence Theory of Truth, s. 159 nn.
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tować go na serio. Jak wyraził to J. G. Fichte, jeżeli Kant rzeczywiście
uznawał rzeczy same w sobie, to „musiałbym uznać Krytykę czystego rozu-
mu za dzieło niezwykle osobliwego przypadku, a nie wielkiego umysłu”40.
Kontynuatorzy idealizmu Kanta odmówili uznania rzeczy samych w sobie,
zachowując jednocześnie idealizm, który prowadzi do koherencyjnej teorii
prawdy dla świata zjawisk. To jednak doprowadziło ich do koherencyjnej
teorii w najbardziej radykalnej postaci, zgodnie z którą wszystkie prawdy
polegają na koherencji. Teoria ta – jak już widzieliśmy – jest nie do utrzy-
mania.

Kant stwierdził, że wiedza jest możliwa jedynie wtedy, gdy została ona
odczytana ze świata (wiedza aprioryczna nie może jednak być stąd wypro-
wadzona), wpisana w świat przez umysł (brzmiało to ekscytująco, lecz obec-
nie widzimy, że tak być nie może), lub gdy coś trzeciego, np. Kartezjuszo-
wy Bóg, zagwarantuje korespondencję między naszymi myślami a tym, jaki
jest świat. Jeśli Kant się nie myli, to już teraz moglibyśmy wyciągnąć naszą
teistyczną konkluzję. Czy jednak ma on rację? Potrzebna jest tu pewna
ostrożność.

Czasami określa się wiedzę jako uzasadnione prawdziwe przekonanie.
W pierwszym wykładzie powiedziałem, że nie powinniśmy marnować czasu
na określenie poprawnego użycia słowa „wiedza”: tym, co naprawdę ma
znaczenie, jest zrozumienie idei uzasadniania. Przynajmniej niektóre zasady
aprioryczne, m.in. elementarne zasady logiczne i zasady wnioskowania nie-
dedukcyjnego, okazały się w pełni uzasadnione, w najlepszy z możliwych
sposobów. Mamy prawo polegać na tych zasadach i uważać je za obiektyw-
nie ważne oraz prowadzące do prawdy o świecie. Czego więcej można ocze-
kiwać? Moglibyśmy chcieć odrzucić hipotezę złośliwego ducha, lecz – jak
widzieliśmy – z zasadniczych powodów nie sposób tego uczynić, choć za-
uważyliśmy także, że nikt nie mógłby faktycznie jej bronić. Mimo to mamy
poczucie, że czegoś jeszcze brakuje w tym argumencie. Powodem jest to,
że uzasadnienie naszych zasad przeprowadzono całkowicie, i z konieczności,
od strony podmiotu. Przebiegało ono w ten sposób, że pokazywano, iż nie
mamy żadnej alternatywy dla uznania tych rzeczy i żadnej alternatywy dla
przekonania, że dostarczają nam one prawdy o świecie. Musimy więc być
przekonani m.in. o tym, że świat pasuje do naszego sposobu myślenia
o nim. Dlaczego jednak świat p o w i n i e n pasować do tego, jak o nim

40 Wissenschaftslehre, drugie wprowadzenie, w: J. G. Fichtes sämmtliche Werke, hrsg.
von I. H. Fichte, Berlin: Veit & Comp. 1845-1846, I, 486 [Drugie wprowadzenie do Teorii
Wiedzy dla czytelników, którzy mają już system filozoficzny, przeł. J. Garewicz, w:
J. G. F i c h t e, Teoria wiedzy. Wybór pism, t. I, Warszawa: PWN 1996, s. 536].
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myślimy? Czy nie ma tu miejsca na wątpliwości i czy Kant nie zmierzał
w tym właśnie kierunku?

Do definicji wiedzy jako uzasadnionego prawdziwego przekonania niektó-
rzy dodają jeszcze jeden warunek: prawdziwość przekonania nie może być
przypadkowa. Jeżeli nie jest ona czystym przypadkiem, to jest rzeczą natu-
ralną wnioskować na tej podstawie, że musi być jakieś tego wyjaśnienie.
Pozostaje sprawą otwartą, czy to wszystko jest częścią naszego potocznego
pojęcia wiedzy, lecz wydaje się, że warunki te są częścią naszego pojęcia
n a u k i. Jeżeli nasze przekonania o świecie okazują się trafne przypadko-
wo lub jeśli nie ma żadnego wyjaśnienia ich trafności, to nie są one nauko-
we. Z tego właśnie powodu w tytule wykładu umieściłem słowo „nauka”,
a nie „wiedza”. Dlatego również powiedziałem, że argument za teizmem
będzie zbliżony do argumentu transcendentalnego, lecz nie będzie z nim
całkiem identyczny. Każdy, z kim możemy się spierać, uzna, że istnieje
świadome przeżywanie; każdy, z kim możemy się spierać, zobowiązany jest
polegać na naszych podstawowych zasadach jako obiektywnie ważnych (w
mocnym znaczeniu obiektywności) i jako prowadzących do prawdy o świe-
cie. Nie sądzę jednak, żeby był zobowiązany do przyjęcia jakiegokolwiek
poglądu w sprawie tego, d l a c z e g o prowadzą one do prawdy o świe-
cie, lub żeby był zobowiązany utrzymywać, że w ogóle istnieje jakiekolwiek
tego wyjaśnienie. A przynajmniej wydaje się, że nie jest on do tego zobo-
wiązany. G d y b y był on zobowiązany do przyjęcia, że istnieje jakiś
powód, dla którego prowadzą one do prawdy, wówczas argument ten można
by poprawnie nazwać transcendentalnym.

W każdym razie, zaczyna się on od przesłanki, że istnieje nauka. Istnieje
wiedza o świecie, która jest uzasadniona (w tym sensie, że opiera się na
zasadach, które mamy prawo przyjmować), a także nieprzypadkowa i z ja-
kiegoś powodu prawdziwa. Kantowskie trzy rozwiązania konkurencyjne, lub
coś w ich rodzaju, logicznie się teraz pojawiają. Jeżeli da się wyjaśnić kore-
spondencję, to są jedynie trzy możliwości. Może być tak, że coś w świecie
stanowi wytłumaczenie tego, że utrzymujemy przekonania, które są prawdzi-
we, i zasady, które prowadzą do prawdziwych przekonań. Może być też tak,
że sam fakt, iż utrzymujemy te przekonania i zasady, tłumaczy jakoś ich
prawdziwość. I wreszcie może być tak, że jest jakaś inna rzecz (lub zbiór
rzeczy) tłumacząca odpowiedniość między naszym sposobem myślenia
a tym, jak się rzeczy mają.

Ujmując jednak zagadnienie w ten sposób, formułujemy je nieco inaczej
niż Kant. Nie różnimy się co do drugiej możliwości. Jedynym sposobem na
to, aby samo utrzymywanie przez nas pewnych przekonań i zasad tłumaczy-
ło ich prawdziwość, jest przyjęcie jakiejś formy idealizmu; jak jednak wi-
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dzieliśmy, istnieją nieprzezwyciężalne trudności zarówno dla idealizmu
Kanta, jak i dla bardziej radykalnego idealizmu jego kontynuatorów. Sytua-
cja jest natomiast odmienna w przypadku pierwszej możliwości. Nie jest
oczywiste, czy świat mógłby tłumaczyć naszą skłonność do trafnego ujmo-
wania rzeczy jedynie przez dostarczenie nam informacji wprost z doświad-
czenia, jak sądzili empiryści. Być może jest tak, że pewne sposoby myślenia
są wrodzone, a nie nabyte z doświadczenia, a mimo to istnieje jakieś natura-
listyczne wyjaśnienie tego, dlaczego wrodzone sposoby myślenia również
powinny być rzetelne. Wielu ludzi uważa, że takiego właśnie wyjaśnienia
dostarcza teoria ewolucji.

Ich zdaniem, myślimy tak jak myślimy ze względu na sposób, w jaki
przebiegał nasz rozwój w trakcie ewolucji, a dobór naturalny uprzywilejowu-
je tych, których zasady są rzetelne w stosunku do tych, których zasady nie
są rzetelne. Quine ujmuje to trafnie zauważając, że „stworzenia nieodwracal-
nie błądzące w swoich rozumowaniach indukcyjnych mają patetyczną, lecz
godną pochwały skłonność do wymierania, zanim zdążą przedłużyć swój
gatunek”41. Być może tak jest. Błędem jest jednak uznanie, że tym samym
problem został rozwiązany. Na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, ale
to z uwagi na wieloznaczność zawartą w nazywaniu owych zasad „rzetel-
nymi”.

Dobór naturalny mógłby wyeliminować ludzi, których sposób myślenia
regularnie prowadził do złych rezultatów w kwestiach istotnych dla ich prze-
życia i zdolności rozmnażania. Wyjaśnienie w kategoriach doboru naturalne-
go może więc wytłumaczyć, dlaczego nasz sposób myślenia okazał się rze-
telny dla naszych przodków w takich sprawach: był on rzetelny w tym zna-
czeniu, że dawał i m trafne rezultaty w ograniczonych dziedzinach mają-
cych znaczenie dla ich przetrwania. Nie wyjaśnia to natomiast, i nigdy nie
będzie w stanie wyjaśnić, dlaczego te same zasady powinny być rzetelne
w dziedzinach, które nie mają nic wspólnego z przeżyciem bądź rozmnaża-
niem, np. w astronomii i fizyce cząstek elementarnych. Uważamy, że nasze
zasady wnioskowania prowadzą nas do trafnych rezultatów także w historii,
a i sama teoria ewolucji jest na nich oparta. Jeżeli są one rzetelne w tych
dziedzinach (w tym znaczeniu, że t e r a z dają n a m one trafne rezul-
taty), to wyjaśnienie w kategoriach doboru naturalnego nic tu nie tłumaczy.
Nasi przodkowie przeżyliby równie dobrze z zasadami, które są rzetelne
jedynie w wąskim zakresie codziennych spraw. Ponadto, oczekujemy, że

41 W. V. Q u i n e, Natural Kinds, w: t e n ż e, Ontological Relativity and Other Es-
says, s. 126.
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nasze zasady wnioskowania będą obowiązywały także w przyszłości, ponie-
waż tylko w takim przypadku są one dla nas „rzetelne”. Spodziewamy się,
że nadal będą nas one prowadzić do trafnych rezultatów, zarówno do końca
XX wieku, jak i w XXI wieku. Przetrwanie naszych przodków byłoby za-
pewnione równie dobrze przez zasady, które dawały trafne rezultaty w ich
czasach, a nie w naszych. Weźmy choćby jedną z naszych najbardziej
fundamentalnych zasad, zasadę niesprzeczności: jesteśmy mocno i nieuchron-
nie zobowiązani do myślenia, że wyraźne sprzeczności mające postać „P
i nie-P” nigdy nie są prawdziwe. Dla zdolności naszych przodków do prze-
życia i rozmnażania nie miałoby to jednak żadnego znaczenia, gdyby były
prawdziwe sprzeczności w arytmetyce liczb większych od 1070, w jakichś
odległych galaktykach, lub gdyby sprzeczności miały być prawdziwe po-
cząwszy od 1 stycznia 2001 roku42.

Tak więc teoria ewolucji nie może wyjaśnić, dlaczego powinniśmy przyj-
mować zasady, które wciąż będą skuteczne lub będą prowadzić do prawdy
w wielu zależnych od nich i szeroko rozgałęzionych naukach. Dwie rzeczy
są jednak oczywiste. Pierwsza – że ufamy im jako prowadzącym w sposób
rzetelny do prawdy (rzetelny dla nas, w kontekstach, w których ich potrze-
bujemy). Nauka domaga się takiego zaufania, ponieważ uznaje ona, że jej
zasady prowadzą do prawdy w sposób nieprzypadkowy. Druga – że zaufanie
to jest w znaczącym stopniu potwierdzane przez doświadczenie. Trawa pozo-
staje zielona, ogień pozostaje gorący, a nasze skomplikowane teorie w obrę-
bie fizyki i chemii przewidują obserwacje, które faktycznie zachodzą oraz
prowadzą do użytecznych dla nas technologii. Dlaczego nasze zasady nie
przestają się sprawdzać w nowych okolicznościach i w nowych kontekstach?
Zasada ewolucji w ogóle nie udziela odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedź
zasugerowana w poprzednich wykładach brzmi następująco: ponieważ są one
obiektywnymi imperatywami. To jednak nie wszystko. Do wyjaśnienia pozo-
staje jeszcze związek między obiektywnymi imperatywami a naszym sposo-
bem myślenia. Jak zauważyliśmy, traktujemy te zasady naszego myślenia
jako imperatywy obiektywne i mamy na to najlepsze z możliwych uzasad-
nień. Jeżeli jednak mamy mieć słuszność w tej sprawie, i to słuszność nie-
przypadkową, musi też istnieć jakieś wyjaśnienie, dlaczego nasz sposób
myślenia jest zgodny z obowiązującymi niezależnie od nas imperatywami.
Tego właśnie nie daje nam teoria ewolucji. Może nam ona dostarczyć jedy-

42 Podobny zarzut wobec Quine’a i innych wysuwa Th. Nagel, w: The View from Nowhe-
re, New York: Oxford University Press 1986, s. 78 nn. [Widok znikąd, przeł. C. Cieśliński,
Warszawa: Aletheia 1997, s. 96 nn.]. Poglądy Nagela i moje są analizowane w: R.C. Coburn,
Evolution and Skepticism, „Pacific Philosophical Quarterly”, 71(1990), s. 1-13.
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nie wyjaśnienia, dlaczego powinniśmy myśleć w sposób, który wcześniej
okazał się skuteczny dla osiągnięcia ograniczonego celu.

Nie jest to bynajmniej abstrakcyjny czy sztuczny problem. Chodzi po
prostu o to, że nie mamy żadnego wyjaśnienia, dlaczego doświadczenie tak
często potwierdza nasze oczekiwania. Samo doświadczenie nie może tego
wyjaśnić. Nasze oczekiwania zależą od zasad apriorycznych. Jednak zasady
te, chociaż aprioryczne, prowadzą nas wciąż do trafnych rezultatów, choć
nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Nasze przewidywania induk-
cyjne nie przestają się sprawdzać. Nasze metody naukowe ciągle dają nam
trafne rezultaty. A mogłoby tak nie być. W przyszłości wszystko mogłoby
być zupełnie inaczej: trawa mogłaby zmienić kolor, a upuszczonym książ-
kom mogłyby wyrastać skrzydła pozwalające im fruwać. Jesteśmy pewni, że
nic takiego się nie zdarzy, lecz jak dotąd nie mamy wyjaśnienia, dlaczego
nasza pewność jest tak konsekwentnie potwierdzana.

Jak dotąd, sformułowałem problem jako dotyczący zgodności między
naszymi zasadami a światem. Faktycznie jest on znacznie poważniejszy,
ponieważ istnieje analogiczny problem dotyczący sposobu klasyfikowania
przez nas rzeczy pod względem podobieństwa. Na przykład predykat „zielo-
ny” klasyfikuje całe mnóstwo rzeczy jako podobne i uważamy, że używanie
go jest rzeczą całkowicie naturalną. Nelson Goodman wymyślił jednak kon-
kurencyjny predykat „zielbieski”, który inaczej klasyfikuje rzeczy43. Coś
jest zielbieskie w czasie t, jeśli spełniony jest jeden z dwóch następujących
warunków. Pierwszy: t jest wcześniejsze niż północ 31 grudnia 1999 roku
i dana rzecz jest zielona; albo drugi: t jest północą lub czasem po północy
31 grudnia 1999 roku i dana rzecz jest niebieska. Oznacza to, że coś, co
p o z o s t a j e z i e l b i e s k i e w całym tym czasie, zmienia się
o północy z zielonego na niebieskie. Zgodnie z naszą praktyką indukcyjną
oczekujemy, że trawa pozostanie zielona, a nie, że pozostanie zielbieska.
Jest tak dlatego, że „zielbieski” wydaje się nam bardziej skomplikowanym
i mniej naturalnym predykatem niż „zielony”. Nie może być jednak wątpli-
wości, że „zielbieski” j e s t predykatem. Klasyfikuje on rzeczy w pewien
zbiór, podobnie jak czyni to „zielony”. Każda grupa rzeczy tworzy zbiór,
a rzeczy można układać w zbiory na niezliczone sposoby. Równie dobrze
można sobie wyobrazić ludzi, dla których „zielbieski” jest pierwotnym pre-
dykatem, a „zielony” wydaje się nienaturalny i skomplikowany. Dla nich
„zielony” musiałby być wyjaśniony przez zielbieski i jego dopełnienie –

43 Fact Fiction, and Forecast, Indianapolis: Bobbs-Merrill 19652, rozdz. III, § 4. Zmie-
niłem jego definincję w nadziei, że problem, o który tu chodzi, stanie się jaśniejszy.
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nieblony. Jeżeli po północy wspomnianej daty trawa pozostaje zielona, to
dla nich ona z m i e n i a k o l o r; ich oczekiwania dotyczące trawy
zostają zburzone. Kiedy to piszę, data, o której mowa, jeszcze nie nastąpiła
i dlatego jest w pewnym sensie sprawą otwartą, kto będzie miał rację. Nie
jest to jednak kwestia, co do której mamy jakiekolwiek wątpliwości. Oczy-
wiście, dla każdej chwili, włącznie z chwilami przeszłymi, można dostarczyć
predykatów typu „zielbieski”. Ciągle na nowo, niezliczenie wiele razy, oka-
zywało się, że mamy rację w przewidywaniach, które czynimy przy użyciu
n a s z y c h predykatów, a gdyby byli ludzie używający predykatów Go-
odmana, okazałoby się, że są oni w błędzie.

Pokazuje to, że wyjaśnienia domaga się nie tylko korespondencja między
naszymi z a s a d a m i a światem, ale także fakt, że w jakiś sposób wy-
bieramy właściwe predykaty: „zielony” a nie „zielbieski”. I w tym przypadku
mamy – równie uderzający – dowód trwałej odpowiedniości między naszym
sposobem myślenia a tym, jak się rzeczy mają. Świat toczy się stale tak, jak
każą nam tego oczekiwać nasze zasady i predykaty. Myślimy w pewien
określony sposób, a istnieje przecież bardzo wiele innych sposobów, na które
moglibyśmy myśleć. Świat zachowuje się jednak w taki sposób, jak my
myślimy, i jak dotąd nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Zauwa-
żyliśmy jedynie, że nie może to być wynikiem wpływu świata (na drodze
doświadczenia lub ewolucji) na nasze umysły; nie może to być też wynikiem
wpływu naszych umysłów na świat, ponieważ idealizm jest fałszywy.

Wyjaśnienie musi więc odwoływać się do jakieś trzeciej rzeczy (bądź
zbioru rzeczy). Po tym co powiedziałem, trudno sobie wyobrazić, że mogło-
by to być coś innego niż Bóg lub grupa bogów, ponieważ musi to mieć
bardzo wielką moc i jednocześnie być różne od świata i od naszych umys-
łów. Dla tego, by nie był to tylko zwykły domysł, kluczowe jest to, że owo
coś musi działać w sposób c e l o w y. Musi być, do pewnego stopnia,
osobowe: musi być podmiotem działającym w sposób ukierunkowany na cel.

Dlaczego? Ponieważ charakterystyczną cechą działania ukierunkowanego
na cel jest jego plastyczność, jego „trwałe nastawienie na cel w zmieniają-
cych się warunkach”, jak pisze R. B. Braithwaite44. A tutaj wyjaśnienia
domaga się harmonia między światem a oczekiwaniami, do których prowadzi
nas nasz sposób myślenia; harmonia, która – mimo zmieniających się warun-
ków – wciąż zachodzi. Oczywiście, nasz sposób myślenia prowadzi niekiedy
do błędów, ale ogólnie mówiąc, dzieje się tak dlatego, że jesteśmy trochę

44 Scientific Explanation: A Study of the Function of Theory, Probability and Law in
Science, Cambridge: Cambridge University Press 1953, s. 329.
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nieuważni w stosowaniu go. Jesteśmy zobowiązani do przyjęcia przekonania,
że odpowiednio uważne stosowanie naszych zasad prowadzi nas do prawdy
o świecie, zarówno w zakresie logiki i matematyki, jak i wszystkich innych
nauk.

Celem jest tu odpowiedniość między naszymi przekonaniami a światem,
której nie możemy uznać za całkowicie przypadkową. Powiedzenie, że nie
jest ona całkowicie przypadkowa, oznacza, że nie jest tak, iż nasz sposób
myślenia prowadzi nas do trafnych rezultatów po prostu w tych przypad-
kach, w których zastosowaliśmy je lub zastosowaliśmy je poprawnie. Chodzi
o to, że d o s t a r c z y ł b y nam on trafnych rezultatów także w innych
przypadkach, g d y b y ś m y go do nich zastosowali. Jest to prawdą przy
założeniu, że fakty są niezmiennie takie jak obecnie, gdyż nasze zasady
dostarczyłyby nam poprawnych rezultatów, gdybyśmy zastosowali je w przy-
padkach, o których obecnie nie myślimy lub do takich części świata, których
aktualnie nie badamy. Jest to także prawdą w przypadku tych sytuacji, które
w naszym świecie są sytuacjami kontrfaktycznymi. Gdybym potarł zapałkę,
zapaliłaby się. Takie twierdzenia mają wielkie znaczenie w nauce; to właśnie
zdolność do potwierdzania kontrfaktycznych okresów warunkowych pozwala
odróżnić zdania w postaci praw od zdań, które są jedynie przypadkowo
prawdziwe. Mają one także duże znaczenie w codziennym życiu. Kiedy
mówię, że gdybym potarł zapałkę, zapaliłaby się, polegam na zasadach,
które dostarczają mi odpowiednich uogólnień o zapałkach, i polegam na
nich jako na obowiązujących nie tylko w obecnej sytuacji, ale także w in-
nych okolicznościach opisanych przez okres warunkowy. Polegam na świecie
i na rezultatach wyprowadzonych za pomocą naszych zasad wnioskowania,
a świat i owe rezultaty – mimo zmieniających się warunków – pozostają z
sobą w zgodzie.

Przede wszystkim dzięki temu można uznać to wyjaśnienie za celowoś-
ciowe. Charakterystyczne dla tego rodzaju wyjaśnienia jest to, że system
wykonuje wszystko, co prowadzi lub wydaje się prowadzić do celu. Dlatego
pozwala ono na sformułowanie kontrfaktycznych okresów warunkowych
mających następującą postać: gdyby coś prowadziło, lub wydawało się pro-
wadzić, do celu w świetle tego systemu, wówczas to coś by zaszło. Dokład-
nie taką sytuację mamy w rozważanym przypadku: gdybyśmy zastosowali
nasze zasady do innych przypadków niż obecne, to ciągle dostarczałyby one
trafnych rezultatów.

Gdy twierdzi się, że coś wymaga celowościowego wyjaśnienia, ludzie
często protestują mówiąc, że to, co jawi się jako cel – jako plastyczność
ukierunkowana na cel – jest iluzoryczne, tak jak w przypadku termostatu lub
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osy z gatunku sphex45. Jest rzeczą naturalną, że opisujemy termostat jako
zmierzający do zachowania stałej temperatury, lecz w rzeczywistości nie
posiada on celów ani zamiarów; gdy opisujemy go w ten sposób, używamy
wygodnego i antropomorficznego sposobu mówienia. Tak samo może być
w przypadku większości zachowań zwierzęcych, a wydaje się to bezsprzecz-
nie prawdziwe w przypadku zachowania się osy z gatunku sphex, która
zanim złoży w jamie jajeczka, przeprowadza coś, co wygląda na procedurę
sprawdzającą, czy wszystko jest w porządku. Eksperymenty wykazały, że
osa będzie ciągle powtarzała tę procedurę, jeżeli pożywienie, które zostawiła
przed jamą, zostanie nawet lekko przesunięte, w czasie gdy ona była w śro-
dku, przeprowadzając rzekome rozeznanie. Tak więc to, co na pierwszy rzut
oka wygląda na inteligentne sprawdzanie, nie jest wynikiem kalkulacji, lecz
mechaniczną reakcją na bodziec. Powtarza ona to sprawdzanie zawsze wte-
dy, gdy dotarła z pożywieniem do wylotu jamy. Co więc odróżnia tego
rodzaju zachowanie, wyglądające na celowe, od zachowania, które faktycznie
wymaga wyjaśnienia celowościowego? Odpowiedź jest następująca: prawdzi-
wość wspomnianych kontrfaktycznych okresów warunkowych. Tam, gdzie
odpowiednie jest wyjaśnienie celowościowe, system będzie robił wszystko,
co prowadzi (bądź wydaje się prowadzić) do celu, przy założeniu, że jest to
w jego mocy. Tam gdzie zachowanie jest jedynie pozornie celowe, sytuacja
taka nie zachodzi, a okresy kontrfaktyczne, które ono generuje – dotyczące
tego, co zrobiłby system gdyby uznał, że X lub Y prowadzą do jego celu –
nie są prawdziwe. Pokazujemy więc, że termostat nie wymaga wyjaśnienia
celowościowego przez wskazanie, że nieprawdą jest, iż zrobi on wszystko,
co wydaje się prowadzić do jego celu. Jego repertuar jest ograniczony do
dwóch działań – włączania się i wyłączania – i łatwo możemy sprawić, że
będzie je wykonywał w okolicznościach, które n i e prowadzą do utrzyma-
nia stałej temperatury, przez dokonanie drobnej zmiany w jego mechanizmie.
Podobnie można pokazać, że zachowanie osy nie jest celowe przez utworze-
nie sytuacji, które uwidocznią, że osa zawsze tak samo automatycznie reagu-
je na bodziec, niezależnie od tego, czy przybliża ją to do rzekomego celu
(upewnienia się, że jama jest wystarczająco bezpieczna do złożenia w niej
jajeczek).

W rozważanym tu przypadku widać jednak, że potrzebne jest wyjaśnienie
celowościowe, ponieważ polegamy na prawdziwości odpowiednich okresów

45 Przykład osy z gatunku sphex podaje D. Dennett (Elbow Room: The Varieties of Free
Will Worth Wanting, Cambridge, MA: MIT Press 1984, s. 11) za: D. E. W o o l d r i d g e,
The Machinery of the Brain, New York: McGraw-Hill 1963, s. 82).
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kontrfaktycznych. Gdyby ktoś twierdził, że wyjaśnieniem zgodności między
naszymi przekonaniami a światem miała być jakaś przyczyna sprawcza,
a nie coś działającego w celu zapewnienia odpowiedniości między obydwo-
ma stronami korespondencji, można by odpowiedzieć, że to nie dałoby nam
kontrfaktycznych okresów warunkowych, których potrzebujemy. Przyczyna
sprawcza mogłaby wyjaśniać każdy poszczególny przypadek takiej odpo-
wiedniości. Trudno jednak uznać, że przyczyna sprawcza może wyjaśnić
wszystkie zróżnicowane przypadki faktycznie zachodzącej zgodności. Zupeł-
ną niemożliwością jest natomiast zrozumienie, w jaki sposób jakakolwiek
przyczyna sprawcza, nie działając celowo, mogłaby sprawić, aby nasze zasa-
dy i świat b y ł y zgodne w wymaganych przez nas przypadkach: tam,
gdzie obecnie nie stosujemy naszych zasad do świata, i tam, gdzie stosuje-
my je do sytuacji, które są kontrfaktycznymi możliwościami.

Tym więc, co zapewnia zgodność między naszymi zasadami a światem,
musi być zatem celowo działający podmiot. Musi być on także obdarzony
niezwykłą mocą, wystarczającą do sprawowania stałej kontroli działania albo
naszych umysłów, albo świata – a być może obydwu zarazem. Nie wynika
stąd, że musi być on wszechmocny; nie ma to jednak wielkiego znaczenia,
ponieważ nie jest wcale jasne, czy sama idea wszechmocy jest spójna. Nie
wynika stąd również, że musi być on wszechwiedzący; skoro jednak utrzy-
muje on tak skutecznie ową odpowiedniość, to musi wiedzieć o świecie
rzeczywiście bardzo dużo – nie tylko tyle, ile my obecnie wiemy, ale tyle,
ile kiedykolwiek moglibyśmy wiedzieć. Być może nie da się wywnioskować
zbyt wiele na temat jego przymiotów moralnych, lecz uzasadnione wydaje
się przypisanie mu przynajmniej ograniczonego zainteresowania naszym
dobrem: ostatecznie dzięki niemu możemy mieć wiedzę o świecie i o sobie
nawzajem; dostarcza więc tym samym niezbędnych warunków dla osiągnię-
cia w świecie jakiejkolwiek wartości. Wydaje mi się rzeczą rozsądną powtó-
rzyć za Tomaszem z Akwinu: „A to wszyscy nazywają Bogiem”. Prawdą
jest jednak, że nie pokazano tu, iż posiada on wszystkie własności Boga
chrześcijaństwa, judaizmu czy islamu.

Mimo to ktoś mógłby powiedzieć, że wyciągam wnioski zbyt pochopnie.
Cóż bowiem z wcześniej wspomnianą możliwością, że tym, co jest odpowie-
dzialne za tę korespondencję, mógłby być nie pojedynczy podmiot, lecz cała
ich grupa? Przeciw tej sugestii mogę powiedzieć jedynie tyle, że jest ona
zbyt skomplikowana. Poszukujemy wyjaśnienia dla wchodzącej tu w grę
odpowiedniości. Nasze zasady mówią nam, że trzeba wybrać wyjaśnienie
najprostsze. W tym przypadku najprostszym wyjaśnieniem jest jeden pod-
miot, a nie kilka lub kilkanaście. Oczywiście, próbujemy tu wyjaśnić, dla-
czego nasze zasady prowadzą nas regularnie do trafnych rezultatów; nie ma
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jednak nic złego – nie ma błędnego koła – w stosowaniu tych samych zasad
do konstrukcji wyjaśnienia. W rzeczywistości nie mamy innego wyboru.
Jedynie polegając na naszych zasadach wnioskowania, możemy znaleźć wy-
jaśnienie czegokolwiek.

Ktoś inny mógłby zakwestionować poprzedni krok. Jak powiedziałem,
nauka jest zobowiązana do uznania, że zgodność między światem a naszym
sposobem myślenia nie jest przypadkowa i dlatego wymaga wyjaśnienia.
Później okazało się, że jedynym możliwym wyjaśnieniem jest wyjaśnienie
teistyczne. Ktoś mógłby jednak zgodzić się na to, że zgodność ta jest nie-
przypadkowa, lecz zaprzeczyć istnieniu jakiegokolwiek wyjaśnienia tego
faktu. Zachodzi ona po prostu sama z siebie. Dla nieteisty stwierdzenie takie
byłoby czymś naturalnym, ponieważ jest ono podobne do kroku, jaki nieteiś-
ci często robią. Uznają oni niejednokrotnie, że podstawowe prawa naturalne
obowiązują koniecznie, a zatem nieprzypadkowo, lecz że nie można tego
wyjaśnić. W tym przypadku powinniśmy więc oczekiwać od nich analogicz-
nego kroku. Czy mamy jakąś odpowiedź, jeżeli tak uczynią?

Sądzę, że nawet dwie. Pierwsza powtarza wcześniejsze ustalenia. Badamy
warunki, dzięki którym możliwa jest nauka i możemy to robić jedynie przy
użyciu zasad samej nauki. Jedna z tych zasad nakazuje nam poszukiwać –
wszędzie, gdzie tylko możemy – najlepszego bądź najprostszego wyjaśnie-
nia, i dlatego nie pozwala nam ona pozostawiać rzeczy bez wyjaśnienia,
jeśli możemy tego uniknąć. Bez tej zasady nauka nigdy by nie powstała. Jak
widzieliśmy, jest to zasada, której użycie przez nas jest – mówiąc ogólnie
– w pełni uzasadnione. Zapewne w niektórych przypadkach zastosowanie jej
może prowadzić nas na manowce, lecz jest to ryzyko, które zawsze nam
towarzyszy. Stosując ją w obecnym przypadku, mamy pełne uzasadnienie dla
poszukiwania wyjaśnienia tej korespondencji, a to wyjaśnienie może być
jedynie teistyczne. Nie ma żadnego lepszego powodu dla zaniechania zasto-
sowania tego sposobu wnioskowania w obecnym przypadku niż w jakimkol-
wiek innym, a całkowite porzucenie go położyłoby kres nauce.

Druga odpowiedź brzmi następująco: nawet gdybyśmy zgodzili się na to,
że owa korespondencja zachodzi koniecznie sama z siebie, i że nie ma dla
niej żadnego wyjaśnienia, to i tak prowadziłoby to do pewnej wersji teizmu.
Byłby to pewien rodzaj panteizmu. Samo bowiem zachodzenie takiej ko-
niecznej korespondencji uprawniałoby nas – ze względu na przytoczone już
racje – do mówienia o całym tym systemie (o świecie i o nas samych) jako
celowym. Zgodnie z tą sugestią, nie ma potrzeby postulowania Boga poza
światem, który jest odpowiedzialny za ustanowienie i podtrzymywanie kore-
spondencji. Ale o samym tym systemie jako całości musimy myśleć jako
o czymś, co posiada te istotne własności, które skłoniły nas do mówienia
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o Bogu. Dlatego jeśli nawet odrzuci się potrzebę wyjaśnienia, to ciągle
jesteśmy zobowiązani do przyjęcia pewnego rodzaju Boga, nawet jeśli nie
jest to Bóg tradycyjnej teologii.

Na ile jest to transcendentalny dowód na istnienie Boga? Zaczyna się on
od przesłanki, że istnieje nauka rozumiana jako poznanie, dla którego nie
tylko mamy uzasadnienie, ale i które jest również nieprzypadkowo prawdzi-
we o świecie, i to z jakiegoś powodu. Odrzucenie tej przesłanki nie byłoby
tak absurdalne, jak zaprzeczenie istnienia jakiegokolwiek doświadczenia.
Według mnie nie można również pokazać, że każdy, kto próbowałby ją
odrzucić, byłby ostatecznie i tak zobowiązany do jej przyjęcia. A co z prze-
słanką stwierdzającą, że korespondencja ta zachodzi nieprzypadkowo (pomi-
jając kwestię uzasadnienia tej korespondencji)? To również można odrzucić,
ale nie jest jasne, czy utrzymywanie takiego stanowiska byłoby bardziej
spójne niż zaprzeczenie prawomocności elementarnych praw logicznych.
Jestem skłonny uważać (choć nie mam tu całkowitej pewności), że każdy,
kto w ogóle jest zdolny do doświadczenia – rozumianego w zwyczajny
sposób, jako świadome przeżywanie – musi być zobowiązany, na podstawie
swojej praktyki, do polegania na tym, że owa korespondencja zachodzi
nieprzypadkowo. Poleganie na niej jako zachodzącej nieprzypadkowo ozna-
cza poleganie na tym, że zachodzi ona zarówno w sytuacjach hipotetycz-
nych, jak i rzeczywistych. Każdy jednak, kto może używać pojęć, musi być
zdolny do rozpoznania i skorygowania błędów w ich użyciu. To natomiast
zakłada zgodę na uznanie prawdziwości kontrfaktycznych okresów warunko-
wych: „Gdyby wtedy było tam A (jak poprzednio myślałem), to teraz byłoby
B”. Tak więc zakłada to uznanie odpowiednich zasad wnioskowania za
rzetelne zarówno w sytuacjach hipotetycznych, jak i w rzeczywistych. Jeżeli
to jest słuszne, wówczas i s t n i e j e argument transcendentalny pokazu-
jący, że owa korespondencja musi być nieprzypadkowa, ponieważ każdy
musi uznać ją za taką i ma po temu powód najlepszy z możliwych. A ponie-
waż sama nieprzypadkowa korespondencja – bez stawiania pytania o jej
uzasadnienie – wystarczy do wykazania celowości, argument transcendental-
ny będzie przemawiał za pewnego rodzaju teizmem. Ale argument transcen-
dentalny dopuszcza, aby owa celowość należała do systemu jako całości,
a wszechświat jako całość był Bogiem. Aby pójść dalej i dowieść, że istnie-
je potrzeba przyjęcia Boga niezależnego od świata, potrzebujemy dodatkowej
przesłanki, że korespondencja ta wymaga wyjaśnienia. Tę przesłankę może-
my zaczerpnąć z praktyki naukowej.

Przełożył Piotr Gutowski
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tu Cambridge, od 1966 związany z Churchill College. Prowadzi badania
w zakresie metafizyki, epistemologii i historii filozofii nowożytnej.
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publikacjach dotyczących realizmu praktycznego, metafizyki jaźni i deli-
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Christopher Peacocke, ur. 1950, od 1989 r. Waynflete Professor of Meta-
physical Philosophy Uniwersytetu Oksfordzkiego, związany z Magdalen
College, oraz wizytujący profesor New York University. Nagrodzony
również kilkuletnią profesurą badawczą Fundacji Leverhulme’a. Prowadzi
badania w zakresie filozofii umysłu i filozofii psychologii oraz metafizy-
ki i epistemologii. Główne publikacje książkowe: Holistic Explanation
(1979), Sense and Content (1983), Thoughts (1986) i A Study of Con-
cepts (1992). Obecnie pracuje nad monografią integrującą metafizykę
z epistemologią.
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John Skorupski, ur. 1946, profesor filozofii moralnej Uniwersytetu St An-
drews w Szkocji. Jego zainteresowania i badania naukowe obejmują etykę
oraz filozofię społeczną i polityczną; epistemologię i metafizykę; a także
historię nowożytnej i współczesnej filozofii anglojęzycznej. Autor m.in.
trzech książek: Symbol and Theory (1976), John Stuart Mill (1989) oraz
English-Language Philosophy 1750 to 1945 (1993). Obecnie pracuje nad
monografią dotyczącą natury i zasięgu sądów normatywnych.

Ralph C. S. Walker, ur. 1944, wykładowca i tutor filozofii w Magdalen
College, Uniwersytet Oksfordzki. Jego zainteresowania naukowe obejmują
zagadnienia z historii filozofii nowożytnej oraz z metafizyki, epistemolo-
gii i etyki. Autor dwóch monografii książkowych: Kant (1978) i The
Coherence Theory of Truth (1989) oraz licznych artykułów. W języku
polskim opublikowano jego krótką pracę o etyce Kanta (Kant. Prawo
moralne, 1998).

Timothy Williamson, ur. 1955, profesor logiki i metafizyki Uniwersytetu
Edynburskiego w Szkocji. Jego dorobek obejmuje dwie książki, Identity
and Discrimination (1990) i Vagueness (1994), oraz kilkadziesiąt artyku-
łów z zakresu logiki, metafizyki i epistemologii. Obecnie pracuje nad
monografią dotyczącą natury wiedzy.

Crispin Wright, ur. 1942, profesor logiki i metafizyki Uniwersytetu St
Andrews w Szkocji, często wykładający również w USA. Najwybitniejszy
kontynuator Dummettowskiego programu antyrealizmu semantycznego,
oryginalnie go precyzujący i modyfikujący. Autor wnikliwych studiów
dotyczących Frege’owskiej filozofii matematyki i późniejszej filozofii
Wittgensteina. Publikacje książkowe: Wittgenstein on the Foundations of
Mathematics (1980), Frege’s Conceptions of Numbers as Objects (1983),
Realism, Meaning and Truth (1987) oraz Truth and Objectivity (1992).
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