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rzedmowa

Pan Cogito a ruch myśli
Myśli chodzą po głowie
mówi wyrażenie potoczne
wyrażenie potoczne
przecenia ruch myśli
większość z nich
stoi nieruchomo
pośrodku nudnego krajobrazu
szarych pagórków
wyschłych drzew
czasem dochodzą
do rwącej rzeki cudzych myśli
stają na brzegu
na jednej nodze [...]
Zbigniew Herbert

Pomysł napisania monograﬁi dotyczącej relacji myśl-język dojrzewał powoli. Pierwsze
inspiracje związane były z rozmowami z prof. L. Kojem, udziałem w interdyscyplinarnym seminarium na University of Wisconsin, podczas którego czytaliśmy pracę
How Children Learn the Meaning of Words, a także z sugestiami prof. A.B. Stępnia
antycypującymi moje predyspozycje i zainteresowania ﬁlozoﬁczne. Następnie w toku
moich prac koncentrujących się wokół problematyki sądu, psychologizmu, badań
nad poglądami Brentana i jego uczniów oraz ﬁlozoﬁą Fregego problem relacji myśl-język coraz częściej wysuwał się na pierwszy plan. Dojrzewało we mnie również
przekonanie, że pytania: „Czy swoiste, wyróżniające nas spośród innych stworzeń
na świecie zdolności kognitywne są związane z naszymi unikalnymi zdolnościami
językowymi?”, „Do jakiego stopnia myślenie ludzkie zależy od władania językiem
naturalnym?” wyznaczają obecnie centralny zbiór problemów ﬁlozoﬁcznych, w których tle krzyżują się drogi różnych dyscyplin badawczych.
Pisząc tę książkę, miałem niejednokrotnie okazję prezentować zawarte w niej
pomysły i idee na różnych spotkaniach naukowych, m.in. na konferencjach: Modularność umysłu, zorganizowanej przez IFiS PAN i UAM; Kazimierz Twardowski and
his pupils, zorganizowanej przez IF UW i IHPST/Paris; Język poza granicami języka,
zorganizowanej przez UW-M; Ścieżki ﬁlozoﬁi analitycznej, zorganizowanej przez UŚ;
na 191 Posiedzeniu Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego PTF UJ imienia
Profesor Izydory Dąmbskiej, na VIII Polskim Zjeździe Filozoﬁcznym w Warszawie
oraz na posiedzeniu Szczecińskiego Oddziału PTF. Niektóre z wygłoszonych referatów zostały wydane w formie artykułów oraz z pewnymi modyﬁkacjami stanowią
fragmenty przedłożonej monograﬁi [Gut, 2007; 2008; 2009a; 2009b].
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przedmowa

Przypominając sobie długą listę osób, z którymi dyskutowałem na tematy
poruszone w książce, chciałbym w tym miejscu wyrazić szczególną wdzięczność
prof. J. Perzanowskiemu, który podczas wielogodzinnego spaceru po królewskim
Krakowie dzielił się ze mną swoimi uwagami z przeczytanych fragmentów pracy.
Wówczas nie przeczuwałem, że będzie to nasza ostatnia rozmowa. Bardzo pomocne
w trakcie pisania pracy były dla mnie spotkania i dyskusje z prof. T. Szubką (USz),
prof. U. Żegleń (UMK), prof. R. Piłatem (podczas mojego pobytu w IFiS PAN)
oraz prof. Z. Muszyńskim (UMCS). Ważne uwagi do problemów lingwistycznych zawdzięczam przyjacielskim dyskusjom z prof. B. Tieszen (UW-M, USA),
dwudniowemu spotkaniu z prof. A. Awdiejewem (UJ) podczas konferencji oraz
rozmowom z prof. A. Kiklewiczem (UWM). W poszukiwaniu głębszych warstw
ﬁ lozoﬁcznych problemów niezmiernie ważne były dla mnie lektury prac i rozmowy z prof. S. Judyckim (KUL). Pouczająca była dla mnie także postawa Profesora
ustalająca wyraźny priorytet ﬁlozofowania nad administrowaniem w kierowaniu
pracami Katedry, co nadawało głębszy sens mojej pracy badawczej. W dokonaniu
odpowiednich przekładów z literatury obcej wiele zawdzięczam prof. T. Szubce,
mgr. L. Karłowiczowi, dr. M. Iwanickiemu, dr hab. A. Lekkiej-Kowalik i mgr.
R. Lizutowi. Dziękuję również wszystkim tym, którzy przy różnych okazjach zgłaszali swoje uwagi, pytali o postępy w pracy, a także czytali fragmenty rozdziałów.
W tym miejscu szczególnie dziękuję dr. L. Krajewskiemu, mgr. P. Markiewiczowi.
Osobne podziękowania kieruję pod adresem pracowników Wydziału Filozoﬁi KUL
oraz studentów uczestniczących w moich wykładach monograﬁcznych. Dziękuję
również redaktorom książki, państwu Formelom, za wkład wniesiony w jej poprawę.
Książka ta nie nabrałaby jednakże takiej formy bez pomocy mgr. R. Kryńskiego, za
co jestem mu szczególnie wdzięczny. Pragnę w tym miejscu podziękować również
Komitetowi Badań Naukowych za wsparcie ﬁnansowe, którego mi udzielił (grant
nr 1 H01A 024 29), oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za udzielone Krajowe
Stypendium Wyjazdowe na pobyt w IFiS PAN.
Rozłożona na lata praca nad książką, wymagająca często całkowitego zaangażowania i wyłączenia się z biegu spraw bieżących, nie mogłaby się zrealizować
bez wsparcia i determinacji rodziny. Szczególnie dziękuję mojej żonie, Lidii, która
przejmując na swoje barki wiele obowiązków życiowych, umożliwiała mi przebywanie w świecie idei i teorii. Bez świadomości udziału w pisaniu tej książki uczestniczył w nim także mój syn, Staś, którego pierwsze przejawy aktywności językowej
(w kilku językach) oraz wczesne osiągnięcia poznawcze były przeze mnie skrzętnie
notowane. Jestem wdzięczny mojej Mamie za wsparcie. Jak większość moich ﬁlozoﬁcznych przedsięwzięć, także to nie powstałoby bez pomocy mojego brata bliźniaka, dr. Przemysława Guta. Jego uwagi, pierwsze krytyczne oceny oraz dziesiątki
godzin spędzonych na dyskusjach sprawiały, że pisany materiał przybierał formę
monograﬁi.
Autor
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A. Pytania i podstawowe intuicje. Czy język, którym mówimy, kształtuje
nasz sposób myślenia? Czy język określa formę i treść naszych myśli? Czy
myśli w swej naturze są symboliczne? Jak dalece nasze zdolności do myślenia zależą od naszych zdolności językowych? Czy swoiste, wyróżniające
nas spośród innych stworzeń na świecie zdolności kognitywne są związane
z naszymi unikalnymi zdolnościami językowymi? Jak wiele z tego, co jest
unikalne dla umysłu ludzkiego zawdzięczamy językowi? Do jakiego stopnia
myślenie ludzkie zależy od władania tym czy innym językiem naturalnym?
Jak dalece nasza zdolność myślenia zależy od naszej możliwości komunikowania się w języku publicznym? Czy język, którym mówimy, kształtuje lub
ogranicza myśli, które jesteśmy w stanie mieć? Wyjątkowość i doniosłość
tych pytań sprawia, że nie ma chyba ﬁlozofa, lingwisty, psychologa, którego
by one nie intrygowały. Niewątpliwie, na zainteresowanie tymi pytaniami
wpływ miały przemiany, jakie zachodziły w ﬁlozoﬁi XX-wiecznej, potężny
rozwój badań lingwistycznych i etnolingwistycznych oraz bujny rozkwit
dyskusji prowadzonych w psychologii nad akwizycją języka oraz deﬁcytami
językowymi u dzieci i dorosłych.
Ciekawość, jaką one budzą, wynika również z naszych licznych doświadczeń, kiedy to szukając z uporem odpowiedniego słowa dla już posiadanej
myśli (jak sądzimy), mówimy „och, mam to na końcu języka” oraz gdy z ulgą
dostrzegamy, że redaktor książki pomógł nam lepiej wyrazić to, co było
naszym zamiarem. Nierzadko towarzyszy nam innego rodzaju przeświadczenie, że język, którym mówimy, kształtuje nasz sposób postrzegania świata
zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i społecznym.
Mylne byłoby jednakże sądzić, że spór ten zrodziły nade wszystko
współczesne przemiany w ﬁ lozoﬁi czy psychologii, a nasze nim zainteresowanie bierze się z obserwowanej współcześnie na dużą skalę społecznie
dokonywanej manipulacji językowej.
We wstępie do książki Rethinking Linguistic Relativity Gumperz i Levinson
podkreślają, że współczesne ujęcie relacji myśl-język w jakiś sposób powiela
lub co najmniej przywołuje poglądy i stanowiska autorów z różnych epok.
O ile św. Augustyn przyjął pogląd, że język to jedynie sposób wyrażania (szata zewnętrzna) wcześniej istniejących już pojęć i myśli, to R. Bacon upierał się, pomimo
silnych poglądów o uniwersalnych podstawach gramatyki, że różnice pomiędzy polami
semantycznymi w różnych językach uniemożliwiają dokładne tłumaczenie. Siedemnastowieczni gramatycy z Port Royal uważali, że logika uniwersalna jest tylko lekko
zamaskowana różnicami językowymi, zaś romantycy niemieccy, w tradycji prowadzącej
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w XIX wieku do Humboldta, znajdowali w każdym języku unikalny Weltanschauung,
swoisty sposób widzenia świata [1996, s. 1-2].

Idąc tropem poszukiwania historycznie utrwalonych intuicji wyznaczających perspektywę ujęcia relacji myśl-język, moglibyśmy powtórzyć znane
stwierdzenie, że poszukując odpowiedzi na wyżej przytoczone pytania, nie
czynimy nic więcej, jak dostawiamy kolejny przypis do platońskiego dialogu
zawartego w Teajtecie.
Sokrates: [...] A myśleniem nazywasz to samo, co i ja?
Teajtet: A ty, co tak nazywasz?
Sokrates: Rozmowę, którą dusza sama z sobą prowadzi, cokolwiek weźmie pod uwagę.
Objawiam ci to, chociaż sam dobrze nie wiem. Tylko tak mi się przedstawia dusza, kiedy rozmyśla, że niby rozmawia – sama sobie zadaje pytania i odpowiedzi daje, i mówi
„tak”, i mówi „nie”. A kiedy granice pewne pociągnie – dusza czasem wolniej, czasem
szybciej miarkuje – kiedy w końcu jedno i to samo powie, i już się nie waha na obie
strony, uważam to za jej sąd. Zatem ja sądzeniem nazywam mówienie, a sądem nazywam
myśl, tylko nie do kogoś innego, ani głosem, tylko po cichu, do samego siebie. A ty jak?
Teajtet: I ja tak samo [Platon, 189c-190].

Wedle licznych komentarzy, to właśnie stwierdzenie Platona podsunęło
pod rozwagę pogląd, że być może w jakimś istotnym sensie myślenie jest
milczącą rozmową umysłu z samym sobą [Preston, 1998, s. 1-3; Vendler, 1977].
Tak ujmowaną intuicję Platona, mającą sugerować istotną rolę języka w naszych
myślach, łączy się często z inną intuicją, a mianowicie, że „loquela est unicum
cogitationis in corpore latentis signum certum” (mowa jest jedyną pewną
oznaką myśli ukrytej w ciele) [Kartezjusz, 1970, s. 245; por. tenże, 2005, s. 61].
Owej intuicji Kartezjusz nadaje szczególne miejsce wtedy, gdy traktuje ją jako
jedną z głównych przesłanek, mających uzasadniać pogląd, że zwierzętom
brak myśli (bestias cogitatione destitutas esse), skoro nie posiadają języka.
W ramach tej intuicji pojawia się odróżnienie zdolności komunikacyjnych
od zdolności językowych oraz formułuje się stanowisko, że język nie tylko
jest świadectwem obecności myśli, lecz również jej warunkiem [Cottingham,
1998b, s. 29-50; 1998a, s. 225-233; Kopania, 1996, s. 13-40]. Wydaje się jednak,
że intuicje ujmujące myślenie jako cichą rozmowę z samym sobą i traktujące
język jako warunek wyłonienia się myśli wyrastają z bardziej generalnej idei,
którą oddaje się najczęściej w następujących słowach:
[...] najbardziej szlachetnym i pożytecznym ze wszystkich wynalazków był wynalazek
MOWY, który polegał na nazwach i imionach oraz na ich powiązaniu i dzięki której
ludzie w umyśle zapisują swe myśli, przypominają je sobie, gdy już minęły, i komunikują
jedni drugim dla wzajemnej użyteczności i wymiany myśli. Bez nich nie byłoby u ludzi
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ani państwa, ani społeczności, ani umowy, ani pokoju, równie jak ich nie ma u lwów,
niedźwiedzi i wilków [Hobbes, 2005, s. 106].

Owo przekonanie, zawierające istotne przeświadczenie, że obecność języka
odmienia radykalnie sytuację człowieka, ulega często takiemu wyinterpretowaniu, które prowadzi do stwierdzenia, że pojawienie się języka sprzyja
wyłonieniu się nie tylko nowych form współżycia społecznego, lecz również
nowych form zdolności kognitywnych. Pełny wyraz tej intuicji odnajdujmy
na przykład w pracach Condillaca, w których wprost zawarte są przekonania,
że „myślimy za pomocą słów”, że „pierwszym zadaniem języka jest rozbiór
myśli” i że „sztuka rozumowania [myślenia – A.G.] jest właściwie dobrze
zrobionym językiem” [Condillac, 1952, s. 112-121; por. Hassler, 1984, s. 27-42;
Janeczek, 2003, s. 489-500]. Ustawienie sprawy w ten sposób podpowiada,
że sztuka rozumowania zaczęła się razem z językiem i tyle tylko postąpić
mogła, ile postępował rozwój języka. Sugeruje się więc, jak mówi Gilson, że
aby „myśl mogła być przekazywana, musi być przekazywalna, a taka jest tylko
w postaci idei wyraźnych, ich zaś z kolei nie można wyobrazić sobie inaczej
niż w postaci słów” [1975, s. 22-23]. W taki oto sposób klaruje się pogląd
ustalający kierunek od języka do myślenia, sugerujący otwarcie, że język,
w którym myślimy jest językiem, w którym mówimy. Ostatecznie pojawia
się hipoteza, że „do innych możemy mówić w tej tylko mierze, w jakiej możemy mówić do siebie samych” [Condillac, 1948, s. 6 cyt. Gilson, 1975, s. 23].
Często intuicję o wyjątkowej wartości języka w naszym myśleniu łączy
się nie tyle z przekonaniem, że myśl jest dobrze skrojonym językiem, ile
z łagodniejszym przeświadczeniem, że język, będąc narzędziem szczególnego rodzaju, ma w sobie moc rozszerzania naszych zdolności kognitywnych.
Wówczas najczęściej głosi się pogląd, że to, co wyłoniło się pierwotnie
w domenie interpersonalnej, jako środek porozumiewania stało się jednakże
istotnym środkiem w domenie intrapersonalnej tak, że postęp sztuki inwencji
rozumowej zależny stał się w znacznej mierze od sztuki znakowania [Leibniz,
1950, s. 481; por. Marciszewski, 1993/4; Święczkowska, 1998].
Sądzę, że istotnie, gdybyśmy nie pragnęli być zrozumiani, nie wytworzylibyśmy nigdy
mowy. Ale gdy już została wytworzona służy również człowiekowi do rozumowania
samemu na osobności, zarówno dzięki temu, że słowa dają mu sposobność do przypominania sobie abstrakcyjnych myśli, jak dzięki temu, że z pożytkiem można posługiwać
się w rozumowaniu znakami i głuchymi myślami: zbyt wiele bowiem zajmowałoby
czasu, gdyby trzeba było wszystko wyjaśniać i zawsze podstawiać deﬁnicje w miejsce
terminów [Leibniz, 2001, s. 227].

Obok tych dwóch intuicji, jednej wiążącej myśl z językiem, drugiej widzącej w języku bardziej środek podnoszący efektywność działań kognitywnych, istnieje również mocno utrwalona historycznie jeszcze inna intuicja,
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mówiąca, że język służy wyłącznie przekazywaniu myśli, upublicznianiu ich
w domenie społecznej. Podążając w kierunku tej intuicji, język traktuje się
nade wszystko jako środek komunikacji, z tym że to, co jest przedmiotem
komunikacji umiejscowione jest w umyśle najpierw mówiącego, zaś po
transmisji obrazu akustycznego oraz zajściu procesu kojarzenia, w umyśle
słuchającego [Augustyn, 2005, s. 34-35; Locke, 1955, s. 9]. Użycie języka
w domenie publicznej tłumaczone jest zatem tym, co posiada się w domenie prywatnej w formie przedwerbalnej. Język traktowany jest jako środek
do kodowania własnych myśli, do wydobywania ich na zewnątrz w obręb
domeny publicznej oraz jako środek wzbudzania myśli u osoby, która słyszy
dane wyrażenie. W takiej sytuacji uczenie się języka jest kwestią uczenia
się wyłącznie zewnętrznego środka wyrażającego myśli i traktowane jest
jako nabycie zdolności do kodowania czy przekładu. Przy takim podejściu
zostaje ustalony kierunek od myśli do języka.
Było więc konieczne, by człowiek nie tylko potraﬁł wytwarzać dźwięki artykułowane,
lecz również używać ich jako znaków dla pojęć, które powstają w jego umyśle i czynić
je znakami posiadanych przezeń idei, dzięki czemu inni mogliby je poznawać, a myśli
mogłyby być przekazywane przez jeden umysł innemu [...]. Korzyść, jaką dają słowa
polega więc na tym, że są one zmysłowymi znakami idei; idee zaś, którym odpowiadają,
stanowią ich właściwe i bezpośrednie znaczenie [Locke, 1955, s. 11, 14].

Niezależnie od tego, ile przywołamy jeszcze doniosłych intuicji wiążących się z ustaleniem relacji myśl-język i jakiej klasyﬁkacji oraz egzegezy
dokonamy oraz czy na przeciwległych biegunach względem siebie ustawiamy poglądy Platona i Augustyna bądź stanowisko Condillaca i Locke’a,
jedna rzecz wydaje się wspólna, a mianowicie, że posiadanie języka przez
ludzi jest interpretowane w kategoriach szczególnego daru. W duchu tego
przeświadczenia Leibniz zwykł pisać, że „Bóg stworzywszy człowieka na
istotę społeczną, nie tylko tchnął weń pragnienia i narzucił mu konieczność
współżycia z innymi istotami jego gatunku, ale dał mu też zdolność mowy,
która stać się miała ważnym narzędziem i wspólną więzią tej społeczności”
[Leibniz, 2001, s. 227], zaś Hobbes sugerował, mając na uwadze jak doniosły jest to dar, że trzeba przyjąć, iż jego „pierwszym twórcą był sam Bóg”
[Hobbes, 2005, s. 106]. Za jak wielki dar uważano język, świadczy (nieco
ironiczna) uwaga Dantego, że
Niestosowne nie myśleć, iż tak szlachetny dar rodzaju ludzkiego spłynął najpierw
z warg mężczyzny, a dopiero później z niewiasty [Dante, 2002; por. Eco, 2002, 51-55].

Nasuwa się podejrzenie, że wygłaszane przez Platona, Kartezjusza czy
Condillaca stwierdzenia oraz ciągłe dopytywanie o miejsce i rolę języka wiązało się z przekonaniem, że kiedy chcemy uchwycić istotę naszych zdolności
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poznawczych, opisać, jak to jest być istotą posiadającą myśli, scharakteryzować proces zjawiania się myśli w naszej głowie oraz udzielić odpowiedzi,
dlaczego tak wielu z naszych zdolności kognitywnych nie podzielają inne
stworzenia żyjące na świecie, a w końcu, jak scharakteryzować same myśli,
które ujmujemy, rozważamy i którymi się kierujemy, to roli języka naturalnego – tego szlachetnego daru, jakim Bóg obdarzył ludzi – nie można było
pominąć. Jak zawsze, temu ogólnemu przeświadczeniu nie towarzyszyła
jednomyślność w sformułowaniu wspólnej i jednolitej hipotezy opisującej
wkład języka. Niemniej samo pytanie o związek między myślą a językiem
przedstawiało się jako pytanie naturalne i samonarzucające się.
B. Dwa przeciwstawne poglądy. Dostrzegając naturalność tego pytania,
przejdźmy do pokazania zbiorczo dwóch przeciwstawnych podejść charakteryzujących relację myśl-język. Jednego, które na różne sposoby nadaje
priorytet języka nad myślą i drugiego, które znowu na różne sposoby broni
niezależności myśli od języka.
Wydaje się, że na współczesny charakter udzielanych odpowiedzi w duchu
priorytetu języka nad myślą mają wpływ twierdzenia, że „język jest twórczym
organem myśli” [Humboldt, 1989, s. 274], „świat realny jest w znacznej mierze
zbudowany nieświadomie na zwyczajach językowych danej grupy” [Whorf,
1982, s. 56], zamykające się w idei, że język tworzy ramy odniesienia do świata.
Następnie, że „myślenie właściwie jest sztuką języka” [Wittgenstein 1980,
s. 177; por. także Peirce, 1967; Buczyńska-Garewicz, 1994, s. 18-28] oraz „myśli
bez słów są po prostu niczym, myśleć to nic innego, jak bezgłośnie mówić,
mówić to po prostu głośno myśleć” [Müller, 1875, s. 383-384]. W ideowym
nawiązaniu do tych twierdzeń uznaje się, że język przeprogramowuje nasze
zdolności myślenia od wewnątrz i sprawia, że wykształca się nowa forma
inteligencji, swoista dla człowieka [Dennett, 1997, s. 177; por. 1998a, s. 284-294; por. Clark, 1996, s. 93-110]. Z ideą mówiącą, że nabywanego języka nie
można sytuować na zewnątrz umysłu koreluje przeświadczenie, że błędna
jest analogia, zgodnie z którą język traktuje się jako takie narzędzie, po
które można sięgnąć i które po wykonaniu zadania odłożyć. „Analogia ta
jest fałszywa – uważa Gadamer – ponieważ świadomość nigdy nie stoi
naprzeciw świata, sięgając – w stanie jakby bezjęzykowym – po narzędzie
porozumienia. We wszelkiej naszej wiedzy o nas samych i o świecie jesteśmy
już raczej ogarnięci przez język, przez nasz własny język. Wychowujemy się,
poznajemy świat, poznajemy ludzi i w końcu poznajemy nas samych ucząc
się mówić” [Gadamer, 1979, s. 50; por. Bronk, 1982, s. 370-389].
Kluczowe dla ukształtowania podejścia nadającego językowi szczególną
wartość w naszym przedsięwzięciach poznawczych są również twierdzenia
Levinsona, mówiącego, iż formy językowe nie tyle odwzorowują, co kształtują pojęcia [Levinson, 1996, s. 21-37, 177-203] czy Slobina, twierdzącego, że
w trakcie przyswajania języka ojczystego uczymy się właściwych dla danej
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grupy językowej sposobów myślenia dla mówienia [Slobin, 1996, s. 70-96]. Dla
ukształtowania hipotezy językowego ujęcia myśli duże znaczenie mają twierdzenia Dummetta, przyjmującego, iż pojęcie myśli jako sensu zdania zostało
wprowadzone jako coś obiektywnego i wspólnego wszystkim użytkownikom
języka [Dummett, 1991; 1993a] oraz argumentacja Davidsona, że tylko istota
dysponująca językiem może posiadać myśli [1980, 1992]. Siłę i atrakcyjność
ogólnej intuicji budującej przeświadczenie, że myśl jest trzymana przez język
w morderczym uścisku budują nie tylko przywołane współczesne intuicje oraz
tradycja sięgająca Platona, Kartezjusza czy Condillaca, lecz również literackie
przykłady Shawa piszącego w Pigmalionie, „że jesteśmy istotą obdarzoną
duszą i tym cudownym darem bożym, jakim jest artykułowana mowa ludzka”
czy fragmenty wypowiedzi Orwella z Roku 1984, że „celem nowomowy było
nie tylko dostarczanie środków odpowiednich do wyrażania światopoglądu
oraz myśli właściwych, lecz również uniemożliwienie swobody myślenia” czy
wreszcie autobiograﬁa Keller, która po kilkunastu latach życia w ciszy, ucząc
się słów pisała we wspomnieniach, że wraz z nabyciem pierwszych wyrażeń
„nagle rozbłysła we mnie mglista świadomość [...] jakby drgania powracającej myśli i w ten sposób objawiała mi się tajemnica języka”[1978, s. 28].
W opozycji do podanej wyżej wizji, w tym samym okresie, równolegle
lub w reakcji na głoszone wyżej poglądy kształtowało się stanowisko przeciwne. Budując pogląd sytuujący język na zewnątrz myśli, nadający myśli
niezależność względem języka, zwracano uwagę, że semantyczna orientacja
języka nie tylko nie wywiera wpływu na kształtowanie się kategorii myślowych u użytkowników języka, lecz przeciwnie, sama jest odzwierciedleniem
głęboko zakorzenionych właściwości ludzkiej percepcji i organizacji kognitywnej [Rosch, 1973; Macnamara, 1972; por. Clark, Clark, 1977]. Odwołując
się do badań psychologicznych podkreślano, że w rozwoju dziecka można
zawsze zauważyć, że poziom samej myśli postępuje o krok szybciej niż rozwój języka. „Słowa nie są konieczne dla myśli, abstrakcyjne i złożone myśli
mogą wystąpić przed i bez języka” [Bloom, 2000, s. 257; por. Chlewiński, 1999,
s. 71-96]. Broniąc idei samodzielności myśli względem języka formułowano
generalną intuicję, że „o ile zdania nie muszą być ustrukturyzowane, o tyle
myśli muszą być istotnie ustrukturyzowane [Evans, 1982]. Idąc w tym kierunku, buduje się cały szereg wyjaśnień, że wykształcenie się wewnętrznej
struktury myśli, dookreślenie jej treści czy wreszcie jej ujęcie, poprzedza
częstokroć samo uformowanie zdania, użycie środków leksykalnych i ostatecznie sam akt asercji [Peacocke, 1986, s. 112-123]. W tym kontekście próbuje
się pokazać, że tzw. umożliwiającą funkcję języka powinno się umieszczać
wyłącznie w domenie interpersonalnej. W związku z tym powtarza się często
przekonanie, że „osoba samotna nie miałaby żadnego powodu, by mówić
i nie wytworzyłaby żadnego języka. Język jest instrumentem wzajemnego
zrozumienia: związek pomiędzy dźwiękiem i myślą jest przypadkowy” [Marty,
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1950, s. 39]. Przypomina się w tym obszarze również podstawową intuicję, że
„mowa jest narzędziem, którym posługuje się istota już uprzednio myśląca,
by myśl swoją usprawniać” [Elzenberg, 1995, s. 466]. Umieszczając język
w planie wsparcia dla rozwoju myśli, podkreśla się również, że język sam
w sobie byłby bezużyteczny, „gdyby nie opierał się na ogromnej infrastrukturze ukrytej wiedzy o świecie i o intencjach innych” [Pinker, 2005, s. 302].
Ujmując tę rzecz od strony zdolności umysłowych podkreśla się, że
efektywne posługiwanie się językiem wymaga wiedzy o funkcjonowaniu
umysłu, w szczególności na temat myśli i pragnień własnych i innych. Innymi słowy, mówi się, że kompetencja komunikacyjna zakłada posiadanie
wiedzy o myślach, jakie mogą posiadać inne podmioty, gdyż tylko tak da się
wytłumaczyć, dlaczego w komunikacji musimy respektować pewne dyrektywy i dlaczego ujawnia ona różne punkty widzenia [Grice, 1969; Tomasello
2003, s. 144-222; Haman, 1992]. Za zepchnięciem udziału języka naturalnego
na plan dalszy ma szczególnie świadczyć rozwijana szeroko hipoteza, że
językiem, w którym myślimy, nie jest język polski, angielski czy chiński, ani
żaden inny naturalny lub sztuczny język, lecz język myśli (Mentalese). Przy
tym założeniu argumenty, że umysły istot, które nie nabyły języka, posiadają podstawowe kategorie myślowe, a większość naszej wiedzy może być
zmagazynowana poza formatem języka naturalnego, nabierają wyjątkowej
mocy [Fodor, 1975; Pinker 1994, s. 44-73]. Niebagatelną rolę w charakterystyce poglądu promującego kierunek od myśli do języka odgrywa analiza
takich fenomenów, jak: posiadanie czegoś na końcu języka, natychmiastowe
olśnienie, fenomen głupiego pióra czy analiza przypadków alternatywnych
sformułowań, powiedzenia czegoś inaczej niż się zamierzało, wreszcie opis
zjawisk polegających na przypominaniu sobie myśli a nie zdania, istnienia
różnych form papugowania czy powszechna obecność implikatur konwersacyjnych. Siła poglądu nadającego myśli niezależność względem języka budowana jest nie tylko w oparciu o przywołane intuicje, wyliczone fenomeny
oraz autorytet tradycji zawartej w poglądach Augustyna czy Locke’a. Pogląd
ten odwołuje się również do mądrości zawartej w rzymskim powiedzeniu
„rem tene – verba sequentur” czy powtarzanej wielokrotnie maksymie z sekwencji Słowackiego „chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko,
co pomyśli głowa” czy wreszcie do fragmentu z Wielkiej Improwizacji:
Język kłamie głosowi, a głos myśli kłamie
Myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamie,
A słowa myśli pochłoną i tak drżą nad myślą,
Jak ziemia nad połkniętą, niewidzialną rzeką [Mickiewicz].

C. Podstawowe opozycje. Zbiór przywołanych intuicji oraz cały wachlarz
twierdzeń sugerujących na różne sposoby udział języka w kształtowaniu
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myśli sprawia, że w dyskusji na temat relacji myśl-język operuje się szeregiem
opozycji, które akcentując nieco inne wątki, charakteryzują spór między tymi,
którzy identyﬁkują w jakimś zakresie myśl z językiem a tymi, którzy traktują
język jako szatę lub okrycie myśli, potrzebne jedynie do jej publicznego zaprezentowania. Jak zawsze przy okazji analizy ważnego problemu, rozważanego
w długiej perspektywie historycznej, badanego z różnych perspektyw oraz
przy wykorzystaniu różnych narzędzi, nie istnieje jeden utrwalony podział
stanowisk. Wszystkie tego typu podziały, mające jakoś pogrupować lub co
najmniej wyróżnić pewne opcje, są zawsze zaangażowane w pewną tradycję
i podporządkowane konkretnym rozstrzygnięciom, związanym ze sposobem
analizy, obszarem danych branych pod rozwagę oraz wyróżnianiem radykalnych i kompromisowych rozstrzygnięć. W problematyce relacji myśl-język
wszystkie te wpływy występują ze zdwojoną siłą. Jak pokazały przytoczone
wyżej intuicje, pod szyldem stanowiska uznającego przemożny wpływ języka
na nasze myśli może się kryć cały zespół różnorodnych twierdzeń oraz cała
gama radykalnych i mniej radykalnych rozstrzygnięć. Analogicznie rzecz się
ma ze stanowiskiem przeciwnym.
Chcąc oddać ducha wspomnianej złożoności, a jednocześnie nie zagubić
się w wielości podziałów oraz różnorodności twierdzeń, proponuję złożony,
dychotomiczny i wielopunktowy podział z licznymi dopowiedzeniami, lecz
jednocześnie uproszczony i zuniﬁkowany. Integralną częścią tego podziału
będzie syntetyczny opis sposobów rozumienia funkcji języka w relacji do
myśli oraz w dalszej części wyróżnienie trzech stanowisk odmiennie opisujących relację myśl-język, które można pogrupować w kategoriach radykalny
i mniej radykalny.
[A]

[B]

(i) locus języka to obszar aktywności
poznawczej podmiotu;

(i*) locus języka to obszar relacji międzyludzkich;

(ii) pierwszorzędną i zasadniczą funkcją języka jest umożliwienie zaistnienia pewnych rodzajów myśli;

(ii*) pierwszorzędną i zasadniczą
funkcją języka jest ułatwianie komunikacji;

(iii) język jako rodzaj kompetencji
pojawił się jako czynnik rozwijający
kompetencję poznawczą;

(iii*) język rozumiany jako rodzaj
kompetencji pojawił się wyniku narastającej potrzeby do życia w grupie;

(iv) aktywność językowa uruchamia
się w trakcie procesu myślenia, jest
ona niejako jego konstytutywnym
składnikiem.

(iv*) aktywność językowa uruchamia
się w momencie upublicznienia myśli,
czyli w chwili, w której podmiot
decyduje się na wyrażenie własnych
przekonań.
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Odnosząc się do podanego wyżej zestawienia można powiedzieć, sięgając
do słów J. Aitchisona, że ci, którzy podpisują się pod twierdzeniami z kolumny
[A] w sporze o pierwszeństwo języka lub myśli opowiadają się po stronie
dziewiętnastowiecznego poety Shelleya, który powiedział „dał On ludziom
mowę, a mowa stworzyła myśl”, zaś ci, którzy wybierają twierdzenia z listy
[B] stają po stronie osiemnastowiecznego leksykografa S. Johnsona, który
twierdził, że „język jest szatą myśli” [Aitchison, 1991, s. 15].
Możliwym i rozpowszechnionym sposobem ujęcia opozycji między [A]
i [B] jest uznanie, że ci, którzy wybierają twierdzenia z listy [B] opowiadają
się za koncepcją języka jako kodu dla myśli, natomiast ci, którzy wybierają
kolumnę [A] opowiadają się za ideą języka jako nośnika myśli.
Specyﬁka koncepcji pierwszej, w której język traktuje się jako kod, ma
polegać nie tylko na tym, że język w pierwszej funkcji służy komunikacji, lecz
nade wszystko na tym, że wówczas model komunikacji językowej przyjmuje
następującą postać:
Zgodnie z tym poglądem, tym co dzieje się podczas normalnego mówienia, jest kodowanie przez mówiącego swoich myśli w medium, jakim jest wypowiedź publiczna, zaś
słuchacz musi ją następnie przełożyć na kod swoich własnych myśli – a wymiana ta
okazuje się skuteczna wtedy, gdy myśli na obu końcach tego procesu są takie same lub
wystarczająco podobne [Gauker, 1992, s. 306].

W związku z tym język traktuje się jako rodzaj zewnętrznego transmitera,
jako most pomiędzy partnerami. Składnikiem tego poglądu jest twierdzenie,
że język jest czymś, co umożliwia nam publiczne zaprezentowanie myśli,
czymś, co „wyprowadza” myśli z naszego umysłu. Ani jednak samo istnienie
myśli, ani jej struktura, ani jej dostępność dla podmiotu nie są powiązane
z językiem. W takiej sytuacji uczenie się języka jest kwestią uczenia się
kodu zewnętrznego wobec myśli i wymaga nabycia zdolności do kodowania czy przekładu [Harman, 1970, s. 33; Gauker, 1992, s. 306; Muszyński,
2000].
Koncepcji języka jako kodu (inaczej koncepcji łamania kodu) przeciwstawia
się koncepcję języka jako nośnika myśli [por. Harman, 1970; Dummett, 1993a,
1993b; Gauker 1992]. W ramach tego przeciwnego poglądu twierdzi się, że
język uruchamia się w momencie myślenia, a więc myśl ze swej natury nie
może zaistnieć bez nośnika [Dummett, 1993a, s. 59]. W skrajnym sformułowaniu ducha tego poglądu oddają słowa Wittgensteina „gdy myślę w języku,
to w moim umyśle nie pojawia się prócz wyrazu językowego jeszcze jakieś
«znaczenie»; sam bowiem język jest nośnikiem myśli” [1972, s. 153]. Dzięki
temu, że myśl ujmuje się jako inkorporowaną w swoim nośniku językowym
– mówi się dalej – pojawia się w ogóle możliwość pomyślenia, że myśl ma
strukturę [Glock, s. 212; Dummett, 1993b, s. 59]. W tym sensie język nie jest
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czymś zewnętrznym wobec myśli, jej szatą lub przebraniem, lecz jest jej
„ciałem” [Merleau-Ponty, 1999, s. 92; por. także Peirce, 1958].
Budowana w ten sposób różnica między koncepcją języka jako kodu
a koncepcją języka jako nośnika wyrasta z opozycji, która dzieli stanowiska
zajmowane z jednej strony przez tych, których określa się mianem teoretyków
znaczenia językowego a tych, których określa się mianem teoretyków myśli.
Dodaje się tu, że ci, którzy przyjmują, że język jest konstytutywnie zawarty
w naszych myślach, że myślimy w języku naturalnym głoszą kognitywną
koncepcję języka (cognitive conception of language). Z kolei ci, którzy głoszą,
że język jest dodatkiem, czymś jedynie towarzyszącym myślom, transmiterem myśli z umysłu do umysłu, przyjmują komunikatywną koncepcję języka
(comunicative conception of language). Z jednej strony opozycję tę można
traktować jako najszerszą z dotąd wspomnianych, a z drugiej strony można ją
potraktować bardziej specyﬁcznie. Opowiadając się za specyﬁcznym ujęciem
możemy zauważyć, że operowanie tym rodzajem opozycji przenosi dyskurs
na temat myśl-język, w obszar, w którym mówimy bardziej o tym, jak pewne
typy myśli pojawiają się w naszej świadomości, jak realizuje się świadome
propozycjonalne myślenie lub też jak scharakteryzować psychologiczny
model osoby myślącej. Zwolennik kognitywnej koncepcji uważa, że nasze
myślenie (kiedy ma ono charakter świadomy) polega na operowaniu systemem reprezentacji ucieleśnionych w języku naturalnym. Mówiąc bardziej
specyﬁcznie – według niego – myślimy poprzez obrazowanie zdań języka
naturalnego, czyli inaczej mówiąc, tok naszych myśli składa się z manipulacji
i sekwencji takich obrazów, które są odpowiednikami wyrażeń językowych.
Zatem choć naszemu myśleniu nie towarzyszy zawsze głośne wypowiadanie zdań w języku naturalnym, to jednak nasze świadome myślenie realizuje
się wtedy, gdy ktoś albo wypowiada wewnętrznie (w mowie wewnętrznej)
odpowiednik wyrażenia językowego, albo przedstawia go sobie wizualnie.
Zwolennik komunikatywnej koncepcji języka stara się dowieść rzeczy przeciwnych, a mianowicie, że istnieje cały zespół fenomenów wskazujących, że
sposób, w jaki realizują się świadome myśli podważa hipotezę ich ucieleśnienia w języku. Stara się też dowieść, że introspekcyjne przeświadczanie
podpowiadające nam dość często, że nasze myśli realizują się w języku można
tłumaczyć innymi danymi.
D. Język i funkcje języka. Istotną i porządkującą sprawą jest odpowiednie opisanie funkcji języka w stosunku do myśli. Wydaje się, że ci,
którzy wybierają kolumnę [A] – czyli podpisują się pod koncepcją języka
jako nośnika i opowiadają się za kognitywną koncepcją języka – gdy mówią
o funkcji języka, to najczęściej mówią o umożliwiającej funkcji języka, co
ma oznaczać, że istnienie myśli (lub co najmniej pewnych jej typów) jest
związane z istnieniem języka. Mówi się wówczas o bezpośrednim udziale
języka w myśleniu lub o ucieleśnieniu myśli w języku. Obok tej funkcji można
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mówić o kształtującej funkcji języka oraz o tzw. ułatwiającej funkcji języka,
których sens polega na tym, że język usprawnia nasze kognitywne zdolności
lub że wybór jakiegoś języka może mieć decydujący wpływ na efektywność
procesów myślowych. Wydaje się, że kiedy stawia się jakkolwiek pojętą
hipotezę o związaniu myśli z językiem naturalnym (publicznym), to nade
wszystko ma się na uwadze pierwszą z tych funkcji. Wygłaszając bowiem
twierdzenia, że „tylko ten, kto zna jakiś język może żywić myśli” [Davidson,
1980, s. 357] lub że „to obecność językowych nośników czyni możliwym
pojawienie się zdolności myślenia o myślach” [Clark, 2002, s. 681] lub „że
obecność języka wyjaśnia specyﬁkę ludzkiej inteligencji” [Spelke, 2003] ma
się na uwadze generatywną funkcję języka w stosunku do myśli, której sens
można odczytywać jako przekonanie, że zrealizowanie się pewnych typów
myśli w umyśle bez obecności języka nie jest możliwe.
Cały czas musimy również pamiętać, że kiedy stawia się hipotezę kognitywną dotyczącą udziału języka w naszych myślach (kiedy mówi się o związaniu myśli z językiem), to nie ma się jedynie na uwadze, że duża część
komunikacji międzyludzkiej jest próbą zmodyﬁ kowania myśli i postaw
odbiorców danego przekazu lub że język jest kluczowy dla przetrwania
kultur i społeczeństwa. Innymi słowy, debata na temat relacji myśl-język nie
ogranicza się do zadawania pytania, czy treść słów może mieć wpływ na treść
przekazu oraz czy sięgnięcie do określonego zestawu środków językowych
może podnieść efektywność naszych myśli [Gleitman, Pappafragou, 2005,
s. 633-663; Kurcz, 1987, s. 116; Twardowski, 1965]. Kiedy zadaniem jest określenie lub analityczne opisanie udziału języka w myśleniu, to ciężar uwagi
dotyczy tego, czy konkretny język organizuje bądź umożliwia realizację
określonych myśli oraz czy jest tych myśli konstytutywnym składnikiem,
gwarantującym ich zaistnienie i zrealizowanie. Kierunek wyjaśnienia biegnie
zatem od pokazania, że język w swej pierwotnej funkcji jest narzędziem myśli
i dopiero na tym wyjaśnieniu pokazuje się dlaczego można się nim posłużyć
jako instrumentem komunikacji [por. Dummett, 1993a, s. 68-69]. Dopiero
w tej przestrzeni udziela się szczegółowych odpowiedzi, wprowadzających
istotne specyﬁkacje rozumienia tej funkcji języka. Pyta się, czy język, którego
się uczymy strukturalizuje niejako od wewnątrz nasze procesy kognitywne,
czy jest środkiem integrującym treści konceptualne pochodzące z różnych
źródeł (modułów poznawczych), czy wreszcie jest pewną modalnością, która
umożliwia udostępnienie myśli na poziomie świadomym, tak że nasza uwaga
może być na nie skierowana [por. Clark, 1996, s. 96-97]. Zauważmy następnie,
że głoszenie kluczowego związania myśli z językiem interpretowane może
być jako mówienie o tzw. pierwszeństwie lub priorytecie języka nad myślą.
Porządek pierwszeństwa języka nad myślą można z kolei rozpatrywać (i)
ontologicznie mówiąc, że myśl w swym istnieniu zależy od obecności języka,
(ii) epistemologicznie, że droga do ujęcia myśli wiedzie poprzez ujęcie i ro-
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zumienie języka oraz (iii) analitycznie, że sposób analizy myśli jest de iure
analizą środka językowego wyrażającego daną myśl [Davies, 1998, s. 226-228].
Przyjęcie wyżej zarysowanego proﬁ lu, szukającego rożnych odmian
umożliwiającej funkcji języka powoduje, że mówiąc o języku interesować
nas będzie ogół działań językowych, całość wiedzy językowej [por. Kurcz,
1987, s. 73-129]. Odnosimy się do różnych składników wiedzy językowej, zaś
punktem naszego zainteresowania są różne cechy języka [por. Aitchison,
1982, s. 19-39; Ajdukiewicz, 1985; Pelc, 1982; Grzegorczykowa, 2007, s. 34-60,
190-200; Jakobson, 1989, s. 77-125; Krąpiec, 1991; Jadacki, 1996, s. 97-181; Żegleń, 2000, s. 161-190]. W tym sensie ważnym punktem odniesienia będzie
analiza języka naturalnego jako określonego systemu znaków [por. Saussure,
1991; Pelc, 1980; 182; Kotarbińska, 1990, Koj, 1990b; Ingarden, 1972; Życiński,
1983]. W niektórych przypadkach ciężar rozważań skupia się bardziej na
kompetencji językowej, samym kodzie lub składnikach systemu językowego, innym razem na konkretnej realizacji danego systemu językowego czy
wykonaniu określonej kompetencji [Chomsky, 1988, s. 133-198; Kurcz, 1976].
Interesuje nas bowiem kwestia zasadnicza, jak system wiedzy językowej lub
jak składniki wiedzy językowej oraz jak poszczególne cechy języka naturalnego mają się do posiadanych przez nas myśli. Punktem zainteresowania
jest zatem w równym stopniu generatywność języka, jego strukturalność, ale
także jego moc ekspresywna oraz materialna forma. Mówiąc nieco inaczej,
interesują nas różne składniki znajomości języka, nie tylko zdolność tworzenia poprawnych zdań w aspekcie syntaktycznym i semantycznym, lecz
również do mówienia oraz zdolność interpretowania mowy innych osób.
W rozważaniach relacji myśl-język odnosić się będziemy również do
wzorców obecnych w konkretnym języku, wzorców obejmujących sobą
reguły gramatyczne oraz zasoby leksykalne. Interesować nas będzie, jak
nabycie i zinterioryzowanie w umyśle osoby mówiącej określonych struktur gramatycznych ma się do tworzenia określonych struktur myślowych,
łączenia treści konceptualnych w złożone jednostki i dostrzegania związku
między nimi. Interesować nas będzie, jak nabycie zdolności mówienia ma
się do naszych zdolności śledzenia własnych myśli, manipulowania nimi,
kierowania na nie uwagi. Patrząc od tej strony, interesować nas będzie język
naturalny zarówno w aspekcie pewnej struktury i zasobów leksykalnych
(czyli jako system fr. langue), którą nabywamy lub uruchamiamy (zależnie
od koncepcji), jak i w aspekcie realizacji tych zasobów w aktach mowy (czyli
jako mowa fr. langage) [por. Saussure, 1991; Baylon, Mignot, 2008; Searle, 1987;
Austin, 1993]. Następnie interesować nas będzie, jak ekspresyjna moc języka,
obecność w nim całego zbioru leksykonu, przekłada się na naszą zdolność
odróżniania, klasyﬁkowania i przechodzenia od tego, co wizualnie dane do
tego, co zakryte lub abstrakcyjne. Następnie, jak wewnętrzna werbalizacja,
ciche mówienie do samego siebie, ma się do realizacji planowanego działania,
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stymulowania podejmowanych przedsięwzięć kognitywnych [por. Lepore,
Smith, 2006; Sommer, 1982; Hale, Wright, 1999]. Nieco w innej płaszczyźnie
interesować nas będzie forma logiczna zdania i generatywna moc języka
szczególnie wtedy, gdy mowa będzie o formie myśli, jej złożoności itd. Interesować nas będzie także składnik semantyczny języka, sposób rozumienia
języka i nabywanie języka szczególnie wtedy, gdy odnosić się będziemy do
kwestii, czy posiadane przez nas pojęcia są czymś wspólnym wszystkim
użytkownikom języka oraz czy posiadanie pojęcia jest czymś istotnie skojarzonym z rozumieniem określonego wyrażenia językowego.
E. Myśl i jej cechy. Z kolei kiedy mamy na uwadze rozumienie myśli
w naszej parze myśl-język, to wydaje się, że jej najbardziej neutralne rozumienie
powinno wychodzić od ogólnego spostrzeżenia, że myślom przysługują cztery
własności. Myśli posiadają absolutne wartości logiczne, niezrelatywizowane
do niczego innego; są złożonymi bytami posiadającymi strukturę; są przedmiotami przekonania, intencji, nadziei i innych postaw; i może się zdarzyć,
że jedna i ta sama myśl jest przedmiotem uznania lub przedmiotem sporu
dwóch różnych podmiotów [Peacocke, 1992; por. McGinn, 1989]. Podkreśla
się bardzo często, że terminu „myśl” można używać jako wariantu stylistycznego terminu „treść”. Ten drugi stylistyczny wariant, bardziej niż pierwszy,
wymusza postawienie pytania, jaką treść ma się tutaj na myśli. Odpowiedź,
której się udziela najczęściej – znowu przy różnych wariantach językowych
– może brzmieć, że chodzi tutaj o treść pojęciową (konceptualną) lub treść
propozycjonalną. Udzielenie odpowiedzi w ten sposób podpowiada, że myśl
jest specyﬁcznym typem treści, a mianowicie takim, której składnikami są
pojęcia, w której pojęcia są jakoś zorganizowane (ułożone) i która wreszcie
może stać się przedmiotem postaw propopozycjonalnych. Użycie wariantu
stylistycznego treść pojęciowa pozwala również odróżnić myśl od tego, co
myślą nie jest, a raczej, co myślą nie jest we właściwym sensie, tzn. odróżnić
myśli od treści niepojęciowych (niepropozycjonalnych). Innym wariantem
stylistycznym zachowującym zakres i sens odróżniania treść pojęciowa
(konceptualna)-treść niepojęciowa (niekonceptualna) jest często para myśl-protomyśl. Mówiąc o procesach poznawczych, moglibyśmy zatem powiedzieć,
że trzeba odróżnić od siebie te procesy, których treścią są treści pojęciowe
i niepojęciowe. Utrzymując restryktywne odróżnienie myśli od protomyśli,
moglibyśmy powiedzieć, korzystając z twierdzenia Kanta, że myślenie jest
poznaniem przez pojęcia. Idąc tym tropem – traktując rzecz na poziomie
zestawień, a nie w kategoriach pełnej identyﬁkacji – można powiedzieć, że
mówienie o dwóch typach treści, czy analogicznie o myśli i protomyśli, jest
zbieżne z wyróżnieniem dwóch typów przedstawień: naocznych (odnoszących
się jednostkowo – repraesentatio singularis) i nienaocznych (odnoszących
się ogólnie – repraesentatio per notas communes). Przy wykorzystaniu tak
przeformułowanej różnicy mówi się o poznaniu wyobrażeniowym i poznaniu
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pojęciowym, choć nierzadko mówi się o dwóch typach myślenia: myśleniu
wyobrażeniowym i pojęciowym (konceptualnym).
Mając na uwadze podane wyżej odróżniania traktowane regulująco (choć
nie rozstrzygająco), możemy odróżnić również problematyczne dziedziny
związane z pojęciem myśli. Pierwszą rzeczą, która nie ulega wątpliwości jest to,
że myśli można posiadać. Myśli można uchwycić, ująć, rozważyć i zrozumieć.
W tym miejscu podkreśla się jednak, że myśli nie są ze swej istoty prywatne,
niejako związane z podmiotem, który je rozważa. W jednym aspekcie chodzi
tutaj o podkreślenie, że myśli są tym, co się ujmuje, co niejako przychodzi nam
do głowy. W innym aspekcie chodzi o to, że do istoty myśli należy to, że są one
przekazywalne, że można komuś przekazać dokładnie to, co się myśli. Kiedy
rozważam, czym jest myśl i co ją wyróżnia, to dostrzegam, że nie poprzestaję
jedynie na powiedzeniu komuś, jaka jest moja myśl, lecz komunikuję mu tę
myśl [Dummett, 1993a]. Następnie myśli są tym typem treści, wobec której
podmiot zajmuje jakieś stanowisko: uznaje ją za prawdziwą lub fałszywą.
Tam, gdzie treściami poznania, odniesienia są myśli, podmiot zmierza do
ich uznania lub odrzucenia. Obok wymienionych, szczególnym momentem
wyróżniającym myśli jest to, że są one o czymś. Reprezentacyjny charakter
myśli jest jednak szczególnego rodzaju i to z wielu powodów. Ich modus representationis jest nienaoczny, ogólny, wewnętrznie złożony. Ich specyﬁką jest
również to, że będąc o tym samym (odnosząc się do tego samego przedmiotu),
nie muszą być identyczne i równorzędne pod każdym względem. Mogą podzielać to samo odniesienie, lecz nie podzielać tej samej wartości poznawczej.
Myśli są także czymś, co monitorujemy i korygujemy. Są one w swej treści
i formie obiektami dostępnymi, na które możemy skierować swoją uwagę
i na temat których możemy utworzyć inne myśli. Momentem wyróżniającym
myśli jest to, że są one złożone z pojęć [Bell, 1987a]. Złożenie myśli z pojęć,
posiadanie przez nie wewnętrznych składników, jest tym, co pozwala nam
mówić o wewnętrznej strukturze myśli oraz relacjach, w jakie myśli wchodzą
między sobą. Myśli konstytuują się dzięki pojęciom a poznanie dochodzące
do skutku dzięki pojęciom staje się myśleniem. Ujęcie myśli jest związane
z ujęciem jej w pewnych związkach inferencyjnych, w które ujmowana myśl
wchodzi. Do istoty myśli należy to, że są one uwikłane w relacje inferencyjne.
F. Układ pracy. Rozdział pierwszy stanowi prezentację badań prowadzonych na temat relacji myśl-język w czterech dziedzinach: lingwistyce,
etiologii, neurolingwistyce i psychologii rozwojowej. Prezentacja w tym
rozdziale ma pokazywać szersze tło współcześnie prowadzonych badań na
temat myśl-język oraz budować zaplecze, do którego bardzo często odwołują
się ﬁlozofowie. Intencją tak zorganizowanego rozdziału jest wyjście poza
ogólnikowe intuicje oraz ogólnikowe skojarzenia, jakie często ﬁlozofowie
mają na temat empirycznie prowadzonych badań. Chodzi również o pokazanie, że problem myśl-język należy do grupy tych zagadnień podejmowa-
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nych przez ﬁlozofów, które przekraczają ramy samej ﬁlozoﬁi. Wydaje się, że
przedstawiając rozważania empiryczne dogłębniej niż zwykle się to czyni
w pracach ﬁlozoﬁcznych, nie tylko nakreślam szersze tło, ale uzupełniam
rozważania o nowe konteksty. Ponadto, w każdym z tych czterech punktów
podjęto próbę nakreślenia podstawowych kontrowersji, głównych trendów
oraz całego wachlarza założeń, które wspólnie wyznaczają kluczowe kwestie
dyskutowane w trakcie analizy myśl-język. Dlatego też każdy z czterech
punktów konstruowany był z myślą zbudowania generalnej opozycji, a nawet
napięcia. I tak, w lingwistyce wyeksponowano opozycję między relatywizmem
a uniwersalizmem językowym, w etiologii – między ludzkim językiem a komunikacją zwierząt, w neurolingwistyce – między utratą języka a trwałością
zdolności poznawczych, w psychologii rozwojowej – między wpół a w pełni
uformowanym umysłem językowym.
Rozdział drugi wchodzi bezpośrednio w dyskurs między zwolennikami
związania myśli z językiem a obrońcami niezależności myśli względem języka.
Przedstawienie tego sporu ma jednak w tym rozdziale charakter częściowo
historyczny. Sięga się w nim do nakreślonego w drugiej połowie dwudziestego
wieku sporu między tzw. teoretykiem myśli a teoretykiem znaczenia, który
zrodził się w rezultacie interpretacji wielu twierdzeń Fregego na temat myśli
i związku między myślą a językiem. Rezultaty analiz poczynionych przy tej
okazji okazały się, jak podkreśla się z dzisiejszej perspektywy, kluczowe dla
wypracowania strategii argumentacyjnych w kwestii sposobu opisu relacji,
w jakiej myśl i jej ﬁlozoﬁczna analiza pozostaje względem języka i jego analizy.
Obok sprecyzowania wielu kluczowych pojęć i dystynkcji w rozdziale tym,
w nawiązaniu do twierdzeń Fregego oraz licznych komentarzy, podjęta zostaje
próba zbudowania ciągu argumentacyjnego na rzecz stanowiska nadającego
myśli co najmniej względną niezależność od języka. Temu przedsięwzięciu
służy głównie obrona twierdzenia, że jedna i ta sam myśl może być wyrażana
przez dwa strukturalnie różne zdania. W tym względzie rozdział drugi ma
spełniać w całości rozważań zasadniczo dwie funkcje. Z jednej strony ma
ukazywać ﬁlozoﬁczne dziedzictwo analizy myśl-język, precyzować ważne
pojęcia i pokazywać twierdzenia kluczowe dla opisywanego sporu, z drugiej
zaś strony ma być pewną wersją argumentacji pokazującej możliwość obrony
niezależności myśli względem języka.
Rozdziały III, IV, V mają udostępnić czytelnikowi trzy współczesne wersje
argumentacji na rzecz utożsamienia lub konstytutywnego związania myśli
z językiem. Każda z tych koncepcji prezentuje odmienny sposób ustawienia
zakresu, w jakim język wpływa na myśl, ukazuje inne zaplecze teoretyczne
oraz rozwija odmienną formę argumentacji. Każdy z tych rozdziałów kończy
się polemiką z danym rozwiązaniem, wskazującą nie tylko na słabe punkty
poszczególnego rozwiązania, lecz również pewną wersję alternatywnego
wytłumaczenia relacji myśl-język.
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Rozdział trzeci prezentuje koncepcję konceptualnego prymatu języka
nad myślą.
A. Główna teza
Pojęcie języka jest implikowane w pojęciu myśli tak, że treści konceptualne
(myśli i pojęcia) są istotnie zależne od istnienia języka. Myśli ze swej natury
nie mogą zaistnieć bez nośnika, jakim jest język naturalny. Zatem tylko istoty
posiadające język mogą posiadać myśli i pojęcia.
B. Podstawowe twierdzenia:
i. Myśli są istotnie ucieleśnione w języku a pojęcie myśli jest pojęciem
wyrażenia posiadającego znaczenie.
ii. Ujęcie myśli odbywa się w trakcie ujęcia semantycznych własności
zdania, tak więc myśl jest wyłącznie czymś wspólnym wszystkim użytkownikom języka.
iii. Filozoﬁczna rekonstrukcja pojęcia myśli dokonuje się przy wykorzystaniu pojęcia języka. Struktura myśli jest derywatywna względem struktury
zdania. Analiza myśli jest analizą zdania.
iv. Posiadanie i przypisanie myśli musi iść w parze z posiadaniem i interpretowaniem języka. Istoty nie dysponujące językiem nie posiadają myśli
i składających się na nie pojęć.
C. Podstawowe odróżnienia
• Myśli (treści konceptualne), treści językowo zależne
• Protomyśli (treści niekonceptulane), treści niezależne językowo.
Rozdział czwarty prezentuje koncepcję języka jako medium w międzymodułowej komunikacji.
A. Główna teza
Język naturalny zaopatruje ludzki umysł w unikalny system pozwalający na
elastyczne łączenie reprezentacji z różnych modułów poznawczych (systemów
poznawczych). Powstające tak połączenia są unikalne dla ludzi i wyjaśniają
swoiste aspekty ludzkiej inteligencji.
B. Podstawowe twierdzenia:
i. Język naturalny jest medium dla tego rodzaju myślenia, w którym
dochodzi do zintegrowania w jedną całość danych uzyskiwanych na wyjściu
z wielu dziedzinowo-specyﬁcznych modułów konceptualnych.
ii. Bogactwo i swoistość myśli, jakimi dysponują ludzie, nie jest zasługą
jakiegoś szczególnego modułu lub większej ich ilości, lecz pewnej zdolności
do łączenia ich treści w jedną całość.
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C. Podstawowe odróżnienie
• Reprezentacje (myśli) intermodułowe, swoiste dla ludzi i językowo
zależne
• Reprezentacje modułowe, wspólne dla wielu gatunków i językowo
niezależne.
Rozdział piąty prezentuje koncepcję języka jako gwaranta pojawienia
się dynamiki poznawczej drugiego rzędu.
A. Główna teza
Język umożliwia nam bezpośrednie i nieinterpretacyjne uświadomienie
sobie własnych myśli oraz ujęcie myśli osób trzecich. Język jest właściwą
i jedyną modalnością umożliwiającą zaprezentowanie umysłowi myśli
propozycjonalnych.
B. Podstawowe twierdzenia:
i. Język naturalny jest nośnikiem świadomego propozycjonalnego
myślenia.
ii. Tylko dzięki językowi pojawia się bezpośredni, nieinferencyjny i nie
mający charakteru interpretacyjnego świadomy dostęp do naszych myśli.
iii. Intencjonalne wzniesienie jest rodzajem semantycznego wzniesienia.
iv. Język naturalny gwarantuje wyłonienie się dynamiki poznawczej
drugiego rzędu.
C. Podstawowe odróżnienie
• Myślenie drugiego rzędu (dynamika poznawcza drugiego rzędu)
• Myślenie pierwszego rzędu (poznawcza dynamika pierwszego rzędu).
G. Cele i zadania. Z przedstawionego wyżej układu pracy oraz poczynionego wstępnego wyjaśnienia – pokazującego, że kiedy mówimy o problemie myśl-język, mamy na uwadze nade wszystko pytanie, czy możliwa jest
myśl bez języka – wyrasta podwójny charakter przedkładanej monograﬁi:
systematyczno-ﬁlozoﬁczny i historyczno-ﬁlozoﬁczny. Znaczy to, iż głównym
zadaniem pracy jest prezentacja podstawowych stanowisk oraz form argumentacji kształtujących współczesne rozważania dotyczące relacji myśl-język,
połączona z próbą podważenia różnych propozycji utożsamiających myśl
z językiem. Budując szerszy kontekst prowadzonych obecnie dyskusji na
temat relacji myśl-język zostanie pokazane, dlaczego odruchowa i roszcząca sobie prawo do reprezentowania zdrowego rozsądku naturalna reakcja
przychylnie oceniająca możliwość istnienia myśli bez języka poddawana jest
współcześnie szeroko pojętej krytyce. W tym celu, obok podawania szeregu
argumentów oraz zarysowania poszczególnych rozwiązań, kreślone będzie
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szersze tło oraz poszukiwane będą wspólne trendy. Problem systematyzacji
i uporządkowania, choć komplikowany różnorodnością perspektyw badawczych wykorzystujących odmienne narzędzia konceptualne, będzie stanowił
próbę zuniﬁ kowania w jedną całość zarówno badań empirycznych, jak
i ﬁlozoﬁcznych. W wielu pracach ﬁlozoﬁcznych dyskutujących zagadnienie
myśl-język widać nie tylko przyzwolenie na sięganie do badań empirycznych,
ale także przeświadczenie, że bez przywoływania i analizy danych psychologicznych, lingwistycznych oraz etiologicznych spora część argumentacji
traci swój grunt. Przedkładana monograﬁa uwzględnia szeroko wątki badań
prowadzonych w pracach lingwistów i psychologów.
Obok spojrzenia z dalszej perspektywy, podzielania i sklasyﬁkowania
pewnych rozwiązań, poszukiwane będą subtelne odróżnienia oraz specjalnie
dobierane dystynkcje, pozwalające na wprowadzenie odróżnień wewnątrz
głoszonych stanowisk. W wielu miejscach zachowywane będą jednak pewne
metafory oraz takie formy obrazowania sugerujące otwarcie pewne trudności
w analitycznym objaśnianiu pewnych kwestii. W pracy dokona się również
wielu tzw. fenomenologicznych opisów takich zjawisk, jak posiadanie czegoś
na końcu języka czy papugowanie.
Podtytuł pracy sugeruje wyraźne nachylenie krytyczne pracy. W pracy
podejmuje się próbę dokonania krytycznej oceny stanowisk, które w jakimś
stopniu dążą do utożsamienia myśli z językiem. Obok analizy i systematyzacji
zadaniem pracy będzie poczynienie wielu komentarzy, krytycznych ocen
i uwag pod adresem prezentowanych rozwiązań. Krytyczna analiza będzie
podporządkowana nie tylko samej ocenie prezentowanych stanowisk, lecz
również wytyczeniu kierunku oraz zarysowaniu podstaw do argumentacji
alternatywnej. W tej warstwie generalną intencją pracy będzie pokazanie,
że najbliższe prawdy jest rozwiązanie kompromisowe, sugerujące dwukierunkowość w relacji między myślą a językiem, z pewnym wskazaniem na
pierwszeństwo myśli.
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1.

lingwistyka: midzy relatywizmem
a uniwersalizmem jzykowym

1.1. Podstawowe trendy i problemy: Od Herdera do Whorfa
W rozważaniach lingwistycznych interesujący nas spór o związek, jaki zachodzi między myślą a językiem najlepiej oddają dwie konkurencyjne pod
każdym względem wypowiedzi: Whorfa z pierwszej połowy XX wieku oraz
Pinkera z końca minionego wieku.
[...] myślenie jest czymś tajemniczym i niemal całą naszą dotychczasową wiedzę o nim
zawdzięczamy badaniom języka. Wynika z nich, iż myśli człowieka formowane są przez
nieubłagane prawa wzorców, z których nie zdajemy sobie nawet sprawy. Wzorcami
owymi są zawiłe, niedostrzegalne szablony rodzimego języka, uwidaczniające się natychmiast przy bezstronnym zestawieniu go i porównaniu z innymi językami, zwłaszcza
pochodzącymi z innej rodziny. Myślenie nasze jest zawsze myśleniem w jakimś języku
– angielskim, w sanskrycie czy w chińskim. Każdy język stanowi rozległy i odrębny
system wzorców, sankcjonujący kulturowe formy i kategorie, [...], za pomocą których
rozumujemy i którymi wypełniamy naszą świadomość [Whorf, 1982, s. 339-340].
Ludzie nie myślą w angielskim czy chińskim lub w języku Apaczów: myślą w języku
myśli. Język myśli prawdopodobnie wygląda trochę tak, jak wszystkie te języki; [...] Jednak w porównaniu z jakimkolwiek danym językiem mentalese musi być pod niektórymi
względami bogatszy, a pod niektórymi prostszy [Pinker, 1994, s. 72].

Przytoczony cytat Whorfa stał się w rozważaniach lingwistycznych
swoistym punktem odniesienia, niejako centralnym twierdzeniem, określającym wpływ i udział języka w naszym myśleniu. Jego siła polegała na tym,
że wpisywał się w ukształtowane i uformowane przez Humboldta dziedzictwo ustaleń na temat relacji myśl-język1. Wspólne temu dziedzictwu było
1
Mówienie o dziedzictwie Humboldta ma podkreślać łącznie kilka spraw. Po pierwsze,
trzeba pamiętać, że Humboldt w swoich poglądach odnoszących się zarówno do języka jako
światopoglądu (Weltanchauung), jak i tezy paralelizmu myśli i języka (Parallelitätsthese) nie był
odosobniony. Jego tezy wpisują się w klimat podobnych ustaleń, które odnajdujmy w pracach
Herdera a wcześniej Hamanna. Nigdzie indziej, jak w pismach Herdera spotykamy twierdzenia,
że „niemożliwy jest rozum u człowieka bez języka” [Herder, 1987, s. 358] oraz, że „nie istnieje
w ludzkiej duszy żaden stan, który nie byłby rzeczywiście [...] ustalony przez słowa” [1960,
s. 163, cyt. tł. Andrzejewski 1989]. Symptomatyczne dla tego klimatu są również twierdzenia
Hamanna sugerujące, iż „nie ma mowy ani o fizyce, ani o teologii, lecz o języku, podstawie
rozumu i objawienia, ich alfa i omega. Rozum to język” [cyt. za Andrzejewski, 1989, s. 149].
Po drugie, częścią tego dziedzictwa związanego z ideą języka jako światopoglądu było także
zajęcie się konkretnymi językami, co widoczne jest w pracach Wolffa, Lachmana, Schlegela,
Boppa, przedkładających na plan pierwszy historię języka, fonetyki i gramatyki. Owe przemiany w zainteresowaniach oraz metodologii badań nad językiem, jak również merytoryczne
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przekonanie, że różne języki pod względem swojej struktury oraz semantyki
są istotnie niewspółmierne i nieporównywalne, co w konsekwencji miało
oznaczać, że mówiący określonym językiem mogą myśleć w zasadniczo
odmienny sposób i że każdy poszczególny język wyznacza w znacznym
stopniu charakterystyczny pogląd na świat. Niezależnie od uzasadnienia,
jakie można podać dla powyższego przekonania, warto zauważyć, że kiedy
dyskutuje się idee wyrażane w duchu Sapira-Whorfa, to szybko zdajemy
sobie sprawę, że dla wielu badaczy, a także w odbiorze społecznym, są to
twierdzenia w jakimś sensie ponętne, mające w sobie coś atrakcyjnego, co
nader często samo w sobie jest już wystarczającym powodem przywiązania
do wyrażanych tam idei. Przystępując do pokazania kilku głównych założeń
koncepcji spopularyzowanej i wyrażonej przez Sapira i Whorfa, musimy
ciągle pamiętać, że nie oceniamy wyłącznie naukowej teorii głoszonej
w zaciszu naukowych gabinetów, lecz że zmagamy się z zespołem twierdzeń
ciągle atrakcyjnych i ujmujących wyobrażenie wielu ludzi. Taki stan rzeczy
podyktowany jest uznaniem języka za główny wyznacznik światopoglądu
i przyjęciem tezy, że tylko w języku ucieleśniony jest właściwy charakter
narodu. O ile abstrahowanie od środowiska geograﬁcznego, klimatu a nawet
ustroju społecznego i religii jest jakoś do zaakceptowania w badaniach nad
Duchem (Geist) narodu, o tyle pominięcie języka wydaje się być logicznie
niemożliwe. Bez tego środka wszelkie próby ustalenia jakiejś właściwości
narodu byłyby daremne. Podkreśla się, że tylko w języku wyraża się charakter narodu w całości i tylko dzięki niemu jako powszechnemu środkowi
tezy mówiące, że myślenie zależne jest w dużej mierze od konkretnego języka było podstawą
odrzucenia idei matematyzacji rozważań nad językiem, które dominowały w filozofii nowożytnej [Humboldt, 2002, s. 216]. Właściwy dla tego aspektu jest fragment z wystąpienia
Humboldta O językoznawstwie porównawczym, w którym czytamy, że „zastąpienie różnych
wyrazów z poszczególnych języków ogólnie obowiązującymi znakami, jakie posiada matematyka, może „wyczerpać jedynie niewielką część tego, co da się pomyśleć” [tamże, s. 216]. Co
ważniejsze, tam gdzie materia spostrzeżenia wewnętrznego i wyrażenia ma się przemienić
w pojęcie, tam idzie o indywidualną wyobraźnię człowieka, od której języka oddzielić się nie
da” [tamże, s. 216]. W tym stanowisku – jak podkreśla Rotter – widać wyraźny sygnał nie
tylko odrzucenia „metody matematycznej” oraz oświeceniowego dualizmu w patrzeniu na
język i myśl, lecz krok od „pojęcia języka jako światopoglądu ku koncepcji różnych języków,
nieporównywalnych światopoglądów, czyli krok ku relatywistycznej interpretacji tego, co niesie
z sobą zróżnicowanie między językami wraz z tezą o utożsamieniu myśli z językiem [2003,
s. 40]. Jest to niezmiernie cenna uwaga, gdyż pokazuje ona, że do interpretacji pewnego poglądu w duchu relatywizmu językowego potrzebne są dodatkowe kroki, które wykraczają poza
twierdzenia o paralelizmie myślenia i języka głoszone wraz z tezą o różnorodności języków
[por. Rotter, 2003, s. 40-42]. Po trzecie, elementem tego dziedzictwa było zarzucenie idei języka jako środka komunikacji. Język uznano za środek, w którym rozum nie tylko się ogląda,
ale i wzrasta. Łączyło się to także z inną jeszcze ideą fix, a mianowicie z przeświadczeniem,
że źródłem języka są potrzeby naturalne i że pojawienie się języka nie jest odpowiedzią na
zewnętrzne okoliczności i bodźce [por. Kowalska, 2001, s. 15]. Duch tak nakreślonego dziedzictwa ogniskuje w sobie również generalną myśl Herdera, wedle której filozofia ludzkiego
języka powinna przejąć miejsce metafizyki [por. Sluga, 1980, s. 20; por. Prechtl, 2007, s. 62-64].
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komunikacji i porozumienia danej nacji poszczególne indywidualności
zyskują dostęp do uzewnętrznienia tego, co powszechne [Humboldt, 1973,
s. 6; por. Andrzejewski, 1989, s. 173-175]2.
Gumperz i Levinson, odnosząc się do wielu historycznych ustaleń poczynionych przez Aarsleﬀa, Cloerena, Lucy’ego, zwracają uwagę, że o rozwoju
i entuzjastycznym przyjęciu teorii Sapira-Whorfa decydowało równolegle
kilka spraw. Po pierwsze, główne zręby rozważań najpierw Sapira, a potem
Whorfa należy łączyć z wspomnianą tradycją Humboldta i Herdera. Po drugie, rozwój relatywizmu językowego zbiegał się z rosnącym oddziaływaniem
pewnej wersji relatywizmu kulturowego, wyrażanego w późnych pracach
Durkheima. Obok tych dwóch historycznych faktów, Gumperz i Levinson
podkreślają, że w pierwszej połowie dwudziestego wieku w życiu intelektualnym dominowały trzy charakterystyczne opinie, które wspólnie tworzyły właściwe otoczenie dla głoszonych idei determinizmu i relatywizmu językowego.
Myśli o bliskim związku pomiędzy kategoriami językowymi i pojęciowymi przybrały nowe
znaczenie w kontekście trzech dalszych leżących u podstaw założeń, charakterystycznych
dla pierwszej połowy (minionego) stulecia. Pierwszym było założenie empirycystycznej
epistemologii, tj. pogląd, że cała wiedza jest uzyskiwana pierwotnie przez doświadczenie.
Następnym było założenie strukturalistyczne, że język tworzy system przeciwieństw,
takich, że różnice formalne bezpośrednio odzwierciedlają różnice znaczenia. Trzecim
była myśl o nieświadomym życiu umysłowym, a zatem możliwości zdarzeń językowych
poza świadomością. To właśnie połączenie tych podstawowych myśli ze szczegółowym
sformułowaniem hipotezy o „relatywności językowej” dało tej hipotezie jej szczególny
charakter w historii idei [Gumperz, Levinson, 1996, s. 5].

Zanim przeanalizujmy te kwestie bardziej dogłębnie, spróbujmy oddać ducha proponowanej teorii w zespole kilku podstawowych twierdzeń,
które wprost lub pośrednio można znaleźć w pracach Herdera, Humboldta,
Whorfa i Sapira.
1. Język nie jest traktowany jako środek służący do rozwiązywania specyﬁcznych problemów komunikowania się, jest on raczej „przewodnikiem
aktywności umysłowej”, czymś w rodzaju symulatora życia intelektualnego
jednostki [Whorf, 1982, s. 284].
2
W tym miejscu warto podkreślić, że w przekonaniu Humboldta dotyczącego związku
narodu z językiem nie chodzi jedynie o zwykłą konstatację, że w języku (w tekstach danego
języka) myśli narodu znajdują swój wyraz, lecz raczej o przekonanie, że duch narodu jest niejako ucieleśniony w języku i nieprzypadkowo związany jest z tym a nie innym językiem. Takie
stanowisko nie tylko współgra z kierunkiem, jaki spotykamy u Herdera i Hamanna, o czym
mówi Andrzejewski [1989, s. 173-176; por. Schaff, 1964, s. 15-30], lecz można je również połączyć
z tymi poglądami, które pojawiają się w kręgu, jak mówi Eco, doceniania i dowartościowania
biblijnie interpretowanego pomieszania języka. Eco przytacza prace opata Pluche, w których
pojawia się hipoteza, że confusio linquarum przyczyniło się do rozwoju więzi państwowych
oraz wytworzenia wartości państwotwórczych (l’état c’est la langue) [Eco, 2002, s. 354-356].
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2. Wytworzenie języka jest wewnętrzną potrzebą ludzkości, a nie tylko
zewnętrzną, służącą utrzymaniu wspólnej komunikacji. Język jest niezbędny dla rozwoju duchowych sił człowieka oraz jest czymś koniecznym dla
zdobycia pewnego poglądu na świat [Humboldt, 2001].
3. Myślenie ma zawsze charakter językowy, nośnikiem myśli jest język
[Whorf, 1982, s. 339]. „Myśl jest zależna nie tylko od języka w ogóle, lecz
w pewnym stopniu także od każdego z poszczególnych i określonych języków”
[Humboldt, 2002, s. 216].
4. Każdy język naturalny posiada własny rodzaj wzorców i struktur,
które w odmienny sposób określają elementy leksykalne. Języki naturalne
w znacznej mierze są systemami nieizomorﬁcznymi [Whorf, 1982, s. 338-339].
5. Tym, co sprawia, że rzeczywistość będąca „kalejdoskopowym strumieniem wrażeń” uzyskuje strukturę, zostaje poklasyﬁkowana i ujęta w określone
kategorie, jest nabyty przez nas język naturalny. Wyodrębniamy zatem kategorie i typy w świecie nie dlatego, że samorzutnie się nam one narzucają
– czy też „odciskają” w naszym umyśle – lecz dokonujemy tego wyłącznie za
sprawą tkwiących (choć także empirycznie nabytych) w naszych umysłach
systemów językowych.
6. Przemożny wpływ języka nie odbywa się w wyniku świadomej decyzji
mówiącego określonym językiem, przeciwnie, podmiot mówiący określonym
językiem podlega temu wpływowi „nie zdając sobie zwykle z tego sprawy”
[Whorf, 1982, s. 296 i 339; Sapir, 1978, s. 147-169].
7. Język jest narzędziem naszej reﬂeksji, jest czymś co umożliwia zdystansowanie się wobec świata, odróżnienie siebie względem tego, co nas
otacza. „Język zaczyna się bezpośrednio wraz z pierwszym aktem reﬂeksji,
a gdy człowiek z mroku pożądania, w którym podmiot wchłania przedmiot,
zbudzi się do samowiedzy, także i słowo jest już obecne – niejako pierwszy,
od samego człowieka pochodzący impuls, by znienacka zatrzymać się, rozejrzeć się dookoła i zorientować” [Humboldt, 2002, s. 152-153; por. Herder,
1987, s. 92; por. Kowalska, 2001, s 15].
W kontekście tego, co powiedziane ważne jest dostrzeżenie, że język nie
jest kodem, który przekazuje gotowe i uformowane jednostki konceptualne
(myśli i pojęcia), ale jest ich n o ś n i k i e m ucieleśniającym, następnie, nie
jest on – jak mówi Humboldt – w y t w o r e m (Ergon) – lecz c z y n n o ś c i ą
(Energeia), dalej, język nie sytuuje się na z e w n ą t r z, czyli na wyjściu lub
wejściu systemu poznawczego, lecz w samym jej w n ę t r z u, w końcu nie jest
tym, co f o r m o w a n e (materią), ale tym, co f o r m u j e. Operowanie parami
kod-nośnik, wytwór-czynność, materia-forma, zewnętrzny-wewnętrzny,
przemawia dobrze do naszej wyobraźni i pozwala lepiej zrozumieć generalną
ideę lingwistyczną, mówiącą o języku jako narzędziu myślenia, a rezygnującą
z wyprowadzenia własności języka wyłącznie z funkcji komunikacyjnych.
Przedstawione zaplecze teoretyczne jest – co trzeba pamiętać – swego ro-
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dzaju uogólnieniem empirycznych badań, zarówno międzyjęzykowych, jak
i wewnątrzjęzykowych. Siłą tych sformułowań jest odwołanie się do empirycznych konkretów wskazujących zarówno na różnice między językami, jak
i wynikające z tych różnic odmienne (nieizomorﬁczne) sposoby myślenia.
Tym, co ożywia daną teorię jest empiria, do której w kilku przykładach
trzeba także się odwołać.
Każdy, kto zetknął się z pracami Whorfa pamięta podane przez niego
przykłady, wyjaśniające, że niefrasobliwe zachowania pracowników w okolicy
składowania pustych beczek podyktowane były – w jego opinii – wpływem,
jaki wywierał na nich termin „pusty” [Whorf, 1982, s. 182-183]. Szczególnie
ważne dla sformułowania tezy relatywizmu językowego były jego badania
porównawcze języka używanego przez Indian Hopi z standardowymi językami europejskimi. Pamiętamy, że kluczowe w tym względzie były badania
dotyczące sposobów opisu czasu. Między innymi przykłady dotyczące
określeń czasu, jego fazowania i odmierzania, następnie różnice związane
z wyróżnieniem i posługiwaniem się rzeczownikami przeliczalnymi i nieprzeliczalnymi, które spotykamy w językach indoeuropejskich i języku Hopi,
skłoniły Whorfa do następującej hipotezy:
Doszedłem do wniosku, że bezzasadne jest twierdzenie jakoby Indianin Hopi, znający
tylko własny język i kulturowe zaplecze swej społeczności, miał te same co my pojęcia
czasu i przestrzeni, które uważa się za intuicyjne i na ogół traktuje jako uniwersalne
[Whorf, 1982, s. 98].

1.2. Współczesne rozwinięcie tezy Sapira-Whorfa
Interesującymi obszarami badawczymi mającymi świadczyć o determinującej
funkcji języka są te, które pozwalają na pokazanie, jak specyﬁczne, istniejące w jednym języku wzorce semantyczne mogą wpływać na aktywność
poznawczą, która wydaje się być związana bądź wprost z percepcją, bądź
z aktywnością sensoryczno-motoryczną. W tym przypadku interesującymi
przykładami mogą być występujące w różnych językach kategorie semantyczne związane z percepcją barw [por. Kurcz, 2000; Tokarski, 1995; Bobryk,
1993a, s. 278-280] lub konﬁguracjami przestrzennymi dotyczącymi kategoryzowania tego, czy coś jest „na”, „w” lub „wokół” [Bowerman, 2003, 2007]3.
3

W tym miejscu nie podajemy oceny poszczególnych badań i eksperymentów, pragniemy jedynie podkreślić, że w dużej mierze badania dotyczące kolorów przeprowadzane
przez Berlin i Kay, Browna i Lenneberga i Lentza, były inspirowane hipotezą Sapira-Whorfa.
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Jak wygląda próba uzasadnienia takiego wpływu języka, o którym
mówi teza Sapira-Whorfa, pokażę na przykładzie badań Levinsona. Na
szczególną uwagę zasługują badania dotyczące porównania dwóch sposobów lokalizacji przedmiotów: względnego, zależnego od obserwatora (coś
jest po mojej lewej stronie lub z przodu), oraz absolutnego, niezależnego od
obserwatora (np. coś znajduje się na południu lub na wchodzie) [Levinson,
1996a; Pederson, Danziger, Wilkins, Levinson, Kita, Senft, 1998, s. 557-589].
Levinson i inni badacze zauważyli, że istnieją języki (Tzeltal or Arrernte),
w których dominuje absolutny sposób opisu i które używają tych samych
ram lokalizacji niezależnie od pozycji obserwatora. Przykładowo nie tylko
określa się w nich, że Warszawa jest na północ od Krakowa, ale także, że
nóż znajduje się na południe od talerza. Nie ma więc znaczenia, czy mówi
się o przedmiotach w zasięgu obserwatora czy nie, gdyż zawsze używa
się jednakowych ram odniesienia. Specyﬁ ka tych języków – w odróżnieniu od wielu innych, w których spotykamy dwa sposoby odniesienia lub
w których dominuje zależny od obserwatora opis – sprzyjała postawieniu
pytania, czy językowe różnice mają wpływ na przestrzenne rozumienie
rzeczywistości.
Trzeba jednak zaznaczyć, że o ile pierwsze badania przeprowadzane przez Browna, Lenneberga i Lentza zdawały się potwierdzać słuszność niektórych twierdzeń Sapira i Whorfa,
o tyle badania późniejsze Rosch-Heider podważały je lub znaczenie ograniczały. Warto
podkreślić, że w ocenie tych badań, w nawiązaniu do tez Sapira i Whorfa, kluczowe jest
rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej rozumienia percepcji. Jeśli percepcję pojmiemy wąsko,
wyłącznie jako proces odbierania danych sensorycznych i reagowania na pewne dane zmysłowe połączone co najwyżej z ich postaciowym ujęciem, to wówczas udział języka jest praktycznie wyłączany. Jeśli jednak ujmiemy percepcję jako proces, w którym dochodzi do ujęcia
czegoś w pozasensoryczne kategorie, czyli jako proces, który nie kończy się odróżnieniem
pewnych postaci zmysłowych, lecz ich sklasyfikowaniem połączonym z pewną formą reifikacji jednostkowej, to wówczas wpływ języka (różnice słownikowe i gramatyczne pomiędzy
językami) może się pojawić. Jak zobaczymy w rozdziale trzecim, sprawa zakresu determinizmu językowego, udziału języka w naszym myśleniu, będzie uzależniona od wyróżnienia
(autonomii) treści niekonceptualnych od konceptualnych oraz udziału tych ostatnich w percepcji [por. Crane, 1992; Peacocke, 1998]. W tym kontekście niezmiernie ważna jest uwaga
Bobryka, że gdy Sapir i Whorf piszą o spostrzeganiu, to nie rozumieją poprzez to jakiegoś
elementarnego procesu sensorycznego, lecz percepcję wraz z interpretacją [Bobryk, 1993,
s. 280]. Moglibyśmy dodać używając słów Davidsona, że trzeba cały czas pamiętać o różnicy między klasyfikowaniem a odróżnianiem i analogicznie między widzeniem widoków
(i ich różnicowaniem), słyszeniem dźwięków (i ich różnicowaniem) a percepcją czegoś jako
czegoś (połączonej z klasyfikowaniem przedmiotów). Według Davidsona tylko ten drugi typ
percepcji jest związany z pojęciami i eo ipso (według Davidsona) z językiem [Davidson, 1998,
s. 24-25]. Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet jeśli pojmujemy percepcję szerzej, co wydaje
się bardziej słuszne [por. Stępień, 1999, s. 134-137], to i tak uzasadnienie wpływu języka na
przebieg i rezultaty percepcji nie może opierać się na zarejestrowaniu kilku lub nawet kilkunastu przypadków pokazujących odmienności w odbiorze pewnych danych zmysłowych
przez ludzi władających odmiennymi językami, lecz wymaga pokazania relacji między posiadaniem i operowaniem określonymi typami treści (szczególnie pojęciowych) a posiadaniem
języka.
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Dokładne przebadanie (występującego u tych osób) niejęzykowego kodu pamiętania,
rozpoznawania i wnioskowania, wraz ze zbadaniem ich zdolności nawigacyjnych oraz
przejawianych przez nich sposobów gestykulacji na bieżąco podczas rozmowy, pokazuje,
że ludzie ci myślą w ten sam sposób, w jaki mówią, tzn. kodują, zapamiętują, wnioskują,
poszukują wyjścia, gestykulują i tak dalej, przy pomocy absolutnie ustalonych współrzędnych, a nie przy pomocy współrzędnych nieabsolutnych [Levinson, Kita, Haun,
Rasch, 2002, s. 157].

Szukając poparcia dla tezy mówiącej, że te specyﬁczne dla danego
języka sposoby lokalizowania przestrzennego wywierają wpływ na nasze
myślenie dotyczące określenia naszego położenia lub umiejscowienia innych
przedmiotów, przeprowadzono następujący eksperyment. Dzieci ustawiono
przed stołem z trzema zwierzątkami, tak jak widać na panelu numer jeden4.
Następnie zebrano rozłożone zwierzęta i odwrócono dzieci o 180 stopni
do innego stołu. W kolejnym kroku dzieciom podano z powrotem te trzy
zwierzaczki w przypadkowym porządku i poproszono o ułożenie ich w takim
samych pozycjach, jak były ułożone pierwotnie. Pamiętajmy, że zwierzęta
były ułożone wcześniej tak, że noski zwierząt były skierowane na północ,
czyli po prawej stronie dziecka. Wynik był taki, że dzieci mówiące językiem,
w którym występują tylko absolutne ramy odniesienia, ułożyły zwierzęta
tak, jak na panelu 2a, z kolei dzieci mówiące językiem, w którym dominuje
zależny od obserwatora opis, tak jak na panelu 2b.

4

Za Pederson, Danziger, Wilkins, Levinson, Kita, Senft, 1998, s. 557-589.
Panel 1

Stimulus table

Recall table

Panel 2a

Stimulus table

Panel 2b

Recall table

Stimulus table
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myl-jzyk: dziedzictwo nauk empirycznych
Wydaje się, że preferowane ramy odniesienia w języku mają głęboki wpływ na nasze
życie mentalne. Wpływają na (wybierany przez nas) rodzaj kodowania mentalnego
relacji przestrzennej w pamięci, jak też sposób, w który prowadzimy rozważania na
temat przestrzeni, jako że różne ramy odniesień mają różne własności logiczne [Levinson 2003, s. 40]. Chociaż możliwości wyboru pomiędzy różnymi ramami odniesień
są ograniczone jedynie do kilku, to jednak są całkiem wystarczające, by wytworzyć
najsilniejsze „efekty Whorﬁańskie” [tamże, s. 32]5.

W tym miejscu można przywołać szereg badań nad dwujęzycznością.
Szczególnie sugestywne i przemawiające do wyobraźni są badania przeprowadzone przez Erwin-Tripp, Mkiliﬁ, pokazujące, że dla wielu ludzi mówienie
bądź jednym, bądź drugim językiem jest poniekąd – jak sami to ujmują
– zmianą osobowości i poglądu na pewną sprawę. Interesujące są tutaj dane
z eksperymentu polegającego na kończeniu różnych zdań raz w jednym raz
w drugim języku przez te same osoby. Przykładowo osoba mówiąca językiem japońskim oraz angielskim zdanie „kiedy moje pragnienia pozostają
w konﬂikcie z oczekiwaniami mojej rodziny”, odpowiadając po japońsku
dopowiadała, że „jest to czas dużego niezadowolenia”, z kolei po angielsku,
że „robię to, co chcę”. Także badania dotyczące opisu tych samych sytuacji
raz w jednym, raz w drugim języku sygnalizowały istotne zmiany [Grosjean,
2001, s. 280-281].
Pokazuje to, że teza relatywizmu językowego opiera się, z jednej strony,
na twierdzeniu dotyczącym różnic strukturalno-semantycznych między
poszczególnymi językami naturalnymi oraz, z drugiej strony, na twierdzeniu,
że język warunkuje przyczynowo nasz sposób myślenia. Upraszczając nieco
sprawę, rozumowanie obecne w wyżej wyrażonym poglądzie opiera się na
następującym schemacie.
Sylogizm Whorfa
(1) Różne języki wykorzystują różne systemy reprezentacji semantycznej,
które są informacyjnie nieekwiwalentne (przynajmniej w tym sensie, że
stosują różne pojęcia leksykalne);
(2) Reprezentacje semantyczne determinują aspekty reprezentacji pojęciowych;
zatem:
(3) Użytkownicy różnych języków wykorzystują różne reprezentacje
pojęciowe [Gumperz, Levinson, 1996, s. 24-25].
5
Cały zespół podobnych danych podaje Lucy w książce Language, Diversity and Thought: A Reformulation of the Linguistic Relativity Hypothesis. Interesujące są badania pokazujące, jak różnice dotyczące zakresu używania liczby mnogiej wpływają na dostrzeganie
zmian w świecie.
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W uzasadnieniu tezy relatywizmu językowego oba składniki mają podobną doniosłość, są dwoma równorzędnymi przesłankami, choć rozwój badań
Whorfa może sugerować, że teza determinizmu językowego ustawiana jest
jako przesłanka pojawiająca się po uprzednim zarejestrowaniu wielu faktów
wskazujących na istotne różnice tkwiące w poszczególnych językach. Taki
rodzaj determinizmu językowego obejmuje swoim zasięgiem całość naszej
aktywności poznawczej. Każdy rodzaj pojęciowego skategoryzowania nawet
percepcyjnie danego nam świata jest językowo zależny. Język jest swoistego
rodzaju ustawodawcą, który reguluje, w jaki sposób kategoryzujemy dane
płynące do nas z otoczenia6. Mało tego, w pismach Whorfa istnieje dość
głęboko zakorzenione przekonanie, że nabranie dystansu epistemologicznego w stosunku do tego, co jest nam dane bezpośrednio i pierwszoosobowo
możliwe jest wyłącznie dzięki językowi [Schaﬀ, 1982, s. s. 11]. Z kolei, myśląc zawsze w jakimś języku, nie ma możliwości zdystansowania się wobec
niego, wyjścia poza obszar jego wpływów. Sposobność przejrzenia naszego
sposobu myślenia pojawia się tylko wówczas, kiedy konfrontujemy nasz język
z innym językiem, szczególnie egzotycznym. „Egzotyczny język staje się dla
nas lustrem postawionym przed naszym językiem” [Whorf, 1982, s. 136].
Głoszony determinizm pogłębia również fakt, że większość mechanizmów językowych determinujących nasze myśli działa poza zasięgiem naszej
świadomej kontroli. Dzięki konfrontacji z innym językiem pojawia się – jak
się zdaje – jedyne w swoim rodzaju uświadomienie sobie mechanizmów
sterujących i zawiadujących naszym systemem poznawczym. Dostęp do
myśli jest dostępem poprzez zachowania werbalne, najlepiej opisywane
z punktu widzenia innego języka. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego,
jak uznać, co też czyni Whorf, że „myślenie jest czymś tajemniczym i niemal
6

Wypada w tym miejscu podkreślić, że dzięki przyjęciu tych zasad Whorf, głosząc relatywizm językowy, nie głosi jedynie, że pojęciowe wyposażenie osób władających różnymi
językami różni się między sobą, lecz również, że owe wyposażenie jest swoiste dla danego
języka i co więcej nieprzekładalne. Słusznie zauważa Grobler, że w tych twierdzeniach nie
chodzi jedynie o względność pojęciową, lecz o relatywność w sensie dosłownym, która wyklucza wszelki przekład, a tym bardziej przekład zachowujący wartość logiczną zdań. Mając
na uwadze odróżnienie względności pojęciowej od relatywizmu lub przestrogę, że względność pojęciowa nie musi pociągać za sobą relatywizmu, widać lepiej sens twierdzeń Whorfa
o zasadniczej odmienności między systemem pojęciowym narzucanym np. przez język Hopi
i języki europejskie [por. Grobler, 2000, s. 47-53, oraz rozważania w sprawie interpretacji
stanowiska Humboldta, Rotter, 2003, s. 38-42]. W tym sensie trzeba z tezą Sapira-Whorfa
łączyć stanowisko, które, jak rzecz tę omawia Piłat, nie tylko mówi o odmienności między
językami, lecz które stawia hipotezę, że wyznaczoną przez język odmienność pojęciową cechuje sztywność i nieprzenikliwość, co oznacza, że różnice między językami a następnie systemami pojęciowymi są nieprzekraczalne [Piłat, 2000, s. 50-51; por. Wojtysiak, 2005, s. 45-49].
Podążając tym tropem, mówię w tekście, że jest to wizja, w której język traktuje się jako
rodzaj soczewki, która wyznacza sztywną (nieprzekładalną) perspektywę patrzenia na świat.
Trzeba ją odróżnić od wizji, która posługuje się metaforą języka jako skrzynki narzędzi lub
ujmuje język jako formę rusztowania dla uformowania sekwencyjnie rozbudowanych myśli.
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całą naszą dotychczasową wiedzę o nim zawdzięczamy badaniom nad językiem” [tamże, s. 339]. Wzorce języka są w tej koncepcji wzorcami naszego
myślenia, zaś badania tychże wzorców językowych są jedynym sposobem
uzyskania jakiejkolwiek wiedzy na temat myśli. W tym kontekście można
odnieść wrażenie, że bez języka myśli byłyby pewnym rodzajem rozrzuconych
puzzli, pozbawionych odpowiedniego modelu i wzorca, zgodnie z którym
mogłyby zostać ułożone. W każdej poznawczej aktywności jesteśmy zdani
na łaskę języka7.
W związku z podanymi wyjaśnieniami widzimy wyraźnie, że prezentowany program badawczy, źródłowo związany z dziedzictwem Humboldta
i Whorfa, osadzony jest na metaforze języka jako soczewki, przez którą
patrzymy na świat. Językowe okulary są osadzone na naszym nosie niejako
na stałe. Spojrzenie spoza nich wydaje się być niemożliwe. Owo narzędzie,
jakim jest język, nie jest wykorzystywane do wykonania specyﬁcznie określonych zadań czy przedsięwzięć, które cechują się strukturalną złożonością
7

Taką wizję, w której język odgrywa aż tak fundamentalną rolę, opisuje Orwell w książce Rok 1984. Pisze on na przykład, że gdy nowomowa wejdzie całkowicie do powszechnego
użytku, a staromowa ulegnie zapomnieniu, to jakakolwiek herezja myślowa stanie się nierealna. Sądzi on, że po przeprowadzeniu szeregu zabiegów językowych typu: eliminacji słów,
wszechobecności określonych zwrotów językowych, wykorzystywania antynomii, oksymoronów itd. ludzie nie będą w stanie rozwinąć myśli, które nie byłyby niezgodne z wizją nakreśloną przez partię [Orwell, 1988, szczególnie strony 207-216]. Opis środków językowych,
do jakich odwołuje się Orwell przedstawia Tambor w tekście Wpływ języka na postrzeganie
rzeczywistości [1999, s. 229-242]. Kiedy dyskutujemy te kwestie, to musimy pamiętać, że
w szerszym planie chodzi tutaj o zdefiniowanie czegoś, co określa się mianem „językowego
obrazu świata”. Z prac na ten temat można zauważyć, że na dyskusji wokół tej kwestii ciążą
współcześnie nie tylko rozważania akademickie na temat tezy Sapira-Whorfa, lecz również
– jak podkreśla Bartmiński – nasze doświadczenia z nowomową, tj. „językiem propagandy” [Bartmiński, 1999b, s. 7-8]. W tym kontekście (respektując badania etnolingwistyczne
oraz społeczną praktykę) podkreśla się, że „wyzwolenie się z «niewoli słów» przezwyciężenie iluzji, fałszywych wartościowań narzuconych nam przez struktury języka i dotarcie
do «nagiej» prawdy o świecie nie jest zapewne możliwe do końca” [tamże, s. 8]. Podkreśla
się bowiem, że tkwimy w języku zbyt głęboko, by móc wyjść poza niego. Warto również
podkreślić, że na pojęcie językowego obrazu świata składa się to, co zawiera się w wizji
świata (angielskie view of the world) oraz to, co zawarte jest w obrazie świata (niemieckie
das sprachliche Weltbild). Rozumie się przez to zespół sądów utrwalony w języku w jego
formach gramatycznych, słownictwie, kliszowych tekstach lub w tym, co jest implikowane przez teksty językowe [Bartmiński, 1999a, s. 104; por Bartmiński, Tokarski, 1986]. Można również powiedzieć, że przez językowy obraz świata rozumie się „strukturę pojęciową
utrwaloną (zakrzepłą) w systemie danego języka, a więc w jego właściwościach gramatycznych i leksykalnych (znaczeniach wyrazów i ich łączliwości), realizującą się, jak wszystko
w języku, za pomocą tekstów (wypowiedzi)” [Grzegorczykowa, 1999, s. 41]. Gwoli ścisłości
trzeba jednak pamiętać, że takie ujęcie samo z siebie nie przesądza kwestii determinizmu
językowego, a tym bardziej relatywizmu językowego, choć w jakiś sposób mówi o odmiennej kodowalności pojęć w różnych językach, zostawiając jednakże otwartą sprawę zakresu
tych pojęć oraz sposobu ich wyłaniania się (czy jest on językowy, czy pozajęzykowy) [Grzegorczykowa, 1999, s. 39-46, por. tenże, 2007, s. 198-200, por. Gleitman,Pappafragou, 2005,
s. 633-663].
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lub rozpostarciem w czasie. Językowych okularów nie nakładamy tylko
wtedy, gdy chodzi nam o dojrzenie czegoś z oddali lub przeczytanie czegoś,
co napisano drobnym druczkiem. Raz nałożone nie mogą być zdjęte. Nie są
jednak częścią naszego biologicznego wyposażenia, lecz czymś, co „osadza
się na nosie” w rezultacie uczenia się i przebywania w określonej sytuacji
językowej. To, co możemy zrobić to jedynie nauczyć się nosić na zmianę
kilku wersji różnie skonstruowanych okularów. Levinson, Pederson i Wilkins
broniący mocnej wersji związania myśli z językiem – a zarazem głównego
nerwu w tezie Sapira-Whorfa – uznają, że używanie konkretnego języka
jest czymś więcej niż wytworzeniem zwykłego przyzwyczajenia. Używanie
systemu językowego faktycznie zmusza mówiącego do takiego sposobu myślenia (postrzegania, kategoryzowania), którego inaczej mógłby nie dokonać.
[Pederson, Danziger, Wilkins, Levinson, Kita, Senft, 1998, s. 586]. Co ważne,
autorzy broniący obecnie sztandarowych twierdzeń podanych przez Sapira
i Whorfa są w pełni świadomi opozycji, w jakiej pozostają wobec szeregu
głoszonych współcześnie twierdzeń na terenie lingwistyki i psycholingwistyki. Odsłonięcie tych opozycji – najpierw w wersji skrajnej a następnie
umiarkowanej – pozwoli pokazać główną oś, wokół której spór dotyczący
relacji myśl-język toczy się na terenie lingwistyki.

1.3. Formy sprzeciwu wobec tezy relatywizmu językowego
W artykule Language and Mind: Let’s Get the Issues Stright Levinson podkreśla, że starając się pokazać, że (1) języki różnią się w swojej semantyce tak
samo, jak różnią się w swej formie, (2) różnice semantyczne muszą stać się
źródłem różnic kognitywnych, (3) kognitywne korelaty różnic semantycznych można potwierdzić empirycznie, chciał tak naprawdę spowodować, aby
pewien zbiór poglądów dający się zebrać pod nagłówkiem „Simple Nativism”,
stał się przeżytkiem [Levinson, 2003, s. 42]. Levinson uważa, że tym, co
łączy wielu myślicieli radykalnie opozycyjnych względem determinizmu
językowego (w wersji mocnej) jest przekonanie, że to, co różni między sobą
języki sprowadza się do tego, co znajduje się na powierzchni i co można
porównać do zmiany pewnych części garderoby. W rzeczy samej jednakże
„u spodu mamy to samo ciało i tę samą krew” [tamże, s. 26]. Levinson widzi dwa główne ﬁlary, na których opiera się ów pogląd. Jednym z nich jest
idea mówiąca o uniwersalnym i wrodzonym charakterze syntaktyki – kojarzona z Chomskym. Drugim ﬁlarem jest idea – bardziej niedogodna dla
zwolenników tezy Sapira-Whorfa – wedle której semantyka dana jest we
wrodzonym „języku myśli”.
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1.3.1. Uniwersalizm gramatyczny
Patrząc na tradycję badań Sapira i Whorfa z perspektywy Chomsky’ego,
dostrzegamy, że przedsięwzięcie zaproponowane w duchu relatywizmu
językowego opiera się na badaniu struktur powierzchniowych, bez postulowania struktury leżącej u podłoża poszczególnych realizacji (poszczególnych
języków). W zderzeniu z tradycją Chomsky’ego widoczne jest również, że
jest ona związana z ideą mówiącą o społecznym przekazie języka oraz że
w istotnym sensie nabudowana jest ona na przekonaniu, iż źródłem naszej
wiedzy są informacje pochodzące ze środowiska – w tym przypadku językowego. Z kolei w zderzeniu z naciskiem, jaki Chomsky kładł na analizę
składni i gramatyki, zdajemy sobie sprawę, że teza relatywizmu językowego
związana jest bardziej z badaniami leksykalnymi niż badaniami dotyczącymi
składni. Ustalenia Chomsky’ego mówiące, że:
(a) różnorodność realizacji językowych jest wyznaczana przez strukturę
głęboką [Chomsky, 1972, 2006a],
(b) gramatyka języka jest opisem wewnętrznej kompetencji idealnego
użytkownika,
(c) rozwój zdolności językowej przebiega podobnie do rozwoju narządów
ﬁzycznych [Chomsky, 1995, s. 95],
(d) istnieją ścisłe zasady powszechnie wyznaczające ogólną strukturę
każdego z ludzkich języków [por. Chomsky, 1988],
dały podstawy do poszukiwania w języku (kompetencji językowej) tego, co
uniwersalne i wspólne oraz tego, co wrodzone i biologiczne. Idee Chomsky’ego
– na które zwracają uwagę m.in. Rosner, Lyons i Aitchison – mówiące, że
(i) „rola doświadczenia w procesie nabywania konkretnego języka, jakim
posługuje się środowisko dziecka, sprowadza się [...] do ustalenia wartości
parametrów w zasadach gramatyki uniwersalnej” [Rosner, 1995, s. xxxvii]
oraz (ii) „istnieją ścisłe zasady wyznaczające ogólną strukturę każdego
z ludzkich języków” [Aitchison, 1991, s. 34], podważały podstawy teoretyczne,
na których wspierały się wnioski wyciągane z badań nad różnorodnością
widoczną w różnych językach. Uniwersalizm gramatyczny na poziomie
struktur głębokich sprzyjał przekonaniu, że za różnorodnością sposobów
językowego prezentowania własnych myśli na forum publicznym kryje
się jednolita struktura myśli.8 Odróżnienie obu poziomów, wraz z podaną
8

Wysuwając na plan pierwszy tezę o uniwersalności gramatyki, nie możemy zapominać, że w podejściu Chomsky’ego jest ona spleciona z hipotezą o wrodzoności języka i zlokalizowana na planie dyskusji z empiryzmem. Kiedy mówimy o hipotezie wrodzoności, to
w istotnym sensie mówimy o mechanizmie przyswajania języka (Language Acquisition Device, LAD), który obejmuje sobą zasadniczo dwa składniki: uniwersalia językowe oraz mechanizm stawiania hipotez. Jak mówi Aitchison, „Chomsky uważa, że dzieci są wyposażone
we wrodzony mechanizm stawiania hipotez [...]. Przy stawianiu takich hipotez dzieci kierują
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interpretacją biologiczną, podważało w znacznym stopniu tezę o istotnym
zróżnicowaniu między językami, nie wykluczało jednakże, że język w swej
strukturze głębokiej i kompetencyjnej ma przemożny wpływ na procesy
kognitywne [por. Chomsky, 1995]. W swej zasadniczej warstwie stanowisko
Chomsky’ego uderzało przede wszystkim w pierwszą przesłankę w rozumowaniu Whorfa. Chomsky, podobnie jak Sapir i Whorf, widział w języku coś
więcej niż tylko środek komunikacji. Jednakże udział języka w myśleniu –
w rozwiązaniu Chomsky’ego – odbywa się na poziomie formy logicznej, a nie
na poziomie samej realizacji (odmiennej w różnych językach). Jednocześnie
kompetencja językowa, mająca swój udział w rozwoju i kształtowaniu się
kompetencji poznawczych, w bardzo ograniczonym zakresie obejmowała
informacje semantyczne. Tak skonstruowana teza na poziomie społecznym,
entolingwistyczym i kulturowym – o który chodziło Whorfowi – stawała
się mało interesująca.
Jej wartość oraz sens widoczny stawał się w badaniach nad umysłem
na terenie lingwistyki „mentalistycznej”. Takie podejście redeﬁ niowało
następnie argumentacje na temat związku myśli z językiem. Uzasadnienie
tezy o determinizmie językowym nie odbywało się w drodze wskazywania odmiennych wzorców językowych i wynikających z nich odmiennych
sposobów myślenia, lecz koncentrowało się na pokazaniu, że uniwersalne
własności języka, zarówno te odnoszące się do składni, syntaktyki, jak i te
odnoszące się do semantyki (np. zasada kompozycjonalności) są nośnikami
lub generatorami tworzenia pewnych kategorii myśli. Kładąc nacisk na syntaktykę podkreśla się, iż raz może tu chodzić o wkład, jaki w nasze myślenie
wnosi opanowanie gramatyki wziętej en bloc (Bickerton, 2001), innym razem
się wbudowaną wiedzą o uniwersaliach językowych” [1991, s. 131]. Pamiętajmy, że na uniwersalia językowe składają się podstawowe elementy języka oraz mechanizmy ich łączenia. Jak
zauważa Kurcz, kompetencja językowa – według Chomsky’ego – jest wrodzona w całej swej
złożoności, a więc „reguły składnika syntaktycznego, semantycznego, fonologicznego, kategorie, jak np. kategoria rzeczownika, subkategorie, jak np. policzalność, żywotność” [Kurcz,
1976, s. 208]. Wobec tego nie postuluje się tutaj istnienia wyłącznie „wrodzonego systemu
pomnażania wiedzy przez przetwarzanie danych, formowanie nawyków i indukcję”, na co
godzi się także współczesny empiryzm, lecz przyjmuje „aktywny system, który jest zarówno źródłem kompetencji językowej jak i innych systemów wiedzy i przekonań” [Chomsky,
w: Rosner, 1995, s. xlvii]. Jak podkreśla Rosner, postulowane przez empiryzm mechanizmy
wrodzone „w szczególności indukcyjne procedury uogólnienia, nie wnoszą nic do zawartości
tej wiedzy” [tamże, s. xlvii]. Z kolei głoszony przez Chomsky’ego antyempiryzm i antybehawioryzm głosi znacznie więcej, niż to, że uwarunkowanie reakcji nie jest wystarczającym
wyjaśnieniem uczenia się języka. Chomsky postuluje nie tylko istnienie mechanizmu, lecz
czegoś co „określa formę powstających w rezultacie systemów wiedzy i przekonań” [tamże,
xlvii]. Ci, którzy protestują przeciw mówieniu o wrodzonej zawartości umysłu stwierdzają,
że umysł dziecka jest „jakoś «nastawiony» na analizowanie takich struktur, jakie cechuje
język ludzki, [...] nie oznacza to jednak, że w postaci wiedzy wrodzonej dany jest sam system
gramatyczny [Slobim, 1996; por. Aitchison, 1991; por. Lyons, 1998; Kardela, Muszyński (red.),
1986; Stanosz, 1977, s. 5-22].
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o opanowane wybranych struktur językowych, przykładowo – umiejętności
zagnieżdżenia jednego zdania w drugim czy nabycia jednostek gramatycznych
pozwalających na budowanie kognitywnych opozycji, które dają podstawę
do reprezentowania w pierwszym przypadku fałszywych przekonań żywionych przez inne osoby, a w drugim uzdolniają do budowania kognitywnych
reprezentacji lokalizujących przestrzennie przedmioty, kierunki czy ilości.
Niektórzy autorzy uwzględniający z kolei aspekt semantyczny, w duchu
uniwersalnego podejścia, wskazują, że funkcja języka sprowadza się do łącznika różnych zinterpretowanych już semantycznie leksykalnych bloczków
(najczęściej związanych z określonymi modularnie systemami poznawczymi)
w taki sposób, że w ich efekcie powstają nowe całości, których nabycie nie
było możliwe w ten sam sposób, w jaki nabyte zostały poszczególne składniki
leksykalne. Przykładowo kompozycjonalność semantyczna języka naturalnego – przy założeniu znajomości znaczeń wyrazów na lewo od, niebieski,
rzecz – pozwala rozpoznać znaczenie wyrażenia na lewo od niebieskiej
rzeczy [Spelke, 2003, s. 306]. Co ważne, także autorzy podważający deterministyczną hipotezę wiążącą myśl z językiem, ale jednocześnie respektujący
uniwersalizm gramatyczny Chomsky’ego, koncentrują się na pokazaniu, że
to, co rządzi naszymi myślami w aspekcie ich struktury wewnętrznej oraz
relacji między nimi nie jest, jak sądził Chomsky, systemem gramatycznym
(syntaktycznym) przykładowo opierającym się na regułach frazowych czy
strukturalnych relacjach, lecz systemem i regułami konceptualnymi. Generatorem naszych myśli i inferencji między myślami nie są więc struktury
syntaktyczne, lecz niezależny od języka, nienależący do kompetencji językowej
system konceptualny [Jackendoﬀ, 1997, s. 33-34]. Jak mówi Jackendoﬀ, tylko
system konceptualny – ze wspomnianą niezależnością – ogranicza generowanie zdań typu: Bezbarwne zielone myśli śpią wściekle, jak widzimy zdań
perfekcyjnych pod względem gramatycznym i zbudowanych z elementów
posiadających znaczenie [1997, s. 31-32].

1.3.2. Uniwersalizm konceptualny
Rozwijając dalszy wątek przedstawionych wyżej przemian, jakie zachodziły
w dyskursie na temat relacji myśl-język, warto przytoczyć fragment z artykułu
Rola predyspozycji kognitywnych w przyswajaniu systemu semantycznego
M. Bowerman, pokazujący, jak dalece stanowisko Chomsky’ego wpłynęło
na klimat dalszych badań, które w konsekwencji miały doprowadzić do
radykalnego sprzeciwu wobec tezy determinizmu językowego.
Czerpiąc inspirację z prac Chomsky’ego, wczesne badania nad uniwersaliami językowymi zmierzały przede wszystkim w kierunku uchwycenia formalnych składników
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właściwości języka. Stopniowo jednak semantyka również stawała się przedmiotem
tych badań. Badania porównawcze, takie jak klasyczna praca Berlina i Kay’a na temat nazw kolorów zaczęły dowodzić, że języki są bardziej do siebie podobne niż
zakładano wcześniej. Inne przykłady poświadczające podobny stan rzeczy to studium Allana na temat semantyki ruchu i przyczynowości [...] [Bowerman, 2003,
s. 258].

Trudniejsze do przyjęcia dla zwolenników relatywizmu językowego
są jednak sformułowania, które mówią, że istnieją uniwersalne jednostki
semantyczne stanowiące odwzorowanie posiadanych niezależnie od języka
pojęć oraz że zastane przez podmiot językowe wyrażenia w istocie pełnią
rolę nalepek dla posiadanych uprzednio pojęć. Między innymi w związku
z tymi założeniami twierdzi się najczęściej, że:
Znajomość języka to wiedza o tym, jak przełożyć język mentalny na ciągi słów i vice
versa. Ludzie nie posługujący się żadnym językiem ciągle jednak mieliby język mentalny
[Pinker, 1994, s. 82].
Możliwe jest przypuszczenie, że kategorie i struktury językowe są mniej lub bardziej
bezpośrednim odwzorowaniem z wcześniej istniejącej przestrzeni konceptualnej, zaprogramowanej w naszej naturze biologicznej. Ludzie wymyślają słowa, którymi oznaczają
swe pojęcia [Li, Gleitman, 2002, s. 266].

To, co mówi Pinker, Li i Gleitman można odczytać jako wyraz przekonania, że brak w jakimś konkretnym języku naturalnym pewnych struktur
gramatycznych lub pojawiający się w pewnym obszarze języka ograniczony
zasób środków leksykalnych w porównaniu z innym językiem wcale nie musi
oznaczać, że w ramach owego języka nie istnieją odpowiednie zasoby, aby
dokonać analogicznie ważnych odróżnień. Aby posłużyć się przykładem
przywoływanym często w analizach lingwistycznych, warto tutaj wspomnieć
ustalenia dotyczące używania konstrukcji warunkowych w języku angielskim
i chińskim, w którym brak trybu warunkowo-przypuszczającego. Okazało
się, że użycie specjalnych wyrażeń idiomatycznych występujących w języku
chińskim rekompensuje brak trybu warunkowo-przypuszczającego [por.
Kurcz, 2000, s. 171]. Sprzeciw Pinkera oraz Gleitman jest jednakże bardziej
fundamentalny i nie da się go zamknąć w konstatacji mówiącej, że w każdym języku, oczywiście w swoisty dla siebie sposób, istnieją odpowiednie
zasoby wyrażeń pozwalających na wyrażenie semantycznie równoważnych
treści.
Pinkerowi oraz całej grupie badaczy sympatyzujących z programem języka
myśli chodzi o pokazanie, że wyrażenie zgody (w jakiejkolwiek wersji) na tezę,
że słowa i zdania determinują nasze pojęcia i myśli jest nie tylko utożsamieniem języka z myślą, lecz w rzeczy samej opowiedzeniem się za doktryną
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„czystej tablicy”9. Zdaniem Pinkera „jeżeli w intelekcie nie ma niczego, czego
nie byłoby wcześniej w zmysłach, to słyszane słowa są oczywistym źródłem
każdej abstrakcyjnej myśli, której nie można sprowadzić do obrazów, zapachów
czy dźwięków” [Pinker, 2005, s. 297]. Zauważmy dalej, że radykalny sprzeciw
wobec doktryny determinizmu językowego jest jednocześnie sprzeciwem
wobec modelu, który ze względu na empirystyczne założenia kwestionuje
hipotezę o istnieniu zarówno uniwersalnych, jak i wrodzonych pojęć. Forpocztą poglądów Pinkera, (częściowo Chomsky’ego), Gleitman i Fodora,
na których wspiera się krytyka tezy Sapira-Whorfa, są przekonania, że (a)
znaczny, a nawet cały zestaw naszych pojęć jest niezależny od doświadczenia,
(b) wyrażenia językowe wyłącznie etykietują posiadane uprzednio pojęcia
oraz (c) znajomość języka polega na umiejętności przełożenia języka myśli na
ciągi słów [por. Chomsky, 1991, s. 26-53; Fodor, 1976; Pinker, 1994]. Odnosząc
ponownie do przykładu, na który powoływał się Levinson, owe ogólne twierdzenia przekłada się na argumentację w konkretnych kwestiach, które dotyczą
wspomnianego przykładu dotyczącego przestrzennej nawigacji zależnie od
posługiwania się w języku absolutnymi bądź relatywnymi ramami odniesienia.
„Napęd przyczynowy” zakorzenionych stylów rozumowania przestrzennego i sposobów mówienia, które znajdujemy w różnych społecznościach, mogą być pochodną
otaczających je warunków przestrzennych [...]. Systemy językowe są jedynie sposobem
wyrażania, który mówiący wynajdują, aby opisać swoje przedstawienia i manipulacje
mentalne dotyczące ich świata odniesień. W zależności od warunków miejscowych,
9
Podkreślano wcześniej, że stanowisko klasycznie rozumianego determinizmu językowego w wersji zaproponowanej przez Whorfa i Sapira jest związane z mocną wersją empirystyczną dotyczącą nabywania pojęć, uczenia się języka oraz wykształcania się struktur
umysłowych. Umysł podobnie jak pojęcia formowany jest w wyniku oddziaływania bodźców
zewnętrznych. Pinker uważa, że taki pogląd można określić mianem „Standard Social Sience
Model” [1994]. Opozycja, którą tutaj próbuje się nakreślić, ma mieć zatem wymiar fundamentalny. Chce się tutaj powiedzieć nie tylko, że gramatyki generatywne poszczególnych
języków są odmianami jednego wzorca tzw. gramatyki uniwersalnej (Universal Grammer),
lecz również, że pod powierzchniowym zróżnicowaniem kultur mogą kryć się uniwersalne
mechanizmy umysłowe. Siłą tych twierdzeń nie jest jedynie uznanie, że istnieje jakaś przedjęzykowa wiedza, uprzednia i niezależna wobec języka, którym się mówi, lecz że pojęcia w całej swej rozciągłości muszą być nam dane przed doświadczeniem. Wobec tego przyswajany
przez dzieci język co najwyżej etykietuje posiadane uprzednio pojęcia. Częstokroć częścią
składową tego poglądu jest także twierdzenie, że spora część naszych działań poznawczych
musi być prowadzona w innym języku niż język naturalny (w tym, którego się uczymy)
[por. Pinker, 2005, s. 63-66; Chomsky, 1991, s. 29; Fodor, 1976, s. 64-65]. Podkreślenie tych
spraw jest niezmiernie istotne, jeśli będziemy chcieli zrozumieć zwrot, jaki dokonał się we
współcześnie prowadzonej argumentacji na rzecz pewnej wersji determinizmu językowego
(kognitywnej koncepcji języka). Choć sprawy te będziemy szeroko dyskutowali w rozdziale
czwartym, warto już teraz przytoczyć głos Carruthersa. „It is important to see, however, that
someone endorsing the cognitive conception of language does not have to regard language
and the mind as cultural constructs, either socially determined or culturally relative. In fact,
the cognitive conception of language can equally well be deployed along with a modularist
and nativist view of language and mind” [1996, s. 3].
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w których się znajdują (żyją), wybierają z językowo dostępnej puli środków te, które
służą do opisania obszarów i kierunków w przestrzeni. [...] W końcu, tym co się liczy
naprawdę jest (właśnie) myśl [Li, Gleitman, 2002, s. 294].

1.4. W kierunku rozwiązania pośredniego
W nawiązaniu do uwag Wierzbickiej z książki Understanding Cultures
Through Their Key Words trzeba zauważyć, że krytyka w powyższym duchu
(obecna w pracach Pinkera, Fodora) podważa każdą możliwą argumentację
mówiącą o wpływie języka na nasze myślenie [por. Wierzbicka, 1997, s. 23].
Jest ona tak radykalna (głównie ze względu na wspomniane wyżej założenia:
postulat istnienia języka myśli), iż zamyka możliwość rozważenia sytuacji,
w której obok wrodzonych i uniwersalnych jednostek pojęciowych – które
można uznać za niezależne od języka – istnieją specyﬁczne jednostki semantyczne związane z określonym językiem [tamże, s. 6-7]. Analogiczny
wydźwięk, jak uwagi Wierzbickiej – sugerujące potrzebę pośredniego rozwiązania między skrajnym podejściem Whorfa z jednej, a Pinkera z drugiej
strony – mają słowa Bowerman:
Wobec dzisiejszego zainteresowania uniwersaliami językowymi badacze zazwyczaj
marginalizowali lub pomijali różnice między sposobami semantycznej kategoryzacji
w różnych językach. Tymczasem, chociaż najnowsze badania wykazywały, że języki są
semantycznie mniej zróżnicowane niż sądzono wcześniej, w żadnym wypadku nie są pod
tym względem jednolite. W większości semantycznych domen występują istotne opcje,
spośród których poszczególne języki mogą „wybierać”, aby nadać formę strukturalną
kategoriom znaczenia, z którymi związane są wyrazy, gramatyczne morfemy i wzorce
konstrukcji [Bowerman, 2003, s. 271].

Bowerman w tym samym artykule, z którego pochodzi przytoczony fragment, stara się zebrać różne powody, które spowodowały zmierzch radykalizmu zawartego w twierdzeniach Whorfa. Mówi ona nie tylko o przemianach
w lingwistyce, ale także w psychologii oraz badaniach nad akwizycją języka
[Bowerman, 2003, s. 257-264]. Według niej wspólnym mianownikiem całego
szeregu ustaleń w przywołanych obszarach badawczych była jednoznaczna
sugestia, że „jakaś forma kognitywno-percepcyjnego zrozumienia wykształca
się w umyśle dziecka zanim zacznie się ono posługiwać formami językowymi”
[s. 263]. W obecnych pracach Bowerman stara się pokazać, że uznanie, iż
pewien zespół pojęć powstaje autonomicznie, a więc niezależnie od języka,
wcale nie niweczy podstaw do uznania, iż ze względu na różnice między
językami mogą pojawić się istotnie odmienne sposoby kategoryzacji pewnych
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zdarzeń. Mówiąc bardziej precyzyjnie, „nie można dopatrywać się w kategoriach semantycznych bezpośrednich odzwierciedleń struktury myślenia
pozajęzykowego. Stanowią one raczej poziom organizacji, na którym spośród
wszystkich możliwych klasyﬁkacji elementów ludzkiego doświadczenia język
wybiera pewne opcje łącząc je ze sobą i jednocześnie pomija inne” [s. 281]10.
Takie podejście docenia istotne różnice między językami i stara się pokazać,
jaki wpływ mają one na nasze kategoryzacje – nie wykluczając przy tym
istnienia pojęć uniwersalnych i niezależnych od języka. Świadectwem tego
złożonego stanu rzeczy są analizy relacji przestrzennych, demonstrujące
międzyjęzykowe zróżnicowania w kategoryzowaniu tychże relacji w różnych językach [tamże, s. 275; Bowerman, 1996, s. 169]. Uwzględnienie dość
istotnego zróżnicowania w kategoryzowaniu relacji przestrzennych oraz
szybkości, z jaką młodzi użytkownicy języka przyjmują owe specyﬁczne
sposoby semantycznego kategoryzowania skłania Bowerman do zdystansowania się wobec hipotezy Clarka, mówiącej, że rozwój semantyczny
wymaga od dziecka wyłącznie prostego przełożenia pojęć uzyskanych na
10
W tym sensie proponuje się tutaj – jak mówi Bowerman i Choi – bardziej interaktywne podejście, które z grubsza polega na tym, że z jednej strony uznajemy istnienie systemu
pojęciowego niezwiązanego z językiem, z drugiej zaś strony uznaje się tutaj, że nabywany
język wzmacnia lub osłabia te ogólne wzorce tak, że w efekcie końcowym mogą się pojawiać
istotne różnice. Bowerman pokazuje to na przykładzie relacji przestrzennych w różnych
językach. W swych rozważaniach odchodzi ona od uproszczonego modelu jednokierunkowego kodowania w języku wszystkich myśli i pojęć posiadanych uprzednio i niezależnie od
języka. Języka nie pojmuje się jako systemu wyłącznie kodującego system gotowych i uformowanych myśli, lecz jako system, który działa selektywnie i wybiórczo wobec systemu
konceptualnego [por. Bowerman, 2003, 2007; por. Bokus, Shugar, 2007, s. 9-32]. Musimy
pamiętać, że zarówno propozycje Bowerman, jak i Slobina (o której powiem dalej) związane
są z językoznawstwem kognitywnym, które dystansuje się pod wieloma względami od szkoły
opartej na modelach generatywnych. Istnieje cała gama cech wyznaczająca ten pogląd. Na
kilka spraw zwróćmy uwagę. Jedna z nich w jakimś istotnym sensie polega na tym, że w tym
podejściu akcentuje się poznawcze lub pojęciowe podstawy języka. Następnie wiele zjawisk
związanych z językiem (w tym także własności gramatyczne) próbuje się opisać i wyjaśnić
poprzez odwołanie do operacji poznawczych. Z racji położenia nacisku na intencje, z jakimi
się wypowiada to, co się wypowiada oraz na zdolność odczytywania intencji, sceptycznie
ocenia sztywne oddzielenie względem siebie semantyki od pragmatyki. Czynnikiem ważnym jest również to, że składnia nie jest tutaj czynnikiem najważniejszym. Generatywność
myśli nie jest związana ze składnią. Jest to niezmiernie ważna rzecz, która pozwala głosić
np., że konstrukcje składniowe (par excellence), jak „brać nogi za pas” mogą być zastąpione onomatopeicznymi „myk!”, „ojej!”, „hm!” dla wyrażenia tej samej myśli (treści) [Kardela,
1992, s. 11]. W ramach tego podejścia widzimy wyraźne odejście od modelu symbolicznego,
który (w pewnym sensie niezależnie czy mówimy o języku naturalnym, czy języku myśli)
mówi, że myślenie opisuje się poprzez operacje na symbolach jakkolwiek pojętych. System
symboliczny pojawia się w tym nowym podejściu na drugim planie, jako narzędzie, z którego podmiot może skorzystać, nie jest on jednak integralnym mechanizmem (nośnikiem)
myśli. Stanowisko takie można ujmować jako pogląd, który głosi, że język, którym mówimy,
zależy od intencji jego użytkownika lub że kompetencja językowa jest wytworem czynności poznawczych [por. Langacker, 1995, 2003; Lakoff, Johnson, 1988; Dąbrowska, Kubiński,
2003, s. 9-30; Kardela, 1992, s. 9-23; Bokus, Shugar, 2007, s. 9-32; Awdiejew, Habrajska, 2004].
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podstawie doświadczenia pozajęzykowego na system semantyczny w danym
języku [Bowerman, 1996, s. 147; tenże, s. 282]. Zatem „rozwój semantyczny
wymaga czegoś znacznie więcej, niż tylko rozpoznania pojęć na podstawie
doświadczeń pozajęzykowych i następnie dopasowania do nich wyrazów
i gramatycznych morfemów przyswajanego języka” [tamże, s. 283].
Z idącym po tej samej linii sposobem widzenia relacji myśl-język spotykamy się także w pracach Slobina. Szczególnie ważne dla nas są jego
ustalenia z pracy Od „myśli i języka” do „myślenia dla mówienia”. Zastępując parę pojęć myśl-język parą pojęć myślenie-mówienie, Slobin proponuje
przejście od jednostek abstrakcyjnych do czynności – czyli procesów, które
występują w czasie aktu formowania wypowiedzi. Nawiązując częściowo do
idei Humboldta i Whorfa, mówiących o istotnych zróżnicowaniach między
językami, Slobin wskazuje na wnioski, jakie z faktu owego zróżnicowania
wyciągał swego czasu Boas, a które wydają się mu się bardziej słuszne [Slobin,
2003, s. 364]. Propozycja Slobina sprowadza się do stwierdzenia, że wyrażenie
doświadczenia za pomocą środków językowych jest myśleniem dla mówienia
– szczególną formą myśli, która służy komunikacji. Co ważne, „myślenie dla
mówienia wiąże się z wyborem tych cech przedmiotów i wydarzeń, które
(a) pasują do konceptualizacji danego zdarzenia i (b) dają się łatwo zakodować w języku. Sedno sprawy leży w tym, że „w trakcie przyswajania języka
ojczystego dziecko uczy się szczególnych sposobów myślenia dla mówienia”
[tamże, s. 370]. Języki, których się uczymy, nie są neutralnymi systemami
kodującymi, lecz czymś, co wywiera wpływ na kształt naszego myślenia
w trakcie mówienia [tamże, s. 398]11.
W kontekście prezentacji rozwiązania pośredniego warto przywołać
także uwagi odnoszące się do interesującej nas kwestii, które w swoich
rozważaniach nad uniwersalnymi jednostkami semantycznymi – częściowo
w nawiązaniu do prac Slobina i Bowerman – zgłasza już wspominana wyżej
Wierzbicka. Dystansuje się ona od rozważań Chomsky’ego (ze względu na
antysemantyczną orientację) oraz tego podejścia, które w książce Language
Instinct zawarł Pinker (uniﬁkujący program badań międzyjęzykowych i wewnątrzjęzykowych). Nie zajmuje też pozycji, która wykluczałaby istnienie
wrodzonego i uniwersalnego leksykonu myśli oraz, analogicznie, składni
myśli ludzkich [Wierzbicka, 2006, s. 37]. Odkrycie tego, co uniwersalne
wiedzie jedynie przez studia nad poszczególnymi językami, traktowanymi
jako okno, przez które uzyskuje się wgląd w specyﬁczne i swoiste dla danej
11
Mimo wyraźnego odejścia od swoich wcześniejszych poglądów dotyczących „znaczeń
przedjęzykowych” oraz uznawania radykalnej wtórności systemu językowego względem systemu pojęciowego [por. 1985], Slobin dalej nie chce przyjąć w pełni idei Whorfa, lecz stara się pokazać, że jego własne stanowisko bliższe jest historycznie propozycji Boasa, które
dopuszcza istnienie niezależnych od języka pojęć i myśli (w formie obrazów mentalnych)
[Slobin, 2003, s. 364].
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grupy sposoby myślenia. Nie neguje się faktu, że różne języki operują niepowtarzalnymi systemami semantycznymi. Badania semantyczne są jednak
podporządkowane poszukiwaniu w każdym języku elementarnych jednostek,
tzw. indeﬁnibiliów. Odkrywane są one w wyniku analizy konkretnych języków, a potwierdzeniem ich istnienia jest porównywanie języków ze sobą.
Wprowadzenie wątku Leibnizjańskiego, mówiącego o pojęciach prostych i co
ważne wrodzonych, skutkuje tym, że w ramach tej teorii łączy się „radykalny uniwersalizm z relatywizmem”. Akceptując odmienność i wyjątkowość
wszystkich systemów językowo-kulturowych, proponuje się jednakże uznanie
zestawu wspólnych jednostek, pozwalających ująć i opisać różnice między
tymi językami [tamże, s. 33].
Jeśli przyjmiemy (chociażby jako roboczą hipotezę), że po pierwsze, wszystkie języki
mają wspólne jądro (zarówno w swoim leksykonie, jak i swojej gramatyce), po drugie,
że to wspólne jądro jest wrodzone i określone poprzez przedjęzykową «gotowość na
znaczenie» (w stylu Brunnera) i po trzecie to wspólne jądro jest używane jako rodzaj
mini-języka dla powiedzenia tego, co chcemy powiedzieć, wówczas możemy dostrzec,
iż drzwi prowadzące «poza język» zostały właśnie otwarte. Bo chociaż jest tak, że
to wspólne jądro może być tylko zidentyﬁ kowane i zrozumiane via język, to jednak
w istotnym sensie jest ono niezależne językowo: jest czymś określonym przez wrodzony
pojęciowy system i jest czymś niezależnym od wszelkiego idiosynkratyzmu zawartego
w strukturze wszystkich poszczególnych języków [Wierzbicka, 1997, s. 24].

Widoczne jest tutaj poszukiwanie kompromisu między wizją, wedle
której język bezgranicznie trzyma myśl w „morderczym uścisku” i wedle
której wszystkie jednostki leksykalne są złożone (lub co najmniej istotnie
zależne od innych) i tym samym specyﬁczne dla określonego języka a wizją, wedle której język znajduje się wyłącznie na wejściu i wyjściu systemu
myśli. Kompromisowość tego rozwiązania widać w metaforze wieży Babel.
Wierzbicka przyznaje, że rozwiązanie, które mówi o istnieniu uniwersalnych
jednostek semantycznych, nie proponuje wyjścia poza język w absolutnym
sensie, lecz raczej wyjście z wieży kompletnie pomieszanych języków, nieprzystających do siebie [Wierzbicka, 1997, s. 24; por. Eco, 2002]. Zatem, jeśli
uwolnienie myśli od języka realizuje się w tym programie badawczym, to
realizuje się ono w istotnym sensie w nawiązaniu do przekonania, że za
uniwersalnymi jednostkami semantycznymi, wspólnymi dla wielu języków
i danymi w formie „prostych” intuicji językowych, musi kryć się jednolity
i nabywany niezależnie od języka inwentarz konceptualny. Tym, co ma
potwierdzać ów wniosek – bez zapożyczeń z psychologii rozwojowej – jest
fakt izomorﬁzmu odkrywanych w różnych językach elementarnych jednostek
semantycznych. Takie rozwiązanie, choć istotnie odmienne od tego, z którym
spotkamy się pracach Pinkera lub Gleitman, nie jest jednak tym, które budzi
sympatię pośród zwolenników programu badawczego Sapira i Whorfa. Lucy
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i Levinson uważają, że poszukiwanie uniwersalnych jednostek w językach
naturalnych metodą porównawczą nie może deﬁnitywnie ani potwierdzić
ich uniwersalności, ani podać racji wyjaśniających, że właśnie te a nie inne
jednostki mają naturę uniwersalnych. Podkreśla się także, że poszczególne
jednostki leksykalne aktywowane są w naszym użyciu jako całości, a nie
jako złożenia z elementarnych jednostek. Podkreśla się dalej, iż jest to
związane z tym, że myślimy na poziomie makrojednostek, a nie mikrojednostek, a więc na poziomie tego, co specyﬁczne dla danego języka [Levinson,
2003, s. 36-37].

2.

etiologia. midzy ludzkim jzykiem
a komunikacj zwierzt

2.1. Podstawowe trendy i problemy: od Kartezjusza do Dennetta
Opis zachowań zwierząt, ich postępów w nabywaniu pewnych umiejętności,
a szczególnie ich zdolności komunikacyjnych zawsze budziły ciekawość ludzi.
Niezmiernie fascynujące są wszelkie próby uczenia zwierząt – w szczególności małp człekokształtnych – języka i komunikacji z ludźmi. Owa fascynacja – jak podkreślają autorzy książki Language in Primates. Perspectives
and Implications, J. de Luce i H. T. Wilder – motywowana była nie tylko
ciekawością dotyczącą zwierzęcej mentalności, lecz także chęcią porównania
ludzkich i zwierzęcych zdolności poznawczych. Zainteresowanie badaniami,
funkcjonującymi pod nazwą etiologii poznawczej lub psychologii porównawczej, wiązało się z przekonaniem, że język i komunikacja są niejako kluczem
do poznania mentalności zarówno ludzkiej, jak i zwierzęcej. Pod wpływem
powyższego przekonania ukształtowało się przeświadczenie, że skoro język
ludzki odsłania tak wiele na temat posiadanych przez ludzi myśli, to być może
dzięki zrozumieniu komunikacji zwierzęcej, używanego przez nie symbolizmu, a także poprzez odpowiedni trening w języku ludzkim i komunikacji
ze zwierzętami, uda się odkryć „mentalność” zwierzęcą. Programowo więc
przyjmowano, że projekt badań porównawczych może rzucić światło nie
tylko na naturę języka oraz poznawcze i intelektualne zdolności zwierząt,
lecz nade wszystko na takie kwestie, jak swoistość i wyjątkowość ludzkiego
języka i myśli oraz związku między nimi [de Luce, Wilder, 1983, s. 1-2].
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W ramach tego ogólnego nastawienia kształtował się model, którego
zapleczem intelektualnym było przeświadczenie, że sensowne mówienie
o przekonaniach, myśleniu, strukturach reprezentacyjnych czy w ogóle
o mentalności w świecie poza ludźmi jest możliwe tylko wtedy, gdy uda się
wykazać, że zwierzęta posiadają w jakimś zakresie język lub że w pewnych
granicach są zdolne do nabycia języka ludzkiego. Pierwszym ﬁlarem owego
modelu było odróżnienie pojęcia języka od pojęcia komunikacji i uznanie,
że nie każdy system komunikacji zasługuje na miano języka. Za drugi ﬁlar
uznano z kolei twierdzenie, że o obecności języka decyduje tak naprawdę
obecność składni lub mówiąc bardziej wprost, wystąpienie gramatyki.
W jakimś sensie przyjęto dogmat, że cokolwiek pozbawione jest składni
(gramatyki) nie zasługuje na miano języka. Przyjęto więc, że tylko przy tych
założeniach badania porównawcze mają sens i mogą posłużyć za przyczynek
do odsłonięcia roli języka w naszym myśleniu. Nie dziwi więc fakt, że Bickerton w rozdziale otwierającym książkę Language and Human Behavior pisze:
Ponieważ tak wielu ludzi myli język z komunikacją, niemal wszystko, co komunikuje,
nazywa językiem. Takie użycie przyczyniło się do szeroko rozpowszechnionego nieporozumienia co do roli języka w zachowaniu ludzkim [Bickerton, 2001, s. 10].

Obok wspomnianego modelu kształtował się konkurencyjny i nieco
odmienny model, kwestionujący – upraszczając nieco sprawę – zasadę, że
jedynym sposobem wskazania, że zwierzęta są zdolne do posiadania przekonań, myśli lub jakichkolwiek stanów reprezentacyjnych jest udowodnienie,
że są one istotami używającymi co najmniej struktur językopodobnych. Nie
podważając starej prawdy, że język jest oknem, przez które wpada najwięcej
światła w badaniach dotyczących myśli, zaczęto jednak w sposób otwarty
mówić o pewnych typach niejęzykowych myśli, które z powodzeniem
można przypisać istotom pozbawionym języka. W związku z tym próby
tłumaczące działania zwierząt wyłącznie za pomocą niereprezentacyjnego
mechanizmu bodziec-reakcja lub za pomocą sztywno ustalonego wzorca
zachowań wyzwalanego przez wrodzony mechanizm zostały zastąpione
przez założenie, że „zwierzęta posiadają pewne typy myśli na temat świata
i tego, jak on jest zorganizowany oraz działając na bazie tych myśli, próbują
zapewnić spełnienie własnych pragnień” [Bermudez, 2003, s. 4; Griﬃn, 2004]12.
12

Wielu badaczy podkreśla, że trzymanie się kurczowo modelu, w którym wszelkie
działania podejmowane przez zwierzęta tłumaczy się wyłącznie poprzez zastosowanie pary
bodziec-reakcja oraz przy założeniu, że owa aktywność jest sztywna i kierowana (wyzwalana)
przez ustalone (na stałe) biologiczne mechanizmy, skutkowało tym, że komunikację między
zwierzętami tłumaczono jako relacje bezpośrednio wynikające z ich wewnętrznych stanów
fizjologicznych, które nie podlegają żadnej kontroli. Przy tych założeniach, jak podkreśla
Griffin, uważano, że „komunikowanie się zwierząt da się porównać do ludzkiego mrugania,

Źródło: Academicon.pl

etiologia



Ponadto, w jakimś stopniu mówienie o tzw. niejęzykowych myślach wiązało się również z dystansowaniem się od fundamentalnego przekonania,
ukształtowanego i utrwalonego pod wpływem Chomsky’ego, które wyrażało
się w uznaniu zależności semantyki od syntaktyki, czyli uprzywilejowanej
roli składni13. Tym samym pojawiał się klimat, aby o znaczeniu, referencji,
komunikacji i intencji mówić w pewnej niezależności od systemu językowego,
w którym gramatykę uznawano za centralny punkt. Innymi słowy, zostały
podjęte próby pokazania, że szczególnie małpy człekokształtne zdolne są do
ostensywno-inferencyjnej komunikacji (ostensive/inferential communication),
która nie wymaga i nie opiera się na mechanizmie LAD (Language Acquisition Devise), lecz bazuje na mechanizmie wspólnej uwagi SAM (Shared
Attention Mechanism) [Gómez, 1998, s. 86]14.
Spośród wielu badań dotyczących języka zwierząt, dla nas szczególnie
ważny będzie obszar dotyczący analiz relacji między myślą a językiem.
Podkreślmy jeszcze raz, że istnieje dość rozpowszechnione przekonanie, że
rumienienia się, zachłystywania się ze zdumienia czy jęczenia z bólu” oraz że „przy okazji
powiadamiają one innych o podrażnieniu oczu, zakłopotaniu, zaskoczeniu lub bólu” [2004,
s. 157]. Taka interpretacja zwierzęcej komunikacji, którą Griffin nazywa „jęczeniem z bólu”,
skutecznie i rozlegle blokowała możliwość uznania, że komunikacja wśród zwierząt nosi
znamiona komunikacji językowej oraz że ujawnia ona coś, co da się określić mianem myśli
(nawet przy bardzo szerokim traktowaniu pojęcia myśl). Sprawy te poruszymy dalej, sięgając do odróżnień proponowanych przez Bickertona. W tym miejscu zauważmy, że bardzo
często, gdy bazuje się na takim tłumaczeniu zachowań komunikacyjnych zwierząt, o których
wspomina Griffin, odwracając porządek wyjaśnienia, pojawia się pytanie, czy język ludzki
jest czymś naturalnym tak samo, jak chrząkanie jest naturalne dla świń, a szczekanie dla
psów, czy może jest czymś, czego się uczymy tak, jak psy uczą się służyć a słonie cyrkowe
tańczyć.
13
Założenie takie nie opierało się wyłącznie na przekonaniu, że wyłonienie się języka
jest związane z pojawieniem się składni (zbioru reguł formalnych/gramatycznych), lecz że
ów system (składnia) jest czynnikiem umożliwiającym wykształcenie myśli. Założeniem
kluczowym było zatem przyjęcie, że składnia jest czymś, co jest używane w tworzeniu takich reprezentacji, które nazywamy myślami lub że „myślimy składnią”. Poza wieloma rzeczami – o których będziemy mówili – uważano, że składnia gwarantuje produktywność
i twórczy charakter myśli. Obecność składni (tego, co pojawia się dzięki składni) nie tylko
stawała się czymś, co miało odróżniać język ludzki od wszelkich systemów porozumiewania się zwierząt, lecz (przy dodatkowym założeniu, że osoba myśląca wykorzystuje składnię
w tworzeniu różnych form reprezentacji) również, że wyznacza ona swoisty charakter myśli
(szerzej reprezentacji) posiadanych przez ludzi w odróżnieniu od zwierząt [por. Chomsky,
1972; Hauser, 1995]. To jest kontekst, w którym trzeba czytać zdanie Calvina, że „składnia
jest tym, co tworzy ludzki poziom inteligencji – bez składni bylibyśmy niewiele sprytniejsi
od szympansa” [1997, s. 86]
14
Takie stanowisko odwołuje się do tradycji badań zapoczątkowanych przez Grice, rozwijanych przez Sperbera i Wilsona z jednej strony oraz Tomassello (czyli w pewnej wersji
językoznawstwa kognitywnego) z drugiej strony. Można powiedzieć, przy pewnym uproszczeniu dla wyostrzenia opozycji z poglądem Chomsky/Pinker, że komunikacja polega nade
wszystko na inferencji i wychwytaniu intencji, gdzie składnia (język) pojawia się jako dodatek
[por. Sperber, Wilson, 1995; Tomasello, 2003]. Musimy także pamiętać, że te poglądy są częścią stanowiska, które nadaje myśli pierwszeństwo względem języka [por. Wstęp do książki].

Źródło: Academicon.pl



myl-jzyk: dziedzictwo nauk empirycznych

posiadanie języka naturalnego jest tym, co wyróżnia istoty ludzkie spośród
wszystkich istot żyjących na świecie. Sądzi się, że posiadanie tego daru jest
kluczowym momentem w rozwoju naszych zdolności intelektualnych. Język
naturalny nie jest zatem jednym z wielu dobrodziejstw, lecz dobrodziejstwem
o szczególnym charakterze. Nie wchodząc na razie w istotę sporu, czy istnienie języka jest rodzajem platformy, na której nabudowują się swoiste dla nas
zdolności (w tym zdolność myślenia lub posiadania myśli), czy jest on jedynie
środkiem manifestacji posiadanych uprzednio zdolności, skonstatujmy fakt,
że obecność języka zmusza często do przebudowania naszych sądów na temat
istot, z którymi mamy do czynienia. Warto w tym miejscu przypomnieć
fragment rozmyślań podróżnika z hrabstwa Nottinghamshire, słynnego
Guliwera z powieści Swifta. Po wylądowaniu na nieznanej wyspie notuje:
Jeden zuchwalszy od swych towarzyszy, stanął na najwyższym punkcie mego wysokiego
kołnierza i spojrzawszy mi w twarz [...] zawołał głosem czystym i wyraźnym, choć nie
silniejszym od świergotu wróbla:
Hekinach deguli !
Hekinach deguli ! – powtórzyły chórem kilkakrotnie dziwne te istoty, nie pozwalając
mi wątpić, że są istotami ludzkimi, skoro posiadają dar mowy [Swift, 1951, s. 16-17].

W przytoczonej wypowiedzi zawarta jest niezmiernie głęboka intuicja, że dar języka, dar mowy, jest dla nas częstokroć, jeśli nie jedynym, to
z pewnością newralgicznym wskaźnikiem istnienia rzeczy ukrytych za
kurtyną świata dostępnego zmysłom. Nie tyle sam wygląd, sprawność, gesty i wspólne działanie, ile mowa przekonała Guliwera, że ma do czynienia
z istotami ludzkimi.
W pracy Language and Mind Chomsky nadaje zasygnalizowanej intuicji
formę twierdzenia niejako programowego:
Jeżeli poprzez eksperyment przekonamy się, że inny organizm daje dowody na normalne,
kreatywne użycie języka, musimy założyć, że tak jak my ma on umysł i to, co robi, nie
da się wyjaśnić poprzez mechanikę i wykracza poza ramy ówczesnej psychologii opartej
na zasadzie bodziec-reakcja [...] [Chomsky, 1972, s. 11; por. tenże, 1988, s. 5].

To, co mówi z tak mocnym przekonaniem Chomsky, częściowo odnajdujemy już w pracach Kartezjusza. Mowa (język) jest nie tylko jedyną
oznaką ukrytej w ciele myśli, lecz jej istnienie jest świadectwem, że organizm
nie działa ze względu na popędy, ale ze względu na posiadane i dostępne
świadomości myśli. Brak jakiegokolwiek dowodu, że zwierzęta posiadają
język prowadzi w opinii Descartesa do wielu konsekwencji: braku rozumu,
mechanicznego tłumaczenia działania itd. Kluczowy dla owego poglądu jest
list Kartezjusza skierowany do More’a z 1649 roku.
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A jednak ze wszystkich argumentów przemawiających za tym, że zwierzęta pozbawione
są myślenia, najważniejszy jest, jak sądzę, następujący. W ramach tego samego gatunku
jedne [zwierzęta] są bardziej sprawne od innych, nie inaczej jak to jest wśród ludzi, co
możemy zaobserwować u koni czy psów, z których jedne o wiele łatwiej niż inne przyswajają sobie to, czego ich uczymy. Ale choć wszystkie one z łatwością przekazują nam
głosem lub ruchami ciała swoje naturalne popędy, takie jak gniew, strach, głód i podobne,
to jednak nigdy dotąd nie zaobserwowano, aby jakieś zwierzę osiągnęło taką doskonałość,
iżby posługiwało się rzeczywistą mową (vera loquela), to jest wskazywało słowem lub
znakiem na coś, co może odnosić do samego myślenia, nie zaś do naturalnego popędu.
Taka mowa jest bowiem jedyną pewną oznaką myśli ukrytej w ciele, posługują się nią
wszyscy ludzie, także najbardziej głupi i szaleni, nawet pozbawieni języka i [pozostałych]
organów mowy, lecz żadne zwierzę; można więc uznać, że stanowi ona o prawdziwej
różnicy między ludźmi a zwierzętami [Kartezjusz, 2005, s. 61]15.

W związku z tym odkrycie, że na przykład małpy człekokształtne posiadają język podważałoby wyrażaną przez Kartezjusza i podzielaną przez wielu
wiarę, że nie tylko język, ale i myślenie jest atrybutem wyłącznie ludzkim.
Spór o język zwierząt nie jest jednak sporem o sam język, lecz o to, czego
język jest świadectwem, a przede wszystkim, czego jest warunkiem.
15

Przy tak prezentowanej tezie odmawiającej zwierzętom zdolności do myślenia lub
posiadania myśli sedno sprawy zawsze rozbija się o zakres tego, co nazywamy myśleniem.
Wiemy, że Descartes rozumiał myślenie dość szeroko. Obejmowało ono sobą nie tylko akty
refleksji i deliberowania, ale także wyobrażania, czucia, a nawet doznawania [1958, s. 33, 37].
Wypowiedzi zamieszczone zarówno w Medytacji V, w Odpowiedzi na zarzuty czwarte, jak
i w liście skierowanym do Gibieufa sugerują, że Kartezjusz odmawia zwierzętom zdolności
myślenia w całej rozciągłości. Sugeruje jednocześnie, że podobieństwa w sposobie odbierania
doznań, odczuwania są tylko pozorne. Z całą stanowczością dowodzi, że działania zwierząt,
ich odruchy, są wywoływane „dyspozycją narządów” lub „napływem tchnień żywotnych”
[1958, s. 275]. Dodaje również, że są to ruchy wykonywane bez udziału wyobraźni [list do
Gibieufa 1642; por. Kopania, 1996, s. 20]. Z drugiej strony wielokrotnie mówi, że zwierzęta
doznają lub odczuwają, zaznacza jednak kategorialną odmienność tego typu doznań i odczuć. W cytowanym już liście do More’a mówi o doznaniach będących udziałem zwierząt,
by zaraz dodać dwie rzeczy: (1) że są to takie doznania, które zależą od działania organów
cielesnych, oraz (2) że w ludzkim sposobie doznawania zawarta jest myśl (in nostro sentiendi modo cogito includitur). Kartezjusz zmaga się z tą kwestią na różnych poziomach swoich
rozważań. Elementem tego procesu jest także odróżnienie, w Medytacji trzeciej, dwóch rodzajów myślenia chceń (sądów) i doznań [1958, s. 47]. W Odpowiedzi na zarzuty szóste oraz
w Namiętnościach duszy pojawia się odróżnienie trzech typów doznań [1958, s. 324-325;
1958a, s. 37-38; por. list do Marquess of Newcastle, 1970, s. 206-207]. Interpretacja tego, co
mówi Kartezjusz w interesującym nas kontekście związku myśli z językiem jest niezmiernie
instruktywna. Wskazuje wyraźnie, że związanie myśli z językiem angażuje nas w dyskurs
na temat zakresu pojęcia myśli oraz prowadzi do dyskusji na temat różnicy między specyficznie ludzkim sposobem doznawania (percepcji) a sposobem doznawania (percepcji)
u zwierząt. W istotnym sensie, jak zobaczymy w Rozdziale III, kwestia ta będzie dotyczyła
różnicy między treściami konceptualnymi (propozycjonalnymi), z jednej strony, a treściami
niekonceptualnymi (czysto spostrzeżeniowymi), z drugiej strony. [Por. Cottingham, 1998a;
1998b; Kopania, 1996; Nuchelmans, 1983, s. 41-42; Malcolm, 1977, s. 40-57; Atherton, Schwartz,
1983, s. 141].
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W tradycji ﬁ lozoﬁcznej zwłaszcza XX wieku istnieje dość utrwalone
przekonanie, że myśl jest wewnętrznie związana z wyrażeniem językowym
oraz że możliwość posiadania myśli możliwa jest tylko wtedy, gdy dysponujemy językiem. W tym miejscu nie sposób nie przytoczyć nieco ironicznych
stwierdzeń Wittgensteina
„Pies ma coś na myśli merdając ogonem” – Jak można to uzasadnić? – Czy mówi się
również: „Roślina, która zwiesza liście, ma na myśli to, że potrzebuje wody?” [Wittgenstein, 1999, s. 120].

Sformułowane przez Wittgensteina pytania oraz zawarte w nich intuicje
można skomentować stwierdzeniem wielokrotnie powtarzanym przez Davidsona, że „żadna istota nie może mieć myśli, nie mając języka” [Davidson,
1992, s. 242]. W tekście Zwierzęta racjonalne, z którego pochodzi przytoczona
wyżej teza, pojawia się cały szereg argumentów mających wyjaśnić, dlaczego
przypisywanie zwierzętom myśli jest zabiegiem niezmiernie wątpliwym. Na
jedną rzecz, już na etapie kreślenia kontekstu badań etiologicznych, warto
zwrócić uwagę. Według Davidsona błędna jest hipoteza (sugerowana przez
zwolenników przypisania zwierzętom myśli), że język wyznacza granicę
między istotami, które po prostu myślą, a istotami, które mają pojęcie myśli. Tym samym mało rozsądne wydaje mu się stwierdzenie, że pies może
myśleć, że kot wszedł na dąb, choć nie może mieć myśli, że kot wszedł na
dąb16. Zdaniem Davidsona, aby myśleć trzeba dysponować pojęciem myśli, co
też prowadzi do wniosku, że język jest wymagany na dwóch wspomnianych
poziomach [tamże, s. 245]. Mówiąc krótko, przywołując ponownie Wittgensteina, należy uznać, że pewne pojęcia mają swoje zastosowanie jedynie do
istot, które posługują się językiem [Wittgenstein, 1999, s. 120]. Już w tym
16

W tym miejscu chodzi o niezmiernie złożony problem, którym się zajmiemy w Rozdziale V. Dla przejrzystości w tej części dodajmy, że kiedy mówi się tutaj o posiadaniu myśli,
to ma się na uwadze, że ktoś, kto posiada myśl jest nie tylko świadomy faktu (zachodzącego
w świecie), który udostępnia dana myśl, lecz jest świadomy (lub bardziej potencjalnie może
być świadomy) myśli, która udostępnia mu ten fakt. Davidson nie dowodzi, że każda istota,
która posiada myśl, musi być świadoma, że posiada daną myśl (czyli, że każde myślenie jest
samoświadome). Dowodzi raczej, że warunkiem posiadania myśli jest zdolność ujęcia czegoś jako myśli. Inaczej mówiąc, zdolność posiadania myśli może rozwinąć się tylko wówczas,
gdy ktoś dysponuje zdolnością ujęcia czegoś jako myśl. Te dwie rzeczy Davidson próbuje
spiąć ze sobą w swojej argumentacji. Ten aspekt wywodu Davidsona dobrze oddaje fragment z omówienia jego teorii, którą znajdujemy w pracy J. Heila „The having of thoughts is
not merely a matter of representing, however, but of appreciating of some way that this is
what one is doing, of exhibiting the capacity to manipulate on representation qua representations. An appreciations of this sort is involved, for instance, one’s comprehending a distinction between representations and represented states of affairs, between one’s subjective
impression of the world and the world as it is independently of that impression, between
opinion and truth” [1992, s. 200].
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momencie widzimy, że spór o język zwierząt posiada dalekosiężne konsekwencje; przyznając bowiem zwierzętom posiadanie języka otwieramy tym
samym przestrzeń, w której atrybucje myśli istotom spoza naszego gatunku
stają się w jakiś sposób ugruntowane.
Aby nakreślić w sposób jeszcze bardziej rozległy tło, na którym za chwilę
umieścimy zbiór twierdzeń i uwag etiologów i lingwistów zajmujących się
badaniem języka zwierząt, warto przejść jeszcze do innego punktu, wyznaczającego perspektywę, z jakiej należy patrzeć na badania na językiem
zwierząt – oczywiście w obszarze badań nad relacją między myślą a językiem.
W artykule How to do Other Things with Words D. Dennett prowokacyjnie
pyta, „co trzeba by dodać do architektury obliczeniowej kukułki, by była
ona zdolna docenić, zrozumieć i wykorzystać mądrość zawartą w jej sieciach
nerwowych?” [Dennett, 1998b, s. 227]. W odpowiedzi pada termin „symbole”.
Symbole, w przeciwieństwie do węzłów wplecionych w powiązane sieci, są
ruchome, można nimi manipulować, można je łączyć w większe struktury,
w których udział części w znaczeniu całości może być określoną i dającą się
wygenerować funkcją struktury – struktury syntaktycznej. Symbole języka
wraz z strukturą tworzą nową jakość, dzięki której to, co było zasłonięte, staje
się dostępne, ulega wyrażeniu i uzyskuje formę reprezentacji. Kiedy człowiek
staje przed jakimś problemem, to tym, czym operuje lub co kontempluje
jest układ symbolicznych reprezentacji, natomiast „tym, czym zajmowały
się zwierzęta, czym manipulowały, przewracały i układały w inny jeszcze
sposób, były kostki i patyki, a nie myśli” [tamże, s. 224; por. tenże, 1997].
W pewnym sensie umysły ludzkie – według Dennetta – to umysły językowe.
Jeśli uwzględnimy głos Kartezjusza, mówiącego, że język jest jedynym
świadectwem ukrytej w ciele myśli, Chomsky’ego, że język jest oknem otwierającym dostęp do umysłu, Wittgensteina i Davidsona, że istoty pozbawione
języka nie dysponują zdolnością posiadania myśli oraz myślenia czy wreszcie
Dennetta, że tylko dzięki językowi wykształcił się swoisty system świadomości, to widzimy, jak dalekie konsekwencje może nieść z sobą pozytywne
rozstrzygnięcie sporu o język zwierząt.

2.2. Językowe zdolności zwierząt: poszukiwanie gramatyki
Badania języka zwierząt już na wstępie należy podzielić na dwie grupy. Pierwsza, to obserwacja zachowań komunikacyjnych rozwiniętych przez zwierzęta
w sposób naturalny, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony ludzi. Analizując
okrzyki alarmowe, ekspresje godowe, tańce i ruchy związane z gromadzeniem
i poszukiwaniem pokarmu, rozważa się strukturę i formę przekazywanych
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komunikatów, ich usytuowanie w całej sekwencji podejmowanego działania
oraz związek z okolicznościami istniejącymi w otoczeniu. Druga grupa, to
obserwacja zwierząt uczonych języka używanego przez ludzi. Próby uczenia
języka migowego małp człekokształtnych mają pokazywać, że zwierzęta zdolne
są do opanowania kodu językowego dotąd zarezerwowanego dla człowieka
oraz że wraz z nabyciem języka wzrasta repertuar oraz efektywność wykonywanych dotąd przez nie zadań. Podejmowanym w obu tych obszarach
badaniom towarzyszy przeświadczenie, że system komunikacyjny zwierząt
wykorzystuje i opiera się na zasadach podobnych do języka naturalnego ludzi
oraz że analiza zachowań językowych obecnych w komunikacji stanie się
źródłem obiektywnych danych na temat myśli i uczuć posiadanych przez
zwierzęta. Spróbujmy więc najpierw zastanowić się, na ile używane systemy
komunikacyjne zwierząt przypominają język ludzki oraz w jakim stopniu
zwierzęta opanowują swoiste dla naszego gatunku struktury językowe.

2.2.1. Komunikacja i język w środowisku naturalnym
Koczkodany zielonosiwe to małpy wielkości małego psa, żyjące we wschodniej Afryce i spędzające większość swojego życia w stałych grupach. Stały
się one szczególnym przedmiotem zainteresowania, gdy zaobserwowano,
że wydają trzy rodzaje okrzyków, zróżnicowane w zależności od rodzaju
niebezpieczeństwa: pierwszy na widok lamparta, drugi orła, trzeci węża.
Odpowiednio z tymi okrzykami skorelowane są trzy rodzaje zachowań:
ucieczka na drzewo, schowanie się w gęstwinie liści i szybka ucieczka na
otwarty teren. Zauważono, że okrzyki alarmowe informują inne osobniki
stada o określonym zagrożeniu, nawet bez kontaktu wzrokowego czy to
z sygnalizującym osobnikiem, czy to z drapieżnikiem. Uznano, że w tych
zachowaniach komunikacyjnych odkryto coś w rodzaju semantycznej kompetencji [Griﬃn, 2004, s. 160; Gómez, 1998, s. 78]17.
17
Innymi słowy, podkreślano, że zachowania tych małp ukazują zdolność przekazywania i rozumienia referencjalnych informacji dotyczących środowiska. Podkreślano, że owe
okrzyki alarmowe informują pozostałych członków grupy, jaki drapieżnik zagraża w danej
chwili. Nie były więc one jedynie przejawem strachu lub emocjonalnego pobudzenia, lecz
były oznaką przyswojenia informacji o odmiennym zagrożeniu – a zatem miały funkcję reprezentacyjną. Zauważano, że gdy pojawi się sygnał węża, małpy wstają na kończyny tylne
i bacznie się rozglądają. Można więc uznać, że działanie słuchających małp jest odpowiedzią
na pewien rodzaj reprezentacji drapieżnika, która zostaje zaktywizowana przez okrzyk. Tym
samym nie jest to wyłącznie reakcja na strach towarzyszący pojawieniu się nieokreślonego
napastnika. Innym sztandarowym przykładem, mającym sugerować istnienie symbolicznego
mechanizmu komunikacji w świecie pozaludzkim, jest taniec pszczół. Badania prowadzone
przez K. von Frischa, Towna, Goulda, Weidenmüllera i Seeley’a wykazały, że taneczne podrygi pszczół, różniące się strukturą, kierunkami, rodzajem drgań, wigorem, żywiołowością, są
komunikatem niosącym trzy typy informacji. „Są to (1) kierunek wskazujący pokarm, okre-
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Wielu komentatorów odnoszących się do tego przypadku lub innych
zaobserwowanych w tańcu pszczół, w komunikacji między delﬁnami oraz
naczelnymi zauważa, że nie każdy system komunikacji – nawet tak rozwinięty, jak w przypadku koczkodanów zielonosiwych, pszczół czy delﬁnów
– zasługuje na miano języka. Bickerton np. uważa, że system komunikacji
zwierząt można przyrównać do języka ciała (body language), który występuje
u ludzi i jest w zasadzie predysponowany do „przekazywania informacji
o stanach, emocjach i warunkach, lecz nie rzeczowych informacji na temat
obiektywnych cech świata” [Bickerton, 2001, s. 12]. W związku z tym, Bickerton uważa, że sygnały wydawane przez te zwierzęta można potraktować
jako proste odruchy, czyli jako coś podobnego do przydarzającego się nam
głośnego wyrażenia zdziwienia. Ważnym czynnikiem w ocenie zachowań
komunikacyjnych tej grupy zwierząt może być także to, że wydawane przez nie
okrzyki alarmowe na widok drapieżnika pojawiają się wtedy, gdy alarmujący
osobnik przebywa w grupie z najbliższymi krewnymi. Obracamy się zatem
w kręgu tego, co można nazwać „czuciem i chceniem”, a nie w obszarze tego,
co podpada pod kategorię „wiem”. W tym sensie okrzyki ograniczają się
do wyrażenia indywidualnych potrzeb (wants) i uczuć ( feelings). Być może
w jakimś stopniu obecny jest tu także czynnik wolicjonalny kontrolujący
dane okrzyki i jakaś potrzeba manipulowania zachowaniem pozostałych
osobników w stadzie. Można odnieść wrażenie, iż stawiając w ten sposób
sprawę wyłącza się komunikację zwierząt poza obszar, w którym mówi się
o kognitywnych funkcjach systemu językowego. Komunikaty zwierząt nie
mają po prostu takiej funkcji. Ale w tym wszystkim chodzi także o inną
rzecz, niedotyczącą wprost kontekstu i źródeł wydawanych okrzyków, lecz
o pokazanie ograniczonego repertuaru zasobów używanych w komunikacji.
Nikt nie może myśleć w języku ciała lub gromadzić informacji używając systemu zwierzęcej komunikacji [Bickerton, 2001, s. 12].

W celu pokazania ograniczoności posiadanych przez zwierzęta zasobów
komunikacyjnych, warto dokonać ich opisu pod względem używanej tam
struktury symbolicznej. W tym miejscu zasygnalizowane zostaną tylko najważniejsze sprawy, więcej czasu tej kwestii poświęcimy przy okazji porównywania zdolności językowych zwierząt po odpowiednim treningu językowym,
skonstruowanym przez badaczy w celu imitacji języka ludzkiego. Pozwoli
nam to na wskazanie tych cech, które najczęściej wiąże się z możliwością
zaistnienia odpowiednich rodzajów myśli. Obecnie ograniczamy się do naślony w stosunku do położenia słońca; (2) odległość od pokarmu, która koreluje z czasem
trwania i być może, także z długością biegu w tańcu; (3) potrzeba, na temat której pszczoły
tańczą [Griffin, 2004, s. 184].
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turalnych systemów komunikacji zwierząt. Symbole używane w komunikacji
zwierząt są w znacznej części ikoniczne, czyli istnieje transparentny związek
między tym, co one wyrażają a użytą formą wyrażenia. Następnie charakteryzują się tym, że siła, długość i intensywność użytych symboli zwiększa
się zależnie od poziomu pobudzenia i emocji, związanych przykładowo z zagrożeniem. Używane jednostki symboliczne mają gotową i stałą strukturę,
niepodlegającą modyﬁkacjom. Ponadto są one niezmiernie rzadko łączone
w różne sekwencje [Bickerton, 1990, 2001]. Wszystkie te symbole mają także
swoje znaczenie. Nie odróżnia się tam cząstek znaczących i nieznaczących18.
W obecnej tam symbolice nie ma także gradacji, czegoś, co można byłoby
nazwać nadrzędnym okrzykiem lub super-okrzykiem dla innych prezentowanych okrzyków [Bickerton, 2001, s. 18-19]. Już na podstawie wyliczonych
cech widać istotne ograniczenia tego systemu, zamykające możliwości reprezentacyjne w kilku wariantach. Mając na uwadze te ograniczenia, można
powiedzieć za Wittgensteinem, że zabawnie brzmi pytanie, czy pies cieszący
się z powrotu swego pana do domu cieszy się, że dyrektor banku wraca do
domu, gdyż tak się złożyło, że jego pan jest jednocześnie dyrektorem banku.
Z tymi ograniczeniami trzeba łączyć także wypowiedź Davidsona „wydaje
mi się, że bez względu na to, gdzie zaczniemy, dochodzimy bardzo szybko
do takich przekonań, że nie mamy pojęcia, jak rozstrzygnąć, czy pies je
posiada, a jednak bez nich nasze pierwsze, ufne przypisanie przekonania
wygląda niepewnie” [Davidson, 1992, s. 239].
Według Pinkera z kolei, jest kilka racji, dlaczego język zwierząt nie
przypomina języka ludzkiego. Według niego „język [naturalny – A.G.] jest
wyraźnie tak różny od innych zwierzęcych systemów komunikacji, jak
trąba słonia jest różna od nozdrzy pozostałych zwierząt. Pozaludzki system komunikacji opiera się na jednym z trzech wzorców: na skończonym
repertuarze okrzyków (jeden dla ostrzegania przed drapieżnikiem, dla zaznaczania terytorium, itd.), na stałej analogowej sygnalizacji, wyrażającej siłę
określonych stanów (im bardziej żywy jest taniec pszczoły, tym o bardziej
bogatych zasobach pożywienia informowani są pozostali mieszkańcy ula)
lub na serii dowolnych zmian tematu (śpiew ptaka powtarzany z nowym
zwrotem). Pinker, twierdząc, że ludzki język jest istotnie różnym modelem,
zwraca uwagę, że jest kombinatorycznym systemem nazywanym gramatyką, co czyni język ludzki nieskończonym (nie ma ograniczeń, jeśli chodzi
18

Dość często podkreśla się, że jest to ważny mankament w systemie językowym, który
istotnie ogranicza jego możliwości. Dlatego też, kiedy mówi się o języku naturalnym właściwym dla ludzi, ten aspekt urasta do pierwszej rangi. Wiele mówiące są w tym kontekście
słowa Calvina „nikt dotąd nie wyjaśnił, w jaki sposób nasi przodkowie pokonali rafę zastąpienia systemu «jeden dźwięk – jedno znaczenie», sekwencyjnym systemem kombinacji
fonemów pozbawionych znaczenia, a był to prawdopodobnie jeden z ważniejszych progów
ewolucji od małpy do człowieka” [1997, s. 89].
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o liczbę złożonych słów i zdań, które można utworzyć w języku), dalej
mówi, że jest on systemem cyfrowym (wspomnianą nieskończoność osiąga
się przez reorganizację składników, ich porządku i kombinacji, a nie przez
zmianę sygnałów w pewnym kontinuum, jak słupek rtęci w termometrze),
a w konsekwencji, że jest kompozycjonalny (każda z nieskończonych kombinacji posiada różne znaczenie orzekane na podstawie znaczenia użytych
części, reguł oraz zasad scalających je w całość). Ponadto Pinker podkreśla,
że wokalne okrzyki kontrolowane są nie przez korę mózgową, lecz przez
starsze części układu nerwowego w pniu mózgu (brain stem) i system limbiczny, czyli także te partie, które są zaangażowane w emocje. Wokalizacje
człowieka różne od języka, takie jak szlochanie, śmianie, strach, okrzyki
bólu, są również kontrolowane podkorowo [por. Gazzaniga, 1997, s. 89-104].
Z tym, co mówi Pinker i po części Bickerton koreluje opinia J. Aitchison
z książki Ssak, który mówi. Wychodząc od zaproponowanych przez Hocketta
dziesięciu cech charakteryzujących język – takich jak: posługiwanie się kanałem głosowo-słuchowym, arbitralność, semantyczność, przekaz kulturowy,
spontaniczne stosowanie języka, dialogowość, dwoistość, autonomiczność,
strukturalność, kreacyjność – Aitchison dochodzi do wniosku, że na pytanie,
czy zwierzęta potraﬁą mówić, odpowiedź musi paść „nie”. O negatywnej
odpowiedzi decyduje brak w języku zwierząt przekształceń zależnych od
struktury, czyli brak jakiejkolwiek – bliskiej językowi ludzkiemu – formy
gramatycznej oraz reguł gramatycznych. To jest właśnie powodem, że
Słowicza gama
Zawsze ta sama [cyt. za Aitchison, 1991, s. 50].

Podsumowując tę część dyskusji staje się jasne, że tłem do wyżej wypowiedzianych twierdzeń są dwa stwierdzenia spopularyzowane w rozważaniach nad językiem przez Chomsky’ego. Jedno mówi o tym, że osiągnięcia
intelektualne ludzi są świadectwem ich skoku ewolucyjnego względem
świata zwierząt. „Małpy żyją tak, jak żyły miliony lat temu, podczas gdy
życie ludzkie zmienia się radykalnie i szybko” [Chomsky, 1979, s. 94; cyt. za
Rosner, 1995, s. xlviii]. Drugie jest wyrazem przekonania, że pytanie o źródła
języka w kontekście problemu, jak z sygnałów wydawanych przez małpy
wyłonił się język, jest całkowitą pomyłką. „Ten typ badań w mojej opinii
jest kompletną stratą czasu, ponieważ język ludzki jest oparty na całkowicie innych zasadach niż zwierzęca komunikacja. Jest możliwym, że ludzki
system gestów wyewoluował z systemu zwierzęcej komunikacji, nigdy zaś
język. On rządzi się innymi zasadami” [Chomsky, 1988, s. 183]. Mamy więc
tu do czynienia z połączeniem tezy o skoku ewolucyjnym ludzi z tezą o odmienności języka ludzkiego (szczególnie w aspekcie jego składni) względem
systemu komunikacyjnego zwierząt.
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2.2.2. Komunikacja i język zwierząt w środowisku sztucznym
Przejdźmy obecnie do drugiej grupy badań związanych z uczeniem małp
człekokształtnych języka strukturalnie podobnego do języka używanego
przez ludzi. Przywołane zostaną zbiorczo opisywane przez trenerów rezultaty.
Małpa Washoe trenowana przez Gardenów w używaniu amerykańskiego
języka migowego nauczyła się reagować i używać około 85 znaków. Podkreślano, że jest zdolna do przenoszenia znaków także na nowe sytuacje.
Opanowała on również zdolność łączenia gestów w krótkie, aczkolwiek
złożone, sekwencje typu „Dać łaskotki” – „przyjdź i połaskocz mnie” [Griﬃn,
2004, s. 216-17; Aitchison, 1991, s. 54]. To, czego nauczyła się Washoe, czy
trenowany przez Terrace Nim Chimpsky, określano często jako zdolność
przypominającą zachowania werbalne małych dzieci. Eliminując związane
z używaniem gestów niebezpieczeństwo ikonizacji używanych znaków,
małżeństwo Premack uczyło szympansy posługiwania się w komunikacji
plastikowymi symbolami, które należało kombinacyjnie układać w trakcie
określonych czynności trenera (podawanie pożywienia) lub w trakcie odpowiedzi na proste pytania. Sarah – trenowana szympansica – posiadała
zdolność łączenia symboli z odpowiednimi rzeczami oraz używania symboli,
by o coś poprosić. Układała symbole w rzędy mogące przypominać zdania.
Wykorzystując klawiaturę połączoną z komputerem, swoje badania przeprowadzili Rumbaugh i Savage-Rumbaugh. Na każdym klawiszu znajdował
się jakiś wzór, który po naciśnięciu podświetlał się. System ten pozwalał na
dwustronną komunikację. Na podstawie przeprowadzonych badań można
było zaobserwować dane mogące świadczyć, że wyuczony system znaków
nosił znamiona semantyczności, czyli że dla używających je małp i szympansów reprezentował przedmiot lub nawet grupę przedmiotów. Następnie
pojawiały się dowody, że używane symbole układane są w określone ciągi
dwu lub trzyelementowe, (np. goryl Koko: proszę, mleko, proszę, mi, lubić,
pić, jabłko, butelka) [Griﬃn, 2004, s. 219].
Pierwsze wnioski wyciągane z osiągnięć uczenia zwierząt były częstokroć bardzo pozytywne. Ich główny kierunek oddaje dobrze wypowiedź
Griﬃna, według którego „eksperymenty z językiem małp wyraźnie ujawniły
ewolucyjną ciągłość między ludźmi i zwierzęcymi zdolnościami komunikowania się i myślenia” [tamże, s. 227]. Nawet ci, którzy dość krytycznie
oceniali domniemany związek między okrzykami koczkodanów, tańcem
pszczół a językiem ludzkim, wobec postępów w nabywaniu języka przez
małpy człekokształtne zaczynali uznawać, że zwierzęta zdolne są do pojęcia
wzorcowych cech języka [Aitchison, 1975, s. 59].
Jednakże zwolennicy modelu, wedle którego składnia ma centralne
znaczenie większość rezultatów osiągniętych przez trenowane zwierzęta
oceniali jako niespełniające podstawowych warunków, aby uznać je za
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język, a uzyskaną (wyuczoną) zdolność za realizację kompetencji językowej.
Nie negowali bynajmniej, że wyuczone symbole są arbitralne i być może
używane przez zwierzęta semantycznie. Uznawali jednak, że używany
przez zwierzęta język był językiem bez struktury. Brakowało w nim przede
wszystkim przekształceń zależnych od struktury i formy gramatycznej. Taki
język pozbawiony był cech kreatywności i produktywności. Kompetencja
językowa nie pojawia się w efekcie używania symboli, nawet jeśli mają one
charakter arbitralny, ale w wyniku nabycia struktury i mechanizmów przekształcających ją. W tym twierdzeniu nie chodzi bynajmniej o to, że komunikacja za pomocą pojedynczych słów jest ograniczona, lecz o coś znacznie
ważniejszego, a mianowicie, że bez struktury gramatycznej i związanej z tym
produktywności i kreatywności cechujących kompetencję językową, mówienie
o myśleniu, rozumianym jako ustrukturyzowany proces, jest twierdzeniem
bez pokrycia. Gramatyka sprawia, że pojawia się nie tylko ekonomiczny system komunikacji, lecz przede wszystkim odpowiedni nośnik przystosowany
do ucieleśnienia myśli. W ramach tego podejścia kompetencji językowej nie
deﬁniuje się poprzez zdolności komunikacyjne. Nie wystarczy pokazać, że
zachodzi jakiś rodzaj komunikacji, aby tym samym uzasadnić, że mamy
tam do czynienia z językiem i co ważne, z językiem podobnym do ludzkiego.
Terrace, która przeprowadziła własny projekt badawczy z małpą nazwaną
Nim Chimpsky, wyraża istotne wątpliwości, czy to, czego uczą się małpy
można określić mianem zdolności do tworzenia zdań zgodnie z regułami
gramatyki. Uznaje ona, że to, czego nauczył się Nim i inne naczelne było
formą ciągu znaków ASL i że wyuczone ciągi wykazywały zarówno leksykalne,
jak i semantyczne regularności. Podejrzewa jednak, że do wytłumaczenia
mechanizmów wyuczonych przez zwierzęta nie trzeba postulować aż tak
wyraﬁnowanych mechanizmów, jak tworzenie zdań zgodnie z regułami
gramatyki. W podobny sposób sprawę stawia Sebeok – szympansy nie
posiadały zdolności do tworzenia zdań wedle reguł gramatyki dla ASL,
a raczej nauczyły się czytać pewne znaki swoich opiekunów [de Luce, Wilder,
1983, s. 6; Stebbins, 1983]. Stawiając sprawę w ten sposób ma się na uwadze
najczęściej dwie rzeczy.
Pierwsza z nich to kanon Lloyd-Morgana, który mówi „we must never
interpret a piece of animal behavior as the outcome of higher capacity or
power of mind if it can be interpreted satisfactory as the outcome of a lower
one” [de Luce, Wilder, 1983, s. 4]19.

19

Zgodnie z intencją Lloyda Morgana chodziło tutaj nie tylko o podanie metodologicznej zasady, lecz również o podkreślenie, że odwoływanie się do wyższych procesów
psychologicznych w tłumaczeniu zachowań zwierząt jest błędem. Takie sformułowania, jak
podkreślają Bermúdez oraz de Luce i Wilder, można znaleźć u samego Morgana (In no case
can animal activity to be interpreted in terms of higher psychological processes, it can be
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Druga to fenomen sprytnego Hansa, polegający generalnie na tym, że
źródła poprawnych odpowiedzi udzielanych przez zwierzęta mogą leżeć
gdzie indziej, niż nam się wydaje. Koń Hans nie posiadł zdolności dodawania, odejmowania, a nawet dzielenia, jak przyjmowano, lecz dostrzegania
wskazówek, które wykonywały osoby prezentujące dane zadanie20.
Odnosząc się do tych zasad Terrace uznaje, że domniemane zachowania
językowe małp są raczej odpowiedziami i reakcjami na przekazywane przez
trenera wskazówki i sugestie (cuing and coaxing). Stąd też mają one charakter
niekreatywny i niejęzykowy [s. 4]. De Luce i Wilder słusznie zauważają, że
powyższa argumentacja opiera się na założeniu, że kreatywne, zgodne z regułami składni użycie języka jest traktowane jako zdolność o wiele wyższa
niż zdolność wyłapywania wskazówek parajęzykowych w stylu sprytnego
Hansa [tamże, s. 7]. Taki punkt wiedzenia z uznaniem witają zwolennicy tezy,
że język zaczyna się tam, gdzie pojawia się syntaktyka. Trzon nakreślonej
wyżej krytyki opiera się bowiem na widocznym paradygmacie priorytetu
gramatyki, składni i syntaktyki nad semantyką i pragmatyką. Jest to paradygmat, który można kojarzyć z Chomskym i z koncepcją, w której zdolność
tworzenia nowych myśli tłumaczy się zdolnością do tworzenia nowych zdań.
Ograniczenia komunikacyjne zwierząt, polegające na zamkniętym i sztywno ustalonym repertuarze sygnałów, tłumaczy się brakiem w tym języku
struktury czy też dwoistości, która pozwalałaby na kreatywne rozwijanie
zastanego repertuaru sygnałów.
Zwolennicy modelu, w którym syntaktyka posiada priorytet w zderzeniu z osiągnięciami zwierząt w opanowywaniu języka uczonego przez
ludzi, proponują – w celu uniknięcia używania zbiorczej nazwy język dla
zwierząt i ludzi – wprowadzenie kategorii protojęzyka [Bickerton, 2001,
s. 28-33]. Trzeba przy tym pamiętać, że protojęzyk nie jest miniaturą języka
fairly interpreter in terms of processes which stand lower in the scale of psychological evolution and development.) [Morgan, 1903, s. 59]. Stąd chyba nieprzypadkowo przywoływanie
owego kanonu połączono z wyjątkową nieufnością do przypisywania istotom pozaludzkim
stanów psychologicznych analogicznych do tych, które przypisuje się standardowo ludziom
[por. Bermúdez, 2003, s. 5-7].
20
Przypadek sprytnego Hansa nawiązuje do historii konia (o tym imieniu), którego
treser uwierzył, że ów koń potrafi wykonywać wiele zadań arytmetycznych (dodawanie,
odejmowanie, mnożenie i dzielenie). Hans odpowiadał stukając kopytem. Robił to nawet
wtedy, gdy osobą zadającą pytanie 3+5 była inna osoba niż jego treser. Psycholog O. Pfungst
pokazał jednak, że Hans nie patrzył na napis zadania, lecz na osobę prezentującą mu zadanie. Nauczył się podczas tresury wyłapywać drobne ruchy, np. oczu lub mimikę twarzy,
w momencie kiedy to pojawia się prawidłowa liczba stuknięć. Wtedy też Hans kończył stukanie. Odkrycie tego faktu pozwala przyjąć, jak podkreślają de Luce, Wilder oraz Griffin, że
błędne jest wnioskowanie o tym, że zwierzęta dysponują zdolnościami umysłowymi. W tym
miejscu można przytoczyć dla przykładu wypowiedź Rosenthal „Pfungst’s findings solved
not only the riddle of Clever Hans but in principle the problem of other «clever» animals”
[1965, s. xiii].
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ani podrzędną wersją języka, czymś w rodzaju małego ﬁata w porównaniu
z wersją ﬁata milafori. Jest on raczej pojazdem napędzanym siłą mięśni,
wytrenowanych w długodystansowym treningu. Warto ów fakt mieć na
uwadze szczególnie wtedy, gdy w pewnej analogii do kategorii protojęzyka
wprowadza się kategorię protomyśli. Przyjrzymy się bliżej kilku różnicom
między językiem a protojęzykiem, szczególnie pod kątem tych cech, które
będą miały swoje odzwierciedlenie w charakterystyce swoistych dla ludzi
kategorii myśli.
Jedną z pierwszych rzeczy, na jaką się zwraca uwagę, jest fakt, że protojęzykowe wypowiedzi są istotnie ograniczone co do swojej długości. Z kolei
wypowiedzi językowe cechuje potencjalna nieskończoność, jeśli chodzi
o ich długość. Tym, co decyduje o tej różnicy jest m.in. to, że w języku
wyrażenie „koń” możemy poprzedzać wielością innych wyrażeń, choćby
„kary”, „wyćwiczony” lub rozwinąć: „koń, który wygrał ostatnią gonitwę na
Służewcu” i następnie „który został zakupiony przez rektora KUL”. Wszystko
to można połączyć razem i wstawić wewnątrz zdania: „studenci myślą, że
kary, wyćwiczony koń, który wygrał ostatnią gonitwę na Służewcu, został
zakupiony przez rektora KUL”. Można to dalej rozszerzyć i wstawić wewnątrz frazy „Rektor podejrzewa, że studenci myślą, że kary, wyćwiczony
koń, który...”. Zasadniczo chodzi tutaj o dwa mechanizmy wypełniania luk
i wstawiania jednych zdań wewnątrz innych zdań. Obu tych mechanizmów
nie spotkamy praktycznie w języku zwierząt. Zatem, jeśli nawet pojawiają
się sekwencje „ja, jeść, pomarańcza”, które mogą sugerować opanowanie
struktury „wykonawca-działanie-odbiorca”, co mogłoby być rozważane jako
gramatyczna struktura „podmiot-czasownik-dopełnienie”, nie należałoby
traktować tego jako wyraźnych znamion opanowania języka, a wyłącznie
czegoś, co można określić mianem protojęzyka [Bickerton, 2001, s. 28].
Pomijając kilka innych kwestii, zatrzymajmy się jeszcze na jednej. Podkreśla się, że każde wyrażenie językowe podlega interpretacji i co ważne
w przypadku języka ludzkiego, może odbywać się przy totalnym braku
informacji kontekstualnych. Reguły gramatyczne oraz takie składniki, jak
ﬂeksja, rodzajniki itd. pozwalają nam ustalić wiele rzeczy istotnych dla treści wyrażanej w danym języku [tamże, s. 30]. Czegoś takiego nie spotkamy
w protojęzyku. Wypowiedzi w protojęzyku nie mają żadnego ustalonego
szyku, chociaż mogą mieć szyk statystycznie przeważający, co oczywiście
nie jest tym samym. Nie występują w nich wyrażenia przechodnie, nie ma
tam ﬂeksji, rodzajników, zdań podrzędnych. Zatem rozstrzygnięcie, czego
dany protojęzykowy komunikat dotyczy, czyli jak należy go zinterpretować,
zależy od uprzedniej znajomości kontekstu. Jest to również spotęgowane
tym, że prawie wszystkie wyrażenia w danym zespole komunikatów odnoszą się do konkretów i to najczęściej danych w polu widzenia [por. Calvin,
1997, s. 97].
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2.3. Zdolności językowe: poszukiwanie intencji komunikacyjnych
Wskazywaliśmy we wstępie do omawianego paragrafu, że można odejść od
myślenia, zgodnie z którym podstawa języka tkwi w samej składni. Odrzucając powyższe twierdzenie, podważa się tym samym szereg wymienionych
wyżej krytycznych opinii na temat języka zwierząt oraz wypływających
z tego wniosków odnoszących się do możliwości przypisania zwierzętom
zdolności do myślenia. Podkreśla się, że wszelkie twierdzenia, że język ludzki
jest fundamentalnie odmienny od języka pozostałych żyjących istot, opiera
się na zbyt wąskiej koncepcji języka jako struktury gramatycznej, w której
przekształcenia zależne od struktury deﬁniują podstawowe pozostałe cechy tego czegoś, co zasługuje w ogóle na miano języka [Donaldson, 1996,
s. 37-47]. Sugeruje się tutaj, że ludzka zdolność językowa powinna być raczej
pojmowana jako generalna zdolność komunikacyjna, dla której gramatyka
jest po prostu narzędziem. W tym sensie można powiedzieć, że gramatykę
sytuuje się w innym miejscu – takim mianowicie, które nie determinuje
dyskursu na temat samej kompetencji językowej21. W tym kontekście zasadniczo zmienia się dyskurs na temat znaczenia. O znaczeniu mówi się
na bazie intencji, z jaką wypowiadamy coś. Mówiąc o komunikacji powinniśmy odnosić się do naszej zdolności zobaczenia lub wywnioskowania
intencji, z jaką przekazywana jest wypowiedź, a nie wyłącznie opierać się
na rozkodowaniu samej wypowiedzi. W takim postawieniu sprawy odnaj21
W tym aspekcie chodzi o potrójną zmianę optyki w odróżnieniu od wizji związanej
ideowo z Chomskym. Jedną sprawą jest odmienne usytuowanie i odmienne określenie roli
składni. Drugą kwestią jest uznanie, że ludzka komunikacja opiera się w dużej mierze na
zdolności odczytywania intencji (dokonywania inferencji). Trzecią sprawą kluczową w naszym kontekście jest przyjęcie w tym rozwiązaniu prymatu myśli nad językiem. W szerokim znaczeniu chodzi w tej wizji o pewną wersję teorii języka jako kodu. Nie mniej ważnym
jej składnikiem jest również to, że wedle tej wizji obszerny zasób myśli może być pojęty
niezależnie od ich językowego sformułowania. Ci, którzy krytykują taki pogląd wrzucają
go do jednego worka nie tylko wraz z teorią Locke’a, lecz nawet Fodora [por. Dummett,
1993b, s. 58-62; Carruthers, 1996, s. 73-90; Gauker, 1992, s. 304]. Choć sprowadzanie tych
rozwiązań do wspólnego mianownika nie jest do końca słuszne, a nawet zgubne, o czym
będę jeszcze mówił wielokrotnie w tej książce, to jednak wypada zauważyć, że w szerszym
znaczeniu, kiedy myślimy o tej teorii, to musimy w niej widzieć pogląd, który dystansuje
się istotnie od tej wizji, która wyznacza prymat języka nad myślą. Wydaje się jednak, że
chcąc właściwie zrozumieć jej sens musimy zauważyć w niej nową jakość w odróżnieniu
od propozycji Locke’a oraz odróżnić ją znacznie od teorii Fodora. Jeśli tak, to musimy się
zgodzić, że oparcie komunikacji na pojęciu inferencji oraz na idei wzbudzania przekonania u odbiorcy jest nową i swoistą jakością w teorii ujmowania języka jako kodu. Właśnie do tych swoistych cech odwołują się ci, którzy od innej strony pragną rozważyć podobieństwa lub różnice w używaniu języka przez ludzi i zwierzęta. Interesuje ich zatem
to, co dla tego rozwiązania jest odmienne, a nie to, co wspólne dla różnych wersji teorii
kodu.
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dujemy zapożyczenia z teorii Grice’a, Sperbera, którym niektórzy próbują
nadać nowy wymiar, pozwalający w rezultacie na odmienne w stosunku do
pierwszego modelu opisanie zdolności komunikacyjnych zwierząt [Gómez,
1998, s. 80]. Przy takim podejściu kluczową sprawą dla rozstrzygnięcia
kwestii, czy zwierzęta dysponują językiem takim, jak ludzie lub zbliżonym
do ludzkiego jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy zwierzęta,
podobnie jak ludzie, używają własnego języka z chęcią przekazania komunikatu do odbiorcy lub wzbudzenia w nim pewnej myśli (przekonania).
Ciężar dyskusji przeniesiony zostaje z rozważań nad strukturą samego
narzędzia (języka) na obszar rozważań dotyczący sposobu wykorzystania
danego narzędzia. Za tą zmianą kryje się także odmienne rozumienie
funkcji języka. Język jest traktowany jako kod, jako coś, co udostępnia
myśli, lecz nie jest ich generatorem lub nośnikiem. W tym kontekście
ważne jest pokazanie analogii w sposobie posługiwania się kodem między
ludźmi a zwierzętami. Domniemana analogia ma świadczyć, że zwierzęta posiadają myśli i dzięki ich posiadaniu starają się wpłynąć na swoje
otoczenie22.
Sperber i Wilson uważają, że komunikacja ludzka opiera się oczywiście
na używaniu kodu, którym jest język wraz ze swoją gramatyką, ale oprócz
tego jest ona osadzona w swych podstawach na czymś, co można określić
jako zdolność inferencji, że ktoś używający środków językowych posiada
określoną myśl, którą stara się nam przekazać. Ten proces komunikacji nazywa się komunikacją ostensywno-inferencyjną. W tym kontekście zwraca
się uwagę, że dowolny sygnał: wyraz twarzy, kontakt wzrokowy, przyjęcie
pewnej postury itd. może zostać zmieniony w gest komunikacyjny. Ten
ostensywny składnik komunikacji jest pewną zdolnością pokazania innym,
że kieruje się do nich określoną informację. Gómez, nawiązując do przywołanych teoretycznych twierdzeń na temat komunikacji, sądzi, że radykalnie
zmieniają one perspektywę, z jakiej oceniamy zdolności komunikacyjne
zwierząt, a tym samym ich kompetencje językowe. Pozwala to ponadto na
22

Trzeba wspomnieć, że w tle tak konstruowanej strategii mieści się także próba
odejścia od tłumaczenia zachowań zwierząt wyłącznie w oparciu o mechanizm wyzwalany przez pojawienie się określonego bodźca, czyli w planie bodziec-reakcja, a więc, by
tak rzec, czysto mechanicznie. Odejście od mechanistycznego opisu jest de facto pójściem
w kierunku psychologicznego opisu zachowań zwierząt, które z jednej strony uwzględnia
aspekt teleologiczny oraz, z drugiej, aspekt dysponowania i operowania jakimiś formami
reprezentacji. „Psychological explanation involve appealing to representational states that
function as intermediaries between sensory input and behavioral output” [Bickerton, 2001,
s. 9]. W związku z tym, kwestią najważniejszą jest odpowiedź na pytanie, czy wydawane
przez zwierzęta dźwięki są wyłącznie reakcją na bodziec, która nie jest związana z istnieniem
czynnika pośredniego w formie jakiejś reprezentacji. Obecność tego czynnika „pośredniego”
ma być potwierdzana właśnie przez analizę sposobu, w jaki używa się języka – tj. czy jest to
użycie analogiczne do ludzkiego, czy też nie.
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wskazanie na odmienne dane, którymi możemy się kierować w przypisaniu myśli zwierzętom. W wielu badaniach, uważa Gómez, można znaleźć
dowody, że małpy człekokształtne rozwijają szeroki repertuar gestów po to,
aby wzbudzić uwagę albo pozostałych członków stada, albo ludzi. W przypadku kontaktu z ludźmi tym komponentem „uzyskania wspólnej uwagi”
(attention-checking lub attention-getting) jest używany kontakt wzrokowy
[tamże, s. 82]. Gómez na podstawie wielu badań twierdzi, że sposób komunikacyjnego działania małp podpada pod schemat komunikacji ostensywno-inferencyjnej.
Jednak ogólnie biorąc, dostępny materiał sugeruje, że małpy człekokształtne posiadają
ostensywny/inferencyjny system komunikacji, w którym te dwie funkcje można oddzielić
i manipulować nimi niezależnie. Małpy są w stanie odczytywać zachowanie innych małp
i ludzi w kategoriach intencjonalnych, tj. przypisując tym zachowaniom przynajmniej
ﬁzyczne cele. Są one również zdolne do ostensywnego adresowania swych zachowań
referencyjnych do innych osobników [tamże, s. 84].

Takie stanowisko pociąga za sobą wiele konsekwencji. Zwróćmy uwagę
na kilka. Postuluje się tutaj istnienie mechanizmu wspólnej uwagi SAM,
który ma być czymś w rodzaju podstawy dla kompetencji językowej. Co
ważne, posiadanie tego systemu jest niezależne od posiadania mechanizmu
określanego za Chomskym jako LAD. W związku z tym podkreśla się z całą
stanowczością, że syntaktykę (gramatykę) trzeba rozumieć wyłącznie jako
narzędzie, które nabudowuje się na bardziej podstawowym systemie – zatem syntaktyka nie jest tym, co tworzy cały system. Ponadto zwraca się
uwagę, że system SAM opiera się na reprezentacji pierwszego rzędu, co
ma świadczyć, że system ten jest czymś różnym od postulowanego systemu metareprezentacyjnego TOM (Theory of Mind). Stąd – jak kontynuuje
Gómez – małpy zdolne do ostensywno/inferencyjnej komunikacji nie muszą
dysponować ani mechanizmem LAD, ani mechanizmem TOM. Zatem jeśli
mówi się o ciągłości w sensie ewolucyjnym, to świadectwem ciągłości ma
być istnienie zarówno u zwierząt, jak i u ludzi systemu SAM.
Zakwestionowaniu podlega tutaj jeszcze inny dogmat modelu, w którym
syntaktykę, gramatykę i przekształcenia zależne od struktury uważa się za
centrum kompetencji językowej. Generatywność oraz kreatywność, czyli
cechy przypisywane kompetencji językowej – ze względu na strukturę samej
syntaktyki – łączy się w tym modelu ze zdolnością do wykorzystywania
mechanizmów ostensywno/inferencyjnych, których wewnętrzna dynamika
posiada cechy kreatywności. W związku z tym, jeśli nadal uznajemy, że
zdolność myślenia rozwija się w ścisłym związku z kształtowaniem i rozwojem kompetencji językowej, to nie trzeba dłużej utrzymywać, że taka cecha
myślenia, jak kreatywność jest związana z nabyciem pewnego poziomu
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zdolności syntaktycznych. W konsekwencji oczywiste się staje, że takie
stanowisko tworzy odmienne warunki co do potrzebnych świadectw, aby
atrybucja myśli miała swoje ugruntowanie.
W uwagach krytycznych można powrócić do analiz Bickertona, dotyczących wąskiego repertuaru środków mogących służyć do przekazywania
komunikatów, które nie wykorzystują gramatyki. Większe wątpliwości może
budzić przypisywana rola mechanizmowi SAM. Jeśli ten mechanizm ma
być jakoś zbieżny z propozycją Grice’a, to trudno się zgodzić, że jest to mechanizm pierwszego rzędu, nie wykorzystujący aktywności drugiego rzędu,
czyli jakiejś formy myślenia o myślach, czyli ważnego aspektu składającego
się na mechanizm TOM. Potwierdzeniem tej wątpliwości jest nade wszystko
to, że system komunikacji, do której autorzy tego rozwiązania się odwołują,
zakłada, że w komunikacji podmiot odnosi się nie tylko do własnych myśli,
lecz także myśli swojego słuchacza. Analogicznie aktywność odbiorcy jest
nastawiona na to, co miał na myśli mówiący [por. Grice, 1969; Sperber, Wilson 1995]. Jeśli przyjmiemy, mówiąc w pewnym uproszczeniu, że posiadanie
zdolności inferencji o intencjach komunikacyjnych innych ludzi jest warunkiem koniecznym dla języka, to tym samym uznajemy, że użycie symbolu
językowego wymaga świadomości myśli (intencji) oraz świadomości istnienia
innych umysłów. W ten sposób teoria komunikacji, do której odwołuje się
Gómez, wymaga od uczestnika komunikacji nie tylko mechanizmu SAM,
lecz również mechanizmu TOM.
Słuszna jest uwaga Griﬃ na, który zauważa, że intencja wpłynięcia
na przekonanie słuchacza (odbiorcy nawet gestu) wymaga swego rodzaju
myślenia o myślach – co, jak się wydaje, w świecie zwierząt nie może mieć
raczej miejsca. Już choćby na tej podstawie widać, że każda propozycja,
w ramach której szuka się uzasadnienia, że system komunikacyjny (szerzej
językowy) ludzi i zwierząt jest dość podobny, wydaje się wątpliwa. Także
przypisanie zwierzętom myśli na podstawie obecności mechanizmu SAM
jest dość wątpliwe [por. Griﬃn, 2004, s. 222]23. Bennett stara się dowieść, że
używanie przez małpy znaków, struktur językowo-podobnych, nie posiada
23
Mam pewną wątpliwość, czy dla zbudowania opozycji wobec czysto funkcjonalnego tłumaczenia komunikacji jako pewnej formy nawyku (który – jak mówi Malle – polegałby na tym, że szympans Franzy wyrobił w sobie nawyk przewidywania, że zawsze, gdy
ma chęć grać w piłkę pokazuje opiekunowi czerwoną kartkę, gdyż nauczył się, że w takich
okolicznościach jego życzenie zostanie spełnione) wystarczy odwołać się do systemu SAM
bez przywoływania jakiegoś kluczowego elementu z mechanizmu TOM. Jeżeli komunikację
zdefiniujemy odwrotnie, tj. jako używanie symboli, dalej użycie symboli jako świadomość
konwencji semiotycznych, zaś tę ostatnią jako przedstawienie stanów mentalnych innym,
to nie możemy uniknąć konkluzji, że jakiś element myślenia drugiego rzędu (mechanizmu
TOM) jest tutaj obecny. Mam wątpliwość, czy bez tego ostatniego składnika da się zbudować
opozycję wobec komunikacji rozumianej czysto funkcjonalnie, rozumianej jako koordynacja
wspólnych zachowań [Malle, 2002, s. 270].

Źródło: Academicon.pl



myl-jzyk: dziedzictwo nauk empirycznych

tej specyﬁcznej intencji, która polega na odniesieniu się do myśli innych
osób [Bennett, 1976].
Współcześnie można dostrzec jeszcze inny trend, w ramach którego rezygnuje się z przeświadczenia, że atrybucja myśli w odniesieniu do
zwierząt ma tylko wtedy swoje uzasadnienie, gdy uda się pokazać istnienie
jakiejś formy języka naturalnego lub języka myśli. Proponuje się tutaj odwrócenie porządku i rozważenie, jak możliwe są myśli przy nieobecności
języka [Weiskrantz, 1998, s. 127]. Takie postawienie sprawy – jak przyznaje
Weiskrantz – zakłada bardziej tolerancyjny pogląd na związek między myślą
a językiem. Co ważne, w ramach tej strategii buduje się odpowiednie zaplecze teoretyczne, które ma być podstawą do pokazania dwóch rzeczy: (a) że
istnieją możliwości sensownego mówienia o myśli bez pojęcia języka oraz
(b) że istoty pozbawione języka mogą być opisywane jako istoty posiadające
myśli. Osiągnięcie tych dwóch generalnych celów możliwe jest wówczas,
gdy w sposób zadowalający udaje się pokazać, że jedynym wytłumaczeniem
obserwowanych zachowań zwierząt (przy braku świadectw językowych) jest
zastosowanie schematu psychologicznego, w którym operuje się pojęciami
„reprezentacji” i „intencji”. Innymi słowy, zachowanie zwierząt tłumaczy się
przez rekurs do posiadanych przez nie przekonań i pragnień, nie traktuje
się ich zaś jako procesów wynikających z instrumentalnego warunkowania. [Bermúdez, 2003, s. 7]. Kluczowe dla tej strategii jest również to, że
podążając w kierunku tłumaczenia pewnych zachowań zwierząt poprzez
atrybucje myśli, nie można gubić różnicy między istotami wyposażonymi
w bogaty i rozwinięty język a istotami pozbawionymi tego dobrodziejstwa.
Warunkiem sine qua non powodzenia tych wyjaśnień jest więc opracowanie
takiego schematu, w którym przykładowo opis warunków determinujących
treści (reprezentacje) przypisywane zwierzętom nie tłumaczy się w schemacie
semantyki Fregego, czy też w taki sposób, wedle którego postulowana byłaby
aktywność mentalna drugiego rzędu. W ramach tego podejścia podkreśla,
że chociaż nie można zaprzeczyć, że język, taki jak polski lub angielski,
może mieć większy potencjał ekspresyjny oraz że można posiadać pewne
typy myśli tylko wtedy, gdy dysponuje się tego rodzaju językami. Z drugiej
strony podkreśla się jednak, że „związek pomiędzy kompetencją symboliczną i umysłem nie zależy w tak zasadniczym stopniu od gramatyki, jak
mogłyby sugerować debaty o komunikacji wśród zwierząt. Co więcej, wcale
nie jest oczywiste, ile wyraﬁnowanych struktur i zasad, jakie znajdują się
w językach naturalnych, jest zasadniczych dla zdolności ekspresyjnych. Bogactwo myśli jest bardziej sprawą treści niż formy, podczas gdy wiele reguł
syntaktycznych w językach naturalnych bardziej dotyczy skomplikowanych
sposobów podstawiania i różnych podstawowych idei” [Atherton, Schwartz,
1983, s. 142].
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neurolingwistyka. midzy utrat jzyka
a trwałoci zdolnoci poznawczych

3.1. Podstawowe trendy i problemy: od Broka do Gazzanigi
W obszarze badań neurolingwistycznych głównym przedmiotem rozważań
jest opisanie anatomicznych i ﬁzjologicznych właściwości mózgu ludzkiego,
które są odpowiedzialne za cały zespół zdolności językowych. Badacze zajmujący się relacją między myślą a językiem kierują swoją uwagę na wszelkie
przypadki uszkodzeń mózgu, które skutkują utratą posiadanych w rozwiniętej
i dojrzałej formie zdolności językowych. Takie przypadki, określane najczęściej
jako afazje różnego rodzaju, przykuwają wyjątkowo uwagę, gdyż pozwalają
w pewnych granicach zobaczyć, czy wraz z utratą całkowitej lub częściowej
zdolności do mówienia i rozumienia języka pojawiają się znaczne deﬁcyty
w określonych operacjach myślowych24. Wystąpienie lub brak korelacji między
zaburzeniami kompetencji językowej wywołanej uszkodzeniem ośrodków
mowy w mózgu a odpowiednimi zdolnościami poznawczymi uważa się często
za ważną okoliczność w dyskusji nad związkiem między myślą a językiem
[Maruszewski, 1970; Kertesz, 1998; Varley, 1998]. Utrata zdolności językowych
w przypadku afazji globalnej, pozostająca bez większego wpływu na poziom
zdolności poznawczych, mogłaby być traktowana jako argument wspierający
niezależność myśli od języka. Z kolei ubytek kluczowych zdolności myślenia,
spowodowany zaburzeniami w wyselekcjonowanych w mózgu ośrodkach
mowy, mógłby być dowodem na językowe uwarunkowanie posiadanych przez
nas myśli. Sprawa ta oczywiście ma szersze tło i dotyczy także stosunku
posiadanej przez ludzi inteligencji do posiadanych zdolności językowych
oraz zlokalizowania w mózgu ośrodków odpowiedzialnych za określone
zdolności językowe [Kądzielawa, 1993a; Kaczmarek, 1998]. O sięganiu do tego
obszaru badań w poszukiwaniu argumentacji na rzecz niezależności myśli
24

Często spotyka się twierdzenie, że zagadnienie afazji jest problemem kluczowym
dla badań prowadzonych w neurolingwistyce. Goodglass twierdzi na przykład, iż „termin
nerolingwistyka w praktyce oznacza to samo, co afazjologia, gdyż właśnie zjawisko afazji
stanowi główną drogę do zrozumienia związku między językiem i funkcjonowaniem mózgu
[Goodglass, 1978, s. 7, w: Kaczmarek, 1998, s. 7]. Jeśli nawet w tym twierdzeniu – jak podkreśla Kaczmarek – jest trochę przesady, to jednak jest faktem, iż wielu autorów uważa, że
badania uszkodzeń mózgu występujących w afazji są naturalnym eksperymentem, który
pozwala zobaczyć najlepiej relacje między wystąpieniem zaburzeń językowych a zaburzeń
poznawczych [por. Kaczmarek, 1998; Kądzielawa, 1993a; s. 101-108].
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od języka świadczy na przykład fragment z książki O tajemnicach ludzkiego
umysłu, autorstwa Gazzanigi.
Choć wydaje się, że mowę można by uznać za rodzaj umiejętności rozwiązywania
problemów lub za prosty sposób zamieniania myśli na słowa, istnieje wiele powodów,
żeby ją oddzielić od funkcji poznawczych. Łatwo wykazać, że może istnieć poznanie
bez języka. [...] osoby po udarze mózgu cierpiące na afazję mogą wykazywać się inteligencją bez udziału języka. Z drugiej strony osoby z demencją zwykle mówią całkiem
normalnie, ale mają bardzo ograniczone zdolności do rozwiązywania problemów

[Gazzaniga, 1997, s. 97]25.

Do badań nad afazjami w nakreślonym kontekście trzeba się odnosić
z dużą ostrożnością. Potwierdzenie korelacji między ubytkiem określonej
zdolności językowej a określonymi zdolnościami poznawczymi, funkcjonującymi przed uszkodzeniem ośrodków językowych, może być traktowane
jedynie jako element wsparcia. Nie jest bowiem wykluczone, że powyższa
korelacja może być wyjaśniona przez ukazanie bliskości neurologiczno-anatomicznej dwóch ośrodków i ich wspólnego uszkodzenia [Carruthers,
Boucher, 1998, s. 124]. Inną sprawą, o której mówi Maruszewski w książce
(już sprzed kilkudziesięciu lat) Mowa a mózg, jest fakt, że w badaniach nad
afazją rozbieżności interpretacyjne odzwierciedlają tak naprawdę odmienne hipotezy dotyczące roli języka w procesach poznawczych i myślowych.
Trudności interpretacyjne wynikają także z problemów zastosowania odpowiednich technik badawczych, zwłaszcza w przypadkach afazji całkowitej.
„W rezultacie literatura poświęcona afazji pełna jest wprawdzie rozważań na
temat związku mowy z myśleniem, niemniej krytyczna ich analiza skłania
do bardzo dużej ostrożności w przyjmowaniu zawartych w niej twierdzeń
i wniosków” [Maruszewski, 1970, s. 230; por. Kertesz, 1998, s. 451-452].
Afazja jest zaburzeniem czynności mowy w wyniku dysfunkcji mózgowych, czyli w rezultacie uszkodzenia dających się wyróżnić ośrodków mowy
25

Taki sposób ustawienia sprawy powielany jest w wielu pracach, szczególnie u tych
autorów, którzy zbierają wszystkie możliwe argumenty dla uzasadnienia tezy, że język ani
nie jest nośnikiem myśli, ani czymś w rodzaju rusztowania dla niej. Tak rzecz traktują np.
Ch. Keller i J. Keller w artykule Imaging in Iron, or Thought is not Inner Speech czy S. Pinker w Language Instinct. Ten ostatni podobnie jak Gazzaniga uważa, że obok przypadków
afazji ważne są odwrotne przypadki, kiedy to osoba zachowuje ponadprzeciętne zdolności
językowe przy istotnym deficycie zdolności myślenia. W tym miejscu Gazzaniga przywołuje za R. Cromerem przykład dziewczynki opóźnionej w rozwoju z powodu rozszczepienia
kręgosłupa, posługującej się jednak nienagannym „uniwersyteckim” angielskim. Wielu autorów z kolei przywołuje przykłady dzieci z syndromem Williamsa. Podkreśla się często, że
widoczne w przypadku afazji oraz syndromu SLI (specyficzne zaburzenia rozwoju językowego) istotne problemy językowe przy jednocześnie niezachwianej równowadze poznawczej,
ma swoje źródło w tym, że posługiwanie się językiem wymaga być może od mózgu pełnego
zaangażowania, natomiast rozwiązywanie innych, tzw. niejęzykowych problemów, nie jest
aż tak obciążające – stąd mózg może angażować tylko część ze swoich zasobów.
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w mózgu. Mówiąc dość ogólnie, uszkodzenie mózgu w okolicy Broka (położonej w tylnej części zakrętu czołowego, pole 44 według Brodmanna) prowadzi
do zaburzeń produkcji mowy. Ten rodzaj afazji określa się najczęściej jako
afazję ekspresywną i motoryczną. Uszkodzenie z kolei w okolicy Wernickiego
(położonej w tylnej części zakrętu skroniowego górnego, pole 5,4,40 według
Brodmanna) skutkuje zaburzeniami rozumienia słyszanych wypowiedzi,
czyli całego mechanizmu, który nazywamy rozumieniem mowy. Ten rodzaj
afazji określa się najczęściej jako impresywną, receptywną lub sensoryczną
(czuciową)26. Podział afazji może być jednak bardziej szczegółowy, co zależy
bądź od podawanej szczegółowej klasyﬁkacji ośrodków mowy w mózgu i ich
uszkodzeń, bądź od klasyﬁkacji dających się wyróżnić zaburzeń językowych
ekspresywnych i impresywnych. W perspektywie pierwszej, którą określa
się często mianem klasycznej lub behawioralnej, wychodzi się najczęściej
od dychotomii ruchowo-czuciowej lub ekspresyjno-percepcyjnej [Obrębowski, 2005, s. 173]. Można tutaj także przypomnieć także jedną z pierwszych
klasyﬁkacji podaną przez Wernickiego i Lichtheima, którzy na podstawie
opisu odpowiednich ośrodków w mózgu i połączeń między nimi wyróżnili
siedem postaci afazji: korową afazję ruchową, podkorową afazję ruchową,
transkorową afazję ruchową, korową afazję czuciową, podkorową afazję
ruchową, rankorową afazję czuciową, afazję przewodzenia. W ramach tego
podejścia można umieścić także klasyﬁkację Konarskiego bazującą na opisie
uszkodzeń dróg kojarzeniowych pomiędzy ośrodkami związanymi z mową
[Konarski, 1969; Obrębowski 2005, s. 173]. Bardziej złożone klasyﬁkacje różnych
typów afazji, uwzględniające w szeroki sposób kształtowanie się określonych
26

„Prototypowy chory z afazją BroKa mówi wolno, z dużym wysiłkiem, zacinaniem
się, szczególnie przy wymawianiu spółgłosek o złożonym wzorcu artykulacyjnym i ich ciągów [...]. W wypowiadanym tekście przeważają słowa treściowe, często używane w formach
podstawowych, z pominięciem słów funkcyjnych, co łącznie składa się na „styl telegraficzny”
wypowiedzi, będący przejawem agramatyzmu w mowie ekspresyjnej” [Kądzielawa, 1993b,
s. 110]. W przypadku afazji impresyjnej „mowa jest płynna, często nadmiernie obfita, z zachowaną formą melodyczną i innymi cechami prozodycznymi [...], a jednocześnie z całym
repertuarem zniekształceń słów (głównie rzeczowników). W skrajnych przypadkach u tych
pacjentów „mowa staje się całkowicie niezrozumiała (żargon neologiczny, sałatka słowna)”
[tamże, s. 110]. Okolice Broki i Wernickiego stanowią właściwy obszar mowy. Wskazuje się
jednak, że istnieją także liczne zaburzenia mowy przy uszkodzeniu mózgu poza tym obszarem. W opinii Kaczmarka uszkodzenia poza właściwym obszarem mowy można podzielić
na trzy grupy. (1) Uszkodzenia okolicy przedczołowej lewej półkuli powodujące trudności
w organizacji informacji. Cechą tekstów i wypowiedzi produkowanych przez chorych z zespołem czołowym jest to, że „nie przekazują nam one wiadomości na dany temat niezależnie od tego, czy pacjenci ograniczają się do kilku słów, czy też cechuje je wielosłowie” [1998,
s. 49]. (2) Innym obszarem są uszkodzenia prawej półkuli – wówczas pacjenci przejawiają
trudności w różnicowaniu emocjonalnym aspektów wypowiedzi. (3) Niektóre badania podkreślają udział struktur podkorowych szczególnie wtedy, gdy wypowiedź lub zrozumienie
wypowiedzi związane jest zastosowaniem określonej intonacji lub brzmienia głosu i analogicznie wychwyceniem tych elementów w rozumieniu [Kaczmarek, 1998, s. 48-55].
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funkcji adaptacyjnych, realizowanych przy udziale wielu ogniw w układzie
nerwowym, pozwoliły Łurii na podanie klasyﬁkacji zaburzeń afatycznych,
będących skutkiem uszkodzenia poszczególnych układów funkcjonalnych
dla mowy. Według Łurii afazja jest wynikiem zniekształcenia co najmniej
jednego z sześciu podstawowych czynników zlokalizowanych w lewej półkuli:
słuchu fonemicznego, syntezy symultatywnej, syntezy sekwencyjnej, gnozji
somestetycznej, pamięci słuchowo-werbalnej oraz mowy wewnętrznej [Łuria,
1976; por. Maruszewski, 1970, s. 69].

3.2. Afazja a deﬁcyty językowe
Można jednak wyjść od podania kluczowych składników języka i na tej podstawie opisać charakterystyczne typy zaburzeń językowych, które następnie
wyjaśnia się w oparciu o odpowiednie zaburzenia w mózgowych ośrodkach
mowy. Z taką metodą spotykamy się u Jakobsona, który wychodzi od ogólnej
koncepcji, wedle której mówienie obejmuje dwojakiego charakteru czynności:
(a) w ybór pewnych jednostek językowych oraz (b) ich połączenie w jednostki językowe wyższego stopnia [Jakobson, 1989, s. 152]. W nawiązaniu
do tej charakterystyki, ze względu na uszkodzenia ośrodków mowy, mamy
dwojakiego rodzaju zaburzenia (a’) zakłócenia w dziedzinie podobieństwa
oraz (b’) zakłócenia w dziedzinie przyległości [Jakobson, 1989, s. 160-167].
Widoczna jest tutaj próba przedstawienia różnych typów afazji w formie
dysfunkcji jednej z dwu osi języka: syntagmatycznej i paradygmatycznej
[tamże, s. 150-160]27. Typologie uwzględniające dokładną analizę lingwi27

W pracy Dwa podstawowe rodzaje zaburzeń afatycznych Łuria podał opisy owych
zaburzeń, o których mówi Jakobson, z próbą skorelowania odpowiedniego deficytu językowego ze wskazaniem na odpowiedni ośrodek w mózgu. Przykładowo stan patologiczny
ograniczony do okolicy skroniowej lewej półkuli sprawia, że odpowiednia paradygmatyczna
organizacja dźwięków i fonemów zostaje zakłócona. Pacjent nie różnicuje przeciwstawnych
fonemów, takich jak: b i p czy d i t. Uszkodzenie z kolei dolnej części kory zarodkowej lewej
półkuli sprawia, że pacjenci nie potrafią wymawiać artykulacji opozycyjnych, takich jak: l,
n, i d. Zaburzenie patologiczne obejmujące trzeciorzędowe okolice skroniowo-cemieniowo-potyliczne lewej półkuli pozwala na zachowanie paradygmatycznej organizacji mowy na
poziomie fonologicznym – pacjenci używają wówczas alternatyw semantycznych. Próbując
znaleźć wyraz „okulary”, tworzą serie parafazji werbalnych („szkła”, „oczy”), co świadczy,
że tzw. paradygmatyczna organizacja pola semantycznego jest istotnie zakłócona. Analogicznie zaburzenie syntagmatycznej organizacji mowy może przyjąć różne formy. Może być
zaburzone proste przejście od podmiotu do orzeczenia, co skutkuje pojawieniem się stylu
telegraficznego. Co ważne, pacjenci mogą utracić jedną ze zdolności, nie tracąc pozostałej,
nawet jeśli obie należą do syntagmatycznej lub paradygmatycznej organizacji języka i mowy
[s. 147-151].
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styczną – zbieżną w swym zamyśle z podaną wyżej – podają Kaczmarek
[1998, 2003] i Herzyk [2000]28.
A. Zaburzenia syntagmatyczne (zaburzenia w łączeniu symboli):
• fonotaktyczne: upośledzenie łączenia fonemów w sylaby, co ogranicza
wypowiedzi do pojedynczych głosek,
• morfologiczne: zaburzenia łączenia sylab w wyraz,
• syntaktyczne: brak umiejętności tworzenia zdań poprawnych gramatycznie (styl telegraﬁczny),
• tekstowe: przy zachowanej umiejętności tworzenia zdań, niemożność
łączenia ich w większą całość tekstową.
B. Zaburzenia paradygmatyczne (zaburzenia selekcji symboli językowych):
• fonologiczne: niemożność wyboru właściwego fonemu do odpowiedniej struktury językowej: (i) akustyczne: brak lub utrata słuchowego modelu
głoski, (ii) kinemiczne: zniekształcenie ruchowego modelu głoski,
• leksykalne: trudności w znajdowaniu właściwych określeń,
• semantyczne: trudności w rozumieniu złożonych konstrukcji gramatycznych i języka metaforycznego29.
W próbach klasyﬁkacyjnych afazji, w badaniach dotyczących ośrodków
mowy, zaburzeń i wynikających z tego wielu konsekwencji w postaci utraty
zdolności do myślenia, wnioskowania lub zachowań inteligentnych, od samego początku, mimo swojej krótkiej historii, jak pisze R. Lesser w książce
Linguistic Investigation of Aphasia, ukształtowały się dwa poglądy. Pierwszy
reprezentował stanowisko, że bez języka myśl zdaje się być niemożliwa, i drugi,
że myśl jest niezależna od języka i posiada duchowo-podobny (spirit-like)
sposób istnienia [Lesser, 1989]. Podkreśla się, że tezy wypowiadane przez
zwolenników pierwszego poglądu wynikały po części z globalnego patrzenia na
organizację nie tylko funkcji językowych, ale i poznawczych. W związku z tym
istotne uszczuplenie zdolności językowych powodowało osłabienie lub zanik
różnie rozumianego nadrzędnego czynnika w naszej strukturze poznawczej.
Dobrym przykładem jest tutaj stanowisko Goldsteina, według którego afazja
28

Prezentowany zestaw i układ podaje w zestawieniu za A. Obrębowskim [2005].
Przykłady wypowiedzi zapisanych przez pacjentów z uszkodzeniem przedniego obszaru mowy (czyli osób z lezjami klasycznej okolicy Broki) oraz pacjentów z uszkodzeniami
tylnego obszaru mowy podaje Kaczmarek w pracy Mózg, język, działanie. Pokazując wiele
różnych dysfunkcji w tworzeniu wypowiedzi, Kaczmarek zwraca uwagę, że w przypadku
uszkodzeń obszaru mowy pojawiają się nie tylko błędy w składni, ale także występują takie
przypadki, kiedy zachowana jest syntaktyczna budowa wypowiedzi, a błędy pojawiają się na
poziomie leksykalnym. U takich pacjentów zdania przypominają słynne zdanie Chomsky’ego
„Bezbarwne zielone myśli śpią wściekle”. Jak podkreśla Kaczmarek „takie teksty mogłaby
produkować elektroniczna maszyna cyfrowa, zaprogramowana według zasad gramatyki
dystrybucyjnej” [s. 65].
29
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amnestyczna jest wynikiem uszczuplenia funkcji abstrahowania i kategoryzowania oraz przejawem istotnej niezdolności odrywania się od sytuacji
danych spostrzeżeniowo tu i teraz30. Dla osób dotkniętych afazją amnestyczną
wszystkie wyrażenia mają wyłącznie jednostkowe odniesienie i nie łączą się
z pojęciami ogólnymi. W tym miejscu przypomina się przypadek Funesa,
o którym pisze w jednym z opowiadań Borges. Funes po przykrym wypadku
spadnięcia z konia stracił świadomość, a gdy ją odzyskał teraźniejszość stała
się dla niego nie do zniesienia przez swoje bogactwo i wyrazistość. Posiadł
bowiem pewną specyﬁczną zdolność, choć jednocześnie stracił przy tym inną.
My jednym rzutem oka potraﬁmy spostrzec na stole trzy szklanki; Funes – wszystkie gałązki grona i liście, które składają się na cały szpaler winorośli. Znał kształty południowych
chmur o świcie dnia trzydziestego kwietnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego
roku i mógł porównać je ze wspomnieniem żyłek na okładce książki, którą widział raz tylko
i z kształtem spienionych fal, które wzbudziło wiosło na rzece Rio Negro w przeddzień
bitwy pod Quebracho [...]. Jednocześnie jednak był on niemal niezdolny do tworzenia idei
ogólnych, platońskich. Nie tylko było mu trudno zrozumieć fakt, że pojęcie ‘pies’ może
obejmować tyle różnych jednostek różnej wielkości i różnego kształtu; ale niepokoiło go
także i to, że pies widziany o godzinie trzeciej czternaście (z proﬁ lu) może posiadać tę
samą nazwę co tenże pies widziany o trzeciej piętnaście (en face) [Borges, 1978, s. 100].

W podobnym duchu, wskazującym, że afazja niesie globalnie pojęte
zaburzenia w myśleniu czy zdolności tworzenia myśli, dużo wcześniej
przed Goldsteinem wypowiadał się także H. Jackson. Jego zdaniem, utrata
zdolności łączenia słów ze sobą przekłada się na całkowity zanik zdolności
tworzenia sądów. Co ważne, zanik głośnego mówienia prowadzi do zaniku
mowy wewnętrznej, co przekłada się na niemożliwość przedstawienia sobie
samemu myśli. Bliskie takiemu widzeniu sprawy są – jak się zdaje – uwagi
Łurii i Wygotskiego. Ich zdaniem, wszelkie afazje, w tym afazja amnestyczna,
są rodzajem uszczuplenia swoistych dla ludzi typów odzwierciedlania rzeczywistości i istotnym ograniczeniem zdolności grupowania przedmiotów,
wyróżniania ich cech wspólnych itd. [Maruszewski, 1970, s. 237]. Wiele
mówiąca w tym kontekście może być dokonana przez Łurię analiza sytuacji,
w jakiej znalazł się pacjent po uszkodzeniu ważnych dla mowy obszarów
w lewej półkuli31. Zdaniem Łurii, wiele z problemów, które dotyczą orientacji
30

Takie rozwiązanie zakłada holistyczne patrzenie na organizację funkcjonalną mózgu.
Stąd spora część funkcji psychicznych – szczególnie poznawczych – zależy od funkcjonowania całego mózgu. Na tej podstawie podkreśla się, że naczelne funkcje psychiczne obecne
w naszym myśleniu i działaniu np. (wg. Goldsteina), postawa abstrakcyjna lub (inaczej) zdolność kategorialnego patrzenia na świat, muszą być związane ze zdolnościami językowymi.
Deficyt językowy pociąga za sobą wtedy spory deficyt poznawczy [por. Kądzielawa, 1993a,
s. 90: Piłat, 1993, s. 29-30].
31
Tutaj ponownie warto podkreślić, że stanowisko to zakłada dynamiczny model organizacji funkcji mózgu, który wraz modelem holistycznym można ustawić w opozycji wobec
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przestrzennej oraz percepcyjnej, powiązanych jest z wyraźnym uszczupleniem zdolności językowej.
Chodzi nie tylko o słowa, jakimi operujemy w trakcie rozmowy z sąsiadem. Uczestniczy
ona we wszystkich procesach poznawczych człowieka. Przedmioty, które dostrzegamy,
nazywamy słowem; słowem oznaczamy kierunek i położenie: „na prawo”, „na lewo”,
„z tyłu”, „z przodu”, „pod”, „nad”, za pomocą form gramatycznych i składni określamy
dowolne stosunki, dowolne myśli, za pomocą mowy przenikamy w głąb poznawczego
świata, wydzielamy sprawy ważne, odrywamy się od rzeczy nieistotnych, syntezujemy poszczególne wrażenia w całe kategorie, myślimy... Nie, mowa nie służy tylko do
porozumiewania się z innymi ludźmi, przenika głęboko nasze spostrzeganie i pamięć,
myślenie i zachowanie; organizuje ona nasz świat wewnętrzny i, być może, rozmawiamy (po cichu, wewnętrznie, sami z sobą) nawet wtedy, gdy milczymy. Staje się zatem
oczywiste, że uszkodzenie trzeciorzędowych obszarów kory lewej półkuli prowadzi do
jeszcze poważniejszych następstw, niż te, które zostały omówione. Świat wewnętrzny
człowieka z takimi uszkodzeniami mózgu jest rozbity: nie może on znaleźć w danej
chwili odpowiedniego słowa, nie jest w stanie przekazać słowami swoich myśli, odczuwa
niezmierne trudności, gdy próbuje zrozumieć złożone formy gramatyczne; nie potraﬁ
liczyć – wszystko, czego się nauczył w szkole, cały system wiedzy, jaki posiadł, rozpadał się
w pojedyncze nie powiązane z sobą cząstki. Wydawałoby się, że jego świat pozostaje taki
sam, a w istocie jakże jest zmieniony! Sytuacja człowieka muszącego żyć w tak rozbitym
świecie da się porównać z tragicznym błądzeniem w labiryncie. Jak ciężkie następstwa
pociągnęło za sobą to pozornie niewielkie uszkodzenie mózgu! [Łuria, 1984, s. 40-43].

3.3. Afazja a mowa wewnętrzna
W tym kontekście warto poruszyć jeszcze problem mowy wewnętrznej.
Podkreślić trzeba, że najczęściej strata zdolności głośnego mówienia powoduje również utratę mowy wewnętrznej. Jest to rzecz niezmiernie ważna,
potwierdzająca niejako, że utrata zdolności językowych nie obejmuje sobą
wyłącznie zdolności komunikacyjnych, lecz coś więcej, co rozgrywa się przy
udziale mowy wewnętrznej. Doniosłość tej kwestii zależeć jednak będzie
w dużej mierze od samej charakterystyki mowy wewnętrznej – zarówno
pod względem jej genezy, struktury, jak i funkcji. Jeśli uznamy, że mowa
wewnętrzna jest czymś odmiennym od mowy cichej i że dla jej kształtu
i przebiegu w małym stopniu liczy się wewnętrzna artykulacja obecna
w mowie głośnej, to możemy mieć do czynienia z odmienną interpretacją
modeli modułowych. Jak zauważa Kaczmarek, choć w teorii tej przyjmuje się funkcjonalne
zróżnicowania co do różnych funkcji mózgu, to jednak twierdzi się, że działa on jako cały
system [por. Kaczmarek, 1998, s. 46].
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skutków afazji niż wtedy, kiedy mowę wewnętrzną uznamy za coś bliskiego
mowie cichej lub utajonej mowie do samego siebie.
Nurt interpretujący mowę wewnętrzną w kategoriach mowy cichej,
najbardziej widoczny w poglądach behawiorystów, przekuwał ten pogląd
na twierdzenia, że „myślenie jest stłumionym mówieniem” [Bain, 1868,
s. 340]. Utrata zdolności językowych skutkowała automatycznie deﬁcytem
zdolności myślenia. Bliższa charakterystyka mowy wewnętrznej podpowiada,
że mowa wewnętrzna przebiega w odmiennej modalności, tzn. w wyobrażeniach języka naturalnego [por. Grodziński, 1976]32. Bardziej subtelny opis
mowy wewnętrznej odsłania, że występująca tam forma obrazowania składa
się „zarówno z obrazów dźwiękowych mówionego języka naturalnego, jak
i z subwokalizacji, do której należy obrazowanie kinestetyczne produkcji
mowy. Do tych pierwszych należą procesy używane w rozumieniu mowy,
zaś do drugiej procesy używane w produkcji mowy” [Cole, 2006, s. 1].
To głębsze odróżnienie mowy wewnętrznej od mowy głośnej pozwala
odejść od stanowiska behawiorystów i w odmienny sposób opisać funkcję,
jaką w poznaniu spełnia mowa wewnętrzna. Wówczas, mając w pamięci
odróżnienie mowy wewnętrznej od mowy cichej, pojawia się często idea,
by mowę wewnętrzną traktować jako środek dostarczający formy dla myśli.
Dodanie formy sprawia, że myśl jest bardziej konkretna i łatwiejsza do zapamiętania, a kiedy już jest w tej formie, można nią operować, transformować
i rozwijać. W ten sposób mowa wewnętrzna stanowi rodzaj wewnętrznego
ekranu czy też przestrzeni, w której można wykonywać pracę. Czasami
dodatkiem do niej są zewnętrzne przestrzenie do pracy, takie jak papier
i ołówek, pozwalające pokonać przemijalność kodu fonologicznego poprzez
przejście na bardziej trwałe przedstawienia ortograﬁczne czy obrazowe
[Varley, 1998, s. 130]33. Sprawdzenie, jakie skutki niesie za sobą utrata języka
widoczna w deﬁcycie mowy głośnej na poziomie mowy wewnętrznej, nie jest
takie proste, gdyż – jak zauważyliśmy – mowa wewnętrzna może posługiwać
się odmienną modalnością niż mowa głośna, zaś jej struktura może mieć
specyﬁczny format. Wygotski zwraca uwagę, że „mowa wewnętrzna, gdyby
32
„Mowa wewnętrzna – jak mówi Wygotski – gdyby nawet można było ją zapisać na
fonografie, zawsze okaże się skrócona, urywkowa, bezładna, zmieniona nie do poznania
i niezrozumiała w porównaniu z mową zewnętrzną” [Wygotski, 1971, s. 453].
33
Zarówno u Wygotskiego, jak i u Łurii obecna jest tzw. „ekstrakortykalna” funkcja
językowa. W tej teorii, nie odnosząc się wprost do języka, podkreśla się, że używane przez
ludzi narzędzia stanowią swego rodzaju przedłużenie zmysłów i narządów wykonawczych,
co umożliwia nam dogłębną eksplorację otoczenia. Szczególnie istotną funkcję mają w tym
kontekście do odegrania symbole językowe, które stają się swoistymi protezami naszych myśli. Wartość znaków językowych (także wszelkich zewnętrznych narzędzi) wzrasta w przypadku wyższych funkcji psychicznych (poznawczych), które sprowadzają się do myślenia
krytycznego, sekwencyjnie rozbudowanego i świadomie kontrolowanego [Wygotski, 1971;
Łuria, 1976; por. Clark, 1998; Bobryk, 1992; Kaczmarek, 1998].
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nawet można ją było zapisać na fonograﬁe, zawsze okaże się urywkowa, bezwładna, zmieniona nie do poznania i niezrozumiała w porównaniu z mową
zewnętrzną” [Wygotski, 1971, s. 453; por. Grodziński, 1976, s. 40; Koj, 1990,
s. 57-79]. Niemniej, jak podkreśla Varley:
Różnorodne testy są stosowane do badania mowy wewnętrznej u badanych cierpiących
na afazję, na przykład wpływ podobieństwa fonologicznego w zapamiętywaniu zadanych
pozycji, określanie liczby sylab w słowie, dopasowywanie słowa rymującego się z danym
słowem czy podejmowanie decyzji co do identyczności początku słowa. Wszystkie te
zadania wymagające osądów fonologicznych stawiają poważne wymagania co do wiedzy
metafonologicznej (np. podział na dźwięki i sylaby). Pomimo problemów metodologicznych najbardziej prawdopodobnym twierdzeniem jest zdanie, że większość osób z afazją
doświadcza trudności w mowie wewnętrznej, które odzwierciedlają upośledzenie mowy
publicznej [Varley, 1998, s. 131].

3.4. Deﬁcyty językowe a deﬁcyty kognitywne
Wiele cennych spostrzeżeń dotyczących wpływu, jaki niesie z sobą utrata
mowy w wyniku uszkodzenia mózgu, przynoszą prowadzone od wielu lat
badania testami Ravena ludzi z afazją. Test Matryc Ravena (szczególnie wersja
kolorowa) skonstruowany jest zarówno do oceny zdolności spostrzegania,
jak i poprawności myślenia. Jest on również reprezentatywny dla pomiaru
inteligencji ogólnej, zaś jego wersja kolorowa przydatna jest szczególnie do
oceny inteligencji u dzieci i ludzi o obniżonych zdolnościach intelektualnych.
Mówiąc ogólnie, test przypomina rodzaj układanki i łamigłówki, w której
układ wzorów nie przedstawia żadnego znaczenia, choć kolory i geometryczne
ﬁgury poszczególnych elementów podlegają zwerbalizowaniu [Kertesz, 1988,
s. 453]. Badania nad afatykami pokazały znaczny wpływ afazji na poziom
rozwiązywania zadań w teście Ravena. Jak podkreślają Kertesz i McCabe,
w badaniach nad afatykami zachodzi dająca się zaobserwować prawidłowość,
otóż słabsze wyniki w niewerbalnym teście Ravena uzyskiwały osoby z afazją
Wernickiego i transkorową czuciową afazją (transcortical sensory aphasics)
(wszyscy z obniżoną receptywnością i zdolnością rozumienia), niż osoby
z afazją Broka i transkorową motoryczną afazją (transcortical motor aphasics).
Trzeba podkreślić, że w innych badaniach przeprowadzanych przez Basso
pojawiała się dość luźna korelacja między poziomem afazji a poziomem
uzyskiwanym w testach RCPM oraz WAIS [tamże, s. 454].
A. Kertesz słusznie zaznacza, że istotnym elementem jest zbadanie werbalnego komponentu w tzw. niewerbalnych testach na inteligencję. Oczywiście
testy takie mogą być przeprowadzane bez werbalnej instrukcji i jak się zdaje
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nie wymagają werbalnej praktyki. Trzeba jednak w tym miejscu pamiętać
o kilku sprawach, które pojawiają się w przeprowadzonych badaniach. Po
pierwsze, że istnieje korelacja między tymi testami a tzw. werbalnymi testami
na inteligencję. Po drugie, badania Zeidela, Sperry’ego, Costy, polegające na
zastosowaniu metody wyboru elementów poprzez ich dotykanie raz jedną
ręką a raz drugą, potwierdzały, że „praworęczne wybory-lewej półkuli były
wolniejsze i kojarzone z werbalnym etykietowaniem” [tamże, s. 455]. Po trzecie,
werbalizacja może wystąpić nie tyle na poziomie instrukcji, ile na poziomie
wsparcia w procesie samego wykonywania zadania oraz może odgrywać
rolę w zakodowywaniu informacji przechowywanych w krótkoterminowej
pamięci. Obserwowano na przykład, że osoby z afazją podejmowały próby
werbalizowania poszczególnych etapów w wykonywanych przez siebie zadaniach [Varley, 1998, s. 132]. Warto w tym miejscu przypomnieć badania
przeprowadzone przez Teuber i Weinstein, którzy przebadali testem ukrytych ﬁgur Gottschaldta grupę chorych na afazję, chorych z uszkodzeniem
mózgu bez afazji oraz grupę osób bez uszkodzeń mózgu. Okazało się, że
afatycy wykonywali dane zadanie najgorzej spośród trzech grup badanych,
co według autorów może być przejawem ogólniejszego zaburzenia w organizacji i selekcji materiału oraz zaburzenia zaznaczającego się w zakresie
mowy [dane za: Maruszewski, 1970, s. 246; por. Kurcz, 2001].
Zwolennicy współczesnej wersji poglądu wiążącego myśl z językiem
są bardziej ostrożni. Respektując w większym stopniu podział systemów
poznawczych wynikających z architektury naszego mózgu, starają się pokazać, że tylko pewne typy myślenia są zależne od języka. Z jednej strony
widzą siłę argumentacji, która wspierając się na mocnym programie modularnym w teorii umysłu oraz hipotezie języka myśli, stara się pokazać, że
język można umieścić jedynie na wejściu i wyjściu systemu poznawczego.
Takie postawienie sprawy sprzyja argumentacji, że dające się zaobserwować
deﬁcyty w myśleniu, pojawiające się wraz z utratą zdolności językowych
wywołanych uszkodzeniami mózgu, mogą być związane z tym, iż ośrodki
odpowiedzialne za generowanie i przechowywanie myśli (np. w języku myśli) są zlokalizowane w bezpośredniej bliskości z ośrodkami językowymi34.
Z drugiej strony, uznają jednak, że widoczny czasem brak korelacji
między utratą zdolności językowych a przejawianymi umiejętnościami
kognitywnymi wcale nie musi oznaczać, że w tych typach myślenia nie
jest istotnie obecny język. Uwzględniając poglądy mówiące, że zdolność
językowa obok systemu produkcji mowy i rozumienia mowy składa się z systemu wiedzy językowej (rozumianej jako gramatyczny system inferencyjny),
34

Gazzaniga podkreśla, że badania neuropsychologiczne pacjentów z lokalnymi uszkodzeniami mózgu wykazały, jak istotne są niektóre struktury lewej półkuli dla większości
wskaźników inteligencji [s. 115].
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przyjmuje się, że być może deﬁcyty w powyższych dwóch systemach nie
przekładają się na uszczuplenie systemu wiedzy językowej. Fakt ten pociąga
za sobą podwójną zmianę strategii argumentacyjnej. Po pierwsze, stosuje
się strategię bardziej wybiórczą. Mówi się jedynie o pewnych typach myśli,
wydzielonych zdolnościach, a nie o jakimś generalnym czynniku organizującym system poznawczy, który miałby być istotnie zachwiany ze względu
na utratę zdolności językowych. Po drugie, widocznego wpływu języka na
myślenie ze względu na wystąpienie afazji poszukuje się w tych obszarach
ludzkich zdolności poznawczych, które wymagają zdolności inferencyjnych
lub monitorowania własnych myśli.
Ważne badania interesującej nas relacji między myślą a językiem przeprowadziła R. Varley. Jej pacjentem była osoba z poważnymi zaburzeniami
produkcji mowy, która komunikowała się wyłącznie poprzez pisanie pojedynczych słów, rysowanie i gesty pantomimiczne. Jej afazja określona była
jako głębokie upośledzenie wejściowych i wyjściowych procesów gramatycznych, objawiających się zarówno w mówieniu, jak i pisaniu [Varley, 1998,
s. 136]. Uwzględniając styl i zasięg badań prowadzonych przez zwolenników
poglądu kognitywnego, wiążącego myślenie propozycjonalne z językiem,
Varley przebadała wyżej scharakteryzowanego pacjenta trzema rodzajami
testu: (i) testem fałszywego przekonania pierwszego rzędu, (ii) testem rozumowania przyczynowego oraz (iii) testem WAIS (ułożenie w odpowiedni
sposób obrazków), w których zgodnie z poglądem kognitywnym, mamy do
czynienia z myśleniem propozycjonalnym35. Według autorki badań, pacjent,
który nie był zdolny do zbudowania zdań podrzędnych w języku naturalnym
oraz do rozumienia predykatów i roli poszczególnych wyrażeń w zdaniu,
radził sobie z przedstawianymi zadaniami całkiem nieźle. W związku z tym
Varley słusznie podkreśla, że w takiej sytuacji mamy do wyboru trzy opcje:
(1) pacjent posiadał mimo wszystko wiedzę dotyczącą gramatyki języka
naturalnego; (2) nośnikiem myśli jest propozycjonalny kod odmienny od
języka naturalnego (np. mentalese); (3) wykonanie tych zadań niekoniecz35
Najbardziej trudny i zarazem kontrowersyjny był test pierwszy. Przeprowadzenie
tego testu wymagało odpowiedniego treningu. Test opierał się na schemacie znajdowania
w znanym opakowaniu niespodziewanej zawartości, np. w paczce z płatkami kukurydzianymi spinek do ubrań i odpowiedzeniu na pytanie, co pomyśli na temat jej zawartości ktoś
inny, nie znający (rzeczywistej) zawartości paczki. Trening taki wymagał wytłumaczenia
różnicy między spodziewaną a rzeczywistą zawartością paczki. Niektórzy uważają, że zastosowany trening wywołał efekt „sprytnego Hansa”. Test myślenia przyczynowego polegał
na pokazaniu po lewej stronie pacjenta obrazka przedstawiającego „samochód, który uderzył
w drzewo”, zaś po prawej stronie trzech obrazków: napoju alkoholowego, drzewa, helikoptera.
Następnie, wykorzystując kolejną kartę zadawano pytanie „dlaczego”. Karty były tak dobrane, aby sprawdzić, czy nad myśleniem przyczynowym nie dominują skojarzenia występujące
u osób cierpiących z powodu afazji: typu samochód/helikopter i drzewo/siekiera. Okazało
się jednak, że osoba rozwiązywała tego typu test bezbłędnie, wskazując w tym przypadku
na alkohol [Varley, 1998, s. 140].
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nie wymaga uformowanych (językowo) propozycjonalnych reprezentacji.
Wybór każdej z opcji jest sam w sobie opowiedzeniem się po jednej ze
stron w sporze, jaki prowadzi się na temat relacji między myślą a językiem.
W dalszej części książki zobaczymy, że w pewnym ważnym dla omawianego
sporu obszarze kwestią kluczową będzie rozstrzygnięcie dwóch problemów,
a mianowicie: (i) czy obok języka naturalnego istnieje coś w rodzaju języka
myśli i czy (ii) podmiot dysponuje swobodnym wyborem, aby raz rozważać
daną myśl w kodzie językowym, a innym razem w kodzie wyobrażeniowym.
Pamiętajmy tu, że ustalenia Varley świadczyłyby również o tym, że osoby
z dużym deﬁcytem językowym są mimo wszystko zdolne do poradzenia
sobie w teście fałszywego przekonania. Są autorzy, którzy uważają, że zdolność przeniesienia uwagi na samą myśl jest w pewnym sensie derywatywna
w stosunku do kształtującej się uprzednio funkcji metajęzykowej.
Nawiązując do ostatniej sprawy można zauważyć, że częściowo po
tej linii idą uwagi na temat afazji R. Jakobsona. W artykule Dwa aspekty
języka i dwa typy zakłóceń afatycznych znajdujemy opis mówiący wprost,
że wywołana uszkodzeniem ośrodków mowy zdolność nazywania (afazja
amnestyczna) jest w dużej mierze utratą zdolności do mówienia o języku –
czyli moglibyśmy powiedzieć zdolności przeniesienia uwagi z przedmiotu na
nazwę, która go dotyczy. W związku z tym Jakobson dochodzi do wniosku, że
czynności zwane przez logików metajęzykowymi nie ograniczają się tylko do
nauki, lecz są integralną częścią naszych potocznych czynności językowych.
Sprawa ta nie ogranicza się do sytuacji, w której osoby prowadzące dialog
sprawdzają, czy używają tego samego kodu pytając: „czy pan nadąża?” lub
„czy rozumie pan o co mi chodzi?”. Według Jakobsona obecność zachowań
metajęzykowych jest o wiele głębsza.
Interpretacja jednego znaku językowego za pomocą innych, pod pewnym względem
jednakowych znaków tego samego języka jest operacją metalingwistyczną, która gra
również ważną rolę w uczeniu się języka przez dziecko. Nowe badania pokazały, jak
ważne miejsce w rozmowach dzieci przedszkolnych zajmuje mówienie o języku. Używanie
metajęzyka jest konieczne zarówno do nauczenia się języka, jak i jego normalnego funkcjonowania. Afatyczne upośledzenie „zdolności nazywania” jest w gruncie rzeczy utratą
metajęzyka. Zdania zawierające orzekanie identyﬁkujące, których na próżno oczekiwano
od cytowanych wyżej pacjentów, są twierdzeniami metajęzykowymi odnoszącymi się
do języka angielskiego. Ich pełne brzmienie byłoby następujące: „W używanym przez
nas kodzie nazwą wskazanego przedmiotu jest o ł ó w e k” albo „W używanym przez nas
kodzie wyraz k a w a l e r i wyrażenie opisowe c z ł o w i e k n i e ż o n a t y są równoważne”
[Jakobson, 1989, s. 161].

Co ważne – podkreśla dalej Jakobson – osoba cierpiąca na rodzaj afazji
amnestycznej nie jest zdolna przejść od wyrazu do jego synonimów i wyrażeń
opisowych, ani od wyrazu do heteronimów, czyli równoważnych wyrażeń
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w innych językach. Wiadomo na podstawie wielu badań, że osoby z afazją
wytwarzają sobie własny idiolekt i – co jest tutaj ważne – tracą zdolność
przechodzenia z jednego kodu na drugi. Ich idiolekt staje się dla nich jedyną
rzeczywistością, a kiedy się do nich mówi, mogą się czuć podobnie (twierdzi
Jacobson), jak pacjent Hemphila i Stengala: „Ja słyszę pana w stu procentach,
ale nie mogę złapać, co pan mówi... Słyszę pański głos, ale nie słowa...”. Być
może na pewnym etapie rozwoju naszych zdolności intelektualnych niezmiernie ważne staje się dostrzeżenie własnego kodu, w którym się mówi
i w którym przechowuje się własne reprezentacje o przedmiotach. Moment
odniesienia do własnych myśli (reprezentacji) jest momentem, w którym
zaczyna się dostrzegać różnicę między światem a moim widzeniem świata.
Bez tego trudno byłoby sobie wyobrazić możliwość posiadania wiedzy, że
inni mogą widzieć świat inaczej niż ja. Wypowiedzi Jakobsona, czynione
w nawiązaniu do Kogana, są w jakimś sensie wyrazem przekonania, że
wyliczony zespół umiejętności polegających na odniesieniu się do własnych
myśli jest pod pewnymi względami językowo zależny, a wykształcenie się
umiejętności odniesienia do własnych myśli ma swoją podstawę w nabytych
uprzednio zdolnościach metajęzykowych.

4.

psychologia rozwojowa:
midzy wpół a w pełni uformowanym
umysłem jzykowym

4.1. Podstawowe trendy i problemy (Piaget)36
Opisanie podstawowych poglądów na temat relacji między myślą a językiem w obszarze badań prowadzonych w psychologii rozwojowej zaczyna
się najczęściej od sięgnięcia do prac Piageta. W korpusie jego twórczości
rzeczywiście znajdujemy wiele tez oraz analiz skupiających się wokół ontogenezy myślenia i mowy, w ramach których próbuje się ustalić wzajemną
relację między genezą, źródłem czy pojawieniem się aktywności poznawczej
a genezą, źródłem czy pojawieniem się aktywności werbalnej. Piaget, opo36

Treści zawarte w tym punkcie w sposób rozbudowany przedstawiłem w artykule
Proces formowania umysłu językowego (o relacji między myślą a językiem z perspektywy psychologii rozwojowej) [2008, s. 157-196].
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wiadając się za ideą powolnego rozwoju autentycznych konstrukcji poznawczych przez podmiot oraz za hipotezą, że genezy myślenia trzeba szukać
w najbardziej prostej aktywności sensoryczno-motorycznej niemowlęcia,
zajął określoną pozycję co do genezy języka oraz funkcji, jaką w rozwoju
zdolności poznawczych można przypisać językowi. Powiązanie struktury
myślenia z aktywnością sensoryczno-motoryczną sprzyjało uznaniu języka za
jeden ze składników otoczenia, za czynnik pojawiający się na drugim planie
„świadomości dziecka” oraz za narzędzie, którego modus operandi zakłada
uprzednie wykształcenie się innych zdolności. Ustawienie sprawy w ten
sposób wspierało z kolei pogląd, że źródeł języka należy szukać w ramach
rozwoju szeroko rozumianych procesów symbolicznych37.
Taki opis roli języka oraz takie usytuowanie władzy językowej zdeterminowało następnie charakterystykę werbalnej aktywności dzieci, obserwowaną szczególnie w zabawie. Ten rodzaj aktywności werbalnej określił
Piaget mianem mowy egocentrycznej i zinterpretował jako mowę dla siebie
oraz jako czynnik towarzyszący wykonywanym czynnościom [Piaget, 2005;
Piaget, Inhelder, 1993]. Kolejną konsekwencją przyjęcia powyższych ustaleń
było opowiedzenie się za rozwiązaniem, zgodnie z którym uczenie się języka zostaje włączone w cykl nabywania kolejnych struktur poznawczych.
Zdolność językowa jest konstruowana w oparciu o twórczą generalizację
przy wykorzystaniu posiadanych już zdolności poznawczych. Język dziecka
nabiera znaczenia, staje się aktywnością sensowną, o ile zostaje włączony
w ukształtowane lub kształtujące się przedwerbalne procesy poznawcze.
W efekcie funkcja języka naturalnego, jednego ze składników w domenie
kompetencji symbolicznej, ukierunkowana zostaje na załatwienie spraw
związanych z komunikacją. Deﬁcyt językowy może prowadzić do opóźnienia
w rozwoju jedynie tych zdolności, dla których przepływ informacji werbalnej
jest istotnym źródłem. Język jednak w żaden sposób nie kontroluje procesu
myślenia, nie jest nośnikiem procesu rozumowania oraz nie aktywizuje
procesu nabywania pojęć [Sinclair-de-Zwart, 1980, s. 329-341; Chlewiński
1999, s. 75; Muszyński, 2000].
Na stanowisko Piageta w sprawie udziału języka w naszym myśleniu
na planie ontogenetycznego wyłaniania się myśli pojawiły się dwie reakcje.
37
Rozwój zdolności językowych jest bowiem fragmentem rozwoju szeroko pojętych
funkcji symbolicznych, w skład których wchodzi naśladownictwo, zabawa symboliczna,
rysunek, obrazy psychiczne oraz właśnie mowa werbalna. Podkreśla się również, iż rozwój
mowy odbywa się na bazie uprzednio nabytych zdolności – z jednej strony do naśladownictwa, a z drugiej do udawania lub odgrywania jakiejś roli. Rozwój funkcji symbolicznej służy
przekroczeniu przez dziecko tego, co rozgrywa się tu i teraz pozwala na wykształcenie się
takich zachowań, które implikują uobecnienie reprezentacji przedmiotu, którego nie widać.
Co ważne, uczenie się mowy – zdolność mówienia – wyprzedza samą umiejętność wykorzystania jej dla celów poznawczych i wzbogacenia repertuaru własnych zdolności kognitywnych [Piaget, 2005; Piaget, Inhelder, 1993, s. 43-69].
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Są one kluczowe i przyczyniły się do zarysowania historycznie ważnych
opozycji w kontekście rozważań na temat relacji myśl-język.

4.1.1. Pierwsza opozycja (Wygotski)
Bezpośrednią dyskusję z poglądem Piageta podjął L. Wygotski. Zauważył
on, że twierdzenia Piageta dotyczące mowy egocentrycznej głoszące, że
jest ona akompaniamentem do głównej „melodii dziecięcych czynności”
poznawczych bez mocy wpływania na nie oraz że obumiera ona w sposób
naturalny wraz z wiekiem, stały się powodem niedoszacowania i odsunięcia
na drugi plan udziału języka w formowaniu procesów myślowych. Taka a nie
inna charakterystyka aktywności werbalnej dziecka wiązała się – kontynuuje
Wygotski – z uznaniem, że rozwój językowy jest rodzajem „zewnętrznej”
aktywności podmiotu, czymś, co podąża za rozwojem „wewnętrznym”,
w domyśle pojęciowym. Trzymając się tej metafory, Piaget przeoczył, że
materiał językowy pojawiający się na zewnętrz podmiotu w toku dalszego
rozwoju wchodzi w „wewnętrzną” przestrzeń aktywności dziecka. W efekcie
nie dostrzegł kluczowej sprawy, a mianowicie genetycznego podobieństwa
między mową egocentryczną dziecka a mową wewnętrzną [Wygotski, 1971,
s. 437]. Nie dostrzegając powyższego związku – sądzi dalej Wygotski – Piaget
przeoczył fakt, że mowa egocentryczna jest „jednym z objawów przechodzenia od funkcji interpsychicznych do intrapsychicznych” [tamże, s. 439].
Funkcja mowy egocentrycznej jest pokrewna funkcji mowy wewnętrznej. To zgoła nie
akompaniament, lecz samodzielna melodia, samodzielna funkcja, która służy celom
orientacji intelektualnej, uświadomieniu i pokonywaniu trudności i przeszkód, celom
rozumienia i myślenia, jest to mowa dla siebie, obsługująca w sposób głęboko intymny
myślenie dziecka. A geneza mowy egocentrycznej ani trochę nie przypomina tego, co
o niej mówił Piaget. Jej rozwój nie przebiega po linii opadającej, lecz wstępującej; nie
jest inwolucją, lecz prawdziwą ewolucją; wcale nie przypomina tych dobrze znanych
z biologii i pediatrii procesów inwolucyjnych, które mają miejsce przy obumieraniu,
jak np. odpadanie pępowiny u noworodka itp. O wiele bardziej mowa ta przypomina
wszystkie procesy rozwoju u dziecka skierowane ku przodowi, które w istocie są procesami konstruktywnymi, twórczymi, mającymi pozytywne znaczenie. Ze stanowiska
rozwijanej tu hipotezy mowa egocentryczna jest mową wewnętrzną ze względu na
swą funkcję psychologiczną, a zewnętrzną ze względu na swą strukturę. Jej losem jest
przerastanie w mowę wewnętrzną [tamże, s. 440].

Odwrócenie interpretacji dotyczącej mowy egocentrycznej w radykalnie
odmiennym kierunku wspierało przekonanie, że mowa nie jest „wyrazem
gotowej myśli”. Interioryzacja języka, jaką obserwujemy w toku rozwoju dziecka,
jest przejściem z tego, co mgliste, nie rozczłonkowane do tego, co wyraźne
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i rozczłonkowane. Choć myśl i język nie są skrojone wedle tego samego
szablonu, a struktura mowy nie jest w początkowej fazie zwierciadlanym
odbiciem szaty językowej, to jednak w toku rozwoju, „myśl przedzierzgnąwszy
się w mowę zmienia się strukturalnie i rodzajowo” [tamże, s. 225]38. Wówczas,
jak rzecz tę ujmuje J. Bobryk, w opinii Wygotskiego „mowa służąca do pewnego momentu wyłącznie komunikacji zaczyna stopniowo zmieniać swoją
funkcję. Zaczyna, poza komunikacją, służyć planowaniu własnych działań
podmiotu, kierowania nimi; staje się także niezbędna dla uporządkowania
bodźców docierających do człowieka” [1993a, s. 284]. W efekcie końcowym,
funkcji języka nie da się zamknąć w obrębie takich funkcji, jak: wyrażanie
myśli i jej re-reprezentowanie w modalności językowej. W języku przyswojonym przez dziecko trzeba raczej widzieć środek obiektywizujący myśl,
udostępniający ją świadomości oraz udzielający jej formatu strukturalnego.

4.1.2. Druga opozycja (Chomsky)
Podstawą drugiej reakcji na stanowisko Piageta stały się przewodnie idee
związane z myślą Chomsky’ego. W ukazaniu głównego kierunku opozycji,
jaka zachodzi między rozwiązaniem w duchu Chomsky’ego a rozwiązaniem
u Piageta, wyjdźmy od odpowiedzi, jakiej udziela Chomsky w dyskusji po
wykładzie Piageta w Abbaye de Royaumont:
W swoich interesujących rozważaniach o psychogenezie wiedzy i jej epistemologicznym
znaczeniu, Jean Piaget wyróżnił trzy zasadnicze punkty widzenia w kwestii sposobu
nabywania wiedzy przez człowieka: empiryzm, „performację” (natywizm) oraz jego własny
konstruktywizm. Piaget słusznie zaliczył głoszone przeze mnie poglądy do grupy – by
użyć jego sformułowania – „natywistów”. Mówiąc nieco ściślej, badania dotyczące języka
ludzkiego kazały mi uznać, że istnieje pewna genetycznie zdeterminowana zdolność
językowa, stanowiąca część ludzkiego umysłu, która określa konkretną grupę ‘dostępnych
człowiekowi gramatyk’. Na podstawie ograniczonej próbki zdań, z jaką zdarzyło mu się
zetknąć, dziecko przyswaja sobie jedną z tych gramatyk. [...] Rzecz w tym, że w ramach
danej społeczności językowej dzieci o bardzo zróżnicowanej bazie doświadczeń nabywają
porównywalne systemy gramatyczne, ale nic nie wskazuje na to, by spójność ta mogła
być zdeterminowana przez tak ograniczoną próbę doświadczeń [Chomsky, 1995, s. 46].
38

W tym miejscu trzeba pamiętać o odróżnieniu niższych i wyższych czynności psychicznych oraz o etapowości w rozwoju dziecka. Wygotski nie neguje istnienia przedjęzykowych form myślenia, traktuje je jednak jako niższe formy rozwoju psychicznego, czasowo
zlokalizowane w okresie do drugiego roku życia i jako podobne lub analogiczne do tych,
jakie spotykane są w świecie zwierząt. Uznaje jednak, że przełomowy w rozwoju myślenia
i mowy jest wiek około drugiego roku życia, kiedy wspomniane obie linie rozwoju się zbiegają. Owo sprzężenie w dużej mierze sprowadza się do przejęcia przez mowę funkcji przewodniej i daje początek rozwoju procesów wyższych, przekraczających świat zwierząt. Jest to
okres, w którym „mowa stopniowo się intelektualizuje a myślenie werbalizuje” [tamże, s. 194].
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Swoje przekonanie opiera Chomsky na mocnym przeświadczeniu, że
zjawiska kompetencji językowej nie da się w żaden sposób wyjaśnić w oparciu
o konstrukcje inteligencji zmysłowo-ruchowej. Co więcej, podważa się tutaj
generalną ideę uznania zdolności językowej za produkt ogólnej „konstrukcji”
rozwoju intelektualnego człowieka. W zamian pojawiają się dwa twierdzenia. Jedno, mówiące, że zdolności językowe są tak specyﬁczne, że nie da się
ich sprowadzić do innych form wiedzy. Drugie, odnoszące się do szybkości
nabywania przez dzieci tak skomplikowanej struktury, jaką jest język oraz
widocznych w warstwie głębokiej podobieństw między językami – mówi tu
o wrodzonej strukturze językowej. W efekcie, jak celnie ten aspekt teorii
komentuje M. Przetacznik-Gierkowska, postuluje się, że:
[...] dziecko na usłyszane wypowiedzi nakłada jakby struktury głębokie, a następnie
uczy się odpowiedniości między nimi a strukturami powierzchniowymi, czyli uczy
się transformacji odmiennych dla każdego języka [Przetacznik-Gierkowska, 1993, s. 56].

Specyﬁka wiedzy językowej oraz możliwość osiągnięcia w krótkim czasie,
częstokroć przy niesprzyjających warunkach, dojrzałej umiejętności władania
językiem staje się argumentem na rzecz wyłączenia zdolności językowej spod
kurateli pozostałych zdolności intelektualnych podmiotu i potraktowania
samego procesu uczenia się lub nabywania języka w kategoriach wzrastania
[Chomsky, 1988, 2006a]. W jakimś sensie zdolności językowe traktuje się
jako autonomiczne względem innych zdolności poznawczych i tym samym
kwestionuje się model konstruktywistyczny39.
39

Pamiętajmy, że zarzutem Chomsky’ego, a potem wszystkich generatywistów (utrzymujących w mocy również jakąś formę natywizmu) wobec wszystkich konstruktywistycznych
teorii akwizycji języka było przekonanie, że żadna z nich nie potrafi uporać się z problemem
indukcji. Podkreśla się, że za pomocą indukcji nie można tworzyć abstrakcji, gdyż aby dostrzegać podobieństwa między różnymi formami językowymi (realizacjami) dziecko musi
dysponować abstrakcją, czyli mechanizmem zdolnym do takich przedsięwzięć. Jak mówi
Fodor, w nawiązaniu do stanowiska reprezentowanego przez Chomsky’ego, chodzi o to, żeby
proces uczenia mógł przebiegać „musimy założyć istnienie obszaru hipotez, obszaru pojęć,
którymi logika indukcyjna operuje” [Fodor, 1995, s. 153, 235]. Następnie musimy pamiętać,
że podejście Chomsky’ego rozpatrywane od strony zawartości umysłu dziecka, zakłada, iż
uniwersalia językowe obecne w umyśle są – jak mówi Aitchison – „silnymi uniwersaliami
językowymi”, czyli zestawem uniwersaliów właściwych tylko dla języka i niezależnych od
inteligencji ogólnej. Nie chodzi tutaj o mechanizm lub zestaw przetwarzania danych, który
można określić mianem „uniwersaliów słabych”, które miałyby być rodzajem mechanizmu
umożliwiającego zarówno nabywanie języka, jak i koordynowanie innych procesów poznawczych, w tym np. rozumowań [Aitchison, 1991, s. 167]. Mechanizm przyswajania języka LAD
działa właśnie dzięki uniwersalnej wiedzy o języku „przekazywanej genetycznie i umożliwiającej indukowanie z wypowiedzi otoczenia abstrakcyjnych reguł językowych” [Shugar,
Smoczyńska, 1980, s. 22]. Tym samym – jak podkreśla H. Gardner – podważa się zasadność
„ujmowania w jednym zbiorze całej rodziny reprezentacji i odwoływania się do funkcji symbolicznej, rzekomo pojawiającej się na pewnym etapie rozwoju” [1995, s. 21].
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Przyjmując powyższe ustalenia oraz mając na uwadze obraz dziecka
nabywającego w szybkim tempie zdolności językowych, Chomsky uznaje, że
dziecko przychodzi na świat z umysłem „zaprogramowanym”, z wewnętrznym
mechanizmem przyswajania języka. Częścią wizji, którą proponuje Chomsky,
jest także postulat, wedle którego małe dzieci dysponują językową kompetencją podobną do kompetencji użytkowników dorosłych. Jest to właściwie
fundament teoretyczny generatywnych podejść do języka, który pozwala
„opisywać mowę małych dzieci za pomocą formalnych gramatyk zbliżonych
do gramatyk postulowanych dla języka osób dorosłych” [Tomasello, 2003,
s. 145]. Podkreślić trzeba, że w ramach tego podejścia uwaga koncentruje się
na nabyciu struktury gramatycznej języka. Zdolność językowa oraz rozwój
językowy dzieci oceniany zostaje w głównej mierze w kategoriach ogólnych
i specyﬁcznych własności odnoszących się do gramatyki. W takim modelu – jak podkreśla M. Hickmann – struktura stanowi istotę kompetencji
językowej [2007, s. 427, 428]. Kiedy zatem mówimy o wrodzonej wiedzy
językowej, o systemie niezależnym od innych kompetencji rozwijanych
przez dzieci oraz o czymś uniwersalnym, wspólnym wszystkim językom, to
w istocie chodzi nam o strukturę, która umożliwia tworzenie nowych zdań.
Przykładem potwierdzającym istnienie takiego „językowego bioprogramu”
mogą być badania Bickertona pokazujące „instynktowne” przełamywanie
przez dzieci ograniczeń protojęzyka „pidgin” w kierunku tworzenia pełnowartościowego, z rozbudowaną strukturą języka kreolskiego [Gazzaniga,
1997, s. 121; Bokus, Shugar, 2007, s. 9]. Przy tych założeniach możliwy udział
języka w rozwoju procesów poznawczych oceniany jest w kontekście opisu
formy naszego myślenia, czyli tych aspektów, które odnoszą się do generatywności naszych myśli, ich produktywności oraz twórczego charakteru.
Sam Chomsky zdaje się sugerować, że wczesny rozwój języka (struktury
i formy) umożliwia uzyskanie przez myśli określonej formy logicznej i jest
czymś, co sprzyja twórczemu generowaniu myśli.

4.2. Nowe tendencje w badaniach rozwojowych
Wielu autorów, urzeczonych zarówno natywizmem, jak i modularyzmem
leżącym u podstaw niektórych twierdzeń Chomsky’ego, uznaje nie tylko,
że zdolności językowe rozwijane przez dzieci są niezależne od pozostałych
zdolności poznawczych, lecz również, że zdolności poznawcze posiadają
względem tych pierwszych autonomię. Przy takim podejściu więzy między
rozwojem myślenia a językiem zostają rozerwane. Takiemu rozwiązaniu
służy zarówno rozciągnięcie tezy natywistycznej poza sferę języka, jak
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i postulowanie istnienia niezależnego od języka naturalnego, efektywnego
pod względem generatywnym, języka myśli. W sferze badań rozwojowych
postulowanie dwóch rozwijających się samodzielnie systemów sprzyja
nie tylko ponownemu odrzuceniu w opisie uczenia się przez dzieci języka
mechanizmu asocjacyjnego, lecz także zdystansowaniu się wobec tych
propozycji, które w opisie procesu nabywania znaczeń słów koncentrują się
na składniowych, syntaktycznych wskaźnikach języka naturalnego [Pinker,
1984; Bloom, 2006, s. 198, 204].
Widzimy zatem, że w usytuowaniu wiedzy językowej w ramach innych
intelektualnych zdolności nabywanych przez dziecko kluczową rolę odrywają tezy epistemologiczne oraz twierdzenia dotyczące umysłu. Tam, gdzie
głosi się jakąś formę natywizmu w połączeniu z ideą modularnego ujęcia
umysłu, zdolności językowe traktuje się jako specyﬁczne i niesprowadzalne
do innych form wiedzy. Z kolei tam, gdzie głosi się jakąś formę empiryzmu
i konstruktywizmu wiedza językowa traktowana jest jako składnik większej
całości, a jej nabywanie włączone jest w rozwój zdolności poznawczych.
Stąd nierzadko – chcąc podkreślić wyraźnie odmienne założenia leżące
u podłoża obu poglądów – zaznacza się, że ten ostatni pozostaje w paradygmacie koneksjonizmu, „który rozpatruje ludzkie zachowania jako elementy
złożonych sieci, powiązanych hierarchicznie i poziomo podobnych do sieci
neuronowych” [Hickmann, 2007, s. 437; Casacuberta, 2005].
Obie przedstawione teorie, będące reakcjami na propozycję Piageta,
stworzyły nowe pole odniesienia dla kolejnych koncepcji starających się
uchwycić relację, jaka zachodzi między rozwojem poznawczym i językowym. Punktem łączącym nowy rozdział rozważań, mającym rzucić nowe
światło na kierunek oddziaływania język-myśli w perspektywie rozwojowej,
było stopniowe odchodzenie od obrazu związanego z postulowanym przez
Chomsky’ego wrodzonym, niezależnym od innych systemów rozwojowych,
mechanizmem przyswajania języka. Wybór nowej strategii uwzględniał
jednakże zarówno krytykę behawioryzmu, jak i asocjacjonizmu. Nie przejmował również w dosłownej formie ani konstruktywizmu Piageta, ani determinizmu Wygotskiego. Teoretyczne zaplecze nowego podejścia opierało
się na przekonaniu, że wyjaśnienie kompetencji językowej winno opierać
się bardziej na „podstawach psychologicznych” – takich, jak zdolność odczytywania intencji, kulturowe naśladownictwo, wychwytywanie analogii
i zdolność do scalania struktur gramatycznych – niż na „matematyce”,
czyli postulacie istnienia wrodzonej formalnej struktury gramatycznej.
W pierwszej fazie odejścia od tych tradycyjnych modeli zwracano bardziej
uwagę na intencję semantyczną i choć nadal zajmowano się kompetencją
językową (nie komunikacyjną) dziecka, to jednak istotą problemu stało się
wykrycie, „w jaki sposób dziecko realizuje zamierzone znaczenia (intencje
semantyczne) w kolejnych etapach rozwoju językowego” [Shugar, Smoczyńska,
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1980, s. 28; Przetacznik-Gierkowska, 1993, s. 61]. Taki sposób postępowania
skłaniał jeszcze bardziej do rozważenia wzajemnych relacji myślenia i mowy.
Kolejnym etapem w badaniach nad rozwojem językowym było zwrócenie
uwagi na kompetencję komunikacyjną. Przyjęto zasadę, że zanim dziecko
opanuje składnię języka oraz semantykę, opanowuje zasadę „po co” jest język.
Aspekt poznawczy, o którym się tutaj mówi, to intencje, z jakimi ktoś używa
języka w komunikacji [Shugar, Smoczyńska, 1980, 457; Bruner, 1980, s. 487;
Tomasello, 2003]. Za kluczową dla nabywania języka uznano umiejętność
rozpoznania użytku, jaki z języka robią dorośli oraz rozpoznania odpowiednich dla danej sytuacji intencji komunikacyjnych. Dystansując się od idei, że
dzieci posiadają wrodzony (gotowy) mechanizm przyswajania języka, czego
rezultatem było twierdzenie, że umiejętności językowe znacznie wyprzedzają
rozwój funkcji umysłowych, przyjęto następującą hipotezę: „dzieci są zdolne
do uczenia się języka właśnie dlatego, że dysponują pewnymi innymi umiejętnościami, a w szczególności stosunkowo dobrze rozwiniętą zdolnością
nadawania sensu pewnym typom sytuacji, mianowicie sytuacjom dotyczącym
prostych i bezpośrednich interakcji między ludźmi” [Donaldson, 1986, s. 44].
W klasycznym już artykule Cognitive Basis of Language Learning in
Infants J. Macnamara proponuje strategię, która zakłada, że umiejętność
uczenia się języka jest warunkowana rozwiniętymi i nabytymi uprzednio
umiejętnościami poznawczymi, które w istotnym aspekcie sprowadzają się do
zdolności nadawania sensu określonym sytuacjom obecnym w interakcjach
z innymi podmiotami. Trzeba w tym kontekście zwrócić uwagę na kilka
połączonych, jednakże różnych spraw. Zdolność polegająca na umiejętności
nadawania sensu pewnym sytuacjom, mająca być wskaźnikiem nabywania
językowego kodu, opiera się na założeniu, że w tym okresie, kiedy dzieci
rozpoczynają naukę języka, „ich myśl jest bardziej rozwinięta niż ich język”
[tamże, s. 3]. Następnie, odkrywanie syntaktycznej struktury, obecnych tam
regularności, odbywa się przy pomocy rozwiniętej w sposób bardziej dojrzały umiejętności rozumienia sensu, czegoś, co można nazwać zdolnością
czytania konceptualnej struktury, oddawanej z kolei w kodzie językowym.
Sposoby łączenia słów jednych z drugimi oraz to, w jaki sposób dzieci próbują powtórzyć zdania wypowiadane przez dorosłych, sugeruje, że opierają
się one na pojęciach wyrażanych przez pojedyncze słowa, bez odniesienia
do syntaktycznego tła. Wskazywanie, że wszystko zaczyna się od umiejętności nadawania sensu (zwłaszcza temu, co robią inni) zdaje się wskazywać
pierwszeństwo kompetencji komunikacyjnej nad językową. Takie rozwiązanie
niesie za sobą uznanie, że rozwój poznawczych struktur poprzedza rozwój
korespondujących z nimi struktur językowych [tamże, s. 11].
Poznawcze zdolności, o których mówi się tutaj jako o podstawie dla
rozwoju zdolności językowych, są jednak szczególnymi zdolnościami, a mianowicie tymi, które umożliwią dziecku odczytywanie intencji i działanie
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zgodnie z intencją. Proces symbolizacji odbywa się w przestrzeni interakcji
między użytkownikami języka, jego prototypem rozwojowym jest zdolność
uchwycenia wspólnej uwagi. Stąd w perspektywie tej kładzie się nacisk – co
widoczne jest szczególnie w pracach Brunera a obecnie Tomassello – na
interakcję dziecka z użytkownikami języka oraz na intencje komunikacyjne.
Innymi słowy, zwraca się uwagę, że postulowanej wiedzy przedjęzykowej
nie można traktować statycznie, jako zbioru gotowych pojęć czekających
na wyrażenie w języku lub sensomotorycznej reprezentacji umysłowej, lecz
jako zdolność dynamiczną, której istotnym składnikiem jest to, co określa
się mianem kompetencji komunikacyjnej.
Jeśli nasze analizy rozpoczniemy od intencji komunikacyjnych wyrażonych w całych
wypowiedziach, a potem spróbujemy wyjaśnić, w jaki sposób małe dzieci ‘kroją i siekają’
owe wypowiedzi na ich funkcjonalne elementy, to prawdopodobnie przynajmniej będziemy zadawać właściwe pytania. Bez pragmatyki i intencji komunikacyjnych wszystko
pozostanie szumem informacyjnym [Tomasello, 2007, s. 224].

W efekcie podkreśla się trzy istotne dla opisu relacji myśl-język sprawy.
Po pierwsze, system gramatyczny wyłania się w trakcie rozwoju. Po drugie,
akwizycja języka odbywa się dzięki zdolności odczytywania intencji oraz
wychwytywaniu wzorców. Po trzecie, dzieci przystępując do nabycia języka
(także wzorców semantycznych) dysponują wiedzą pojęciową. Podkreśla się
więc, że nabycie języka opiera na „przedjęzykowej gotowości” na jego przyjęcie. Na gotowość, o jaką tutaj chodzi składają się zasadniczo dwa składniki.
Jeden dotyczący zdolności wychwytywania odniesienia, podzielenia uwagi,
kierowania uwagą innych. Drugi odnosi się do różnych zespołów pojęć, które
przy natywistycznym nachyleniu są związane z modularnymi systemami
poznawczymi, a przy podejściu bardziej konstruktywistycznym są związane
ze zdolnościami poznawczymi, które pozwalają dziecku nie tylko na różnicowanie przedmiotów i własności, ale także na wytwarzanie schematów.
Wydaje się, że kluczowe dla sprawy jest tutaj odróżnienie, którym w swoich
badaniach nad przyswajaniem języka operuje P. Bloom. Mówi on o dwóch
modelach, które określa jako „The Associative Infant” i „The Augustianian
Infant”. Wprowadzenie owego odróżnienia służy oddzieleniu względem
siebie koncepcji, która w opisie procesu uczenia się języka bazuje na mechanizmie kojarzenia od koncepcji, która główny nacisk kładzie na zdolności
odczytania intencji. Podział ten zmierza wyraźnie do oddzielenia koncepcji,
której promotorem był Locke od tej, która nawiązuje do idei Augustyna
[Bloom, 2000]. Zdystansowanie względem siebie obu teorii nie może jednak
przesłaniać ich wspólnego mianownika, jakim jest idea oddzielenia myśli
od języka. W obu teoriach próbuje się pokazać, że myśl posiada priorytet
nad językiem, że struktura myśli nie jest derywatywna względem struktury

Źródło: Academicon.pl



myl-jzyk: dziedzictwo nauk empirycznych

zdania oraz że podmiot dysponuje możliwością ujęcia myśli przed „ubraniem”
jej w szatę językową. W związku z tymi presupozycjami obie teorie w dyskusji ﬁlozoﬁcznej – zwłaszcza, gdy rozpatrywane są z pozycji tych koncepcji,
które nadają konceptualny prymat językowi nad myślą – sprowadzane są do
jednego wspólnego mianownika [Dummett, 1993a; Gauker, 1993].
Ogólne i historyczne ustalenia zobrazujmy obecnie przedstawieniem badań i dyskusji, jakie toczy się w kilku obszarach skupiających na sobie uwagę
badaczy zajmujących się relacją myśl-język w perspektywie psycholingwistyki
rozwojowej. Ich prezentacja pomoże uchwycić w sposób namacalny istotne
kontrowersje, style rozważań oraz przemiany, jakie zachodziły w ostatnich
dziesięcioleciach. Poruszone zostaną trzy kwestie. Pierwsza dotyczyć będzie
roli predyspozycji poznawczych w przyswajaniu pewnej grupy wyrażeń
językowych. Tutaj, odnosząc się szczególnie do badań Bowermann, Choi,
Slobina, Hickmann, pokazana zostanie pewna przemiana, która wiodła od
idei jednokierunkowości do idei interakcyjności w charakterystyce relacji,
jaka zachodzi między czynnikami pozajęzykowymi i językowymi w rozwoju
pojęciowym. Drugim obszarem badawczym będą rozważania dotyczące roli
języka w kontekście przekraczania ograniczeń przedwerbalnych systemów
poznawczych, którymi od urodzenia dysponują dzieci. Odnosząc się do
szczególnie do prac Spelke, Wynn, Galistel, Gelman, Feigenson, Dehaene,
Hermer-Vazquez, zostanie pokazane, że w programie badawczym mówiącym
o istnieniu modularnie i natywistycznie rozumianych systemów poznawczych
udział czynnika językowego nie zostaje pominięty, ale jedynie przesunięty
na inny poziom. Trzeci obszar stanowić będą rozważania wokół roli dziecięcych zdolności językowych w rozwoju rozumienia fałszywych przekonań.
Sięgając do prac Pernera, Flawella, Astington, de Villers, Mitchella, Gopnik,
Fodora, przywołane zostaną istotne kontrowersje i propozycje, jakie pojawiały się w dyskusji nad podstawami dziecięcej wiedzy dotyczącej umysłu.
Uwaga skierowana będzie na relację między dziecięcą sprawnością językową
a podstawami wiedzy o umyśle jako takim.

4.2.1. Akwizycja języka: od idei jednokierunkowości
do idei interakcyjności
W licznych artykułach opublikowanych w ostatniej dekadzie podkreśla się,
że wielu psychologów i psycholingwistów rozwojowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych na pytanie, czy znaczenia, które dzieci początkowo kojarzą z wyrazami i gramatycznymi morfemami całkowicie dają się
wywieść z pozajęzykowego procesu rozwoju kognitywnego i percepcyjnego
– odpowiadało twierdząco [Bowerman, 2003, s. 269; Taylor, 2007, s. 269].
Zgodnie z duchem przemian, jakie zachodziły wówczas w psychologii
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i lingwistyce, określanych często jako „rewolucja kognitywna”, oraz przy
wykorzystaniu ówczesnych badań dotyczących (a) relacji semantycznych
i wczesnych kombinacji słownych, (b) kolejności akwizycji, (c) nadmiernych
rozszerzeń znaczenia w języku dziecka, przyjmowano, że formy kognitywno-percepcyjnego rozumienia wykształcają się w umyśle dziecka jeszcze zanim
zacznie się ono posługiwać formami językowymi [Bowerman, 2003, s. 263].
Przyjęto wówczas, że bardziej prawdopodobne jest stanowisko, które mówi,
że najpierw dzieci kształtują pojęcia, a następnie w procesie uczenia kodują
je w języku. W połączeniu z twierdzeniami mówiącymi o uniwersaliach
poznawczych oraz o jednolitych i głęboko zakorzenionych percepcyjnych
i poznawczych predyspozycjach spostrzegania świata utrwalało się na dobre
przekonanie, że dziecko nie może nabywać pojęć za pośrednictwem języka.
Stanowisko takie kładło nacisk na czynniki pozajęzykowe w kształtowaniu się
pojęć oraz promowało niezależność i pierwszeństwo czynnika poznawczego
względem języka. Spośród wielu argumentów mających wspierać powyższe
stanowisko, można wspomnieć o analizach wskazujących na podobieństwo
pojęć dotyczących relacji przestrzennych spotykanych u dzieci mówiących
różnymi językami [Bokus, Shugar, 2007, s. 23; Hickmann, 2007, s. 437]. Sens
tych badań polegał na wskazywaniu jednolitej sekwencji faz w nabywaniu
pojęć przestrzennych oraz na pokazaniu, że ich nabycie odbywa się w dużej
mierze na bazie rozwoju umiejętności poruszania się w przestrzeni i manipulowania przedmiotami. Pamiętajmy, że postulat mówiący o istnieniu
jednolitego i przedjęzykowego systemu wiedzy (przykładowo przestrzennej)
można interpretować na dwa sposoby.
Z perspektywy natywistycznej wyniki te odzwierciedlają istnienie wrodzonej wiedzy,
która może przyjąć formę zaprogramowanych pojęć o charakterze modularnym. Z kolei
z perspektywy konstruktywistycznej te same wyniki są konsekwencją procesów percepcyjnych, które umożliwiają już bardzo małemu dziecku rozróżnienie złożonych cech i które
nie muszą wynikać wcale z istnienia wrodzonych pojęć podstawowych [tamże, s. 436].

Model mówiący, że przyswajanie języka przez dzieci jest procesem
przekładania lub poszukiwania środków językowych, jakich należy użyć, aby
wyrazić posiadaną wiedzę niezależną od języka, stał się przedmiotem krytyki.
Także ci, którzy bronili go wcześniej w wyniku studiów międzyjęzykowych,
zaczęli podawać w wątpliwość wcześniejsze własne ustalenia. W rezultacie
szeregu badań porównawczych, dowodzących istnienia odmiennych sposobów
konceptualizacji relacji przestrzennych u dzieci, przyjęto, że w ukształtowaniu
się preferencji w kwestii klasyﬁkowania sytuacji przestrzennych, nie mogą
brać udziału wyłącznie pozajęzykowe predyspozycje percepcyjne i konceptualne [Bowerman, 2003, s. 301]. Zdano sobie sprawę, że owe predyspozycje
pojęciowe oraz spostrzeżeniowe nie są jedynymi czynnikami kształtującymi
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kategorie semantyczne, którymi posługują się dzieci [Bokus, Shugar, 2007,
s. 24]. Badania porównawcze ujawniały, że kształtowanie się preferencji
w sposobie klasyﬁkowania relacji przestrzennych jest modelowane w interakcji z semantycznymi strukturami specyﬁcznymi dla konkretnego języka.
Interesującymi wskazówkami były dane pokazujące, że dzieci przebywające w środowisku języka angielskiego odmiennie niż dzieci uczące się
koreańskiego, wyczulone są na relację „zawierania”, która nie jest związana
ze „ścisłym przyleganiem”. Odmienne preferencje wiązano z obecnością
w języku koreańskim dwóch terminów: kkita wprowadzającego odróżnienie
na ścisłe przyleganie jakiegoś przedmiotu w czymś (np. fragmentu puzzli
w układance) i nehta używanego w sytuacji wkładania czegoś luźno (np.
jabłka do misy). Nie wykluczając wpływu czynników pozajęzykowych uznano, że „pozajęzykowe predyspozycje percepcyjne i pojęciowe do odbierania
relacji przestrzennych nie mają bezpośredniego wpływu na kształt kategorii
semantycznych u dzieci”, czyli że „oddziałują na kształt tych kategorii tylko
pośrednio, w interakcji z semantyczną strukturą przyswajanego języka” [Bowerman, Choi, 2007, s. 421]. Wyczulenie na odmienne sposoby kategoryzacji
relacji przestrzennych występujące w różnych językach pojawia się już we
wczesnym etapie, jeszcze w stadium rozumienia mowy, przed nabyciem zdolności samodzielnego jej używania. Zatem dziecięce pozajęzykowe rozeznanie
w różnych domenach, włącznie z przestrzenią, nie jest właściwym źródłem
ich preferencji semantycznych w sposobie kategoryzowania różnych relacji,
w tym relacji przestrzennych. Takie rozwiązanie prowadziło do konstatacji, że
wczesny rozwój semantyczny przebiega w interakcji pomiędzy rozwijającymi
się przedjęzykowymi zdolnościami pojęciowymi a kategoriami semantycznymi tego języka, w obrębie którego dziecko wzrasta. W jakimś sensie takie
rozwiązanie dopuszczało możliwość, że system poznawczy – pierwotnie
przedwerbalny – nie jest ani samodzielny ani hermetycznie zamknięty na
wpływy i wzorce związane z nabywaniem konkretnego języka. Zgodnie z takim rozwiązaniem wczesne zdolności przedjęzykowe mogą stanowić jedynie
warunek wstępny rozwoju semantycznego. Nie negując ani ich uniwersalności,
ani ich dostępności we wczesnych fazach rozwoju, zauważono jednakże, iż
już we wczesnym etapie rozwoju zostają one częściowo przeorganizowane
przez wyłanianie się języka w ogóle (i konkretnego języka) [Hickmann, 2007,
s. 444]. Jest to zatem stanowisko odmienne od tego, które mówi, że „wczesne
zdolności [przedwerbalne – A.G.] stanowią silne i uniwersalne ograniczenia, które rzeczywiście determinują rozwój językowy od samego początku,
niezależnie od uniwersalnych czy specyﬁcznych właściwości samego języka”
[tamże, s. 444]. Odmienne ujęcie roli czynników pozajęzykowych, widocznych we wczesnych fazach rozwojowych oraz dopuszczenie możliwości ich
kształtowania lub, jak się nieraz mówi, ich „przeﬁltrowywania” związane jest
w dużej mierze z rozstrzygnięciem kwestii bardziej generalnej, a mianowicie,
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czy owe przedjęzykowe zdolności percepcyjne i konceptualne traktujemy
jako systemy o charakterze modularnym i hermetycznie zamkniętym, czy
jako systemy konstruowane i otwarte na modelowanie.
Zauważmy, że zwolennicy opcji modularnej, dostrzegając wartość badań
międzyjęzykowych, wskazujących na istnienie jakiegoś rodzaju interakcji
między system konceptualnym a językowym, będą dowodzili, że system
konceptualny nie jest kształtowany lub modelowany przez język, lecz jedynie przez niego wzmacniany lub osłabiany. Odnosząc się do wspomnianych
wyżej różnic w systemach kategoryzacji relacji przestrzennych spotykanych
w języku koreańskim i angielskim dowodzić będą dwóch rzeczy. Raz, że dzieci
przed nabyciem języka, a więc około piątego miesiąca życia, są wyczulone
na cały repertuar relacji przestrzennych, które w języku oddajemy bądź za
pomocą angielskiego „in”, bądź koreańskiego „kkita” lub „nehta”. Dwa, nabycie jednego bądź drugiego języka sprzyja w konsekwencji wzmocnieniu lub
osłabieniu określonej wrażliwości. Stąd pojawiające się różnice u dorosłych
mówiących bądź jednym, bądź drugim językiem są rezultatem mechanizmu
wzmacniania lub osłabiania niezależnej od języka wrażliwości do odróżniania względem siebie odmiennych typów dopasowania w ścisły lub luźny
sposób. Podkreśla się więc, że język nie tworzy w sposób dosłowny kategorii
konceptualnych, w taki sposób, iż dziecko słysząc np. „wyrażenie «put on»
używane w kontekście kładzenia książki na stole i wkładania obrączki na
palec może dostrzec podobieństwa między tymi zdarzeniami” [Hespos,
Spelke, 2004, s. 453]. Przyjmuje się raczej alternatywne wytłumaczenie,
że konceptualne dystynkcje wyłaniają się przed nabyciem języka, a przez
język są jedynie wzmacniane lub osłabiane. W jakimś sensie proponowane
rozwiązanie nawiązuje do ustaleń pokazujących wyjątkowe zdolności dzieci
do rozpoznawania dźwięków mowy w każdym języku. Przypomina się, że
odkryte zdolności niemowląt do odróżniania niespotykanych w swoim języku
dźwięków i opozycji nie mogą być wynikiem oswojenia się z nabywanym
językiem, lecz są efektem samodzielnego działania systemu akustycznego
[tamże, s. 453; Jusczyk, 2007, s. 67]. Jednocześnie zwraca się uwagę, że efekt
osłabienia owych zdolności w przypadku systemu akustycznego, prowadzący do istotnych trudności ich ponownego przywrócenia w dorosłym życiu,
nie jest aż tak widoczny w przypadku systemów konceptualnych również
wzmacnianych i osłabianych w wyniku rozwoju.

4.2.2. Język i przekraczanie jądrowych systemów wiedzy
Kiedy oglądamy pokazy magików, wielkiego Houdiniego czy Davida Copperﬁelda,
wciągają nas one tak bardzo, gdyż niejako na naszych oczach dochodzi do pogwałcenia
podstawowych reguł; reguł, których spełniania oczekujemy od zewnętrznego świata.

Źródło: Academicon.pl



myl-jzyk: dziedzictwo nauk empirycznych
Przecież nie da się przekroić czyjegoś ciała na pół, a potem złożyć z powrotem. I jeśli
występy magików czy efekty specjalne w ﬁ lmach tak nas intrygują, to właśnie dlatego,
że następuje coś sprzecznego z naszymi oczekiwaniami [Hauser, 2005, s. 87].

Wielu psychologów rozwojowych uważa, że podobny schemat postępowania można wykorzystać w celu sprawdzenia, jakie oczekiwania przynoszą
ze sobą na świat dzieci odnośnie do tego, jak ów świat powinien działać.
Wykrywanie tych oczekiwań wiązało się z zastosowaniem różnych technik habituacji, opisu reakcji na nowe bodźce oraz prezentowaniem w polu
widzenia dziecka kłócących się ze sobą scenariuszy. Badania tego rodzaju
podporządkowane były udowodnieniu, że dzieci dysponują wrodzonymi,
tzw. jądrowymi systemami wiedzy, uruchamianymi bardzo wcześnie i niezależnie od rozwoju innych procesów poznawczych, a zwłaszcza językowych.
W jakimś zakresie istnienie tych jądrowych, wrodzonych systemów wiedzy
było wykorzystywane w argumentacji na rzecz niezależności myśli od języka.
Wydawało się, że istnienie preferencji, oczekiwań i zdolności odróżnienia
przed nabyciem systemu lingwistycznego jest dowodem na to, że pewne grupy
pojęć pojawiają się niezależnie od języka, bez impulsu płynącego z nabywanego języka naturalnego. Jednym z takich przykładów, na który powołuje się
wielu autorów broniących niezależności ontogenetycznej myśli względem
języka, miał być eksperyment badający oczekiwania percepcyjne dzieci.
Czteromiesięcznym dzieciom pokazywano pałeczkę częściowo zakrytą pudełkiem, aż
przyzwyczaiły się do tego obrazu. Następnie pokazano dzieciom całą pałeczkę albo dwie
jej krańcowe części z przerwą w środku, która była przedtem zasłonięta przez pudełko.
Dzieci okazywały zdziwienie na widok dwóch kawałków, co świadczy, że odbierały
pałeczkę jako jedną całość, a nie jako dwa niezależne elementy. Dzieci stosowały swoją
wiedzę o obiekcie, a niewidoczne cechy do stworzenia wyobrażenia o nim [Gazzaniga,
1997, s. 130; Weiskrantz, 1998].

Tak więc przez habituację istot niejęzykowych bada się ich wrażliwość
na pewne cechy lub zdarzenia [Bermúdez, 2003, s. 78]. Przeprowadzone
eksperymenty pokazują, że już bardzo małe niemowlęta (jeszcze długo przed
pierwszymi fazami uczenia się języka) mają wrażliwość na pewne bardzo
podstawowe zasady ﬁzyczne. Słowem podkreśla się, że proces reiﬁkacji jest
bardzo zaawansowany długo przed nauczeniem się języka [Weiskrantz, 1998,
s. 129]. Na przykład w eksperymencie Baillargeona prezentowano wielokrotnie
obiekt spadający na solidną półkę, który po uderzeniu zatrzymywał się na
niej. Po pojawieniu się habituacji pokazano ten sam przedmiot spadający na
solidną półkę z tą zmianą, że ów przedmiot przebił gruby materiał i spadał
dalej. Zmianę uwagi zaobserwowaną u dzieci lub znacznie wydłużony czas
obserwacji potraktowano jako świadectwo, że zdarzyło się coś nieoczekiwanego, coś niezgodnego z oczekiwaniem dotyczącym zachowania przed-
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miotu trwałego. Dziecko ujmując coś jako przedmiot lub jako zespół cech
związanych z jednym nośnikiem ujmuje go jako coś, co podlega pewnym
ﬁzycznym prawom, co właśnie wyznacza określone oczekiwanie względem
odpowiedniego zachowania się tego przedmiotu. Jeśli coś jest trwałym
przedmiotem, to nie może przenikać przez ścianę, półkę lub inny trwały
przedmiot. W tym miejscu mówi się o pewnych zasadach, którym podlegają
przedmioty. Naruszenie tych zasad, w tym przypadku zasady trwałości, rodzi
zdziwienie w związku z pogwałceniem oczekiwania co do sposobu, w jaki
zachowa się trwały przedmiot w zderzeniu z innym trwałym przedmiotem.
Analogicznie, z podobnym zdziwieniem u dzieci spotykamy się wtedy, gdy
przedmiot znika i ukazuje się w innym miejscu lub wtedy, gdy bez kontaktu
z innym przedmiotem porusza się spontanicznie. Odpowiednio mówi się
wtedy o naruszeniu zasady ciągłości oraz zasady kontaktu. Wydaje się jednak,
że obok tych trzech zasad na szczególną uwagę zasługuje zasada kohezji, wedle której powierzchnie otaczają pojedynczy przedmiot wtedy i tylko wtedy,
kiedy są ze sobą połączone [Spelke, 1990; por. Bermúdez, 2003]. Tak więc być
przedmiotem to znaczy być powiązanym i ograniczonym regionem materii,
który zachowuje swoje powiązanie i granice, kiedy jest w ruchu [Bloom, 2000,
s. 94]. Wyjątkowość tej zasady nie polega tylko na tym, że – jak utrzymuje
E. Spelke – już trzymiesięczne dzieci w swej percepcji zdają się kierować
powyższą zasadą, ale na tym, że ta zasada odsłania nam, co to znaczy, że
coś jest przedmiotem dla dziecka. Zwraca się uwagę, że „zasady trwałości,
ciągłości oraz kontaktu opisują nasze zrozumienie tego, jak przedmioty
powinny się zachowywać, z kolei zasada kohezji opisuje nasze zrozumienie
tego, co to znaczy być przedmiotem” [Spelke, 1994; Bloom, 2000].
Inny typ wrodzonej i niezależnej kompetencji ujawniały badania pokazujące zdolności dzieci do odróżniania wielości. Wyobraźmy sobie scenę,
na której pojawia się pluszowa myszka. Następnie scenę przesłania zasłona
i jednocześnie w widoczny dla dziecka sposób wstawiana jest druga pluszowa
myszka. Następnie, po zdjęciu przesłony, dziecku pokazuje się dwie sceny.
Jedna, na której są dwie myszki i druga, na której jest tylko jedna myszka.
Scena druga znacznie mocniej przykuwa uwagę: już czteromiesięczne niemowlęta dłużej patrzą na scenę, na której pojawia się tylko jedna myszka.
Zgodnie z przyjętą w tych badaniach metodologią wydłużony czas obserwacji
świadczyć ma o niezgodności z oczekiwaniami.
Zastosowanie powyższych technik pozwalało na odkrywanie wielu
jądrowych systemów wiedzy, którymi dysponują dzieci. Świadczyło to również o tym, że pewne elementarne zestawy pojęć i zdolności intelektualne
dzieci są niezależne od języka. W jakimś sensie budowano na tym materiale
przekonanie, że wyjaśnienia inteligencji dziecka, jego rozwoju poznawczego,
powinny zamykać się w obrębie opisu odkrywanych, przy mocy różnych
technik badawczych, jądrowych systemów wiedzy, którymi dysponują dzieci
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od urodzenia. W konsekwencji wyciąga się wniosek, że świat percepcyjny jest
prawie od samego początku w wysokim stopniu ustrukturyzowany. Wydaje
się więc, że nawet małe niemowlęta są percepcyjnie wrażliwe na znaczną
część reguł ﬁzycznych wyższego rzędu, którym podlegają ciała. Słuszne
wydaje się więc wyciągnięcie wniosku, że zamieszkują one zreiﬁkowany
i wyartykułowany wszechświat percepcyjny [Weiskrantz, 1998, s. 129]. Nie
wyklucza się tym samym, że język, który się pojawia, jak zaznacza Weiskrantz,
pozwala na ogromną manipulację elementami wewnątrz tej struktury. Dzięki
niemu pojawiają się także nowe sposoby reiﬁkacji – wszystko to jednak nie
podważa faktu, że zasoby konceptualne, gwarantujące widzenie świata jako
złożonego z indywidualnych przedmiotów, pojawiają się na długo przed
nabyciem języka.
Rozwijając podjęte badania, dostrzeżono jednak dwa zasadnicze ograniczenia. Po pierwsze, skoncentrowanie się na wyróżnionych jądrowych systemach
wiedzy nie dawało dobrego narzędzia do pokazania, co tak naprawdę jest
czynnikiem odmieniającym zdolności intelektualne dzieci, gwarantującym
szybki postęp i sprawiającym pojawienie się dystansu między światem ludzi
i zwierząt – co też korelowało z widocznym przekraczaniem w toku rozwoju
intelektualnych możliwości związanych z funkcjonowaniem wyróżnionych
jądrowych systemów [Spelke, 2003]. Po drugie, taki sposób opisu rozwoju
inteligencji dziecka (jego funkcji poznawczych) kłócił się z przeświadczeniem,
że język jest swoistym dla naszego gatunku darem, czymś, co wyróżnia nas
spośród świata zwierząt. Dodatkowo, analiza w pewnych obszarach aktywności dziecięcej odsłoniła istnienie pewnych „przełomów” w intelektualnych
zdolnościach dzieci, których sens polegał na zintegrowaniu informacji
pochodzących z różnych jądrowych systemów wiedzy.
W odpowiedzi na dostrzeżone ograniczenia starano się pokazać, jakie
miejsce na dalszym etapie rozwoju zajmuje język. Sens nowej propozycji
polegał na wskazaniu udziału języka na pewnym etapie rozwoju, przy jednoczesnym utrzymaniu mocy tez o istnieniu jądrowych systemów wiedzy.
Po przeprowadzeniu wielu badań nad orientacją przestrzenną oraz zdolnościami arytmetycznymi dzieci, o czym będę szeroko mówił w rozdziale
czwartym, postawiono hipotezę, że język naturalny jest medium dla tego
rodzaju myślenia, w którym dochodzi do zintegrowania w jedną całość
danych uzyskiwanych na wyjściu z wielu dziedzinowo-specyﬁcznych modułach konceptualnych [Carruthers, 2002, s. 665-666; Spelke, 2003]. Mówiąc
inaczej, wielu badaczy próbowało pokazać, że tzw. przełom w przekraczaniu
zdolności związanych z działaniem jednego modułu pojawia się wtedy, gdy
dzieci opanowują zarówno odpowiednie terminy językowe pozwalające na
ujęcie różnego typu reprezentacji związanych z niewerbalnymi systemami,
jak i struktury gramatyczne, pozwalające na dokonywanie kombinatorycznych przekształceń i przestawień, czyli na połączenie informacji z różnych
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modułów w jedną zintegrowaną reprezentację. Język w tym podejściu jest
traktowany jako środek, który zaopatruje dzieci w unikalny system, który
pozwala tworzyć nowe typy reprezentacji, przekraczające istotnie ograniczenia tych reprezentacji, które pojawiają się na wyjściu z różnych modułów.
Patrząc od innej strony, przyjmuje się, że tym, co czyni nas inteligentnymi
i co sprawia, że posiadamy takie myśli, których nie mogą posiadać inne
stworzenia podzielające z nami wiele systemów modularnych, jest nabywany
przez nas język naturalny [Spelke, 2003].

4.2.3. Język i myślenie o myślach a zaliczenie testu
fałszywego przekonania
Zdolność przypisania myśli i pragnień innym podmiotom jest traktowana
często jako ważny aspekt posiadania zdroworozsądkowej „teorii umysłu”.
Zaznaczmy, że ową zdolność można rozumieć szeroko i wtedy obejmuje ona
sobą obserwowaną u dzieci umiejętność wymuszania na innych pewnych
działań oraz udawania i odgrywania wymyślonych przez siebie lub innych
ról czy wreszcie odróżnienia działań zamierzonych od niezamierzonych.
W węższym znaczeniu mówienie o „teorii umysłu” związane jest ze zdolnością odczytywania myśli żywionych przez inne podmioty. Wielu autorów
uznaje, że właściwy test sprawdzający posiadanie „teorii umysłu” spoczywa
na zdolności do zrozumienia, że inna osoba posiada fałszywe przekonanie.
Badacze dziecięcych „teorii umysłu” uznali, że rozumienie fałszywych
przekonań innych osób „jest najbardziej adekwatnym sposobem na sprawdzenie
tego, czy dzieci są świadome, że to właśnie czyjeś myślenie o sytuacji [...], nie
zaś bezpośrednio ta właśnie rzeczywistość, przesądza o tym, jak zachowuje
się dana osoba” [Białecka-Pikul, 2002, s. 22]. Owo założenie legło o podstaw
skonstruowania wielu odmian testów fałszywego przekonania i uczynienia
z nich swoistego exprimentus crucis, rozstrzygającego o posiadaniu „teorii
umysłu”40. Pamiętajmy, że skoncentrowanie się na testach fałszywego przekonania w badaniach psychologicznych koreluje z trzema głęboko zakorzenionymi ﬁlozoﬁcznymi założeniami. Pierwsze z nich mówi, że przypisanie
myśli wymaga swoistego wzniesienia intencjonalnego, bycia w relacji do
samej myśli. Drugie, idące krok dalej, mówi, że zdolność posiadania myśli
opiera się na zdolności posiadania pojęcia myśli. Trzecie z kolei mówi, że
40
Przykład testu: (a) Staś wkłada czekoladkę do pojemnika A, z którego następnie, pod
nieobecność Stasia, jest ona przełożona do pojemnika B. Dzieci są pytane, gdzie Staś będzie
szukał czekoladki po swym powrocie. (b) Dzieciom pokazuje się pudełko po cukierkach,
w którym dotychczas znajdowały ulubione słodycze. Po otwarciu okazuje się, że pudełko
zamiast cukierkami wypełnione jest kredkami. Następnie zadaje się pytanie, co pomyśli Staś,
który wszedł do pokoju i zobaczył stojące pudełko po cukierkach [Wimmer, Perner, 1983].
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przypisanie myśli wymaga odróżnienia kontekstów nieprzezroczystych od
przezroczystych. O swoistości tych trzech twierdzeń dla obecnego toku
rozważań decydują szczególnie trzy fakty. Raz, że intencjonalne wzniesienie, o którym mówi pierwsze twierdzenie, w debacie ﬁlozoﬁcznej zostało
sprzęgnięte z semantycznym wzniesieniem. Dwa, że zdolność posiadania
pojęcia myśli została połączona z umiejętnością sklasyﬁkowania myśli jako
fałszywej i tym samym została zarezerwowana dla istot używających języka.
Trzy, że odróżnienie kontekstów nieprzezroczystych zostało sprzęgnięte
z analizą gramatycznych konstrukcji w oratio obliqua.
Wielu psycholingwistów rozwojowych przystępując do analizy testów
fałszywego przekonania wychodzi od pytania, „jaka jest dokładnie relacja
między językiem a teorią umysłu w toku rozwoju i społecznego zachowania”
[Malle, 2002, s. 265]. Mówiąc bardziej precyzyjnie, rozważa się, czy psychologiczne zdolności, m.in. takie jak: (i) umiejętność koncentrowania się na
myśli: na jej treści i formie, (ii) opanowanie różnicy między myślą a tym,
czego myśl dotyczy, (iii) odróżnianie postawy od treści: że można myśleć, że p
i pragnąć, że p, (iv) odróżnienie między myślą a potrzebami, (v) świadomość,
że myśl może reprezentować coś w różny sposób, (vi) opanowanie pojęcia
myśli, które różni autorzy uznają za konstytutywne czynniki dla poradzenia
sobie z problemem obecnym w teście fałszywego przekonania – są w jakiś
sposób istotnie związane z rozwojem zdolności językowych [Wimmer, Perner,
1983; Zaitchik, 1990; Perner, 1991]. Pojawia się więc pytanie, czy zdolność
identyﬁkacji reprezentacji jako odrębnej ontycznie i strukturalnie – wraz
z dostrzeżeniem możliwości skwaliﬁkowania jej jako błędnej lub fałszywej,
a dodatkowo niezgodnej z żywionymi potrzebami – jest możliwe bez dysponowania rozwiniętą zdolnością językową. Zwraca się uwagę, że wyniki
wielu badań pokazały ważną prawidłowość, a mianowicie, że radzenie sobie
z testem fałszywego przekonania pojawia się około 4 roku życia. Wcześniej
dzieci z reguły odpowiadają błędnie, że Staś będzie szukał swojej czekoladki
w pojemniku B oraz pomyśli, że w pudełku są schowane kredki. Odnalezienie
i określenie czynników rozwojowych, które pozwalają 4-latkom i 5-latkom na
prawidłowe określenie, gdzie Staś będzie szukał zabawki i co według Stasia
znajduje się w znanym mu pudełku cukierków, przyjęto za punkt docelowy
wszelkich poszukiwań. Osią dzielącą różne stanowiska stała się kwestia udziału
języka w rozwoju zdolności prowadzącej do wykształcenia „teorii umysłu”.
Zwolennicy propozycji mówiącej, że pojawienie się odpowiednich zdolności językowych jest warunkiem koniecznym do rozwoju dziecięcej ‘teorii
umysłu’ w punkcie wyjścia zwracają uwagę, że dzieci, które nie zdają testów
fałszywego przekonania, mają niedojrzałe rozumienie struktury syntaktycznej raportów językowych dotyczących postaw propozycjonalnych. Do
około 4 roku życia dzieci mają tendencję do traktowania zdań podrzędnych
wyrażających treść zajmowanej postawy tak, jakby owe zdania nie były osa-
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dzone w strukturze „x myśli, że...” lub „x powiedział, że...”, lecz występowały
w izolacji [Gopnik, Meltzoﬀ, Kuhl, 2004, s. 59-60]. Następnie, pokazuje się,
że przejawiają one tendencję do myślenia, że prawdziwość stwierdzeń zawierających takie czasowniki jest określana ze względu na rzeczywistość.
W szeregu badań zwraca się następnie uwagę, że początek radzenia sobie
z testem fałszywego przekonania zbiega się z okresem, kiedy wypowiedzi
dzieci stają się dłuższe, strukturalnie bardziej złożone, a obok struktur współrzędnych pojawiają się struktury podrzędne [Smoczyńska, 1997]. W końcu
podkreśla się, że radzenie sobie z testem fałszywego przekonania pojawia
się w momencie, kiedy dzieci przekraczają dwa podstawowe etapy sprawności komunikacyjnej wyróżnione przez Blank i zaczynają funkcjonować na
trzecim i czwartym etapie. Instruktywne dla poparcia tej tezy są badania
porównawcze pokazujące, że dzieci głuche, pozbawione bogatego dostępu
do języka naturalnego, wykazują znaczne opóźnienie w przyswajaniu „teorii
umysłu” [Białecka-Pikul, 2002, s. 52-53; Astington, 2001].
W efekcie J. de Villiers twierdzi, że pewna specyﬁczna konstrukcja
językowa, tj. dopełnienia zdaniowe, jest warunkiem koniecznym dla przyswojenia przez dziecko przedstawieniowej ‘teorii umysłu’. Podkreśla się, że
to dopełnienia zdaniowe, które pozwalają na podstawianie zdań czasowych
pod główny czasownik, mają unikalne cechy syntaktyczne i semantyczne.
W dopełnieniach zdaniowych wstawione zdanie podrzędne jest obowiązkowym argumentem językowym, który może mieć niezależną wartość prawdziwościową. I tak, zdanie główne może być prawdziwe (np. Jan powiedział,
że p; Maria pomyślała, że q), podczas gdy wstawione zdanie podrzędne może
być fałszywe. Składnia i semantyka dopełnień zdaniowych uwzględnia jasne
przedstawienia fałszywie podstawionego zdania. Innymi słowy, twierdzi
się, iż to właśnie dopełnienia dają możliwe środki dostrzegania sprzeczności pomiędzy stanami mentalnymi a rzeczywistością. Podkreśla się, że
to struktura dopełnienia zaprasza nas do wejścia w świat innych umysłów
i zawieszenia naszych zwykłych procedur sprawdzania prawdy, jaką znamy.
W ten sposób językowe konstrukcje pozwalają uchwycić treść umysłu oraz
relatywność stanów przekonaniowych. Te formy zdaniowe także zapraszają
nas do wejścia w możliwe światy innych umysłów poprzez środek, który jest
nieosiągalny bez zdań podstawionych w dopełnieniach [Hale, Tager-Flusberg,
2005]. W konsekwencji twierdzi się, że:
Osobnik ze słabszym opanowaniem języka lub całkiem bez języka nie byłby w stanie
sformułować stosownego przedstawienia innej osoby mającej fałszywe przekonanie i stąd
nie miałby żadnej podstawy, by rozumować na temat działań tej osoby. Osobnik taki nie
tylko nie potraﬁłby dać adekwatnego wyjaśnienia tego, dlaczego ktoś postępuje dziwnie
(nie mając terminów, w których mógłby wyrazić to tak, byśmy byli usatysfakcjonowani),
lecz także nie zdołałby wykazać się zrozumieniem, dlaczego osoba ta zachowywała
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się w taki sposób, w jaki się zachowywała. Innymi słowy, niemożliwa byłaby żadna
przepowiednia [de Villiers, de Villiers, 2003, s. 338].

Stanowiska dystansujące się wobec hipotezy mówiącej, iż to rozwój
zdolności językowych (komunikacyjnych) poprzedza i warunkuje osiągnięcie wymaganego stanu rozwoju potrzebnego do pozytywnego zdania testu
fałszywego przekonania można podzielić na dwie grupy.
Do pierwszej grupy można zaliczyć te propozycje, w ramach których
mówi się, iż zdolności komunikacyjne (warunki posługiwania się językiem)
zakładają rozwiniętą i posiadaną przez podmiot teorię umysłu. W tym
kontekście zwraca się uwagę, że przekazywanie komunikatu zakłada chęć
wzbudzenia lub skorygowania u odbiorcy jakiegoś przekonania (myśli). Podkreśla się, że intencja wpłynięcia na przekonanie słuchacza wymaga zdolności
do myślenia o myślach, a więc posiadania rozwiniętej „teorii umysłu” [por.
Grice, 1957, 1980; Sperber, 2000, s. 117-137, Taylor, 2007, s. 268-308; Haman,
1992, s. 229-252; Malle, 2002].
Do drugiej grupy stanowisk dystansujących się wobec rozwiązania
nadającego pierwszeństwo językowi nad „teorią umysłu” należą te, które
przyjmują istnienie wrodzonego modułu teorii umysłu oraz argumentują
przeciw hipotezie deﬁcytu pojęciowego, mającego być przeszkodą w poprawnym rozwiązaniu testu fałszywego przekonania [Leslie, 1994; Fodor,
1992]. W ramach tego podejścia, które prezentuje m.in. Fodor, przyjmuje się,
że dziecięca „teoria umysłu” nie przechodzi żadnej zmiany, tym co podlega
zmianie jest jedynie zdolność do użycia tego, co ktoś wie, aby przewidzieć
określone działanie [Fodor, 1992, s. 284]. Oferuje się tutaj, w zamian teorii
kompetencji, teorię wykonania. Argumentuje się, ze dziecko dysponuje
wrodzoną „teorią umysłu”, z tym że jest to teoria bardzo prosta, która z jednej strony tym różni się od „teorii umysłu” posiadanej przez dorosłych, że
liczba branych pod rozwagę przedmiotów intencjonalnych jest ograniczona
jedynie do przekonań i pragnień (nie obejmuje podejrzeń, przypuszczeń itd.)
oraz z drugiej strony, w jej ramach korzysta się wyłącznie z tzw. prostszych
heurystyk. Zgodnie z tym modelem dąży się do pokazania, że efektywny
system reprezentacji nie może pojawić się w rezultacie rozwoju, lecz w jakimś sensie musi być immanentnym i wrodzonym składnikiem umysłu.
Jego nośnikiem nie może więc być język naturalny, lecz jedynie jakiś rodzaj
wrodzonej lingua mentalis.
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1.

uwagi wstpne:
historyczne ródła sporu

Istotny fragment rozważań ﬁlozoﬁcznych prowadzonych współcześnie na
temat relacji myśl-język wyróżnia wspólne przekonanie, że istotne zaplecze
teoretyczne, mające decydujący wpływ na sposób ujęcia i scharakteryzowania
związku, w jakim myśl pozostaje względem języka, nawiązuje do nakreślonej w drugiej połowie minionego stulecia opozycji między teorią myśli (lub
w innej konwencji teoretykami myśli), czyli poglądem broniącym hipotezy,
że myśli i składające się na nie pojęcia są w porządku istnienia i wyjaśniania uprzednie w relacji do języka a teorią znaczenia językowego (w innej
konwencji teoretykami znaczenia), czyli poglądem broniącym hipotezy, że
myśli i składające się na nie pojęcia są czymś, co można scharakteryzować
jedynie jako znaczenie językowe i co jest dostępne wyłącznie kompetentnym
użytkownikom języka. Historycznie spór między tymi dwoma poglądami
sformułowano w kontekście interpretacji doktryny Fregego. Fenomen interpretacyjny związany z określeniem stanowiska Fregego polegał jednakże na
tym, że jego punktem dojścia miało być podanie określonego stanowiska,
zebranie argumentów mających bronić rozwiązania ﬁ lozoﬁcznego w pewnej kwestii, a nie sprawozdawcze przedstawienie tego, co miał na myśli
Frege. Głównie za sprawą takiego podejścia rozważania wokół poglądów
Fregego stały się jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych w latach
pięćdziesiątych, a uzyskiwane rezultaty okazywały się brzemienne w skutki
dla dyskusji wokół szeroko pojętej ﬁlozoﬁi języka [Burge, 1995, s. 104-106].
Z perspektywy czasu oraz rozwoju dalszej dyskusji wokół relacji myśl-język widać, że mniej chodziło w tych rozważaniach o stanowisko samego
Fregego, a więcej o skonstruowanie jednolitego ciągu argumentów na rzecz
określonego stanowiska ﬁlozoﬁcznego. Nie tyle opisywano teksty i wypowiedzi,
ile przy ich okazji ﬁlozofowano. Nad takim podejściem zaciążyło wymiernie
przekonanie Dummetta, przejęte przez wielu ﬁlozofów, że:
[...] studiując dawnych ﬁ lozofów prawie zawsze trzeba przed podjęciem dyskusji przeformułować ich problemy. U Fregego natomiast mają one formę, która jest nam bliska. Nie
oddaliliśmy się od niego na tyle, by jego sformułowania miałyby nas zwodzić. Oczywiście
są rzeczy, których Frege nie dostrzegał, a my zdajemy sobie z nich sprawę. Niemniej
jednak jego dzieło wciąż pozostaje, moim zdaniem, znakomitym punktem wyjścia do
rozważań wielu problemów ﬁ lozoﬁcznych [Dummett, 1998b, s. 162].

W związku z takim systematycznym ujęciem rozważań historycznych
wielu ﬁlozofów zajmujących się problematyką języka, znaczenia, myślenia,
a w szczególności relacji myśl-język, zdało sobie sprawę, że to właśnie
w nawiązaniu do prac Fregego można podać cały szereg ważnych uwag,
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charakteryzujących kategorię myśli oraz cały wachlarz zagadnień, które
kojarzą się z rozważaniami na temat relacji myśl-język. W związku z tym
podkreśla się, że Frege nie tylko wskazał właściwy locus myśli oraz podał
jej charakterystykę, lecz również sformułował najbardziej istotne wymogi,
jakie musi spełnić akceptowalna ﬁlozoﬁczna teoria myśli uwzględniająca
charakterystykę relacji myśl-język [por. Bell, 1987a, 1987b; Dummett, 1991,
1993a; Peacocke, 1986; Currie, 1980; Crane, 1998a; Wettstein, 1998].
Oczywiście musimy cały czas pamiętać, że to, co dzisiaj włącza się
w ramy doktryny Fregego, niejednokrotnie jest czymś, co zostało wyeksponowane i niejako „dodane” w licznych komentarzach do jego prac i to nie
tylko w nawiązaniu do przemian, jakie nastąpiły w ﬁlozoﬁi dwudziestego
wieku, lecz również pod wpływem żywej i obﬁtej dyskusji nad jego poglądami, która ogarnęła liczne środowiska akademickie od lat pięćdziesiątych
minionego wieku.1 Odnotowując fakt, że to jego twierdzenia wyznaczyły
jeden z zasadniczych kierunków dyskusji na temat związku myśli z językiem
we współczesnych rozważaniach ﬁlozoﬁcznych, musimy jednak pamiętać,
że stało się to głównie za sprawą dyskusji między tymi, którzy nawiązując
do jego twórczości głosili przekonanie, że analizę myśli można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy myśl ujmie się w kategoriach konwencjonalnego znaczenia
językowego znanego użytkownikom języka a tymi, którzy nawiązując również
do jego pism głosili, że myśl jest czymś zewnętrznie związanym z językiem.
Intrygującym aspektem tego sporu jest to, że zwolennicy zarówno jednego,
jak i drugiego stanowiska zachowują się tak, jakby sukces i powodzenie
prezentowanego przez nich rozwiązania był istotnie związany z proﬁlem
interpretacyjnym, jaki uda się osiągnąć w nawiązaniu do wypowiedzi i analiz
Fregego. W tym sensie rozstrzygnięcie możliwości obrony każdego z tych
poglądów w nawiązaniu do Fregego stało się częścią składową współczesnego
dyskursu na temat relacji myśl-język.
Uwzględniając liczne punkty widzenia dotyczące poglądów Fregego
oraz główne kontrowersje artykułowane współcześnie, w obecnym rozdziale proponuje się pewien wariant interpretacyjny dotyczący stanowiska
Fregego, który w nawiązaniu do licznych komentarzy będzie zmierzał do
podania spójnego modelu argumentacji za niezależnością myśli względem
języka. W dużej mierze owa argumentacja wchodzić będzie w przestrzeń
rozważań, które na ten temat sprowokowały nie tylko wypowiedzi samego
Fregego, lecz również liczne do nich omówienia. Wszystko to razem wzięte
służyć ma osiągnięciu dwóch generalnych celów. Przedstawieniu kluczowych
zagadnień, pytań i dystynkcji, które istotnie rzutują i organizują ﬁlozoﬁczny
dyskurs na temat relacji myśl-język oraz pokazaniu, że w nawiązaniu do
1
Kwestie te poruszają szczególnie Burge, 1995; Dummett, 1981, 1993a; Currie, 1976,
1983; Sluga, 1980; Gut, 2005.
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pism Fregego można przedstawić spójny i przemyślany zespół argumentów
na rzecz niezależności myśli od języka.
Sama z kolei charakterystyka myśli, od której rozpoczęta zostanie
cała analiza i argumentacja, pomyślana jest jako koniunkcyjna prezentacja
zespołu cech wyróżniających myśl i pokazująca, dlaczego charakterystyka
myśli prowadzi do pytania o jej relację wobec języka. Głównym nerwem
konstruowanej argumentacji za propozycją bliską teorii myśli będzie próba
obrony tezy, że jedna i ta sama myśl może być wyrażana przez dwa różniące
się formą logiczną zdania. Istotną częścią tego dyskursu na rzecz stanowiska broniącego względnej niezależności myśli od języka będzie analiza
porównawcza różnych par zdań tak, aby omawiając takie kategorie, jak
„zabarwienie” myśli i jej „oświetlenie” pokazać, że teza o możliwości wyrażania jednej i tej samej myśli przez różne zdania, nie jest tezą trywialną, na
którą godzą się wszyscy, wskazując chociażby na zdania w stronie czynnej
i biernej, lecz tezą, od oceny której zależy rozstrzygnięcie istotnej części
sporu o relację myśl-język.
Istotnym fragmentem tego wywodu i argumentacji będzie pokazanie,
że struktura myśli nie jest derywatywna względem struktury zdania, czyli
mówiąc wprost, że myśl jest wewnętrznie złożona (in sich gegliedert). Nie
mniej ważnym etapem będzie połączenie dyskursu na temat identyczności
myśli z dyskursem epistemologicznym, dotyczącym wartości poznawczych
wyróżnianych obok wartości logicznych, czyli w innej terminologii pokazanie pierwszeństwa sensu nad odniesieniem (referencją). W końcu logika
tak konstruowanej argumentacji swoje zwieńczenie znajdzie w nakreśleniu
szerszego tła ﬁlozoﬁcznego, w kontekście którego szczegółowe argumenty
przemawiające za teorią myśli znajdują swój głębszy wymiar. Sprawę spinać
będzie odpowiedź na wyzwanie, z którym broniący niezależności myśli od
języka muszą się zmierzyć, a mianowicie takie określenie poznawczej roli
języka, które nie stoi w kolizji z głoszoną hipotezą o niezależności myśli
od języka, a jednocześnie nie marginalizuje roli języka do roli interfejsu na
wyjściu systemu poznawczego.

2.

myl i jej główne cechy

Zgodnie z nakreślonym porządkiem zacznijmy wszystko od nakreślenia
charakterystyki samej myśli.
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A. Myśl jako treść pojęciowa
W eseju Myśl Frege podkreśla, że w zdaniu oznajmującym musimy wyróżnić
dwie rzeczy: treść oraz stwierdzenie. „Pierwsza jest myślą albo przynajmniej
zawiera myśl” [1977, s. 107]. Z kolei w eseju Sens i znaczenie myśl określa się
mianem obiektywnej treści, która może być własnością wielu [1977, s. 68].
Mówienie o myśli jako pewnej treści nie jest przypadkowe i nawiązuje do
wcześniejszych prac, w których Frege operuje wyłącznie pojęciem treści
(Inhalt)2. Zachowując pewną ostrożność w podstawianiu terminu „myśl” za
termin „treść” w odniesieniu do wcześniejszych prac Fregego (do roku 1892),
można jednak bez nadużycia interpretacyjnego, łącząc w całość jego poglądy,
uznać, że myśl dla Fregego jest treścią szczególnego rodzaju. Właśnie na
podstawie tego, co mówi w Begriﬀsschrift i co potwierdza w Grundgesetze
można powiedzieć, że myśl jest nade wszystko treścią pojęciową (begriﬄicher
Inhalt), którą nazywa on także treścią nadającą się do osądu (beurteilbare
Inhalt). Mówiąc o treści w ten sposób, Frege pragnie podkreślić, że chodzi
tutaj o taką specyﬁczną treść, która odznacza się właściwą sobie strukturą i ujawnia relacje między pojęciami, zwłaszcza wtedy, gdy analizujmy
związki między wnioskiem a przesłankami. Mówiąc inaczej, chodzi tutaj
o taką treść, która „daje się przekształcić w sąd poprzez poprzedzenie jej
znakiem ┤”. W opozycji do tego typu treści Frege dodaje, że „nie da się tego
uczynić z przedstawieniem ‘dom’. Dlatego też odróżniamy treści nadające
się do osądu od takich, które się do tego nie nadają” [1997, s. 51]. Myśl zatem – uwzględniając szczególnie rozważania z eseju Myśl – jest traktowana
jako specyﬁczna treść, którą trzeba odróżnić od tych treści naszego umysłu,
które nazywamy doznaniami i wrażeniami zmysłowymi, a w terminologii
Fregego przedstawieniami [por. 1977, s. 114-118].
W tym miejscu dodajmy jeszcze dwie rzeczy, które wyróżniają ten rodzaj
treści, o którym tutaj mówimy. Podkreśla się najczęściej, że tylko ten rodzaj
treści, który nazywamy myślą (składnikami której są pojęcia) ma w sobie
moc odnoszenia nas do czegoś innego [Frege, 1977, s. 12-127; 1969, s. 154-156].
Dzięki tej treści realizuje się odniesienie do świata i to odniesienie, które
można podzielać z innymi podmiotami. Myśli zatem są treściami, które są
o czymś i które mają moc odnoszenia nas do tego, co zostanie nazwane
referencją (Bedeutung). Nie mniej ważne jest również to, że wobec tych
2

Trzeba jednak pamiętać, że pojęcie treści zwłaszcza z okresu Begriffsschrift, jak
przyznaje Frege w Grundgesetze der Arithmetik I, obejmowało sobą nie tylko to, co zostało
dookreślone następnie jako myśl i sens (Sinn), lecz również to, co zostało nazwane mianem
wartości logicznej. „W tym, czego zewnętrzną formą jest zdanie twierdzące wyróżniałem
wcześniej dwie rzeczy: 1) uznanie prawdy i 2) treść (Inhalt) uznawaną za prawdziwą. Tę
treść określałem mianem treści nadającej się do osądu (der beurteilbare Inhalt). Obecnie
rozbijam to na to, co nazywam myślą (Gedanke) oraz wartością logiczną (Wahrheitswert).
Jest to następstwo odróżnienia sensu (Sinn) i znaczenia (Bedeutung) posiadanego przez
znak [Frege, 1962, s. x-xi].
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treści można podjąć się określenia warunków identyczności. Jest to związane z dwiema innymi ważnymi cechami, które wyróżniają myśl. Pierwszą,
że odnosząc się do treści (którą określamy mianem myśli) można pominąć
osobę, która ujmuje daną treść. Drugą, że udziałem różnych treści (myśli)
może być to samo odniesienie.
B. Myśl jest tym, co ujmowane i osądzane przez podmiot
Od Begriﬀsschrift do Gedankenfüge Frege podkreśla, że myśli (inaczej: treść
pojęciowa) są tym, co jest ujmowane i tym, co podlega osądowi. Obecna jest
tutaj intuicja, że myśl jest określana również jako treść nadająca się do osądu.
Ma to podkreślać nie tylko naturę samej treści, jej propozycjonalność, lecz
również to, że myśl nie jest częścią aktu myślenia, lecz tym, z czym podmiot,
dzięki specyﬁcznym czynnościom poznawczym, wchodzi w relacje [Frege,
1997, s. 68]. Termin „ujmować” (fassen), ze względu na to, że chodzi tu o ujęcie
tego, co nie jest składnikiem aktu psychicznego i co należy do określonego
typu treści, nabiera wówczas technicznego znaczenia.
Mamy myśli nie tak, jak mamy wrażenia zmysłowe, i widzimy je nie tak, jak widzimy
np. gwiazdy. Potrzeba tu specjalnego określenia, którym niech będzie słowo „ujmować”.
Ujmowaniu myśli musi odpowiadać pewna dyspozycja psychiczna: zdolność myślenia.
Myśląc, nie wytwarzamy myśli, lecz je tylko ujmujemy [Frege, 1977, s. 125]3.

W Szkicu dla Darmsteadtera padają słowa, że „zarówno ujęcie myśli, jak
i jej osąd, są to akty poznającego podmiotu i należą do psychologii” [Frege,
1977]. I choć sama myśl „nie należy do psychologii”, to jednak „działanie myśli”
możliwe jest tylko wtedy, gdy myśl jest zinterioryzowana przez podmiot.
W jaki sposób myśl może działać? W taki, że jest ujmowana i uznawana za prawdę.
Takie zjawisko w świecie wewnętrznym myślącego może mieć dalsze następstwa, które
obejmują sferę woli i przejawiają się w świecie zewnętrznym. Następstwem ujęcia myśli
twierdzenia Pitagorasa może być to, że uznając ją za prawdziwą i stosując podejmuję
decyzję, która powoduje przyspieszenie jakichś mas. W ten sposób nasze czyny są
przygotowywane przez myślenie i sądy, i tak też myśli mogą wpływać pośrednio na
ruchy mas. Oddziaływanie jednego człowieka na drugiego dokonuje się zwykle za
pośrednictwem myśli [Frege, 1977, s. 128-129; por. 1969, s. 149-150].
3

Na tym tle nieco mylące mogą wydawać się uwagi Fregego z eseju Verneinung (podobne
porównanie znajduje się w artykule Logik [Frege, 1969, s. 148], gdzie się pojawia porównanie
relacji sądu i sądzenia [myśli/myślenia] ze skokiem i skakaniem. Słusznie podkreśla Bell, że
gdyby przyjąć takie rozwiązanie, wówczas trudno byłoby utrzymać, iż myśl jest jakoś niezależna od aktu. Trzymając się bowiem zaproponowanej analogii dość jasne jest, że kiedy
dokonuję skoku, to w żadnym razie nie wchodzę w relację z obiektem, któremu można nadać nazwę „skok”. Skakać jest rodzajem – kontynuuje Bell – czasownika nieprzechodniego.
Model, który z takiego postawienia sprawy się wyłania, składałby się z dwóch elementów
– podmiotu i aktu [Por. Bell, 1996].
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Mając na uwadze specyﬁkę samej myśli, musimy pamiętać, że ciągłe
powtarzanie, że myśl nie jest częścią aktu myślenia, że myślenie (ujęcie
myśli) różni się od przedstawienia (wytarzania wyobrażeń) oraz że myśli
nie można „dać do ręki”, jest ciągłym odwoływaniem się do pewnej intuicji,
która nie zawiera jeszcze wytłumaczenia, w jaki sposób dochodzi do ujęcia
myśli oraz w jaki sposób myśl staje się treścią zinterioryzowaną w umyśle
osoby myślącej. Zobaczymy dalej, że próba rozwiązania kwestii, w jaki sposób podmiot myśli myśli, doprowadzi do rozważań na temat udziału języka
w ujęciu myśli i tym samym związku myślenia z językiem [Frege, 1969, s. 288;
1977, s. 113].
C. Myśl jako coś obiektywnego i intersubiektywnie dostępnego
wielu podmiotom
W pracy Meine grundlegenden logischen Einsichten Frege podkreśla, że ta
sama myśl może być ujmowana przez wiele osób (Derselbe Gedanke kann
von mehreren Menschen gefasst werden). Mimo, że myśli ujmowane są przez
różne podmioty, to jednak nie ma większej przeszkody, aby rozpatrywać
myśl przy całkowitym pominięciu osoby, która ją pomyślała. W każdym
tego typu sformułowaniu obecna jest wyraźna intencja wskazania, że myśl
jest czymś, co może być wspólną własnością wielu. Właśnie ten aspekt jest
podstawą, aby w eseju Sens i znaczenie Frege mógł określić myśl jako coś
obiektywnego. To wszystko ma podpowiadać, że myśli, chociaż ujmowane
przez podmiot, nie są aspektem jego świadomości [Frege, 1977, s. 114]. To
jest właśnie jeden z powodów dlaczego Frege mówi, że „der Gedanke ist
etwas Unpersönliches” [1969, s. 146]. Wyciągając z tego dalsze wnioski można
powiedzieć, że obiektywność myśli łączy się najczęściej z tym, że myśl: (a)
nie jest egzystencjalnie związana z podmiotem ujmującym ją, (b) nie jest
epistemicznie prywatna, lecz – by tak rzec – epistemicznie publiczna oraz
(c) nie jest tym, co ktoś posiada, lecz tym, co ktoś ujmuje (niejako zastaje).
W konsekwencji, w opisie warunków identyczności myśli może pominąć
dane podmiotu ujmującego myśl.
D. Myśl jako die Art des Gegebenheit i Erkenntniswert
Myśl jest sposobem, w jaki odnosimy się do przedmiotu, jak przedmiot
jest nam dany oraz w jaki sposób nam się udostępnia. Myśl (wraz ze składającymi się na nią pojęciami) wyznacza określoną perspektywę, sposób,
w jaki spełnia się odniesienie do przedmiotu (Bedeutung). Każdy sposób
odniesienia do przedmiotu jest naznaczony posiadaną myślą. Odniesienia
do tego samego przedmiotu można różnicować obiektywnie ze względu na
myśli. Z myślami (i z jej składnikami) gwarantującymi odniesienie na określony sposób łączy Frege wartość poznawczą (Erkenntniswert), jaką będzie
można przypisywać różnym zdaniom. O różnicach w wartości poznawczej
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mówi się wtedy, gdy możliwe jest wyróżnienie odmiennego ujęcia jakiegoś
przedmiotu ze względu na dokonanie czynności poznawczej (Erkenntnistat). W tym miejscu można mówić o odkryciu astronomicznym (Gwiazda
Poranna jest tą samą planetą, co Gwiazda Wieczorna) lub nowym przeliczeniu równania (3² = 3² i 2³ + 1 = 3²). Ujęcie spraw w ten sposób pozwala
także na uznanie, że odniesienie się do jakiegoś przedmiotu w nowy sposób
(ujęcie go w odmienny sposób) jest cennym rozszerzeniem naszej wiedzy.
Rozważania na tej płaszczyźnie wpisują się także w perspektywę dociekań
dotyczących problematyki wiedzy, a w szczególności tego, co uważa się za
podstawową jednostkę wiedzy. Wydaje się, że Frege prezentuje pogląd, iż
wiedza o jakimkolwiek przedmiocie, chociażby tym, który dany jest nam
w percepcji zmysłowej, jest zawsze wiedzą o pewnej myśli dotyczącej tego
przedmiotu. Podstawową jednostką wiedzy jest w tej teorii właśnie myśl
a nie pojęcie. Zgodnie bowiem z zasadą kontekstu myśl ma priorytet nad
pojęciami. W tym względzie wiedzę o jakimkolwiek przedmiocie wyjaśnia
się lub opisuje przez odwołanie się do myśli, w których i dzięki którym następuje ujęcie odpowiednich przedmiotów. W perspektywie epistemologicznej
kategoria myśli zdaje się zatem odgrywać niezmiernie ważną rolę, gdyż jest
ona tym, z czym wiąże się sposób dania (Art des Gegebensein) lub sposób
dostępu do przedmiotu.
Podążając tym tokiem analizy, warto zauważyć, że bez kategorii myśli
nie byłoby możliwości podania wyjaśnień, dlaczego zdanie „a = b”, w odróżnieniu od zdania „a = a”, jest „cennym rozszerzeniem naszej wiedzy”
[Frege, 1977, s. 60]. Racja, ze względu na którą w eseju Sens i znaczenie
podkreśla się, że wartość poznawcza zdania „a = b” jest różna od wartości
poznawczej zdania „a = a” zakłada różnicę na poziomie myśli. Owa różnica
między dwoma zdaniami odnośnie do wartości, jaką one mają dla naszej
wiedzy, jest tylko wtedy możliwa, gdy się przyjmie, że zdania „a = b” i „a = a”
wyrażają odmienne myśli.
Niech proste a, b, c łączą wierzchołki trójkąta ze środkami przeciwległych boków. Punkt
przecięcia prostych a i b jest wtedy tożsamy z punktem przecięcia b i c. Mamy więc dwa
różne oznaczenia tego samego punktu, przy czym nazwy te („punkt przecięcia prostych
a i b”, „punkt przecięcia prostych b i c”) wskazują zarazem sposób, w jaki przedmiot jest
dany. Dlatego w zdaniu owym zawarta jest rzeczywista wiedza [tamże, s. 61].

E. Myśl jako przedmiot przekonania, intencji
i innych postaw propozycjonalnych
Wyjdźmy od następującej pary zdań:
[α] A. G. jest przekonany, że (1) Gwiazda Wieczorna jest ciałem oświetlonym przez Słońce.
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[β] A. G. jest przekonany, że (2) Gwiazda Poranna jest ciałem oświetlonym przez Słońce.
Przed odkryciem astronomicznym mówiącym, że Gwiazda Wieczorna
jest tym samym przedmiotem, co Gwiazda Poranna, a mianowicie planetą
Wenus, uznajemy, że podmiot A. G. ma mocne epistemiczne racje zróżnicowania swojego odniesienia do (1) i (2). Zauważmy jednak, że według Fregego, także po odkryciu, że (3) „Gwiazda Poranna jest Gwiazdą Wieczorną”
podmiot może dalej różnicować epistemicznie swoje odniesienie do (1) i (2).
W rezultacie – analogicznie jak przed odkryciem astronomicznym – może
uznawać (1) i odrzucać (2). Uznanie powyższej możliwości opiera się na dwóch
twierdzeniach. Jednym, że zmiana wartości logicznej myśli nie pociąga za sobą
zmiany po stronie jej zawartości treściowej, czyli że po odkryciu astronomicznym (stwierdzeniu identyczności odniesienia Gwiazda Wieczorna = Gwiazda
Poranna) myśl wyrażona w (2) nie stała się myślą wyrażoną przez (1) [Frege,
1977, s. 28]. Drugim, że w kontekstach [α] i [β] przedmiotem odniesienia są
myśli a nie przedmiot tychże myśli. Stwierdzając, że [α] „A. G. jest przekonany,
że (1) Gwiazda Wieczorna jest ciałem oświetlonym przez Słońce”, stwierdzamy
bowiem zachodzenie relacji między podmiotem myślącym a określoną myślą.
Znaczeniem zdania pobocznego nie jest wartość logiczna, lecz myśl [Frege, 1977, s. 74].

W rezultacie podmiot w każdej sytuacji określanej mianem kontekstu
propozycjonalnego odnosi się wyłącznie do myśli. Dostęp do wartości
logicznej nie jest brany pod uwagę; myśl jest tutaj głównym i jednym
przedmiotem odniesienia. W konsekwencji pojawia się całkowity zakaz
podstawiania zdania (1) za (2) oraz wymiany terminu „Gwiazda Poranna” na
termin „Gwiazda Wieczorna” w kontekstach [α] i [β] – przy założeniu, że
w obu przypadkach mówimy o tym samym odniesieniu a nie tym samym
sposobie odniesienia [Frege, 1977, s. 74]. Wydaje się, że jest to bezpośrednia
konsekwencja rozwiązania, zgodnie z którym znaczeniem zdania pobocznego jest myśl [tamże, s. 74].
Prawdą jest tylko tyle, że znaczeniem zdania nie zawsze jest jego wartość logiczna; i nie
zawsze „Gwiazda Poranna” oznacza planetę Wenus [...]. Takim wyjątkiem są też zdania
poboczne, mające za znaczenia myśli [tamże, s. 75].

W efekcie końcowym w kontekstach [α] i [β] – kiedy przedmiotem
naszego odniesienia jest myśl – musimy zawiesić nasze zwykłe procedury
sprawdzania prawdy, które dotychczas stosowaliśmy do zdań (1) i (2). Zdanie
główne [α] ma za swoją treść jedną myśl i dodatkowo „prawdziwość całości nie
obejmuje ani prawdziwości, ani nieprawdziwości zdania pobocznego”[s. 74].
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F. Myśl jako to, co wyrażalne w języku
To, co nazywamy myślą lub treścią nadającą się do osądu, jest czymś, co
„daje się wyrazić w słowach” [Frege, 1997, s. 121]. W pewnym aspekcie wyrażalność myśli w języku podkreśla jej obiektywność rozumianą w kategoriach
intersubiektywnej i wielorakiej dostępności dla wielu podmiotów. W nieco
innym aspekcie wyrażalność myśli w języku ma pieczętować jej komunikowalność i odróżniać ją (w aspekcie bycia treścią pojęciową) od doznań
(wrażeń), które uznaje się za niekomunikowalne w takim samym stopniu
jak myśli [Frege, 1969, s. 143]4. Podkreślenie wyrażalności myśli w języku
w kontekście eksponowania jej obiektywności, intersubiektywnej dostępności a także komunikacyjnej przekazywalności, jest skorelowane z uznaniem
przez Fregego, że „istnienie myśli można również rozumieć w ten sposób,
że istnieje ona wówczas, gdy jest ujmowana przez różne podmioty myślące
(Denkenden) jako jedna i ta sama myśl” [Frege, 2002, s. 143]. Kiedy mówimy
o wyrażalności myśli w języku, Frege podkreśla również, że chodzi o rzecz
kluczową, a mianowicie, że zdanie w języku naturalnym można traktować
jako odwzorowanie myśli oraz że stosunkom w myśli odpowiadają podobne
stosunki w zdaniu [1977, s. 137; 1969, s. 243].
Świat myśli ma swoje odbicie w świecie zdań, wyrażeń, słów, znaków. Budowie myśli
odpowiada złożenie zdania ze słów, gdzie porządek na ogół nie jest obojętny [Frege,
2002, s. 145].

G. Myśl jako sens (Sinn)
Przy wielu okazjach Frege wyjaśnia, że myśli nie można uznać za znaczenie
zdania (Bedeutung) – jeśli nie mówimy o mowie zależnej – lecz trzeba ją
uważać za jego sens (Sinn) [Frege, 1977, s. 68]. W pracy Logik in der Mathematik, posługując się różnymi przykładami, mówiąc na przykład, że dwa
zdania (5 = 2 + 3 i 5 = 5) wyrażają różne myśli, choć 5 i 2 + 3 odnoszą się
do tej samej liczby, twierdzi, że można na tej podstawie przyjąć, że dwa
zdania nie wyrażają tego samego sensu, choć podzielają to samo odniesienie. W tej samej pracy mówi, że części myśli odpowiadają częściom sensu
wyrażanego przez zdanie, co ma potwierdzać tezę, że myśl można uznać za
sens zdania5. Z kolei w Über den Begriﬀ der Zahl. 2 Auseinandersetzung mit
4
Myśli są od przedstawień (Vorstellungen) w psychologicznym sensie (im psychologischen
Sinne) istotnie różne. Przedstawienie czerwonej róży jest czymś innym niż myśl, że róża jest
czerwona. Łącząc przedstawienia lub je stapiając ze sobą otrzymujemy dalej przedstawienia
a nie coś, co być może mogłoby być prawdziwe. Ta różnica wychodzi na jaw także w sposobie
komunikacji. Odpowiednim środkiem wyrażającym myśli jest zdanie. Jest jednak ona mało
odpowiednim środkiem do oddania przedstawienia [Frege, 1969, s. 143].
5
„Tak więc część myśli można nazwać sensem odpowiedniej części zdania tak, jak myśl
można ująć jako sens zdania”. [1969, s. 243].
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Kerry padają słowa, że różne wyrażenia bardzo często mają coś wspólnego,
co ja nazywam – mówi Frege – sensem, a co w przypadku zdań jest myślą
[s. 105]. W eseju Myśl padają słowa „myśl to sens zdania” z zastrzeżeniem
jednakże, że „jeśli tylko nie twierdzimy przez to, by sens każdego zdania był
myślą” [1977, s. 105]. Przy pewnym uogólnieniu, jednakże bez przesądzania
ważnych interpretacyjnie spraw, można powiedzieć, że Frege, uznając myśl
za sens zdania, pragnie zwrócić uwagę na pięć kwestii. Raz, że myśl jest
tym, co zdanie wyraża (choć pozostawiamy otwartą sprawę, czy zdanie nie
wyraża także czegoś więcej). Dwa, że myśl jest czymś wspólnym, co może
być wyrażane przez różne zdania6. Trzy, że myśl jest czymś, co ujmujmy, gdy
rozumiemy jakieś zdanie [1969, s. 221-222]. Cztery, że myśl ma dla nas istotną
wartość poznawczą, którą można skojarzyć z wyrażeniem czegoś w nowy
sposób. Pięć, że ujęcie kategorii myśli jako sensu ma podkreślać publiczny
(ogólnodostępny) charakter myśli jako czegoś, co jest językowo przekazywalne.
H. Myśl jako coś wewnętrznie złożonego (in sich gegliedert)
W Booles rechnende Logik und die Begriﬀschrift Frege zaznacza, że aby
można było rozkładać (zerfallen) treść nadającą się do osądu, owa treść musi
być wewnętrznie złożona [Frege, 1969, s. 18-19]. Nie przypisuje się myśli na
stałe jakiejś konkretnej formy logicznej czy konkretnego układu części, lecz
jedynie podkreśla się, że należy myśleć o myśli jako czymś wewnętrznie
złożonym [por. Mayer, 1990, s. 46]. Myśli niejako ze swej istoty muszą być
jakoś wewnętrznie ustrukturyzowane, co sprawia, że „myśli można rozkładać
rozmaicie” [tenże, 1977, s. 54]. Tezę o wewnętrznym złożeniu myśli łączy
Frege ze zmianą „środka”, za pomocą którego dokonuje się analizy samej
myśli. Chodzi tutaj oczywiście o zastąpienie pary podmiot–orzeczenie parą
argument–funkcja. Poza wieloma kwestiami związanymi z tym zastąpieniem podkreślmy w tym punkcie dwie sprawy. Po pierwsze, analiza myśli
za pomocą pary argument–funkcja pokazuje, że w trakcie konkretnego
rozłożenia myśli dane jest nam nie tylko to, co w konkretnym przypadku
jest argumentem a co składnikiem funkcyjnym, lecz także to, że za każdym
razem dana jest nam jednocześnie możliwość alternatywnego rozłożenia.
W tym względzie analiza za pomocą pary argument – funkcja ukazuje prawdę,
że myśl może być analizowana na różne sposoby, czyli – jak mówi Frege
w liście do A. Marty – dla każdej treści nadającej się do osądu nie istnieje
6

Tę sprawę łączy Frege także z przekładalnością zdań z jednego języka na drugi. „Możemy przetłumaczyć zdanie z jednego języka na drugi. Zdanie w drugim języku jest różne
od zdania w pierwotnym języku, składa się ono z innych składników (dźwięków) oraz inne
są w nim połączenia, lecz kiedy tłumaczenie jest właściwe, wyraża ono ten sam sens. Właśnie ten sens jest tym, co nas interesuje. Zdanie posiada dla nas wartość poprzez swój sens,
który w nim ujmujemy i który ponownie rozpoznajemy w dokonanym przekładzie. Ten sens
nazywam myślą“ [Frege, 1969, s. 222].
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wyłącznie jeden sposób, w jaki może być ona rozłożona. Po drugie, analiza
za pomocą pary argument–funkcja pozwala nam odkrywać formy logiczne
myśli, w oparciu o które można precyzyjnie określać warunki semantyczne
danej myśli oraz pokazać związki między myślami.
I. Myśl jako nośnik prawdy
„Nie usiłując podać deﬁnicji, nazywam myślą to, wobec czego może w ogóle
pojawić się kwestia prawdziwości” [Frege, 1977, s. 105]. W innych miejscach
padają z kolei słowa, że myśl jest albo prawdziwa, albo fałszywa (tertium non
datur) [1969, s. 214]. W pierwszej kolejności musimy odróżnić dwie rzeczy.
Jedną rzeczą jest to, że dla Fregego – zwłaszcza w logice – każda myśl jest
ściśle określona pod względem wartości logicznej. Inną rzeczą jest to, że
myśl jest czymś, wobec czego podmiot podejmuje się rozstrzygnięcia kwestii
prawdziwości. W tym sensie Frege odróżnia prawdę i branie czegoś za prawdę,
tak jak odróżnia uzasadnienie od podania przyczyn warunkujących myślenie
w taki a nie inny sposób7. Myśl jest zatem czymś, czemu przysługują takie
wartości jak prawda i fałsz oraz czymś, czemu my przypisujemy takie wartości.
Przysługiwanie określonej wartości myśli (prawdy bądź fałszu) jest – by
użyć sformułowania Leśniewskiego – wieczne i odwieczne. Z kolei nasze
przypisywanie wartości może się zmienia – coś, co wcześniej uważaliśmy za
prawdę teraz możemy uważać za fałsz. W tym kontekście opisywania myśli
trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną dla nas sprawę. W wielu miejscach Frege wyraźnie podkreśla, że „sam w sobie ciąg dźwięków konstytuujący zdania nie jest tym, czemu przypisuje się prawdę” [Frege, 1969, s. 140].
W artykule Logik in der Mathematik dodaje, że tylko ze względu na zastosowanie skrótów określa się zdanie jako prawdziwe lub fałszywe – we właściwy
sposób prawdziwa lub fałszywa jest myśl wyrażona przez zdanie [por. Frege,
1969, s. 251]. Patrząc od strony tego, co jest właściwym nośnikiem prawdy,
myśl uzyskuje status kategorii wyodrębnionej względem zdania. Z tego też
powodu można powiedzieć, że tylko „w przenośny sposób mówimy o prawdziwości zdań” [1977, s. 132]. Właściwym nośnikiem jest myśl. Jest ona wyodrębnioną jednostką, o której mówimy, że ma wartość prawdy lub jej nie ma.
7

Zdaniem Fregego często traci się z oczu fundamentalną różnicę między przyczynami warunkującymi nasze myślenie a uzasadnieniem naszych myśli. Nie każdy zachodzący
proces myślenia jest procesem uzasadnionym, choć każdy z nich jest przyczynowo uwarunkowany. Psychologiczne badania dotyczące „myśli – sądu” zapoznają nas w punkcie wyjścia
z zasadniczą różnicą między tym, co jest racją pojawienia się sądu a tym, co jest racją jego
uzasadnienia. Podstawowa różnica między uzasadnieniem a przyczyną polega na tym, że
uzasadnianie jakiegoś sądu wiąże się istotnie z wykazaniem jego prawdziwości. „Błędy
i przesądy mają tak samo swoje przyczyny, jak przekonania prawdziwe” [Frege, 1977, s. 102].
Idealną formą uzasadnienia jest dowód, który umożliwia wgląd w zależności jednych prawd
od drugich. W dowodzie liczą się jedynie związki logiczne, które umożliwiają przechodzenie
od sądów prawdziwych do sądów prawdziwych.
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teoria myli a teoria znaczenia jzykowego

podstawy kontrowersji
midzy teori znaczenia jzykowego
a teori myli 8

Wielu ﬁlozofów odnosząc się do podanego katalogu twierdzeń na temat myśli
uznało, że Fregemu udało się pokazać centralne usytuowanie rozważań na
temat myśli (treści) w szeregu przedsięwzięć ﬁlozoﬁcznych. Co ważniejsze,
uznano, że podana charakterystyka myśli zakłada, a w niektórych aspektach
nawet rozstrzyga, określony pogląd na temat relacji myśl-język. W tej właśnie kwestii, jak zaznaczono we wstępie, pojawiały się dwa konkurencyjne
stanowiska. Spróbujmy je obecnie w skrócie scharakteryzować.

3.1. Interpretacja w schemacie teorii znaczenia językowego
Wielu badaczy uznało (odnosząc się do podanej wyżej listy charakteryzującej
myśl), że charakterystykę myśli można uzyskać wyłącznie poprzez analizę
języka oraz że myśl jest nade wszystko sensem zdania, gdzie sens – jak w komentarzu krytycznym podkreśla Burge – ujęto jako konwencjonalne znaczenie
językowe. Takie stanowisko prezentują Dummett, Church, Bermúdez. Sądzą
oni, że przypisanie rozważaniom nad myślą centralnej pozycji w rozważaniach ﬁlozoﬁcznych jest de iure powiązane z przekonaniem o kluczowej roli,
jaką współcześnie w rozważaniach ﬁlozoﬁcznych odgrywa dyskurs na temat
języka9. Spróbujmy syntetycznie scharakteryzować taki pogląd.
8

Początki pomysłu ujęcia prezentowanego sporu oraz jego próbę rozwiązania po raz
pierwszy zarysowałem w rozdziale piątym w książce z roku 2005 (Gottlob Frege i problemy
filozofii współczesnej). Niektóre z poruszonych tam kwestii pojawią się w obecnym paragrafie
oraz częściowo w paragrafie 4 i 4.1. W obecnym kontekście stają się one jednak wyłącznie
częścią bardziej ogólnego wywodu.
9
„Rozwinięcie Fregowskiego pojęcia sensu, poprzez rozważenie takich pojęć językowych,
jak paradoks identyczności oraz poprzez skierowanie uwagi na to, co jest rozumiane przez
ludzi, którzy są „dostatecznie zaznajomieni” z językiem, doprowadziło wielu do przyrównania (asymilacji) jego koncepcji sensu do współczesnego pojęcia konwencjonalnego znaczenia
językowego” [Burge, 1990, s. 31; Noonan, 2001, s. 191]. Wyjaśniając bliżej, jak należy rozumieć
daną propozycję interpretacyjną Burge dodaje również: „Samo pojęcie konwencjonalnego
znaczenia było już charakteryzowane na różne sposoby. Ja nie będę próbował podać następnej
charakterystyki. Założę jednak, że konwencjonalne znaczenie językowe, to to, co rozumie
zwykły użytkownik języka, albo „najbardziej kompetentny” użytkownik języka. Założę, że aby
zrozumieć coś w tym sensie, użytkownik musi być w stanie, po zastanowieniu, wyartykuło-
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Na wstępie zauważmy, że stanowisko wiążące myśl ze znaczeniem językowym wykracza daleko poza twierdzenia, że: (i) język pomaga nam w przeprowadzaniu rozumowań, (ii) dzięki językowi myśl staje się uchwytniejsza,
(iii) język dostarcza kryterium obiektywności czy nawet, (iv) uchwycenie
tego, co dzieje się na płaszczyźnie językowej pozwala nam lepiej zrozumieć
to, co dzieje się na płaszczyźnie myśli. Innymi słowy, hipotezy, że intuicje
zawarte w pismach Fregego trzeba ująć jako wyraz twierdzenia, że ﬁlozoﬁczne studium nad myślą jest de facto ﬁlozoﬁcznym studium nad językiem
(znaczeniem językowym), nie opierano na tych fragmentach, w których Frege
mówi, że ujęcie takich treści, jak myśli odbywa się w języku lub że świadomość
myśli często związana jest ze świadomością jakiegoś zdania, lecz na tych
sformułowaniach, w których mówi się o izomorﬁcznym związaniu struktury
myśli ze strukturą zdania. Wiążąc rozważania nad myślą z rozważaniami
nad językiem uznano, że myśl jest sensem zdania i że możemy ująć myśl
tylko jako sens pewnego zdania [Dummett, 1981, s. 478].
Takie ustawienie wynikało ze zrównania rozważań nad sensem (Sinn)
z rozważaniami nad znaczeniem językowym (linguistic meaning) oraz nadania priorytetu odniesienia (referencji) nad sensem [por. Noonan, 2000,
s. 191]. Przyjęto zatem dwa dodatkowe twierdzenia:
1) Pojęcie sensu zostało wprowadzone jako coś obiektywnego i wspólnego wszystkim
użytkownikom języka.
2) Ujmuje się myśl w trakcie ujęcia semantycznych własności zdania; mówić o strukturze myśli to mówić o semantycznych relacjach zachodzących między częściami zdania
[Dummett, 1993a, s. 7-8; por. tenże, 1993a, s. 58].

W efekcie, zaakceptowano interpretację kategorii Fregowskiego sensu
zaproponowaną przez Churcha:
[...] sensem wyrażenia jest jego znaczenie językowe, znaczenie, które jest znane każdemu znającemu dany język i dla którego nie jest potrzebna żadna wiedza pozajęzykowa;
sens to to, co zrozumieliśmy, kiedy mówi się o nas, że zrozumieliśmy jakieś wyrażenie.
[Church, 1943, s. 301; por. Carl 1994, s. 93; Noonan, 2001, s. 191; Burge, 1979, s. 56].

Gdy przyjmie się taką interpretację, uważa się, że chociaż wyjściowo
można uznać, że przedmiotem rozważań Fregego jest myśl, to jednak ze
względu na wewnętrzne związanie myśli z językiem właściwym przedmiować albo rozpoznać bez dalszych wyjaśnień [ze strony kogoś drugiego] właściwą eksplikację
znaczenia – przynajmniej w tych przypadkach znaczenia, gdzie wyjaśnienia są relewantne
dla zrozumienia. I tak na przykład ci, którzy rozumieją konwencjonalne znaczenie językowe słowa „krzesło” mogą, po zastanowieniu, wyartykułować, albo przynajmniej rozpoznać,
prawidłowe wyjaśnienie [hasło] słownikowe jako prawidłowe" [tamże , s. 55].
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tem jego rozważań jest sens rozumiany jako znaczenie językowe. Zanim
uszczegółowimy to stanowisko, zwróćmy jeszcze uwagę na kilka ogólniejszych spraw. Zauważmy już teraz, że ważną konsekwencją twierdzenia,
które mówi, że charakterystykę myśli można uzyskać wyłącznie poprzez
ﬁlozoﬁczną charakterystykę zdania (szerzej: języka), będzie odrzucenie idei
języka jako kodu (code) i zastąpienie jej ideą języka jako nośnika (vehicle)10.
Jak zobaczymy w rozdziale trzecim, przyjęcie modelu, w którym myśl utożsamia się z tym, co jest znane i dostępne kompetentnemu użytkownikowi
języka, jest wyrazem zerwania z tradycją traktującą język jako zewnętrzny
wyraz myśli, a komunikację jako kodowanie i rozkodowywanie czegoś, co
posiada własną strukturę i treść. Przy takim postawieniu sprawy podkreśla się, że myśl jako pewien typ treści jest nam dana jedynie jako coś wewnętrznie związanego z językiem, jako coś ucieleśnionego w języku. Przy
takim podejściu, podstawowe rozumienie tego, czym jest myśl pochodzi
z rozważań nad sensem zdania, a więc tego, co zdanie wyraża, czyli co
jest nam dane, gdy mówimy, że rozumiemy jakieś zdanie [por. Bermúdez,
s. 2003, s. 15].
Stąd, gdy przechodzimy do rozważań nad wewnętrznym złożeniem
myśli, jej składników oraz sposobów, w jakie myśli wchodzą w relacje inferencyjne, nasza uwaga kieruje się na formę logiczną nośników, w których
myśli znajdują swój wyraz.
Załóżmy zatem, że możliwość referencjalnych przejść pomiędzy myślami zakłada istnienie jakiegoś poziomu struktury, czy to w samych myślach, czy to w sposobie, w jaki
są one określone. Jak mamy rozumieć tę strukturę? Podejście Fregego do myśli daje
nam jasną odpowiedź. Myśli to sensy zdań, a struktura myśli jest dana poprzez logiczną
formę zdania, które ją wyraża – gdzie logiczna forma zdania jest dana poprzez stosowną
organizację logiczną zdania w Ideograﬁi Fregego. Ta forma logiczna identyﬁkuje składniki myśli, to znaczy sensy, z których się ona składa. [...] W tym wszystkim obecna jest
podstawowa idea, że myśli, to sensy zdań, co pozwala nam zarówno wyjaśnić bardzo
dobrze strukturę myśli, jak też praktyczną metodę odkrywania struktury każdej danej
myśli [Bermúdez, 2003, s. 17].

Analogicznie, kiedy próbujemy wyjaśnić generatywność myśli, to zasadą
wyjściową jest pokazanie, że myśli są sensami zdań i stąd generatywność
myśli można opisać jako własność derywatywną względem generatywności
języka. Wtedy to podkreśla się, że:
[...] istnieje wówczas o wiele dalej rozciągający się izomorﬁ zm, nie tylko między myślą
a zdaniem je wyrażającym, lecz pomiędzy myślą wziętą w całości i językiem wziętym
w całości [tamże, s. 17].
10

Sprawy te szczegółowo będą omawiane w rozdziale III.
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Chodzi tutaj bowiem o całościowo wzięty mechanizm, który zapewnia,
że myśli są generatywne, tj. że można rekombinując ich składniki, utworzyć
nieskończoną ilość nowych myśli. Mówi się tutaj, że:
[...] możemy po prostu wskazać mechanizmy zabezpieczające generatywność językową
– mechanizmy zaimkowe pozwalające, by jedno zdanie było częścią drugiego, funktory
logiczne, które pozwalają łączyć zdania w zdania złożone [tamże, s. 17].

Na podstawie przedstawionych wyżej twierdzeń dochodzi się także do
wniosku, że i sam sąd nie może być wyjaśniony bez przywołania aktywności językowej. Twierdzi się bowiem, że „sąd nie jest niczym innym, jak
zinterioryzowaną formą zewnętrznego aktu asercji” [Dummett, 1973, s. 362].
Rozwijając ten schemat widzenia myśli, tj. przyjmując, że myśli są sensami
zdania i że sąd jest interioryzacją aktu uznawania zdań, można dalej dodawać,
że podstawowym zadaniem jest zbudowanie modelu językowego dla myśli.
Wszystko to razem miało ukazywać, że model myśli zaproponowanej przez
Fregego jest modelem, w którym myśl trzeba potraktować jako jednostkę
językowo zależną, która może być posiadana i przypisywana wyłącznie
istotom dysponującym językiem. Zauważmy również, że jeśli myśli są sensami wyrażanymi przez zdania, a struktura myśli jest nam dana poprzez
analizę struktury wyrażającego ją zdania, to otrzymujemy jasną wskazówkę
epistemologiczną, w jaki sposób myśli mogą być w ogóle identyﬁkowane
i przypisywane innym podmiotom. Nie ma innego wyjścia, jak przyjąć, że
ujęcie myśli nie może być niczym innym, jak rozumieniem jakiegoś zdania,
a podejmowane rozumowania nie mogą być niczym innym, jak rodzajem
przejścia (transition) pomiędzy zdaniami [Bermúdez, 2003, s. 19]. Ostatecznie
atrybucja myśli zarówno pierwszoosobowa, jak i trzecioosobowa staje się
jakimś rodzajem interpretacji mowy (języka).
Zasadniczy wątek przyjęcia takiego proﬁlu interpretacyjnego łączy się
jednak z przekonaniem, że to właśnie u Fregego znajdujemy twierdzenia, że
struktura myśli jest strukturą zdania. Stąd zwolennicy poglądu wiążącego
kategorię myśli z kategorią znaczenia językowego sięgają najczęściej do
następujących fragmentów:
Zdanie można traktować jako odwzorowanie myśli, przy którym stosunek części do
całości między myślą i jej składnikami odpowiada z grubsza podobnemu stosunkowi
między zdaniem i jego składnikami [Frege, 1977, s. 137].
Świat myśli ma swoje odbicie w świecie zdań, wyrażeń, słów, znaków. Budowie myśli
odpowiada złożenie zdania ze słów, gdzie porządek na ogół nie jest obojętny [tenże,
2002, s. 145].
To, co można osiągnąć dzięki językowi jest zdumiewające. Dzięki małej liczbie dźwięków
i ich połączeń jesteśmy w stanie wyrazić nieograniczenie wiele myśli, wśród nich także
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te, które nigdy dotąd nie zostały ujęte i wyrażone przez człowieka. Dzięki czemu jest
to możliwe do osiągnięcia? Dzięki temu, że myśl ma części, z których jest zbudowana.
I części te odpowiadają częściom dźwięków, z których zbudowane jest zdanie wyrażające myśl, tak więc budowa zdania z części zdania odpowiada budowie myśli z części
myśli [Frege, 1969, s. 243].

Z przywołanych fragmentów ma się wyłaniać obraz, zgodnie z którym
części myśli korespondują z częściami zdania. Innymi słowy, zdanie pełni
funkcję strukturalnego modelu myśli. Myśl pojmuje się na wzór pewnej budowli, w której wyróżnia się tylko te części, które korespondują ze zdaniem.
Fakt ten rzuca światło na naturę ujęcia myśli – ujęcie myśli zapośredniczone
jest językowo, a jego istota wzorowana jest na modelu rozumienia nowych
zdań, który w swej istocie polega na składaniu znanych dotąd wyrazów za
pomocą reguł gramatycznych [Dummett, 1993a, s. 101]. Rozumienie części
zdania i reguł, które łączą je w zdania, jest tym modelem, dzięki któremu
dochodzi do ujęcia nowych myśli. Wielu autorów komentujących ten fragment rozważań Fregego wyciąga wniosek, że za podstawowe twierdzenie
w jego teorii należy uznać tezę o izomorﬁcznym powiązaniu myśli i zdania.
Tym samym tacy autorzy, jak Dummett, Geach i Davidson, Bermúdez,
mówią, że język narzuca na myśl strukturę, dzięki czemu w sposób wtórny
możemy mówić o składnikach myśli. Wówczas kategorie myśli i sensu (Sinn)
identyﬁkuje się ze znaczeniem językowym, a sam proces ujęcia myśli staje
się de facto procesem rozumienia zdania. Z tego też powodu przyjmuje się,
że analiza myśli zakłada u swych podstaw istnienie paralelizmu między
myślą a zdaniem. W efekcie akceptacja tezy, że Frege w pierwszej kolejności
zainteresowany był konstrukcją odpowiedniej teorii myśli, a nie języka, nie
przekreśla faktu – w ich opinii – iż strategicznym posunięciem Fregego
jest odwrócenie porządku, w którym analiza zdania oraz opis znaczenia
lingwistycznego stanowią podstawę opracowania teorii myśli [Dummett,
1993a, s. 128].

3.2. Interpretacja w schemacie teorii myśli
Tak naszkicowanemu modelowi interpretacyjnemu przeciwstawiony zostaje model konkurencyjny, który przy narzuconej przez stronę przeciwną
terminologii zaczęto nazywać modelem teorii myśli. Pomijając sprawę
interpretacji ﬁlozoﬁi analitycznej, która ma tutaj swoje istotne znaczenie,
w tym punkcie przedstawionych zostanie kilka podstawowych racji (bez
wchodzenia w szczegóły), krytykujących podany wyżej model i świadczą-

Źródło: Academicon.pl

podstaw y kontrowersji



cych na korzyść interpretacji ujmującej stanowisko Fregego jako teoretyka
myśli.
Po pierwsze, zauważono, że interpretacja poglądów Fregego w schemacie
teorii znaczenia nie respektuje wielu źródłowych tekstów, w których padają
słowa, że zadaniem ﬁlozoﬁi jest przełamanie panowania słowa nad ludzkim
duchem i uwolnienie myśli od tego, czym obarcza ją jedynie właściwość
językowego wyrazu [por. Frege, 1997, s. 48]. W tym kontekście mówi się, że
ten rodzaj twierdzeń wygłasza sie właśnie wtedy, gdy postuluje się niezależność myśli od języka.
Po drugie, podkreśla się, że u Fregego znajdujemy wiele wyjaśnień,
w ramach których padają dowody, że osiągnięcie wiedzy na temat myśli i jej
struktury nie jest składnikiem wiedzy, jaką osiągamy analizując sposoby wyrazu myśli oraz sposób kształtowania konwencjonalnych znaczeń językowych.
W tym kontekście duch komentarzy biegnie w następujących kierunkach.
a) Twierdzi się, że, że nie ma pewności, iż jakiekolwiek poważne badania faktycznego
używania i rozumienia czyjegoś języka, jak twierdzi Frege, odsłonią „głęboką strukturę”
oraz naturę myśli. Podkreśla się, że Frege dopuszczał, że ktoś może osiągnąć prawdziwe
postępy w wiedzy pozajęzykowej zanim w pełni opanuje sensy, które wyraża jego język.
Tego typu możliwość sprawia, że pogląd Fregego i współczesne metodologie rozważań
nad językiem stoją do siebie w pewnym dystansie, a nawet są istotnie oddalone [Wettstein, 1998, s. 53].
b) Twierdzi się również, że choć Frege zgadza się, że pewne treści zdania korelują z treściami myślowymi, to jednak upierałby się, że to, iż ktoś myśli pewną treść myślową,
nie jest sprawą ludzkich konwencji, układów instytucjonalnych ani niczego podobnego.
Podkreśla się raczej, że według jego opinii jest to sprawa umysłu danej osoby, pojmującego obiektywnie istniejącą treść. Ważniejszy zatem od faktu, że zdania wyrażają takie
„myśli” jest fakt, że przez wypowiadanie zdań uznajemy je i dajemy wyraz treści tych
myśli, które myślimy. Moglibyśmy powiedzieć, mówi się dalej, że Frege przedstawia
obraz języka napędzanego myślą [Wettstein, 1998, s. 53].

Po trzecie, podkreśla się, że stanowisko, które ujmuje myśl jako coś
wewnętrznie związanego z wyrazem językowym bliższe jest ideom Wittgensteina a nie Fregego. Glock pokazuje, że gdy zestawimy stanowiska
Wittgensteina i Fregego, to wyraźnie dostrzegamy, że dopiero u pierwszego
z nich pojawia się pogląd, że myśl jest wewnętrznie zrośnięta z językiem, że
jest bytem wsobnie językowym oraz że wytwarzanie myśli pojmuje się jako
proces towarzyszący mówieniu [2001, s. 209]. W sensie systematycznym
ma to pokazywać, że przypisując Fregemu (lub komukolwiek) stanowisko
proponowane przez zwolenników teorii znaczenia językowego, musimy się
zgodzić, że w logice tego stanowiska są również twierdzenia mówiące, że
ujęcie myśli identyﬁkuje się z rozumieniem zdania oraz że myśl jest wyłącznie
cieniem rzucanym przez zdania.
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Po czwarte, tym, którzy uważają Fregego za teoretyka znaczenia zarzuca
się, że błędnie interpretują samą kategorię sensu (Sinn), ujmując ją analogicznie,
jak uczynił to wcześniej Church, tj. jako znaczenie językowe. Jeśli Frege jest
teoretykiem znaczenia językowego, to trzeba przyjąć, że dla niego sens (Sinn)
jakiegoś wyrażenia jest wyłącznie znaczeniem lingwistycznym (meaning),
które znane jest każdemu, kto posiada znajomość języka. Sens w rezultacie
jest tym, co ujmujemy tylko wtedy, gdy rozumiemy język. Powyższą konkluzję krytycznie ocenia Burge. W artykule Frege on Sense and Linguistic
Meaning zauważa, że w punkcie wyjścia Fregowskiej analizy kategorii sensu
nie wolno tracić z oczu generalnej zasady, iż kategoria ta została utworzona
m.in. po to, aby wyjaśnić, czym są myśli i sądy [Burge, 1990].
Po piąte, podkreśla się, że ci, którzy lansują interpretację poglądów
Fregego jako wyraz przekonania mającego wiązać myśl z konwencjonalnym
znaczeniem językowym, patrzą na jego stanowisko jednowymiarowo, odnosząc się wyłącznie do aspektu semantyczno-analitycznego, nie doceniając
aspektu ontologicznego i epistemologicznego. Tak formułowane historyczne twierdzenie ma w mniemaniu jego autorów zwracać uwagę na kwestię
szerszą, mianowicie, że spór o relację między myślą a językiem przekracza
granice rozważań ﬁlozoﬁi języka i rozgrywa się w znacznym zakresie na
terenie rozważań epistemologicznych. Podkreśla się w tym kontekście, że
sprawa ta zatacza jednak szersze koło. Twierdzi się bowiem, że jeśli ujmie
się poglądy Fregego jako teoretyka myśli, to dostrzega się, że jego zasady
semantyczne są istotnie skojarzone z zasadami epistemologicznymi. Uwaga
tych, którzy argumentują w ten sposób, skupia się na Fregowskiej zasadzie
kontekstu i wyeksponowaniu kategorii sądu jako kategorii naczelnej. Według
nich zasada kontekstu – wbrew temu, co mówią zwolennicy interpretacji
powiązania myśli z językiem – dotyczy problemu wiedzy a nie języka.
Zwraca się uwagę, że właściwie rozumiana zasada kontekstu mówi, iż wiedza dotycząca jakiegoś obiektu jest wiedzą o pewnym sądzie dotyczącym
danego obiektu11 . Tak ujętą zasadę kontekstu łączy się następnie z Fregowską
teorią sensu, ale – co istotne – ujętego raczej jako sposób dania jakiegoś
obiektu (Art des Gegebenseins) lub jako wartość poznawcza (Erkenntnis11

Te sprawy Carl [1994, s. 38, 42] i Sluga[1975, s. 479] łączą z odejściem od nadawania
naczelnego miejsca relacji semantycznej zachodzącej między nazwą a obiektem, która, ich
zdaniem, prowadzi do preferowania tzw. atomistycznej teorii poznania (wedle której „knowledge is for it, is in the first instance, knowledge of objects and properties. We can then form
names referring to these entities and combine these names to form true or false proposition”)
na rzecz nadania naczelnego miejsca relacji między myślą a prawdą, którą łączą z tzw. holistyczną teorią poznania (wedle której „that is in the first instance always knowing that [...].
For it, knowledge is always judgmental in character. It follows from this point of view that
categories of «object» and «property» are not basic. Objects and properties are not given
directly for inspection, but are secondary to judgements”) [s. 479]. Z tym łączy się właśnie
Fregowską teorię o pierwszeństwie sądów wobec pojęć.
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wert). Zwolennicy powyższej interpretacji nadają jeszcze głębszy wymiar
rozważaniom Fregego na temat sensu, lokując całą tę dyskusję w kontekście przyczyn, dla których Frege w ogóle dokonuje odróżnienia sensu od
znaczenia12 .
12

Wychodząc z założenia, że kategorie sensu i znaczenia są kamieniem węgielnym logiki Fregowskiej, Carl proponuje, opierając się na pracach zamieszczonych w Nachgelassene Schriften tzw. epistemologiczną interpretację podstaw logiki. Generalizując nieco opinię
Carla, można przyjąć, że według niego program logiki Fregego zmierza do pokazania, na
czym polega i do czego się sprowadza uzasadnienie sądów. W tym też kontekście pojawiają
się istotne rozróżnienia między przyczynami a racjami warunkującymi wydanie sądu oraz
– kontynuuje Carl – Fregowska teza o związku logiki z etyką. Carl przywołuje tutaj fragment
pracy Logik, w której Frege pisze, że chociaż nasze działania i przedsięwzięcia są przyczynowo warunkowane i mogą być wyjaśnione w sensie psychologicznym, to jednak nie wszystkie
z nich zasługują na to, by zostać nazwane dobrymi. Tym samym Frege podkreśla, że i w tym
przypadku możemy mówić o uzasadnieniu i odróżnić je od przyczyn, które wywołują jakieś
działanie. Carl i Weiner uważają, że istnieje tutaj wyraźna sugestia, aby pokazać, co należy
zrobić w przypadku, gdy mówimy o logice i gdy chodzi nam o odróżnienie uzasadnienia od
przyczynowego warunkowania. Świadczy to również – uważają wspomniani Carl i Weiner
– o bliskości (affinity) logiki i etyki. Taki punkt widzenia potwierdza interpretację epistemologiczną – uważa Carl – i, co nie mniej ważne, pokazuje, jak bliskie Fregemu były poglądy
głoszone w owym czasie przez wielu niemieckich logików [por. Carl, 1994, s. 21]. Tym samym – zdaniem Carla – Frege dotyka problemu uzasadnienia tych sądów, które stanowią
punkt wyjścia procesu inferencyjnego. Istota zatem tego programu to opis skoncentrowany
na charakterystyce tych typów uzasadnień, które prowadzą do prawdy i które nie mają nic
wspólnego z tzw. przyczynami psychologicznymi, na których w praktyce ludzie często opierają
swoje uzasadnienie. Koncentracja na uzasadnieniu sądu oraz uwzględnienie także wartości
poznawczej tych sądów, które nie są wyprowadzone inferencyjnie z innych sądów w procesie
dedukcji, ma świadczyć o tym, że perspektywa epistemologiczna jest tutaj podstawowa. Dodatkowo takie podejście Carl wiąże ideowo z perspektywą badawczą zaproponowaną przez
Zellera w artykule O doniosłości i zadaniu epistemologii z 1862 r., którego idee – jak uważa
dalej – znalazły swój oddźwięk w pracach Wundta, Lotzego, Sigwarta i Lippsa. W tak nakreślonej perspektywie Carl przywołuje twierdzenie Fregego, że pojawienie się wiedzy nie może
się opierać na samym ujęciu myśli, ale musi być dopełnione rozpoznaniem jej prawdziwości.
Innymi słowy, ujęcie myśli musi być dopełnione wydaniem sądu, to zaś z kolei wymaga podania uzasadnienia. Podanie uzasadnienia, czyli przejście z ujęcia myśli do wydania sądu,
interpretuje Carl jako przejście od sensu do znaczenia. „Wiedzę daje dopiero myśl wraz ze
swym znaczeniem, czyli ze swą wartością logiczną. Akt sądu można ująć jako przejście od
myśli do jej wartości logicznej” [Frege, 1977, s. 72; por. Carl, 1994, s. 148; Currie, 1980, 1982].
Sluga, Frege on Meaning, w: The Rise of Analytic Philosophy, wykazuje, że powyższą ideę,
upatrującą istotę sądu w przejściu od myśli do wartości logicznej, należy łączyć z teorią
rozwijaną wcześniej przez Windelbanda. Powyższe usytuowanie odróżnienia między sensem a znaczeniem rzuca światło na Fregowską teorię wartości poznawczej (Erkenntniswert)
zdania. Przypomnijmy, że według Fregego zdania „a = a” i „a = b” mają odmienną wartość
poznawczą. Zwolennicy epistemologicznej interpretacji twierdzą, że właściwej odpowiedzi na pytanie, skąd bierze się odmienna wartość poznawcza obu tych zdań trzeba szukać
w fakcie, iż każda z myśli wyrażonych przez te zdania jest w odmienny sposób uzasadniona.
Inaczej przebiega sposób dojścia do ich wartości logicznej. Wartość poznawcza zdania jest
determinowana przez sposoby jego uzasadnienia. Przy takim podejściu – podkreśla Currie
– znajdujemy dobre racje tłumaczące, dlaczego Frege poza kategorią znaczenia wyeksponował
także kategorię sensu. Widzimy tu – na co z kolei zwraca uwagę W. Carl – co łączy w jedną
całość filozoficzny dyskurs o sensie i znaczeniu zdania.
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Po szóste, wykazuje się, że podejście, które proponuje Dummett, redukuje
myślenie do zdolności używania języka. W efekcie lingwistyczna charakterystyka kategorii rozumienia zastępuje Fregowską kategorię ujęcia myśli,
czyniąc sam proces myślenia, ujmowania myśli, mało ważnym epizodem,
który rozgrywa się w tle rozumienia znaczenia językowego.
Zbierając w całość wyliczone argumenty, podkreśla się, że trzeba raczej
przyjąć, iż głównym przedmiotem badań Fregego nie jest bynajmniej język
lub językowe znaczenie, lecz myśl. Sam zaś język jest raczej środkiem, pewną
zmysłową szatą, którą myśl przyobleka, aby stać się uchwytniejszą. Dzieje
się to jednak tylko dlatego, że sama myśl jest niezmysłowa [por. Frege, 1977,
s. 105]. Widać więc, że próbuje się tutaj oddzielić Fregowską kategorię ujęcia
sensu od kategorii rozumienia językowego, innymi słowy – uniezależnić ją
od praktyki językowej. Nie musi tutaj chodzić o mocną tezę, według której
ujęcie myśli nie byłoby związane z praktyką językową, lecz o jej słabszą
wersję, która mówi, że użycie języka nie jest racją, dzięki której dochodzi
się do uformowania pojęć i myśli. Przy tym podejściu wprowadza się dwa
rozróżnienia, których cena ﬁlozoﬁczna jest niezmiernie wysoka. Pierwsze
to odróżnienie ujęcia myśli od rozumienia zdania, drugie zaś – odróżnienie treści myśli od znaczenia językowego. W takiej sytuacji stajemy jednak
przed dwoma problemami. Jednym z nich jest opracowanie modelu myśli,
wraz z odkryciem jej struktury w oderwaniu lub w pewnej niezależności
od modelu, jaki dostarcza nam analiza zdania. Drugim problemem jest
budowa teorii, dzięki której efektywnie będzie można wykazać, kiedy treść
myśli pokrywa się a kiedy nie ze znaczeniem, jakie wiążemy z danym wyrażeniem, które notabene ma służyć przecież jako środek wyrażania myśli
i pojęć. Również od strony czysto egzegetycznej sprawa nie jest prosta. Kiedy
próbuje się nadać myśli priorytet nad językiem w interpretacji poglądów
Fregego, trzeba wytłumaczyć – odmiennie niż robią to zwolennicy przeciwnej interpretacji – te fragmenty, gdzie Frege expressis verbis twierdzi,
że „świadomość myśli jest połączona ze świadomością jakiegoś zdania i dla
nas, ludzi, jest to czymś koniecznym” [Frege, 1969, s. 288] oraz „sens nazwy
chwyta każdy, kto zna wystarczająco język lub symbolikę, do których ona
sama należy” [Frege, 1977, s. 62].
Tak wygląda podawany zbiór argumentów przeciw odczytywaniu stanowiska Fregego jako rzecznika poglądu mówiącego, że myśl jest czymś językowo
związanym. Nie jest to jednak zasadniczy trzon argumentacji, który można
podać w tej sprawie. Wydaje się, że w wymiarze bardziej systematycznej
obrony tezy, że myśl jest czymś uprzednim wobec języka, trzeba nawiązać
do tych fragmentów wywodu Fregego, w których padają słowa dotyczące
możliwości wyrażania jednej i tej samej myśli przez dwa różne zdania. Ten
wycinek rozważań Fregego zdaje się być kluczowy dla głębszej obrony pozycji
bronionej przez teoretyka myśli.
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Przechodząc do rozważań nad kluczową kwestią, od rozstrzygnięcia której
zależy nie tylko los określonej interpretacji stanowiska Fregego, lecz nade
wszystko możliwość obrony stanowiska spod szyldu teorii myśli, spróbujmy
najpierw nakreślić tło dla podstawowego w tym momencie twierdzenia. W tym
kontekście w punkcie wyjścia proponuje się rozważenie tych fragmentów
pism Fregego, gdzie expressis verbis padają słowa, że jedną i tę samą myśl
można wyrażać rozmaicie, za pomocą strukturalnie różnych zdań.
Rozróżnia się zdanie jako wyrażenie myśli od myśli samej. Wiemy, że możemy mieć
różne wyrażenia dla tej samej myśli [Frege, 1969, s. 288].
Jest prawdą, że możemy wyrażać tę samą myśl w różnych językach. [...] nie możemy
nigdy zapomnieć, że dwa różne zdania mogą wyrażać tą samą myśl [tenże, 1969, s. 154].

Zdaniem Burge’a i Bella, z przywołanych wyżej cytatów wyłania się
obraz, zgodnie z którym dwa różne zdania mogą – mimo istniejącej między nimi różnicy – wyrażać dokładnie tą samą myśl [Frege, 1976, s. 75-76].
Takie postawienie sprawy zdaje się kłócić z regułą, według której zachodzi
izomorﬁczne powiązanie myśli ze zdaniem. Jeśli rzeczywiście tak jest, to
wydaje się, że Frege wprowadzając zasadę, że dla jednej i tej samej myśli
możemy znaleźć różne sposoby wyrazu oraz że połączenie jakiejś myśli ze
ściśle określonym zdaniem nie jest czymś koniecznym, podważa zasadę, iż
zdanie pełni funkcję modelu dla myśli, w którym części zdania skorelowane
są z częściami myśli. Przyjmując więc regułę, że dwa różne zdania mogą
wyrażać jedną i tę samą myśl, podważa się logikę wywodu, która prowadzi
do istotnego związania zarówno myślenia, jak i samej myśli z praktyką
językową oraz z samym zdaniem. Pamiętamy, że twierdzenia mówiące, że
język jest modelem dla myśli były wysuwane na pierwszy plan interpretacji
spod szyldu teorii znaczenia językowego. Słusznie więc zauważa D. Bell, że
nie da się obu tych tendencji zaakceptować jednocześnie.
Biorąc je razem, obie implikują, że zdanie zarówno jest i nie jest izomorﬁcznie powiązane
z myślą, którą wyraża oraz że relacja między myślą a zdaniem zarazem jest formą jeden do
jednego i jeden do wielu. Zdaje się, że coś tutaj musi być zawieszone: tylko co? [Bell, 1996, s. 34].

Jeśli tak ustawimy sprawę, to widzimy dokładnie, że jedną z kluczowych
kwestii, dyskutowanych w trakcie badań na temat relacji między myślą
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a językiem, jest podnoszona przez Fregego możliwość wyrażania jednej i tej
samej myśli w rozmaity sposób. Uwagom Fregego w tym zakresie nadaje
się w literaturze przedmiotu formę następującego twierdzenia (tzw. Fregean
Thesis – krótko FT):
[FT] Dwa różne strukturalnie zdania mogą wyrażać jedną i tę samą myśl.

Panuje jednomyślność, że powyższe twierdzenie wraz z możliwym uzasadnieniem stanowi ważny argument na rzecz uznania priorytetu myśli nad
językiem. Innymi słowy, twierdzi się, że jeśli właśnie ta teza wyróżnia stanowisko Fregego, to nie ma innego wyjścia, jak przyjąć, że to druga z podanych
interpretacji w sposób odpowiedni charakteryzuje jego pogląd. Oczywiście,
przy zajęciu takiej pozycji trzeba podać odmienną interpretację tych stwierdzeń
Fregego, na które powołują się ci, którzy mówią o izomorﬁcznym związaniu
myśli z językiem. Co istotne, obie strony sporu zgadzają się co do jednego,
a mianowicie, że odpowiednia obrona tezy FT może stanowić istotny argument
na rzecz pokazania niezależności myśli od języka [Burge, 1979, s. 398-432; 1992,
s. 633-365; Bell, 1996, s. 583-596; Currie, 1980, s. 234-248]. Ponadto zgadzają
się co do tego, że o tym, ile wagi można przypisać temu twierdzeniu, ma
świadczyć dołączona do niego argumentacja, która nie zamyka się w opisie
fenomenów związanych z językiem, lecz odpowiada na zasadnicze pytania
dotyczące struktury myśli i jej możliwych odmiennych rozkładów. Jeśli
więc zakładamy, że w pismach Fregego można odnaleźć pełne uzasadnienie
powyższego twierdzenia, mające jednocześnie stanowić dobry argument systematyczny na rzecz uznania niezależności myśli od języka, to tym samym
zobowiązujemy się do pokazania, że twierdzenie [FT] jest bardziej na temat
samej myśli niż specyﬁki języka. Na szczególną uwagę zasługują te składniki
twierdzenia [FT], które w trakcie obrony powyższego twierdzenia muszą znaleźć swoją artykulację. Wśród tych składników trzeba wymienić następujące:
(a) myśl może być rozkładana rozmaicie;
(b) zdania mające wyrażać jedną i tę samą myśl mogą być zdaniami
o różnej strukturze logicznej – czyli zdaniami o odmiennej predykatywnej
strukturze;
(c) nowe rozłożenie myśli, a więc artykulacja tej samej myśli przez nowe
zdanie, ma mieć charakter wiedzotwórczy – czyli, że przejście od pierwszej
artykulacji do drugiej jest cennym rozszerzeniem naszej wiedzy;
(d) odmienne rozkłady myśli są względem siebie równorzędne – nie jest
więc tak, że jedne z nich są bardziej uprzywilejowane od drugich.
Zauważmy jeszcze jedną rzecz. Spór wokół twierdzenia [FT] w sensie
historycznym i systematycznym rozpala szczególną uwagę nie tylko dlatego,
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że w pismach Fregego w opozycji wobec twierdzenia FT można znaleźć
twierdzenie, że myśl jest izomorﬁczna ze zdaniem, którego jest sensem, które
można przedstawiać jako negację twierdzenia [FT]. Tym, co dolewa oliwy
do ognia i co tak naprawdę pokazuje, że spór o relację między myślą a językiem dotyka kwestii kluczowych w systemie Fregego są egzempliﬁkacje,
których Frege używa do uzasadnienia twierdzenia zawartego w formule
[FT]. Nazwijmy je dla jasności egzempliﬁkacjami [α].
[A] [1] Prosta a jest równoległa do prostej b.
[2] Kierunek prostej a jest równy kierunkowi prostej b.
[B] [3] Istnieje przynajmniej jeden pierwiastek kwadratowy z 4.
[4] Pojęcie pierwiastka kwadratowego z 4 jest spełnione.
[5] Liczba 4 ma tę własność, że istnieje coś, czego jest kwadratem.
[C] [6] Istnieje dokładnie tyle samo F-ów, co G-ów
[7] Liczba przysługująca pojęciu F jest tą samą, która przysługuje pojęciu G.
[D] [8] Dla każdego x, F(x)  G(x).
[9] Przebieg funkcji F jest taki sam, jak przebieg funkcji G.
Już na pierwszy rzut oka egzempliﬁkacje te pokazują, że w twierdzeniu,
które mówi, że dwa strukturalnie różne zdania mogą wyrażać jedną i tę samą
myśl chodzi o podkreślenie, że mamy na myśli zdania o różnej strukturze
logicznej (czyli zdania o różnej strukturze argumentacyjno-funkcyjnej).
Jednocześnie wiedząc, jaką rolę dowodową pełnią owe egzempliﬁ kacje
w systemie Fregego oraz jakie mogą mieć znaczenie w wyjaśnieniu relacji
myśl-język, zdajemy sobie sprawę, że ich charakterystyka wymaga nakreślenia odpowiedniego kontekstu. Aby zatem określić wyraźnie specyﬁkę tezy
[FT] i połączyć ją z egzempliﬁkacjami [α], trzeba – jak sądzę – wnikliwej
analizy porównawczej, która pozwoli oddzielić egzempliﬁkacje [α] od innych przykładów, które choć można ich użyć dla poparcia twierdzenia, że
jedną i tę samą myśl można wyrażać za pomocą różnych zdań, to jednak
nie stanowią one właściwego kontekstu egzempliﬁkującego powyższą tezę.
Chodzi tutaj m.in. o pary zdań:
[a] Pod Platejami Grecy pokonali Persów.
[a*] Pod Platejami Persowie zostali pokonani przez Greków.
czy
[b] Ten pies szczekał całą noc.
[b*] Ten kundel szczekał całą noc.
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Podaniu w następnym paragraﬁe licznych porównań przyświeca założenie, aby w jakiś sposób oddzielić od siebie tzw. kłopotliwe i niekłopotliwe
egzempliﬁkacje tezy [FT], tzn. te, na które przy pewnych warunkach godzą
się także ci, którzy opowiadają się za tezą o izomorﬁcznym związaniu myśli
z językiem od tych, których zaakceptowanie podważałoby sens mówienia
o izomorﬁcznym związaniu części myśli z częściami zdania. Innymi słowy,
analiza porównawcza, do której przejdziemy, ma pokazać, że jeśli twierdzenie
o możliwości wyrażania jednej i tej samej myśli przez dwa różne zdania ma
być składową poglądu sugerującego niezależność myśli względem języka, to
nie może być ono interpretowane jako twierdzenie, które mówi wyłącznie,
że zdania wyrażające jedną i tę samą myśl mogą różnić się bądź strukturą
gramatyczną (jak zdania [a] i [a*]), bądź tzw. siłą (Kraft) (jak zdania [b] i [b*]).
Przy okazji w ramach tej porównawczej analizy uściślimy wiele ważnych
kwestii, które tak jak odróżnienie treści zdania od treści myśli, teorii siły
od teorii znaczenia, muszą być wspomniane w rozważaniach nad relacją
myśl-język, szczególnie wówczas, gdy dowodzi się względnej niezależności
myśli od języka. W punktach 4.2 i 4.3 zostaną z kolei podane wyjaśnienia
pokazujące, że myśl jest czymś złożonym w sposób pierwotny oraz że
można podać kryteria identyczności myśli niezależne od identyczności ich
wartości logicznej.

4.1. Zdanie – myśl – styl – zabarwienie
Porównanie pierwsze
Dla porządku rozważań przyjrzymy się następującej parze zdań:
[1] Warszawa jest położona nad Wisłą.
[2] Warszawa jest położona nad Wisłą.
Już na pierwszy rzut oka widzimy, że zdania [1] i [2] mają zarówno tę
samą formę gramatyczną, jak ten sam leksykon. Drugie z tych zdań jest
zwykłym powtórzeniem zdania pierwszego. Bez względu na to, czy odnosimy się do treści, formy jej prezentacji w języku czy też wartości logicznej
(Fregowskiego Bedeutung), nie dostrzegamy żadnej różnicy. Należy więc
skonstatować, że między tymi zdaniami zachodzi rodzaj identyczności typu
a = a. Oba zdania są dwoma identycznymi egzemplarzami. Artykulacja myśli
za pomocą [2] jest identyczna z artykulacją w [1]. Nie mamy tu do czynienia
z nowym rozkładem myśli i nową strukturą predykatywną oraz z cennym
rozszerzeniem naszej wiedzy. Tym samym powyższa para zdań nie może
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w żaden sposób egzempliﬁkować twierdzenia [FT]. Innymi słowy, twierdzenie
[FT] nie może być związane wyłącznie z możliwością kolejnego powtarzania
tych samych egzemplarzy, czyli z możliwością wyartykułowania tej samej
myśli za pomocą jedynie numerycznie różniących się zdań.
Porównanie drugie
W moim ujęciu sądu nie odróżnia się podmiotu od orzeczenia. By fakt ten usprawiedliwić,
zauważę, że treści dwóch sądów mogą różnić się dwojako: po pierwsze tak, że wnioski,
które można wyciągnąć z jednego z nich w powiązaniu z określonymi innymi wynikają
też zawsze z drugiego z nich w powiązaniu z tymi samymi sądami; po drugie zaś tak,
że to nie zachodzi. Zdania „Pod Platejami Grecy pokonali Persów” i „Pod Platejami
Persowie zostali pokonani przez Greków” różnią się w pierwszy sposób. Nawet jeżeli
da się tu rozpoznać pewną nieznaczną różnicę sensu, to jednak przeważa zgodność
[Frege, 1997, s. 51-52].
Jest dla nas tutaj czymś istotnym, że nie każdej różnicy językowej odpowiada jakaś różnica
w myśli [...] Do tego należy różnica między wyrażeniem czegoś w stronie czynnej i biernej.
Zdania „M przekazał N dokument A” i „Dokument A został przez M przekazany dla N”
wyrażają dokładnie jedną i tę samą myśl, nie doświadczamy w jednym z tych zdań ani
niczego mniej ani niczego więcej niż w drugim [Frege, 1969, s. 153].

Przywołane wyżej pary zdań w stronie czynnej i biernej
[3] Pod Platejami Grecy pokonali Persów.
[4] Pod Platejami Persowie zostali pokonani przez Greków.
[5] M przekazał N dokument A.
[6] Dokument A został przez M przekazany dla N.
Frege wykorzystuje do pokazania, że różniące się między sobą zdania mogą
wyrażać jedną i tę samą myśl. Mimo narzucającej się akceptacji podanych
wyżej stwierdzeń, musimy zadać pytanie, czy pary zdań typu „Brutus zabił
Cezara” i „Cezar został zabity przez Brutusa” można zaliczyć bez żadnych
zastrzeżeń do egzempliﬁkacji [α] i tym samym potraktować je jako właściwe wsparcie twierdzenia [FT]. Aby odpowiedzieć na to pytanie, spróbujmy
opisać ten typ par oraz dokładnie uchwycić wnioski, które przy tej okazji
wypowiada Frege.
Przy wielu okazjach przywoływania zdań w stronie czynnej i biernej
Frege zwraca uwagę na różnicę między środkami wyrazu a wyrażaną za
pomocą tych środków myślą. W tym sensie, jeśli chodzi o unaocznienie
treści zawartej w twierdzeniu, że „język dysponuje środkami, by raz ten, raz
tamten fragment myśli ujmować jako podmiot” [Frege, 1977, s. 54], można
posłużyć się odróżnieniem form strony czynnej i biernej. W jakimś sensie
trzeba się zgodzić, że pary zdań w stronie czynnej i biernej przekazują ogólną
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ideę możliwości wyrażania jednej i tej samej myśli przez różne zdania oraz
mogą przybliżać różnicę między językiem a myślą. Powyższe pary zdań,
w odróżnieniu od tych, o których wspomnieliśmy w porównaniu pierwszym,
podpowiadają nam, co można mieć na myśli mówiąc, że jedną i tę samą myśl
można wyrazić na dwa różne sposoby. Zgodnie z tym można byłoby dalej
sądzić, że analiza tych par pokazuje ważne podstawy, na których opiera
się twierdzenie [FT]. Wydaje się jednak, że takie przypuszczenie jest zbyt
pochopne. Mimo że przywołane pary zdań jakoś przybliżają sens twierdzenia [FT], to jednak wydaje się, że istnieje kilka ważnych racji, aby odróżnić
te pary od par [α]. Jeśli taką różnicę da się znaleźć, to tym samym trzeba
będzie także pokazać, dlaczego nie można koncentrować się wyłącznie na
tych parach, chcąc uzasadnić twierdzenie [FT]. Wydaje się, że zrównanie
par [α] z obecnie omawianymi oraz połączenie tezy [FT] wyłącznie z tym,
co da się powiedzieć w kontekście analizy par w stronie czynnej i biernej
prowadziłoby do zafałszowania tezy [FT]. Fakt ten uniemożliwiałby również dokonanie szeregu odróżnień niezbędnych do jasnego i precyzyjnego
zrozumienia sensu twierdzenia [FT]13.
W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę, że powoływanie się na
przykłady w stronie czynnej i biernej należy wiązać z chęcią unaocznienia
czytelnikowi idei mówiącej o możliwości wyrażania jednej i tej samej myśli
przez dwa zdania oraz zobrazowania tego twierdzenia zrozumiałymi dla
każdego użytkownika języka naturalnego przykładami14. Następnie zauważmy,
że kiedy Frege mówi, że zdania występujące w powyższych parach wyrażają
jedną i tę samą myśl, to przyznaje, że chodzi tutaj o różnice po stronie samych
środków wyrazu. Innymi słowy – jak podkreśla w Begriﬀsschrif – wyróżnienie strony czynnej i biernej jest związane z wyborem formy gramatycznej,
czyli wyborem czegoś, co należy do zasobów konkretnego języka [Frege,
1997, s. 65]. Mówiąc o zasobach językowych, ma się tu na uwadze różnice
związane z przestawieniem kolejności słów, różnice leksykalne i ﬂeksyjne.
Przechodząc od strony czynnej do strony biernej, jesteśmy skoncentrowani
13

Warto zaznaczyć, że wielu autorów próbujących bronić tezy [FT] (Garavaso, Mayer) nie zadaje sobie trudu odróżnienia analizy pary zdań w stronie czynnej i biernej od np.
par „prosta a jest równoległa do prostej b”, „kierunek prostej a jest równy kierunkowi prostej b”, co w rezultacie sprawia, że nie odróżniają od siebie wielu istotnych kwestii, jak np.:
analizy myśli od analizy zdania lub treści zdania od treści myśli. Brak tych odróżnień oraz
inne błędne sugestie mają swój początek w próbie podania pełnego zrozumienia tezy [FT]
na przykładzie analizy pary zdań w stronie czynnej i biernej lub bez ich odróżnienia od par
[α]. W efekcie taki sposób postępowania nie pozwala do końca zrozumieć idei, która kryje
się w propozycji, którą określa się mianem teorii myśli [Garavaso, 1991, s. 195-210]. Często ci,
którzy traktują na równi pary w stronie czynnej i biernej oraz pary [α] błędnie także uważają,
że różnice między zdaniami „Istnieje przynajmniej jeden pierwiastek kwadratowy z 4” i „Pojęcie pierwiastka kwadratowego z 4 jest spełnione” mają charakter gramatyczny a nie logiczny.
14
Trzeba pamiętać, że są języki, w których nie ma inwersji strony czynnej na bierną.
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wyłącznie na wspomnianych zasobach językowych. Ich znajomość pozwala na
przekształcenie mojej wcześniejszej wypowiedzi za pomocą drugiej. W tym
kontekście Frege pomija mówienie o analizie myśli, nie wspomina o rozkładzie
myśli w nowy sposób, tak jakby chciał zasugerować, że owe zmiany nie są
wprost związane z nowym ujęciem myśli. Ich obecność i funkcje kojarzone
są raczej z innymi faktami. Spróbujmy je zatem wyeksplikować.
W pracy Logik Frege podając przykład:
[7] M przekazał N dokument A.
[8] Dokument A został przez M przekazany dla N.
podkreśla, że mamy tutaj do czynienia ze zmianami, które należą do rodzaju
zmian stylistycznych i estetycznych. Owe zmiany strony czynnej na bierną
można łączyć – jak mówi dalej – z chęcią wyakcentowania pewnej informacji,
położenia na coś większego nacisku [Frege, 1969, s. 153]. Być może, korzystając z uwag Koja poczynionych przy podobnej okazji, można powiedzieć, że
zdanie w stronie czynnej jest odpowiedzią na pytanie, w którym jesteśmy
bardziej zainteresowani tym, czy M przekazał oczekiwany dokument (czy M
przekazał dokument A dla N), zaś zdanie w stronie biernej jest odpowiedzią
na pytanie, w którym bardziej interesuje nas sam dokument A (czy dokument
A został przekazany przez M dla N) [Koj, 1990, s. 76; por. Frege, 1969, s. 153].
W innym miejscu doniosłość tych zmian podnoszona jest w kontekście
zwiększenia efektywności komunikacji.
W języku miejsce podmiotu w szeregu słów ma znaczenie miejsca wyróżnionego, w którym umieszcza się to, na co chce się zwrócić uwagę słuchacza. Może to mieć na przykład
na celu wskazanie słuchaczowi związku tego sądu z innymi i ułatwienie tym samym
ujęcia całej zależności. Wszystkie zjawiska językowe wynikające jedynie z wzajemnego
oddziaływania mówiącego i słuchacza, na przykład wówczas, gdy mówiący bierze pod
uwagę oczekiwania słuchacza i już przed wypowiedzeniem zdania usiłuje naprowadzić,
nie znajduje odpowiednika w moim języku formalnym... [Frege, 1997a, s. 52].

Kluczowe w tego typu uwagach jest to, że dzięki tego typu przekształceniom w żaden sposób nie dowiadujemy się ze zdania drugiego czegoś więcej
niż ze zdania pierwszego [Frege, 1969, s. 152]. Podkreślany brak „najmniejszej
różnicy” trzeba łączyć nie tylko z tym, że oba zdania wyrażają jedną i tę
samą myśl, lecz z faktem, że czynią to w ten sam sposób. Jeśli pojawiają się
różnice między nimi, to jak podkreśla Frege, są to różnice w wyborze środków wyrazu, którym po stronie myśli nie musi odpowiadać żadna istotna
różnica, na jaką trzeba byłoby jakoś zwrócić uwagę. Są to różnice stylistyczne
i estetyczne, które podporządkowane są sferze przekazu myśli. Można zatem
powiedzieć, że obecność tych zmian nie jest związana z funkcją wyrażania
myśli na nowy sposób, ale raczej z jej przekazywaniem w odmienny sposób.
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Używając nieco innego opisu można powiedzieć, że kiedy Frege z naciskiem
podkreśla, że z tymi zmianami nie należy łączyć żadnej (nawet najmniejszej)
różnicy po stronie wyrażanej myśli, to chce powiedzieć, że synonimiczność
obu tych zdań jest silniejsza niż ta, która zachodzi wtedy, gdy mówimy
o parach, które wyliczyliśmy w przykładach [α].
Można zatem powiedzieć, iż zmiany, które pokazuje zamiana strony
czynnej na bierną polegają na zastosowaniu odmiennych reguł transformacyjnych. Innymi słowy, jest to rodzaj zmian o charakterze lingwistycznym,
związany z umiejętnością operowania regułami gramatycznymi. Przekształcając zdania ze strony czynnej na bierną, uczymy się nowych przekształceń,
nabywamy zdolności do generowania nowych zdań, być może uczymy się
przechodzić ze zdań lingwistycznie bardziej prostych do zdań bardziej złożonych15. Niemniej wraz z dokonywaniem tych transformacji nie dokonuje
się odmienna analiza myśli, nowy jej rozkład. „Dla nas jest tutaj czymś
istotnie ważnym – pisze Frege – że nie każdej różnicy językowej odpowiada
różnica w myśli...” [Frege, 1969, s. 153]. Rozwijając tę myśl można powiedzieć,
że nie każdy rodzaj transformacji językowej jest rozszerzeniem naszej wiedzy. Można więc skonstatować, że zmiany stronny czynnej na bierną lub
analogiczne do nich są funkcją zastosowania nowych reguł gramatycznych,
będących wynikiem opanowania języka [por. Frege, 1977, s. 110]. W tym
sensie reprezentują one raczej rodzaj kompetencji językowej. W pracy Über
die Grundlagen der Geometrie pojawia się odróżnienie między językowym
a logicznym rozkładem zdania. Można, wykorzystując powyższe odróżnienie,
15
Gdy sięgniemy do teorii Chomsky’ego, to dowiadujemy się, że przekształcenia stronny
czynnej na bierną związane są z istnieniem tzw. reguł transformacyjnych, które obok reguł podstawowych pozwalają na generowanie zdań danego języka. Chomsky – jak podkreśla Lyons – tłumaczył relacje między odpowiadającymi sobie zdaniami w stronie czynnej
i biernej (analogicznie odpowiadającymi sobie zdaniami twierdzącymi i przeczącymi) za
pomocą zbioru fakultatywnych reguł transformacyjnych. W ramach tej analizy okazywało
się, że zdania w stronie czynnej są prostsze w porównaniu ze zdaniami w stronie biernej
z uwagi na liczbę reguł potrzebnych do ich otrzymania. Widać wyraźnie, że transformacje,
o które tutaj chodzi, mają charakter zmian gramatycznych. Widać również, że decydujący
jest tutaj czynnik syntaktyczny, który w modelu Chomsky’ego jest zdolny do generowania
nowych zdań. Pamiętajmy, że generuje on zarówno strukturę powierzchniową, jak i głęboką.
Składnik semantyczny posiada jedynie funkcję interpretacyjną. Wobec tego Chomsky przyjmuje, że zmiany strony czynnej na bierną związane są wyłącznie z gramatycznymi regułami.
Zwraca się na to szczególną uwagę, gdyż w toku dalszej analizy zostanie pokazane, że Frege
odróżnia w sposób istotny zmiany gramatyczne od analizy myśli. Innymi słowy, będę starał
się pokazać, że Frege nie wiąże tezy o możliwości wyrazu jednej i tej samej myśli za pomocą
dwóch zdań z istnieniem określonych reguł gramatycznych, lecz w rzeczy samej z rozkładem
myśli. Wobec tego, ci którzy nie odróżniają analizy par w stronie czynnej i biernej od par [α]
mogą błędnie przypuszczać, że wygłoszenie tezy [FT] Frege wyprowadza z obserwacji tego,
co dzieje się na poziomie języka. W innym aspekcie będę pokazywał, że sens tezy [FT] nie
nawiązuje do hipotezy związanej z osiągnięciem określonej zdolności językowej. W tezie [FT]
bardziej chodzi o władze myśli (faculty of thought) niż o władzę językową (faculty of language).
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przyjąć także, że zdania w stronie czynnej i biernej charakteryzują się różną
strukturą językową wyznaczaną przez reguły gramatyczne. Z logicznego
punktu widzenia sytuacja wygląda jednak inaczej, gdyż oba zdania mają tę
samą strukturę logiczną [Frege, 1967; tenże, 1976, s. 10; por. Garavaso, 1991,
s. 197]. W analizie przykładów podanych jako egzempliﬁkacje tezy [FT] Frege
wielokrotnie będzie podkreślał, że zdania te różnią się względem siebie nie
tylko gramatycznie, lecz także logicznie. Owa różnica wiąże się z tym, że
w przypadku par [α] mamy do czynienia z odmiennym rozłożeniem treści
myśli. Przejście zatem z jednego zdania do drugiego wiąże się z tym, co dzieje
się na poziomie myśli i jak zobaczymy nie można takiej zmiany dokonać
sięgając wyłącznie do zasobów transformacji gramatycznych.
Zwróćmy uwagę na jedną jeszcze rzecz. Można chyba bez obaw przyjąć,
że zmiany strony czynnej na bierną można dokonać czysto mechanicznie, bez
uwzględnia wyrażanej przez to zdanie myśli. Jest to bowiem – podkreślmy
jeszcze raz – ten typ zmiany, któremu nie odpowiadają żadne „różnice w myśli”. Rozszerzając to twierdzenie można powiedzieć, że ten rodzaj zmian nie
musi znajdować swojego odzwierciedlenia w języku tworzonym na potrzeby
nauki. Jeśli zaś nie chodzi ani o wyrażenie dwóch różnych myśli, ani o rozłożenie tej samej myśli w różny sposób, to nie ma potrzeby, aby wprowadzać
do języka nauki takie reguły transformacyjne [por. Bell, 1987, s. 45]. Można
więc powiedzieć od innej jeszcze strony, że rodzaj zmian, jaki symbolizuje
zmiana strony czynnej na bierną służy innym celom niż wyrażenie dwóch
różnych myśli lub rozłożenie tej samej myśli na różne sposoby.
Porównanie trzecie
Trzeba zauważyć, że język nie tylko wyraża myśli, lecz nadaje jej szczególne zabarwienie i oświetlenie. Mogą być one różne także wtedy, gdy myśl pozostaje ta sama [Frege,
1969, s. 209].
Dla myśli jest obojętne czy powiem „koń”, „rumak” czy „szkapa”. Siła asercji nie rozciąga
się na to, czym te wyrazy od siebie się różnią. Do myśli nie należy wszystko to, co nazywam nastrojem, smakiem, oświetleniem utworu literackiego i czemu służy intonacja,
rytm [Frege, 1977, s. 109].
Jeśli porównamy zdania „Ten pies szczekał całą noc” i „Ten kundel szczekał całą noc”,
to odnajdujemy w nich tę samą myśl. Pierwsze z nich nie mówi ani więcej, ani mniej
niż drugie z nich [Frege, 1969, s. 152].

Podnosząc problemy związane z takimi kategoriami, jak nastrój (Stimmung), smak (Duft), oświetlenie (Beleuchtung), zabarwienie (Färbung), Frege
pragnie wyraźnie powiedzieć, że zdania wyrażające jedną i tę samą myśl
mogą różnić się między sobą nastrojem, smakiem, oświetleniem czy zabarwieniem. Kluczowe w tej konstatacji jest jednak to, że wszystkie wyliczone
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elementy nie należą do samej myśli, lecz są związane z środkami językowymi,
które w tym kontekście określa się mianem ubrania myśli (Einkleidung des
Gadankens), otoczką lub opakowaniem myśli (Umhüllung).
Na pierwszy rzut oka można byłoby sądzić, że wychwycenie kwestii dotyczących zabarwienia i oświetlenia myśli oraz połączenia ich z odmiennymi
środkami wyrazu – np. zamianą wyrażenia „pies” na „kundel” w zdaniach
„Ten pies szczekał całą noc” i „Ten kundel szczekał całą noc” – jest czymś
fundującym zasadniczy sens zasady [FT]. Frege mówi tutaj o dwóch zdaniach wyrażających jedną i tę samą myśl. Różnice zaś lokalizuje się w czymś,
co nie wchodzi w zakres treści myśli, lecz w czymś, co należy do sposobu
jej wyrażenia. Zmiany generujące odmienne zabarwienie, nastrój czy aurę
uczuciową nie są wynikiem wyłącznie przestawienia słów, wymiany końcówek ﬂeksyjnych czy zastosowania transformacji gramatycznych. Tam,
gdzie mówimy o nastroju i zabarwieniu, dotykamy zmian istotniejszych,
które wykraczają poza wyżej wspomniane. Nie wydaje się, aby można było
je zamknąć w użyciu zamiast czasownika „skoczył” rzeczownika „skok”,
czy przysłówka „pięknie” zamiast przymiotnika „piękny” w zdaniach „Jan
pięknie skoczył” i „Skok Jana był piękny” [Koj, 1990, s. 77].
Niemniej zauważmy, że nawet jeśli zmiany, które łączymy z aurą uczuciową
uznamy za bardziej radykalne niż zmiana strony czynnej na bierną, to i tak
Frege nie łączy ich z samą myślą, lecz z czymś „obok” myśli – z czymś, co ta
myśl wyraża i co zostanie nazwane treścią zdania. Moglibyśmy w pierwszym
odruchu powiedzieć, że o to właśnie chodzi w twierdzeniu o możliwości
wyrażania tej samej myśli przez dwa różne zdania. Gdybyśmy przychylili
się do takiej odpowiedzi, to musielibyśmy uznać, że teza [FT] głoszona jest
wyłącznie dlatego, że obok myśli (sensu/Sinn) da się wyróżnić siłę (Kraft)
wypowiedzi, która obejmuje sobą m.in. takie elementy, jak zabarwienie
i oświetlenie. W takiej sytuacji przyjmowalibyśmy, że treść myśli pozostaje
nietknięta, zaś zmianie ulega to, co należy do teorii siły. W takim przypadku
teza [FT] nie wiązałaby się z nowym rozkładem myśli, z jej nowym ujęciem,
lecz raczej ze zmianą bądź środka językowego wprowadzającego nowy nastrój, bądź ze zmianą kategorii zdania (wyrażeniem czegoś w formie prośby
lub rozkazu). Co więcej, trzeba byłoby przyjąć, że wyliczone pary zdań [α]
różnią się między sobą jedynie czymś, co da się zaliczyć do teorii siły (Kraft).
Wydaje się jednak, że takie wnioski byłyby niezgodne z intencją Fregego
oraz trudne do uzasadnienia, zważywszy, że różnice w parach [α] trudno
zinterpretować jako różnice, o których dotąd mówiliśmy. Wyprzedzając
pewne fakty trzeba powiedzieć, że teza [FT] wchodzi raczej w skład teorii
myśli niż w skład teorii siły. Chcąc zatem potraktować pary zdań, w których mówimy o różnicach dotyczących zabarwienia i nastroju, odmiennie
niż pary wyrażone w [α], musimy bliżej przyjrzeć się tym pierwszym, aby
odkryć zarówno ich źródła, jak i funkcje.
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Zabarwienia i oświetlenia używa się często wtedy – mówi Frege – gdy
chodzi nam o zwiększenie oddziaływania na uczucia i nastroje słuchaczy
lub o pobudzenie ich wyobraźni, czyli naprowadzenie na to, co często
trudno jest ująć myślowo [tamże, s. 109]. Zwrócenie uwagi na te kwestie
służy podkreśleniu, że język nie tylko wyraża myśli, lecz także przekazuje
nastrój i zabarwia to, co się mówi [Frege, 1969, s. 110-112]. Zdania języka
naturalnego „prócz myśli i twierdzenia zawierają często coś trzeciego, nie
objętego stwierdzeniem” [Frege, 1977, s. 109]. Ustawiając sprawę w ten sposób, eksponuje się różnicę między treścią zdania a treścią myśli [Frege, 1977,
s. 110].
Treść zdania wykracza więc często poza wyrażoną w nim myśl [1977, s. 110]. Do myśli
nie należy wszystko to, co jest nastrojem, smakiem, oświetleniem utworu literackiego
i czemu służą intonacja i rytm [Frege, 1977, s. 109; por. tenże, 1969, s. 209].

W pierwszej kolejności widzimy tutaj ostrzeżenie, aby nie traktować
wszystkiego, co wyrażają zdania jako składnika samej myśli. Jest to z kolei
związane z tym, że funkcje języka wykraczają poza wyrażenie samych myśli.
Treść zdania jest szersza, obejmuje sobą także to, co można nazwać zabarwieniem lub ukoloryzowaniem. Są to środki, które towarzyszą wyrażaniu
myśli, nadając jej nierzadko kolorytu, niemniej nie wchodzą w skład samej
myśli. Odczytując intencję Fregego można przyjąć, że istniejące w języku
środki wyrazu typu: „już”, „jeszcze” lub zamiana „pies” na „kundel” mają
wobec samej myśli charakter zewnętrzny.16 Co ważniejsze, wprowadzanie
tych środków związane jest z wyrażeniem subiektywnych odczuć związanych
z nastawieniem mówiącego. Innymi słowy, są to środki związane bardziej ze
składnikiem postawy niż składnikiem treści. Uznaje się je raczej za składniki
treści zdania niż składniki treści myśli. Stąd Frege powie, że „są w języku
takie środki, mimo użycia których wyrażona myśl jest ciągle tym samym
[Frege, 1969, s. 110]. Pisze o tym Frege w pracy pt. Logik:
Dostrzegaliśmy dotąd, że układy dźwięków składających się na zdanie nie zawsze są
na tyle wystarczające, aby w pełni wyrazić myśl. Jeśli jednak chcemy uchwycić istotę
myśli w pełnej ostrości, to nie wolno nam przeoczyć, iż nader często mamy do czynienia z przeciwnym przypadkiem, gdy zdanie czyni więcej, jak tylko wyrażanie myśli
i stwierdzenie jej prawdziwości. W wielu przypadkach jest ono [wyrażenie – A. G.]
tak pomyślane, aby oddziaływać na przedstawienia i uczucia słyszącego, i jest to tym
bardziej widoczne, im bardziej język zbliża się do języka poetyckiego [Frege, 1969,
s. 151].

16

Frege wkłada wiele wysiłku, aby pokazać, że kwestie te wyglądałyby inaczej, gdyby
chodziło nam o opisanie, jak przebiega komunikacja. Wtedy te czynniki wysuwałyby się na
plan pierwszy [Frege, 1969, s. 142-150].
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Zgodnie z podaną wskazówką musimy być wyczuleni na złożoność
języka oraz wielość jego funkcji, co prowadzi do tego, że treść zdania nie
obejmuje sobą wyłącznie wyrażanej przez siebie myśli. W związku z tym
umiejętność odniesienia się do samej myśli wiąże się jednocześnie z umiejętnością oddzielenia „opakowania” (Umhüllung) myśli od samej myśli17.
Ważne jest tu podkreślenie, że zmiana pewnych słów lub ich przestawienie,
choć nie zmienia nic w samej myśli, w sposób istotny może wpływać na
zmianę przedstawień i uczuć, które pojawiają się u słyszącego dane słowa.
Jest to związane z tym, że „dźwięki języka działają jak zmysłowe pobudzenia”,
co sprawia, że bardzo często słowa (zastąpienie słowa pies przez kundel)
pobudzają naszą wyobraźnię odmiennie18. Chodzi więc tutaj o te formy
reprezentacji, w skład których wchodzą także uczucia i nastrój. Mając na
uwadze zmiany w tym obszarze, nie należy sądzić, że oba zdania wyrażają
dwie różne myśli. Jeśli więc słyszymy zdania:
[9] Ten pies szczekał całą noc.
[10] Ten kundel szczekał całą noc.
lub
[11] Z jaką radością jechał on na swoim rumaku.
[12] Właśnie widziałem jak koń poślizgnął się na śliskim asfalcie.
to zmiany kontekstu w parze [11] i [12] nie muszą przekładać się na zmianę sensu słowa „koń”. Analogicznie zmiana słowa „pies” na „kundel” nie
musi pociągać za sobą sytuacji, w której zdaniom [9] i [10] przypisuje się
wyrażanie odmiennych myśli. Jeśli zgadzamy się, że myśl wyrażona przez
zdanie [9] [10] jest ta sama, to jednocześnie wyrażamy zgodę – co jest tutaj
istotnie ważne – na to, że różnica między nimi sprowadza się do sposobu
oddziaływania na naszą wyobraźnię. Innymi słowy, jeśli towarzyszą nam dwa
różne przedstawienia psa, kiedy słyszymy zdania [9 i 10], to można przyjąć,
że w jakimś aspekcie dochodzi do zmiany w treści zdania, choć treść myśli
pozostaje stała [por. Burge, 1990]. Przyczyną zmieniających się wyobrażeń
są różne środki wyrazu – to one właśnie działają jak zmysłowe stymulatory,
zabarwione w różny sposób i wywołujące w nas odmienne przedstawienia
(skojarzenia) i uczucia [Frege, 1969, s. 152; tenże, 1977, s. 65]. Jeśli natomiast
17
„Aby trafnie ująć myśl, trzeba znać okoliczności, które towarzyszą mowie i są wykorzystywane jako środek wyrazu myśli. Należą do nich gesty i mimika” [Frege, 1977, s. 111].
18
„To jest całkowicie niezależne od zadania, jakim jest wyrażanie myśli przez słowa.
Tutaj słowa działają wyłącznie jako zmysłowe pobudzenia. Ale ponieważ są one predysponowane aby posiadać sens, oddziaływają inaczej na naszą wyobraźnię. Każdy, kto słyszy słowo
„koń” i je rozumie, wytworzy sobie pewien obraz w umyśle. Ten obraz nie może być pomylony z sensem słowa „koń”, ponieważ w samym słowie nie ma zawartej wskazówki, co do maści konia, tego czy jest ruchu, czy stoi lub strony, z jakiej jest widziany” [Frege, 1969, s. 151].
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przyjrzymy się komentarzowi do podanych wyżej zdań, jakie Frege zamieścił
w pracy Logik, to zdamy sobie sprawę, że intencją odróżnienia od siebie treści
zdania od treści myśli jest pośrednio odróżnienie myśli od przedstawień.
Wydzielenie tego, co należy do zabarwienia myśli, a co niosą ze sobą środki
wyrazu, służy właśnie podkreśleniu różnicy między myślą a przedstawieniem,
czyli między tym, co logiczne i tym, co psychologiczne [por. Burge, 1979,
s. 405]. O tym odróżnieniu przekonuje nas prosta sytuacja bycia świadkiem.
Opowiadając stróżowi prawa nocne zajście o wielogodzinnym zakłócaniu
naszego snu przez psa sąsiada, mówimy: „ten kundel sąsiada szczekał całą
noc, ciągle wył, to był koszmar”. W protokole z naszego zeznania czytamy
z kolei: „pies sąsiada szczekał całą noc, wył zakłócając sen”. Bez oporów
podpisujemy jednak powyższy protokół. Nie naciskamy, aby zmienić wyraz
„pies” na „kundel”. Zarówno policjant, jak i jego rozmówca zdają sobie sprawę,
że w protokole coś pominięto. Tym, co pominięto nie jest jednak myśl, lecz
rodzaj postawy, którą świadek zajął wobec zwierzęcia sąsiada.
Mając te sprawy na uwadze Frege twierdzi, że „dla myśli jest obojętne,
czy powiem „koń”, „rumak” czy „szkapa”. Siła asercji nie rozciąga się na
to, czym te wyrazy od siebie się różnią” [Frege, 1977, s. 109]. Kiedy więc
dokonujemy zmiany słowa „pies” na „kundel” lub „rumak” na „szkapa”, to
z pewnością wprowadzamy określone skojarzenia. Chcąc lepiej doprecyzować, jak daną zmianę ująć, Frege mówi, że używając zdania [10] zamiast
[9] dajemy wyraz swojej postawie, a tym, co odróżnia te dwa zdania jest
wartość Interjektion [Frege, 1969, s. 153]. Widzimy zatem, że odróżnienie
treści myśli od zabarwienia i naświetlenia służy nie tylko odróżnieniu treści
zdania i treści myśli, lecz także treści od postawy. Lokalizacja tych zmian
we wspomnianych obszarach ma pokazać, że z punktu widzenia tego, co
nazywamy nowym rozkładem myśli, nowym ujęciem myśli – są to zmiany
drugorzędne. W tym sensie nie są one tym, co jest pierwszej wagi i co powinno nas pierwszorzędnie interesować w trakcie charakterystyki twierdzenia
o wyrażalności jednej myśli przez dwa różne zdania. Mówiąc w ten sposób
buduje się opozycję wobec takiego poglądu, który różnice między zdaniami
wyrażającymi jedną i tę samą myśl stara się zamknąć w różnicach, które
należą do tego, co określa się teorią siły, a co jest związane z wyliczonymi
aspektami takimi, jak oświetlenie czy zabarwienie i co istotnie odróżnia się
od teorii znaczenia [por. Dummett, 1998a, s. 185-198].
Porównanie czwarte
Celem dopełnienia podjętej analizy porównawczej należy również spojrzeć
na następujące pary zdań:
[13] Gwiazda Poranna jest ciałem oświetlonym przez Słońce.
[14] Gwiazda Wieczorna jest ciałem oświetlonym przez Słońce.
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i analogicznie jak w poprzednich przypadkach odnieść je do par [α] i tezy
[FT]. Frege przekonuje, że zdania [13] i [14] zawierają pewne składniki, które
sprawiają, że relacji między nimi nie można opisać w schemacie „a = a”, lecz
odpowiednio w schemacie „a = b”. Możliwość utrzymania znaku identyczności wiąże się z podzielaniem tego samego znaczenia. To, co je różni dotyczy
sposobu, w jaki dane jest nam znaczenie. Sposób prezentacji (die Art des
Gegebenseins) nie jest identyczny w obu przypadkach. W innym aspekcie
wspomniane wyżej dwa sposoby prezentacji wiążą się z uzyskaniem nowej
wiedzy. Następnie trzeba podkreślić, że kiedy porównujemy pary zdań [13]
i [14], to odnosimy się do myśli pod kątem jej związku ze znaczeniem. Nie
analizujemy struktury myśli, lecz jej referencjalną moc. Stąd przedmiotem
naszego zainteresowania jest relacja referencjalna między myślą i znaczeniem.
W identyczności, o jaką nam tutaj chodzi, interesuje nas nie tożsamość myśli,
lecz tożsamość znaczenia. Faktem jest jednak, że to samo znaczenie dane jest
nam na dwa różne sposoby, czyli za pomocą dwóch różnych myśli. Ponadto
zauważmy, że zmieniającymi się składnikami zdania są w tym kontekście
nazwy, a nie wyrażenia predykatywne.
W rezultacie mówienie o tym, że zdanie [14] jest cennym rozszerzeniem
naszej wiedzy w stosunku do zdania [13] wiąże się z pojawieniem się nowej
nazwy, której sens nie jest identyczny z sensem nazwy występującej w zdaniu
pierwszym [por. Frege, 1977, s. 28]. W trakcie analizy powyższego przykładu
Frege podkreśla, że to, co robimy przechodząc ze zdania „Gwiazda Poranna
jest ciałem oświetlonym przez Słońce” do zdania „Gwiazda Wieczorna jest
ciałem oświetlonym przez Słońce” można określić mianem zastąpienia lub
podstawienia za termin „Gwiazda Poranna” terminu „Gwiazda Wieczorna”.
Nie mówi się tutaj w ogóle o analizie myśli, jej nowym rozkładzie, lecz tylko
o wymianie jednej części zdania na nową.
Potwierdzeniem, iż nie jest to bynajmniej wymiana mająca charakter
zmiany gramatycznej (lub tej z kategorii „naświetlenia”) jest analiza zdań
pobocznych. Dzięki odniesieniu do oratio obliqua okazuje się, że owa wymiana skutkuje pojawieniem się różnicy po stronie całej myśli. Okazuje się
bowiem, że istnieją istotne racje przemawiające za tym, że ktoś może uznać
za prawdę myśl wyrażoną w [13], bez uznania za prawdę myśli wyrażonej
w [14]. W rezultacie pojawia się wniosek mówiący o zakazie podstawiania
tych zdań w kontekstach intensjonalnych. Powyższy zakaz potwierdzać
ma, że zdanie [14] w stosunku do zdania [13] jest cennym rozszerzeniem
naszej wiedzy. W trakcie poszukiwania kryterium identyczności myśli wyrażanych przez przywołane na początku pary Frege powróci do kontekstów
intensjonalnych, celem podkreślenia, że w tym przypadku test podstawienia
w kontekstach intensjonalnych musi być pozytywny, o ile dwa zdania mają
wyrażać jedną i tę samą myśl. Mówiąc o tej sprawie już teraz pragniemy
podkreślić, że wartości poznawczej w przypadku par mających wyrażać

Źródło: Academicon.pl

jedna myl – dwa zdania



jedną i tę samą myśl poszukiwać należy zasadniczo w czymś innym, niż
ma to miejsce w parze [13] i [14]. Dla późniejszego opisu znaczenia, jakie
ma rozkład myśli, ważne jest podkreślenie jeszcze jednej kwestii, do której
skłania analiza pary [13] oraz [14]. Zauważmy, że kiedy mówimy o relacji
między myślami wyrażanymi w [13] i [14], to czynimy to ze względu na
coś trzeciego. Jeśli więc różnicujemy [13] względem [14], to jest to wynik
uznania, że [14] jest nowym sposobem prezentacji znaczenia w stosunku do
tego, który dostarcza zdanie [13]. Wydaje się, iż w ten sam sposób nie będzie
można myśleć o nowym rozkładzie myśli [Beaney, 1996, s. 171-173]. Nowy
rozkład myśli nie jest czymś odrębnym w stosunku do samej myśli – to sama
myśl znajduje taką a nie inną artykulację, nie jest więc tak, że obok jednego
lub drugiego rozkładu istnieje jeszcze myśl, a te rozkłady są identyczne ze
względu na odniesienie do tej samej myśli. Wobec tego nie można myśleć
o rozkładzie myśli tak, jak myślimy o relacji między sensem a znaczeniem.
W związku z poczynionymi wyżej wyjaśnieniami znaleźliśmy się w takim miejscu, że w sposób precyzyjny możemy pokazać kierunek, w którym
powinno podążać wyjaśnienie właściwego sensu zasady [FT], a w szczególności leżącego u jej podstaw przekonania, że myśl (treść) może być rozkładana rozmaicie. Posiadamy wystarczająco solidne podstawy, aby uznać, że
rozkładu myśli nie należy wiązać ze specyﬁką języka – rozkład myśli nie
jest wypadkową kompetencji językowej, a tym bardziej kompetencji komunikacyjnej. Kiedy mówimy o nowym rozkładzie myśli, to nie chodzi nam
o zmiany, które mają pomóc słuchaczowi zrozumieć wypowiadane zdanie lub
zaprezentować naszą postawę wobec wygłaszanych treści. Nowego rozkładu
myśli nie należy łączyć ze sferą skojarzeń lub siłą wyobraźni. W samym rozkładzie myśli bardziej chodzi o zmiany konceptualne niż zmiany związane
z wyobraźnią. Nowego rozkładu myśli nie należy również interpretować
w kategoriach podstawiania lub wymiany jednego ze składników myśli.

4.2. Co to znaczy, że myśl jest wewnętrznie złożona
(in sich gegliedert)?
Obecnie możemy przejść do dyskusji nad twierdzeniem, że dwa różne
strukturalnie zdania mogą wyrażać jedną i tę samą myśl. Wiemy już, że
kiedy poddaje się pod rozwagę powyższą ewentualność, to motywacją jej
zgłoszenia nie jest wyłącznie obserwacja, że dwa zdania – jedno w stronie
czynnej, drugie w stronie biernej – mogą wyrażać jedną i tę samą myśl.
Analogicznie, kiedy mówimy o dwóch zdaniach wyrażających jedną i tę samą
myśl, to bynajmniej nie chodzi o fakt, że owe dwa zdania różnią się czymś,
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co współcześnie identyﬁkuje się jako teorię siły. Jeśli założymy, że do tego
momentu udało nam się pokazać, z czym nie należy bezpośrednio kojarzyć
zasady [FT], to obecnie musimy pokazać trzy dalsze sprawy. Musimy bliżej
przeanalizować pary zdań, które uważa się za właściwe egzempliﬁkacje tezy
mówiącej o możliwości wyrażania jednej i tej samej myśli przez różne zdania.
Następnie musimy pokazać, jak Frege uzasadnia hipotezę, że zdania, które
różnią się logiczną strukturą i których składniki wyrażają różne pojęcia
mogą ﬁnalnie wyrażać jedną i tę samą myśl. W końcu sprawą kluczową
będzie podanie kryterium identyczności myśli, która, dodajmy, może być
wyrażana na różne sposoby. Na każdym z tych etapów nie uciekniemy od
kwestii dotyczącej krystalizacji rozumienia myśli (sensu) poprzez budowanie
opozycji nie tylko wobec przedstawienia i zabarwienia, ale również wobec
znaczenia językowego.
Aby rzucić więcej światła na interesujące nas teraz zagadnienie, warto
przytoczyć dwa konteksty, w których Frege korzysta z zasady, że ta sama myśl
może być wyrażana przez dwa różne zdania. Pierwszy kontekst pochodzi
z Grundlagen der Arithmetik:
Sąd „prosta a jest równoległa do prostej b”, symbolicznie a||b, może być traktowany
jako równość. Czyniąc tak otrzymujemy pojęcie kierunku i mówimy: „kierunek prostej
a jest równy kierunkowi prostej b”. Zastępujemy więc symbol || przez ogólniejszy symbol =, rozdzielając specjalną, szczególną treść pierwszego między a i b. Rozszczepiamy
więc treść [myśl – A. G.] inaczej niż zwykle i otrzymujemy w ten sposób nowe pojęcie
[Frege, 1986, s. 181].

Drugi kontekst stanowi fragment eseju Przedmiot i pojęcie, w którym
Frege zdaje się sugerować, że myśl dotyczącą pierwiastka kwadratowego z 4
można wyrażać w następujące sposoby:
(1) Istnieje przynajmniej jeden pierwiastek kwadratowy z 4.
(2) Pojęcie pierwiastka kwadratowego z 4 jest spełnione.
(3) Liczba 4 posiada taką własność, że istnieje coś, co pomnożone przez
siebie daje tę liczbę.
Bez wchodzenia w charakterystykę przytoczonego fragmentu, odnieśmy
się do przywołanych wyżej trzech zdań z eseju Przedmiot i pojęcie. Zauważmy,
że – zdaniem Fregego – zdania wyrażające jedną i tę samą myśl mogą różnić
się między sobą strukturą predykatywną. W wyżej przytoczonych zdaniach
mamy predykację pojęcia drugiego rzędu o pojęciu pierwszego rzędu [zdanie
(1)] oraz predykację pojęcia pierwszego rzędu o przedmiocie, jakim jest liczba
4 [zdanie (3)]. Mamy tutaj wyraźną sugestię, że zdania wyrażające jedną i tę
samą myśl nie muszą podzielać tej samej struktury logicznej. Możliwość
wyrażania jednej i tej samej myśli przez zdania o różnej predykatywnej
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strukturze ma być potwierdzeniem zasady, że dla jednej i tej samej myśli
istnieje wiele zdań różniących się między sobą logicznie [por. Currie, 1982,
s. 291; Garavaso, 1991, s. 202; Beaney, 1996, s. 134]. Jeśli taka możliwość zostaje
dopuszczona, to nie można mówić, że części myśli są przyporządkowane
na stałe częściom zdania lub że wyrażenie myśli w jakimś zdaniu prowadzi
do wyróżnienia pierwotnych lub jedynych składników myśli19. Odrzucenie
tego, co powiedzieliśmy przed chwilą byłoby dopuszczalne jedynie wówczas,
gdyby uznać, że każde z wyżej wymienionych zdań rozkłada myśl w ten sam
sposób. Jeśli jednak struktura logiczna tych zdań jest odmienna, to ten ostatni
wniosek wydaje się całkowicie błędny. Innymi słowy, pośrednio podkreśla
się jeszcze raz, że tych różnic nie da się w żaden sposób zinterpretować na
wzór różnic gramatycznych, które zachodzą między zdaniami w stronie
czynnej i biernej. Tym bardziej nie są to zmiany o charakterze naświetlenia
lub zabarwienia. Widzimy, że różnice między zdaniami mogącymi wyrażać
jedną i tę samą myśl mogą sięgać o wiele głębiej niż różnice między zdaniami
wyliczonymi w trzech pierwszych porównaniach. Jednocześnie nie mogą
one być tak głębokie, jak zmiana terminu Gwiazda Wieczorna na Gwiazda
Poranna, o czym mówiło porównanie czwarte. Dostrzeżenie, że chodzi tutaj
o coś w ięcej i coś mniej jest kluczowe dla wyjaśnienia zasady, że w dwóch
zdaniach wyrażających jedną i tę samą myśl możemy mieć do czynienia
z rozłożeniem tej samej myśli na różne sposoby. Na to, co mówi Frege, trzeba
spojrzeć w kontekście twierdzenia, że nie ma przeszkody, aby „raz ten, raz
tamten fragment myśli ujmować jako podmiot” [Frege, 1977, s. 54]. Widzimy,
że sugeruje się tutaj, iż to sama myśl dopuszcza (umożliwia), że „przy jednej
analizie przedstawi się jako jednostkowa, przy innej jako szczegółowa, a przy
jeszcze innej – jako ogólna” [tamże, s. 55]. Sprawy te uczynimy za chwilę
szczególnym przedmiotem naszej uwagi.
Przed przystąpieniem do dalszej analizy centralnego wątku mającego
pokazywać, jak przy wykorzystaniu rozważań Fregego można dowieść niezależności myśli od języka, sięgnijmy do artykułu The Formation of Concepts
and the Structure of Thoughts Bella, proponującego, by w analizie Fregowskich
egzempliﬁkacji wyjść od intuicji przedteoretycznej, która może być ważna
i pomocna dla zrozumienia całości dyskutowanego problemu. Według Bella
wielokrotnie towarzyszy nam świadomość, że stoimy przed wyborem, w jaki
19

Niektórzy, aby nie akceptować tych kłopotliwych wniosków, podważają możliwość,
by zdania wypisane wyżej wyrażały jedną i tę samą myśl. Jeśli analiza myśli dokonywana
wyłącznie przez rozbiór zdania prowadzi do wyróżniania składników myśli na jej pierwotne i jedyne składniki, to mamy dwa wyjścia: albo uznać, że zdania podane przez Fregego
wyróżniają te same składniki, albo że wyrażają różne myśli. Dummett, utrzymując w mocy,
że struktura myśli jest izomorficznie związana ze strukturą zdania (lub że analiza myśli dokonywana poprzez analizę zdania wyróżnia jej fundamentalne składniki), uważa, że trzeba
wybrać drugie wyjście, tj. odrzucić przypuszczenie, że powyższe zdania wyrażają jedną i tę
samą myśl [por. Garavaso, 1991, s. 202].
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sposób ująć w słowa daną myśl. Trzymając się tej intuicji, można rozważyć
następujący przypadek: wchodzimy do gabinetu oczekując, że znajdzie się
tam zestaw mebli i książek. Po otwarciu przekonujemy się jednak, że gabinet
jest absolutnie pusty. Myśl, która nam przychodzi wówczas do głowy, może
być wyrażona za pomocą następujących zdań:
(4) Nie ma niczego w pokoju.
(5) Liczba rzeczy w pokoju jest równa zeru.
(6) Nie istnieje nic w pokoju, co spełniałoby pojęcie rzeczy.
(8) Pewna klasa o nazwie „rzeczy w danym pokoju” jest równa zeru.
Zdania te różnią się względem siebie strukturalnie, w niektórych występują
zasadniczo odmienne terminy, a mimo to wszystkie one wyrażają tę samą
myśl20. Bez tej ogólnej intuicji trudno byłoby zrozumieć – przekonuje dalej
Bell – metodę deﬁnicyjną, którą Frege proponuje w Grundlagen. Zauważmy,
że wprowadzane przez Fregego równoważności:
[1] Prosta a jest równoległa do prostej b.
[1’] Kierunek prostej a jest równy kierunkowi prostej b.
[2] Pojęciu F przysługuje ta sama liczba, co pojęciu G.
[2’] Zakres pojęcia „równoliczny pojęciu F” jest równy zakresowi pojęcia
„równoliczny z pojęciem G”.
wyraźnie pokazują, że u podstaw leży głębokie przekonanie, że zdania w powyższych parach wyrażają tę samą myśl – mają tę samą treść konceptualną.
Przechodząc od [1] do [1’] lub od [2] do [2’], Frege wyraźnie podkreśla, że
chodzi mu o wyrażenie tej samej treści (myśli), jedynie w odmienny sposób.
Pamiętajmy również, że gdyby wyżej wymienione pary zdań nie wyrażały
tych samych myśli, czyli nie przekazywały tych samych informacji, to wówczas proces analizy leżący u podstaw redukcji arytmetyki do logiki ulegałby
całkowitej destrukcji [Beaney, 1996, s. 135-140; Currie, 1982, s. 106]. Warto
podkreślić, że podobne w swojej wymowie stwierdzenia odnajdujemy także
w Begriﬀsschrift. Tam na przykładzie dwóch zdań:
[3] Wodór jest lżejszy niż dwutlenek węgla.
[3’] Dwutlenek węgla jest cięższy niż wodór.
20
Zagadnienie, w jakim stopniu różna budowa składniowa pociąga za sobą różnicę na
poziomie znaczenia oraz co właściwie oznacza powiedzenie, że dwa wyrażenia mają taką
samą lub różną budowę składniową, analizuje dokładnie Koj [1990b, s. 66-73; por. Perzanowski,
1988].
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Frege wyjaśnia, że ta sama treść pojęciowa lub treść nadająca się do osądu
może być ujmowana przez nas na różne sposoby. Sprowadzają się one do tego,
że raz „wodór”, a raz „dwutlenek węgla” staje się argumentem oraz że raz
„być lżejszym niż dwutlenek węgla”, a raz „być cięższym niż wodór” staje się
wyrażeniem funkcyjnym. Wszystkie wyliczone zmiany mają pokazywać, że
ta sama treść pojęciowa może być konﬁgurowana na różne sposoby [Frege,
1997, s. 63]. Zobaczymy dalej, że różne sposoby wyrażenia tej samej myśli
zostaną potraktowane jako konsekwencja rozmaitego rozkładu jednej i tej
samej myśli. Założeniem leżącym u podstaw tych twierdzeń jest bowiem
zasada, według której jedną i tę samą myśl można „rozszczepiać” rozmaicie.
[...] dziwne może się to wydawać komuś, kto nie zdaje sobie sprawy, że tę samą myśl
można rozkładać rozmaicie, przez co raz to, raz tamto występuje jako podmiot lub
orzeczenie [Frege, 1977, s. 54].

Zasadniczą rację wiąże jednak Frege z samą myślą, twierdząc, że:
W samej myśli nie jest przesądzone, co należy wziąć za podmiot [tamże, s. 54].

Widzimy tutaj wyraźny ruch w kierunku mówienia o samej myśli, samej
treści, która poddaje się różnorodnemu rozkładowi, ujawniającemu się za
każdym razem w odmiennym wyrazie językowym (inaczej w innym zdaniu).
Pamiętamy, że kiedy Frege mówi, że zdania:
[1] Prosta a jest równoległa do prostej b.
[1’] Kierunek prostej a jest równy kierunkowi prostej b.
wyrażają jedną i tę samą myśl, to automatycznie dodaje, że przejście od [1]
do [1’] polegało na odmiennym rozszczepieniu treści (myśli). Efektem nowego rozłożenia jest przejście od mówienia o równoległości między liniami
do mówienia o równości między kierunkami. Wiemy, że posługiwanie się
tym przykładem podporządkowane jest pokazaniu podobnej relacji między
zdaniami:
[2] Jest tyle samo F-ów co G-ów.
[2’] Liczba F-ów jest taka sama jak liczba G-ów.
Gdy porównujemy nowe rozłożenie treści, to pojawia się nie tylko nowe
pojęcie (odpowiednio: kierunku i liczby), lecz także zmieniają się relacje
(odpowiednio: nie mówimy o relacji między pojęciami, lecz między przedmiotami). O innych podanych przez Fregego przykładach powiemy w dalszej
części. Niemniej już to, co zostało powiedziane pokazuje, że rozszczepienie
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treści myśli sięga głęboko, a zdania, które mają wyrażać jedną i tę samą myśl
są składnikowo i strukturalnie odróżnialne względem siebie.
Zanim pójdziemy dalej, powiedzmy jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, gdyby myśl była związana ze zdaniem, tj. gdyby o złożeniu myśli można
było mówić wyłącznie derywatywnie w stosunku do struktury zdania lub
(jeszcze inaczej) gdyby cecha generatywności myśli była dziedziczona z generatywności środków językowych, to nie tylko mówienie, że różne zdania
wyrażają jedną i tę samą myśl byłoby wykluczone, lecz również twierdzenie,
że w samej myśli nie jest przesądzone, co należy wziąć za podmiot, a co
za predykat, nie miałoby racji bytu. Po drugie, już na tym etapie zdajemy
sobie sprawę, że twierdzenie, iż powyższe pary zdań mimo istotnych różnic
wyrażają jedną i tę samą myśl jest możliwe do zaakceptowania tylko wtedy, gdy myśl nie jest identyﬁkowana numerycznie z czymś, co nazywamy
znaczeniem językowym. Przenosząc to na grunt rozważań Fregego, trzeba
przyjąć, że w takiej sytuacji kategorii sensu, której on używa, nie można utożsamić z używanym obecnie terminem znaczenia językowego, czyli z czymś,
co jest wytwarzane wyłącznie przez użytkowników języka [Burge, 1990].
W celu pełniejszego zrozumienia powyższych założeń interpretacyjnych,
trzeba w tym miejscu poczynić dłuższą dygresję przypominającą pewne
ważne uwagi, które dla rozważań w tym punkcie zgłaszają przeciwnicy
proponowanej interpretacji. Zauważmy zatem, że identyﬁkując Fregowskie
pojęcie sensu (Sinn) z pojęciem znaczenia językowego (linguistic meaning)
i krytycznie oceniając twierdzenie [FT], dopowiada się najczęściej, że zasada
kompozycjonalności myśli wymaga, aby strukturę myśli zidentyﬁkować ze
strukturą zdania, a ujęcie myśli z rozumieniem składników zdania. Intuicja
obecna w tym twierdzeniu sprowadza się do przekonania, że rozumienie
nowego zdania jest wypadkową znajomości jego składników. Składamy sens
całości ze znanych nam części. A zatem, gdy zmieniają się składniki (części),
ulega zmianie ujęcie całości. Nie ma więc innego wyjścia, jak przyjąć – uważa
Dummett – zasadę K:
Jeśli jedno ze zdań zawiera pojęcie, którego nie zawiera drugie ze zdań, to te dwa zdania
nie mogą wyrażać tej samej myśli lub mieć tej samej treści [Dummett, 1991, s. 295].

Bezpośrednią konsekwencją zasady K jest podważenie twierdzenia, że
zdania w parach [α] wyrażają jedną i tę samą myśl21. W ten sposób widzimy, że nie tyle zgłasza się wątpliwość wobec podawanych przez Fregego
przykładów, ile podważa en bloc zasadę, że dwa zdania, o różnej strukturze
21

„[...] drugi wiersz każdej z par [α – A. G.] zawiera pojęcie – kierunku, przebiegu funkcji
lub liczby – którego nie zawiera pierwsze ze zdań we wspomnianych parach, zatem zgodnie
z Zasadą K nie mogą one wyrażać tej samej myśli” [Dummett, 1991, s. 295].
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predykatywnej, mogą wyrażać jedną i tę samą myśl. Przy takim podejściu
rodzi się wyraźny sceptycyzm wobec zasady [FT], zaś na czoło wysuwają
się dwa inne twierdzenia, które pojawiają się w pismach Fregego. Jedno, że
struktura myśli jest odbiciem struktury zdania. Drugie, że w samej myśli,
tak jak w każdym zdaniu, jest już przesądzone, co jest podmiotem, a co
predykatem. Sprawa jednakże sięga dalej. Wydaje się, że przy takim ujęciu
myśl nie jest czymś, co może stać się sensem (znaczeniem) jakiegoś zdania,
ale raczej czymś, co jest wyłącznie takim sensem.
Zauważmy, że jeśli całość argumentacji ustawi się w powyższym porządku,
to okazuje się, że myśl ujmujemy wyłącznie w trakcie ujęcia semantycznych
własności zdania, co prowadzi do włączenia poglądów Fregego w ciąg rozwojowy ﬁlozoﬁi analitycznej, zamykający się w twierdzeniu, że myśl jest czymś
językowo zależnym. W efekcie o myśli można mówić wyłącznie jako o sensie
pewnego zdania, a o strukturze myśli w kategoriach semantycznych relacji
między częściami zdania [Dummett, 1981, s. 478]. W konsekwencji oznacza
to tyle, że każda myśl posiada ściśle określone składniki i ściśle określoną
analizę. Twierdzenie, że myśl może być rozkładana rozmaicie nie jest brane
pod uwagę w kontekście, w którym odnosimy się do problemu związanego
z wyrażeniem jednej i tej samej myśli przez dwa różne zdania.
Także odróżnienie, które proponuje Dummett między analizą (analysis) a rozkładem (decompostion), choć istotne w pewnych aspektach, nie
zmienia jego stanowiska na temat możliwości wyrażania jednej i tej samej
myśli przez dwa strukturalnie różne zdania. Rozkład myśli na komponenty, w odróżnieniu od analizy myśli na składniki, nie jest brany pod uwagę
w kontekście, w którym dyskutujemy o możliwości uchwycenia treści myśli.
Wówczas rozkład myśli jest związany z wyróżnianiem złożonych predykatów
oraz odkryciem wspólnych wzorców, w jakie złożone myśli mogą wchodzić
między sobą. Może się tak zdarzyć – o czym jeszcze powiemy – że różne
myśli powielać będą te same wzorce inferencyjne oraz te same wzorce
wyrażeń predykatywnych. To jednak nie zmienia faktu, że myśl może być
analizowana wyłącznie w jeden sposób. Choć takie posunięcie zostało ocenione jako mało wiarygodne w sensie egzegetycznym, to jednak w dyskusji
nad problemem związku myśl-język pozwoliło tym, którzy starają się ująć
myśl w kategoriach konwencjonalnego znaczenia językowego na zbudowanie
bardziej jednolitego poglądu. Jego sednem było z jednej strony przyjęcie, że
części zdania wyznaczają części myśli, z drugiej zaś, że każde niedwuznaczne
zdanie dopuszcza jedyną formę analizy za pomocą pary argument-funkcja.
W takiej sytuacji nie było innego wyjścia, jak przyjąć, że analiza myśli przeprowadzana w zdaniu udostępnia ostateczne składniki myśli. Tego jednak
nie da się już pogodzić z hipotezą, że myśl może być analizowana na różne
sposoby. Ten końcowy wniosek, który można czytać jako twierdzenie: pary
[α] nie mogą wyrażać jednej i tej samej myśli, czerpie swą siłę z przyjęcia
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bardziej ogólnego rozstrzygnięcia, a mianowicie, że ujęcie struktury myśli
dokonuje się w wyniku ujęcia (analizy) struktury zdania. Wszystko to razem
opiera na zasadzie, że:
Nasze zrozumienie zdania zależy od naszego pojmowania tego, co je określa jako
prawdziwe lub fałszywe: zatem struktura, o której mowa, to ta, która jest relewantna
dla naszego pojmowania myśli, którą wyraża. Jednakże, dostęp do myśli mamy przez to
lub jakieś inne zdanie, które ją wyraża; do pojęcia struktury myśli dochodzimy poprzez
pojęcie struktury semantycznej zdania [Dummett, 1993a, s. 7-8].

Wydaje się, że istota sprawy sprowadza się do twierdzenia, że wyrazu
językowego myśli (zdania i jego części) nie traktuje się jako jednego z wielu
możliwych wyrazów dla danej myśli, lecz jako wyraz ostateczny i jedyny.
Jeśli taka jest pozycja Fregego, to nie może on bez radykalnej zmiany sensu
głosić tezy [FT]. W takiej sytuacji trzeba przyjąć, że język, którego się uczymy,
jest jednocześnie językiem, w którym myślimy.
Wprowadzona wyżej dłuższa dygresja na temat twierdzenia K jako
ważnego aspektu argumentacji na korzyść poglądu wiążącego myśl z językiem pokazuje wyraźnie, że broniąc tezy [FT] trzeba pokazać, na czym
polega rozkład myśli. Mówiąc bardziej szczegółowo, trzeba wydobyć z prac
Fregego uzasadnienie twierdzenia, że myśl może być rozkładana rozmaicie.
Składnikiem tego uzasadnienia musi być pokazanie, co takiego kryje się
pod twierdzeniem rozkładu myśli (jej treści), który dokonuje się w parach
[α]. Częścią tego zadania jest także pokazanie, że nowy rozkład wiąże się
często z wyróżnieniem nowego pojęcia oraz podaniem nowej treści w zdaniu
o nowej formie logicznej. Celem unaocznienia tej procedury przejdźmy do
analizy fragmentu z Grundlagen der Arithmetik.
Sąd „prosta a jest równoległa do prostej b” symbolicznie a || b może być traktowany
jako równość. Czyniąc tak otrzymujemy pojęcie kierunku i mówimy: „kierunek prostej
a jest równy kierunkowi prostej b”. [...] Rozszczepiamy więc treść inaczej niż zwykle
i otrzymujemy w ten sposób nowe pojęcie [Frege, 1986, s. 181].

Expressis verbis Frege mówi tutaj o możliwości rozkładu treści na
różne sposoby. Rozkład treści jest drogą prowadzącą do uzyskania nowego
pojęcia, które pojawia się dzięki rozszczepieniu treści myśli. Jest to rodzaj
intelektualnej aktywności, dzięki której dochodzi do nowej artykulacji
myśli ujętej w pierwotny sposób. Nowe pojęcie jest niejako wydobywane
w wyniku analizy treści myśli, którą wyrażamy w pierwszej artykulacji.
Innymi słowy, nie wychodzimy poza treść danej myśli, ale pozostając w jej
obszarze dokonujemy takiego rozkładu, który pozwala na nową artykulację,

Źródło: Academicon.pl

jedna myl – dwa zdania



w której pojawia się pojęcie kierunku. W związku z tym zamiast operowania
pojęciem równoległości || używamy ogólniejszego pojęcia identyczności =.
W rezultacie nie mówimy już o równoległości między dwiema prostymi, lecz
o identyczności między dwoma kierunkami. Jednocześnie stawia się tutaj
wyraźną hipotezę, że mamy tutaj cały czas do czynienia z jedną i tą samą
myślą (treścią). W obu artykulacjach wyrażamy tę samą treść, odmiennie
jedynie rozłożoną [por. Bell, 1996]. W trakcie analizy myśli lub jej rozkładu
pozostajemy zatem ciągle w jej obszarze, co koresponduje z wyjaśnieniem,
które podaje Frege w paragraﬁe 88 Grundlagen der Arithmetik:
Jeśli przedstawić pojęcia (czy ich zakresy) jako obszary płaszczyzny, to pojęciu zdeﬁniowanemu za pomocą przyporządkowanych cech charakterystycznych odpowiada obszar,
który jest wspólną częścią obszarów odpowiadających przyporządkowanym cechom
charakterystycznym. Granica tego obszaru będzie składała się z kawałków granic obszarów danych. Przy deﬁnicji takiej chodzi więc o to – mówiąc obrazowo – aby dane
już linie wykorzystać w nowy sposób do ograniczenia pewnego obszaru. Nie pojawia się
przy tym nic nowego. Bardziej owocne deﬁnicje pojęć wytyczają granice, które dotąd
nie były jeszcze dane. Nie widać z góry co da się z nich wywnioskować; nie wyciąga
się przy tym ze skrzyni czegoś, czego się już tam wcześniej nie włożyło [1986, s. 199].

Frege zdaje się tutaj mówić zarówno o dwóch możliwych analizach myśli,
jak również o racjach, ze względu na które możemy mówić o nowym rozkładzie myśli. Cechą dystynktywną nowej artykulacji jest przede wszystkim
pojawianie się nowych granic pojęć, dotąd jeszcze nam nie danych. Nowy
rozkład myśli nie jest jednak wynikiem uprzedniego dodania do analizowanej
treści czegoś nowego. Jak mówi Frege, ze skrzyni wyciąga się tylko to, co
zostało do niej uprzednio włożone.

A

P

B
Q

C

D

Diagram 1. A+B+C+D=E

R
S

Diagram 2. A+B+C+D=P+Q+R+S

Zdaniem M. Beaney’a, za którym przytoczono te dwa diagramy, dostrzegamy, że drugi rozkład myśli jest nie tylko różny od pierwszego, lecz również
dostarcza nowej wiedzy – choć w żaden sposób w trakcie tego drugiego rozkładu nie wyszliśmy poza treść pierwszego rozkładu. W związku z tym nowe
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pojęcie, które pojawia się w drugim rozkładzie myśli, było obecne w treści
myśli, tak jak rośliny w swoich nasionach [Frege, 1986, s. 198]. O cennym
rozszerzeniu naszej wiedzy mówimy więc wyłącznie ze względu na nowe
rozłożenie myśli, której dystynktywną cechą jest wydobycie na powierzchnię nowego pojęcia. W tym sensie osiągnięta dzięki nowej artykulacji myśli
wartość poznawcza ma zasadniczo odmienne źródła niż te, ze względu na
które Frege uznaje, że zdanie [19] w stosunku do zdania [20] jest cennym
rozszerzeniem naszej wiedzy. W związku z tym nowy rozkład myśli nie jest
związany z podstawieniem lub zastąpieniem sensu jednej nazwy sensem
drugiej. Odmienne rozszerzenie naszej wiedzy – pojawiające się w wypadku nowego rozkładu myśli – nie przekreśla jednak, że w obu artykulacjach
mamy do czynienia z jedną i tą samą myślą – nie zaś z dwiema, jak ma to
miejsce w przypadku myśli wyrażanych przez zdania, w których raz występuje termin Gwiazda Wieczorna, a raz Gwiazda Poranna.
Potwierdzeniem i rozwinięciem twierdzenia, że w nowym rozkładzie
myśli pojawia się nowe pojęcie i że faktu tego nie należy wiązać z doczepieniem nowej treści z zewnątrz są przykłady par zdań, które Frege wymienia
w Begriﬀsschrift: „Wodór jest lżejszy od dwutlenku węgla” oraz „Dwutlenek
węgla jest cięższy od wodoru” [Frege, 1997, s. 63]. Mimo zmiany porządku
argumentów oraz pojawienia się w tych artykulacjach odmiennych funkcji, treść pojęciowa pozostaje ta sama [por. Beaney, 1996, s. 227]. Nowym
momentem, na który należy tym razem zwrócić uwagę jest to, że kiedy
porównujemy jedną artykulację z drugą, to nie pytamy o relację między
pojęciami występującym w tych dwóch artykulacjach. Innymi słowy, nie
pytamy o relację między pojęciami w izolacji, tzn. poza kontekstem myśli,
lecz pytamy, czy myśl, w której występuje pojęcie δ jest identyczna z myślą,
w której występuje pojęcie φ. Dopiero w kontekście myśli ujawnia się pełna
treść pojęcia, a związki między pojęciami ujawniają się wtedy, gdy analizujemy relacje między myślami. Nie można wybierać z jednej myśli jej „części”
i zestawiać z „częścią” drugiej myśli. Kiedy więc mówimy, że 9 > 3 wyraża
tę samą myśl, co zdanie 3 < 9, to błędem byłoby pytać, czy pojęcia: > oraz
< wyrażają jedną i tę samą treść.
Analogicznie dotyczy to zdań z dwutlenkiem węgla i wodorem. Warunkiem dostrzeżenia relacji między dwoma pojęciami jest uprzednie ujęcie
myśli oraz dostrzeżenie, że oba zdania stoją w takiej oto relacji, że jedno
i drugie wyraża jedną i tę samą myśl. Widać tutaj jasno, że w pierwszej
kolejności odnosimy się do całej myśli i relacji między myślami, a nie do
relacji między składnikami myśli. Stąd jest oczywiste, że może się zdarzyć,
iż ktoś, kto rozumie wyrażenie „jest cięższy niż” może nie rozumieć wyrażenia „jest lżejszy niż”. Widzimy jednak, że nie od tego pytania rozpoczyna
się analiza myśli. W tym porównaniu chodzi o dojrzenie relacji między
dwoma artykulacjami myśli. Nie mówimy tutaj o rozumieniu składników
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zdania, lecz o ujęciu i analizie myśli. Według Bella takie posunięcie wiąże
się z wprowadzeniem
[...] wyraźnego odróżnienia między ujęciem pewnej myśli (pojęcia), a rozumieniem
danego zdania (lub predykatu) [Bell, 1996, s. 594].

Na tym tle widzimy, że gdy chodzi nam o analizę myśli, to nie odnosimy się do tego rodzaju transformacji, który spotkamy w trakcie zmiany
strony czynnej na bierną. Jak pamiętamy, wystarczającym warunkiem jej
przeprowadzenia była wyłącznie znajomość reguł gramatycznych. Mówiąc
w skrócie, należy odróżnić analizę samej myśli od rozumienia wyrażeń
wchodzących w skład zdania wyrażającego daną myśl. Odwoływanie się
do reguł gramatycznych, a więc do znajomości języka, byłoby konieczne,
gdybyśmy nie odróżniali rozkładu myśli od transformacji gramatycznej.
Wydaje się jednak, że już na tym etapie naszych rozważań można przyjąć,
iż jest to odróżnienie narzucające się. W tym kontekście widzimy, iż teza,
że: „jeśli jedno ze zdań zawiera pojęcie, którego nie zawiera drugie ze zdań,
to dwa zdania nie mogą wyrażać tej samej myśli” nie jest słuszna. Owa teza
byłaby przekonywająca – jak sądzi Dummett – gdyby rozkład myśli był rodzajem zmiany lingwistycznej, analogicznej do tej, z jaką mamy do czynienia
w trakcie zmiany strony czynnej na bierną. Wykazując jednak, iż tak nie jest
teza K traci swoje teoretyczne zaplecze. O tym, że teza ta jest strategicznie
i wewnętrznie wątpliwa mówi także Bell. Przekonanie o wewnętrznym
związku myśli i zdania dałoby się bowiem utrzymać tylko wtedy, gdyby
założyć w punkcie wyjścia, że „analiza myśli jest analizą zdania” [Bell, 1996].
Trudność w akceptacji zasady K na gruncie poglądów Fregego, uważa
dalej Bell, polega na tym, że jej przyjęcie prowadzi do podważenia sporej
ilości twierdzeń, które Frege zdaje się głosić. Wyjdźmy od przykładu, który
rozważają zarówno ci, którzy nawiązując do prac Fregego wiążą myśl z językiem, jak i ci, którzy argumentują za przeciwnym stanowiskiem. Podkreśla
się, że gdybyśmy przyjęli zasadę K, to rozważając kolejno dwa wyrażenia
predykatywne:
(i) ξ jest większe niż 1 i dla każdego n, jeśli n jest podzielne przez ξ, to
albo n = ξ albo n = 1
(ii) ξ jest liczbą pierwszą
musimy przyjąć, że wyrażają one różne pojęcia. Idąc dalej musimy także
przyjąć, że i zdania:
(iii) 13 jest większe niż 1 i dla każdego n, jeśli n jest podzielne przez 13, to
albo n = 13 albo n = 1
(iv) 13 jest liczbą pierwszą
muszą wyrażać dwie różne myśli. Zdaje się więc, mówi w tym miejscu Bell,
że zasada K podpowiada nam, że myśl, która zawiera pojęcia bycie podziel-
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nym przez 1 i bycie podzielnym przez siebie samą, nie może być identyczna
z myślą wyrażoną w (iv), co wydaje się trudne do zaakceptowania [Bell, 1996].
Moglibyśmy powiedzieć, że w uwadze Bella pojawia się przypuszczenie, że
niesynonimiczność (czyli niewyrażanie jednej i tej samej myśli) przez zdania
(iii) i (iv) jest bezpośrednią konsekwencją różnicy między (i) i (ii). Dummett,
argumentując za interpretacją wiążącą myśl z językiem, widzi sprawę nieco
inaczej. Jego zdaniem różnica między (iii) i (iv) może zachodzić nawet wtedy,
gdy uznamy, że wyrażenie predykatywne „... jest liczbą pierwszą” posiada
w zasadzie ten sam sens, co złożony predykat służący jako jego deﬁniens. Sedno sprawy sprowadza się do tego, że to, co uzyskujmy w (i) i (ii) pojawia się
nie w wyniku analizy myśli, lecz jest efektem operacji dekompozycji myśli.
Proces dekompozycji myśli prowadzący do wyróżnienia jej komponentów
nie jest częścią procesu ujęcia myśli (resp. analizy myśli). A więc nawet jeżeli
odkryjemy, że w wyniku wspomnianej operacji oba wyrażenia predykatywne
wyrażają to samo pojęcie, to i tak z tej wiedzy nie korzystamy w przypadku
ujęcia myśli. Jeśli pamiętamy, że ujęcie myśli dokonuje się poprzez analizę
wyrażenia językowego wyrażającego daną myśl, to musimy przyznać – kontynuuje Dummett – że (ii) nie jest składnikiem zdania (iii)22. Jeśli nie jest
składnikiem wyrażenia, to bezpośrednio nie bierze udziału w procesie ujęcia
myśli [por. Bermúdez, 2001].
Właściwie Zasada K nie pozwala na identyczność treści nawet deﬁnicyjnie ekwiwalentnych predykatów oraz zdań zawierających je, przynajmniej jeżeli się przyjmie Fregego
doktrynę analizy. Zdanie „13 jest liczbą pierwszą” i jego deﬁnicyjne rozszerzenie są
oczywiście blisko powiązane: jedyną różnicą pomiędzy nimi jest to, co w terminologii
Begriﬀ sschrift było jedynie jednym z różnych możliwych sposobów traktowania jej,
a co stało się integralne dla treści jego deﬁnicyjnego skrótu „13 jest liczbą pierwszą”.
Predykat „...jest liczbą pierwszą” istotnie ma ten sam sens, co złożony predykat służący
jako jego deﬁniens; jednak sens nie jest konstytuantem myśli wyrażonej przez zdanie
rozszerzone [Dummett, 1991, s. 299].

Nawet jeśli zaakceptujemy wyjaśnienie, że czym innym jest rozważać
rzecz na poziomie związku między zdaniami i wyrażeniami predykatywnymi
a myślami i pojęciami, to i tak interpretacja Dummetta stoi w pewnej kolizji
z dwoma twierdzeniami Fregego, które wprost odnoszą się do idei wyrażania
jednej i tej samej myśli przez dwa różne zdania. Zauważmy, że przypuszczenie,
22

Widać tutaj wyraźnie, że analizę myśli (ujęcie myśli) wiąże się z zasadą kompozycjonalności, zaś rozkład myśli wiąże się z zasadą kontekstu. Dummett uznając związek
izomorficzny myśli i zdania nie ma innego wyjścia, jak uznać, co najmniej z epistemologicznej perspektywy, że ujęcie myśli (czytaj rozumienie wyrażenia językowego) dokonuje
się w drodze ujęcia jej składników. Nie musi to wykluczać w innej perspektywie (szczególnie w kontekście rozważań semantycznych) tego, że priorytet przysługuje zdaniu a nie jego
składnikom.
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które miało być asumptem do sformułowania zasady K, sprowadzało się do
tego, że zdanie „13 jest większe niż 1 i dla każdego n, jeśli n jest podzielne
przez 13, to albo n = 13 albo n = 1” posiada swoją jednoznacznie określoną
analizę ukazującą części myśli. Analiza części zdania jest bowiem jedynym
sposobem podania strukturalnego modelu dla wyrażanej myśli. W odróżnieniu od zdania (iv), zdanie (iii) wyraża coś, co nazywa się złożoną myślą.
Każda z myśli wyrażana jest w określony sposób, co ujawnia dalsza analiza
najpierw zdania „13 jest większe niż 1” i potem zdania drugiego (dla każdego n, jeśli n jest podzielne przez 13, to albo n = 13 albo n = 1). W związku
z tym ci, którzy argumentują za związaniem struktury myśli ze strukturą
zdania dowodzą, że w takiej sytuacji zdania (iii) i (vi) nie mogą wyrażać
jednej i tej samej myśli, gdyż pierwsze zdanie (pierwsza analiza) wymaga
ujęcia myśli jako złożonej, analiza zaś drugiego zdania przedstawia myśl jako
jednostkową. Nie ma więc tutaj znaczenia, że w wyniku dekompozycji zdania
(w odróżnieniu od analizy) dochodzimy do wyróżnienia obu predykatów
podanych (i) i (ii), wyrażających te same pojęcia lub że (ii) jest deﬁniensem
dla (i).
Zauważmy, że takie rozwiązanie koliduje z tym, co Frege mówi w Gedankenfüge. Według niego zdanie „A i A” wyraża tę samą myśl, co zdanie
„A”. W tym fragmencie Frege mówi wprost o identyczności myśli (sensu),
podkreślając, że nie chodzi tutaj wyłącznie o identyczność na poziomie
wartości logicznej (czyli Bedeutung). Dodatkowo zestawiając wspomniany
przykład z różnicą między zdaniami „A i B” oraz „B i A” podkreśla, że w obu
przypadkach chodzi o różnicę z tego samego poziomu. W innym fragmencie,
który nie tylko podważa zasadę K, ale także odróżnienie między analizą
a rozkładem myśli (którą Dummett wprowadził m.in. po to, aby móc przypisywać Fregemu twierdzenie o izomorﬁcznym związaniu zdania i myśli)
Frege wyraźnie mówi, że:
Musimy odróżnić zdanie i myśl, którą ono wyraża. Jeśli występujące w zdaniu wyrażenie
wyjaśniające [der erklärende Ausdruck, deﬁniens – A. G] zastąpimy przez wyrażenie
wyjaśnione [der erklärte Ausdruck, deﬁniendum – A. G.], to nie dotknie to samej myśli.
Jest prawdą, że otrzymamy różne zdanie, gdy dokonamy takiej zamiany, jednakże nie
otrzymamy nowej myśli [Frege, 1969, s. 225].

Uwzględniając te wyjaśnienia, trzeba przyjąć, że przy założeniach, jakie
przyjmuje Frege na temat myśli, nie można uznawać synonimiczności (i) i (ii),
a odrzucać synonimiczność (iii) i (iv). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zmieni
się istotne założenia, na których opiera się wywód Fregego. W szczególności zawiesi się twierdzenie, że myśl może być rozkładana na różne sposoby,
a uzna się, że myśl jest wsobnym składnikiem znaczenia językowego.
Na tym etapie naszych rozważań, chcąc wesprzeć interpretację sugerującą niezależność myśli od języka, warto przywołać uwagę Fregego z Booles
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rechnende Logik und die Begriﬀsschrift, gdzie czytamy, że możliwość rozbioru myśli na argument i funkcję suponuje, iż myśl (treść nadająca się do
osądu) jest wewnętrznie złożona (in sich gegliedert) [Frege, 1969, s. 18-19].
Nie przypisuje się tutaj myśli jakiejś konkretnej formy logicznej czy konkretnego układu części, lecz jedynie podkreśla się, że należy traktować myśl
jako coś wewnętrznie złożonego. Właśnie wewnętrzna złożoność myśli
sprawia, że poddaje się ona analizie, w której wyróżnia się coś, co nazywa
się argumentem i coś, co nazywa się funkcją – czyli części nasycone i nienasycone. Zgodnie z tym, możliwość rozkładu myśli nie jest jej narzucona
przez możliwe artykulacje w języku. Język, można powiedzieć, udostępnia
jedynie możliwe artykulacje, lecz ich nie narzuca, a z pewnością nie sprawia,
że myśl jest jednostką złożoną.
Teza o wewnętrznym złożeniu myśli jest jedną z racji, ze względu na
które Frege podkreśla wyjątkową wartość i przewagę analizy za pomocą pary
argument-funkcja nad analizą za pomocą pary podmiot-predykat. Istotna
przewaga analizy za pomocą pary argument-funkcja płynie z faktu, że w jej
trakcie jest nam dane nie tylko to, co w konkretnym przypadku jest argumentem, a co wyrażeniem funkcyjnym, lecz również dana jest za każdym
razem możliwość analizy alternatywnej. Mówi o tym Frege w Begriﬀsschrift,
prezentując przykład z wodorem i dwutlenkiem węgla. Z przedstawionej tam
analizy dowiadujemy się, że w trakcie rozłożenia treści myśli „wodór jest
lżejszy niż dwutlenek węgla” na argument „wodór” i funkcję „być lżejszym
od dwutlenku węgla” uzyskujemy równocześnie wiedzę, że tę samą treść
możemy rozłożyć w odmienny sposób, a mianowicie tak, iż „dwutlenek
węgla” stanie się argumentem, zaś „bycie cięższym od wodoru” funkcją
[Frege, 1997, s. 63; por. Beaney, 1996, s. 238]. Ujmując zatem treść za pomocą
pary argument-funkcja w jeden sposób, widzimy, że można ją ująć także
w odmienny sposób. W tym względzie analiza za pomocą pary argument-funkcja ukazuje prawdę, że myśl może być analizowana na różne sposoby,
czyli że dla każdej treści nadającej się do osądu nie istnieje wyłącznie jeden
sposób, w jaki może być ona rozłożona [Frege, 1976, s. 165].
Przewaga rozbioru argument-funkcja nad rozbiorem podmiot-predykat
nie polega wyłącznie na tym, że ten pierwszy lepiej koresponduje z tezą
o pierwszeństwie myśli nad pojęciem, lecz nade wszystko na tym, że w trakcie analizy za pomocą pierwszej z tych par dane są nam niejako prima
facie alternatywne analizy, co w efekcie pozwala na odróżnienie myśli i jej
sposobu prezentacji w języku. Nie można więc twierdzić, że wprowadzenie
do gry pary argument-funkcja wiąże się z prostym wprowadzeniem nowej
gramatyki języka, zastępującej dotąd używaną. Frege podkreśla we wstępie
do Begriﬀsschrift, iż chodzi mu o strukturę myśli, dzięki czemu będzie można
osiągnąć podstawowe zadanie ﬁlozoﬁi polegające na przełamaniu panowania
słowa nad ludzkim duchem [tamże, s. 48]. Powodem napisania Begriﬀsschriﬀ t
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jest wyłącznie – jak podkreśla Frege – wyrażenie treści, przedstawienie tego,
co dzieje się na poziomie myśli23.
W tym też sensie analiza za pomocą pary argument-funkcja związana jest bardziej z samą myślą niż z językiem [por. Bell, 1996]. Możliwość
rozkładu myśli na różne sposoby, czy inaczej wiedza o alternatywnych
rozbiorach myśli, dana jest nam w trakcie każdego partykularnego rozbioru. Pamiętajmy, że możliwość alternatywnych rozbiorów przekłada się
na tezę o równorzędności tych rozbiorów i braku jednego wyróżnionego
rozbioru. W tym właśnie kontekście trzeba umieścić stwierdzenie Fregego,
że „słowo jednostkowy nie odnosi się do samej myśli, lecz jest związane
z konkretnym jej rozbiorem” [Frege, 1969, s. 218]. W tym stwierdzeniu Frege
przestrzega, aby konkretnego rozbioru myśli nie potraktować jako rozbioru
wyróżnionego i ostatecznego. Innymi słowy, chce powiedzieć, że wyrazu
myśli w języku nie można traktować jako wyrazu ostatecznego. Zauważmy
ponadto, że przywołane wyżej twierdzenie pada po wygłoszeniu tezy, że
„jedna i ta sam myśl może być analizowana na różne sposoby” [Frege, 1969,
s. 218]. Na tej podstawie wydaje się, iż trzeba odrzucić hipotezę Dummetta,
zgodnie z którą Frege miałby postulować istnienie ostatecznej i wyróżnionej
analizy myśli. Hipoteza ta słuszna byłaby tylko wtedy, gdyby Frege odrzucał
tezę [FT], przyjmując jednocześnie słuszność twierdzenia o izomorﬁcznym
związku między myślą a zdaniem. Pokazaliśmy jednak wcześniej, że zdania
egzempliﬁkujące we właściwym sensie twierdzenie [FT] posiadają odmienną
logiczną strukturę – każde z tych zdań udostępnia odmienny rozkład myśli.
Jeśli rzeczywiście owe rozkłady są odmienne, a wszystkie jednocześnie są
rozkładami jednej i tej samej myśli, to nie można zgodzić się, że analiza za
pomocą pary argument-funkcja dostarcza jednego wyróżnionego rozbioru
myśli.
Do tego, co powiedzieliśmy dodajmy jeszcze jeden nowy aspekt, który
łączy się z twierdzeniem mówiącym, iż słowo jednostkowy nie odnosi się
do samej myśli, lecz jest związane z konkretnym jej rozbiorem – widzimy
tu, gdzie Frege lokalizuje funkcję języka. Brak wyróżnionego (ostatecznego)
wyrazu myśli łączy się z tezą, że sam wyraz myśli (środek językowy wyrażający myśl) nie jest związany z myślą, lecz z naszym jej ujęciem, które
zależnie od użycia środków językowych może się różnić między sobą. Stąd
też odnajdujemy u Fregego wiele stwierdzeń mówiących, aby dla jakiejkolwiek
treści nadającej się do osądu istniał tylko jeden sposób, w jaki może być ona
23
Właściwym przedmiotem każdej nauki – przekonuje Frege – nie jest język, lecz to,
co język wyraża, relacje inferencji nie są relacjami, które swoje uzasadnienie czerpią z relacji
zachodzących na poziomie wyrażeń, wręcz przeciwnie, są to relacje na poziomie myśli (sądów) [1976, s. 71-89]. Warto również zauważyć, że kiedy Frege rozważa relacje inferencyjne,
to w pierwszej kolejności opisuje połączenia (związki) na poziomie myśli (mówi o Gedankenfüge, a nie Satzfüge).
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rozłożona lub że jakiś wybrany jeden z możliwych rozkładów myśli mógłby
mieć obiektywną nadrzędność nad innymi.
Łączna wymowa podanych dotąd wyjaśnień ma pokazywać, że w naturę
myśli jest wpisana podatność na konﬁgurowanie jej na różne sposoby. Stąd
żaden konkretny sposób rozkładu myśli nie może być związany z nią wewnętrznie. Nowe konﬁgurowanie myśli, nowy sposób jej rozkładu, sprawia, że nasze
myślenie wiąże się z pojawianiem się nowych wartości poznawczych, przyrostem wiedzy. Dostrzeganie, mówiąc współczesnym językiem, ﬂeksybilności
myśli (tradycyjnie jej nowego rozkładu) jest tym, co sprawia, że nasze myślenie
staje się twórcze w sensie ogólnym a nie specyﬁcznym. Dostrzeżenie ﬂeksybilności treści (myśli) tworzy ﬂeksybilność myślenia. Zauważmy jednak, że te
rozkłady myśli, które można nazwać odmiennymi sposobami ujęcia tej samej
myśli, są połączone z artykulacjami myśli w języku. Choć żaden z rozkładów
myśli nie jest jej rozkładem jedynym i ostatecznym, to zauważmy, że dokonuje
się w języku. Stąd odnajdujmy u Fregego wiele twierdzeń, mówiących, że:
To, co można osiągnąć dzięki językowi, jest zdumiewające. Dzięki małej liczbie dźwięków
i ich połączeń jesteśmy w stanie wyrazić nieograniczenie wiele myśli, wśród nich także
te, które nigdy dotąd nie zostały ujęte i wyrażone przez człowieka. Dzięki czemu jest
to możliwe do osiągnięcia? Dzięki temu, że myśl ma części, z których jest zbudowana.
I części te odpowiadają częściom dźwięków, z których zbudowane jest zdanie wyrażające myśl, tak więc budowa zdania z części zdania odpowiada budowie myśli z części
myśli [Frege, 1969, s. 243].

Rola języka jest kluczowa i wyjątkowa. Każde ujęcie myśli jest związane
z konkretnym jej rozbiorem, z konkretną jej analizą, która bez języka praktycznie byłaby niemożliwa do przeprowadzenia. Niemniej – jak podkreślaliśmy wyżej – alternatywność rozbioru jest wpisana w każde ujęcie myśli.
Możliwość alternatywnej analizy wpisana jest w każdy partykularny rozkład
myśli za pomocą pary argument-funkcja. Z tego faktu trzeba wyciągnąć
jeszcze jeden wniosek, a mianowicie, że możliwość alternatywnego rozkładu
myśli jest dana uprzednio w stosunku do konkretnej werbalnej artykulacji
myśli w języku. Nie jest więc tak, iż złożoność myśli (jej ﬂeksybilność i związana z nią generatywność) jest narzucana przez język, w którym zastajemy
określone formy wyrazu, wykorzystywane następnie do konkretnej analizy
myśli. Pokazaliśmy, że jeśli popatrzymy na pary [α], wyrażające jedną i tę
samą myśl, to trudno przyjąć, iż to dzięki określonym transformacjom językowym, podobnym do tych, jakie są potrzebne do przejścia od zdania ze
strony czynnej do biernej, da się wyjaśnić przejście od zdania „prosta a jest
równoległa do prostej b” do zdania „kierunek prostej a jest równy kierunkowi prostej b” i uzasadnić tym samym nowy rozkład myśli. W tym sensie
za błędne trzeba uznać wyjaśnienie, w ramach którego struktura zdania
miałaby wyznaczać możliwość rozkładu myśli.
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Celem wzmocnienia poglądu, który tutaj przedstawiamy, zwróćmy
uwagę na dwie kolejne sprawy. Zauważmy, że argumenty dotyczące odróżnienia myśli od zdania znajdują swoje zastosowanie także wówczas, gdy
w pierwszej kolejności mówi się o sensie zdania. Wprowadzenie kategorii
sensu w modelu semantycznym Fregego nie wiązało się bynajmniej z intencją potraktowania myśli będącej sensem zdania jako czegoś w rodzaju
bytu językowego. Kategoria sensu, czyli Fregowski Sinn, służy raczej temu,
aby pokazać, jakie funkcje pełni myśl, czyli gdzie należy ją umiejscowić
w schemacie znak-sens-znaczenie. Zauważmy dalej, że reguła, według której
ta sama myśl może być wyrażana prze różne zdania znajduje aplikację także
w stosunku do sensu. Ten sam sens można wyrazić rozmaicie, za pomocą
różnych zdań. O zrównaniu myśli z kategorią sensu zdania świadczy zatem
aplikacja tej samej reguły.
Chcę jedynie podkreślić, że w różnych wyrażeniach bywa często coś wspólnego; nazywam to sensem, zaś w przypadku zdań myślą. Nie można zapoznawać faktu, że ten
sam sens i tę samą myśl można wyrażać rozmaicie, przy czym różnica leży nie w sensie,
lecz tylko w sposobie jego ujmowania, w jego oświetleniu czy zabarwieniu [Frege, 1977,
s. 50].

Następnie podkreślmy, że kategoria sensu w teorii Fregego związana
jest z opisem sposobu dania, czyli ze sposobem, w jaki udostępnia się nam
znaczenie24. W związku z tym tzw. publicznej dostępności sensu/myśli
nie należy wyjaśniać odwołując się wyłącznie do publicznej dostępności
języka lub czegoś, co określamy mianem opanowania języka (mastering
the language) [Burge, 1979, s. 409]. Wydaje się więc, że argumentacja na
korzyść tezy [FT] w takim kształcie, w jakim jest ona tutaj prezentowana,
wikła nas – co jest nam dane już po raz kolejny – w obronę odróżnienia
24
Odmienne zdanie w tej kwestii ma Dummett. W jego opinii kategoria sensu związana jest pierwotnie z kategorią referencji (Bedeutung). Jeśli sens jest środkiem do osiągnięcia
referencji lub dotarcia do niej, to zdaniem Dummetta pojęcie sensu nie może być wyjaśnione
bez odniesienia do kategorii referencji. Pojęcie referencji (Bedeutung) wydaje się pojęciem
bardziej pierwotnym. Jeśli – kontynuuje Dummett – pojęcie referencji posiadamy wcześniej
niż pojęcie sensu, to nie możemy pojmować posiadania referencji jako cechy sensu, lecz tylko
jako cechę jakiegoś wyrażenia. Wyrażenie jest czymś, co ma referencję i to jemu referencja
jest przypisywana w pierwotnym znaczeniu, chociaż posiadanie tej czy innej referencji związane jest z sensem. Przy takim postawieniu sprawy, jeśli referencja związana jest pierwotnie
z wyrażeniem, a sens jest środkiem, dzięki któremu referencja dochodzi do skutku, to sens
jest zawsze sensem jakiegoś wyrażenia mającego określoną referencję (znaczenie). Mając na
uwadze ten systematyczny argument Dummett twierdzi, że nawet jeśli Frege mówi, iż interesuje go myśl, a nie zdanie, to i tak jego teoria sensu pokazuje raczej, że niemożliwe jest
podanie wyjaśnienia, czym jest myśl bez odwołania się do wyrażających ją wyrażeń językowych. Powiązanie zatem kategorii myśli z sensem jest ważną wskazówką potwierdzającą, że
teoria myśli jest w istocie teorią języka [Dummett, 1991, s. 255].
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ujęcia myśli od rozumienia zdania25. Innymi słowy, obrona tezy [FT] zakłada pośrednio odróżnienie myśli od lingwistycznego znaczenia, czyli
tego czegoś, co skorelowane jest z wyrażeniem językowym w sposób stały,
niezależnie od jednostkowych artykulacji26. Tym samym z twierdzenia, że
dla tej samej myśli można znaleźć dwa strukturalnie różne zdania wyrażające ją, wyciąga się wniosek, że między myślą a językiem zachodzi stosunek
zewnętrzny.

4.3. Myśl jako wartość poznawcza i identyczność myśli
Przyjęcie tezy [FT] wraz z uznaniem, iż jest to teza na temat samej myśli
prowadzi zawsze do postawienia pytania o kryterium, dzięki któremu jesteśmy
w stanie rozstrzygać, kiedy dwa zdania o odmiennej strukturze logicznej
wyrażają jedną i tę samą myśl. Sposób, w jaki Frege deﬁniuje identyczność
myśli wymaga szczególnej ostrożności. Po pierwsze dlatego, że musimy
odróżnić, kiedy dwa wyrażenia językowe wyrażają jedną i tę samą myśl od
sytuacji, kiedy podzielają wyłącznie tą samą wartość logiczną (znaczenie/
Bedeutung). Tym samym musimy odróżnić względem siebie dwa odmienne
ujęcia identyczności. Po drugie, wiemy, że poszukiwane identyczności musi
uwzględniać także fakt, że dwa zdania wyrażające jedną i tę samą myśl mogą
się różnić między sobą nie tylko gramatycznie i stylistycznie, lecz również
logicznie. Innymi słowy, musimy pamiętać, że wyrażenie jednej tej samej
myśli za pomocą dwóch strukturalnie różnych zdań ma swoją wartość poznawczą. Z jednej strony wiemy, że jest to wartość poznawcza, by tak rzec,
25

Dummett zwraca również uwagę, że przyjęcie takiego stanowiska, które – najkrócej mówiąc – głosi niezależność myśli od języka, czyli istnienie tzw. nagich myśli lub myśli
bezjęzykowych (languageless thought), prowadzi do dużego problemu. Przyjmując bowiem
możliwość istnienia i ujęcia myśli bez nośnika (vehicle), stajemy praktycznie przed niewykonalnym zdaniem wytłumaczenia, w jaki sposób myśl może mieć nośnik, może być skojarzona
z nośnikiem. Sprawia to, że pojęcie myślenia w języku staje się trudne do zrozumienia, jeśli
nasze myślenie nie musi przebiegać w jakimś medium [por. tamże, s. 261-262].
26
Konwencjonalnym znaczeniem lingwistycznym jest to, co decyduje, że zwykły użytkownik języka rozumie wyrażenia danego języka. Zgodnie z tym Burge podkreśla, że „[...] in
order to understand something in this sense, a speaker of language must be able on reflection to
articulate or recognize, without further instruction correct explication of meaning, at least in
those cases of meaning where explications are relevant to understanding. So for example, those
who understand the conventional linguistic meaning of «chair» could on reflection articulate
or at least recognize as correct a correct dictionary explication” [1990, s. 55]. Burge jednocześnie
podkreśla, że Fregowska kategoria sensu różni się od większości współczesnych teorii znaczenia
lingwistycznego (linguistic meaning) niezależnie od tego, czy ich charakterystyka ma charakter
bardziej społeczny czy idiolektyczny [por. Putnam, 1998, s. 93-184; Odrowąż-Sypniewska, 2006].
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o wiele „większa” niż ta, jaką uzyskujmy zastępując zdanie w stronie czynnej
zdaniem w stronie biernej. Z drugiej strony wiemy, że wartości poznawczej,
jaką przynosi rozłożenie myśli w odmienny sposób za pomocą dwóch strukturalnie różnych zdań, nie można zrównać z zastąpieniem terminu Gwiazda
Wieczorna terminem Gwiazda Poranna czy zastąpieniem wyrażenia „2³ + 1”
przez „3²” w wyrażeniu „2³ + 1 = 3²” [Frege, 1976].
Opis identyczności, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie, kiedy dwa
wyrażenia zdaniowe wyrażają jedną i tę samą myśl (także rozpoznać daną
myśl ponownie tylko wyrażoną inaczej) musi wyjść poza trywialną identyczność, z którą mamy do czynienia w sytuacji A = A. Z drugiej strony, po
obu stronach znaku identyczności musimy mieć do czynienia z tą samą
myślą, nie może to być więc identyczność A = B, gdzie z A i B łączą się dwa
odmienne sposoby, w jakie udostępnia się nam przedmiot. W sytuacji, kiedy
A i B przysługują dwa odmienne sposoby dania (Art der Gegebenheit), tym,
co je łączy (pozwala użyć znaku identyczności) nie jest ta sama treść, lecz
to samo odniesienie. Widzimy więc, że trzeba znaleźć taką charakterystykę,
która pozwoli operować różnokształtnymi zmiennymi zdaniowymi, lecz
nie ze względu na coś trzeciego, czym w niektórych przypadkach może być
wspólne odniesienie (wartość logiczna).
W pierwszej kolejności zauważmy, że Frege zdaje sobie sprawę, że tożsamość odniesienia (znaczenia/Bedeutung) nie pociąga za sobą tożsamości
myśli [Frege, 1977, s. 28].
Można by tu oponować, że „2² = 4” i „2 > 1” mówią przecież coś całkiem innego, że
wyrażają zupełnie różne myśli. Ale „24 = 4²” i „4 × 4 = 4²” też wyrażają różne myśli, a jednak zamiast „2” można tu wstawić „4 · 4”, ponieważ oba znaki mają to samo znaczenie.
A zatem „24 = 4²” i „4 × 4 = 4²” też mają to samo znaczenie. Widać stąd, że tożsamość
znaczenia nie pociąga za sobą tożsamości myśli [Frege, 1977, s. 28].

Innymi słowy, nie można podać deﬁnicji identyczności myśli wyłącznie
w oparciu o tożsamość znaczenia (odniesienia) – identyczność myśli jest
bowiem związkiem mocniejszym niż tożsamość znaczenia (Bedeutung). Jeśli
dwa zdania wyrażają jedną i tę samą myśl, to z deﬁnicji podzielają tą samą
wartość logiczną. Jeśli natomiast podzielają wyłącznie to samo odniesienie,
to nie mamy żadnych gwarancji, aby uznać, że oba zdania wyrażają jedną
i tę samą myśl.
W Begriﬀsschrift, gdzie pojawiają się pierwsze określenia mówiące o identyczności sądów (treści nadających się do osądu), mamy próbę rozpatrzenia
tego związku w czysto logiczny sposób, tj. – używając języka z eseju Sens
i znaczenie – na poziomie odniesienia (Bedeutung). I chociaż używa się
w tym kontekście terminu treść pojęciowa (treść nadająca się do osądu), to
jednak to, co jest przedmiotem zainteresowania, gdy mówi się o identycz-
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ności, sprowadza się do charakterystyki, kiedy dwa sądy (dwie pojęciowe
treści) są logicznie równoważne. Mówi się wtedy, że dwa sądy posiadają taką
samą treść pojęciową wtedy, gdy „wnioski, które można wyciągnąć z jednego z nich [...] wynikają też zawsze z drugiego [...]” [s. 51]. Zauważmy, że
posługiwanie się tą charakterystyką uwzględnia poziom wartości logicznych
(poziom znaczenia) i stosuje się nie tylko do zdań, których Frege używa do
egzempliﬁkacji tezy [FT], lecz także do zdań, które podaliśmy wyżej z eseju
Funkcja i pojęcia. Takie ujęcie identyczności nie pomogłoby nam uchwycić
tych różnic, które – jak podkreślaliśmy – są kluczowe dla opisu identyczności
myśli. Beaney uważa, że przy uwzględnieniu kryteriów identyczności, jakie
Frege podaje w Begriﬀsschrift dla treści konceptualnych, można powiedzieć,
że interesuje go tak naprawdę pytanie kiedy to dwa wyrażenia podzielają tę
samą treść prawdziwościową. Jest ona identyczna wtedy, gdy dwa zdania są
równoważne, tj. gdy mają takie same konsekwencje logiczne. Takie określenie
współgra z tym, które Frege podaje w charakterystyce identyczności zdań
na poziomie odniesienia (Bedeutung). W związku z tym Beaney proponuje, że kiedy mówimy o tym rodzaju identyczności, który ogranicza się do
równoważności logicznej (czyli do poziomu Bedeutung), można mówić nie
tyle o tym, że dwa zdania wyrażają tę samą treść konceptualną, ile o tym,
że wyrażają tę samą treść prawdziwościową.
Jeśli uwzględnimy te wyjaśnienia, to widzimy, że kiedy mówimy o identyczności myśli, to mówimy o identyczności czegoś, co trzeba charakteryzować w pierwszej kolejności jako treść poznawczą, która jest tym, co
podmiot ujmuje i następnie uznaje. Uwzględnienie strony logicznej, poziomu
odniesienia (Bedeutung), jest niezmiernie ważne, choć niewystarczające. Jeśli
wiemy, że zdanie p jest prawdziwe a zdanie q jest fałszywe, to posiadamy
wystarczającą informację, aby uznać, że wyżej wymienione dwa zdania
nie wyrażają jednej i tej samej myśli. W rezultacie znajomość znaczenia
może być wystarczającą informacją, aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy
dwa zdania nie wyrażają tych samych myśli. Frege nie poprzestaje na tym
i poszukuje dalej kryterium, dzięki któremu moglibyśmy rozstrzygać, kiedy
dwa zdania, nawet o różnej strukturze predykatywnej, wyrażają jedną i tę
samą myśl.
W pracy Kürze Übersicht meiner logischen Lehren Frege formułuje takie
kryterium [1969].
Dwa zdania mogą stać do siebie w takim stosunku, że każdy kto uzna treść A za
prawdę, musi także natychmiast uznać za prawdę treść B, i odwrotnie, każdy, kto uzna
treść B, musi także bezpośrednio uznać treść A (Aquipolent), przy czym zakłada się
tutaj, że nie występują żadne trudności w ujęciu treści A i B. Zdania jednak nie muszą
w każdym względzie być równoważne; może np. jednemu z nich przysługiwać coś, co
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nazywamy poetyckim zapachem, a czego drugiemu z tych zdań może brakować. Także
ten poetycki zapach będzie należał do treści zdania, ale nie do tego, co uznaje się za
prawdę lub jako fałsz odrzuca. Zakładam o każdym z tych dwóch ekwipolentnych zdań
[czyli nie tylko równoważnych logicznie pod względem odniesienia/Bedeutung, lecz
równoważnych treściowo – A.G.] A i B, że w ich treści nie ma nic, co musiałoby być
uznawane za prawdę przez każdego, kto ujmuje ich treść natychmiast i bezpośrednio.
Wtedy poetycki zapach lub jeszcze coś innego, co znajdujemy w treści A w odróżnieniu
od tego, co znajdujemy w B, nie należy do tego, co uznajemy za prawdę, bowiem mógłby
zdarzyć się taki przypadek, że uznanie przez kogoś treści B mogłoby nie skutkować
uznaniem A, ponieważ to, co odróżniające – ze względu na nasze założenie – nie jest
w ogóle zawarte w B, stąd nie musiałoby być przez kogokolwiek uznane za prawdę.
Zatem z treści zdania trzeba wydzielić część, którą samą można uznawać za prawdę
lub odrzucać jako fałsz. Tę część nazywam wyrażoną przez to zdanie myślą. To jest
właśnie to samo, co jest w zdaniach ekwipolentnych, o których mowa była wyżej. Tylko
tą częścią treści [zdania – A.G.] zajmuje się logika. To, co ponadto stanowi treść zdania
nazywam zabarwieniem myśli [Frege, 1969, s. 214].

Przywołanie powyższego fragmentu jest niezmiernie ważne. Nie da się
bowiem ująć we właściwy sposób sensu pierwszego zdania, w którym Frege
formułuje kryterium, zgodnie z którym dwa zdania wyrażają jedną i tę samą
myśl, bez przywołania jednocześnie warunków, pod którymi dane kryterium
spełnia swoją funkcję. Wyliczenie tych warunków jest tym bardziej istotne,
że w swoim kryterium Frege odnosi się do podmiotu i jego zdolności poznawczych. Dwa zdania wyrażają tę samą myśl wtedy i tylko wtedy, gdy ktoś,
kto uzna treść (myśl) zdania A za prawdziwą, bezpośrednio bez żadnych
przeszkód uznaje także treść (myśl) zdania B za prawdziwą. Każde uznanie
myśli za prawdziwą, czyli każde wydanie sądu – zgodnie z teorią Fregego
– poprzedzone jest ujęciem myśli. Warunki, które się tutaj formułuje, dotyczą
zatem ujęcia myśli. Mają one tak naprawdę kapitalne znaczenie, gdyż tylko
wtedy, gdy ktoś, kto ujmuje myśl wyrażoną przez zdanie A i myśl wyrażaną
przez zdanie B i uznaje pierwsze z tych zdań bezpośrednio i bez przeszkód
uznaje także drugie.
Zanim powiemy o warunkach ujęcia, które umożliwiają po uznaniu
A za prawdziwe bez trudności uznać za prawdziwe B, przyjrzyjmy się bliżej
podanemu określeniu identyczności myśli. Już na pierwszy rzut oka widzimy
tutaj wyraźne odwołanie do kognitywnej aktywności podmiotu. Wydaje
się, że idąc w tym kierunku Frege zdaje sobie sprawę, że bez uwzględnienia
podmiotu każda inna próba podania jakiegoś określenia identyczności myśli
byłaby zbyt gruboziarnista. Z drugiej strony widzimy jednak, że chodzi tutaj
o uznanie czegoś za prawdę. Kwestia prawdy – inaczej odniesienia – nie
znika z pola widzenia. Nie jest ona jednak rozpatrywana in abstracto, bez
uwzględnienia specyﬁki samej treści i sposobu, w jaki owa treść jest ujmowana.
Frege wielokrotnie podkreśla, że wszelkie prawa równości (identyczności)
są zawarte w istocie w ogólnych zasadach podstawiania [por. Łagosz, s. 183].
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Gdy spojrzymy na podaną wyżej charakterystykę dotyczącą identyczności
myśli, to widzimy, że mówi ona, że każdy, kto uzna za prawdę treść A, musi
(natychmiastowo) uznać treść B. Mówi się więc tutaj wyraźnie, że podstawianie B w miejsce A nie może nic zmieniać w przejawianym przez podmiot
sposobie odniesienia. Kontekst, w którym zachodzi owa wymienialność jest
jednakże kontekstem specyﬁcznym.
Dwie rzeczy dla tej specyﬁki są kluczowe. Pierwsza, że przedmiotem
odniesienia jest tutaj treść (Sinn) a nie znaczenie (Bedeutung). Druga, że
treść ta pojawia się jako dopełnienie mowy zależnej (oratio obliqua). Z tego
powodu wymienialność A za B nie może odbywać się wyłącznie na podstawie
podzielania tej samej wartości logicznej. W takiej sytuacji podmiot uznający
jakiś sąd za prawdziwy musiałby uznawać także wszystkie pozostałe sądy,
które byłyby logicznymi konsekwencjami tego pierwszego sądu. Ponadto,
warunkiem natychmiastowego uznania B po uznaniu A jest dostrzeżenie,
że w obu przypadkach mamy do czynienia z tą samą myślą, a nie z dwiema
myślami podzielającymi jedynie tę samą wartość logiczną.
Po uwzględnieniu tych wyjaśnień możemy powiedzieć, że A i B wyrażają
jedną i tę samą myśl wtedy i tylko wtedy, gdy A i B są wymienialne (salva
veritate) w kontekstach zależnych (oratio obliqua). Innymi słowy, jeśli dwa
zdania wyrażają tę samą myśl, to zasada wymienialności (salva veritate)
musi obowiązywać także w kontekstach intensjonalnych. Dwa zdania A i B
są więc wyrażeniami równoważnymi intensjonalnie. Znając wyjaśnienia
Fregego na temat mowy zależnej i kontekstów intensjonalnych, wiemy, że
zamiast terminu myśl możemy używać terminu sens i powiedzieć, że dwa
wyrażenia zdaniowe A i B wyrażają ten sam sens, jeśli są intensjonalnie
równoważne, tj. gdy mogą być wymienialne w kontekstach zależnych. Tak
zarysowane kryterium identyczności świadczy wyraźnie o tym, że myśl/sens
jest rodzajem treści stanowiącej zawartość naszych postaw poznawczych.
Możemy więc skonstatować, że kiedy Frege ustala identyczność myśli, to
chodzi mu o identyczność treści poznawczej, czegoś, co jest zawarte w horyzoncie poznawczym podmiotu.
Gdy sprawy wyjaśniane są w ten sposób, to zdajemy sobie sprawę,
dlaczego tak dużo uwagi poświęca Frege opisaniu warunków dotyczących
samego uznania treści. W celu wyostrzenia słów mówiących o warunkach
uznania, że wyrażenie przez A i B jednej i tej samej myśli jest związane
z bezpośrednim i natychmiastowym uznaniem treści B po uznaniu treści
A, dobrze jest przywołać wypowiedź Fregego z listu do Russella. Frege stara
się tam pokazać, dlaczego równania 2³ > 7 i 3² – 1 > 7 nie wyrażają jednej
i tej samej myśli.
Myśli zawarte w tych zdaniach są ewidentnie różne, ponieważ po tym, jak pierwszą
z nich uznano za prawdziwą, potrzebna jest kolejna szczególna czynność, aby drugą
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z nich rozpoznać jako prawdziwą. Gdybyśmy mieli do czynienia z tą samą myślą, nie
potrzebowalibyśmy wielu czynności poznawczych (Erkenntnistat), lecz tylko jedną
[Frege, 1976].

Podobne wyjaśnienie zawiera także inny list do Russella oraz fragment
zamieszczony w Logik in der Mathematik [1969]. W każdym z tych przypadków Frege stara się pokazać, że nawet tam, gdzie wyrażenia 2³ i 3² – 1
czy 2 + 3 i 5 mają to samo odniesienie (oznaczają tę samą liczbę), to i tak
uznanie 3² – 1 > 7 za prawdę, nawet gdy następuje po uznaniu 2³ > 7, wymaga
dodatkowej czynności poznawczej, nowej w stosunku do czynności, która
została zrealizowana w uznaniu 2³ > 7. Frege zastrzega, że w przypadku
prostych równań typu 5 = 5 i 2 + 3 = 5 taka czynność umyka nam z pola
widzenia [Frege, 1969, s. 224]. Mówienie o dwóch odrębnych czynnościach
poznawczych, pojawiających się wtedy, gdy mamy do czynienia z dwiema
myślami, ma kontrastować z sytuacją, w której mamy do czynienia z jedną
myślą, jedynie wyartykułowaną (rozłożoną) inaczej. Pamiętamy z przytoczonego wyżej cytatu, że Frege mówi o bezpośrednim, ohne weiteres (bez
dodatkowej czynności poznawczej), uznawaniu B za prawdę. Pamiętamy,
że pisaliśmy wcześniej, iż ujęcie myśli za pomocą pary argument-funkcja
udostępnia nam także alternatywny sposób rozłożenia myśli, czyli alternatywny sposób jej językowej artykulacji. Stąd podmiot uznający B opiera
się na tych kognitywnych czynnościach, które prowadziły go do uznania A.
Aby sprawy te stały się bardziej jasne, trzeba teraz sprecyzować warunki,
które muszą być spełnione, aby można było mówić o sytuacji, które są
istotne dla określenia identyczności myśli, do których odwołuje się także
Frege.
Mówiąc o warunkach ujęcia Frege przestrzega, że może się tak zdarzyć, że
zdania A i B mogą różnić się między sobą środkami wyrazu, tzw. poetyckim
zapachem, co jak wiemy należy do kategorii zabarwienia myśli. Po raz kolejny
mamy tutaj przypomnienie, że treść zdania może wykraczać poza wyrażaną
przez to zdanie myśl. Jeśli podmiot nastawiony jest na ujęcie myśli, to używając słów Fregego z Gedankenfüge, musi być świadomy, że istnieje istotna
niezgodność między myślą a wyrażającym ją znakiem. Jest to nieuniknionym
następstwem odmienności między tym, co występuje w czasie i przestrzeni
a tym, co występuje w świecie myśli [Frege, 1976, s. 76]. Ulegając środkom
wyrazu może się tak zdarzyć, że uznając myśl wyrażoną przez zdanie A,
nie uznamy jednocześnie myśli wyrażonej przez zdanie B, choć oba zdania
wyrażają jedną i tę samą myśl. Jest to przypadek potwierdzający słuszność
dokonanego już wcześniej odróżnienia między treścią zdania a treścią myśli.
Pamiętamy, że dzięki temu odróżnieniu Frege nie tylko separuje względem
siebie myśl i środki jej wyrazu (zabarwienie, reguły gramatyczne), lecz także
oddziela od siebie to, co obiektywne od tego, co subiektywne.
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Frege przykłada do tego odróżnienia szczególne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w przywołanym przypadku mówimy o ujęciu
przedmiotów, które nie są dostępne naszym zmysłom, a po drugie dlatego, że
występuje tu istotne odwołanie do podmiotu i jego zdolności poznawczych.
Uwolnienie się od tego, co jest związane ze środkami wyrazu oraz zdolność
dostrzeżenia tego, co wiąże się z konkretnym środkiem wyrazu jest czymś
niezmiernie ważnym. Wydaje się, że tylko wtedy, gdy umiem oderwać się
od środków wyrazu w momencie ujęcia myśli, zdaję sobie sprawę, że ujęta
przeze mnie myśl może być rozłożona rozmaicie. Dojrzenie owej możliwości
– jak pisaliśmy wcześniej – jest podstawowym warunkiem uznania, że dwa
zdania mogą wyrażać jedną i tę samą myśl.
W kontekście warunków ujęcia myśli, które przekładają się następnie
na możliwość rozstrzygnięcia, kiedy dwa różne zdania wyrażają jedną i tę
samą myśl, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. W przytoczonym fragmencie z Kürze Übersicht pojawia się stwierdzenie, że w myślach
wyrażanych przez dwa zdania A i B „nie ma nic, co ujęte przez każdego we
właściwy sposób musiałoby być bezpośrednio uznane za prawdziwe” [Frege,
1969, s. 14]. Dzięki temu zastrzeżeniu odnosimy się do sytuacji, w której
zdania A i B, pozostające w pewnym stosunku do siebie, są – używając
współczesnego języka – podstawieniem praw logiki lub prawdami oczywistymi. Chodzi tutaj o wykluczenie takiej sytuacji, że obie treści wyrażane
przez A i B są nam dobrze znane, ich prawdziwość jest dla nas oczywista,
a na dodatek są ze sobą związane należeniem do jednej dziedziny lub też są
połączone relacją konsekwencji logicznej. Wtedy często jest tak, że każdy, kto
rozpoznaje jako prawdziwe zdanie A, rozpoznaje bezpośrednio jako prawdziwe zdanie B. Z tego nie musi wynikać, że oba te zdania wyrażają jedną
i tę samą myśl. Frege odnosi się w tym kontekście do prostych twierdzeń
logicznych lub prostych równości arytmetycznych, do których przywykliśmy
na tyle, że stały się one dla nas tak samo oczywiste. W przypadku zatem,
gdy zdanie A i zdanie B wyrażają samooczywiste treści (myśli) – to niejako automatycznie uznając za prawdę A, uznajemy za prawdę B, co jednak
wcale nie musi oznaczać, że myśl wyrażana przez A i myśl wyrażana przez
B stoją w relacji identyczności. Przeoczenie tego ważnego zastrzeżenia mogłoby skutkować wyciągnięciem błędnego wniosku, że zgodnie z podanym
przez Fregego kryterium wszystkie np. prawa logiki wyrażają jedną i tę
samą myśl.
Ważną sprawą w tym kontekście jest dla nas to, że podane wyżej zastrzeżenie pozwala nam lepiej dookreślić warunki właściwego ujęcia myśli,
co stanowi „przedwarunek” zastosowania kryterium umożliwiającego rozstrzygnięcie, kiedy dwa zdania wyrażają jedną i tę samą myśl. Jeśli zaś nie
chodzi wyłącznie o to, że ktoś bez problemu lub bezpośrednio rozpoznaje,
że zdanie B – stojące w pewnym stosunku do zdania A – ma takie samo
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znaczenie, jak zdanie A, to w samym ujęciu musi być coś dodatkowego, na
podstawie czego bezpośrednie i natychmiastowe uznanie prawdziwości
B następuje po uznaniu prawdziwości A. Wydaje się, że w samym ujęciu
myśli A, poprzedzającym jej uznanie, musi być nam dana możliwość rozłożenia ujętej myśli w odmienny sposób. Kiedy rozpatruję stosunek, w jakim
zdanie A stoi do zdania B, czyli kiedy dostrzegam, że po uznaniu za prawdę
treści A, uznaję bezpośrednio (bez trudności) za prawdę B, posiadam wystarczającą ilość informacji, aby uznać, że oba zdania wyrażają jedną i tę samą
myśl. Wówczas dostrzegam, że moje bezpośrednie uznanie bez przeszkód
za prawdę treści (myśli) zdania B, następujące bezpośrednio po uznaniu
za prawdę treści (myśli) A, jest związane z odmiennym rozłożeniem myśli
wyrażanej w zdaniach A i B, a nie wyłącznie z tym, że obie myśli wyrażone
w zdaniach A i B są dla mnie oczywiste.
Poczynione wyżej wyjaśnienia pozwoliły na doprecyzowanie, na czym
ma polegać właściwe ujęcie treści (myśli) zdań A i B, mające poprzedzać
uznanie A za prawdę i bezpośrednie (bez trudności) uznanie B za prawdę.
Z jednej więc strony wiemy, że przeszkodą mogącą utrudniać odkrycie, że
zdania A i B wyrażają jedną i tę samą myśl (przy zastosowaniu podanego
przez Fregego kryterium) może być fakt, że nie odróżniamy w pełni od
siebie myśli i środków wyrazu, czyli treści zdania od treści myśli. Z drugiej
strony wiemy, że możemy nadużyć tego kryterium wówczas, gdy nie zdamy
sobie sprawy, że bezpośrednie i bez przeszkód uznanie za prawdę treści B,
następujące po uznaniu za prawdę treści A, może być tak naprawdę związane
z tym, że treści te wyrażają prawa, których negacja jest związana z popadnięciem w logiczną sprzeczność, czyli że są one dla nas czymś oczywistym.
Decydującym momentem jest więc dojrzenie, że treść zdania A oraz treść
zdania B może być rozkładana rozmaicie. Dostrzegając tę możliwość, dana jest
nam różnica między zdaniem a myślą, co pozwala na ominięcie pierwszego
z niebezpieczeństw. Ponadto wiedząc, że myśl wyrażona w zdaniu A może
być rozkładana rozmaicie, zdajemy sobie sprawę, że uznanie bezpośrednie
i bez przeszkód treści (myśli) B, następujące po uznaniu za prawdę treści
(myśli) A, związane jest z odmiennym rozłożeniem myśli w zdaniu B, nie
zaś wyłącznie z tym, że jedna i druga treść mają dla nas charakter oczywisty.
Pełny dowód na to, że w nawiązaniu do prac Fregego można podać rozwiniętą argumentację na korzyść niezależności myśli od języka wymaga jeszcze
dwóch kolejnych kroków. Pierwszego, pokazującego, że w obszarze innych
rozważań Frege odwołuje się do różnicy między myślą a językiem oraz że
ta różnica wpisana jest w jego credo ﬁlozoﬁczne. I drugiego, rozwijającego
podkreślaną już wielokrotnie rolę języka, tak, aby wskazać właściwy locus
dla twierdzeń, z których niektórzy interpretatorzy wyprowadzają (błędny)
wniosek o związaniu myśli z językiem. Oba uzupełniające kroki przedstawimy w dwóch kolejnych punktach.
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5.

teoria myli a teoria znaczenia jzykowego

ogólne wsparcie pogldu
nadajcego myli niezaleno od jzyka

Wydaje się, że całościowe uzasadnienie proponowanej tutaj interpretacji,
której końcowym wnioskiem ma być twierdzenie, że analiza prac Fregego
może posłużyć do sformułowania poglądu broniącego niezależności myśli od
języka, wymaga jeszcze podwójnego wsparcia. Z jednej strony trzeba pokazać,
że obrona tezy [FT] jest składnikiem stanowiska głoszonego wraz z propozycją ogólniejszych rozstrzygnięć. Filozoﬁczna obrona stanowiska nadającego
myśli niezależność od języka, obok uzasadnienia tezy [FT] wymaga jeszcze
wparcia w ogólnych przekonaniach ﬁlozoﬁcznych, które ustawiają w określonym porządku szczegółowe argumenty. W tym kontekście można więc
zapytać, czy credo ﬁlozoﬁczne, które znajdujmy w pismach Fregego, wspiera
uzasadniany pogląd mówiący o niezależności myśli od języka. Z drugiej
strony, głosząc rozwiązanie nadające myśli niezależność od języka, trzeba
odpowiednio opisać poznawcze funkcje języka. Taki opis musi być szczególnego rodzaju, jeśli głoszone rozwiązanie spod szyldu teorii myśli ma brzmieć
wiarygodnie. Aby sprostać temu zadaniu, nie można roli języka zepchnąć
całkowicie na margines możliwości posiadania i rozważania określonych
myśli. Nie można uczynić z języka wyłącznie środka przekazu gotowych
myśli. Jednocześnie jednak trzeba pokazać, że nadając językowi ważne
funkcje, nie wpada się w pułapkę, w której z pola widzenia znika sama myśl.

5.1. Credo ﬁlozoﬁczne
Szukając zatem dodatkowego poparcia dla tezy mówiącej o możliwości
wyrażania jednej tej samej myśli przez dwa różne zdania, którą uznaliśmy
za kluczowy składnik argumentacji na rzecz poglądu nadającego myśli
niezależność względem języka, trzeba pokazać, że nie tylko wspomniana
teza, ale i ta ogólna idea zawarta jest w programie ﬁ lozoﬁcznym Fregego.
Trzeba zatem wskazać na te składniki teorii, które świadczą nie tyle wprost
na korzyść tezy [FT], ile budują tło teoretyczne wyznaczające coś w rodzaju
„ducha” określonego stanowiska ﬁlozoﬁcznego, które określa postawę teoretyka myśli. Nazwanie i wyeksponowanie tych elementów w programie
ﬁlozoﬁcznym Fregego pozwoli pokazać bardziej systematycznie, co to znaczy
głosić ﬁ lozoﬁczne stanowisko, które broni niezależności myśli od języka.
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W pierwszej kolejności zauważmy, że krytyka psychologizmu i formalizmu, którą Frege proponuje, jest oparta na istotnym odróżnieniu i separacji
sądu (myśli) od zdania. Wspólnym mianownikiem tej krytyki jest sprzeciw
wobec utożsamiania z jednej strony myśli z myśleniem (praw myśli z prawami myślenia), z drugiej zaś myśli ze zdaniem. W tym kontekście można
przypomnieć niezmiernie sugestywną wypowiedź Fregego z Gedankenfüge.
Nie może być zadaniem logiki badanie języka i określenie jedynie tego, co zawarte
jest w wypowiedziach językowych. Ktoś, kto pragnie uczyć się logiki z języka jest jak
dorosły, który pragnie nauczyć się, jak myśleć od dziecka. [...] Właściwym przedmiotem
każdej nauki nie jest język, lecz to, co język wyraża, relacje inferencji nie są relacjami,
które swoje uzasadnienia czerpią z relacji zachodzących na poziomie wyrażeń, wręcz
przeciwnie, są to relacje na poziomie myśli (sądów) [Frege, 1977b, s. 71-89].

Wyraźne oddzielenie relacji zachodzących na poziomie wyrażeń od relacji
na poziomie myśli ma pokazywać, że konstrukcja każdego nowego języka
oraz użycie już zastanych środków językowych muszą być podporządkowane
temu, co dzieje się na poziomie myśli [Frege, 1969, s. 154, 288-289]. Symptomatyczne jest tutaj także to, że kiedy Frege mówi, że zadaniem rozważań
logicznych jest oddzielenie tego, co logiczne od tego, co psychologiczne, to
w tym samym zdaniu dodaje, że częścią tego zadania jest oswobodzenie
myślenia z więzów języka (Fesseln der Sprache) [tamże, s. 161]. Te deklaracje
współgrają z uwagami, które można interpretować jako odróżnienie idei
lingua characteristica od idei calculus ratiotinatur. Dzięki podkreślaniu, że
interesuje go ta pierwsza, Frege chce jeszcze dobitniej pokazać, że budując
nowy język, interesuje go to, czego ten język może stać się wyrazem.
Inny przyświecał mi cel niż Boole’owi. Nie chciałem wyrazić abstrakcyjnej logiki, lecz
przez znaki – w sposób ściślejszy i przejrzystszy, niż jest to możliwe za pomocą słów
– wyrazić treść [...]. W istocie nie chodziło mi o stworzenie samego tylko calculus ratiotinatur, lecz o lingua characteristica w sensie leibnizjańskim [Frege, 1879, s. 97-98;
por. Frege, 1969, s. 18-19].

Wydaje się, że właśnie z tego powodu w Begriﬀsschrift Frege powtarza,
że język w tym znaczeniu ma być środkiem odsłaniającym przede wszystkim poziom myśli. To ma być język prezentujący myśli lub – jak informuje
nas podtytuł Begriﬀsschrift – „język czystego myślenia”. Wyrażenie treści
(Ausdruck der Inhaltes) jest tym, co go interesuje i co ma ciągle przed
oczami [Frege, 1969, s. 13]. Podkreślmy raz jeszcze: spełnienie tego zadania
możliwe jest tylko wówczas, gdy dysponujemy odpowiednim językiem,
w którym znaki i rzeczy stoją względem siebie w stosunku zgodności (in
Einklang stehen). Język rozpatrywany jako zespół znaków i reguł staje się
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czymś nieodzownym. W jakimś sensie przypominanie tych spraw można
łączyć z chęcią podkreślenia jednego z zasadniczych celów Begriﬀsschrift,
który umykał pierwszym komentarzom i recenzjom.
Jeśli zadaniem ﬁ lozoﬁi jest przełamanie panowania słowa nad ludzkim duchem przez
odkrycie powstających w sposób nieunikniony złudzeń co do stosunków pomiędzy
pojęciami, jak również przez to, że uwolni ona myśl od tego, czym obarcza ją sama tylko
określoność językowych środków wyrazu, to rozwinięta dalej w tym celu moja ideograﬁa
pojęć będzie mogła dostarczać ﬁ lozofom użytecznego narzędzia [Frege, 1997, s. 48].

Gdy widzi się te rozważania całościowo, to widać w nich próbę pokazania, że wartość, jaką przynosi stworzenie języka sztucznego nie może
przesłonić podstawowego faktu, że język nie jest głównym przedmiotem
badań. Niektórzy komentatorzy podkreślają, że rozważania prowadzone
w tym duchu wykazują paralelizm z tymi, które odnajdujemy w pracach
zarówno u Lotzego, jak i Tredelenburga. Porównując rozważania Fregego
z poglądami wspomnianych dwóch autorów, możemy dostrzec, podkreśla
szczególnie Sluga i Rotter, że Fregowskie zajęcie się językiem wiązało się
z innymi założeniami i podporządkowane było innym celom niż te, które
w owym czasie propagowane były przez Herdera, Gruppego czy Humboldta.
Przede wszystkim nie prowadziły one do przekreślenia niezależności myśli
od języka. Patrząc więc na rozważania Fregego bardziej historycznie, można powiedzieć, że obce mu były idee, które promował Condillac, mówiąc,
że sztuka rozumowania jest właściwie dobrze zrobionym językiem [1952,
s. 112-121], czy tym bardziej Hamanna, gdy pisał, że „nie ma mowy ani o ﬁzyce,
ani o teologii, lecz o języku, podstawie rozumu i objawienia, ich alfa i omega” [cyt. za Andrzejewski, 1989, s. 149]. Wydaje się, że na przeciwstawnym
biegunie wobec credo ﬁlozoﬁcznego Fregego trzeba umieścić wszystkie te
twierdzenia, w których tak, jak u Herdera, mówi się, że „za pomocą języka
uczymy się myśleć” lub że „w sprawach czystego lub nieczystego rozumu”
powinniśmy traktować język jako herolda [Herder, 1891, s. 19].
Zauważmy w kontekście tych historycznych zestawień, że Frege, odrzucając wszelkie postacie wulgarnego naturalizmu, eliminującego wszelkie
formy myślenia apriorycznego i próbującego sprowadzić rozważania logiczne
i ﬁlozoﬁczne do charakterystyki procesów psychicznych, zdawał sobie sprawę,
że częścią tego poglądu jest nie tylko jawny nominalizm, skrajny empiryzm
i formalizm, lecz również założenie, że język posiada kontrolę nad naszym
rozumem. Właśnie z tych racji obce ideowo były mu stwierdzenia w stylu,
że „rozum to język” [Hamann] czy że „język jest twórczym organem myśli”
[Humboldt], które z jednej strony prowadziły do związania myśli z językiem,
a z drugiej dawały wsparcie dla koncepcji próbujących zreformować logikę
w oparciu o krytyczne studia nad językiem [por. Sluga, 1980; Rotter, 1991].
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Odcinając się od wspomnianych sposobów ujmowania relacji myśl-język,
Frege zdawał sobie sprawę (o czym jeszcze powiemy w ostatnim paragraﬁe), że funkcje języka trzeba opisać w kategoriach narzędzia wspierającego
i podnoszącego efektywność wykonywanych działań poznawczych. Stawianie
sprawy w ten sposób było próbą dostrzeżenia wartości języka, jednocześnie
było jednak ucieczką przed stanowiskiem, które uzależnia myślenie od języka.
Zwolennik nadania myśli priorytetu nad językiem, nie chcąc jednakże zająć
naiwnej pozycji, niedostrzegającej wartości języka naturalnego w procesach
poznawczych, musi, krytykując stanowiska skrajne utożsamiające myśl z językiem, pokazać język w roli wsparcia środka zewnętrznego dla myśli. Tak
właśnie postępuje Frege, uznając wyjątkową wartość języka, widzi w nim
coś, co wspomaga i ułatwia wykonanie określonego zadania intelektualnego.
Nigdy jednak nie ustawia związku między myślą a językiem w formie więzi
niezbędniczej, tak aby to język wzięty en bloc miał być czymś, co umożliwia
zaistnienie myśli. Odżegnuje się od tzw. umożliwiającej funkcji języka, która
prowadzi do twierdzenia, że „myśleć to nic innego jak bezgłośnie mówić;
mówić to po prostu głośno myśleć”, głosi ideę języka jako środka podnoszącego efektywność wykonywanych przedsięwzięć poznawczych. Instruktywny
dla tego, co mówimy może być fragment z Die Grundlagen der Arithmetik:
Myślenie jest w istocie wszędzie takie samo: różne, zależne od przedmiotu rodzaje praw
myślenia nie wchodzą w ogóle w rachubę. Różnice polegają na mniejszej lub większej
czystości i niezależności od wpływów psychologicznych i zewnętrznych środków wspomagających myślenie, jak język, znaki liczbowe itp. [Frege, 1997a, s. 88].

Ważnym wsparciem dla tego, co próbujmy tutaj powiedzieć może być
także fakt, że ci, którzy doceniając wartość badań nad językiem w uprawianiu ﬁ lozoﬁi, jednocześnie przeciwstawiali się Humboldtowskiemu ujęciu
relacji myśl-język, dostrzegali, że Frege tworząc – zgodnie ze swoim credo
– Begriﬀsschrift, starał się uwolnić myśl spod panowania języka. Symptomatyczny w tym miejscu może być fragment z Über subjectlose Sätze, autorstwa
A. Marty’ego.
Jeśli uwolnimy sąd z jego zwykłej szaty językowej, to jego prawdziwa natura nie może
dłużej pozostać w ukryciu. I właśnie w związku z tym jest godne uwagi, że niedawno
także pewien niemiecki matematyk, dr Gottlob Frege, usiłując wyrazić myśli za pomocą
nowego zapisu, zwanego przezeń, ‘ideograﬁą’, zamiast za pomocą słów, zbliżył się bardzo,
choć niestety nie zupełnie, do właściwego ujęcia istoty sądu [1884, s. 185].

Kończąc ten wątek warto zaznaczyć, że nie ma chyba żadnego przypadku
w tym, że to właśnie w liście do Marty’ego, również zwolennika poglądu
spod szyldu teoretyka myśli, Frege pisał „nie jestem przekonany, aby dla
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treści nadającej się do osądu istniał tylko jeden sposób, w jaki może być ona
rozkładana” [Frege, 1976, s. 101].
Po uwzględnieniu szerszego tła zwróćmy uwagę na jeszcze kilka spraw,
które wzmacniają przedstawiony przez nas obraz i jeszcze od innej strony
pokazują, co to znaczy głosić rozsądną wersję stanowiska nadającego myśli
niezależność względem języka. Zauważmy, że nawet po wielokrotnym wyliczeniu pozytywnych wartości, jakie trzeba przypisać językowi, Frege zawsze
buduje argument mający pokazywać, że z tych faktów nie można wyciągnąć
zbyt daleko idących wniosków. W Erkenntnisquellen rozważa możliwość,
która wydaje mu się logicznie i ontologicznie niesprzeczna, a mianowicie
istnienia takich istot, które w analogicznych czynnościach poznawczych, jak
ludzie, nie korzystałyby z języka [Frege 1969].
Nie ma sprzeczności, aby przyjąć istnienie takich istot, które ujmując te same myśli, które
my ujmujemy, czyniłyby to bez korzystania ze zmysłowych form, w które my, ujmując myśli,
musimy je ubierać. Język jest tworem (Geschöpf ) czysto ludzkim [Frege, 1969, s. 288]27.

Stawiając sprawę w ten sposób, Frege próbuje pokazać, z czym należy
wiązać obecność języka w procesach poznawczych podejmowanych przez
człowieka. Sugeruje tutaj wyraźnie, że jeśli nawet zgodzimy się, że bez języka
trudno byłoby nam się wznieść na wyższy poziom myślenia pojęciowego, jak
rzecz tę ujmuje w Begriﬀsschrift, to i tak musimy pamiętać o niezależności
myśli od języka. Na jej rzecz ma świadczyć omówiona przez nas teza, że
jedna i ta sama myśl może być ubierana w słowa na różne sposoby. Wydaje
się, że Frege stara się pokazać język jako coś, co ma moc usprawniającą,
podnoszącą efektywność wielu z naszych przedsięwzięć intelektualnych.
Kolejnym argumentem wspierającym odróżnienie myśli od języka są
uwagi Fregego na temat błędów występujących w języku i myśleniu.
Czy myślenie nie jest mówieniem? Ale jak wtedy jest możliwe, że myślenie popada w spór
z językiem? Nie byłby to wtedy spór, w którym myślenie toczyłoby go z samym sobą?
Czy wówczas nie zwiastowałoby to końca możliwości myślenia? [Frege, 1969, s. 289].

Frege podkreśla, że w sensie heurystycznym można opisywać myślenie
w taki sposób, w jaki przebiega ono w naszym umyśle – może jako przypadek niesłyszalnej mowy wewnętrznej. Nie prowadzi to jednak, jak zaznacza
dalej, do odkrycia istoty myślenia (eigentliche Wesen). Zrównanie myślenia
27

W dalszej części Frege pokazuje, iż nie ma podstaw, aby przyjąć, że zdolność tworzenia języka jest rezultatem pewnej konieczności tkwiącej w naturze ludzkiej. Tworzenie
języka jest czymś analogicznym do tworzenia poezji. Nie ma racji koniecznych za tworzeniem poezji, analogicznie nie ma racji, które można by opisać jako związek logiczny, który
wykazywałby konieczność tworzenia języka.
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z mówieniem, czyli zrównanie myśli z konwencjonalnym znaczeniem językowym, mogłoby zwiastować koniec myślenia. W innym miejscu Frege
pisze, że gdybyśmy chcieli uczyć się myślenia poprzez reﬂeksję nad językiem,
to bylibyśmy jak dorośli, którzy pragną nauczyć się myślenia od dzieci.
Chcąc odkryć naturę myślenia, nie powinniśmy się zatem koncentrować
na analizie tego, co rozgrywa się w indywidualnej świadomości. Odchodząc
od tej psychologicznej perspektywy „nie będziemy już skłonni zrównywać
myślenia z mówieniem” [tamże, s. 289]. Wywód, który Frege tutaj proponuje,
zakłada uznanie, że myślenie traktuje się jako ujęcie myśli. Myśleć to znaczy
ujmować kolejne myśli stojące w związkach logicznych. Ponadto, gdyby myślenie było formowane wyłącznie przez język, to wówczas – jak przekonuje
Frege – trudno byłoby oskarżać język o tkwiące w nim logiczne defekty
[tamże, s. 289].

5.2. Myślenie (ujęcie myśli) a funkcje języka
Na zakończenie podjętych rozważań trzeba bliżej opisać, jak w sytuacji,
w której głosi się niezależność myśli względem języka, ujmuje się funkcje
języka. Taki opis jest szczególnie ważny wtedy, gdy strategicznie głosi się
pogląd, który podważa sens stanowiska utożsamiającego myśl z językiem
(znaczeniem językowym). W tym kontekście trzeba pamiętać, że autorzy
broniący tezy przeciwnej, czyli stanowiska teoretyka znaczenia, mówią, że
opisanie roli języka w procesach poznawczych w przypadku, gdy głosi się
stanowisko przeciwne, stanowi formę istotnego wyzwania. Poradzenie sobie
z tym wyzwaniem jest traktowane jako sprawdzian dla głoszonej hipotezy.
Częścią odpowiedzi na to wyzwanie musi być wytłumaczenie, dlaczego
niektóre z wypowiedzi Fregego mogły dać asumpt do postawienia hipotezy,
że myśl jest najlepiej ująć jako coś związanego z językiem, co pojawia się
wyłącznie w wyniku rozumienia określonych wyrażeń językowych.
Na wstępie zauważmy, że zaproponowana interpretacja, choć podważyła
powyższy pogląd zgłoszony przez tych, którzy wiążą myśl ze znaczeniem
językowym, to jednak jej intencją nie było przekreślenie szczególnej roli języka
w podejmowanej przez nas aktywności poznawczej. Można nawet powiedzieć, że w ramach proponowanej tutaj interpretacji określenie właściwego
locus języka, czyli wytłumaczenie, jakie jest właściwe znaczenie twierdzeń,
że nasze myślenie jest blisko związane z językiem oraz że zdanie można
traktować jako strukturalne odwzorowanie myśli, jest sprawą niezmiernie
istotną. Właściwa eksplikacja jest tym trudniejsza, że w poglądach Fregego
mamy do czynienia z propozycją, która ani nie mieści się w stanowisku, które
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redukowałoby lub eliminowałoby myśl do czegoś językowego, w którym sam
proces myślenia ujmowany byłby jako proces cichego (bezgłośnego) mówienia,
ani nie mieści się w ramy poglądu, traktującego język wyłącznie jako środek
utrwalający nasze myśli, będący jedynie transmiterem gotowych jednostek
myślowych z umysłu do umysłu. Wydaje się, że stanowisko Fregego sytuuje
się gdzieś pomiędzy tymi skrajnymi poglądami.
Dopełniając zatem przedstawiony dotychczas obraz na korzyść stanowiska
uznającego niezależność myśli od języka, a jednocześnie nie przekreślającego
istotnej wartości języka w przedsięwzięciach poznawczych podmiotu, spróbujmy dookreślić rolę języka oraz sprecyzować Fregowskie uwagi na temat
powiązań między strukturą zdania a strukturą myśli. To, co zostanie obecnie
przedstawione traktowane jest jako próba ostatecznego zminimalizowania
pokazanego wcześniej konﬂiktu.
W punkcie wyjścia przypomnijmy, że Frege zdaje sobie sprawę, iż roli
języka nie da się przecenić wtedy, gdy przedmiotem naszego zainteresowania
jest opis ujęcia myśli. Pamiętamy, że Frege podkreśla, iż mamy myśli nie tak,
jak mamy wrażenia zmysłowe i widzimy je nie tak, jak widzimy np. gwiazdy.
Potrzeba – jak mówi – specjalnego określenia, którym niech będzie słowo
„ujmować”. Ujmowaniu myśli musi odpowiadać pewna dyspozycja psychiczna: zdolność myślenia [Frege, 1977, s. 125]. Dalej musimy pamiętać, że ujęcie
myśli – jak podkreśla Frege – jest procesem, który rozgrywa się w naszej
psychice. Trzeba jednak zaznaczyć – kontynuuje – że dzieje się to na granicy
tego, co psychiczne i nie da się wyjaśnić w sposób czysto psychologiczny.
W tym procesie występuje bowiem coś, co we właściwym sensie nie należy
do psychiki. [Frege, 1969, s. 154; por. Currie, 1980]. Cała trudność bierze się
stąd – podkreśla Frege – że gdy chodzi o myśli, nie jesteśmy w szczęśliwym
położeniu mineraloga, który demonstruje swoim słuchaczom kryształ górski.
Z myślą nie można zrobić tego samego, nie można jej w analogiczny sposób
zademonstrować. Potrzebne jest zmysłowe medium.
Nie mogę dać czytelnikom myśli do ręki, prosząc, by ją dokładnie obejrzeli. Muszę zadowolić się podaniem niezmysłowej myśli ujętej w zmysłowy kształt języka. Nastręcza
przy tym trudności jego obrazowość. Treści zmysłowe stale napierają, czyniąc wyraz
przenośnym, a przez to nieścisłym. W ten sposób walczymy z językiem, o czym będzie
jeszcze mowa, choć nie jest to mym głównym celem. Ufam jednak, ze czytelnik rozumie,
co chcę nazwać myślą [Frege, 1977, s. 113].

Mamy tutaj wyraźną przestrogę przed ontologicznym utożsamieniem
myśli z czymś językowym, co jest podyktowane tym, że Frege zdaje sobie
sprawę, iż każde ujęcie myśli jest blisko związane z językiem. Co ważne, gdy
dochodzi do ujęcia myśli, to okazuje się, że moja własna sytuacja nie różni się
znacznie od sytuacji mojego rozmówcy. Tak mój rozmówca, jak i ja sam, nie
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jesteśmy w szczęśliwym położeniu mineraloga mogącego zademonstrować
sobie własną myśl. Aby lepiej odpowiedzieć sobie, jak należy scharakteryzować rolę języka, zwróćmy uwagę na jeszcze trzy wypowiedzi Fregego,
charakteryzujące rolę języka w tym obszarze, który obecnie omawiamy.
[A] Myśl sama, będąc niezmysłową, przyobleka zmysłową szatę zdania i staje się przez
to uchwytniejsza [Frege, 1977, s. 105].
[B] Ponieważ sens nie może być zmysłowo postrzegalny, jesteśmy zmuszeni użyć czegoś zmysłowego jako środka. Dlatego zdanie i sens, zmysłowe i niezmysłowe, łączą się
wspólnie. Sens zdania określam mianem myśli [Frege, 1969, s. 183].
[C] O ile dojdziemy do uchwycenia tego, co dzieje się na płaszczyźnie językowej, o tyle
będziemy mogli łatwiej zrozumieć, co dzieje się na płaszczyźnie myśli, która znajduje
swoje odbicie w języku [tamże, s. 278].

Język jest więc tym, co czyni dla nas myśl uchwytną. Jest on takim środkiem, który nie tylko służy przekazywaniu myśli, lecz sprawia, że myśl staje
się przedmiotem naszego wspólnego odniesienia. Język jest więc pewnym
mostem, który przeprowadza nas z tego, co niezmysłowe do tego, co zmysłowe. Ten „most” jest dla nas ludzi czymś koniecznym. Termin „konieczny”
użyty jest w sensie funkcjonalnym i oznacza związanie procesu ujęcia myśli
z językiem. Wskazuje ponadto, że nasze odniesienie się do myśli, przechodzenie od jednej myśli do drugiej, jest związane z jednoczesnym używaniem
języka.
Może się wydawać, że język oferuje wyjście, ponieważ, z jednej strony jego zdania
mogą być percypowane przez zmysły, zaś z drugiej wyrażają one myśli. Jako narzędzie
wyrażania myśli język sam musi być modelem tego, co wydarza się na poziomie myśli.
Możemy więc mieć nadzieję, że można go wykorzystać jako most pomiędzy tym, co daje
się zaobserwować, a tym, co zaobserwować się nie daje. Kiedy już osiągniemy zrozumienie tego, co dzieje się na poziomie językowym, łatwiejsze może się okazać pójście dalej
i zastosowanie tego, co zrozumieliśmy do tego, co jest prawdziwe na poziomie myśli
– do tego, co jest odzwierciedlane w języku. Nie jest to kwestia rozumienia języka na
co dzień, pojmowania myśli w nim zawartych, jest to kwestia pojmowania właściwości
myśli, którą ja nazywam logiczną ogólnością. W tym celu oczywiście musimy liczyć
na spotkanie umysłów naszych i umysłów innych ludzi, a tu możemy się rozczarować.
Także używanie języka wymaga ostrożności [Frege, 1969, s. 279].

Naszych konstatacji odnośnie do ujęcia myśli nie zrozumiemy, jeżeli nie
będziemy pamiętali, że chodzi tutaj o ujęcie tych treści, których określenie
i zidentyﬁkowanie jest związane z ujęciem ich struktury i składników. W tym
kontekście – mimo podkreślanych wcześniej wieloznaczności tkwiących
w języku – Frege zdaje sobie sprawę, że posiadanie wiedzy o podstawowych
dystynkcjach lingwistycznych pełni funkcję heurystyczną, pozwalającą na
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odkrycie struktury myśli. Dystynkcje obserwowane w języku pełnią niejako
funkcję nawigatora ułatwiającego opis myśli. Frege wielokrotnie pokazuje,
jak osobliwości wyrażeń językowych pozwalają na ujęcie istotnych różnic
rzeczowych. W dyskusji z Kerrym jest nawet skłonny uznać, że pewne
odróżnienia – związane z wyjaśnieniem nienasycenia funkcji – trudno
byłoby unaocznić bez oparcia ich w różnicach językowych [Frege, 1977,
s. 49; por. Łagosz, 2000]. W tym miejscu warto przypomnieć metaforyczne
twierdzenie Fregego, że „symbole językowe mają taką samą doniosłość dla
myśli, jak odkrycie, że za sprawą nawigacji można wykorzystać wiatr, aby
płynąć naprzeciw niego”. Widać tutaj wyraźne przekonanie, że spośród wielu
możliwych środków mogących wspierać procesy poznawcze podmiotu, język
(bez specyﬁkacji, czy chodzi o język naturalny czy sztuczny) posiada takie
zasoby, które pozwalają nam na lepszą prezentację struktury samej myśli.
W tym względzie język ma przewagę nad wszystkimi innymi materialnymi środkami, które podmiot może wykorzystywać w celu przedstawienia
i utrwalenia własnych myśli. Tylko język ma taką „wewnętrzną moc”, aby
wzmocnić i usprawnić nasze myśli.
Frege podkreśla również fakt, że bez pomocy języka trudno byłoby
wyobrazić sobie proces skomplikowanych rozumowań. Jest tutaj wyraźna
sugestia, że bez języka niezmiernie trudne byłoby wzniesienie się na poziom
myślenia konceptualnego [Frege, 1964, s. 107; por. Frege, 1969, s. 143, 222].
Jak się zatem wydaje, Frege pragnie podkreślić, że język nie jest dla niego
wyłącznie środkiem, dzięki któremu myśl staje się publiczna, dostępna wielu
podmiotom, lecz – jak zaznacza w Grundlagen der Arithmetik – dzięki
wyrażalności w słowach myśl nabiera dodatkowego waloru obiektywności
[Frege, 1997, s. 120]. Wyrażalność w słowach pełni w pewnym aspekcie funkcję
kryteriologiczną, świadczy, że to, co ujęte nie ma charakteru prywatnego,
lecz obiektywny i publiczny.
Widać więc, że spektrum racji, ze względu na które Frege w pracy
Erkenntnisquellen przyjmuje, że użycie języka wydaje się być dla nas ludzi
czymś koniecznym, jest dość rozległe. Gdy uwzględnimy podkreślony udział
języka w naszych procesach poznawczych, to zdamy sobie sprawę, iż istnieje
dużo racji, aby zgodzić się, że w opisie tego, jak myśl dana jest nam w naszym
umyśle, Frege mógł twierdzić, że:
Świadomość jakiejś myśli jest zawsze połączona ze świadomością jakiegoś zdania. [Frege, 1969, s. 288] [oraz] Nasze myślenie jest blisko związane z językiem i poprzez to ze
światem zmysłów [Frege, 1969, s. 288].

Znając przedstawione w poprzednich paragrafach wyjaśnienia, łatwiej
jest nam dostrzec, na czym polega wspierająca funkcja języka. Frege docenia,
że język jest jedynym środkiem, który może nam udzielić tak kluczowego
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wsparcia w ujęciu myśli i jej analizie. Kiedy mówi o swojej Ideograﬁi jako
o pewnym języku, to mówi, że dzięki niemu zbliżyliśmy się do odkrycia treści
pojęciowej, jej form i stosunków, w jakie myśli wchodzą od strony logicznej.
Uogólniając sprawę można powiedzieć, że język nie ma konkurencji. Jego
pozycja jako środka wspierającego procesy myślowe jest niezmiernie uprzywilejowana. Nie powinniśmy jednakże zapominać, że pozycja języka – jego
szczególna wartość – jest związana bardziej z naszym sposobem ujęcia myśli,
sposobem myślenia myśli, niż z samą myślą [Frege, 1969, s. 288]. Zawsze tam,
gdzie padają słowa na temat wartości języka, gdzie mówi się o usprawniającej funkcji języka, Frege przestrzega, aby nie zapominać, że: (a) mówimy
tutaj o ujęciu myśli, (b) istnieje głęboka przepaść między poziomem języka
i poziomem myśli oraz (c) korespondencja między tymi dwoma poziomami
jest ograniczona [Frege, 1969, s. 279; 1997, s. 49]. Mimo obecnego zbliżenia,
w trakcie ujęcia myśli, formy zdania z formą myśli, ciągle nie powinno być
wątpliwości, że poziom myśli i poziom języka są dwoma odrębnymi poziomami, które łączy stosunek zewnętrzny. Pamiętamy, że tylko wtedy można
znaleźć pozytywne wytłumaczenie dla twierdzenia, które mówi, że jedną
i tę samą myśl można wyrażać za pomocą różnych zdań.
Wydaje się, że pełne wytłumaczenie, dlaczego ujęcie myśli tak blisko
jest związane z językiem wymaga pokazania, jaki jest kontekst twierdzeń,
w których ktoś, kto jak Frege uznaje niezależność myśli od języka, mówi
jednak w pewnych kontekstach, że „świat myśli ma swoje odbicie w świecie
zdań, wyrażeń, słów, znaków oraz że budowie myśli odpowiada złożenie
zdania ze słów, gdzie porządek na ogół nie jest obojętny” [Frege, 2002, s. 145].
Ujęcie myśli zawsze dokonuje się w jakiś konkretny sposób (tak jak zdanie,
które wyraża myśl, wyraża ją w sobie właściwy sposób). I choć w samej
myśli – jak mówi Frege – nie jest przesądzone, co należy wziąć za podmiot,
to jednak, gdy myśl jest wyrażana w konkretny sposób, to wybór podmiotu
jest już dokonany.
Kluczowy dla sprawy jest fragment z Begriﬀsschrift, gdzie Frege pisze, że
konkretne rozłożenie treści pojęciowej na argument i funkcję jest kluczowe
dla naszego sposobu jej ujęcia. Np. w jednym sposobie ujęcia za argument
możemy uważać „wodór”, a za funkcję „być lżejszym od dwutlenku węgla”,
zaś w innym, ta sama treść pojęciowa „dwutlenek węgla” będzie argumentem,
a „być cięższym od wodoru” funkcją. W każdym więc ujęciu myśli rozstrzygam, co należy wziąć za podmiot, a co za predykat. Podobnie w każdym
wyrażeniu myśli takie rozstrzygnięcie jest już dokonane. Gdy patrzymy od
strony konkretnego ujęcia myśli, to myśl zdaje się być za każdym razem
związana z konkretnym wyrazem. Zauważmy, że kiedy ktoś do nas mówi, to
ujmujmy myśl tak, jak jest ona wyrażona w języku. Od tej strony, jak mówi
Frege w Gedankenfüge, ujmujemy myśl jako złożoną (als zusammengesetzt)
z prostych części, które z kolei odpowiadają prostym częściom zdania [Fre-
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ge, 1976, s. 72]. Dzięki temu „możemy zrozumieć, jak z małej grupy części
zdań można utworzyć całe mnóstwo zdań, którym znowu odpowiada całe
mnóstwo myśli” [tamże, s. 72]. Pomocne w tym miejscu mogą być dwie
kompatybilne ze sobą, choć nieco różnie brzmiące, uwagi komentujące ten
fragment rozważań Fregego.
W pierwszej z nich podkreśla się, że kiedy Frege mówi, iż budowie myśli
odpowiada złożenie zdania ze słów, sugerując, że na złożenie myśli powinniśmy patrzeć tak, jak na złożenie zdania z części, to uwagę naszą kieruje
się nie na samą myśl, lecz na konkretny sposób, w jaki jest ona wyrażona.
Wprowadzając subtelną różnicę między twierdzeniami, w których mówi się
o wyrażaniu myśli przez zdania a twierdzeniami, kiedy mówi się o myśli
„tak jak jest ona wyrażona przez zdanie”, możemy zdać sobie sprawę – przekonuje Beaney – że tylko w tym drugim kontekście można mówić nie tylko,
że zachodzi ścisła odpowiedniość między częściami zdania a częściami
myśli, lecz także mówić o zasadzie kompozycjonalności, która odwołuje się
w pierwszej kolejności do złożenia zdania z części. Kiedy więc odnosimy
się do myśli poprzez to, jak ona jest wyrażona w języku, to można przyjąć,
o czym mówią Beaney i Bell, że ujęcie myśli przybiera formę rozumienia
konkretnego zdania, a części myśli są powiązane z częściami zdania. To jest
kontekst, w którym Frege zamiast pary argument-funkcja, mówi o parze
część-całość [Bell, 1996, s. 25].
Trzymając się tych subtelnych odróżnień, próbuje się zatem powiedzieć,
że twierdzenia na temat strukturalnego związku między częściami myśli
a częściami zdania wcale nie wykluczają słuszności twierdzeń, w których
mówi się o alternatywnych analizach myśli [por. Beaney, 1996, s. 245]. Ponadto przypomina się, że Frege sam przyznaje, że mówienie o części i całości
w odniesieniu do myśli ma charakter wysoce metaforyczny, co w innych
słowach przypomina jego zastrzeżenie, że wyrażenie myśli w jakiś konkretny
sposób nie należy do istoty myśli [por. 1976, s. 72; 1969, s. 288]. Tak podawana
charakterystyka odsłania jedną z kluczowych rzeczy, a mianowicie, że ujęcie
struktury myśli w kategorii dziedziczenia przez myśl struktury zdania wiąże
się z tym, że w analizie myśli ograniczamy się jedynie do tego, jak myśli są
wyrażane w języku, czyli w jaki sposób język je manifestuje.
W drugiej z uwag dodaje się, że mówienie o związku między myślą
a językiem ma swoje głębsze uzasadnienie tylko wtedy, gdy spojrzymy na
nie jak na próbę oprzyrządowania naszego sposobu ujęcia myśli. W tym
miejscu zaznacza się, że kiedy Frege mówi, co można osiągnąć dzięki językowi, to w istocie chodzi mu o epistemologiczne opisanie ujęcia myśli. Tylko
język ma zdolność (Fähigkeit) do wyrażania niezliczonej wielości myśli, co
można rozmieć, że tylko język ma takie środki, aby zagwarantować nam
różnorodne sposoby ujęcia myśli. Z jednej strony chodzi tutaj o podkreślenie wyjątkowej wartości języka na tle innych możliwych środków. Z drugiej
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strony chodzi tutaj o pokazanie, że ujęcie myśli zawsze nacechowane jest
jakimś konkretnym sposobem i ten sposób jest – jak można przypuszczać
– związany z językiem. Wyjątkowość języka polega zatem na tym, że jest to
jedyne takie narzędzie, które może służyć powyższym celom. Szczególna
i wyjątkowa wartość tego narzędzia i jego przewaga nad innymi środkami
(rysunek, diagram, mapa, mimika twarzy, gesty ciała) nie jest jeszcze argumentem, że myśl trzymana jest przez język w morderczym uścisku. Widzenie
wartości języka w kontekście ujęcia myśli oraz dostrzeganie przewagi środka
językowego nad innymi środkami pokazuje, że język pełni kluczową rolę,
usprawniającą wiele z naszych procesów myślowych oraz że w tej roli nie
znajduje równorzędnego konkurenta.
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1.

uwagi wstpne:
idea konceptualnego prymatu jzyka
nad myl

Zgodnie z planem nakreślonym we Wstępie przechodzimy do prezentacji
teorii, w ramach której twierdzi się, że pojęcie języka jest implikowane
w pojęciu myśli. Zgodnie z tym naczelnym twierdzeniem głosi się dalej, że
pojęcie myśli ma swoje zastosowanie wyłącznie do istot posługujących się
językiem. Zakłada się więc, że myśl ze swej natury nie może zaistnieć bez
nośnika, jakim jest język naturalny oraz że posiadanie myśli realizuje się
w trakcie operowania wyrażeniami języka naturalnego. W takiej perspektywie
związek między myślą a językiem ujmuje się na wzór związków konceptualnych, czyli w pewnej analogii do tych, jakie zachodzą między pojęciem
zieleni a pojęciem koloru. Wydaje się, że w takim ujęciu chodzi o podkreślenie,
że kiedy mówimy o myśli, to w istocie mówimy o czymś wyłaniającym się
z języka lub ucieleśnionym w języku. Przy takim ustawieniu relacji myśl-język
eksplikacja pojęcia myśli odbywa się przy wykorzystaniu pojęcia języka, tak
jak – używając pewnej analogii – eksplikacja środka płatniczego odbywa się
przy pomocy pojęcia wymiany i nabywania dóbr lub usług.
Zauważmy, że pogląd, zgodnie z którym nie ma myśli bez języka sugeruje pewien rodzaj konceptualnej konieczności, która zachodzi wówczas,
gdy treść jednego z pojęć (tutaj myśl) musi być wyjaśniana za pomocą
drugiego pojęcia (tutaj języka). W rezultacie stwierdzenie, że nie ma myśli
bez języka – jak podkreślają komentatorzy – wyraża prawdę konceptualną,
ważną niejako a priori i obowiązującą w każdym z możliwych światów1.
Zamiarem jest tu zatem pokazanie, że relacja między myślą a językiem nie
jest relacją kontyngentną, która – ujmując rzecz metaﬁzycznie – miałaby
zachodzić wyłącznie w tym konkretnym świecie, w którym przyszło nam żyć.
Dodajmy, że na gruncie przedstawianego stanowiska sceptycznie ocenia się
hipotezę, iż w zasadzie nie jest niczym sprzecznym i konceptualnie trudnym
do wyobrażenia, aby istniały takie istoty, które ujmując te myśli, które i my
ujmujemy, czyniłyby to bez korzystania ze zmysłowych form językowych.
1
Kiedy mówi się tutaj o konceptualnym związku między myślą a językiem, który najczęściej wyraża się w twierdzeniu, że myśl nie może zaistnieć bez języka, to termin „nie może”
w aspekcie zawartej tam modalności interpretowany jest jako wyraz przekonania, że myśl
z konieczności ucieleśniana jest w języku. Owa niemożliwość zaistnienia myśli bez języka
traktowana jest zatem uniwersalnie. Inaczej mówiąc, twierdzenie o koniecznym ucieleśnieniu
myśli w języku (lub o koniecznym zaangażowaniu języka w naszym myśleniu) jest uznawane
za prawdziwe na podstawie argumentacji, która wykazuje, że pojęcie języka jest implikowane
w pojęciu myśli. Takie stanowisko konceptualnego związania myśli i języka przypisywane jest
najczęściej Wittgensteinowi, Dummettowi, Davidsonowi oraz McDowellowi [por. Boucher,
Carruthers, 1998, s. 1-5; Carruthers, 1996, s. 9-13; 2002, s. 659-661; Davies, 1998, s. 226-247].
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Jak widać, w ramach analizowanego obecnie stanowiska nie chodzi
o zwykłe skonstatowanie, że język pozwala w efektywny sposób utrwalać
myśli, gromadzić je w pamięci długoterminowej bądź stanowi środek pozwalający na nadanie naszym myślom przejrzystości i jasności. Udziału
języka nie traktuje się także w kategoriach środka, który ułatwia ułożenie
planu działania lub przeprowadzenie skomplikowanego rozumowania. Jego
roli nie sprowadza się do pokazania, że jest on tym rodzajem modalności,
który udostępnia nam żywione przez nas myśli. Chodzi raczej o pokazanie,
że wyłącznie dzięki językowi realizuje się posiadanie myśli. Odnosząc się do
podanych we Wstępie trzech możliwych odpowiedzi na pytanie Lucy’ego,
czy język, którym mówimy ma wpływ na myśli, które myślimy, zwolennicy
analizowanego poglądu podpisują się pod tą wersją odpowiedzi, która mówi
o umożliwiającej funkcji języka (enabling function of language), co w efekcie oznacza, że uniwersalnie rozpatrywane istnienie konkretnej myśli i jej
posiadanie jest związane z istnieniem języka2.
W rezultacie przyjmuje się tutaj tezę istotnego prymatu języka nad myślą,
co zgodnie z odróżnieniami podanymi na początku książki za Davies’em
można interpretować jako uznanie, że pojęcie języka posiada analityczno-logiczne pierwszeństwo przed pojęciem myśli [Davies, 1998, s. 126-127].
W takim aspekcie ﬁlozoﬁczna rekonstrukcja pojęcia myśli musi być dokonana przy wykorzystaniu pojęcia języka. Wykluczona jest nie tylko możliwość
kierunku odwrotnego od myśli do języka, ale także samodzielnego – bez
referencji do języka – wyeksplikowania pojęcia myśli. W ramach omawianego poglądu dąży się do pokazania, że w istotnym aspekcie można mówić
także o ontologicznym i epistemologicznym priorytecie języka nad myślą.
W ramach prezentowanej koncepcji próbuje się również pokazać, że myśl nie
2

Podkreślmy, że nie chodzi tutaj o wpływ języka na myślenie, który opierałby się wyłącznie na pokazywaniu, że mówienie jednym bądź drugim językiem zmienia sposób, w jaki
coś klasyfikujemy lub opisujemy, co nazywa się często kształtującą funkcją języka (shaping
function of language). Różnice między językami można wykorzystać dla wsparcia ogólnej
tezy o związaniu myśli z językiem – ich odkrycie jednakże nie jest tym, do czego się tutaj
dąży. Kiedy mówi się o konceptualnym związku między myślą a językiem, to tym bardziej nie
chodzi o tzw. ułatwiającą funkcję języka ( facilitating function of language), której sens polega
na wskazaniu, że język usprawnia nasze kognitywne zdolności lub że wybór jakiegoś jednego
sztucznego języka może mieć decydujący wpływ na efektywność procesów myślowych. Nie
chodzi tutaj także o to, żeby podkreślać, iż spora część komunikacji międzyludzkiej może być
opisywana jako próba zmodyfikowania myśli i postaw innych podmiotów. Uwzględniwszy te
zastrzeżenia, musimy zdawać sobie sprawę, że debata na temat języka i myśli nie ogranicza
się w ramach tego podejścia do zadawania pytania czy treść rozmowy może wpływać na
czyjeś postawy i przekonania i czy w jakimś wymiarze języki naturalne dostarczają formatu,
w którym myśli są realizowane. Debata ta dotyka raczej kwestii koniecznego związku myśli z językiem oraz możliwości posiadania myśli bez języka [por. Lucy, 1992, 1996; Gleitman,
Pappafragou, 2005]. Jak podkreślają Boucher i Carruthers, w tej wersji argumentacji chodzi
o pokazanie, że „it is conceptually necessary that all thought should involve language – that
the very idea of thought implicates language” [1998, s. 3].
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jest samodzielnym przedmiotem, lecz bytem wsobnie zależnym od języka,
zaś droga prowadząca do ujęcia myśli wiedzie poprzez rozumienie (interpretowanie) wyrażeń językowych [por. Dummett, 1993a, s. 127-161; Davidson,
1980, s. 340-362; 1999, s. 7-17].
Innym aspektem tego stanowiska jest teza o związaniu treści konceptualnych (zdolności do posiadania pojęć) z językiem. Można powiedzieć, że relacja
między myślą a językiem opiera się w dużej mierze na twierdzeniu, że zachodzi
konstytutywny związek między posiadaniem pojęcia a opanowaniem języka.
Myśl traktuje się jako swoisty typ treści konceptualnej – jest ona tym rodzajem
treści, na które składają się pojęcia. Uznaje się więc, że posiadanie pojęć jest
niemożliwe do zrealizowania bez udziału języka. Stąd w ramach tego poglądu formułowany jest cały szereg twierdzeń na temat warunków posiadania
treści konceptualnych, które wspólnie mają pokazywać, że posiadanie treści
konceptualnej nie może być ﬁlozoﬁcznie wyjaśnione bez nawiązania do języka.
Mówiąc krótko, głosi się tutaj hasło, że „conceptual mastery is closely tied to
language mastery” [por. Dummett, 1991, s. 315-324; Davidson, 1998, s. 15-28].
Broniąc tak fundamentalnego i głębokiego osadzenia myśli w języku,
podważa się możliwość, aby istoty pozbawione języka były w stanie dysponować pojęciami i myślami w równym stopniu, co istoty obdarzone językiem.
Innymi słowy, twierdzi się, że treści konceptualne zarezerwowane są dla istot
dysponujących językiem3. Świat myśli jest więc ex deﬁnitione niedostępny dla
istot pozbawionych tej magicznej zdolności, jaką jest zdolność językowa. Nie
jest to jednak teza empiryczna, oparta na materiale pochodzącym z badań
etiologicznych lub psychologicznych, lecz wniosek w dużej mierze oparty
na analizie pojęciowej, pokazujący, że nie istnieją treści konceptualne nie
będące jednocześnie treściami ucieleśnionymi językowo. Takie postawienie
sprawy przekłada się również na twierdzenia dotyczące warunków przypisania myśli. Obecność języka jest tym, co uzasadnia przypisanie podmiotowi
posiadanie myśli.
[...] przypisanie pragnień i przekonań (także innych myśli) musi iść w parze z interpretowaniem mowy [...]. Odpowiedzmy jednak bardziej wyczerpująco na pytanie, dlaczego
przypisanie myśli zależy od interpretowania mowy. Mówiąc ogólnie, ale niezbyt informująco, powód polega na tym, iż bez interpretowania mowy nie można dokonać subtelnych
rozróżnień pomiędzy myślami, które odgrywają istotną rolę dla niektórych wyjaśnień
uważanych przez nas za pewne. Nasz sposób przypisywania ludziom postaw zapewnia,
że dla dokonania takich rozróżnień mamy do dyspozycji całą moc ekspresywną języka.
Można wierzyć, że Scott nie jest autorem Waverleya, nie wątpiąc, że Scott jest Scottem;
można chcieć być odkrywcą zwierzęcia posiadającego serce, nie chcąc być odkrywcą
3
Twierdzi się tutaj, że jakiekolwiek werbalne sformułowanie nie jest odpowiednie
do oddania treści procesu mentalnego istoty nieposiadającej języka, ponieważ każde takie sformułowanie będzie zawierało pojęcia, których ta istota nie jest w stanie opanować
[Dummett, 1991, s. 323].
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zwierzęcia posiadającego nerki; można chcieć ugryźć jabłko, które trzyma się w ręce, nie
chcąc ugryźć jedynego jabłka z robakiem w środku; i tak dalej. Intensjonalność, z której
robimy użytek przypisując komuś myśli, jest nie do wykorzystania pod nieobecność
mowy [Davidson, 1980, s. 352].

W teorii, która ma stać się przedmiotem naszych rozważań, odróżnia
się analizę myśli od analizy myślenia jako procesu psychologicznego [por.
Weiskrantz, 1998, s. 127]. Myśl jest tym, co można posiadać – i w tym sensie
myślenie jest „tłem” świadczącym o posiadaniu myśli. Nie jest jednak tak,
aby forma myśli miała być formą procesu myślenia. Innymi słowy, ujęcie
myśli opiera się na zrozumieniu jej złożoności; analogicznie pojętej złożonej
struktury nie musi jednakże posiadać myślenie myśli, czyli „wewnętrzny lub
zewnętrzny proces, który, na odpowiednim tle, stanowi o tym, że posiadamy
tę myśl” [Dummett, 1993b, s. 58]. Stąd podkreśla się, że związanie myślenia
z procesem werbalnym ma swoje pierwotne umocowanie w związku samej
myśli z językiem, a nie procesu myślenia z aktywnością werbalną [tamże,
s. 58; Dummett, 1991, s. 315].
Następnie, uznawszy treści konceptualne (myśli) za językowo zależne,
a samą myśl za znaczenie zdania, dodaje się, że przez myśl rozumie się
wyłącznie coś obiektywnego i wspólnego wszystkim użytkownikom języka.
Samo ujęcie myśli dokonuje się w trakcie ujęcia semantycznych własności
zdania, zaś struktura myśli jest de facto strukturą zdania. W związku z tymi
ustaleniami wyjaśnienie, że ktoś coś myśli jest połączone z dyspozycją
do uznania jakiegoś zdania. Nie chodzi tutaj o konkretną praktykę, lecz
o wytyczenie zasady prowadzącej do identyﬁkacji myśli, a także podstaw
uzasadniających jej przypisanie. W kontekście derywatywnego ujęcia struktury myśli względem struktury zdania uznaje się, że jakikolwiek proces rozumowania musi być rozumiany jako przejście między zdaniami [Dummett,
1993a, s. 7-8].
Stanowisko wiążące myśl (treści konceptualne) z językiem w tak ścisły
sposób prowadzi do konstatacji, że wszelkie akty poznawcze, w których swój
udział mają treści konceptualne (myśli i pojęcia), są językowo związane. Takie
przekonanie może być konkretyzowane przez twierdzenie, że odwołanie się
do języka jest jedynym sposobem zrozumienia, na czym polega struktura
myśli, jej produktywność oraz jej uwikłanie w relacje inferencyjne, które
pozwalają nam następnie na ujęcie relacji między pojęciami. Może być
ono konkretyzowane jako twierdzenie, że ujęcie rzeczywistości w formie
odrębnych przedmiotów jest rezultatem zaaplikowania do pierwotnie niewyartykułowanej rzeczywistości konceptualnego aparatu ucieleśnionego
w języku [Dummett, 1973, s. 503]. W końcu może być skonkretyzowane jako
twierdzenie, że język jest organem percepcji propozycjonalnej [Davidson,
1998, s. 20]. Gdyby teraz przyjąć, że pojęcia i myśli są składnikami wszel-
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kiego poznania, to przy przyjętych założeniach nie byłoby innego wyjścia,
jak uznać, że wszelkie poznanie jest językowo zależne.
Ucieczką od powyższej konsekwencji ma być w ramach omawianego
obecnie stanowiska wyróżnienie obok myśli (treści konceptualnych) protomyśli (treści nie-konceptualnych) i uznanie, że istnieją takie procesy
poznawcze, których zawartość treściową wypełniają wyłącznie protomyśli,
czyli treści niekonceptualne [Dummett, 1993a, s. 121-126; Davidson, 1992,
s. 242; 1998, s. 25; por. Glock, 2000, s. 45]. Wraz z odróżnieniem treści
niekonceptualnych obok treści konceptualnych pojawia się kategoria tzw.
„myśli niejęzykowych”. Te ostatnie zasięgiem swoim obejmują wyłącznie te
rodzaje treści, które nie mają charakteru konceptualnego. Demarkacja myśli
od protomyśli ma zapobiegać konsekwencji związania wszelkiego poznania
z językiem, a równocześnie podbudowywać słuszność związania kategorii
myśli (treści konceptualnych) z językiem4.
Przedstawiony krótki zarys teorii uznającej konceptualny priorytet języka nad myślą pokazuje, że kluczowym twierdzeniem, na którym funduje
się teza priorytetu języka, jest uznanie językowej zależności treści konceptualnych. Tylko istoty posiadające język zdolne są do posiadania i dysponowania treściami konceptualnymi. Właściwą charakterystykę omawianego
stanowiska rozpocznie nakreślenie szerszego tła, składającego się z kilku
twierdzeń dotyczących zarówno wartości języka jako środka dysponującego
szczególnymi zasobami, które w znacznym stopniu wykraczają poza zasoby
innych wchodzących w grę środków mogących służyć za nośnik myśli, jak
i natury wiedzy językowej oraz jej funkcji w nabywaniu myśli5. Następnie
4

Zauważmy również, że wybór priorytetu myśli nad językiem bądź odwrotnie języka
nad myślą jest wedle prezentowanego poglądu wyborem centralnym dla szeroko pojętego przedsięwzięcia filozoficznego. Podkreśla się bardzo często, że w opozycji tej nie chodzi o partykularną potyczkę, lecz o batalię mogącą przechylić szalę zwycięstwa w sporze
o kształt i cel analizy filozoficznej. Dummett, główny architekt poglądu, którym zamierzamy się zająć, zdaje sobie sprawę, że sukces teoretyków myśli (głoszących priorytet myśli nad
językiem) skutkowałby nie tylko uznaniem, że (a) bliższa prawdzie jest koncepcja języka
jako kodu, (b) pierwotną funkcją języka jest komunikacja myśli, (c) strukturę myśli można
opisać w oderwaniu od struktury zdania czy wreszcie, (d) posiadanie myśli o charakterze
propozycjonalnym nie jest zarezerwowane dla istot używających języka, lecz nade wszystko
podważeniem programu filozofii analitycznej, zgodnie z którym centralną dyscypliną filozoficzną jest filozofia języka, koncentrująca się na teorii znaczenia i będąca punktem wyjścia
wszystkich innych przedsięwzięć filozoficznych. Wybór priorytetu myśli nad językiem, bądź
odwrotnie, języka nad myślą, jest wedle prezentowanego podejścia wyborem centralnym dla
szeroko pojętego przedsięwzięcia filozoficznego.
5
W ramach tej teorii językowi naturalnemu przypisuje się szczególną rolę w odróżnieniu od innych systemów symbolicznych, które mogą wspomagać ludzkie myślenie. Trzeba o tym pamiętać, gdyż w niektórych teoriach język naturalny traktowany jest jako jeden
z wielu materialnych artefaktów, które wykorzystywane są przez umysł w jego poznawczych
przedsięwzięciach. Wówczas funkcje języka naturalnego opisuje się w kategoriach tzw. materialnych symbolicznych artefaktów wspomagających myślenie. Takie stanowisko nie wyklu-
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zostanie pokazane, że obrona tego stanowiska związana jest z dyskredytacją
koncepcji języka jako kodu, czyli tego stanowiska, które dopuszcza możliwość
ujęcia myśli uprzednio w stosunku do rozpoznania, że jest to myśl, którą się
stwierdza w akcie uznania zdania. Wydaje się jednak, że powodzenie tego
projektu – mówiącego, że nie ma niezależnego od języka wyjaśnienia myśli
i pojęć – kluczowo związane jest odróżnieniem myśli (treści konceptualnych
– językowo zależnych) od protomyśli (treści niekonceptualnych – językowo
niezależnych) oraz zastosowaniem tych ostatnich treści do opisu wybranych
procesów poznawczych zarówno w przypadku istot używających języka, jak
i języka nieposiadających. Podkreślając wagę tej kwestii, zostanie pokazane,
że wyróżnienie kategorii protomyśli ma być środkiem służącym do opisania
tych typów reprezentacji poznawczych, których warunki posiadania nie
robią użytku z praktyki językowej. Podnoszenie odróżnienia myśli i protomyśli jako kwestii kluczowej związane jest z tym, że w prezentowanej
części rozważań na temat relacji myśl-język za ważne uzna się poszukiwanie
odpowiedzi na dwa połączone ze sobą pytania. Pierwsze dotyczy tego, czy
zasięg „bezjęzykowych myśli” obejmuje sobą wyłącznie protomyśli (treści nie-konceptualne). Drugie, czy konieczne (w sensie konceptualnym) związanie
treści konceptualnych (myśli) z językiem nie jest posunięciem zbyt radykalnym,
a przez to wymagającym rewizji. Po dokonaniu dogłębnej analizy w części
ostatniej niniejszego rozdziału przestawiona zostanie dwuetapowa krytyka
danego stanowiska. W pierwszym etapie uwaga krytyki skierowana będzie
na problem odróżnienia myśli i protomyśli w kontekście wyróżnienia treści
językowo zależnych i niezależnych. W drugim etapie pokazane zostanie
alternatywne rozwiązanie sugerujące kierunek od myśli do języka.

2.

uprzywilejowana pozycja jzyka
i jzyk jako nonik myli

A. Najbardziej ogólnym przekonaniem – swoistym punktem wyjścia
dla teorii głoszącej prymat języka nad myślą – jest twierdzenie, że język jest
jedynym narzędziem związanym z myślą, którego „działanie jest najbardziej
jawne” i tym samym „najbardziej podatne na systematyczne wyjaśnienie
ﬁlozoﬁczne” [Dummett, 1993b, s. 59]. W powyższym sformułowaniu nie ma
cza, że rolę wypełnianą przez język naturalny mogą z powodzeniem wypełniać inne systemy
symboliczne [por. Clark, 2006; por. Pendlebury, 2002].
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oczywiście jeszcze mowy, że myśl ze swej istoty potrzebuje takiego narzędzia,
a tym bardziej, że jej zaistnienie nie jest możliwe bez tego narzędzia. Stawiając
sprawę w ten sposób, zwraca się jedynie uwagę na dość oczywisty fakt, że
język jest przedmiotem publicznie dostępnym, którego używamy w sposób
niezmiernie naturalny i czymś, co towarzyszy naszej aktywności poznawczej
przy wielu okazjach. Język jest przedmiotem publicznie dostępnym oraz
zrozumiałym w sposób naturalny [por. Hauser, 1995; Davidson, 1999, s. 13].
W luźnym sensie chodzi również o zwrócenie uwagi na to, że język jest
przedmiotem, który podlega opisaniu i opracowaniu zarówno ze względu
na swoją budowę i formę, jak i funkcje. Językowa rzeczywistość poddaje się
opisaniu, scharakteryzowaniu i prześwietleniu, podlega również rozłożeniu
na czynniki proste, zaś rządzące nią mechanizmy mogą być ujawnione (np.
rekurencyjność, przekształcenia zależne od struktury lub kompozycjonalność).
W intencji stwierdzenia, że język jest tym narzędziem, którego działanie jest
najbardziej jawne, chodzi również o podkreślenie, że dzięki przemianom,
jakie zaszły w ﬁlozoﬁi pod wpływem przewrotu określanego mianem „zwrotu
lingwistycznego”, rzeczywistość językowa uległa systematycznej analizie
i prezentacji oraz została zinterpretowana i steoretyzowana. Język jest więc
narzędziem jawnym i podatnym na ﬁlozoﬁczną systematyzację. Żadnego
z tych faktów nie można ignorować, jeśli przedsięwziętym zadaniem jest
uchwycenie, czym jest myśl [por. Dummett, 1993a, s. 143-147].
B. Powyższe przeświadczenie łączy się z innym przekonaniem, a mianowicie, że w swoich zasobach język posiada ogromny inwentarz środków,
którymi możemy się posłużyć i które są do naszej dyspozycji. Innymi słowy,
podkreśla się, że język sam w sobie jest niezmiernie „bogatym” narzędziem
[Dummett, 1993a, s. 122; por. Bickerton, 2001]. Zasygnalizowanie tego dość
oczywistego faktu ma nam uświadomić, że przy braku tego narzędzia pozostałe środki okazują się niepomiernie ubogie. Nie wiemy, czy spuszczone
uszy psa świadczą o odczuwanym strachu czy żalu [Wittgenstein, 1999,
s. 120]. Mówienie o bogactwie środków językowych ma kontrastować z ubogimi środkami pozajęzykowymi. Ów kontrast ma pokazywać ograniczony
repertuar środków, jakimi mogą dysponować istoty nieużywające języka
naturalnego [Bickerton, 2001, s. 12].
W tym miejscu warto przypomnieć także głos Davidsona, który dowodzi
w pracy Zwierzęta racjonalne, że wystarczający do przypisania myśli złożony
układ zachowania „istnieje tylko wtedy, gdy podmiot działający dysponuje
językiem” [Davidson, 1992, s. 241]. Z kolei, w pracy napisanej kilkanaście
lat wcześniej Myśl i mowa pojawia się stwierdzenie, że „w sytuacji braku
zachowania, które można interpretować jako mowę, dostępne nam dane
[środki – A. G.] nie wystarczają do uzasadnienia rozróżnień, które zwykliśmy
czynić przypisując komuś myśli” [tenże, 1980, s. 352]. Sugestie tego rodzaju
wykraczają poza skonstatowanie oczywistego faktu, że zachowania językowe
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są środkami niezmiernie bogatymi. Intencją jest raczej podkreślenie dwóch
rzeczy. Jednej, że język jest narzędziem, które przewyższa inne możliwe
narzędzia. Drugiej, że obecność języka odmienia radykalnie całą sytuację
w aspekcie możliwości posiadania myśli6.
Podkreślmy dodatkowo, że myliłby się ten, kto upatrując w języku jedynie środek wyrazu, sądziłby, iż chodzi tutaj o dychotomię między ubogimi
(ograniczonymi) a obszernymi środkami wyrazu. Przeciwnie, nie chodzi
tutaj jedynie o stwierdzenie, że spuszczone uszy psa lub jego merdający
ogon są zbyt ubogimi środkami wyrazu, aby domniemywać, np. co dzieje się
w psiej głowie. Mówienie o bogactwie środków językowych nie ogranicza się
do zbudowania wyłącznie kontrastu między ubogimi i bogatymi środkami
wyrazu, lecz służy podkreśleniu, że dzięki językowi – temu specyﬁcznemu
narzędziu – ulegają radykalnemu rozszerzeniu same zdolności poznawcze,
resp. zdolności do posiadania myśli. Problem, jak zobaczymy dalej, nie polega na tym, czy merdanie ogonem jest wystarczającym środkiem wyrazu,
dzięki któremu możemy się dowiedzieć, co dzieje się w psiej głowie, lecz
sprowadza się w rzeczy samej do postawienia pytania, czy tak naprawdę
pies może mieć coś na myśli, merdając ogonem.
Ustawienie sprawy w ten sposób jest zwiastunem odrzucenia koncepcji
języka jako jednego z wielu środków wyrazu i zastąpienia jej koncepcją języka
jako nośnika oraz uznania, że warunkiem posiadania myśli jest dysponowanie
językiem. Dostrzegając, że mówienie o bogactwie środków językowych łączy
6
Zadając pytanie, co odmienia lub co wznosi obecność języka można koncentrować się na
porównywaniu treści, które pojawiają się bez udziału języka i posiadane są przez istoty, które
nie nabyły jeszcze lub nie posiadają go w ogóle z treściami, które konstytuują się w kontekście używania i operowania językiem i które posiadane są przez istoty dysponujące językiem.
Operuje się tu najczęściej parami myśl–protomyśl i analogicznie język–protojęzyk. Można
jednak koncentrować się – jak mówi D. Premack – na porównywaniu umysłów „przed i po
dodaniu języka”. W tym kontekście porównuje się umysł ludzki z umysłem pozaludzkim lub
umysł w pełni uformowany z umysłem na wpółuformowanym. I choć nie istnieją grupy istot,
które różniłyby się jedynie daną zdolnością i niczym więcej, mówi Premack, to przy pewnych
zastrzeżeniach można znaleźć sytuacje zbliżone do tych, o których myślimy teoretycznie.
Przykładowo możemy porównać dziecko przed- i po-językowe, dziecko głuche z dzieckiem
mówiącym, szympansa i małe dziecko, szympansa, który był uczony języka z szympansem,
który takiego szkolenia nie przeszedł. Żadne z tych porównań nie jest oczywiście w pełni
adekwatnym przykładem, gdyż przyswojenie języka w każdym z wymienionych wypadków
związane jest z wieloma innymi zdolnościami, które są nabywane uprzednio, równolegle
lub przy okazji przyswajania języka [Premack, 1988, s. 46]. Mimo jednak tych zastrzeżeń,
wielu badaczy uważa, że badanie zdolności kognitywnych istot, które nie nabyły jeszcze
języka lub w wyniku uszkodzenia mózgu utraciły je, może rzucić wiele światła na problem
wzajemnej relacji między myślą a językiem. Za szczególnie wartościowe uważa się badania
porównawcze uwzględniające w szerokim zakresie ustalenia psychologii rozwojowej. Są one
cenne zwłaszcza dla tych strategii badawczych, w ramach których preferuje się podejście
wieloaspektowe, uwzględniające obok analiz konceptualno-semantycznych także analizy
empiryczno-psychologiczne [por. Davidson, 1999; Dennett, 1997; Calvin, 1997; Hauser, 1995;
Premack, 1998; Gut, 2008].
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się nie tyle z ideą języka jako środka wyrazu, ile z ideą języka jako narzędzia
(nośnika), widzimy zarazem, że właściwym zamiarem prezentowanej teorii
będzie podkreślenie, że zdolność posiadania pojęć i myśli ma swoje zastosowanie wyłącznie do istot posługujących się językiem [Dummett, 1993b;
Davidson, 1980].
C. Kwestie poruszone wyżej łączy się z przekonaniem, że używanie
języka jest podstawowym przejawem ludzkiej racjonalności. „Posługiwanie
się językiem jest świadomym, racjonalnym działaniem – racjonalnym działaniem jako takim, można by rzec – inteligentnych istot” [Dummett, 1998a,
s. 149]. Dummett w artykule What do I know when I know a Language, pisze
„jakikolwiek ﬁlozoﬁczny opis języka musi go opisywać jako działalność racjonalną ze strony stworzeń, którym można przypisać intencję i zamiar. Istotnie,
używanie języka jest pierwotną manifestacją naszej racjonalności: jest to
działalność par excellence racjonalna” [Dummett, 1993c, s. 104]. Stawiając
sprawę w ten sposób, uznaje się tym samym, iż ujęcie mowy jako aktywności racjonalnej wymaga uchwycenia powodów i motywów, dla których ta
aktywność w ogóle się pojawia. To z kolei sprzęgnięte jest z uznaniem, że
rozumienie słów, których się używa, jest tym typem wiedzy, która pozwala
m.in. na sformułowanie intencji. Kluczowe w całej sprawie jest jednak to,
że intencje i motywy, z którymi wypowiada się to, co się wypowiada, nie
są formułowane poza rozumieniem języka, są one raczej jego integralną
częścią [tenże, 1998, s. 150]. Ustawienie sprawy w powyższy sposób tworzy
pewne tło, na którym trzeba widzieć sprzeciw wobec tych teorii znaczenia,
robiących użytek z pojęcia myśli i intencji ujmowanych uprzednio w stosunku do ekspresji językowej7. W podejściu preferowanym przez zwolenników
związania myśli z językiem uważa się, że podmiot używający języka działa
w oparciu o pewien rodzaj wiedzy, której musi być świadomy i o której
musi mieć pojęcie. Co ważne, jest to wyłącznie ten rodzaj wiedzy, który
nabywamy wraz z nabyciem języka i który może być posiadany wyłącznie
przez kompetentnego użytkownika języka8.
7
Jak zobaczymy dalej, na uwadze ma się tutaj wszystkie te teorie znaczenia, które
w charakterystyce znaczenia językowego odwołują się do myśli istniejącej i ujmowanej
uprzednio w stosunku do języka. Przedstawiane wyżej tło ma zatem tworzyć podstawy
dla krytyki tych teorii znaczenia, które w swojej terminologii Dummett określa mianem
umiarkowanych i którym przeciwstawia tzw. pełnokrwistą teorię znaczenia. Jednym z wyznaczników umiarkowanej teorii znaczenia jest to, że zakłada ona, że język funkcjonuje
jako kod do przekazywania myśli. W tym sensie pełnokrwista teoria znaczenia, po uprzednim zakwestionowaniu modelu języka jako kodu, ma być konstruowana – jak rzecz tę
przedstawia w swym krytycznym komentarzu McDowell – „as from outside content and
concepts” [McDowell, 1998, s. 92; por. Dummett, 1993c, s. 97-102; por. Szubka, 2001, s. 121].
8
„Aby przedstawić mowę jako czynność racjonalną, musimy opisać ją jako coś, do czego
mają się stosować zwykłe procedury oceny jawnej motywacji i intencji. Do tego potrzebna
jest jakaś powierzchnia, na którą czysto przyczynowa teoria nie ma miejsca, na rozróżnienie, zasadnicze dla zrozumienia wypowiedzi, pomiędzy tym, dlaczego mówiący mówi to,
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D. W świetle tego, co powiedziane, nie sposób nie dostrzec generalnych
powodów, które następnie prowadzą do przekonania, że znajomości języka nie
da się opisać jako odmiany kompetencji praktycznej [Dummett, 1998a, s. 170,
171]. Znajomość języka, choć nie jest wyraźną wiedzą teoretyczną polegającą
na formułowaniu twierdzeń i przedstawianiu ich w uporządkowany sposób,
jest jednak bliższa autentycznej wiedzy niż umiejętność, jaką jest na przykład
pływanie. O ile dopuszczalne, a nawet sensowne jest udzielenie odpowiedzi
„nie wiem, nigdy nie próbowałem” na pytanie „czy umiem pływać?”, o tyle
dość absurdalne wydaje się udzielenie tej samej odpowiedzi na pytanie „czy
mówię po hiszpańsku?” [tamże, s. 152, 154]. Posługiwanie się językiem nie jest
umiejętnością praktyczną, choć z drugiej strony nie jest również wyraźną
wiedzą teoretyczną. W kontekście analizy związku, jaki zachodzi między
myślą a językiem, ważne jest dostrzeżenie, że ujęcie wiedzy językowej jako
wiedzy teoretycznej nawet w implicytnym sensie, a nie jako umiejętności,
wiąże się z pokazaniem, że rozumienie języka jest pewnym zadaniem do
wykonania, które nie sprowadza się do nauczenia się wyłącznie tego, jak
to zrobić [Dummett, 1998a, s. 155, 164]. Rozumienie jest splecione ze znajomością znaczenia, nabywanie zdolności używania wyrażeń językowych
jest właśnie nabywaniem tego rodzaju wiedzy. Zatem opanowanie języka
jest uchwyceniem przez na nas pewnych treści, co nie mogłoby jednakże
dojść do skutku, gdyby cały ten proces sprowadzić do opanowywania czysto
zewnętrznej praktyki [tamże, s. 169]. Nie uwzględniając powyższego rozwiązania, a głosząc jednocześnie ideę związania myśli z językiem, mielibyśmy do
czynienia z dość płaskim stanowiskiem, redukującym zdolność posiadania
myśli do zdolności nauczenia się pewnej praktycznej zdolności.
W związku z tym w ramach głoszonego stanowiska poszukuje się pośredniego wyjścia, które mieści się gdzieś pomiędzy tym, które proponuje
z jednej strony Chomsky, uznający znajomość języka za wiedzę par excellence
i odróżniający ją wyraźnie od zdolności czy umiejętności a rozwiązaniem,
które za Wittgensteinem z Dociekań podaje Kenny, widzący w języku wyłącznie umiejętność. Próba wpasowania się pomiędzy te dwa opozycyjne
poglądy jest związana z tym, że Dummett, główny architekt tego stanowiska, które omawiamy, zdaje sobie sprawę, że wiedza językowa jest związana
co mówi, a tym, co mówi, czyli co jego słowa znaczą, jak to ustalają konwencje językowe,
których trzeba się specjalnie uczyć. Z kolei pojęcie intencji można zastosować tylko na tle
rozróżnienia pomiędzy tymi regułami (regularnościami), których użytkownik języka, jako
racjonalny podmiot angażujący się w świadomą, spontaniczną działalność używa, a tymi,
które mogą być przed nim ukryte i ujawnione przez psychologa i neurologa; tylko te reguły,
których używa, gdy mówi, charakteryzują język jako język. Może on używać tylko tych reguł,
co do których można powiedzieć, że jest ich w pewnym stopniu świadomy; tych mianowicie, o których posiada przynajmniej implicytną wiedzę [Dummett, 1993c, s. 104; por. tenże,
1993a, s. 158]. „Aby być myślącą, racjonalną istotą, trzeba umieć wyrazić wiele myśli, a przede
wszystkim umieć interpretować mowę i myśli innych” [Davidson, 1992, s. 242].
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z tzw. włączeniem się w pewną praktykę. Nie jesteśmy natomiast „w stanie
wiedzieć na czym włączenie się w nią (praktykę językową) polega, zanim tej
umiejętności nie posiądziemy”. Ponadto znajomość języka nie jest wyłącznie
znajomością reguł gramatycznych. Obejmuje sobą także znajomość tego, co
składa się na teorię znaczenia. Można podejrzewać zatem, że ci, którzy wiążą
posiadanie myśli z językiem, wzbranialiby się przed uznaniem, że osoba –
o czym mówi Chomsky – która przestała mówić i rozumieć po hiszpańsku
w następstwie uszkodzenia mózgu, utraciła wyłącznie praktyczną zdolność
mówienia po hiszpańsku, zachowując nietkniętą znajomość tego języka.
Nieoczekiwany natychmiastowy powrót umiejętności mówienia i rozumienia hiszpańskiego nie byłby wystarczającym argumentem, aby tak, jak
czyni to Chomsky uznać, że utracona została wyłącznie zdolność realizowania
wiedzy a nie sama wiedza. Kenny ma sporo racji twierdząc, że z faktu, iż
ktoś odzyskuje po pewnym czasie (praktyczną) umiejętność mówienia po
hiszpańsku wcale nie wynika, że pojęcie znajomości (wiedzy) hiszpańskiego
jest wyraźnie odróżnialne od umiejętności do używania hiszpańskiego, choćby
tylko dlatego, że do końca nie możemy wykluczyć, że dana osoba między
utratą a odzyskaniem umiejętności mówienia i rozumienia hiszpańskiego
zachowywała przez cały czas posiadanie samej zdolności [Chomsky, 1988,
s. 11; Kenny, 1984]. Wniosek o niemożliwości odseparowania względem
siebie umiejętności (praktycznej) i wiedzy językowej jest wnioskiem, pod
którym podpisaliby się również ci, którzy głoszą, że język ucieleśnia myśl.
Nie jest to jednak dla nich asumpt do zinterpretowania wiedzy językowej
w kategoriach wyłącznie praktycznej zdolności.
Tym, co dzieli ich stanowisko od Chomsky’ego jest zakresowo odmienne ujęcie wiedzy językowej. Znajomość języka według nich obejmuje sobą
znajomość znaczeń przynajmniej niektórych zdań i słów, tzn. obejmuje sobą
wiedzę, że pewne wyrażenia mają takie a nie inne znaczenia i mogą służyć
do wyartykułowania takich a nie innych myśli9.
9

Chomsky pojęcie wiedzy traktuje znacznie węziej. We właściwym sensie wiedza językowa jest kognitywnym systemem (wyposażeniem) umysłu. Stąd w jego opinii wiedza językowa dwóch osób, z których jedna jest poetą a druga przechodniem mówiącym prostym
(komunałowym) językiem („an utterly pedestrian language user who speaks in clichės”) jest
niemal ta sama. Osoba biorąca udział w kursach językowych, który może obejmować także
opanowywanie języka specjalistycznego dla pewnej dziedziny, według kryteriów, którymi
operuje Chomsky, nie uzyskuje nowej bardziej rozbudowanej wiedzy językowej, niż u osoba, która nie przeszła analogicznego treningu. Tym, co ulega poprawie i ulepszeniu jest jedynie zdolność używania języka, a nie sama wiedza. Nie ma żadnej różnicy w znajomości
języka między różnymi użytkownikami języka – wiedza językowa jest stała dla wszystkich
użytkowników konkretnego języka naturalnego [Chomsky, 1988, s. 8-11]. Takie rozwiązanie
jest oczywiście wynikiem uznania, że kompetencja językowa zawarta jest przede wszystkim
w znajomości gramatyki danego języka [por. D’Agostino, 1986, s. 31, 33]. Nacisk Chomsky’ego
na uznanie, że wiedza językowa jest typem „wiedzy-że” trzeba widzieć w kontekście jego
dyskusji z empiryzmem i behawioryzmem. Istnienie „wiedzy-jak” nie może być przedmio-
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W związku z tym w charakterystyce zaproponowanej przez autorów
nadających priorytet językowi różnice między użytkownikami języka (w odróżnieniu od tego, co proponuje Chomsky) mogą się pojawić – znajomość
języka przez specjalistę w określonej dziedzinie może być odmienna od
przysłowiowej wiedzy posiadanej przez osobę z ulicy. Pojęcie wiedzy językowej jest tak konstruowane przez Dummetta, że dopuszczona jest możliwość
rozbudowywania i ulepszania wiedzy językowej. Otwartość na te możliwości,
choć mogą być założeniowo marginalizowane, pokazuje, że znajomość języka
obejmuje sobą również znajomość znaczeń oraz tego, co to znaczy mówić
jakimś konkretnym językiem. Uczenie się języka jest włączeniem tego języka
w wewnętrzny sposób tworzenia myśli. Znajomość języka jest zdolnością do
używania tego języka, lecz podstawowe użycie języka realizuje się w myśleniu.
Używając sformułowania Harmana, można powiedzieć, że psychologiczny model osoby myślącej używa systemu reprezentacji dla myśli, który
obejmuje język, w którym mówi osoba będąca przedmiotem tego modelu
[1970, s. 34]. Zatem znać język to być zdolnym do myślenia w tym języku.
Stąd kompetentne i rozumiejące posługiwanie się językiem nie jest jedynie
symptomem wiedzy (na co być może zgodziłby się Chomsky), lecz samą
wiedzą językową. W tym kontekście, rozwijając przykład, od którego wychodzi Dummett, chcąc pokazać, jakim typem wiedzy jest wiedza językowa,
można byłoby powiedzieć tak: kiedy pływam, ktoś może powiedzieć: „pływa
pan żabką”. Może to być dla mnie zaskoczenie. Mogę nawet odpowiedzieć:
„nie wiedziałem, że umiem pływać żabką”. Z kolei, kiedy mówię po polsku,
to czyjeś stwierdzenie, że „mówi pan po polsku” nie może być dla mnie zaskoczeniem aż do tego stopnia, abym mógł odpowiedzieć: „nie wiedziałem,
że mówię po polsku”. Kiedy pływam żabką mogę nie wiedzieć, że pływam
żabką. Z kolei, kiedy mówię po polsku, nie mogę nie wiedzieć, że mówię po
polsku. Wykonanie tego ostatniego zadania zakłada wiedzę, że wykonuję
dane zadanie. Kiedy mówię po polsku to muszę wiedzieć, że mówię po
polsku. A wiedzieć, że mówię po polsku, to wiedzieć, co to znaczy mówić
po polsku.
Tak rozwinięty przykład nie tylko potwierdza to, co zostało powiedziane
wcześniej, lecz pozwala także zobaczyć dwie dodatkowe rzeczy. Pierwszą, że
znajomość języka – jego konkretne użycie – musi być w „pełni świadomą aktem sporu z empiryzmem, jak słusznie zauważa D’Agostino. Dla obrońcy lingwistycznego
racjonalizmu uznanie, że wiedza językowa jest typem „wiedzy jak” nie wymaga przypisywania użytkownikowi języka niczego w rodzaju wiedzy wrodzonej [tamże, s. 33]. Ponadto
Chomsky przyznaje, że potraktowanie wiedzy językowej na wzór „wiedzy-jak”, czyli jako
pewnego rodzaju umiejętności lub sprawności, doprowadziłoby do sytuacji, że język „stałby
się systemem nawyków i dyspozycji do zachowywania się w określony sposób w pewnych
warunkach” [Chomsky, 1988, s. 9]. W konsekwencji Chomsky uznaje, że wiedza językowa,
będąca typem „wiedzy-że”, obejmuje sobą znajomość gramatyki, a sama w sobie może być
wiedzą utajoną, czyli istotnie implicytną.
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tywnością” [Dummett, 1993a, s. 159]10. Drugą, że znajomość tego, co to znaczy
mówić po polsku związana jest z tym, że mam świadomość, że umiem mówić
po polsku. Wiedzę co to znaczy mówić po polsku osiąga się z kolei tylko wtedy,
kiedy mówi się po polsku. To pokazuje nam sprzężenie umiejętności i wiedzy
i odsłania subtelny związek między teorią znaczenia a teorią rozumienia.
E. W związku z tymi ustaleniami wyprowadza się dwa generalne wnioski.
Po pierwsze, uwzględniając, że używanie języka wiąże się z wiedzą na temat
znaczenia, mówi się, że wypowiedzi językowe nie są zwykłymi reakcjami
na cechy otoczenia czy doznawane potrzeby. Po drugie, podkreśla się, że
uczenie się języka nie jest uczeniem się (zewnętrznych) środków wyrazu dla
posiadanych uprzednio pojęć i myśli, lecz raczej uczenie się użycia słów –
mówiąc w pewnym uproszczeniu – jest uczeniem się zdolności myślenia,
ujmowania i formułowania myśli.
W tle obu tych twierdzeń (branych łącznie) obecne jest istotne przeświadczenie na temat nabywania języka przez dzieci. Podkreśla się, że
uczenie się języka źródłowo wiąże się z formą przyuczania do zachowań
językowych oraz opiera się na mechanizmie naśladowania. Jeśli nie istnieją
myśli i pojęcia, które można byłoby posiadać w formie niejęzykowej, a sam
język nie jest jedynie szatą dla posiadanych uprzednio pojęć i myśli, to
akwizycja języka nie może opierać się na jakkolwiek pojętej formie przekładu
tego, co przedjęzykowe (tego, co nazywamy myślami lub intencjami) na to,
co językowe. Wyklucza się tym samym możliwość, aby pierwsze przejawy
używania sygnałów językowych wyprowadzać z aktywności kierowanej
intencją i wykorzystującej pierwotnie znaki naturalne (jak gesty i mimika
twarzy). Dlatego też podkreśla się, że tzw. pierwsze zachowania językowe
dzieci należy traktować jako bliższe zachowaniom „językowym” zwierząt,
które nie mają żadnego związku z przekazywaniem myśli lub intencji11. Nie
są one traktowane jako środki mające coś wyrażać, lecz raczej jako reakcje na
otoczenie lub na własne bodźce wewnętrzne. Użycie środka językowego jest
tłumaczone jako coś, co pojawia się jako składnik wrażliwości na określony
10
Ze względu na zakres tego, co obejmuje wiedza językowa oraz jej rodzaj jest jasne, że
nazywanie wiedzy językowej wiedzą utajoną (na co godzi się Chomsky) nie jest – w opinii
Dummetta – ani rozwiązaniem słusznym, ani tym bardziej takim, które miałoby w sobie
moc eksplanacyjną [Dummett, 1993a, s. 160].
11
Ustawienie kwestii dotyczących akwizycji języka przez dzieci w powyższy sposób
jest budowaniem podwójnej opozycji. Jednej, wobec tych rozwiązań, które mówią, że używanie języka przez dzieci wywodzi się z zachowań kierowanych intencją, w których dzieci używają znaków naturalnych w ich zdenaturalizowanej postaci w celu przekazywania
intencji. Drugiej, wobec tych stanowisk, które mówią, że akwizycja języka przez dzieci
odbywa się poprzez mechanizm wychwytywania intencji mówiącego. Opór wobec tych
dwóch komplementarnych stanowisk, ideowo nawiązujących do Grice’a, Macnamary, Tomasella, jest innym sposobem wyrażenia sprzeciwu wobec tych stanowisk, które mówią
o uprzednim w stosunku do nabycia języka posiadaniu myśli i które nabywanie języka
opierają na mechanizmach pozajęzykowych (sprawy te opisywałem w rozdziale pierwszym).
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bodziec. Na tym etapie język jest traktowany wyłącznie jako składnik reakcji
na otoczenie i sam w sobie jest wyłącznie jednym ze składników otoczenia.
Przy tych założeniach istotnie odróżnia się używanie „języka” przez dziecko
od sposobu, w jaki używają go dorośli, czyli ci, którzy opanowali już język.
Dziecko w najwcześniejszym stadium opanowywania języka nie używa go w przemyślanym celu. Zachęcono je do powiedzenia „piesek” na widok psa, a „kicia” na widok
kota; czyni zaś tak bez celu, chyba że po to, aby zyskać pochwałę dorosłych. Służy zatem
ono jako rozszerzenie środków obserwacyjnych swych rodziców; one jednak nie służą
jeszcze jako rozszerzenie jego własnych środków. Nie rozumie ono okrzyku „piesek”,
wydanego przez jego matkę w sąsiednim pokoju, jako informacji o tym, że pies się tam
znajduje. Zna użytek, jaki czynią z tego słowa jego rodzice, jedynie jako zachętę, aby je
wypowiedziało; dlatego nie jest w stanie go wypowiedzieć z zamiarem wywarcia wpływu
na innych. Mogło zostać przyuczone do mówienia „woda”, gdy chce mu się pić, a zatem
wypowiada je w pewnym celu; nie umie jednak odpowiedzieć na czyjąś prośbę o wodę,
a zatem zamiar, z jakim prosi o wodę, nie jest przemyślany. Dziecko w tym stadium
nie ma wiedzy językowej, a jest jedynie przyuczane do pewnych językowych zachowań.
Gdy osiągnie stadium, w którym jest w stanie kłamać, jego wypowiedzi przestaną być
zwykłymi reakcjami na cechy otoczenia czy na doznawane potrzeby. Staną się celowymi
działaniami opartymi na wiedzy o ich znaczeniu dla innych [Dummett, 1998a, s. 156].

Dodatkowo zakłada się, że początek uczenia się języka odbywa się na
bazie tych zdolności, których warunki zaistnienia oraz sposób wykonania nie
potrzebuje obecności intencji oraz świadomości myśli. Te pierwsze językowe
„zachowania” są niejako tymi zdolnościami, które podzielamy ze zwierzętami.
Stąd podkreśla się, że proces akwizycji języka w pierwszym okresie przybiera
formę ćwiczenia w naśladowaniu i posiada formułę przyuczania do mówienia
[por. Dummett, 1978, s. 188-189; por. Grobler, 2000, s. 23]. W innym sensie
oznacza to tyle, że pierwsze użycia języka nie są związane z żadną intencją
lub konceptualizowaniem nawet w najbardziej prymitywnym sensie. Dziecko
na pewnym etapie może mówić „mama” tylko wtedy, gdy matka jest obecna,
co nie jest związane z posiadaniem jakiegokolwiek pojęcia, twierdzi Davidson w tekście Seeing through Language [1998, s. 25]. Pierwsze użycia języka
przez dziecko trzeba odróżnić od sposobu, w jaki dorośli używają języka.
Analogia między pierwszymi użyciami języka przez dziecko i zwierzęta nie
jest więc tu przypadkowa.
Gdyby mysz miała odpowiednie struny głosowe, to można by ją nauczyć mówienia
„ser”. Lecz słowo to nie miałoby znaczenia, gdyby było wypowiedziane przez mysz ani
mysz nie rozumiałaby, co powiedziała. Niemowlaki wypowiadają słowa w ten sposób;
gdyby nie było tak, nie mogłyby nigdy nauczyć się języka. Jeśli pragnie się opisać co
dzieje się w głowie dziecka, kiedy dysponuje ono kilkoma słowami, które wypowiada we
właściwych okolicznościach, nie uda nam się tego osiągnąć z braku odpowiednich słów.
Dysponujemy językiem do opisania świata natury, który traktujmy jako świat ﬁ zyczny,
posiadamy także mentalistyczne słownictwo do scharakteryzowania myśli i działań
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intencjonalnych – to, czego nam brakuje to odpowiednich środków do opisania czegoś
co znajduje się pomiędzy. Jest to szczególnie widoczne, kiedy mówimy o „intencjach” lub
„potrzebach” prostych zwierząt; nie mamy często innego sposobu wytłumaczenia tego,
co one robią. Nie mamy więc klarownej idei jakiego rodzaju języka używać do opisania
w połowie uformowanych umysłów; widać w tym głęboki problem konceptualny a nawet
brak możliwości poradzenia sobie z tym. Zdaje się, że istnieje jakiś nierozwiązywalny
problem w opisie, jak wyłania się myśl [Davidson, 1999, s. 11].

Podstawą tych twierdzeń jest silne przywiązanie do tezy o prymacie
języka nad myślą, a bardziej szczegółowo do twierdzenia, że żadna istota nie
może mieć myśli, nie mając języka oraz że w porządku wyjaśniania języka
nie można odwoływać się do przedwerbalnych intencji i myśli. Źródłem
bezpośrednim tych twierdzeń jest z kolei przekonanie, że ocena intencji
mówiącego oparta jest na tym, co wiemy lub zakładamy na temat znajomości
języka przez mówiącego [Dummett, 1993a, s. 158]. I choć w każdej wymianie
zdań dążymy do wykrycia intencji i jesteśmy zainteresowani zrozumieniem,
dlaczego mówiący powiedział to, co powiedział, np. wyraził się ironicznie, to
sama ocena intencji mówiącego opiera się na tym, co wiemy (lub zakładamy)
na temat znajomości języka przez mówiącego. Dokonujemy ocen zależnie od
tego, czy uważamy go za wykształconego czy niewykształconego, rodzimego
użytkownika języka czy obcokrajowca, itd. Tylko dlatego, że zna on język
– znaczenie słów, różne możliwe konstrukcje i temu podobne – możemy
przypisać mu motywy i intencje w mówieniu.

3.

odrzucenie koncepcji jzyka
jako kodu dla myli

Przytoczone we Wstępie podstawowe podziały stanowisk oraz strategie
podejmowania dyskusji na temat relacji myśl-język wskazywały, że spór
dotyczący przyznania myśli bądź językowi pierwszeństwa związany jest
z rozstrzygnięciem tego, czy język pierwszorzędnie służy komunikacji
i porozumiewaniu się czy też jest on raczej narzędziem myśli. Pamiętamy,
że uznaliśmy rozstrzygniecie tej kwestii za moment istotnie rzutujący na
rozwiązanie dotyczące relacji myśl-język. W artykule Język i komunikacja
Dummett podkreśla, że ci, którzy głoszą, iż język w swej pierwotnej funkcji
służy komunikacji sądzą, że jeśli potrzebujemy języka nade wszystko do za-
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komunikowania naszych myśli, to w jakimś istotnym sensie musimy posiadać
nagie myśli, czyli – mówiąc metaforycznie – myśli pozbawione językowego
odzienia [Dummett, 1993b, s. 54]. W takiej sytuacji zwolennicy tezy prymatu
języka nad myślą twierdzą, że „myśli nie potrzebują reprezentacji, chociaż dla
celów komunikacji mogą być słownie reprezentowane”. Innymi słowy, myśli
mogą zaistnieć w umyśle podmiotu myślącego w formie bezjęzykowej, zaś
słowa i zdania wymawiane głośno lub w wyobraźni towarzyszą wyłącznie
naszym myślom i pojęciom, lecz w żaden sposób ich nie ucieleśniają. Potrzeba używania języka, kodowania myśli – jak się w ramach tego poglądu
mówi – ma swoją podstawę w niemożliwości przekazywania w inny sposób
myśli z jednego umysłu do drugiego. Przy pewnym uproszczeniu, stanowisku widzącemu w języku kod przeciwstawia się wizję, wedle której język
jest narzędziem myśli. „Najważniejszą cechą języka jest to, iż służy on jako
narzędzie myśli” [tamże, s. 59]. Mówiąc o języku jako narzędziu myśli, dąży
się do pokazania, iż tylko dlatego, że język jest narzędziem myśli – czyli tym,
w czym myśl znajduje swoje ucieleśnienie – można się posłużyć językiem
do zakomunikowania myśli. Jak stwierdza Dummett „sama natura języka
przesądza o tym, że nie moglibyśmy nauczyć się go jako środka interakcji
z innymi nie ucząc się jednocześnie używania go jako nośnika swych własnych
myśli” [s. 169]. Podział związany z pytaniem, która z funkcji języka (jako
instrument komunikacji czy jako narzędzie myśli) jest bardziej pierwotna,
pozwala na operowanie dogodnymi opozycjami. Może on być jednakże nieco
mylący, jeśli użycie języka zrównamy z pojęciem komunikacji występującej
w dialogu. Użycie języka, o jakie tutaj chodzi i które uważa się za centralne
dla opisu funkcji języka jako narzędzia, jest użyciem, które w równym stopniu
występuje zarówno w dialogu, jak i monologu.

3.1. Język jako kod: ogólna idea
Przejdźmy najpierw do nakreślenia ogólniejszego tła związanego z teorią
języka jako kodu. Podkreśla się, że istotnym momentem w tym modelu jest
założenie, że wyjaśnienie komunikacji musi opierać się zarówno na idei
kojarzenia, jak i na bazie tego, co dzieje się w umysłach wchodzących w grę
interlokutorów. Wyjaśnienie procesu komunikacji odbywa się poprzez opis
pojęć i myśli, które mówiący posiada i które zamierza zakomunikować. To,
co jest przedmiotem komunikacji umiejscowione jest w umyśle najpierw
mówiącego, zaś po transmisji obrazu akustycznego oraz zajściu procesu
kojarzenia, w umyśle słuchającego. Użycie języka w domenie publicznej
tłumaczone jest tym, co posiada się w domenie prywatnej. Język traktowa-
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ny jest jako środek do kodowania własnych myśli, do wydobywania ich na
zewnątrz w obręb domeny publicznej oraz jako środek wzbudzania myśli
u osoby, która słyszy dane wyrażenie. Gauker, nazywając taki model modelem
lockowskim, wizualnie przedstawia go w następujący sposób:

j
tu
en
ez
pr
Re
e

Wyrażają

Myśl

Słowa

Przypomnijmy zatem w tym miejscu fragment z Rozważań dotyczących
rozumu ludzkiego J. Locke’a:
Co się tyczy słów, należy jeszcze wziąć pod uwagę, co następuje: Po pierwsze to, że
słowa są bezpośrednio znakami idei ludzkich, a przez to narzędziami, za pomocą których ludzie wymieniają swe koncepcje i jedni wobec innych dają wyraz swym myślom
i wyobrażeniom; a wobec tego przez ustawiczne powtarzanie powstaje ścisłe powiązanie
pomiędzy określonymi dźwiękami a odpowiadającymi im ideami, że nazwy skoro tylko
się usłyszy, prawie tak szybko wywołują pewne idee, jak gdyby faktycznie pobudzały
zmysły właśnie te rzeczy, które zdolne są je wywołać [Locke, 1955, t. 2, s. 16]12.
12

Przeciwnicy tego modelu mówią, że podobne do Locke’a wyjaśnienia odnajdujemy także
w Kursie językoznawstwa ogólnego F. de Saussure’a. Odniesienie się do de Saussure’a nie jest
przypadkowe. Jest ono motywowane strukturą argumentacji, którą w swoim tekście Language and Thought przedstawia Dummett, kreśląc ogólne założenia koncepcji języka jako kodu
[por. Dummett, 1993a, s. 132-134]. „Ażeby w całości mowy móc znaleźć sferę odpowiadającą
językowi, należy przede wszystkim rozważyć akt indywidualny, który pozwoli nam odtworzyć
obwód mowy jednostkowej. Akt taki wymaga co najmniej dwóch osób; jest to najmniejsza
możliwa liczba, by obwód ten mógł być zamknięty. Weźmy dwie osoby A i B rozmawiające ze sobą. [...] Punkt wyjścia obwodu znajduje się w mózgu jednej z nich, na przykład u A,
gdzie fakty świadomości, które nazwiemy pojęciami, kojarzą się z wyobrażeniami znaków
językowych, czyli obrazami akustycznymi służącymi do ich wyrażania. Załóżmy, że dane
pojęcie wywołuje w mózgu odpowiadający mu obraz akustyczny, jest to zjawisko całkowicie
psychiczne, po nim następuje proces fizjologiczny: mózg przekazuje narządom fonacyjnym
impuls odpowiadający temu obrazowi; następnie fale dźwiękowe rozchodzą się od ust A do
uszu B: proces czysto fizyczny. W końcu obwód zostaje przedłużony u B w kierunku odwrotnym: od ucha do mózgu fizjologiczna transmisja obrazu akustycznego; w mózgu następuje
skojarzenie psychiczne tego obrazu z odpowiadającym mu pojęciem” [Saussure, 1961, s. 27].
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Prezentowany fragment ukazuje, że warunkiem komunikacji jest pojawiający się związek między pojęciem a obrazem akustycznym w umyśle
mówiącego, a następnie w odwrotnej kolejności u słuchającego. Aby posłużyć
się pewnymi gotowymi sformułowaniami Harmana można powiedzieć, że
w ramach ogólnej teorii języka jako kodu, przyjmującej uprzednie istnienie
myśli w stosunku do języka, mieszczą się również następujące twierdzenia:
(a) komunikacja wymaga kodowania czy przekładania myśli i pojęć lub
translacji wewnętrznego języka na język zewnętrzny,
(b) uczenie się języka jest kwestią uczenia się zewnętrznego języka
i wymaga nabycia zdolności do kodowania czy przekładu,
(c) psychologiczny model osoby mówiącej w jakimś języku używa systemu reprezentacji dla myśli, który różni się od języka, w jakim dana osoba
mówi,
(d) relacja między myślami osoby i zdaniami jej języka pod istotnymi
względami przypomina relację między dwoma systemami językowymi,
polskim i angielskim, a nie relację wewnątrz jednego systemu, tj. między
mówionym a pisanym polskim [Harman, 1970, s. 34-38].
Przeciwnicy powyższego modelu (m.in. Dummett, Gauker, Clark, Sellars)
w mniejszym stopniu zainteresowani są piętnowaniem procesu asocjacji,
o którym mówi szczególnie Locke, charakteryzując związek między ideą
a słowem. Przedmiotem ich uwag jest raczej generalna kwestia, której sens
sprowadza się do tego, że w ramach modelu opartego na ujęciu języka jako
kodu dla myśli, wyjaśnienie, na czym polega rozumienie słowa lub zdania
polega na przywołaniu posiadanych uprzednio pojęć i myśli. Takie rozwiązanie pociąga za sobą twierdzenie, że można wyjaśnić posiadanie przez kogoś
pojęć i myśli niezależnie od posiadania przezeń odpowiednich środków
językowych, wyrażających dane pojęcia i myśli.
Uwagi dotyczące mechanizmu łączącego pojęcia i myśli ze słowami
i zdaniami są traktowane jako sprawy drugorzędne, dotyczące raczej tego,
co dzieli różne wersje koncepcji języka jako kodu. W tym sensie wielu autorów podkreśla, że w ramach modelu opartego na idei języka jako kodu
zawiera się również model inferencyjny związany pierwotnie z Grice’em13.
W związku z tym, patrząc na ów sprzeciw wobec koncepcji języka jako kodu,
jako sprzeciw wobec ogólnej idei uważają oni, że
13
Można powiedzieć, że podjęta krytyka dotyczy nie tylko modelu asocjacjonistycznego, lecz także modelu augustyńskiego, czyli modelu ideowo związanego z propozycją
Grice’a i Sperbera. W tym miejscu dodać warto, że dla Carruthersa, podobnie jak dla Dummetta, Davidsona i Gaukera, także stanowisko Fodora zakłada Grice’owskie podejście do
semantyki języka naturalnego, zgodnie z którą znaczenie zdania ma być wyjaśnione w kategoriach myśli posiadanej uprzednio do wyrażenia jej w języku naturalnym (publicznym).
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[...] na jednym krańcu tego poglądu leży to, co czasami jest nazywane koncepcją języka
jako łamania kodu, znaną z myśli empiryków klasycznych. Zgodnie z tym poglądem,
tym co dzieje się podczas normalnego mówienia, jest kodowanie przez mówiącego swoich myśli w medium, jakim jest wypowiedź publiczna, zaś słuchacz musi ją następnie
przełożyć na kod swoich własnych myśli – a wymiana ta okazuje się skuteczna wtedy,
gdy myśli na obu końcach tego procesu są takie same lub wystarczająco podobne. Na
drugim krańcu znajdują się inferencyjne koncepcje języka, których pionierem był Grice.
Według tych interpretacji tym, co robi mówiący, jest wytworzenie sygnału (który może
być mniej lub bardziej arbitralny), z którego, łącznie z założeniami na temat kontekstu
i przekonań mówiącego, słuchacz musi zorientować się, co ten ostatni stara się zakomunikować [Carruthers, 1996, s. 75].

W związku z tzw. wrzuceniem do jednego worka różnych odmian teorii
mówiących o istnieniu pozajęzykowych pojęć i myśli sam sprzeciw i krytyka
przybiera bardziej frontalny i radykalny charakter. Chodzi tutaj o podważenie en bloc modelu, który w porządku wyjaśnienia funkcji języka, znaczenia
i komunikacji, zakłada odwołanie się do przedwerbalnie posiadanych myśli
i pojęć. Krytykuje się zatem wszystkie te rozwiązania, które w opisie języka
(znaczeń poszczególnych słów i zdań) startują od przywołania, co mówiący
ma na myśli i jaka jest intencja mówiącego bądź zakładają, że wewnętrzny język osoby, w którym ona myśli, różni się od jej zewnętrznego języka,
w którym ona mówi. Dlatego też Gauker sądzi, że propagatorzy Locke’a teorii
komunikacji mogą podawać jeszcze inne opisy obiektu mentalnego, który
mówiący wyrażają, a słuchacze odbierają:
Niektórzy mogą myśleć o nim, jako o zdaniu we wrodzonym języku myśli, lub jako
o pewnego rodzaju postawie mentalnej wobec jakiegoś rodzaju myśli identycznej ze
zdaniem w języku myśli (Fodor). Inni mogą myśleć o nim jako o pewnego rodzaju
abstrakcyjnym obiekcie (strukturze uniwersaliów, zbiorze możliwych słów) istniejącym niezależnie od umysłów, ale który w pewien sposób charakteryzuje konkretnych
mówiących (Lewis). Ci, którzy myślą o obiekcie mentalnym jako o sub-osobowej cesze
ﬁzycznej mogą podawać różne opisy jego zawartości lub znaczenia. Często przytacza
się takie czynniki, jak jego „funkcjonalna rola” w poznaniu i relacje referencji do
obiektów ﬁ zycznych (istniejących) poza umysłem (Fodor). Dalej, różni propagatorzy
teorii Locke’a mogą podawać różne opisy mentalnej postawy mówiącego wobec obiektu
mentalnego wyrażonego w mowie. Niektórzy mogą myśleć o niej jako o czymś, w co
mówiący wierzy (Bennett). Inni mogą myśleć o niej jako o czymś, w co mówiący chce,
by słuchacz uwierzył (Grice) [Gauker, 1992, s. 304].

Uwzględniając ten szerszy punkt widzenia, dostrzegamy, że w krytyce
koncepcji języka jako kodu, w równym stopniu chodzi o propozycje, które
odnajdujemy w pracach Evansa i Grice’a, ale także Chisholma, Searle’a czy
Fodora [por. Davidson, 1998, s. 19-20]. To jeszcze od innej strony pokazuje,
że w sprzeciwie wobec koncepcji języka jako kodu nie chodzi o partykular-
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ne kwestie, lecz o podważenie kamienia węgielnego, czyli obecnej tam idei
prymatu myśli nad językiem. Chodzi więc o podważenie takiej idei, która
zawierałaby się w następującym wizualnym schemacie
nadawca

Znak
Język

myĞl/
intencja
kodowanie

odbiorca

myĞl/
intencja

dekodowanie

2.2. Krytyka wybranych twierdzeń
A. Autorzy krytykujący pogląd zawarty w powyższym schemacie, w pierwszej
kolejności zauważają, że wizja języka jako kodu, zakładająca istnienie myśli
i pojęć jako uprzednich w stosunku do języka, przyjmuje, że myśli muszą
mieć językowo-podobną strukturę i posiadać składniki podobne do składników zdania. Jednocześnie struktura ta, ze względu na założoną niezależność
myśli od języka, nie może być strukturą, którą myśl zawdzięcza językowi.
Aby bowiem język był kodem dla myśli, myśli musiałyby być podobne do zdań, posiadać
składniki analogiczne do słów, a składniki myśli musiałyby być przyporządkowywane
słowom przez jakiś proces kojarzenia. Słowo wywoływałoby wówczas w umyśle słuchającego skojarzony z nim składnik myśli, a u kogoś, kto pragnie zakomunikować swą myśl,
jej składnik wywoływałby odpowiednie słowa [Dummett, 1993b, s. 57].

Dummett sądzi, że jest to sprawa z góry przegrana. Po pierwsze dlatego, że
nie ma czegoś takiego, jak składniki myśli pojawiające się w umyśle niezależnie
od językowych symboli. Po drugie dlatego, że mówienie o strukturze myśli
jest zawsze mówieniem o semantycznym powiązaniu części w zdaniu [tenże,
1993a, s. 7-8; 1993b, s. 57]. Innymi słowy, autorzy popierający konceptualne
związanie myśli z językiem są przekonani, że zwolennik języka jako kodu
i priorytetu myśli nad językiem staje przed wykonaniem zadania, którego
realizacja przy przyjętych założeniach wydaje się mało prawdopodobna, tzn.
ma wyjaśnić strukturę myśli bez odwoływania się w jakikolwiek sposób do
struktury zdania14. W części ostatniej obecnego rozdziału zobaczymy, że
przy pewnych modyﬁkacjach wykonanie powyższego zadania jest możliwe.
14
W tym kontekście autorzy, którzy dyskutują ten problem na gruncie rozważań kognitywnych i psychologicznych (o czym powiemy w rozdziale piątym) podkreślają, że postulowanie istnienia struktury myśli wiąże się najczęściej z postulatem istnienia języka myśli.
Następnie uważają, że patrząc na sprawę od strony świadectw empirycznych, teorie, które
mówią, że myśl dziedziczy strukturę ze struktury zdania w języku naturalnym (publicznym),
są lepiej ugruntowane niż teorie postulujące istnienie języka myśli. Mówi się więc, że teorie,
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B. Następnie podkreśla się, że przyjęcie idei języka jako kodu prowadzi
nie tylko do uznania, że umiejętność chwytania myśli traktuje się jako wcześniejszą w stosunku do wyrażania jej w języku – czyli jako proces uprzedni
w stosunku do rozpoznania, że jest to myśl, którą się stwierdza – lecz także,
że wiele z przypisywanych sobie myśli związanych jest z pewnym procesem
interpretacji [Dummett, 1993b, s. 61]. Uznawszy, że myśli ujmujemy niezależnie
od języka, jesteśmy skłonni myśleć, że każde przypisanie sobie myśli, które
nie jest związane z ekspresją słowną, jest świadectwem ujęcia tzw. niezwerbalizowanych myśli. Tymczasem wielokrotnie jest tak, że „myśli, kiedy nie
są ujęte w zdaniach, nie są ujęte w jakimś prywatnym języku mentalnym
myślącego; są one raczej ucieleśnione w (wewnętrznych lub zewnętrznych)
reakcjach, które w całym kontekście są zrozumiałe tylko jako ucieleśniające
te myśli” [tamże, s. 57]. Innymi słowy, przypisanie sobie myśli jest de facto
pewnym rodzajem interpretacji biorącej pod uwagę reakcje, działania oraz
szerszy kontekst, w którym się znalazłem. Zatem to, co nazywamy potocznie przed-werbalnym ujęciem myśli jest w rzeczy samej czymś, co można
porównać do interpretacji wysuwanej w drodze, jak wyraża się Dummett,
„zapamiętanych bodźców i reakcji na nie” [tamże, s. 57]. Kiedy myśl nie
jest ucieleśniona w języku, to nasze jej ujęcie jest rodzajem interpretacji.
Alternatywą dla ujęcia myśli ucieleśnionych w języku ma być jakaś forma
askrypcjonizmu, która polega na zastosowaniu gotowych lub tworzonych
na gorąco wyjaśnień tłumaczących nasze zachowanie [por. Carruthers, 1996,
s. 240]. Tam, gdzie nie ma języka pozostajemy na łasce interpretacji, a myśli
są ucieleśnione w formach naszych zachowań.
C. Wbrew koncepcji języka jako kodu podkreśla się, iż nie jest tak, że
potrzebujmy języka, gdyż tak się złożyło, że nie posiadamy zdolności telepatycznych umożliwiających bezpośrednie (bez użycia jakiegokolwiek narzędzia)
przesyłanie i odbieranie myśli. Zdań i słów nie można traktować wyłącznie
jako środków komunikacji i ograniczyć ich roli do zaprezentowania myśli
i pojęć na forum publicznym. W związku z takim ujęciem komunikacji
znaczenie ujmowane przez użytkowników języka opiera się wyłącznie na
posiadanej przez użytkowników języka uprzedniej wiedzy na temat tych
pojęć i myśli, które miałyby podlegać wyrażeniu. Takie postępowanie spycha
na margines używanie języka, traktuje je wyłącznie jako epizod świadczący
o zakodowaniu myśli w języku. Nie dostrzega się również w ramach takiego
podejścia, uważa Dummett – że w użyciu języka kształtuje się dopiero sama
wiedza językowa obejmująca znaczenie przypisywane poszczególnym wyrażeniom. W efekcie teoria znaczenia jest charakteryzowana przez enigmatyczny związek powiązania zdań i słów z odpowiednimi pojęciami i myślami.
odwołujące się wyłącznie do języka publicznego są tzw. lepszymi doktrynami empirycznymi
[por. Hauser, 1995; Bermúdez, 2003].
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I nie chodzi tutaj jedynie o to, że posiadanie myśli i pojęć nie jest w żaden
sposób powiązane z posiadanym przez podmiot językiem, lecz raczej o to,
że w konsekwencji dochodzi do rozerwania więzów między rozumieniem
wyrażeń językowych a ich znaczeniami. Jednym ze sposobów zapobiegającym
przerwaniu tych więzów ma być pokazanie, że komunikacja jest ważna – nie
dlatego, że pozwala nam przekazać (zakodować) intencję mówiącego, lecz
dlatego, że bez odwołania się do komunikacji scharakteryzowanie wiedzy
językowej nie byłoby możliwe. Użycie języka jest właściwym miejscem wyłaniania się znaczeń językowych. Takie postawienie sprawy zmienia kierunek wyjaśnienia dość radykalnie. Wyjaśnienie, na czym polega rozumienie
przez użytkowników języka znaczeń słów powinno być tym krokiem, dzięki
któremu wyjaśnimy, że dane słowa i zdania wyrażają pojęcia i myśli [por.
Dummett, 1993c; McDowell, 1998, s. 87-107].
D. Postawa krytyczna wobec teorii widzącej w języku przede wszystkim środek komunikacji oraz negatywna ocena wszelkich prób wyjaśnienia
znaczenia językowego w kategoriach przedwerbalnie ujmowanych intencji
(myśli) jest kontekstem, w którym trzeba umieścić uwagi dotyczące fenomenu
głośnego lub cichego mówienia do samego siebie, czyli fenomenu myślenia na
głos [por. Carruthers, 1996, s. 79-80; Dummett, 1993b, s. 61-63]. Wewnętrznie prowadzony monolog jest traktowany nader często jako świadectwo,
że uruchomienie języka nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji spotkania
z innym podmiotem, kiedy to dwie różne osoby przyjmują na przemian rolę
mówiącego i słuchającego. W opozycji do teorii języka jako kodu, zwłaszcza
w tej wersji, którą zaproponował Grice, podkreśla się, że występujące różnice
między monologiem a dialogiem, choć być może z pewnych punktów widzenia
dość istotne, nie mogą jednakże być rodzajem fundamentu, na którym da
się oprzeć istotne rozstrzygnięcia, dotyczące relacji myśl-język. Stanowisku
widzącemu w języku kod zarzuca się, że tłumacząc sposób, w jaki wyrażenia
języka nabierają znaczenia poprzez odwołanie do intencji przekazywanej
przez mówiącego swojemu rozmówcy, zakłada się niejako kategorialną
różnicę między monologiem a dialogiem. Jednocześnie obecność monologu,
mówienia na głos do samego siebie traktuje się jako zjawisko peryferyjne.
Ustawieniu w opozycji monologu i dialogu – z cichym założeniem,
że właściwego locus języka trzeba poszukiwać nade wszystko w dialogu –
sprzyja również błędne wydzielanie komunikacyjnej funkcja języka spośród
pozostałych funkcji. Podkreślanie zatem dwóch kwestii: szerokiej obecności
mówienia do samego siebie oraz wzajemnej bliskości monologu i dialogu
służy pokazaniu, że opozycja między dwiema funkcjami języka, językiem jako
narzędziem komunikacji i językiem jako narzędziem myślenia, jest opozycją
powierzchowną, którą należy ustawić w nieco odmienny sposób. Zwraca się
uwagę, że „prawdziwa opozycja zachodzi między językiem jako reprezentacją
i językiem jako działalnością: a język jako działalność występuje nie tylko
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w dialogu, lecz i w monologu” [tamże, s. 74]. Dzięki postawieniu sprawy
w ten sposób zmierza się do uniknięcia sytuacji, w której jako samodzielną
wydziela się funkcję komunikacyjną, którą następnie, zależnie od rozstrzygnięć w kwestii relacji myśl-język, traktuje się bądź jako centralną, bądź jako
uboczną. Nawet detronizacja funkcji komunikacyjnej nie może być racją do
jej wyizolowania od pozostałych funkcji – byłoby to bowiem zepchnięcie na
boczny tor funkcji języka jako działalności. Nie projektuje się również sytuacji
wyizolowania jako centralnej i niezależnej reprezentacyjnej funkcji języka.
Dummett uważa, że ten, kto próbuje podążać tym szlakiem ulega złudzeniu,
sądząc, że można odizolować „siłę reprezentacyjną od wszystkich innych
cech języka”. Odrzucając powyższe ewentualności, Dummett proponuje
spojrzenie z punktu widzenia opozycji między językiem jako reprezentacją
a językiem jako działalnością, co pozwala – w jego opinii – zminimalizować
naszą naturalną skłonność do wydzielania i izolowania względem siebie obu
funkcji języka. Kluczowe dla całej sprawy jest jednakże zwrócenie uwagi, że
język jako działalność w równym stopniu występuje zarówno w dialogu, jak
i monologu. Tak w jednym, jak i drugim przypadku użycie języka związane
jest z tymi samymi warunkami. To właśnie chciał osiągnąć Dummett mówiąc
o języku jako działalności.
Można spojrzeć na ten fragment argumentacji jako na wyraz przekonania,
że próby opisania znaczenia językowego w schemacie, w którego deﬁniensie
pojawia się jakaś wersja formuły, że mówiący poprzez użycie jakiegoś wyrażenia zamierza wywołać u interlokutora pewną myśl (przekonanie) itd.,
jest uznaniem, iż główną funkcją języka jest podtrzymywanie komunikacji,
a funkcje języka wyczerpują się w sferze interpersonalnej. W kontrargumentacji zwraca się wówczas uwagę, że spora cześć obecności języka w naszym
życiu, czego szczególnym przypadkiem jest mówienie na głos do samego
siebie, nie jest związana z sytuacją, w której użycie języka byłoby związane
z intencją wpłynięcia na czyjeś przekonania (czy na czyjś stan umysłu) [por.
Carruthers, 1996, s. 78-79].
E. W dalszej kolejności podkreśla się, że teoria bazująca na uprzednim
do języka ujęciu myśli i pojęć oraz traktująca użycie języka jako mechanizm
kodujący myśli i pojęcia traktuje komunikowalność – wyrażalność myśli
w języku – jako rzecz kontyngentną. W opozycji do tak stawianego przypuszczenia podkreśla się, że komunikowalność myśli (możliwość wyrażania
w języku) nie może być czymś przypadkowym, jeśli z jednej strony nie chcemy
zagubić różnicy, jaka dzieli myśli względem innych treści świadomości (czyli
tych treści, które są subiektywne i prywatne i których warunki identyﬁkacji
związane są z podmiotem, który je posiada) oraz z drugiej strony, chcemy
wytłumaczyć dlaczego wyrażenia używane w konkretnym idiolekcie mają
takie a nie inne znaczenie. Gdy chodzi o pierwszą sprawę, to zwolennicy
związania myśli z językiem pragną zaznaczyć, że nie jest czymś przypadko-
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wym, iż myśli są tymi właśnie jednostkami, które dają się wyrazić w języku.
W samej myśli wpisane jest to, że najlepszym środkiem jej wyrazu jest język.
Możliwość podlegania wyrażeniu w języku jest także czymś, co świadczy o jej
obiektywności. Gdy idzie o drugą sprawę, to chodzi tutaj o to, co Dummett
mówi w pracy Język i komunikacja:
[...] czy dana teoria znaczenia rządziła idiolektem mówiącego, będzie to, czy w trakcie
wymiany językowej mówił on i odpowiadał zawsze w sposób z nią zgodny; to zaś będzie zachodziło niezależnie od przyjęcia, czy na opanowanie jego idiolektu składa się
„internalizacja” odpowiedniej teorii znaczenia [tamże, s. 68].

Jeśli tak się sprawy mają – kontynuuje dalej Dummett – „to wydaje się,
że możliwość posługiwania się językiem do celów komunikacji z innymi nie
może, nawet w zasadzie, być przypadkową cechą posiadania języka” [tamże,
s. 68]. Dzieje się tak z dwóch powodów. Raz dlatego, że przypisywanie podmiotowi idiolektu (znajomości języka) byłoby pozbawione treści, gdybyśmy
nie uwzględniali używania przezeń języka do komunikacji z innymi. Dwa,
gdyby uznać, że komunikowalność myśli nie ma większej wartości dla
zrozumienia tego, czym jest myśl, to w jakiś sposób trzeba byłoby również
wyrazić zgodę na to, że faktem wyłącznie kontyngentnym jest to, że język
staje się nośnikiem myśli.
Ci, którzy nadają językowi priorytet, ustawiają całą sprawę zasadniczo
inaczej. Sprzęgają komunikowalność myśli z ideą języka jako nośnika myśli
i twierdzą, że nie ma takiej możliwości, żeby używać języka wyłącznie jako
środka dyskursu (komunikacji), nie używając go również jako nośnika myśli.
Drugim ﬁlarem takiej strategii będzie pokazanie, że myśl, podobnie jak język,
jest zarówno w swej genezie, jak i w sposobie identyﬁkacji czymś publicznym,
a więc czymś wyłaniającym się w sytuacji społecznej konfrontacji z innymi
podmiotami [por. Davidson, 1997, s. 13].
F. Zarzutem skupiającym na sobie szczególną uwagę tych, którzy wiążą
posiadanie myśli z językiem, jest zarzut dotyczący psychologizmu. Można
odnieść wrażenie, że bycie zwolennikiem koncepcji języka jako kodu uznawane jest za równoznaczne z byciem psychologistą w kwestii myśli i pojęć.
Widoczne jest również przeświadczenie, że każdy, kto broni pierwszeństwa
myśli nad językiem, czyli odrzuca tezę priorytetu języka, przechodzi na pozycje zagrożone psychologizmem [Dummett, 1993a, s. 131; 1998b, s. 189-190].
W jednym aspekcie owo sprzężenie buduje się na przekonaniu, że teoria
odwołująca się w wyjaśnieniu, na czym polega rozumienie słów i zdań na
bazie posiadanych uprzednio pojęć myśli przez osoby mówiące i słuchające,
koncentruje się nade wszystko na tym, co dzieje się w umysłach konkretnych
osób [Dummett, 1993a, s. 143]. Publicznie obserwowane sposoby użycia języka
zepchnięte zostają na drugi plan – znaczenia słów są bowiem wyjaśniane
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za pomocą myśli posiadanych przez osobę mówiącą. Na pierwszym planie
umieszcza się zatem to, co znajduje się w umyśle osoby używającej języka.
W drugim aspekcie, nie wiadomo, czy nie ważniejszym, podkreśla się, iż
mówienie, że słowa i zdania są tym, co wywołuje odpowiednio pojęcia i myśli,
świadczy o tym, że w jakimś istotnym sensie gubimy właściwe rozumienie
pojęć i myśli. Taki tryb wyjaśniania rodzi przypuszczenie, że myśli traktuje
się jako własności umysłu, jako coś bliskiego wrażeniom i wyobrażeniom,
których charakterystyka opiera się na podaniu warunków ich posiadania
oraz na opisie tego, w jaki sposób pojawiają się one w naszym umyśle.
Krytycy tego stanowiska podkreślają, że taki sposób postępowania
świadczy o prymitywnym obrazie myślenia – właśnie dlatego, że posiadanie myśli tłumaczy się tym, jak coś zjawia się w umyśle. Próby opisania
myśli poprzez charakterystykę sposobu, w jaki myśli zjawiają się w naszym
umyśle lub jak są wywoływane przez wyrażenia językowe, w żaden sposób
nie odsłania tego, co to znaczy, że myśl ma reprezentacyjny charakter oraz
że myśl musi posiadać taką a nie inną strukturę. Jeśli przyjmujemy, że myśl
musi mieć strukturę, to „analogicznej struktury nie musi mieć myślenie
myśli” [Dummett, 1993b, s. 58]. Aby zrozumieć o co tutaj chodzi, trzeba
pamiętać o kontraście między myślami a wyobrażeniami. Mając na uwadze
ów kontrast, podkreśla się, że:
[...] wrażenia i wyobrażenia są wystarczająco wyjaśnione, gdy opisze się, na czym polega ich posiadanie, ale opis posiadania myśli, jeśli byłoby możliwe jego sformułowanie,
zupełnie nie wystarczałby jako ﬁ lozoﬁczna charakterystyka myśli [tamże, s. 58].

To, co powiedziane, trzeba czytać jako stwierdzenie, że warunki identyﬁkacji myśli (jej treści) nie są związane z warunkami identyﬁkującymi osobę,
która posiada daną myśl. Czytając ten argument w ten sposób, pojawia się
przypuszczenie, że sięgając do przedwerbalnie posiadanych myśli, chcąc nie
chcąc, odwołujmy się do tych składników, których identyﬁkacja przywołuje
podmiot, który ją posiada. Jak zobaczymy dalej, identyﬁkacja myśli z publicznie używanymi zdaniami ma – mówiąc nieco obrazowo – wyprowadzać
warunki identyczności myśli poza umysł, bez postulowania istnienia myśli
w sensie platońskim. Wszystko to służy temu, aby bez ontologicznie mocnych
założeń mówić o myśli jako o czymś, na co można wpaść, co można odkryć
i co może być aktualnie uchwytywane [Dummett, 1993a, s. 132]. Podkreślanie,
że myśl odnosi się do czegoś, co aktualnie podmiot ujmuje, co aktualnie
przychodzi mu do głowy, nie tylko ma zawężać obszar zainteresowania do
tego, czego podmiot jest aktualnie świadomy, ale także podkreślać, że myśli
i ich składowe pojęcia nie są własnościami umysłu, a ich obecność, struktura
oraz funkcje nie zależą od tła, w którym się zjawiają. Wytłumaczenie posiadania pojęcia opisuje się poprzez zdolność jego aplikacji, nie odwołując się do
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tego, jak pojęcie zjawia się w umyśle. Analogicznie, rozumienie przez kogoś
słowa, jako wyrażającego dane pojęcie nie jest wyjaśniane jako ukonstytuowane zjawieniem się w umyśle pojęcia, z którym dane słowo jest skojarzone.
Ponieważ pojęcia nie mogą być ani wyjaśnione przez to, w jaki sposób coś
zjawia się w naszym umyśle, ani opisane jako właśności świadomości, to
tym samym – sądzi Dummett – pojawiają się
[...] najsilniejsze podstawy do wiary w podstawowy aksjomat ﬁ lozoﬁi analitycznej, czyli
w to, że analiza myśli zarówno może, jak i musi być prowadzona poprzez analizę jej
wyrażania w języku. Jeżeli bowiem nie możemy scharakteryzować rozumienia (grasp)
znaczenia słowa jako związku właściwego pojęcia z tym słowem, to nawet jeżeli sądzi
się o podmiocie, że posiada to pojęcie zanim nauczy się tego słowa, nie możemy wykorzystać tej hipotezy do wyjaśnienia, na czym polega rozumienie przez niego tego
słowa [tamże, s. 134].

Kluczowym momentem jest jednakże to, że powyższy wniosek traktowany jest jako jedna z podstaw odrzucenia idei, wedle której w porządku
wyjaśniania myśli i pojęcia traktuje się jako uprzednie w stosunku do języka oraz jako asumpt do sformułowania twierdzenia, że myśl potrzebuje
nośnika.
Uwaga, że nie istnieje żadne zdarzenie mentalne, takie jak przyjście myśli do głowy, jest
paralelna do stwierdzenia Wittgensteina, że rozumienie nie jest procesem mentalnym.
Jedną z zalet podejścia do języka jako do nośnika myśli jest fakt, iż nie musimy szukać
żadnego zdarzenia oprócz wyrażenia myśli [ tenże, 1993c, s. 99].

G. Inny zarzut pod adresem teorii języka jako kodu przyjmuje następującą postać. Jeśli przyjmiemy za dobrą monetę twierdzenie, że możemy
ująć myśli bez ich nośnika, to „niemożliwe staje się wyjaśnienie – uważają
Dummett i Gauker – jak myśl w ogóle może mieć nośnik. Co więcej, uważają
oni również, że jeżeli nasze myślenie nie musi być prowadzone w jakimkolwiek nośniku, to wówczas pojęcie myślenia w języku staje się niezrozumiałe [Dummett, 1991, s. 262; por. Ryle, 1986]. Odrzuciwszy zatem (a) ideę
pojęcia i myśli zjawiającej się w naszym umyśle oraz (b) pomysł eksplikacji
rozumienia słów i zdań poprzez odwołanie się do posiadania pojęć i myśli,
a uznawszy, (a) że pojęcia i myśl nie są własnościami umysłu – ale czymś, co
umysł jedynie ujmuje oraz (b) że użycie języka nie jest eksplikowane przez
odwołanie się do pojęć i myśli, wyciąga się wniosek, że jedynym sensownym
rozwiązaniem jest uznanie tezy, że myśl do swego zaistnienia potrzebuje
nośnika15. Nośnik nie jest czymś, co towarzyszy myśli, lecz czymś, w czym
15
Wartość tego rozwiązania ma polegać na tym, że na gruncie tej propozycji nie dochodzi do subiektywizowania języka, oparcia komunikacji na czymś prywatnym i subiektyw-
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myśl zostaje ucieleśniona [por. Wittgenstein, 1972, s. 153]. Nie jest on czymś
zewnętrznym, lecz w tej przestrzennej nomenklaturze – czymś wewnętrznym.
Dzięki temu, że nośnikiem myśli jest język, pojawia się możliwość uchwycenia
istotnych różnic między myślą a wyobrażeniem. Następnie, dzięki takiemu
postawieniu sprawy możemy nie tylko wytłumaczyć, co to znaczy, że myśl
posiada strukturę, ale także dokonać jej opisu. Jeśli myśl potrzebuje nośnika
a język jest najlepszym nośnikiem, to wyraźna ekspresja słowna jest tym,
co pozwala nam na przypisanie myśli, na uznanie jej obecności. Zasada, że
myśl potrzebuje nośnika jest obligatoryjna, choć może się tak zdarzyć, że
w pewnych okolicznościach może nie być to język. Zawsze jednak musi być
coś, co „ucieleśnia myśl” – mogą to być reakcje zewnętrzne lub wewnętrzne,
które są tym, za pomocą czego podmiot wyraża myśl. To jednak, do czego się
odnosimy to owe reakcje i zachowania, które mają swoje znaczenie nabyte
ze względu na kontekst, w których występują.
Uwzględniając podane wyjaśnienia, widzimy wyraźnie nie tylko, że
ujęcie myśli wiąże się z rozumieniem określonego zdania, lecz również to,
że w samym rozumieniu owego zdania nie wykracza się poza to, co jest
zawarte w języku i co jest znane kompetentnemu użytkownikowi języka.
Widzimy również, że jedną z głównych korzyści uznania języka za nośnik
myśli ma być to, że
[...] kluczem do opisu języka – a teraz wydaje się, że samej myśli – jest wyjaśnienie,
na czym polega opanowanie języka przez indywidualnego użytkownika (mówiącego)
danym językiem [Dummett, 1993c, s. 99].

2.3. Odrzucenie metafory myśli jako samodzielnego przedmiotu
przed „okiem umysłu”
Kolejnym składnikiem krytyki stanowiska dającego pierwszeństwo myśli
nad językiem, czyli operującego koncepcją języka jako kodu i odwołującego
się do przedjęzykowego ujęcia pojęć, myśli lub sądów w wyjaśnieniu znaczenia językowego i komunikacji, jest twierdzenie, że obok uwikłania swego
rozwiązania w psychologizm, tworzy ono podstawy dla błędnej alternatywy.
nym oraz na tłumaczeniu tego, co znajduje się w domenie publicznej tym, co rozgrywa się
w domenie prywatnej. Nadanie językowi prymatu pozwala także na właściwe scharakteryzowanie posiadania myśli i składających się na nie pojęć bez uciekania się do tego, co dzieje
się w umyśle osoby posiadającej daną myśl i pojęcia. Nie istnieje pokusa, aby myśli i pojęcia
potraktować jako treści umysłu. Zwrotnym składnikiem tych twierdzeń ma być związanie
myśli z językiem poprzez uznanie, że myśl potrzebuje nośnika.
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Innymi słowy, mówi się, że stwarza ono wrażenie, że jedynym wyjściem
chroniącym nas przed psychologizmem, subiektywizacją języka oraz nieporozumieniami komunikacyjnymi, jest platońsko rozumiana obiektywizacja
myśli. W opinii Dummetta niektórzy badacze, chcąc zaradzić jawiącej się
wizji psychologizmu i subiektywizacji języka, wyłaniającej się z koncepcji
języka jako kodu, podjęli próbę zbudowania obronnego szańca, budulcem
którego miała być wizja myśli jako jednostek poza-mentalnych w stylu platońskich idei [Dummett, 1993a, s. 131].
Pełna obiektywizacja myśli niosła z sobą wiele pozytywów, pozostawała
jednakże pod częściowym wpływem koncepcji, która w porządku wyjaśniania
jako uprzednie w stosunku do języka przyjmuje myśli i pojęcia. W ramach
budowania alternatywy wobec psychologizmu, myśli ujęto jako przedmioty
samodzielne. Dodatkowo takie posunięcie pociągnęło za sobą przypuszczenie,
że myśl jest czymś, co można ująć w pewnej analogii do ujmowania przedmiotów w spostrzeżeniu. Ujęcie myśli jako samodzielnych przedmiotów
dało również asumpt do nadania sensowi zdania, z którym zidentyﬁkowano
myśl priorytetu w stosunku do odniesienia (referencji). Takie posunięcie,
fundowane na pojęciu myśli jako samodzielnego przedmiotu, było mocnym
orężem w walce przeciw psychologizmowi – jednakże w opinii Dummetta
– opierało się na nie do końca właściwym rozumieniu języka oraz na błędnym
ustawieniu relacji pierwszeństwa myśli nad językiem. W ramach prezentowanego rozwiązania dalej operowano uprzednim do znaczenia językowego
pojęciem myśli oraz mówiono o ujęciu myśli jako ujęciu czegoś, co znajduje
się „przed okiem” umysłu. Takie rozwiązanie Dummett uważa za zajęcie pozycji mitologizującej pewne przedmioty oraz wysoce metaforyczne. Wydaje
się, że opisując sprawę w ten sposób, Dummett stara się pokazać, że ruch
w kierunku mitologizacji myśli podyktowany był w jakiś sposób błędnym
zrozumieniem natury samego języka oraz fałszywym ustawieniem relacji
myśl-język, co jego zdaniem zostało narzucone przez ideę języka jako kodu.
Intencją zwolenników prymatu języka nad myślą jest wyjście poza obszar
powyższej alternatywy, czyli poza wybór między teorią odwołującą się do
tego, co dzieje się w umyśle osoby używającej języka a teorią odwołującą
się do myśli istniejącej w „świecie idealnym”. Mówiąc nieco historycznie,
korekta stanowiska Fregowskiego związana jest z uprzednią dyskredytacją
samej alternatywy [tamże, s. 135]. Pierwszym krokiem jest odrzucenie takiej
idei języka, która robi użytek z przedjęzykowego ujęcia myśli i zastąpienie jej
poglądem, „według którego nasze zdolności posiadania myśli są zrównane
lub co najmniej wyjaśniane za pomocą naszej zdolności do używania języka”
[tamże, s. 131]. Drugim krokiem jest pokazanie, że odrzucenie koncepcji
mitologizującej myśli jest tak naprawdę negacją stanowiska, wedle którego
w pojęciu myśli wpisane jest bycie czymś przed „okiem umysłu”, czymś, co
ma podlegać przebadaniu. Trzecim zaś posunięciem ma być dyskredytacja
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rozwiązania, które odniesienie (referencję) traktuje jako własność sensu
(czytaj: myśli i pojęć) [Dummett, 1991, s. 255]. Mówiąc ogólnie, chodzi więc
o zastąpienie poglądu, według którego pierwszym zadaniem do wykonania
jest zidentyﬁkowanie pojęcia wyrażonego przez słowo z sensem tego słowa,
poglądem, że ujęcie sensu słowa jest jedyną manifestacją posiadania pojęcia,
co w istotnym aspekcie ma odbudować więzy między myślą a publicznie
obserwowanym sposobem użycia języka [tenże, 1993a, s. 135].
Widzimy więc, że myśli traktuje się dalej jako coś obiektywnego, radykalnie różnego od wewnętrznych zdarzeń mentalnych, jednakże broniąc tego
stanowiska, rezygnuje się z nadawania myśli statusu bytów idealnych [tamże,
s. 131]. Można podejrzewać, że w ramach tak konstruowanego podejścia próbuje się pokazać, że ani głównym, ani jedynym grzechem psychologizmu nie
było uznanie myśli za jednostki subiektywne (istotnie związane z umysłem),
lecz kierowanie się przeświadczeniem, że język pojawia się wyłącznie jako
środek wyrazu lub jako środek wywołujący z umysłu istniejące tam myśli
i pojęcia. W związku z tym pomyłka np. Fregego polegała na tym, że krytykę psychologizmu, a tym samym argumentację za obiektywnością myśli,
związał przede wszystkim z obiektywizacją samej myśli, utrzymując w mocy
twierdzenie o niezależności myśli od języka16.
Zajmując pozycję przeciwną w kwestii relacji myśli-język, czyli uznając,
że nasza kompetencja (capacity) posiadania myśli powinna być zrównana lub
wyjaśniana za pomocą naszej zdolności (ability) do używania języka, uważa
się, że traktowanie myśli jako jednostek idealnych i samodzielnych względem
języka wydaje się zbyteczne, jeśli miałoby to służyć nadaniu im charakteru
obiektywnego. Jeśli język jest nośnikiem myśli, czymś, co ucieleśnia myśl, to
zamiast dyskusji na temat obiektywności myśli, proponuje się przerzucenie
ciężaru dyskusji na temat obiektywności myśli (per se) w obszar rozważań
nad publicznym charakterem języka.
Jeżeli teraz nasza zdolność myślenia jest zrównana, czy przynajmniej wyjaśniana
w kategoriach naszej zdolności do używania języka, to żadne takie wały ochronne nie
są potrzebne, język bowiem jest fenomenem społecznym, w żadnym razie nie będąc
prywatną sprawą danej jednostki, a jego użycie można zaobserwować publicznie. To
z tego właśnie powodu zwrot lingwistyczny można traktować jako środek służący dalszemu traktowaniu myśli jako obiektywnych i całkowicie różnych od wewnętrznego
zdarzenia mentalnego, bez uciekania się do mitologii platońskiej [Dummett, 1993a, s. 131].

W tym miejscu zwrócimy uwagę na inne jeszcze wątki dyskusji z teorią opartą na idei myśli jako samodzielnego przedmiotu. Aby zrozumieć
16

Mówienie w tym miejscu o stanowisku Fregego nie jest przypadkowe, gdyż to właśnie
Fregego uważa się za ojca szeroko pojętego nurtu antypsychologistycznego w logice i epistemologii [por. Koj, Gut, 2001, s. 29-59; Travis, 2006, s. 103-126; Gut, 2008].
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kluczowe aspekty rozwijanej teorii, trzeba przypomnieć kilka głównych
wątków z propozycji Fregego, które rewiduje się tutaj w istotny sposób.
Przy wyważeniu różnych opcji interpretacji stanowiska Fregego, że tym, co
doprowadziło go do zbudowaniu idei myśli jako samodzielnego przedmiotu,
było podwójne zestawienie: raz myśli z przedstawieniem, drugi raz myśli
z przedmiotem zewnętrznym. W konsekwencji uznano, że myśl: (a) nie może
być egzystencjalnie związana z podmiotem (nosicielem), (b) nie może być
zindywidualizowana do określonego nosiciela, (c) nie może być epistemicznie
prywatna, lecz epistemicznie publiczna, i (d) nie może być tym, co posiadamy,
lecz tym, co zastajemy i odkrywamy [Frege, 1969; 1977].
Sądzi się, że takie rozwiązanie przyczyniło się do rozpowszechnienia
dwóch metafor związanych z myślą: a) metafory ujęcia myśli oraz b) metafory myśli jako samodzielnego przedmiotu znajdującego się przed okiem
umysłu. W innym aspekcie podkreśla się często, że Frege (a za nim wielu
współczesnych autorów) uległo naszemu potocznemu przeświadczeniu, że
w stwierdzeniach, które wypowiadamy na co dzień „to, co powiedziałem nie
wyraża mojej myśli”, „on mówi coś, a ma na myśli coś odwrotnego” zawarta
jest głębsza idea, a mianowicie, że myśl jest czymś zewnętrznym wobec
języka, że myślenie i mówienie to dwa różniące się procesy psychiczne [por.
Wittgenstein, 1972, s. 154, 156; 1998, s. 27-30, 68-69].
W swoim rewidującym stanowisku autorzy krytykujący uleganie metaforze myśli jako samodzielnego przedmiotu przed okiem umysłu starają się
pokazać, że Frege, broniąc słusznej sprawy odróżnienia myśli od prywatnych
treści świadomości (przedstawień), poszedł zbyt daleko, nadając myślom
status przedmiotów samodzielnych i łącząc z tą ontologiczną interpretacją
główny argument za ich obiektywnością. Jednocześnie ujmując rzecz od
strony semantycznej, nadanie myślom tak ontologicznie mocnego statusu
określiło charakterystykę sensu (w roli którego występuje myśl), polegającą
na nadaniu mu priorytetu względem znaczenia (odniesienia, referencji),
czyli uznaniu, że sens jest tym, czemu pierwotnie przysługuje posiadanie
znaczenia (referencji).
Jedna z naturalnych krytyk Fregowskiego ataku na psychologizm jest taka, że atak ten
jest niecelny. Przyjąwszy Fregowską ostrą dychotomię tego, co radykalnie subiektywne
i tego, co całkowicie obiektywne, czyli odrzucenie przez niego jakiejkolwiek pośredniej
kategorii intersubiektywności, dochodzimy do tego, że sensy słów i zdań mogą być
ujmowane przez różne jednostki oraz że istnieją one wiecznie i niezmiennie w całkowitej od nas niezależności. Czyż jednak nie jest to podręcznikowy przykład mitologii
ﬁ lozoﬁcznej? Nawet jeśli ten wniosek jest prawdziwy, nie może on być dowiedziony za
pomocą takich środków, które tak samo dowodziłyby tego, że ruchy ﬁgur szachowych
istnieją wiecznie i niezależnie od naszych gier. Istnieją zdania, których nikt nigdy nie
sformułował i zdania te mają tak samo swój sens, jak zdania, które wypowiedzieliśmy;
stanowi to prawomocne podstawy, by wraz z Fregem twierdzić, że myśl nie zależy
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w swym istnieniu od jej uchwycenia lub wyrażenia przez nas. Istnieje bardzo wiele
rozmaitych ruchów ﬁgur, wykonywanych w przestarzałych lub ciągle jeszcze istniejących odmianach szachów, jak ruchy ﬁgur zwanych wielbłądem i żyrafą w „wielkich
szachach” Tamerlane’a; musi też być ogromnie wiele innych możliwych ruchów, które
można przypisać ﬁgurom w wersjach szachów, w które nigdy nie grano lub których nie
wymyślono. Jest czymś nieszkodliwym stwierdzenie, że „istnieją” takie ruchy; byłoby
jednak szaleństwem zaprzeczać, że ruchy te są ruchami (rzeczywistych lub możliwych) ﬁgur szachowych. Owa logiczna zależność nie jest właściwie wyrażona przez
powiedzenie, że pewien ruch istnieje tylko wtedy, gdy istnieje ﬁgura, którą ten ruch
jest wykonywany, gdyż, jak to właśnie zauważyliśmy, możemy mówić o ruchach, które
nigdy nie zostały przypisane ﬁgurze szachowej. Chodzi raczej o to, że myśląc o ruchu
myślimy o ﬁgurze wykonującej ten ruch. Ruchy ﬁgur szachowych są w myśl kryteriów
Fregego obiektami, gdyż można je nazwać i stosować do nich predykaty. Nie ma nic
wadliwego w kryteriach Fregego, ani też w zasadzie klasyﬁkowania rzeczy jako obiektów,
własności, a także jako pojęć, relacji i rozmaitego rodzaju funkcji. Błąd Fregego polega
na założeniu, że wszystkie przedmioty są samoistne (selbständing), gdy tymczasem
jest tak, że niektóre z nich są wsobnie zależne od innych przedmiotów [Dummett,
1991, s. 249].

Pierwszą intencją jest zatem pokazanie, że z faktu, że istnieją myśli, które
nie były jeszcze ujęte, nie wynika jeszcze, że myśli są „bytami” niezależnymi
od języka. I chociaż istnieją ruchy w grze w szachy, których nikt nigdy nie
wykonał i których nie można przypisać poszczególnym ﬁgurom szachowym,
to nie zmienia to faktu, że samo pojęcie ruchu jest pojęciem ﬁgury wykonującej dany ruch. Jeszcze raz powtórzmy, sens zależności, o który tutaj chodzi,
sprowadza się do tego, że pojęcie ruchu jest pojęciem ﬁgury wykonującej
ruch. Spojrzenie na sprawę sposobu istnienia ruchów szachowych w tym
świetle ma wskazywać, że byłoby – jak mówi Noonan – „szaleństwem” myśleć
o nich jako przedmiotach zamieszkujących „trzecie królestwo” [2001, s. 197].
Analogicznie w pojęcie myśli wpisane jest w pojęcie wyrażenia ujawniającego
myśl. Stąd mówienie o myśli jako samodzielnym przedmiocie traci swój
grunt. Chodzi tutaj generalnie o sprawę, że ujęcie myśli, analogicznie jak
ujęcie posunięcia szachowego, nie jest charakteryzowane jako odniesienie
do samodzielnego przedmiotu, lecz jest rozumiane jako identyﬁkacja czegoś,
co jest posiadane odpowiednio przez wyrażenia językowe.
Można powiedzieć, że nie odnosimy się do myśli i ruchów szachowych,
lecz że je identyﬁkujemy, odnosząc się odpowiednio do wyrażeń językowych
i ﬁgur szachowych poruszających się po szachownicy. Kwestionowanie
samodzielności myśli jest jednocześnie kwestionowaniem możliwości wyróżnienia obok aktu rozumienia zdania jakiejś formy ujęcia myśli. Ujęcie
myśli dokonuje się lub jest związane z rozumieniem wyrażenia językowego
ucieleśniającego daną myśl. Efekt, jaki myśli wywierają na nas, nie jest
wynikiem ujęcia myśli i sprowadzeniem czegoś, co istnieje w „platońskim
królestwie” w obszar „świata wewnętrznego”.
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Traktowanie myśli jako samodzielnych przedmiotów oraz ujęcia myśli
jako swoistego i odrębnego sposobu odnoszenia się do myśli, daje także
podstawy – tym razem w wersji antypsychologicznej – aby znaczenie słów
i zdań tłumaczyć na podstawie ujmowanych niezależnie od języka (także
w sposób uprzedni) myśli i pojęć. Tak więc strategia antypsychologiczna
traktująca myśli jako różne od treści mentalnych nie zmienia radykalnie
stanu rzeczy, jeśli chodzi o możliwość zbudowania takiej teorii znaczenia,
która deﬁnitywnie zrywa z możliwością wykorzystania pozajęzykowych
myśli i pojęć. Jeśli nawet unikamy psychologizmu, to i tak zakładamy, że
w porządku wyjaśnienia myśli i pojęcia mają pierwszeństwo względem języka.
W innym aspekcie takie rozwiązanie pozwala mówić o myśli i rozważać jej
treść nie tylko przed jej zwerbalizowaniem, lecz również „przed” nabyciem
znajomości odnośnie do warunków jej uznawania lub odrzucenia. Mając
na uwadze te dwie kwestie, zdajemy sobie sprawę, dlaczego wprowadzenie
do dyskusji twierdzenia, że teoria znaczenia jest teorią rozumienia języka,
wymusza rezygnację z traktowania myśli jako samodzielnych przedmiotów
oraz ujmowania myśli jako odrębnej formy odnoszenia się do czegoś. Myśl
staje się wsobnie zależnym przedmiotem. Jej wyróżnienie i opisanie związane
jest z wiedzą posiadaną przez użytkowników języka, a jej ujęcie dokonuje
się w trakcie rozumienia wyrażeń językowych [por. Szubka, 2001, s. 108-135;
Grobler, 2000, s. 34-40].
Jeśli znaczenia (w roli których występują myśli) są wewnętrznie przypisane do wyrażeń, to trudno mówić o niezależnym od języka wyjaśnianiu
pojęć i myśli. Taki jest skutek uznania – o czym pisaliśmy wyżej – że myśli
i pojęcia nie są samodzielnymi przedmiotami, lecz wsobnie zależą od języka.
Mamy tutaj wyraźnie sformułowaną tezę uprzedniości tego, co językowe
wobec tego, co należy do dziedziny myśli i znaczenia. Wartość i zasięg tej
tezy oddaje precyzyjnie J. Skorupski w tekście Znaczenie, użycie, weryﬁkacja.
„Mówi ona [teza uprzedniości], że wyjaśnienie pojęć i ich posiadanie jest
zależne od wyjaśnienia reguł językowych i rozumienia języka. [...] pojęcia
i sądy w sensie logicznym nie pełnią funkcji wyjaśniającej w epistemologii
rozumienia. Nie wyjaśniamy, jak osoba rozumie znaczenie słowa, mówiąc,
że posiada ona pojęcie, które te 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” [Skorupski,
1998, s. 246].
Druga główna intencja zwolenników prymatu języka zmierza do tego,
aby wskazać na logiczne pierwszeństwo odniesienia względem znaczenia
(w terminologii Fregego znaczenia nad sensem). W pierwszej kolejności
podkreśla się, że to wyrażenie odnosi się do czegoś i dzięki związkowi
między wyrażeniem a przedmiotem (swoim odniesieniem) pojawia się
znaczenie (fregowski sens/myśl). Precyzując, chodzi tutaj o pierwszeństwo

Źródło: Academicon.pl

odrzucenie koncepcji jzyka



nie tyle samego wyrażenia nad znaczeniem (fregowskim sensem/myślą), ile
o pierwszeństwo odniesienia wyrażenia do przedmiotu nad znaczeniem.
Innymi słowy, chodzi tutaj o pierwszeństwo wartości logicznej nad myślą lub
w innej terminologii, warunków poprawnej stwierdzalności nad znaczeniem.
Wartość logiczna przysługuje wyrażeniu a nie myśli.
Kiedy ktoś nuci melodię, to melodia ta jest przedmiotem jego nucenia tylko w sensie
gramatycznym, gdyż melodia ta – będąc typem, a nie egzemplarzem – jest rodzajem
muzycznego wykonania, do którego należy nucenie. Podobnie też zdanie jest rodzajem
wypowiedzi. Myśl wyrażona przez wypowiedź zdania w jakiejś sytuacji jest znaczeniem
tej wypowiedzi, w danym języku i w tej sytuacji; mówiąc dokładniej, jest to ważny
składnik znaczenia tej wypowiedzi. Znaczeniem wypowiedzi jest zmiana, jaką w tej
sytuacji sprawia fakt pojawienia się tej wypowiedzi. Zdarzenie zmienia sytuację przez
swoje możliwości dokonania zmiany w tym, co następnie się wydarzy; wypowiedź
zdania ma takie możliwości na mocy istnienia praktyki społecznej mówienia językiem,
do której to zdanie należy. Wyrażona myśl jest zatem cechą tej wypowiedzi, przypadającą jej w rezultacie rozmaitych faktów: zdania egzempliﬁ kowanego przez wypowiedź,
kontekstu wypowiedzi oraz języka przyjętego za praktykę konwencjonalną. Nie ma nic
złego w tym, że traktujemy myśl jako obiekt, do którego możemy się odnosić i orzekać
o nim wiele rozmaitych rzeczy; takie traktowanie myśli jest niezwykle wygodne. Jeśli
tak traktujemy myśl, nie możemy nie traktować jej jako obiektu w sensie gramatycznym,
tj. jako przedmiotu odniesienia gramatycznych bierników. Nie jest to jednak bynajmniej
samoistny obiekt. Pełny opis tego, co dzieje się, kiedy ktoś wyraża myśl będzie wiązał
się ze sformułowaniem stosownej części teorii znaczenia dla tego języka. Nawet jeśli
nie wiemy, w jaki sposób zbudować taką teorię, wiemy, że nie musimy przywoływać
myśli i sensów. Teoria ta musi opisywać praktykę używania języka, która w myśl modelu
Fregego wiąże się z wyjaśnieniem tego, co determinuje odniesienie każdego wyrażenia
oraz wartość logiczną każdej wypowiedzi asertorycznej. Możliwe, że będzie musiała
również opisać i wyjaśnić rozumienie słów i zdań przez osobę mówiącą tym językiem,
tj. ujmowanie przez tę osobę sposobu determinacji ich odniesienia i wartości logicznych,
rodzaj tego ujmowania i sposób, w jaki się ono przejawia. Tym samym teoria ta określi
wszystko, co determinuje sens każdej możliwej wypowiedzi w tym języku; nie będzie
zatem musiała odwoływać się do takich obiektów, jak myśli lub składające się na nie
sensy [Dummett, 1991, s. 260-261].

W tym kontekście widzimy, że sprawą nie mniej ważną w argumentacji na rzecz priorytetu języka nad myślą, obok omówionych już kwestii,
jest twierdzenie, iż „nie możemy wyobrażać sobie posiadania odniesienia
(referencji) jako własności wsobnej znaczenia (sensu), lecz jako własność
wyrażenia; to właśnie wyrażeniu przede wszystkim trzeba przypisać odniesienie (referencję), pomimo że posiada ono tę konkretną referencję, którą
posiada dzięki swemu sensowi” [tamże, s. 255]. Wymowa tego twierdzenia
jest jasna: sens (znaczenie) wyjaśnia się jako sposób, w jaki determinowane jest odniesienie. Przyjmując porządek wyjaśniania od języka do myśli
pokazuje się wyraźnie, że chodzi tutaj o podważenie koncepcji traktującej
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sens jako coś, co wyznacza konkretny sposób ujęcia (myślenia) jakiegoś
przedmiotu. Słuszna jest uwaga Evansa (pod adresem, którego kierowane
są niektóre stwierdzenia Dummetta), że Dummett stara się w odmienny
sposób niż zwolennicy tezy prymatu myśli nad językiem ustawić relację
między sensem a znaczeniem (używając terminologii Fregego). Sens wyrażenia nie jest sposobem myślenia o odniesieniu (znaczeniu), lecz jedynie
metodą lub procedurą ustalenia odniesienia (znaczenia). W efekcie ktoś, kto
rozumie sens zdania, będzie posiadał odpowiednią metodę oceny wartości
logicznej zdania. I tak sens imienia własnego jest kryterium lub środkiem
identyﬁkowania jego referenta, a sens wyrażenia predykatywnego (pojęciowego) jest sposobem oceniania, czy coś je spełnia, czy nie. Są to procedury
podporządkowane ustaleniu wartości logicznej zdania, które jednocześnie
decydują o możliwości przypisania wyrażeniom określonych znaczeń [Evans,
1982, s. 17; por. Grobler, 2000, s. 23].
W takim kontekście dostrzegamy, że ujęcie znaczenia (fregowskiego
sensu) ma mieć, by tak rzec, charakter dyspozycjonalny, polegający na
pewnej zdolności do rozpoznania prawdziwości lub fałszywości tych stwierdzeń, które zawierają słowo, któremu to ów sens zostanie przypisany. Takie
postawienie sprawy mutatis mutandis odnosi się do opisu, na czym polega
uchwycenie pojęcia. Zauważmy, że odwrócenie porządku wyjaśniania od
myśli (pojęcia) do języka na porządek od języka do myśli (pojęcia) ma swoje umocowanie w odrzuceniu procedury identyﬁkacji pojęcia wyrażanego
przez jakieś słowo z jego sensem, czyli odrzuceniu ujmowania sensu jako
manifestacji posiadanego uprzednio pojęcia. Dummett dąży, czemu wyraz
daje w tekście What do I Know when I Know the Language?, do pokazania,
że uchwycenie pojęcia przykładowo kwadratu polega na pewnej zdolności
odróżniania rzeczy kwadratowych od niekwadratowych. Z kolei tym, co
świadczy i jest wystarczającym warunkiem potwierdzającym ujęcie pojęcia
jest zdolność użycia w odpowiednich warunkach słów i wiedzy dotyczącej
tych słów. Ustawienie sprawy w ten sposób wiąże się z próbą załatwienia
dwóch rzeczy [por. McDowell, 1998, s. 90-92].
Po pierwsze, udzieleniu poparcia tezie, że ktoś może posiadać i być
zdolnym do okazania, iż ujął myśl uprzednio w stosunku do zrozumienia
słowa i tak nie ma większego znaczenia, gdy nie można wykorzystać tego
założenia w objaśnieniu, co to znaczy rozumieć jakieś słowo [Dummett, 1993c,
s. 99]. Innymi słowy, chodzi o pokazanie, że wiedza, czy ktoś ujął pojęcie
lub myśl uprzednio do nabycia wiedzy językowej jest sprawą drugorzędną
lub nierelewantną w charakterystyce samego języka. Kiedy sens (myśl) jest
tylko metodą lub procedurą dla określenia jego znaczenia/odniesienia, czyli
nie jest czymś, co w punkcie wyjścia miałoby gwarantować konkretny sposób myślenia (ujęcia) przedmiotu, to w ustalonym schemacie postępowania
widoczny jest porządek o kierunku od zdania (języka) do myśli. Wiedza
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o myśli jako wsobnym przedmiocie zdania (myśl jest cechą zdania) pojawia
się w efekcie analizy, przedmiotem której jest język i sposoby jego użycia. To
jest właśnie ta racja, dla której dopuszczalna wiedza o uprzednim do języka
ujęciu myśli jest mało przydatna.
Po drugie, zajęcie pozycji zwolennika prymatu języka w wyżej wyjaśnionym sensie pokazuje, że koło ratunkowe dla obrony obiektywności
myśli – odróżniania myśli od treści świadomości – nie musi być zabezpieczone przez hipotezę o myślach istniejących w sferze „trzeciego królestwa”.
Związanie myśli z językiem pojmowanym jako społeczna instytucja, jako
coś wspólnie posiadanego przez członków społeczności jest, jak mówi
Dummett, wystarczającym „kołem ratunkowym dla obiektywności myśli”
(safegaurding of the objectivity).
W końcu widzimy, że w równym stopniu podważa się tutaj zarówno
mentalistyczną (psychologiczną) wersję argumentacji, jak i jej platońską
(antypsychologiczną) wersję. Myśli nie istnieją poza językiem. Nie jest to
oczywiście zrównanie myślenia z mówieniem, tak jak w pewnym miejscu
dość radykalnie ujmuje tę rzecz Wittgenstein twierdząc, że „myślenie jest
aktywnością operowania znakami językowymi”. Mimo tego, jak sprawę tę
przedstawia Glock, myśl jest konstytutywnie związana z językiem.
Chociaż myśli nie są identyczne z ich wyrazem językowym, nie są one również bytami
pozajęzykowymi. Odpowiedź na pytanie „Co sądzisz?” nie jest ani opisem jakiegoś
procesu wewnętrznego, ani opisem jakiejś ulotnej trzeciej dziedziny, lecz wyrażeniem
mojej myśli w słowach, np. „Sądzę, że będzie padał deszcz”. Jeżeli muszę wyrazić myśl,
która jest za tą wypowiedzią, nie badam ponownie jakiegoś wewnętrznego procesu
ani abstrakcyjnego bytu, by zobaczyć, czy mogę opisać ją lepiej. Raczej parafrazuję
swoją wypowiedź używając innych słów. Podobnie dwaj ludzie myślą tę samą myśl nie
poprzez posiadanie identycznego jakościowo bytu mentalnego, ani nie odnosząc się do
identycznego ilościowo abstrakcyjnego bytu, lecz wyrażając swe myśli mówią to samo.
Język nie jest tylko jedynym wyrazem myśli, tj. zniekształcającym wyrazem czegoś poza
językiem, jak chciał Frege. Jest on jedynym prawdziwym wyrazem [Glock, 1998, s. 166].

Połączenie myśli z językiem, czyli próba patrzenia na myśl poprzez narzędzie językowe będące jej nośnikiem, świadczy wyraźnie, że zdolności do
posiadania myśli są w istotny sposób sprzęgnięte ze zdolnościami do używania
języka. Trudno mówić o posiadaniu myśli, tym samym o przypisaniu myśli
tam, gdzie zasoby językowe albo są ograniczone, albo w ogóle nie istnieją.
Zajęcie powyższej pozycji skorelowane jest z twierdzeniem, że posiadania
konceptualnych treści nie da się wyjaśnić bez istotnego przywołania języka.
Innymi słowy, zdolności konceptualne zarezerwowane są dla istot dysponujących językiem. Krytyka koncepcji języka jako kodu jest zatem pierwszą
częścią argumentacji na rzecz teorii nadającej priorytet języka nad myślą.
Można więc powiedzieć, że wraz z dyskredytacją metafory myśli jako samo-
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dzielnego przedmiotu znajdującego się „przed okiem umysłu”, z uznaniem,
że kategoria sensu przyporządkowana jest procedurze określenia referencji
(wartości logicznej) oraz uznaniem języka za nośnik myśli, zbudowana została
ważna część argumentacji za związaniem myśli z językiem.

4.

myli a protomyli

Przedstawione wyjaśnienia pokazują wyraźnie, że kluczowe dla omawianej
przez nas teorii jest twierdzenie, że posiadania konceptualnych treści nie
da się wyjaśnić bez istotnego przywołania języka. Posiadanie myśli i pojęć
(szerzej konceptualnych zdolności) zarezerwowane jest dla istot dysponujących językiem. W zasięgu tak artykułowanego przekonania kryje się mocne
przeświadczenie, że myśl jest rodzajem treści konceptualnej. W podejściu,
które omawiamy, jest ono jednak istotnie powiązane z twierdzeniem, że
treści konceptualne (myśli i składające się na nie pojęcia) są językowo zależne. W ramach prezentowanego poglądu obie składowe są niezwykle mocno
splecione ze sobą i artykułowane niejako jednym tchem. Można nawet
zaryzykować twierdzenie, że związanie konceptualności pewnych treści
(tych, które nazywamy myślami) z językiem jest właśnie tym, co wyznacza
zasadniczy sens ujęcia związku myśli z językiem . Z takiego postawienia
sprawy wynika ograniczenie zasięgu posiadania myśli (treści konceptualnych)
wyłącznie do istot używających języka. Może ono również bez pewnych
zastrzeżeń lub dodatkowych elementów prowadzić do wniosku, iż wszelkie
przejawy poznania są językowo zależne.
W takiej sytuacji zasięg udziału języka mógłby być rozpatrywany tak
rozlegle, że obejmowałby sobą wszelkie procesy poznawcze, w tym także
procesy percepcyjne. Ponadto takie rozwiązanie wiąże myśl z językiem i prowadzi do istotnego skomplikowania możliwości opisania zachowań i działań
podejmowanych przez istoty nie używające języka. Ze względu na te i inne
jeszcze kwestie autorzy broniący idei powiązania treści konceptualnych
z językiem zdają sobie sprawę, że niebagatelną sprawą dla wiarygodności
głoszonego rozwiązania jest wyróżnienie obok treści konceptualnych treści
niekonceptualnych, czyli odróżnienia względem siebie myśli (treści językowo
zależnych) i czegoś w rodzaju protomyśli (treści niezależnych językowo).
Zobaczymy dalej, że teza mówiąca o priorytecie języka nad myślą odczy-
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tywana jako twierdzenie, że zdolności konceptualne zarezerwowane są dla
istot władających językiem jest głoszona wraz z tezą o autonomii treści niekonceptualnych względem treści konceptualnych17. Sprawia demarkacyjnego
odróżnienia obu typów treści jest sprawą pierwszej wagi.
Zanim powiemy o tym odróżnieniu, zwróćmy uwagę na dwie kwestie
dotyczące myśli, a mianowicie, że jest ona istotnie konceptualną treścią,
a potem, dlaczego ten rodzaj treści uważa się za językowo zależny. Pozwoli
nam to lepiej ukazać dylematy, przed jakimi staje takie rozwiązanie oraz
lepiej zbudować opozycję między myślą a protomyślą, czyli między treściami
związanymi z językiem a treściami niezależnymi od języka.

4.1. Myśli jako rodzaj treści konceptualnych
Jeśli chodzi o sprawę ujęcia myśli w kategoriach treści konceptualnych, to
zauważmy, że opiera się ona na przekonaniu, że zdolność do posiadania
myśli powiązana jest istotnie ze zdolnością do posiadania pojęć. Najbardziej generalne przekonanie, na którym funduje się ów związek, sprowadza
się do tego, że aby pojąć myśl, trzeba ująć jej składowe. Za składowe myśli
uważa się pojęcia. Na pozór banalna konstatacja kryje w sobie kilka ważnych
spraw. Stwierdzenie, że myśl wymaga posiadania pojęć można zrozumieć
najprościej jako podkreślenie, iż myśl Niebo jest niebieskie jest myślą złożoną
z pojęć niebo i niebieski. Sugestia, że myśl składa się z pojęć idzie jednakże
o wiele dalej. Ktoś, kto rozważa powyższą myśl i ujmuje jej składowe, musi
zdawać sobie sprawę, iż można mieć inne myśli na temat nieba oraz że
inne rzeczy także mogą być niebieskie. Mówiąc zatem, że myśli złożone są
z pojęć, uznajemy, że posiadanie myśli a jest F – jak mówi Evans – zgodnie
z postulowanym przez siebie warunkiem ogólności, jest powiązane z posiadaniem wystarczających konceptualnych zasobów, aby posiadać myśli: a jest
G oraz b jest F. Kiedy z kolei mówimy, że ujęcie myśli wymaga zrozumienia
jej złożoności, to uznajemy, że gdy ktoś rozważa myśli a jest F i b jest G, to
w jakimś istotnym sensie posiada wystarczające dane, aby móc rozważać
myśli a jest G i b jest F. Analogicznie, jeśli ktoś posiada myśli a jest F, b jest
F oraz a nie jest b, to ma już wystarczające podstawy do posiadania myśli, że
co najmniej dwa przedmioty są F. W tym kontekście podkreśla się obecność
17
„If the Autonomy Thesis is held in conjunction with the Priority Thesis, then the
constitutive connection between concept possession and language mastery can be affirmed
while at the same time leaving open the possibility of non-linguistic representational states”
[por. Bermúdez, 1995, s. 342-343; por. Lowe, 2000, s. 160-161].
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pojęć, lecz również związane z tym ustrukturyzowanie samej myśli18. Zatem,
jak mówi Dummett, wychodząc od wyżej przedstawionych ustaleń „nikt
nie może posiadać myśli Ta róża pachnie słodko bez znajomości (z grubsza),
czym są róże oraz bez zdolności do posiadania innych myśli na temat róż, jak
również bez świadomości, że inne rzeczy mogą pachnieć słodko lub że coś
wcale tak pachnieć nie musi” [Dummett, 1993a]. Możemy zatem odnosząc
się ponownie do sformułowania Evansa powiedzieć, że „myśl a jest F trzeba
widzieć jako leżącą na przecięciu dwu serii myśli: z jednej strony serii myśli,
że a jest F, że b jest F, że c jest F..., a z drugiej, serii myśli, że a jest F, że a jest
G, że a jest H...” [Evans, 1982, s. 104].
To, co powiedzieliśmy dotychczas odsłania także inną prawdę, a mianowicie, że w jakimś istotnym sensie samo posiadanie pojęcia powiązane
jest z posiadaniem myśli. Myśl jest właściwym kontekstem, w którym występują pojęcia. Można nawet powiedzieć, że ktoś, kto dysponuje pojęciem F,
musi posiadać wystarczające zdolności, aby rozważyć F w takim kontekście,
w którym F jest tej całości składnikiem. Inaczej mówiąc, sposób, w jaki
myślimy o przedmiocie jest częścią myśli. W jednym aspekcie chodzi tutaj
o zasadę Fregowską, że właściwym locus pojęcia są myśli (pojęcia ujmujemy
w kontekście myśli) oraz w drugim aspekcie o intuicję Kanta, który uznając,
że „myślenie jest poznawaniem przez pojęcia” zwykł twierdzić, że pojęcia
są orzecznikami możliwych sądów i że jako orzeczniki odnoszą się do
jakiegokolwiek przedstawiania przedmiotu, jeszcze nie określonego [Kant,
1957, s. 158-159]. Można więc powiedzieć, że pojęcie posiadamy wtedy, gdy
ma ono swój udział w myśli, dzięki której możemy w ogóle myśleć o czymś.
Stąd też ujęcie myśli jest ujęciem jej pojęciowych składników. To nie tylko
gwarantuje możliwość myślenia o czymś w jakiś konkretny sposób – o czym
jeszcze powiemy – ale umożliwia dostrzeżenie relacji, jakie zachodzą między
18

Warto od samego początku podkreślić, że kiedy mówi się tutaj o strukturze myśli, to
sprawę tę stawia się odmiennie niż wtedy, gdy postuluje się to samo, lecz jako konsekwencję
twierdzenia, że myślenie odbywa się w wewnętrznym języku myśli, podobnym w swej budowie syntaktycznej do języka naturalnego. Pasujący do tego jest fragment G. Evansa z pracy
Varieties of Reference. „Wydaje mi się, że musi istnieć sens, w którym myśli są ustrukturyzowane. Myśl, że Jan jest wesoły, ma coś wspólnego z myślą, że Henio jest wesoły, zaś myśl, że
Jan jest szczęśliwy ma coś wspólnego z myślą, że Jan jest smutny. Mogłoby się wydawać, że
prowadzi to bezpośrednio do idei języka myśli i możliwe jest, że niektórzy propagatorzy tej
idei nie chcą od niej nic więcej niż ja czynię tutaj. Jednak na pewno nie chcę się poświęcić
idei, że posiadanie myśli pociąga za sobą używanie, manipulowanie lub rozumienie przez
podmiot symboli – które byłyby bytami z cechami zarówno niesemantycznymi, jak też semantycznymi, tak że idea, którą próbuję wyjaśnić, sprowadzałaby się do idei, że różne epizody myślenia mogą robić użytek z tych samych symboli, identyfikowanych przez ich cechy
semantyczne i niesemantyczne. Wolałbym wyjaśnić sens, w którym myśli są ustrukturyzowane nie w tych kategoriach, że składają się one z kilku oddzielnych elementów, lecz w kategoriach ich bycia zespołem korzystania z kilku oddzielnych możliwości konceptualnych”.
[Evans, 1982, s. 102; por. Cussins, 1992, s. 661].
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myślami ze względu na posiadane składniki. Ze względu na to, co wspólne
w myśli Jacek jest szczęśliwy oraz w myśli Kasia jest szczęśliwa, wyciągamy
wniosek Co najmniej dwie osoby są szczęśliwe. Używając sformułowania
Crane’a analizującego udział pojęć w myśli można powiedzieć, że pojęcia
są składnikami wymaganymi do wyjaśniania relacji inferencyjnych między
myślami oraz że strukturalność myśli jest połączona z ich złożeniem z pojęć19.
Zmieniając nieco perspektywę warto zauważyć, iż to dzięki pojęciom
stanowiącym składniki myśli uzyskujemy specyﬁczne odniesienie do świata.
Ktoś rozważając myśl To niebieskie ciało jest Gwiazdą Wieczorną, rozważa
odmienną myśl od myśli To niebieskie ciało jest Gwiazdą Poranną. Może
bowiem uznawać jedną a odrzucać drugą. Zmieniając Gwiazdę Wieczorną
na Gwiazdę Poranną zmienia się odpowiednio sposób odniesienia, chociaż
– jak wiemy – w obu przypadkach odnosimy się do tego samego przedmiotu.
Wymiana pojęć nawet o tym samym odniesieniu (referencji) w poszczególnych myślach sprawia, że pojawiają się specyﬁczne sposoby myślenia
o danym przedmiocie. Mówiąc nieco inaczej, wraz z wymianą pojęć nawet
o tym samym odniesieniu wartości poznawcze myśli utrzymują swoją odmienność. Obecność pojęć gwarantuje zatem, że każdy ze sposobów, w jaki
myślimy o przedmiocie, jest zindywidualizowany w tzw. drobnoziarnisty
sposób [Tye, 2005, s. 222]. Uwzględniwszy również, że myśl stanowi treść
postaw propozycjonalnych dostrzegamy, że jakakolwiek specyﬁkacja postaw
propozycjonalnych musi odnosić się do pojęć posiadanych przez podmiot
zajmujący odpowiednią postawę. Inaczej mówiąc, posiadanie pojęć jest
uznawane za warunek konieczny zajmowania postaw propozycjonalnych.
Ta kwestia jest kluczowa i można na nią spojrzeć jeszcze z nieco innego
punktu widzenia. Chodzi tutaj bowiem o pokazanie, że posiadanie pojęć nie
jest „stacją pośrednią” lub czymś bardziej prymitywnym od posiadania myśli.
Posiadanie pojęć, odwracając dotychczasowy porządek wyjaśnienia, jest
tylko wtedy dokładnie identyﬁkowane i odpowiednio rozumiane, gdy – jak
mówi Davidson – nie wprowadzamy różnicy między posiadaniem pojęcia
a posiadaniem myśli o treści propozycjonalnej. Podkreślając związek między
posiadaniem pojęć i posiadaniem myśli, pragnie się powiedzieć, że posiadania pojęć nie należy wiązać ze zwykłymi zdolnościami do rozróżniania
np. czerwieni od zieleni lub wilgoci od suchości, lecz ze zdolnościami do
19
„Posiadać (rozumieć) pojęcie to znaczy być w stanach intencjonalnych, których relacje inferencyjne są właściwą funkcją ich treści. Elementy w sieci stanów intencjonalnych
myślącego są istotnie inferencyjnie wzajemnie powiązane. Pojęcia są składnikami wymaganymi do wyjaśnienia tych relacji inferencyjnych. Tak więc podmiot myślący nie mógłby być
w relewantnych stanach intencjonalnych, jeżeli nie zawierałyby one pojęć. Ponieważ posiadanie (rozumienie) pojęć pociąga za sobą fakt, że jest się dysponowanym do wyciągnięcia
pewnych wniosków, więc posiadanie (rozumienie) pojęć pociąga za sobą fakt, że czyjeś stany
intencjonalne są „złożone” z pojęć” [Crane, 1992, s. 12].
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klasyﬁkowania przedmiotów, cech i zdarzeń, którym towarzyszy rozumienie
tego, co zostało sklasyﬁkowane oraz zdolność wyprowadzenia konsekwencji,
jak również możliwość pojawienia się błędu. Choć sprawom tym poświęcimy
szczególną uwagę w dalszych częściach książki, to już teraz warto przytoczyć
tutaj istotny fragment z tekstu Seeing through Language Davidsona
Możemy być skłonni myśleć, że tworzenie pojęć jest bardziej prymitywne niż wchodzenie w świat postaw propozycjonalnych, zwłaszcza przekonań. To jednak jest błąd.
Jeżeli nie chcemy przypisywać pojęć motylom i drzewom oliwnym, nie powinniśmy
uważać zwykłej zdolności rozróżniania czerwieni i zieleni lub wilgoci i suchości za
mającą pojęcie, nawet jeżeli takie selektywne zachowanie jest wyuczone. Mieć pojęcie to
znaczy klasyﬁkować przedmioty albo cechy albo zdarzenia albo sytuacje, jednocześnie
rozumiejąc, że to, co zostało sklasyﬁ kowane może nie należeć do przyznanej mu klasy.
Dziecko może mówić „mama” tylko wtedy, kiedy matka jest obecna, jednak to nie dowodzi
konceptualizacji nawet na prymitywnym poziomie, chyba że błąd byłby rozpoznawany
jako błąd. Wobec tego w istocie nie ma żadnej różnicy pomiędzy posiadaniem pojęcia
i posiadaniem myśli o treści propozycjonalnej, ponieważ nie można mieć pojęcia mamy,
chyba że może się być przekonanym, iż ktoś jest (albo nie jest) mamą, albo chcieć, żeby
mama była obecna, albo być złym, że mama nie spełnia jakiegoś pragnienia. Podkreślam
związek pomiędzy pojęciami i myślami tylko po to, by stwierdzić, że tworzenie pojęć
nie jest stacją pośrednią pomiędzy zwykłymi dyspozycjami, bez względu na to, jak są
one złożone lub wyuczone a wydawaniem sądu [Davidson, 1998, s. 25].

4.2. Treści konceptualne a język
Specyﬁką stanowiska, które omawiamy w tym rozdziale nie są oczywiście
twierdzenia, które podaliśmy. Jego specyﬁkę wyznaczają przekonania, że
myśli ujęte w kategoriach treści konceptualnych są językowo zależne oraz
że zachodzi kluczowe powiązanie zdolności pojęciowych ze zdolnościami
językowymi. Wydaje się, że konstytutywne związanie pojęć i języka oparte
jest na opisie warunków, dzięki którym dochodzi do określenia treści pojęć
oraz ich posiadania. W jakimś sensie w sposób standardowy związanie pojęć
z językiem można tłumaczyć jako wyraz przekonania, że uchwycenie pojęcia polega na rozumieniu słowa (słów) w jakimś języku. Takie standardowe
ujęcie nie odsłania jednakże właściwych racji, a upraszczając je częściowo,
zamazuje cały obraz.
Rzecz jest bardziej skomplikowana i dotyczy wielu powiązanych ze sobą
kwestii, o których już częściowo mówiliśmy w prezentacji krytyki języka jako
kodu. W obecnym punkcie musimy zdać sobie sprawę, że udział języka, zdolność językowa (rozumiana jako zdolność do używania języka i jego rozumienia
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oraz zdolność interpretowania mowy innych osób) pojawia się wtedy, gdy
mówimy o posiadaniu myśli (pojęć), zdolnościach operowania nimi oraz ich
aplikacji, a także o ich strukturze i związkach, w jakie wchodzą oraz sposobie
ich nabywania, uznawania lub odrzucania. Przypomnijmy więc syntetycznie
kilka spraw, o których już powiedzieliśmy i dodajmy do nich kilka nowych.
Podkreślaliśmy już, że wedle omawianego poglądu, gdy zwiążemy myśl
z językiem a jednocześnie odrzucimy przypuszczenie, że zachodzi możliwość
ujęcia myśli (składających się na nie pojęć) jako wcześniejszych i uprzednich
względem ich językowego sformułowania, to następuje podporządkowanie
idei języka jako narzędzia porozumiewania się wobec idei języka jako nośnika
myśli. Wtedy też sądzi się, że wyraźnie dostrzegamy, iż „nie moglibyśmy
nauczyć się języka jako środka interakcji z innymi nie ucząc się jednocześnie
używania go jako nośnika swych własnych myśli” [Dummett, s. 169]. Następnie, zwróciliśmy szczególnie uwagę na twierdzenie, że poprzez zrównanie
naszej zdolności myślenia z naszą zdolnością do używania języka, stworzono
odmienne ramy do nadania myśli charakteru obiektywnego i publicznego
bez uciekania się do postulowania myśli jako jednostek idealnych i pozamentalnych [1993a, s. 131]. Jednocześnie podkreślaliśmy, że odrzucenie wizji,
wedle której myśli traktuje się jako uprzednie w stosunku wyjaśniania do
ich językowego zrealizowania, było ustawiane jako kontrargument wobec
poglądu, który szuka oparcia przekazu komunikacyjnego na wierze, że ktoś
poprawnie odkodował myśl, którą ktoś miał na myśli, gdy przekazywał
pewien komunikat20. Można nawet powiedzieć, że powiązanie myśli z językiem, czyli z ujęciem myśli jako znaczenia językowego wyłaniającego się
w procesie używania języka, miało zapobiegać próbie oparcia komunikacji
na czymś, co rozgrywa się w domenie prywatnej. W istocie miało to jednak
służyć pokazaniu, że scharakteryzowanie posiadania myśli i składających
się na nie pojęć jest w całości możliwe bez uciekania się do tego, co dzieje
się w głowie osoby posiadającej taką myśl i takie pojęcia.
a. Przejście od tego, co indywidualna osoba władająca językiem mówi do tego, co myśli
– od tego, co słowa, których używa znaczą we wspólnym języku do treści jego przekonań
– jest zapośredniczone jego osobistym rozumieniem języka [Dummett, 1993a, s. 147].
b. To, co użytkownik języka wypowiadający pewne słowa mówi zależy od znaczeń, jakie
jego słowa mają we wspólnym języku; ale jeśli wyraża za ich pomocą pewne przekonanie,
to jego treść zależy od tego, jak on osobiście te słowa rozumie, a więc od jego idiolektu
[tenże, 1998, s. 144-145].

20
Pamiętać musimy, że rozważania w tym obszarze były istotnym fragmentem krytyki tzw. umiarkowanych koncepcji znaczenia i konstruowania takiej koncepcji znaczenia,
w której nie odwołujemy się do treści pojęć i myśli [por. Dummett, 1993c; McDowell, 1998,
s. 87-131; Szubka, 2001, s. 108-136].
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c. Jesteśmy w stanie oszacować czyjś cel, motyw czy intencję, jedynie na tle tego, co on,
jak przypuszczamy, wie. Jedynie zakładając, że rozumie słowa jakich używa, a niekiedy
rozumie je błędnie, możemy gdy ich używa, w sensowny sposób przypisać mu tę czy
inną intencję [tamże, s. 151].
d. Teoria znaczeniowa nie musi zmierzać do opisania sposobów, na jakie domyślamy się
intencji leżących u podstaw wypowiedzi, ponieważ nie stanowią one swoistej cechy języka,
chyba że odnoszą się do specyﬁcznie lingwistycznych trybów czy ﬁgur... [tamże, s. 151]21.

Do kwestii, które syntetycznie przypominamy, dodajmy kolejne sprawy. Podkreślaliśmy, że w ramach teorii, która nadaje tak mocny priorytet
języka nad myślą, o intencji lub motywie, z którymi wypowiada się to, co
się wypowiada, mówi się wyłącznie w ramach rozumienia języka i stopnia
jego znajomości. Pojęcie intencji i motywu, tak jak pojęcie myśli, nie są
pojęciami do końca zrozumiałymi bez pojęć związanych z językiem, czyli
bez pojęć rozumienia, komunikacji czy znaczenia [por. Dummett, 1998a,
s. 151; Davidson, 1992, s. 234-250]. Drugą sprawą jest to, że w ramach tego
stanowiska dogmatycznie twierdzi się, że przypisanie podmiotowi posiadania
myśli da się uzasadnić poprzez obecność narzędzia, w którym myśl znajduje
swoje ucieleśnienie. Takie twierdzenie w tym kontekście ma podwójny sens,
a mianowicie, jedną sprawą jest to, że posiadanie myśli wymaga złożonego
nośnika myśli, drugą zaś, że bez złożonego środka wyrazu tych myśli dostępne nam inne środki nie są na tyle subtelne, by zrozumieć treść myśli, jaką
ktoś może posiadać. Co ważniejsze, w przypadku mówienia o nośniku myśli
i jej wyrazie mówimy o jednym i tym samym. To wszystko ma wzmacniać,
twierdzi się w tym kontekście, podstawową ideę, że kluczowe ujęcie tego,
czym jest język, a także tego, czym jest myśl, wymaga odwołania się do
charakterystyki biegłości w posługiwaniu się językiem.
Przechodząc do kwestii bardziej specyﬁcznych dla tego rozwiązania,
trzeba powiedzieć, że jeśli dysponowanie pojęciem oparte jest na zdolności do
akceptacji (pod względem poprawności) relacji, w jakie wchodzą poszczególne
myśli i sądy, składnikami których są właśnie pojęcia, to zrealizowanie się tych
warunków, wskazujących na dysponowanie pojęciem, nie jest możliwe przy
braku zdolności językowych. Tylko wtedy, gdy dysponujemy językiem jesteśmy
w stanie podjąć się zadania uzasadnienia myśli, w skład którego wchodzi
zarówno identyﬁkacja pojęcia, jak i dostrzeżenie relacji między myślami.
Mówi się tak, gdyż twierdzi się, że związek myśli (treści konceptualnych)
z językiem osadzony jest na przekonaniu, że jeśli ujęcie myśli jest ujęciem
21
Z podobnym zdaniem spotykamy się także u Sellarsa, on także w dyskusji z Chisholmem twierdzi, że używanie języka nie musi i nie powinno być rozumiane jako zadanie,
w którym osoba wypowiadająca zdanie traktuje daną wypowiedź jako kulminację procesu,
którego składnikami miałoby być uformowanie myśli i jej ujęcie [Sellars, 1958, s. 529-539].
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jej struktury, to takie ujęcie nabudowane jest na zrozumieniu zdania [Evans,
1982, s. 101]. Dzięki temu, że język jest nośnikiem myśli możemy wytłumaczyć,
że myśl posiada strukturę. W jednym aspekcie możemy wtedy mówić, że
jesteśmy w stanie zrozumieć, na czym polega przejście od myśli Sokrates jest
ﬁlozofem do myśli Istnieje ktoś, kto jest ﬁlozofem. I nie chodzi tutaj o samą
możliwość rozłożenia myśli wyrażonej w zdaniu jednostkowym Fa na część
nominatywną a oraz predykatywną F, lecz o dostrzeżenie, że wymieniając
a w strukturze F(ξ) rozumiemy, co to znaczy dla dowolnego przedmiotu
spełniać pewien predykat. Przywołując tylko część spośród kilku operacji,
które muszą być wykonane, aby przejście od jednej myśli do drugiej mogło
mieć miejsce, podkreśla się, że nie posiadamy innego ich ujęcia i opisania
niż te, które dokonuje się w języku. W szerszym znaczeniu argumentacja ta
budowana jest następująco. Możliwość zachodzenia przejść między myślami
zakłada obecność jakiegoś poziomu struktury, w której dane myśli występują. Mówi się tu, że struktura myśli jest nam dana poprzez logiczną formę
zdania, w którym myśl nie tyle znajduje swój wyraz, ile swoje ucieleśnienie.
Forma (struktura zdania) pozwala nam na zidentyﬁkowanie struktury myśli, bez czego nie tylko większość operacji między myślami nie byłaby do
przeprowadzenia, lecz samo zrozumienie myśli byłoby niemal niemożliwe.
Mówienie o „dekompozycji” myśli, która polega na wyborze poszczególnych wystąpień,
na przykład, sensu konkretnej nazwy własnej, zdaje się pociągać za sobą ideę wyrazu
językowego myśli: jest całkiem niejasne, jak można podać jakikolwiek opis wystąpień
sensu wewnątrz myśli, która nie wykorzystywałaby formy swego wyrazu językowego
[Dummett, 1993a, s. 8].

W tym podejściu kryje się jednak coś więcej, a mianowicie, że myśl to coś
takiego, co jest rozumiane przez ludzi, którzy są dostatecznie zaznajomieni
z językiem. W jednym aspekcie (epistemologicznym) chodzi o przekonanie,
że ujęcie myśli (zrozumienie, czym jest myśl) wyłania się na bazie rozumienia zdań jakiegoś języka. W innym aspekcie (ontologicznym), wszystko
sprowadza się do tego, że myśl zostaje zidentyﬁ kowana ze znaczeniem
językowym, z czymś, co jest własnością określonego wyrażenia językowego.
Takie stanowisko – o czym już mówiliśmy – nie tylko odrzuca jakąkolwiek
wersję poglądu, który opierałby opanowanie języka na uprzedniej znajomości
(dostępności) do treści myśli, lecz podważa w całej rozciągłości potrzebę
przywoływania jakiejś wiedzy pozajęzykowej do opisania tego, czym jest
myśl (wraz ze swymi składnikami).
Związanie myśli (treści konceptualnych) z językiem wzmacnia również
to, że poszukiwanie struktury myśli ma swój początek w próbie określenia
warunków prawdziwości dla zdań w jakimś języku. O myśli (sensie) mówimy
w kontekście opisu odniesienia, czyli w kontekście opisu tych warunków,
jakie muszą być spełnione, aby dane wyrażenie było prawdziwe. Odkrycie
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struktury zdania jest tym, na czym opiera się charakterystyka semantyczna
danego zdania.
Nasze rozumienie zdania zależy od naszego ujęcia tego, co je określa jako prawdziwe
lub fałszywe: zatem struktura zdania jest relewantna dla zrozumienia myśli, która jest
wyrażana. [...] nasz dostęp do myśli odbywa się poprzez to lub jakieś inne zdanie je
wyrażające: dochodzimy do wyobrażenia struktury myśli via wyobrażenie struktury
semantycznej zdania [tenże, 1991, s. 290]22.

Kiedy chcemy uchwycić radykalizm tego stanowiska, wyrażającego się
w przekonaniu, że myśli i składające na nie pojęcia są jednostkami wsobnie
językowymi i nabywanymi w procesie uczenia się języka oraz radykalizm
sprzeciwu wobec możliwości posiadania pojęć i myśli niezależnie od ich
językowego sformułowania, to musimy zdać sobie sprawę, że składową
omawianego poglądu jest również twierdzenie, że ujęcie rzeczywistości jako
składającej się z odrębnych przedmiotów klasyﬁkowanych na różne sposoby
jest związane z użyciem wyrażeń językowych. Chodzi tutaj o splot kilku
kwestii ze sobą połączonych. Spróbujmy tę sprawę przedstawić jak najkrócej,
ponieważ wrócimy do niej w dalszej części obecnego rozdziału. Tradycyjnie
moglibyśmy powiedzieć, że umiejętność sklasyﬁkowania przedmiotów, cech
lub zdarzeń czy też ujęcie rzeczywistości jako rozłożonej na odrębne przedmioty, jest związane z użyciem pojęć, czyli zestawu środków konceptualnych.
W przypadku omawianej przez nas teorii taka charakterystyka otrzymuje
właściwą sobie specyﬁkację. Polega ona na tym, że:
(i) Nasze ujęcie rzeczywistości jako rozłożonej na odrębne przedmioty jest rezultatem
zaaplikowania do pierwotnie niewyartykułowanej rzeczywistości konceptualnego
aparatu ucieleśnionego w naszym języku [Dummett, 1973, s. 505].
(ii) Język jest organem percepcji propozycjonalnej. Widzenie widoków i słyszenie dźwięków nie wymaga myśli o treści propozycjonalnej [konceptualnej – A.G.], natomiast
percepcja tego, jakie są rzeczy wymaga ich i ta umiejętność rozwija się wraz z językiem
[Davidson, 1998, s. 25].

Oba cytaty potwierdzają, że tam, gdzie mówimy o zdolnościach konceptualnych, operowaniu pojęciami, mówimy de facto o obecności języka.
22

Wydaje mi się, że zajęcie takiej postawy w kwestii relacji myśl-język jest pokłosiem
przyjęcia innego rozwiązania, które w odniesieniu również do Dummetta precyzyjnie oddaje
Grobler, gdy pisze „według Dummetta, znaczenia wyrażeń językowych przyswajamy sobie
w procesie opanowywania języka. Ucząc się języka ojczystego, dziecko obserwuje okoliczności,
w jakich (dorośli) współplemieńcy stwierdzają lub odrzucają określone zdania. Znaczenie zdania
sprowadza się więc do warunków, w których może być ono słusznie (zgodnie z normami obowiązującymi w danej społeczności językowej) stwierdzone lub odrzucone” [Grobler, 2000, s. 22-23].
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Davidson podkreśla wielokrotnie, że w powiedzeniu, iż widzimy poprzez
język nie chodzi o żadną metaforę, lecz o pokazanie, że nasze widzenie tak,
jak odbywa się przy pomocy oczu, tak też odbywa się z udziałem języka.
Skłania się on nawet do uznania, że język jest pewnym organem, jak oczy
czy uszy. Według niego „istnieje rzeczywista analogia pomiędzy posiadaniem oczu czy uszu i posiadaniem języka, wszystkie one są organami, przy
pomocy których kontaktujemy się z naszym środowiskiem” [Davidson, 1998,
s. 24]. W tych twierdzeniach ukryty jest istotny sprzeciw wobec tych teorii,
które mówią, że obok tego, co wnosi język istnieją jeszcze jacyś pośrednicy
w formie przedjęzykowych pojęć lub myśli. Język nie jest traktowany jako
pośrednik między myślą a tym, o czym jest dana myśl. W jednym aspekcie
chodzi tutaj o to, że język jest medium naszego myślenia i reprezentowania
rzeczywistości, co stanowi część naszego świadomego życia [tamże, s. 22-25;
por. Dummett, 1998a, s. 169]. W innym aspekcie, że zdolności konceptualne nie
pojawiają się krok wcześniej przed nabyciem języka, lecz raczej wyłaniają się
wraz z nabywaniem języka. Dlatego też mówi się w ramach tego podejścia, że:
Nasza zdolność do odróżniania wewnątrz rzeczywistości przedmiotów różnego rodzaju
wynika z nauczenia się wyrażeń, nazw i terminów ogólnych, z którymi skojarzone są
kryteria identyczności, które dostarczają rzeczywistości właśnie tego kształtu: możemy w zasadzie pojmować język jako zawierający nazwy i terminy ogólne, z którymi
istotnie różne kryteria identyczności są skojarzone, a więc mówiący danym językiem
będzie widział świat jako rozkładający się na odróżnialne przedmioty dla nas samych
[Dummett, 1973, s. 503].

W tle tego, co powiedziane kryje się jeszcze jedna rzecz i bodaj kluczowa
dla sporej części podanych dotąd wyjaśnień. Zauważyliśmy w przytoczonych
fragmentach oraz w podanej już charakterystyce, że padały tam stwierdzenia,
iż powinniśmy odróżnić odbieranie dźwięków i rejestrowanie różnic w polu
widzenia od tego, co zwiemy percepcją. Inaczej mówiąc, że musimy odróżnić
odbieranie rzeczywistości jako rozłożonej na cechy i odrębne przedmioty
oraz klasyﬁkowanie czegoś jako należącego do pewnej klasy od zdolności do
odróżniania, że coś jest mokre lub suche, czerwone lub zielone. W drugim
planie tych odróżnień chodziło także o podkreślenie, że „istnieje rzeczywista analogia pomiędzy posiadaniem oczu czy uszu, a posiadaniem języka:
wszystkie one są organami, przy pomocy których kontaktujemy się z naszym
środowiskiem” [Davidson, 1998, s. 124]. W ustawieniu sprawy w ten sposób
chodzi o połączenie trzech rzeczy. Jednej, że kategorialnie czymś innym
jest dostrzeganie, a nawet syntezowanie zmysłowo postrzeganych bodźców,
a czymś innym tworzenie takich reprezentacji, w których mamy wyraźne
ujęcie przedmiotów jako odrębnych oraz ich sklasyﬁkowanie. Drugiej, że
przejście od jednego stadium do drugiego związane jest z obecnością języka.
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Trzeciej (co można potraktować jako wniosek), że istoty pozbawione języka
nie są w stanie dokonać przejścia od treści, które nazywamy niekonceptualnymi do treści konceptualnych.

4.2.1. Konsekwencje językowego związania treści konceptualnych
Aby zrozumieć wagę oraz doniosłość tych ustaleń, musimy zdać sobie sprawę
z konsekwencji, do których one prowadzą. Również zwolennicy prymatu
języka nad myślą zdają sobie sprawę z tego, co niesie za sobą tak silne powiązanie myśli (treści konceptualnych) z językiem. Mają świadomość, co znaczą
twierdzenia, w których uznaje się, że nie potraﬁmy żywić myśli (pojęć) bez
ich językowego sformułowania, że myślenie operujące pojęciami potrzebuje
językowego nośnika, że myśli (propozycjonalne) wyłaniają się wraz z użyciem języka, że wewnętrzne użycie języka jest medium przedstawienia sobie
rzeczywistości [por. Dummett, 1993a, s. 54-55; 1998a, s. 169; Davidson, 1999,
s. 7; 1992, s. 242]. Wszystko to razem rozciąga obecność języka na wszelkie
przejawy aktywności poznawczej, w której swój udział mają pojęcia (treści
konceptualne). Zatem istoty mogące posiadać myśli (oraz składające się na
nie pojęcia) to wyłącznie istoty władające językiem.
Twierdzenia przyjmowane w takim kształcie zderzają się z pewnymi dość
oczywistymi przekonaniami. Trudno się zgodzić, że to dopiero wraz z nabyciem języka istoty takie, jak dzieci, uczą się pojmować świat jako złożony z
przedmiotów ulokowanych w trójwymiarowej przestrzeni. Niewiarygodnie
brzmiałyby również twierdzenia, że każdej formie spostrzeżeniowego odniesienia się do świata towarzyszą operacje językowe lub że kategorie językowe
wyznaczają zasadnicze sposoby, w jaki świat udostępnia się nam percepcyjnie.
Trudno się również zgodzić z wizją, że istoty pozbawione języka (zwierzęta)
i w związku z tym niezdolne do posiadania pojęć i myśli zamknięte są w wewnętrznym świecie wrażeń, pozostając kompletnie niezdolne do uzyskania
świadomości (awareness) świata zewnętrznego. Wątpliwe wydaje się również
przekonanie, że istoty dysponujące językiem i istoty nim niedysponujące
na pewnym poziomie nie podzielają tych samych zdolności percepcyjnych.
Autorzy poglądu, o którym mówimy, dostrzegają wyliczone kwestie i co
ważniejsze mówią wprost lub między wierszami, że gdyby ich rozwiązanie
pociągało takie konsekwencje, to całość proponowanego rozwiązania nie
wytrzymywałaby zasadnej krytyki. Kiedy spojrzymy na niektóre uwagi
Dummetta, to znajdziemy tam twierdzenia, które wprost mówią, że za błędną trzeba uznać sugestię A. J. Ayera, że tylko dzięki nabyciu języka dziecko
uczy się pojmować świat jako wypełniony przedmiotami w trójwymiarowej
przestrzeni [1993a, s. 123] i dalej „że dalece mało wiarygodny byłby pogląd
mówiący, że zmysłowa percepcja zawiera zawsze, lub że często jej towarzyszą,
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jakieś wiadome operacje językowe” [1991, s. 280] oraz że wątpliwe wydaje mu
się przypuszczenie, że na pewnym poziomie zdolności percepcyjne ludzi nie
są paralelne do tych, jakie spotkamy u zwierząt [1993a, s. 126]. Dostrzeżenie
napięcia własnych tez na temat językowego „zamknięcia” treści konceptualnych
z wyliczonymi przed chwilą stwierdzeniami nie jest bynajmniej sygnałem
do obluzowania związku, w jakim myśli (pojęcia) pozostają względem języka.

4.3. Protomyśl jako rodzaj treści niekonceptualnych
Odpowiedzią na rysujący się dylemat ma być raczej odróżnienie myśli
i protomyśli ustawione paralelnie do odróżnienia treści konceptualnych
i niekonceptualnych, interpretowanych jako treści niezależne i zależne językowo. Używając słów McGinna można powiedzieć, że potrzebujemy treści
niekonceptualnej, jeśli zamierzamy przypisać treść perceptualną istotom
nieposiadającym pojęć i myśli (a więc także zdolności językowych) [McGinn,
1989, s. 62]. Idąc dalej, mówi się tutaj, że potrzebujemy protomyśli, aby bez
używania pojęć wytłumaczyć i opisać stany poznawcze zwierząt. Wprowadzenie zatem do debaty kategorii protomyśli ma być środkiem, który posłuży
do opisania tych typów „reprezentacji”, które nie mają charakteru konceptualnego i których warunki posiadania nie robią użytku z praktyki językowej.
Kategoria protomyśli ma mieć zatem swoje istotne znaczenie w wyjściu
poza ograniczenia, jakie narzuca związanie kategorii myśli z językiem. Innymi
słowy, protomyśl ma być niejako środkiem zaradczym w opisie tych typów
reprezentacji, które występują szczególnie w doświadczeniu percepcyjnym.
Mając na uwadze powyższe oczekiwania, z jakimi wprowadza się i wyróżnia
kategorię protomyśli obok kategorii myśli, dostrzegamy obszar właściwy dla
dyskusji na temat protomyśli. Nie mamy także wątpliwości, że wyróżnienie
kategorii protomyśli będzie można określić jako zabieg zasadny tylko wtedy, gdy uda się pokazać na poziomie analizy pojęciowej, że protomyśl jest
rzeczywiście kategorialnie różna od myśli oraz na poziomie aplikacyjnym,
że posługiwanie się kategorią protomyśli wystarczy do opisania: (a) procesów poznawczych obecnych na pewnym poziomie w percepcji oraz (b) do
scharakteryzowania tych procesów poznawczych, którymi dysponują istoty
pozbawione języka23.
23

„To attain an adequate account of perception, thought in the full-fledged sense has
to be differentiated from proto-thoughts of which animals without language are capable,
and in which we too, must be regarded as frequently engaging voluntarily and involuntarily, and the difficult task undertaken of saying clearly in what such proto-thought consists”
[Dummett, 1993a, s. 126].
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4.3.1. Locus protomyśli
W tym miejscu podana zostanie próba dokładnego zlokalizowania obszaru,
w którym protomyśli (inaczej treści niekonceptualne) mają swoje pierwszorzędne zastosowanie. Szczególne zainteresowanie zostanie skierowane na
treści spostrzeżeniowe. W tym kontekście zwróci się uwagę na kilka generalnych kwestii dotyczących zarówno zawartości stanów percepcyjnych, jak
i standardowo podnoszonych różnic dzielących treści percepcyjne od treści
postaw propozycjonalnych. Intencją obecnego punktu jest przygotowanie
ogólniejszego tła do spojrzenia na kwestię treści niekonceptualnej, którą proponuje się w ramach omawianego stanowiska. Określenie właściwego locus
oraz funkcji tego rodzaju treści traktuje się bardziej jako wprowadzenie do
dyskusji na temat późniejszego określenia nośnika protomyśli i pokazania,
dlaczego nie są to treści językowo zależne.
W rozważaniach nad percepcją odnajdujemy wielokrotnie pogląd, że treści
spostrzeżeniowe różnią się dość istotnie od treści postaw propozycjonalnych,
choćby przez swoją analogową naturę i drobnoziarnistość, częstokroć wykraczającą poza zdolność ujęcia pojęciowego. Analogowość i drobnoziarnistość
treści spostrzeżeniowych polega na tym, że informacja zawarta w danej treści
wykracza poza to, co można wyrazić w formie a jest F. Informacji zawartej
w treści percepcyjnej nie da się zamknąć lub skondensować w jednej formule
lub w jednym pojęciu. Standardowo w tym miejscu przypomina się, że nasze
zdolności odróżniania kolorów, a szczególnie różnych odcieni, wykraczają
poza posiadaną umiejętność ich konceptualnego sklasyﬁkowania [por. Clark,
Clark, 1977; Rosenthal, 2000; Piłat, 2006, s. 79-101]. Analogiczna sytuacja
zachodzi w przypadku tonów tych dźwięków, które potraﬁmy zróżnicować
bez dysponowania umiejętnością ich sklasyﬁkowania. Modelowo różnicę
między analogicznym charakterem treści spostrzeżeniowych a charakterem
treści konceptualnych przyrównuje się do odróżnienia reprezentacji czasu
przez zegar wskazówkowy a zegar cyfrowy. Tarcza zegara oraz wskazówki
o różnej grubości i długości imitują niejako rysunkowo odpowiednie następstwa czasowe, a poszczególne interwały w czasie udostępniane są nam
w naoczny sposób. Widoczny jest także mechanizm następstwa czasowego
polegający w tym przypadku na przesuwaniu się wskazówek. Cyfrowy zegar
prezentuje wyłącznie wycinek, pewien fragment, nie będący jednak ﬁzyczną częścią analogowego obrazu, a raczej częścią informacji tam zawartej.
„Wyseparowanie” części informacji wiąże się ze zmianą sposobu prezentacji,
obraz tarczy ze wskazówkami zastępuje układ cyfr, pokazujący nam co chwilę
kolejny interwał czasowy np. 12.48 a następnie 12.49. [por. Lowe, 2000, s. 168;
Bermúdez, Macpherson, 1988, s. 30].
Współcześnie niekonceptualną treść percepcji opisuje się w formule przestrzennych obrazów wyznaczanych przez osie symetrii i kierunki zapełniania.
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Specyﬁkacja treści obecnej w percepcji – jak przekonuje Peacocke – zawiera
opis wypełnienia przestrzeni ciałami stałymi, ich fakturą i światłem wokół
źródła, co ma być zgodne z poprawnością lub prawdziwością doświadczenia.
Co istotne, treści takie nie są zbudowane z sądów, pojęć, sensów czy nawet
składowych obiektów naturalnych [Peacocke, 1989, s. 8-9; 1992, s. 61-90]. Tak
przedstawiany przestrzenny typ treści perceptualnej, charakteryzowany
przez sposób „zapełnienia przestrzennego i związany z osią symetrii dotyczy tego, co jest identyﬁkowane przez swoją odległość i kierunek i pozwala
określić, czy jest tam jakaś powierzchnia, jeżeli zaś tak, to jaką ma w tym
punkcie teksturę, barwę, nasycenie, jaskrawość i temperaturę, wraz ze
swym stopniem odporności na dotyk.” [tamże, s. 9]. Jednocześnie podkreśla
się, że ta obrazowa prezentacja, którą określa się także jako „przestrzenny
scenariusz”, odbywa się bez udziału jednostek miar i wag. Specyﬁ kacja
odległości, ciężaru, rozmiaru odbywa się bez „przyłożenia miary”. Próbując
wesprzeć odróżnienie tego typu treści, wskazuje się często na te przypadki
doświadczenia zmysłowego, które mają miejsce w sytuacjach, w których nieoczekiwanie i z pewnym zaskoczeniem znajdujemy w otoczeniu całkowicie
nam nieznanym, a jednocześnie wypełnionym sporą ilością niezidentyﬁkowanych dla nas „przedmiotów”. Obok tego wskazuje się również na mające
w percepcji przypadki iluzji, tak jak ma to miejsce w iluzji Müllera-Lyera czy
iluzji wodospadu. W tym miejscu mówi się, że treść daną w percepcji trzeba
odróżnić od treści przekonania (treści konceptualnej), gdyż widzenie dwóch
linii mających dwie różne długości nie zostaje wyeliminowane, kiedy mamy
świadomość zachodzącej iluzji oraz wyraźnie sformułowane przekonanie,
że obie linie są równej długości [Crane, 1992, s. 15; Sekuler, Blake, 1985]. Te
i inne dane mają świadczyć, że zawartość treściowa stanów percepcyjnych
jest odmienna od zawartości treściowej postaw propozycjonalnych. Widzenie
czegoś odróżnia się od bycia przekonanym, że coś jest takie a takie.
Zatem realizowany w percepcji sposób odnoszenia się do świata trzeba
odróżnić od tego, który ma swoje miejsce w przypadku postaw propozycjonalnych. Przypomnijmy, że standardowo w charakterystyce myślenia
propozycjonalnego zwraca się uwagę na cztery kwestie. Raz, w myśleniu
propozycjonalnym mamy wyraźne odróżnienie postawy od treści. Dwa,
treść postawy propozycjonalnej (to, co jest przedmiotem odniesienia) jest
niezależna od kontekstu, w którym następuje odniesienie do danej treści,
tzn. jej ujęcie jest możliwe nawet wtedy, gdy nie mamy kontaktu ze stanem
rzeczy, o którym jest dana treść. Trzy, treść postaw propozycjonalnych jest
rodzajem struktury sekwencyjnej lub hierarchicznej tak, aby strukturalnie
reprezentować układy stanów rzeczy i móc niejako zazębiać się w relacjach
inferencyjnych [por. Peacocke, 1994; Muszyński, 2001, s. 153; Bermúdez,
2003, s. 104]. Cztery, struktura postaw propozycjonalnych specyﬁkowana jest
przez zdanie z „że”, tzn. forma językowa zawiera zdanie ze spójnikiem „że”
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wewnątrz zakresu orzeczenia złożonego „myśli” lub „jest przekonany”, tzn.
że dla każdej treści propozycjonalnej możemy znaleźć językową specyﬁkację
[por. Marciszewski, 1972].
Najczęściej w tym miejscu podkreśla się, że cztery wyznaczniki treści
propozycjonalnych nie są realizowane w percepcji. Treści perceptualnej
nie da się oderwać od perspektywy czy zajmowanego punktu widzenia.
Następnie jest ona zależna kontekstowo, tzn. występuje wraz z obecnością
tego, czego dotyczy. Z jednej strony chodzi tutaj o ﬁzyczny kontakt między
widzącym a przedmiotem widzianym. Z drugiej strony chodzi tutaj o to,
że postrzeganie brązowego stołu nie może odbywać się bez widzenia jego
aktualnego kształtu i rozmiaru. Widzenie tych trzech własności, koloru,
kształtu i rozmiaru jest jednym widzeniem, warunkowanym przez ﬁzyczne
połączenie tych własności w przedmiocie. Nie można oddzielić widzenia
koloru od widzenia jakiegoś określonego kształtu, tak jak można oddzielić od
siebie myślenie o kolorze stołu od myślenia o jakimś konkretnym kształcie.
Z tym wiąże się jeszcze inna rzecz, która dotyczy związków między
poszczególnymi aktami percepcyjnymi. Jeśli w jednym spostrzeżeniu jest
dana własność B, zaś w drugim spostrzeżeniu własność N (z jednej strony
widzę stół brązowy a drugiej strony, co ujawnia drugie spostrzeżenie, widzę niebieski kolor stołu), to mogę uformować jedną myśl, że coś jest B i N,
nie mogę jednak, jeśli nie mogą zobaczyć tych dwóch własności w jednym
spostrzeżeniu, uformować „jednego” spostrzeżenia, w którym jest mi dane
B i N. Z kolei spostrzeżenie dwóch własności B i N jest jednym oddzielnym
spostrzeżeniem, a nie złożeniem dwóch spostrzeżeń [Crane, 1992, s. 17].
Struktura treści spostrzeżeniowej musi być zatem odmienna od struktury
treści konceptualnej (treści postaw propozycjonalnych). W związku z tym
także relacji między tymi dwoma kategoriami treści nie da się ująć w jeden
typ relacji inferencyjnych. W efekcie m.in. tych argumentów głosi się, że opis
percepcji na pewnym poziomie nie odbywa się poprzez formę zawierającą
zdanie ze spójnikiem „że”, lecz raczej w formule „x widzi coś”.
Co jednak jest istotą sprawy, otóż mówi się wtedy, iż w percepcji ktoś coś
widzi lub coś mu się ukazuje a to, w jaki sposób coś widzi lub w jaki sposób
coś mu się ukazuje, nie jest specyﬁkowane przez pojęcia, które posiada. Innymi słowy, sposób, w jaki coś jest dane w percepcji, nie jest związany lub
co najmniej wykracza swym zasięgiem poza pojęcia, które posiadamy. Taka
argumentacja daje asumpt do odróżniania treści konceptualnych (reprezentacji konceptualnych) od treści niekonceptualnych (reprezentacji w sensie
percepcyjnym) [Dretske, 1997; por. Żegleń, 2003, s. 269-270]. W tym miejscu
widać również, co wymaga wyraźnego odnotowania, że mówienie o treści
spostrzeżeniowej w istotnej opozycji do treści postaw propozycjonalnych
(sądzeniowych) nie jest zrównaniem treści spostrzeżeniowej, skategoryzowanej
jako treść niekonceptualna, z układem danych wrażeniowych (sensations)
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w rozumieniu utrwalonym przez empirystów brytyjskich, według których
treści tego typu nie posiadały „mocy do bycia o czymś”. Odróżnienie treści
niekonceptualnych od konceptualnych odbywa się przy założeniu, że oba
rodzaje treści mają moc reprezentowania, zaś tym, co je odróżnia, jest wyłącznie sposób, w jaki realizuje się proces reprezentacji [Bremúdez, 1995, s. 335].
Przeprowadzane w powyższy sposób demarkacyjne odróżnienie dwóch
typów reprezentacji w pewnych aspektach zbieżne jest z odróżnieniem
„myślenia-jak” i „myślenia-że”. Owa zbieżność polega na tym, że spora część
przypadków „myślenia-jak” przyjmuje formę perceptualną, tzn. opiera się
wyłącznie – jak się podkreśla – na reprezentacjach spostrzeżeniowych wolnych lub niepołączonych z konceptualnym wsparciem. Parkując samochód
w garażu oceniam, w jakiej odległości znajduję się od drzwi, ścian bocznych
oraz tylnych, nie operując żadnym typem kalkulacji za pomocą jednostek.
Wiem, jak daleko muszę sięgnąć, aby zerwać wiszące jabłko bez instruowania
siebie, że muszę przesunąć swoje ciało o 10 centymetrów, a rękę wysunąć
w o 20 centymetrów pod kątem 60 stopni. Treść percepcyjna specyﬁkuje
ten dystans na tyle, że przy braku jakichkolwiek jednostek oceniam ten
dystans niezmiernie precyzyjnie. Tak też dzieje się wtedy, gdy dostrzegam
analogię i podobieństwo lub zdaję sobie sprawę, jak mam się zachować. Szereg wykonywanych tego typu zachowań opiera się wyłącznie na wizualnej
ocenie sytuacji, na materiale dostarczanym przez zmysły oraz przy udziale
zdolności wyobrażania sobie czegoś. Proces działania odbywa się co najwyżej
przy udziale rozumowania, którego jednostkami są poszczególne, konkretnie
wizualizowane wyobrażenia. To treści wizualne są nośnikiem oraz formą,
która kieruje określoną oceną lub zachowaniem. Używając metafory Ryle’a,
aby być dobrym bokserem, nie trzeba być Hamletem boksu, wybitnym
teoretykiem, wystarczy wiedzieć, jak zadawać ciosy i jak je parować [Ryle,
1970, s. 99; por. Bermúdez, 2003, s. 36-39].
Sporządzony w ten sposób kontekst, w który wpisuje się odróżnienie
myśli i protomyśli, ustawiony paralelnie do odróżnienia treści konceptualnych od niekonceptualnych (percepcyjnych), trzeba uzupełnić dodatkową
uwagą, która określa właściwy punkt widzenia i oceny proponowanych
wyżej odróżnień. Zwracaliśmy wcześniej uwagę, że wyróżnienie kategorii
protomyśli będzie można określić jako zabieg skuteczny tylko wtedy, gdy uda
się pokazać na poziomie analizy pojęciowej, że protomyśl jest rzeczywiście
kategorialnie różna od myśli oraz na poziomie aplikacyjnym, że posługiwanie
się pojęciem protomyśli wystarcza, aby (a) opisać takie procesy poznawcze,
jak percepcje bez odwoływania się do treści konceptualnych (pojęć i myśli)
oraz (b) wytłumaczyć (operując wyłącznie rodzajem treści niekonceptualnych) przypadki zachowań istot pozbawionych języka. W związku z tym
wymogiem widać wyraźnie, że w głębszej warstwie nie chodzi tutaj o samo
pokazanie, że obok treści konceptualnych istnieją treści niekonceptualne
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(analogicznie myśli i protomyśli), lecz że te ostatnie posiadają autonomię
względem tych pierwszych. W tym sensie teza priorytetu, mówiąca, że zdolności konceptualne są istotnie związane z zdolnościami językowymi (czyli
język posiada priorytet nad myślą), jest związana z tezą o autonomiczności
treści niekonceptualnych. Obrona autonomiczności i niezależności treści
niekonceptualnych (protomyśli) umożliwia głoszenie – jak mówiliśmy na
samym początku tego rozdziału – istotnego związania myśli z językiem.
Jeżeli teza o autonomii jest stawiana w połączeniu z tezą o priorytecie, to można
potwierdzić konstytutywny związek pomiędzy posiadaniem (rozumieniem) pojęcia
a opanowaniem języka, jednocześnie pozostawiając otwartą możliwość niejęzykowych
stanów przedstawieniowych. Tym, co jest potrzebne jest uznanie, że treść pojęciowa
nie jest ani jedyną formą treści ani warunkiem koniecznym pozostałych form treści.
Opanowanie pojęć (biegłość pojęciowa) jest ściśle związane z opanowaniem języka, lecz
istnienie stanów z niepojęciową treścią przedstawieniową może być niezależne od nich
obu [Bermúdez, 1995, s. 343].

Widzimy, że wyróżnienie protomyśli (treści niekonceptualnych) ma
swój istotny udział z jednej strony w obronie tezy priorytetu języka nad
myślą, a z drugiej w scharakteryzowaniu tzw. „myśli” niejęzykowych. Tym
samym głównym wysiłkiem obrońców tezy związania myśli z językiem będzie pokazanie, że protomyśl różni się od w pełni rozwiniętej myśli poprzez
swą niezdolność do oddzielenia się od obecnej działalności i okoliczności,
w szczególności przez jej nośnik, którym są wyobrażenia przestrzenne
[Dummett, 1993a, s. 123].

4.3.2. Nośnik i funkcje protomyśli
Przechodząc do właściwego toku rozważań na temat protomyśli, obok wyżej
przedstawionego kontekstu, ważne jest również uświadomienie sobie historycznego odniesienia, które decydująco rzutuje na rozwiązanie dotyczące
charakterystyki protomyśli, jakie w rozważaniach nad udziałem języka
w myśleniu proponuje się wtedy, gdy szuka się ucieczki przed konsekwencją
zabsolutyzowania roli języka w procesach poznawczych. Punktem odniesienia w warstwie wyostrzenia własnych tez oraz pokazania ich specyﬁki
i odmienności są tutaj fragmenty propozycji Fregego i Husserla. W tym konkretnym przypadku chodzi generalnie o wskazanie istotnego napięcia, jakie
może zachodzić między uznawanym za słuszne twierdzeniem dotyczącym
związania myśli z językiem a zbyt radykalnymi twierdzeniami dotyczącymi
udziału pojęć i myśli w procesie percepcyjnym. W tym kontekście wychodzi
się od następującego historyczno-systematycznego spostrzeżenia.
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Na ogół przyjmuje się dzisiaj, że spora część naszego widzenia przedmiotu jako mającego ten lub inny kształt albo naturę stanowi integralną część percepcji wzrokowej;
podobnie ma się rzecz z innymi zmysłami; nie bardzo jednak wiadomo, w jaki sposób
wytłumaczyć owo widzenie jako. Najwyraźniej ma ono wiele do czynienia z oczekiwaniami wywołanymi przez percepcję; nie jest to jednak tylko sprawa posiadania tych czy
innych oczekiwań, gdyż dobrze znana zamierzona lub mimowolna zmiana aspektów
obrazu, jak sześcian Neckera i wiele innych, nie może być raczej wyjaśniona w ten
sposób. Nasze obecne pytanie dotyczy tego, czy pojęcie sensu [myśli A. G.] jest tu pomocne, a jeśli tak, to w jaki sposób. Niewątpliwie zarówno Frege jak i Husserl posunęli
się zbyt daleko upodabniając „interpretację”, która kształtując nasze wrażenia tworzy
nasze percepcje zmysłowe, do myśli, które wyrażamy w języku [Dummett, 1993a, s. 121].

Powyższy fragment ma sugerować, że postulowana przez Fregego i Husserla obecność pojęć i myśli (treści konceptualnych) w percepcji, wyrażająca
się w przekonaniu, iż w percepcji zmysłowej obok receptywności wrażeń
dochodzi także do ujęcia myśli, zdaje się być w opinii Dummetta dość problematyczna. Zdajemy sobie sprawę, że przy założeniu, iż ujęcie myśli odbywa
się w „odzieniu” językowym, propozycja mówiąca o obecności myśli i pojęć
w percepcji prowadzi do rozwiązania, które wydaje się z gruntu niezmiernie
wątpliwe, a mianowicie, że percepcja zmysłowa zawiera (lub że percepcji
zmysłowej towarzyszą) świadome operacje językowe. Jeśli nie ma woli, aby
odstąpić od idei zależności treści konceptualnych (myśli i pojęć) od języka,
to jedynym wyjściem zdaje się być pokazanie, że w percepcji „operujemy na
poziomie niższym niż myśli wyrażalne w słowach, a mianowicie na poziomie,
na którym znajdują się istoty pozbawione języka” [Dummett, 1993a, s. 121].
Wówczas czytelny staje się zarzut, że Frege i Husserl poszli zbyt daleko
upodabniając „interpretację”, która kształtując nasze wrażenia tworzy nasze
percepcje zmysłowe, do myśli, które wyrażamy w języku [tamże, s. 121]24.
24
Przypomnijmy w tym miejscu kilka spraw ważnych dla szerszego kontekstu zamieszczonych w tekście uwag historycznych. Frege w pracy Logik zamieszczonej w Nachgelessene Schriften stwierdza, że używając słowa „widzieć” wyrażamy coś więcej, niż zachodzenie
procesu pobudzenia lub doznawania. Kiedy mówi się, że widzę kwiat z pięcioma płatkami,
to nie chodzi tutaj o stwierdzenie, że wszystko, co się wówczas rozgrywa sprowadza się do
odczuwania jakoś tam określonych doznań świetlnych (Lichtempfindungen) [Frege, 1969,
s. 149]. W innym miejscu z kolei pisze, że „doznawanie wrażeń nie jest jeszcze wiedzeniem
rzeczy” [tenże, 1977, s. 126]. Spostrzegając drzewo doznaję oczywiście szeregu wrażeń, na moich siatkówkach zachodzi cały szereg procesów wytwarzających istotne zmiany kształtujące
formy pewnych „obrazów”. W tym sensie „doznawanie wrażeń wzrokowych jest konieczne, by
widzieć rzeczy, ale – jak zaznacza Frege – nie wystarcza” [tamże, s. 127]. W szeregu podobnie brzmiących uwag mówi się zatem, że widzenie rzeczy jest czymś więcej niż doznawanie
wrażeń lub odczuwanie pobudzeń, jakie pojawiają się w wyniku oddziaływania przedmiotów na nasze zmysły. Twierdzenia Fregego, zamykające się w formule, że doznawanie wrażeń
nie jest jeszcze widzeniem świata, trzeba jednakże rozumieć w kontekście kluczowego dla
całej sprawy innego twierdzenia, które mówi, że wrażenia same z siebie nie otwierają nam
świata zewnętrznego [tamże, s. 126]. Mówiąc inaczej, wrażenia nie mają odpowiedniej mocy,
by wskazywać na coś poza sobą. Ponadto są one w terminologii Fregego czymś na wskroś
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Przeglądając katalog uwag Dummetta w pracach Origins of Analytical
Philosophy i Frege and Other Philosophers pod adresem obu przywołanych
autorów, można odnieść wrażenie, że mówi o trzech generalnych ograniczeniach.
Po pierwsze, postulowany zakres obecności pojęć i myśli, czyli treści konceptualnych w procesach poznawczych, w tym także w percepcji, komplikuje
utrzymanie słusznego twierdzenia, że właściwym nośnikiem myśli jest język
lub mówiąc inaczej, że ujęcie myśli jest blisko związane z rozumieniem zdania.
Po drugie, proponowane rozwiązanie, kładące nacisk na obecność
w percepcji intencji, pojęć, myśli, czy wreszcie czegoś na wzór noematu,
stwarza trudność zastosowania powyższego opisu do przypadków, w których przedmiotem analizy jest proces percepcji istot pozbawionych języka.
Po trzecie, podane rozwiązanie nie stwarza właściwych podstaw i nie
dostarcza narzędzia do scharakteryzowania struktury i miejsca tzw. „niezwerbalizowanych myśli”.
subiektywnym i wewnętrznym. Zatem, aby widzenie rzeczy mogło się zrealizować, uważa
Frege, musi pojawić się „czynnik, który dochodzi” i który „nie jest niczym zmysłowym, ale
właśnie on otwiera nam świat zewnętrzny” [tamże, s. 127]. Co więcej, „bez niego każdy byłby
zamknięty w swoim własnym świecie wewnętrznym”. To, co mówi Frege można interpretować jako wyraz przekonania, że wyłącznie za sprawą tego dodatkowego czynnika, nie należącego – używając jego frazeologii – ani do świata wewnętrznego, ani do świata zmysłowego
(zewnętrznego), realizuje się odniesienie do czegoś – wtedy tylko, gdy dochodzi ów czynnik
zaczynamy widzieć rzeczy i ich własności. Pozostając na gruncie używanych tutaj metafor
możemy powiedzieć, że ten dodatkowy, niezmysłowy czynnik pozwala na wyjście z przestrzeni wewnętrznej i subiektywnej, w której realizuje się doznawanie wrażeń do przestrzeni zewnętrznej (świata zewnętrznego), wspólnej wszystkim podmiotom dokonującym aktu
percepcji. Zarówno w Grundlagen der Arithmetik, jak i w eseju Myśl, Frege stara się na różne
sposoby pokazać, że ten dodatkowy czynnik dochodzący do wrażeń – nazywany wcześniej
treścią nadającą się do osądu (das Beurteilbare), następnie tym, co pojęciowe, później sensem, a w końcu myślą – jest nie tylko tym, co sprawia, że odnosimy się do czegoś poza nami,
ale także tym, co gwarantuje, że dane odniesienie ma charakter obiektywny i wspólny wielu
podmiotom. Frege zestawia kontrapunktowo wrażenia, różne formy naoczności oraz to, co
jest odczuwane i doznawane z tym, co nazywa sensem, myślą, treścią pojęciową lub tym, co
w jakimś sensie podlega konceptualizacji [Frege, 1997, s. 121]. W proponowanym schemacie
jest to zestawienie tego, co subiektywne z tym, co obiektywne. Zatem jeśli widzenie rzeczy
ma być obiektywne (tj. ma być odniesieniem do świata wspólnego wielu podmiotom), to
w istotnym sensie wrażenia, różne formy naoczności, doznawanie i odczuwanie musi być
uzupełnione myślą, sensem, treścią pojęciową, czyli tym, co daje się w jakiś sposób konceptualnie ująć. W cytowanej już pracy Logik widać wyraźnie wspomniane połączenie obu tych
czynników. Mamy więc tutaj generalnie takie stanowisko, które mówi, że poznanie realizuje
się na poziomie percepcyjnym tylko o tyle, o ile obecny w tym poznaniu jest, mówiąc szeroko, czynnik konceptualny lub propozycjonalny. Poznawczy dostęp do rzeczywistości zdaje
się być niemożliwy bez udziału czynnika konceptualnego. Frege zatem wierzy, że wytłumaczenie, w jaki sposób ktoś coś widzi należy tłumaczyć w tym samym schemacie, w jakim
charakteryzujemy sposób, w jaki ktoś coś myśli. Widzenie czegoś analogicznie jak myślenie
o czymś jest funkcją posiadanych pojęć. Tylko posiadanie pojęć może tłumaczyć konkretny
sposób odniesienia się do czegoś, który miałby się realizować w percepcji [por. Frege 1969,
s. 286-294; 1977, s. 101-129; Davidson, 1998, s. 15-29; Morton, 2002, s. 39-59] .
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Nie da się ukryć, że wyliczone trzy ograniczenia wypowiedziane zostały
przy mocnym założeniu, że treści o konceptualnej naturze są językowo ucieleśniane, tzn., że w jakimś istotnym zakresie ich posiadanie połączone jest
z dysponowaniem zasobami językowymi. Niemniej musimy pamiętać, że
zgłoszone trzy ograniczenia nie mają na celu powiedzenia, że samo doznawanie wrażeń jest już widzeniem rzeczy. Podtrzymuje się tutaj przekonanie,
że samo doznawanie wrażeń nie pełni samodzielnie funkcji poznawczej i że
– ujmując rzecz od strony semantycznej – wrażenia same z siebie nie mają
mocy wskazywania czegoś poza sobą. Kością niezgody jest ujęcie tego czynnika,
który dochodzi do wrażeń i uznanie go za coś pozazmysłowego [Frege, 1997,
s. 127] czy za sens wykraczający poza dane wrażeniowe [Husserl, 2002, s. 93].
Zarówno Husserl, jak i Frege są zgodni, że bez tego dodatkowego czynnika
określanego raz jako sens, a raz jako noemat, w spostrzeżeniu „każdy byłby
zamknięty w swym własnym świecie wewnętrznym”, a świadomość doznająca
wyłącznie wrażeń byłaby tą, która „nie ogląda rzeczy ani wydarzeń w świecie
rzeczy, nie spostrzega drzew ani domów, lotu ptaka ani szczekania psa [...],
i dla której wrażenia nic nie znaczą” [Husserl, 2000, s. 93]25.
Widać więc dość jasno, że punktem krytyki jest tutaj interpretacja
wspomnianego komponentu, który ma sprawiać, że spostrzeżenie staje się
spostrzeżeniem czegoś, widzeniem czegoś jako. Sugeruje się tutaj, że obaj
25
Husserl, podobnie jak Frege, zdaje się twierdzić, że bez sensu (noematu) podmiot
w percepcji byłby kimś wyłącznie doznającym wrażeń, a nie widzącym rzeczy. Zatem interesują go szczególnie te fragmenty, w których Husserl twierdzi, że obecność przedmiotu w akcie percepcji zawdzięczamy ujęciu danych wrażeniowych przez intencję aktu oraz że w akcie
percepcji zachodzi widoczna przynależność naoczności (sfery wrażeń) do intencji znaczeniowej [Husserl, 1975; tenże, 2000]. Uwypukla on zatem ten aspekt w propozycji Husserla, który
zdaje się wyraźnie sugerować, że jeśli nie chcemy potraktować przedmiotu spostrzeżenia
jako materiału lub prostej jakości zmysłowej, lecz jako przedmiot zidentyfikowany i określony, to musimy założyć, że w jego ujęciu udział mają pewne struktury kategorialne, obecne
w akcie znaczącym, wyposażonym w sens wykraczający poza treści wrażeniowe [Husserl,
2000, s. 153- 197; Półtawski, 1973, s. 220]. Przywoływanie tych fragmentów, w których mówi
się, iż to dzięki intencji aktu naoczny materiał zmysłowy ulega zorganizowaniu w struktury
przedmiotowe oraz że to intencja znaczeniowa, składniki poematyczne, w pełni gwarantują
odniesienie do przedmiotu zewnętrznego wobec aktu oraz zapewniają uformowanie materiału
naocznego, ma na celu wyeksponowanie w poglądzie Husserla przewodniej myśli Kanta, że
dane naoczne bez pojęć są ślepe. Ujęcie jednak w jednym modelu zarówno rozważań Fregego i Husserla, jak i Kanta może być świadectwem braku zróżnicowania w istotnym aspekcie dwóch poglądów, z których jeden podważa istnienie treści nie-konceptualnych a drugi
odmawia im jedynie autonomiczności. O ile Frege zdaje się być zwolennikiem pierwszego
rozwiązania, o tyle Husserl i Kant zdają się być zwolennikami drugiej opcji. Do sprawy zasygnalizowanego odróżnienia powrócimy w części krytycznej, nawiązując do z jednej strony
prac McDowelle’a i Brewera, a z drugiej strony do prac Peacocke’a i Evansa. Wówczas będę
się starał pokazać, że zróżnicowanie tych poglądów jest pokłosiem wizji, w ramach której
obrona autonomiczności treści niekonceptualnych podyktowana jest obroną tezy, że każda
treść konceptualna jest językowo zależna (lub że tylko istoty używające języka mogą dysponować zasobami konceptualnymi).
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(Husserl i Frege) w tym kontekście mówią bądź wprost o myśli, bądź o czymś
bliskim lub analogicznym do niej [Dummett, 1991, s. 286]. W takiej sytuacji,
mając nade wszystko na uwadze sztandarowe twierdzenie, że myśli i pojęcia
są treściami językowo zależnymi i wyłaniającą się konsekwencję, że tego
typu treści są obecne już w spostrzeżeniu, okazuje się, że nie ma innego
wyjścia, jak twierdzić, że Husserl, a tym bardziej Frege poszli zbyt daleko
ujmując spostrzeżenie jako proces konfrontacji – mówiąc ogólnie – danych
zmysłowych z danymi umysłowymi, czyli jako proces, w którym doznaniowy materiał podlega interpretacji za pomocą czynnika konceptualnego.
W takiej sytuacji, pozostawiając na uboczu twierdzenie mówiące o istotnym
związku treści konceptualnych z językiem, próbuje się stworzyć wrażenie,
że punktem krytyki jest twierdzenie, że w spostrzeżeniu obok treści niekonceptualnych należy wyróżnić treści konceptualne i dodatkowo uznać je
za gwaranta ujęcia przedmiotu jako przedmiotu posiadającego określone
własności. W tym kontekście próbuje się pokazać, że w pierwszej kolejności
podważa się stanowisko, które mówi, że dzięki temu, iż każdy akt percepcji
jest wyposażony w pojęcia (noemat) możemy widzieć dany przedmiot jako
przedmiot posiadający pewne cechy charakterystyczne, będący przedmiotem
pewnego rodzaju, posiadający trójwymiarowy kształt i wreszcie mogący
zachowywać się w określony sposób [tamże, s. 283].
Stawiając sprawę w ten sposób, Dummett stara się pokazać, że wewnętrzną słabością rozwiązania w duchu Frege/Husserl jest to, że w żaden
sposób nie daje ono do ręki narzędzi pozwalających opisać proces percepcji
tam, gdzie przyjęcie obecności pojęć i myśli wydaje się wątpliwe, czyli tam,
gdzie mówimy o niemowlętach lub zwierzętach. Próbuje się w tym miejscu
pokazać, że mimo odmówienia istotom niedysponującym językiem jakiejkolwiek zdolności do posiadania pojęć i myśli, nie jest tak, że dane istoty
nie przejawią wielu poznawczych zdolności. W żadnym jednak wypadku
owe zdolności nie mogą być kojarzone z posiadaniem treści konceptualnych.
Zauważmy, że ustawienie sprawy w ten sposób, z jednej strony, ma uwypuklać radykalną różnicę między światem ludzi i zwierząt dotyczącą zdolności
do posiadania myśli. Z drugiej strony, nie wyklucza się, że istnieje obszar,
w którym pojawia się zaskakująca bliskość. Dummett otwarcie przyznaje,
że „kot może postrzegać psa tak, jak istota ludzka, nie ma żadnych dobrych
racji, aby zakładać, że kocie doświadczenie zmysłowe wspomnianego przedmiotu powinno być wyjaśnione w całkowicie odmienny sposób niż ludzkie
doświadczenie tego przedmiotu” [Dummett, 1993a, s. 126].
Można chyba powiedzieć, że argumentacja Dummetta, wspólna dla
wielu autorów wiążących myśl z językiem, w tej części wywodu posiada następującą logikę. W pierwszym rzędzie twierdzi się, że ludzie w odróżnieniu
od zwierząt dysponują zdolnością posiadania myśli (pojęć, a szerzej treści
konceptualnych). W drugim twierdzi się, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta
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podzielają wspólnie stany percepcyjne, tzn. że spostrzeżeniowa reprezentacja
powiedzmy zielonego owalnego przedmiotu znajdującego się przede mną
jest wspólna w przypadku ludzi i zwierząt [por. Byrne, 2004]. Stąd wynikać
ma wniosek, że zawartość treściowa percepcji (niezależnie czy mówimy
o zwierzętach, czy o ludziach) jest podobna i co najważniejsze da się opisać
bez przywoływania treści konceptualnych.
Argumentacja taka powiela schemat argumentacji, która polega na zestawieniu eksperta z laikiem, dziecka z dorosłym czy, jak czyni to Kant, dzikiego
z człowiekiem wykształconym, z dołączonym pytaniem, czy ktoś, kto nie
posiada pojęcia (nie nabył go jeszcze lub nie jest w stanie nabyć) widzi to samo,
co ktoś, kto dysponuje pojęciem i zna przeznaczenie widzianego przedmiotu
[por. Kant, 2005, s. 47; Dummett, 1993a, s. 123-125; McDowell, 1994, s. 64].
Uwzględniając podane dotąd wyjaśnienia, widzimy dokładnie, jakie
miejsce w teorii, która broni związania treści konceptualnych z językiem,
ma zająć odróżnienie myśli od protomyśli oraz jak ważne oczekiwania
wiąże się z tym odróżnieniem. Wprowadzenie do gry powyższej dystynkcji
nie może jednak podważyć przekonania, że zdolności konceptualne ludzi
wykraczają radykalnie poza zdolności odnajdywane w świecie zwierząt.
Wszelako wprowadzenie tego odróżniania ma być platformą, na której należy
osadzić twierdzenie, że charakterystyka percepcji możliwa jest bez zaangażowania struktur konceptualnych. Z kolei mówienie o percepcji zwierząt
lub niemowląt jest pomyślane wyłącznie jako środek pomocniczy w ocenie
adekwatności charakterystyki spostrzeżenia, jaką rozwija się w przypadku
dorosłego człowieka. Atoli intencja jest mniej więcej taka: trzeba pokazać, że w charakterystyce stanów percepcyjnych możemy z powodzeniem
ograniczyć się do treści niekonceptualnych, utrzymując cały czas w mocy
sztandarowe twierdzenie, że myśl jest językowo zależna. Wyzwanie więc
jest podwójne, z jednej strony trzeba pokazać, że (a) nośnikiem protomyśli
nie jest w żadnym wypadku język (świadczący o obecności struktur konceptualnych) oraz że (b) wystarczającym środkiem do scharakteryzowania
treści spostrzeżeniowej (co najmniej na pewnym poziomie wspólnym dla
ludzi i zwierząt) jest właśnie protomyśl. Dlatego też przy tych założeniach
protomyśl charakteryzuje się w następujący sposób:
Po pierwsze, protomyśl jest ze swej istoty przestrzenna, a w związku z tym musi być
pojmowana jako funkcjonująca w ramach tego, co postrzegamy jako mające trójwymiarowy kształt i zajmujące trójwymiarowe położenie.
Po drugie, protomyśl jest ze swej istoty dynamiczna i wiąże się z rozumieniem możliwości i prawdopodobieństw ruchu.
Po trzecie, protomyśl polega na wzrokowej wyobraźni nałożonej na wzrokowo postrzeganą scenę, tj. jej nośnikiem są przestrzenne obrazy nałożone na przestrzenne
percepcje.
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Po czwarte, protomyśl jest składnikiem podejmowanego działania, w którym informacje percepcyjne odgrywają istotną rolę, jest ona powiązana w jedną całość (sprzężona) z aktualnymi działaniami [Dummett, 1993a, s. 121-126; por. Bermúdez, 2003,
s. 38-46].

Aby zrozumieć w dokładny sposób sens tych stwierdzeń, dobrze jest
przytoczyć dwie wypowiedzi Dummetta, będące egzempliﬁkacją przedstawionej punktowej charakterystyki. Jeśli chodzi o dwa pierwsze określenia,
to kluczowy wydaje się tutaj fragment [A], z kolei dla punktów trzy i cztery
kluczowy jest fragment [B].
[A] Z tego powodu obejmuje ona [protomyśl – A. G.] nie tylko percepcję położenia,
kształtu i ruchu, lecz również rozpoznanie makroskopowych własności rzeczy materialnych. Nawet w naszej percepcji wzrokowej jest tak, że obserwujemy przedmioty
jako zróżnicowane pod względem ogólnego rodzaju materiału, z którego są zbudowane.
Spostrzegamy je jako sztywne lub giętkie, elastyczne, kruche lub plastyczne, zwarte jak
bryła cukru lub jak kupka zboża, tak jak cukier w pojemniku, stałe, ciekłe lub gazowe,
wilgotne lub suche, gładkie lub chropowate, zatłuszczone lub czyste, itd. Powodem,
dla którego posługujemy się wskazówkami wzrokowymi, aby projektować te własności, chociaż sam wzrok ich nie ujawnia, jest to, że mają one związek z dynamicznymi
możliwościami; również one muszą zatem być uznane za składniki protomyśli, które
w myśl obecnej propozycji należy potraktować jako pełniące rolę noematów, kształtujących – według Husserla – nasze wrażenia zmysłowe i prowadzących do utworzenia
się naszych percepcji [Dummett, 1993a, s. 124].
[B] Protomyśl różni się od w pełni rozwiniętej myśli – która jest typowa dla istot ludzkich, dla których jej nośnikiem jest język – poprzez swą niezdolność do oddzielenia
się od obecnej działalności i okoliczności. Istocie ludzkiej może nagle przyjść do głowy
myśl, która może być kluczem do rozwiązania zadania matematycznego albo myśl, że
zostawiła ona w domu jakieś bardzo ważne dokumenty. Zwierzę, czy choćby niemowlę,
nie może działać w ten sposób. Nasze myśli mogą płynąć niezależnie od okoliczności:
możemy prowadzić wątek myślowy całkiem niezwiązany z naszą sytuacją (otoczeniem)
czy z tym, co robimy. Zwierzę może rozwiązać dość złożony problem poprzez proces
wymyślania rozwiązań, jak to zostało wykazane przez szympansy Kohlera, czy też
przez konika, który stanąwszy przed przeszkodą w postaci zastawki dla bydła położył
się i przetoczył się po niej; jednak jego myśl, a dokładniej protomyśl, nie może płynąć
swobodnie, lecz może wystąpić jedynie w powiązaniu z bieżącą czynnością. To ograniczenie jest prawdopodobnie wynikiem faktu, że, jak to już powiedziałem, jej nośnik zależy
od wyobrażeń przestrzennych narzuconych na percepcje przestrzenne [tamże, s. 122].

Mamy tutaj wyraźne stwierdzenie, że nośnikiem protomyśli są przestrzenne obrazy nałożone na przestrzenne percepcje. Następnie mówi się
tutaj expressis verbis o naocznych wskaźnikach mających ujawniać spostrzeżeniowo dostępne własności. Innymi słowy, identyﬁkacja spostrzeżeniowa
przedmiotów zachodząca w związku z posiadanymi protomyślami jest
identyﬁkacją dzięki wskaźnikom naocznym. Nieco w innej perspektywie
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protomyśli są zintegrowane z konkretnie podejmowanym działaniem o charakterze przestrzenno-orientacyjnym, lokalizującym niejako własną pozycję
pośród innych obiektów. Chodzi tutaj o działanie, w którego istotę wpisane
jest przemieszczenie się we wnętrzu przestrzennego otoczenia. Wizualność
wskaźników, ich przestrzenne lokalizowanie oraz scalenie z podejmowanym
działaniem, jest tym, co znajduje swoje odzwierciedlenie wyłącznie w protomyślach. Charakteryzując protomyśl w ten sposób, chce się powiedzieć,
że można ją umieścić na poziomie sublingwistycznym, czyli zasadnie uznać,
że jej nośnikiem nie jest w żadnym wypadku język. Innymi słowy, opisując działanie wykonywane przez kierowcę oceniającego odległość między
pojazdami, sugeruje się, iż odbywa się ona wyłącznie na bazie wizualnego
odzwierciedlenia wskaźników naocznych i stąd przebiega na poziomie
przedlingwistycznym. Trudność dostrzeżenia tego poziomu związana jest
– jak przekonuje Dummett – z tym, że „ześlizgujemy się bardzo szybko z poziomu protomyśli do pełnoprawnych myśli, nośnikiem których jest język”
[Dummett, 1993a, s. 123]. Nie można jednak w tym miejscu zapominać, że
poziom opisu zastosowany do kierowcy – wykorzystujący treści zawarte wyłącznie w protomyślach – jest mutatis mutandis obecny w opisie zachowań
istot, które jeszcze nie nabyły zdolności językowych lub tych zdolności są
pozbawione.
Pamiętajmy również, że kierując się tymi założeniami, odrzuca się całkowicie możliwość zaakceptowania hipotezy, że zwierzęta mogą posiadać
pojęcia. Kot uciekający przed psem nie posiada żadnego (nawet w formie
prymitywnej) pojęcia psa, ponieważ nie może wykonywać żadnych operacji
na pojęciach, które istoty posiadające język mogą wykonywać. Nie może
on mieć myśli, że „wszystkie psy są owłosione lub rozważać, czy są jakieś
wyjątki od tej generalizacji bądź czy niektóre psy są bardziej owłosione
niż pozostałe” [tamże, s. 125; por. Glock, 2000, s. 42-49]. Nie wyklucza to
oczywiście faktu, że dysponuje on zdolnością rozpoznania tego czegoś jako
psa lub czegoś jako sztywnego lub elastycznego [tamże, s. 125]. Protomyśl
zapewnia zatem ujmowanie czegoś jako, nie jest to jednak ujmowanie gwarantowane obecnością pojęć.
Nie można nie odnieść wrażenia, że stawianie sprawy w ten sposób
prowadzi do radykalnego oddzielenia od siebie treści spostrzeżeniowej od
treści konceptualnej. Wiemy, że tak radykalne posunięcie posiada swoją
podstawę w twierdzeniu, że nośnikiem treści konceptualnych (myśli) jest
język. W zdolność posiadania treści konceptualnych, ze względu na ich
wewnętrzną strukturę i cechy, została wpisana zdolność językowa. Przy
takim rozwiązaniu, chcąc uciec od błędnej konsekwencji (której uległ, zdaniem Dummetta, A. J. Ayer), iż to dopiero wraz z nabyciem języka dziecko
zaczyna pojmować świat jako przestrzennie trójwymiarowy, w którym ono
i przedmioty są ulokowane, trzeba pokazać, że obok pojęć, myśli, treści
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konceptualnych, istnieją (przy co najmniej relatywnej niezależności) protopojęcia, protomyśli, treści niekonceptualne. Protomyśli właśnie dlatego, że
nie mają charakteru konceptualnego nie są językowo zależne. Ich posiadanie
i funkcjonalne operowanie nimi nie jest związane z językiem i jakkolwiek
pojętą biegłością lingwistyczną. Sfera protomyśli jest wydzielona całkowicie
spod kurateli języka. Podana wyżej charakterystyka wskazuje, że protomyśli
posiadają formę przestrzennych obrazów i są w swej istocie czymś na kształt
spostrzeżeniowych map. Jest dość jasne także to, że ich właściwym locus
jest percepcja. A ściślej, ich nośnikiem są „przestrzenne obrazy nałożone
na przestrzenne percepcje”.
Widzimy więc, że w zaproponowanym modelu tzw. bezjęzykowych myśli
percepcyjne rozpoznanie czegoś ma się dokonywać przy istotnej nieobecności pojęć. Identyﬁkacja tego, co się nam ukazuje i rozpoznawanie czegoś
nie są związane z posiadanym pojęciem – szerzej z treścią konceptualną.
Niemniej ilość i rodzaj rozpoznawanych własności na podstawie wskazówek
wizualnych wcale nie jest wąska i ograniczona wyłącznie do kształtu czy
położenia. Mówi się tutaj także o spostrzeganiu czegoś jako kruche, stałe
czy zróżnicowane pod względem materiału. Twierdzi się, że widzimy także
możliwości dynamicznego zachowania. W jakimś sensie mówi się więc tutaj
nie tylko o statycznych własnościach, ale także o własnościach dynamicznych i instrumentalnych. Tak długo jednak, jak mówimy o własnościach
i zgadzamy się, że ich poznawcze ujęcie konstytuowane jest przez własności
przysługujące rzeczom, które w jakimś sensie mogą być reprezentowane
wizualnie, samo rozszerzanie zakresu tych własności nie musi być z gruntu
problematyczne. Można zastanawiać się – dostrzegając podkreślaną czasem
paralelę między uwagami Dummetta a propozycją Gibsona – w jakim zakresie
i czy rzeczywiście wyłącznie na bazie niekonceptulanych wskazówek dane
są nam instrumentalne oferty (afordacje), czyli także takie zespoły własności, jak te, do czego coś służy lub do czego to coś widziane może być użyte.
Skojarzenie uwag Dummetta z pewnym ważnym wątkiem w rozważaniach
nad percepcją, którą proponuje Gibson, ma wskazywać na dość szeroki
zakres własności, które mogą być poznawczo rozpoznawane wyłącznie
spostrzeżeniowo, bez udziału i wsparcia konceptualnego [Gibson, 1977;
Klawiter, 1999].
Oczywiście Dummett nie akceptuje rozwiązania, które proponuje Searle,
aby formułę „S widzi x” przeformułować na formułę „S widzi, że” i uznać, iż
„treść doznania wzrokowego jest równoważna całemu sądowi”[Searle, 1995].
Na taki manewr łatwiej się zdecydować, gdy treści równoważnych całemu
sądowi nie uważa się ex deﬁnitione za treści językowe. Jednocześnie Dummett
jest przekonany, że pełne widzenie czegoś jako określonego indywiduum jest
w jakimś istotnym sensie sprzęgnięte z dysponowaniem pojęciem i związku
z tym także z językiem.
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Nasze ujęcie rzeczywistości jako rozłożonej na odrębne przedmioty jest rezultatem
zaaplikowania do pierwotnie niewyartykułowanej rzeczywistości konceptualnego
aparatu ucieleśnionego w naszym języku [Dummett, 1973, s. 505].

Mimo tego, zdaje się dalej twierdzić, obecność w protomyśli tzw. „wzrokowych obrazów nałożonych na przestrzenne sceny” jest czynnikiem gwarantującym pojawienie się – moglibyśmy powiedzieć – „pełnokrwistej” percepcji
czegoś jako. Dummett twierdzi, że przy obecności wyłącznie protomyśli, czyli
treści przestrzennie określonych, związanych z aktualnie podejmowanym
działaniem, o strukturze „apropozycjonalnej” oraz powiązanych z tym, co
tu i teraz, wrażenia zmysłowe ulegają takiemu ukształtowaniu, że w pełni
realizuje się właściwy proces percepcji. Mówiąc nieco inaczej, protomyśl
kategorialnie odmienna od myśli spełnia jednakże analogiczną do nich
funkcję. W konsekwencji widzimy, że utrzymanie tezy nadającej prymat
językowi nad myślą zostało połączone z wyróżnieniem obok myśli kategorii
protomyśli oraz z zastosowaniem tej ostatniej do scharakteryzowania treści
spostrzeżeniowej i użyciem jej do opisania tego rodzaju treści, w oparciu
o którą istoty pozbawione języka podejmują swoje działanie. Mówi się więc
tutaj wyraźnie, że zwierzę rozwiązujące nawet złożony problem poprzez proces
wymyślania rozwiązań, jak to zostało wykazane przez szympansy Kohlera,
kieruje się wyłącznie czymś, czego nośnikiem są przestrzenne obrazy i co
jest związane istotnie z daną sytuacją [Dummett, 1993a].
W tym miejscu dostrzegamy bardziej rozległą perspektywę ujęcia treści
spostrzeżeniowej w kategoriach protomyśli i uznania, że proces percepcji
w aspekcie widzenia czegoś jako jest opisywany bez odwoływania się do myśli
i pojęć. Widzieliśmy, że po wprowadzeniu takiej a nie innej charakterystyki
protomyśli, to, co nazywamy treścią spostrzeżeniową w żaden sposób nie
jest równoważne treści propozycjonalnej. Z jednej strony więc pokazuje
się, że gdy mówi się o percepcji, to mówi się o ujęciu czegoś jako, z drugiej
jednak strony ucieka się przed przyjęciem, że realizacja takiego sposobu
ujęcia czegoś jest związana z obecnością pojęć.
Chcąc dostrzec jeszcze wyraźniej specyﬁkę zajęcia takiej pozycji, warto
zrobić użytek z odróżnienia zaproponowanego przez Strawsona pomiędzy
poziomem doświadczenia lokalizującym cechy a poziomem doświadczenia
lokalizującym przedmioty jednostkowe. Nawiązując do tego odróżnienia
można przyjąć (co sugerują Bermúdez i Cussins), że to, co proponuje Dummett jest ulokowaniem zdolności perceptualnej, wyizolowanej od konceptualnego komponentu, na poziomie lokalizującym cechy. Skorzystanie z tego
odróżnienia pozwala nam od jeszcze innej strony nakreślić różnicę między
treścią perceptualną a konceptualną, czyli protomyślą a myślą. Na poziomie
protomyśli, czyli na poziomie, na którym nie mówimy jeszcze o pojęciach
i strukturze konceptualnej, nie możemy mówić także o przedmiotach in-
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dywidualnych. Sięgając ponownie do Strawsona oraz do uwag, które czyni
Cussins, można powiedzieć, że na tym poziomie odnosimy się do własności,
które nie są własnościami gatunkowymi i tym samym cechami konkretów,
ale czymś, co można nazwać własnościami materii, czegoś, co jest jakoś
umiejscowione [Cussins, 1992, s. 665-666].
Gdybyśmy chcieli oddać to językowo, trzeba byłoby powiedzieć, że „zadania te nie zawierają żadnych części wprowadzających konkrety ani też żadnych
wyrażeń używanych w taki sposób, by ich użycie zakładało użycie wyrażeń
do wprowadzenia konkretów” [Strawson, 1980, s. 199]26. W tym kontekście
nie ma jeszcze mowy o istnieniu odróżnienia przeliczalny-nieprzeliczalny.
Na tym poziomie nie posługujmy się jeszcze ani pojęciem gatunkowego powszechnika, przykładowo kota, ani pojęciem konkretnych kotów, lecz protopojęciem cechy i lokalizowania tej cechy. Jest to poziom, „na którym rozpoznawalibyśmy obecność kota lub oznaki przeszłej czy przyszłej obecności
kota, ale nie myślelibyśmy identyﬁkująco o konkretnych kotach” [Strawson,
1980, s. 203]. Na tym poziomie mówimy o takiej idei kota-cechy, która może
zawierać co najwyżej ideę swoistego kształtu, swoistego wzorca zajmowania
przestrzeni. Zdolność rozpoznawania tych swoistych cech-kota nie wymaga
zdolności do konceptualnego identyﬁ kowania kota27. Tam, gdzie operujemy
protomyślami, mówimy zatem wyłącznie o jakimś typie koniunkcyjnego połączenia cech i okoliczności, które odnajdujemy jako podobne lub zbliżone
do siebie. Można powiedzieć w tym przypadku o połączeniu strumieni doznań, o zdolności do receptywności odpowiednich podobieństw na poziomie odbierania tych samych bodźców lub rozpoznawania tych samych cech28.
Widząc głębszy sens propozycji ujmującej treść spostrzeżeniową w kategoriach protomyśli dostrzegamy, że w takiej sytuacji przejście od protomyśli
(analogicznie od protopojęcia) do myśli (pojęcia) jest przejściem z poziomu
26

Terminy w nich użyte nie dostarczają same z siebie zasady odróżnienia, wyliczania
i ponownego identyfikowania konkretów. W jakimś sensie chodzi tutaj o to, że nie można
na tym poziomie zapytać, „ile tego mokrego widzisz?”.
27
Trudność wyróżnienia – jak mówi Strawson – tego poziomu „myślenia” przedkonkretowego związana jest z tym, że wprowadzenie konkretów jest tak fundamentalnym krokiem
pojęciowym, że w języku można znaleźć tylko szczątkowe formy, które mogły świadczyć
o istnieniu tego pierwszego poziomu.
28
Przykładowo, istota natykająca się na drzewo jako oferujące schronienie, może postrzegać je jako dogodne schronienie bez widzenia go jako drzewa (odrębnego przedmiotu
indywidualnego). „Aby postrzegać drzewo jako oferujące schronienie, wystarczy dostrzegać
podobieństwo do innych rzeczy oferujących schronienie i działać na tej podstawie odpowiednio”
[Bermúdez, 2003, s. 58]. Zdolność odpowiedniego zachowania w stosunku do perceptualnie
danej rzeczywistości – takiej, jak np. „drzewowatość” – wymaga dostrzeżenia odpowiednio ważnych podobieństw lub ofert (używając języka Gibsona). Z kolei „postrzegać coś jako
drzewo, to postrzegać coś jako indywidualny przedmiot, jako coś, co może trwać w czasie,
co może być przedmiotem odniesienia za pomocą różnych modalności (nawet zmysłowych),
wymaga to jednak odpowiednich zdolności konceptualnych [tamże, s. 59].
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doświadczenia lokalizującego cechy na poziom doświadczenia lokalizującego
przedmioty jednostkowe. Kluczowe dla naszej sprawy jest jednakże to, że tak
opisane przejście od jednego poziomu do drugiego jest rezultatem zaaplikowania do pierwotnie niewyartykułowanej rzeczywistości konceptualnego
aparatu ucieleśnionego w naszym języku. Ujęcie indywidualnych przedmiotów
wiąże się bowiem z dysponowaniem odpowiednimi kryteriami identyczności
i odrębności, co, jak przyznaje Dummett, związane jest z opanowaniem nazw
i terminów ogólnych, z którymi skojarzone są odpowiednio wspomniane kryteria [por. Dummett, 1973, s. 502, 505]. Dlatego w swej istocie jest to przejście
z poziomu niejęzykowego na poziom językowy. Widzimy więc, że pojawienie
się treści (myśli) ustrukturyzowanych częściowo na wzór podmiotowo-predykatywny może pojawić się tam, gdzie obecne są zasoby językowe.
W analogii do wprowadzonego wyżej odróżnienia poziomu doświadczenia
lokalizującego cechy i poziomu doświadczenia lokalizującego przedmioty
można widzieć twierdzenie Quine’a, że predykacja obserwacyjna (czarny
pies) jest czymś całkiem innym niż zwykła koniunkcja „czarne” i „pies”.
Koniunkcja taka opisuje wszelką scenę, w której dominuje zarazem czerń
i pies, podczas gdy predykacja „czarny pies” wyraża ścisły związek współwystępowania jakości wizualnych, który jest już charakterystyczny dla ciała
(indywiduum) [Quine, 1998, s. 45-49]. Ciała, jak mówi Quine, są naszymi
pierwszymi reiﬁkacjami. Reiﬁkacja jest mechanizmem połączenia krańców
strumieni doznań w „celu uzyskania zaczątków wyposażonego w strukturę
świata” [tamże, s. 48]. Twierdzenie Quine’a w tym aspekcie – jeśli chodzi
o udział języka – zbieżne jest z tym, co mówi Dummett:
Nasze ujęcie rzeczywistości jako rozłożonej na odrębne przedmioty jest rezultatem
zaaplikowania do pierwotnie niewyartykułowanej rzeczywistości konceptualnego
aparatu ucieleśnionego w naszym języku [...]. Nasza zdolność do odróżniania wewnątrz
rzeczywistości przedmiotów różnego rodzaju wynika z nauczenia się wyrażeń, nazw
i terminów ogólnych, z którymi skojarzone są kryteria identyczności, które dostarczają rzeczywistości właśnie tego kształtu: możemy w zasadzie pojmować język jako
zawierający nazwy i terminy ogólne, z którymi istotnie różne kryteria identyczności są
skojarzone, a więc mówiący danym językiem będzie widział świat jako rozkładający się
na przedmioty odróżnialne od nas samych [Dummett, 1973, s. 503].

W tle tego, co powiedziane dostrzegamy dwie rzeczy. Raz, że kategorialnie
czymś innym jest dostrzeganie, a nawet syntezowanie zmysłowo postrzeganych
bodźców, a czymś innym tworzenie takich reprezentacji, w których mamy
wyraźne odniesienie do przedmiotu. Dwa, że przejście od jednego stadium do
drugiego w jakimś sensie związane jest z obecnością języka. Ważne jest, aby
cały czas widzieć, że jest to przejście z jednego typu treści, które nazywamy
niekonceptualnymi do treści, które są już konceptualne. Stąd często ustawia
się sprawę w następujący sposób. Syntezę zmysłowo postrzeganych bodźców,
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czyli zdolność do zespalania i łączenia zespołów poszczególnych cech, uznaje
się za „operację” przedpredykatywną i tym samym za przedlingwistyczną.
Na tym poziomie mówi się co najwyżej o przejawach obrazowego myślenia
istotnie wplecionego w aktualnie podejmowaną aktywność. Ten rodzaj
myślenia i syntezy (bliskiej syntezie aistetycznej) uważa się za językowo
niezależny. Sugeruje się z kolei, że wyjście poza poziom obrazowego myślenia, poza treści perceptualnie określone, poza obszar przedpredykatywny,
poza poziom doświadczenia lokalizujący tylko cechy, na poziom, w którym
mówimy już o doświadczeniu przedmiotów o określonej strukturze myśli
czy o treściach nie będących perceptualnie związanymi, jest skorelowany
z obecnością języka [por. Tugendhat, 1982; Judycki, 1995; Maciejczak, 2006].
Zbierając całość naszych wyjaśnień, widzimy, że integralną częścią
zaprezentowanej teorii jest nie tylko argumentacja przeciw koncepcji widzącej w języku kod, ale także argumentacja za autonomicznością protomyśli.
Można powiedzieć, że nie mniej ważną od argumentacji na rzecz związania
myśli z językiem, a więc ukazania, że właściwym nośnikiem myśli jest język,
a sama myśl jest wsobną własnością wyrażenia posiadającego odniesienie, była
argumentacja, że obok myśli językowych istnieje kategoria protomyśli oraz
wskazanie aplikacyjnego zastosowania samych protomyśli. Dummett zdawał
sobie sprawę, że bez wyróżnienia kategorii protomyśli trudno byłoby o utrzymanie sztandarowej tezy o prymacie języka nad myślą. Obronie wspomnianej
tezy miała służyć krytyka teorii mówiących o istotnej obecności pojęć (treści
konceptualnych) w percepcji. Ta krytyka stanowiła środek do wyróżnienia,
scharakteryzowania oraz osadzenia we właściwym modelu kategorii protomyśli (treści niekonceptualnych). Wszystko to razem miało tworzyć właściwy
plan dla intuicji dotyczących aplikacji kategorii protomyśli w kontekście
opisu stanów poznawczych istot, które nie nabyły jeszcze języka (dzieci) lub
go istotnie nie posiadają (zwierzęta). Wydaje się więc, że charakterystyka
protomyśli z uwzględnieniem jej właściwego locus, jakim jest percepcja, jest
drugim ﬁlarem, obok tezy o związaniu myśli (treści konceptualnej) z językiem,
na którym wspiera się teoria prymatu języka nad myślą. Oba ﬁlary są ważne
w równym stopniu. Osłabienie każdego z nich podważa fundament tezy prymatu języka. Kolejność budowania obu ﬁlarów nie jest jednak przypadkowa.
Krytyczna ocena prezentowanego stanowiska wymaga odwrotnego kierunku postępowania. Wydaje się, że pokazanie istotnych trudności, jakie niesie
za sobą wyróżnienie protomyśli, istotnie związane z opisem i charakterystyką
treści spostrzeżeniowych, może być podstawą do zajęcia krytycznej postawy
wobec pierwszego ﬁlaru, na którym wspiera się teoria prymatu języka. Analogicznie, dyskusja nad autonomicznością treści niekonceptualnych (a więc
protomyśli) może także rzucić wiele światła na wiarygodność wyróżnienia
protomyśli od myśli. Również zadanie pytania, czy udziałem istot, które
nie nabyły jeszcze języka lub nie są zdolne do jego posiadania, może być
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posiadanie wyłącznie protomyśli – jak sugeruje rozwiązanie spod szyldu
prymatu języka – jest niezmiernie kluczowe. Ujmując rzecz nieco inaczej
można powiedzieć, że zbudowanie w tym obszarze alternatywnych rozwiązań
może nie tylko podważać drugi ﬁlar zaproponowanego projektu, ale także
być właściwym krokiem do pokazania, że wiązanie myśli z językiem w tak
istotny i radykalny sposób było rozwiązaniem nie do końca przemyślanym.

5.

konsekwencje, trudnoci, ograniczenia

Dyskusja ze stanowiskiem wiążącym myśl z językiem w opisany wyżej sposób
zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza z nich koncentrować się będzie
wokół wyróżnienia i autonomiczności treści niekonceptualnych (protomyśli)
w kontekście opisu percepcji, widzenia przedmiotów i ich identyﬁkowania.
Zostanie pokazane, że istnieje ważne alternatywne spojrzenie dotyczące charakterystyki treści spostrzeżeniowej. W tym kontekście ukazane będą dwie
wersje argumentacji. Z jednej strony ta, która podważa logikę odróżnienia
protomyśli od myśli oraz z drugiej ta, która jedynie ogranicza autonomiczność protomyśli. W każdym przypadku zostanie pokazane, że obie wersje
argumentacji, pierwsza bardziej radykalna i druga bardziej umiarkowana,
rzutują istotnie na problem związania myśli z językiem. W tej części zostanie
rozważona także kwestia ograniczenia „reprezentacji” niejęzykowych wyłącznie do form reprezentacyjnych, które nie mają charakteru konceptualnego.
Właściwym kontekstem do podjęcia tego zagadnienia będzie dyskusja nad
udziałem języka w przejściu z poziomu protomyśli (identyﬁkowania własności)
do poziomu myśli i pojęć (identyﬁkowania przedmiotów indywidualnych).
Druga cześć krytyki będzie pokazywać, że zwolennicy prymatu myśli nad
językiem są w stanie pokazać alternatywne wytłumaczenie zdolności posiadania pojęć i myśli, które nie robi użytku z praktyki językowej.

5.1. Problem wyróżnienia protomyśli
Myślę, że spora część przeprowadzonego wywodu potwierdza postawioną
wyżej hipotezę, że w ramach poglądu wiążącego myśl (treści konceptualne)
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z językiem wyróżnienie protomyśli (treści niekonceptualnej) odgrywa kluczową
rolę. Autorzy głoszący konstytutywny związek między posiadaniem treści
konceptualnych a opanowaniem języka, chcąc nadać własnemu rozwiązaniu
większą wiarygodność oraz uniknąć trudnych do przyjęcia konsekwencji,
pokazują, że myśli (treści konceptualne) nie są jedyną formą treści biorących
udział w procesach poznawczych. Jednocześnie, jak widzieliśmy, wartość
wyróżnienia protomyśli realizuje się jedynie wtedy, gdy temu rodzajowi treści
nadaje się autonomię względem treści konceptualnych oraz przyjmuje się,
że przy udziale tych treści realizuje się percepcja. Pokazaliśmy, że jedynie
przy takim ustawieniu sprawy można traktować ten rodzaj treści jako treści
niezależne językowo i uznawać, że zawartość treściowa percepcji nie jest
wyznaczana przez język. Nie ma chyba już wątpliwości, że nad wyróżnieniem
protomyśli (treści niekonceptualnych) i myśli (treści konceptualnych) ciąży
istotnie przekonanie o zależności językowej treści konceptualnych (myśli).
Wszystko to razem potwierdza, jak kluczowe dla opisanego w tym rozdziale
stanowiska jest odróżnienie myśli i protomyśli.
Wydaje się, że jakiekolwiek osłabienie autonomiczności protomyśli lub
podważenie charakterystyki percepcji przy założonej autonomiczności
protomyśli byłoby środkiem negatywnie rzutującym na przyjęte kryteria
odróżnienia protomyśli od myśli. Jakiekolwiek osłabienie autonomiczności
protomyśli i wyrażenie zgody na obecność treści o charakterze konceptualnym w doświadczeniu zmysłowym prowadziłoby do (przy proponowanej
tezie priorytetu języka nad myślą) mało wiarygodnego rozwiązania, że
percepcji zmysłowej towarzyszą świadome operacje językowe29. Ujmując
rzecz w pewnym uproszczeniu, można powiedzieć, że każde ujęcie percepcji,
nawet takie, które w minimalnym sensie dopuszcza obecność składników
konceptualnych, komplikuje tezę o językowym związaniu treści konceptualnych. W tej części uwag krytycznych ciężar dyskusji ograniczać się będzie
do tej sprawy, a rozważając dwie wersje argumentacji, z których pierwsza
podważa całkowicie zasadność odróżnienia dwóch typów treści, zaś druga
autonomiczność treści niekonceptualnych (protomyśli), zostanie pokazane,
że zaproponowane rozwiązanie związane z wyróżnieniem protomyśli jest
mało wiarygodne i trudne do utrzymania. Cel obecnych rozważań jest zatem
podporządkowany pokazaniu, że mało wiarygodne jest rozwiązanie dotyczące
treści niekonceptualnych i ich funkcji w percepcji, co jest ceną, którą płaci się
za głoszenie tezy, że treści konceptualne (myśli i pojęcia) są językowo zależne – a więc tylko istoty dysponujące językiem mogą posiadać myśli i pojęcia.
A. Przeciw istnieniu protomyśli. Stanowisko negujące możliwość opisania treści spostrzeżenia przy wykorzystaniu wyłącznie treści niekoncep29
Musimy pamiętać, że taka teza jest istotną składową tezy Sapira-Whorfa, którą
przedstawiliśmy w rozdziale pierwszym.
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tualnych (czyli protomyśli) opiera się na kilku kluczowych przekonaniach.
Pierwszym z nich jest twierdzenie, że zdolności konceptualne są uruchomione
już w samym doświadczeniu percepcyjnym [McDowell, 1994, s. 62]. Drugim
z nich jest idea, że sposób, w jaki rzeczy ukazują się nam, jest już związany
z aktualną obecnością treści konceptualnych. Trzecim przekonaniem jest
hipoteza, że sąd spostrzeżeniowy nie wprowadza nowej treści, lecz jedynie
zatwierdza treść posiadaną już przez doświadczenie [tamże, s. 49]. Czwartą
myślą jest najczęściej twierdzenie, że zdolności należące do władzy intelektu
(samorzutności) są już czynne w obrębie samej receptywności [tamże, s. 61].
W związku z tymi przekonaniami proponuje się, aby zmysłowej odbiorczości
nie „umiejscawiać” na zewnątrz intelektu (czyli zdolności konceptualnego
ujmowania), gdyż samo rozumienie, rodzaj intelektualnego ujęcia, jest nierozerwalnie związane ze zmysłowością – mówiąc inaczej, jest niejako implikowane w samym procesie receptywności zmysłowej. McDowell twierdzi,
że nawet jeśli doświadczenie jest jakimś typem odbierania wrażeń wywoływanych przez świat w naszych zmysłach, to i tak nieodzowne wydaje się
przyjęcie, że w tej formie receptywności zawarta jest już treść konceptualna.
Główną intencją jest pokazanie, że doświadczanie od samego początku
zawiera zasoby konceptualne. Tylko wtedy można – twierdzi się dalej – mieć
podstawy, aby przypisać racjonalne aspekty myśleniu empirycznemu [McDowell, 1994, s. 53]. Każda próba podważenia wyżej podanych przesłanek
jest krokiem w kierunku mitu dania, czyli zajęciem pozycji, w której mówi
się o nagich danych lub czystej receptywności [por. Brewer, 2004; Judycki,
1995]. Kluczowe w tym miejscu są dwie kwestie. Jedna dotyczy tego, że bez
uwzględnienia szeroko pojętych zdolności konceptualnych trudno jest w ogóle
zrozumieć relacje, w jakich treści spostrzeżeniowe miałyby się znajdować
wobec rzeczywistości będącej przedmiotem doświadczenia. Receptywność
zmysłowa, jeśli ma dostarczać informacji na temat tego, jaki jest świat, musi
występować na tle tych zdolności, które umożliwiają ujmowanie czegoś jako
oraz odróżnienia mojego widzenia świata od samego świata. To oczywiście
związane jest z posiadaniem minimalnej świadomości tego, jak doświadczenie
odnosi się do świata. Spełnienie tych minimalnych warunków trudne jest
do zrealizowania – uważa McDowell – pod nieobecność władzy intelektu
( faculty of spontaneity), czyli bez udziału treści konceptualnych.
Inaczej ustawiona argumentacja może przebiegać w następujący sposób.
W pierwszej kolejności wychodzi się od stwierdzenia, że bycie w stanie
doświadczenia zmysłowego dostarcza racji dla przekonań empirycznych.
Następnie twierdzi się, że zmysłowe stany doświadczalne dostarczają racji
dla przekonań empirycznych tylko wtedy, gdy posiadają treść konceptualną.
Na tej podstawie przyjmuje się, że doświadczenie zmysłowe musi posiadać
treść konceptualną. Jeśli coś jest racją dla pewnego przekonania, to musi
stać w pewnej relacji do danego przekonania, co według przedstawianego

Źródło: Academicon.pl



jzyk a posiadanie myli

poglądu zakłada, iż to, co jest racją posiada co najmniej strukturę zbliżoną
do struktury propozycjonalnej. Tylko wtedy realizuje się związek, że jakieś
p jest racją dla q. Takie rozwiązanie zakłada nie tylko skojarzenie relacji
„bycia racją” z relacją inferencji, lecz również opiera się na przyjęciu, iż treść
stanowiąca rację jest z istoty artykułowalna w języku (co najmniej potencjalnie) [Peacocke, 2001; Brewer, 2006; por. Byrne, 2004]. Obie przesłanki,
eksponowane przez Brewera i McDowella, nie pozostawiają innego manewru,
jak przyjęcie rozwiązania, że treści perceptualne są konceptualne.
W świetle tych ustaleń twierdzi się, że stanowisko postulujące wyróżnienie
treści niekonceptualnych (protomyśli) względem treści konceptualnych, przy
jednoczesnej chęci opisania treści percepcyjnej przy wykorzystaniu jedynie
tego pierwszego rodzaju treści, odznacza się wyjątkowym radykalizmem, co
prowadzi nie tyle do ich oddzielenia, ile do przeciwstawienia sobie doświadczenia zmysłowego stanom zawierającym myśli. Takiemu stanowisku zarzuca
się nie tylko to, że przedstawia zubożałą charakterystykę percepcji, lecz
również, że prowadzi do przeciwstawienia sobie dwóch typów treści do tego
stopnia, że ich wspólne „współdziałanie” staje się niezmiernie problematyczne.
Wiemy, że radykalizm w tej kwestii jest wynikiem radykalizmu w kwestii zasadniczej, a mianowicie związania treści konceptualnych z językiem
oraz powiązania treści z ich nośnikami. Wydaje się, że w konsekwencji
dostrzegamy, że termin percepcja, zwłaszcza wtedy, gdy wprowadzamy tak
radykalne odróżnienie obu dyskutowanych typów treści, staje się terminem
dwuznacznym. Trudno ustalić, czy kiedy mówimy o percepcji, to mówimy
o doświadczaniu kształtu, położenia, rozpoznawaniu pewnych własności,
czyli o sytuacji, gdy operujemy wyłącznie protomyślami, czy o widzeniu
przedmiotów, ujmowaniu ich jako należących do pewnej klasy, czyli sytuacji,
gdy operujemy już myślami (i składającymi się na nie pojęciami). Sprawa
sama w sobie nie byłaby problematyczna, gdyby nie dwa fakty. Pierwszy, że
oba rodzaje percepcji opisywane są w schemacie widzenia jako. Drugi, że
zastosowane kryterium podziału związane jest z charakterystyką dwóch
typów treści wyłącznie ze względu na ich odmienne nośniki.
Na poziomie aplikacyjnym można dostrzec, że w świetle przedstawionej
wstępnej kontrargumentacji przeciw scharakteryzowaniu treści percepcyjnej
wyłącznie za pomocą protomyśli pojawiają się racje przemawiające przeciw
propozycji uznającej, że ludzie i zwierzęta (szerzej istoty pozbawione zdolności konceptualnych) podzielają wspólnie zdolność do posiadania treści
niekonceptualnych. To, że prawdopodobnie podzielamy w jakimś stopniu
wrażliwość na bodźce zmysłowe lub zdolność postaciowania ﬁguratywnego,
nie oznacza, że nie mamy tych zdolności w specyﬁcznej formie. Jak mówi
McDowell „nasza wrażliwość percepcyjna na nasze otoczenie należy do
naszej dziedziny spontaniczności (dziedziny rozumu), i to jest właśnie to,
co odróżnia nas od nich” [tamże, s. 64].
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Jeśli to wszystko przemawia przeciw zaproponowanemu opisowi percepcji
(szczególnie treści perceptualnej) za pomocą protomyśli (treści niekonceptualnych), a jednocześnie sugeruje, że element konceptualny jest właściwą
częścią treści perceptualnej, to przy założeniu, że nośnikiem tych ostatnich
treści jest język, musielibyśmy przyjąć uniwersalnie pojętą obecność języka w naszym poznaniu. Jest to wizja, w której język dominuje w naszym
poznaniu i kontroluje je niejako począwszy od form poznania zmysłowego,
a skończywszy na formach poznania apriorycznego. W takiej sytuacji, aby
posłużyć się sformułowaniem McDowella, trzeba byłoby uznać, że nabycie
języka pozwala na wejście w przestrzeń racji, jest „wcieleniem rozumności”
i czymś, co umożliwia orientację w świecie [McDowell, 1994, s. 125]. Jest
to wizja, wedle której język wyznacza sposób, w jaki patrzymy na świat,
organizuje świat dla nas. Jeśli nie ma zgody na jakiekolwiek „obluzowanie”
powyższego związku, to albo godzimy się na tezę, że język inicjuje możliwość stania się istotą racjonalną albo brniemy w mało wiarygodny sposób
ujęcia treści spostrzeżeniowej w kategoriach protomyśli, nośnikiem której
są przestrzenne obrazy.
B. Przeciw autonomii protomyśli. Wydaje się, że stanowisko głoszone
przez rzeczników prymatu języka nad myślą pozostaje w konﬂikcie nie tylko
z tymi propozycjami, które podważają en bloc wyróżnienie treści konceptualnych od niekonceptualnych, ale także z tymi, w ramach których obok treści
konceptualnych wyróżnia się właśnie treści niekonceptualne. Aby przejść od
razu do rzeczy, sięgnijmy do tekstu Does Perception have a Nonconceptual
Content? Peacocke’a. W tym tekście Peacocke, podobnie jak Evans, zauważa,
że najczęściej jest tak, iż wyróżnienie treści niekonceptualnych sprzęgnięte
jest z ideą określaną mianem „soft line”, wedle której ludzie i zwierzęta
dysponują tym samym typem reprezentacyjnej (niekonceptualnej) treści
w obszarze doświadczania zmysłowego, np. wtedy, gdy postrzegają jakąś
powierzchnię znajdującą się w pewnym położeniu i w pewnej odległości od
podmiotu doświadczającego. Tezą przeciwną (określaną jako „hard line”)
jest twierdzenie, że żaden ze świadomych perceptualnych stanów z reprezentacyjną treścią posiadaną przez dorosłe istoty nie może być udziałem
zwierząt, czyli istot określanych najczęściej jako niejęzykowe i pozbawione
zdolności konceptualnych. Peacocke sądzi, że udzielając poparcia propozycji
„soft line”, nie można zagubić ważnego punktu, który podnoszą zwolennicy
tezy przeciwnej. Twierdzi bowiem, że jest coś istotnie słusznego w propozycji
McDowella, a mianowicie, że „świat obiektywny jest obecny tylko dla świadomego siebie podmiotu, podmiotu, który może przypisać sobie doświadczenia
[...]. To właśnie siła myślenia pojęciowego sprawia, że widzi się zarówno
świat, jak i siebie samego. Stworzenia bez możliwości pojęciowych nie mają
samoświadomości i – co należy do tego samego pakietu – doświadczenia
obiektywnej rzeczywistości” [Peacocke, 2001, s. 260].
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Wspomniany element, wprowadzający istotną modyﬁkację do hipotezy
„soft line” oraz rozważań na temat treści niekonceptualnych w obszarze
percepcji, ma ważkie konsekwencje dla rozwiązania dotyczącego związku
myśli z językiem. To, co mówi Peacocke w tym miejscu pasuje do jego
rozważań wykazujących wątpliwość hipotezy dotyczącej autonomiczności
treści niekonceptualnej. Objaśnienie reprezentacyjnych treści o charakterze niekonceptualnym odbywa się przez odwołanie do tzw. reprezentacji
typu przestrzennego, nazywanych przestrzennymi scenariuszami.30 Sens
proponowanego rozwiązania polega na tym, że obiektywizacja treści niekonceptualnych wymaga zasobów konceptualnych. Stawiając sprawę inaczej,
można powiedzieć, że obecność zdolności konceptualnych nie pozostaje bez
wpływu na sposób, w jaki ukazują się nam treści niekonceptualne.
Chodzi tutaj o kilka rzeczy połączonych ze sobą. W jednym aspekcie
sprawa dotyczy kontrastu, jaki pojawia się w ujęciu treści niekonceptualnych
w zależności od tego, czy podmiot dysponuje czy też nie zdolnościami konceptualnymi31. W innym aspekcie rzecz dotyczy tego, że samo posiadanie
stanów spostrzeżeniowych o treści niekonceptualnej nie tworzy dostatecznych
30
Mówiąc w ten sposób uznaje się, że specyfikacja treści spostrzeżeniowej obejmuje sobą
pewien rodzaj wypełniania przestrzennego [por. Bermúdez, 1994]. Jednocześnie podkreśla
się, że nie jest ona złożona z pojęć, myśli, sensów. Z drugiej strony np. Peacocke dowodzi, że
posiadanie treści określanych jako rodzaj przestrzennego scenariusza wymaga zdolności do
reidentyfikacji, czyli zdolności do rejestrowania określonego położenia jako położenia, tak,
że możliwa staje się ich identyfikacja. To wymaga dysponowania określonymi zdolnościami
poznawczymi, które z jednej strony w minimalnym sensie wymagają świadomego rejestrowania miejsc i położeń, w których uprzednio się znajdowaliśmy oraz z drugiej strony, obecności
pojęć pierwszoosobowych. Ustawienie sprawy w ten sposób nie konwertuje bynajmniej treści
niekonceptualnych określanych mianem przestrzennego scenariusza w treści konceptualne,
choć i taki zarzut można usłyszeć pod adresem omawianej tu teorii.
30
Istota niedysponująca pojęciem kolinearności (collinear), a zdolna do posiadania
stanów spostrzeżeniowych o treści niekonceptualnej, może poprzez percepcję trzech przedmiotów a, b i c ująć, że ustawione są w prostej linii. Perceptualnie zbudowana mapa poznawcza (przestrzenny scenariusz) wyczerpuje jednak sposób, w oparciu o który dana istota jest
zdolna nabyć daną treść. Dla istoty dysponującej z kolei pojęciem kolinearności „jakiekolwiek
podstawy dla myślenia, że trzy rzeczy znajdują się w tej samej relacji, jakiej przykład stanowi widzenie przez myślącego trzech rzeczy jako kolinearnych, są również podstawami dla
ocenienia tych pierwszych trzech rzeczy jako kolinearnych. Nie istnieją jednak żadne ograniczenia co do tego, jakie mogą być te podstawy. Możliwe, że to, czym są te podstawy jest
tym, co trzeba odkryć. Podstawy w żadnym stopniu nie są ograniczone przez to, co można
osiągnąć poprzez percepcję i użycie mapy kognitywnej. Te dodatkowe podstawy nie muszą
być niczym specjalnie wyrafinowanym” [Peacocke, 2001, s. 261]. Repertuar podstaw, w oparciu o które dochodzi do akceptacji treści, że dane przedmioty znajdują się w linii prostej, nie
jest zamknięty, choć w przypadku pojęć obserwacyjnych niektóre z podstaw mają charakter
kanoniczny. Wyróżnienie kanonicznego sposobu determinującego treść pewnych pojęć nie
wyklucza istnienia innych podstaw, przy odwołaniu do których dochodzi do ujęcia pewnych
treści. Zwrócenie uwagi na powyższą kwestię podpowiada również, że wraz z pojawieniem
się możliwości rozpoznawania czegoś na różne sposoby pojawiają się podstawy do ujęcia
czegoś na sposób obiektywny (jako obiektywny).
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warunków do traktowania czegoś jako obiektywne. Blisko z tym związane
jest jeszcze inne twierdzenie, a mianowicie, że dysponowanie pojęciem
obserwacyjnym sprawia, że pewne treści niekonceptualne traktuje się jako
kanoniczne a inne nie32. W końcu rzecz dotyczy tego, że w treści niekonceptualne wpisane są pewne warunki posiadania pojęć, tak że ktoś dysponujący
pojęciem obserwacyjnym będzie formułował prawdziwe przekonania – właśnie
wtedy, gdy odpowiednie warunki posiadania zostają spełnione.
Rozwiązanie, które proponuje Peacocke, zbieżne jest z rozważaniami
nad treścią informacyjną, o czym pisał Evans. Według niego doświadczenia
zmysłowe posiadają treści, które mają charakter niekonceptualny [Evans,1982,
s. 125]. Jednocześnie jednak twierdzi, że nie można zrównać doświadczenia
z posiadaniem treści informacyjnych. Stany posiadające perceptualną treść
informacyjną uzyskują status doświadczenia wtedy, gdy jego niepojęciowa
treść jest dostępna jako „wkład do myślącego, stosującego pojęcia i rozumującego systemu” [tamże, s. 157; por. McDowell, 1994, s. 49]. Mówiąc w ten
sposób Evans nie neguje, że w pewnych sytuacjach polegamy wyłącznie na
treściach informacyjnych, tzn. że można znajdować się w stanie informacyjnym
i działać wyłącznie na podstawie treści niekonceptualnych. Ślepowidzenie
jest taką sytuacją, w której dana osoba znajduje się w stanie informacyjnym
i działa wyłącznie na podstawie treści niekonceptualnych. Jest ona zdolna
dokonywać ważnych odróżnień. Jednocześnie wiemy, że pacjenci ze ślepowidzeniem – jak sami przyznają – pozbawieni są jakiegokolwiek rodzaju
fenomenalnej świadomości tego, co rozgrywa się w ich tzw. niewidocznym
polu widzenia (blindﬁeld). Przedstawiony przykład jest traktowany przez
Evansa jako swoisty kontrapunkt, który służy pokazaniu, że doświadczenie
jest czymś więcej niż zdolnością do bycia w stanie informacyjnym. Można
byłoby powiedzieć, że ze względu na nasze zdolności konceptualne samorzutnie wykraczamy poza stany informacyjne. Nasza sytuacja doświadczania
czegoś w naszym polu widzenia nie jest zatem sytuacją pacjenta cierpiącego
na ślepowidzenie. W jakimś sensie chodzi tutaj o pokazanie, że zdolności
doświadczenia nie przypisuje się poszczególnym organom, jako oczom czy
uszom, lecz podmiotowi posiadającemu te zdolności konceptualne, które
posiada. A jeśli posiada zdolności konceptualne, które posiada, to jego
doświadczenie wykracza poza treści informacyjne – same zaś treści informacyjne w jakimś sensie podporządkowane są zawartości konceptualnej
31

Rozwijana w ten sposób argumentacja ma podważać autonomiczność treści niekonceptualnych. Pokazuje się, że ich locus i funkcje w obrębie systemu poznawczego dysponującego zdolnościami konceptualnymi są określone przez posiadane treści konceptualne.
Odwołując się do głównej idei wyrażonej w przez Peacocke’a w A Study of Concepts, można
twierdzić, że dysponowanie pojęciem obserwacyjnym – dajmy na to czerwony – ze względu na warunki posiadania danego pojęcia sprzęgnięte są z gotowością zastosowania danego
pojęcia na podstawie określonego doświadczenia percepcyjnego.
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oraz zdolnościom konceptualnym, które, mówiąc nieco obrazowo, zawsze
są gotowe (otwarte), aby coś z nimi począć.
Wszystko, co mówimy dotąd nie odbiega znacząco od uwag Kanta.
W przygotowanej przez B. Jäsche Logice, Kant wprowadza znamienne porównanie, które wpisuje się w prezentowany tutaj schemat rozważań.
Jeśli na przykład dziki dostrzega z oddali dom, którego przeznaczenia nie zna, to wprawdzie ma on przed sobą w przedstawieniu ten sam przedmiot, co drugi człowiek, znający
ten przedmiot dokładnie jako mieszkanie przeznaczone dla ludzi, lecz co do formy owo
poznanie jednego i tego samego przedmiotu jest u nich różne. U jednego jest ono samą
tylko naocznością, u drugiego – zarazem naocznością i pojęciem [Kant, 2005, s. 47].

Przytoczone porównanie dwóch osób patrzących na ten sam przedmiot,
z których jedna dysponuje pojęciem domu, druga zaś owego pojęcia nie
posiada, nie przekreśla faktu, że zarówno jeden, jak i drugi ma przed sobą
w przedstawieniu ten sam przedmiot. Ten rodzaj przedstawienia, który
udostępnia ten sam przedmiot, Kant nazywa daną naoczną lub oglądaniem
i jak twierdzi „jest to przedstawienie, które może być nam dane przed wszelkim myśleniem” [tenże, 1957, t. 1, s. 239]. W innym miejscu zauważa, że „to,
co różnorodne musi być dane oglądaniu jeszcze przed syntezą intelektu
i niezależnie od niej” [tamże, s. 253]. Co ważne, oglądanie jest czymś więcej
niż odbieranie wrażeń, nie jest ono wyłącznie modyﬁkacją podmiotu, czyli
czymś na wzór odczuwania lub tego, co można nazwać recepcją sensoryczną. Jednocześnie jednak oglądanie nie jest percepcją, która jest zarazem
naocznością i pojęciem [tamże, s. 239]. Przedstawienie przedmiotu, którym
dysponuje istota (dziki) nie znająca pojęcia „dom” oraz jego przeznaczenia
jest – jak Kant wyraźnie mówi – tylko samą naocznością. Niemniej dzięki
temu przedstawieniu realizuje się odniesienie przedmiotowe – jest to jednak
odniesienie jednostkowe [tamże, t. 2, s. 29].
Wiemy również, że według Kanta materię zmysłowości stanowią wrażenia
powstające w wyniku pobudzenia naszych zmysłów przez przedmiot. W oglądaniu materiał naoczny (materia zmysłowości) zdaje się być uformowana.
Owo uformowanie nie ma charakteru predykatywnego, nie jest wynikiem
pojęciowego wiązania, a jednocześnie wykracza poza czystą receptywność.
Poszczególne wrażenia barwy i tony nie umożliwiają nam same z siebie poznania żadnego przedmiotu [tamże, s. 105], musi jeszcze nastąpić ich zespolenie
i powiązanie. Materia zmysłowości (to, co różnorodne) musi być wstawiona
w pewne formy [tamże, s. 95], aby nastąpiło uformowanie poszczególnych
wyglądów (przedstawień) i by „nabrały” one sensu przedmiotowego, a także
były o czymś. Dzięki formom naoczności to, co różnorodne może być dane
w jednym naocznym przedstawieniu „forma naoczności doprowadza do tego,
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że to, co różnorodne jest dane” [tamże, s. 270]. Mówiąc w ten sposób, Kant
zdaje się sugerować, że ujęcie poszczególnych przedstawień w naoczności
wyprzedza wszelkie pojęcia, jakkolwiek takie ujęcie „zakłada syntezę, która
nie należy do zmysłów”. Jedność przedstawienia wyprzedza zatem użycie
pojęć intelektu – tym samym widzenie czegoś jako domu lub drzewa nie jest
warunkiem posiadania poszczególnych przedstawień, które są związane z widzeniem przedmiotu [tamże, s. 190]. Formalnie jednak widzenie przedmiotu
nie może się zrealizować bez odniesienia do intelektu. Nie chodzi tutaj o to,
że widzenie przedmiotu o pewnej postaci ujawniającej się w naoczności nie
może się zrealizować pod nieobecność pojęcia dom. Mówiąc o odniesieniu
do intelektu, chodzi o formalne warunki, które swój początek mają w jedności, jaka musi się ujawniać, aby poszczególne różnorodne dane naoczne
nabierały sensu przedmiotowego. Stąd też Kant mówi, że „to, co różnorodne
w naoczności podlega warunkom pierwotnej syntetycznej jedności apercepcji”
[tamże, s. 244], którą odróżnia się od zmysłu wewnętrznego.
Widzimy tutaj trzy ważne dla nas kwestie. Pierwsza, że mówienie o naoczności w przypadku ludzi jest w jakimś sensie powiązane z odniesieniem
do intelektu, gdyż tylko takie odniesienie gwarantuje pojawienie się sensu
przedmiotowego, tzn. że coś pojawia się jako przedmiotowo uformowane
zanim jeszcze zostanie ujęte jako dom lub drzewo. To, co niekonceptualne
znajduje się więc w pewnym odniesieniu do tego, co konceptualne. Druga, że
mówiąc o apercepcji w odróżnieniu od zmysłu wewnętrznego chodzi o wskazanie, że każde ujęcie przedmiotowe jest związane z tym, co Kant nazywa
„przedstawieniem Myślę”. Bez tego odniesienia „przedstawienie byłoby albo
niemożliwe, albo przynajmniej dla mnie byłoby niczym” [tamże, s. 239]. To jest
drugi moment, który wskazuje na niesamodzielność treści niekonceptualnych,
w tym przypadku wobec intelektu. Trzecia, że przy założeniach, od których
wyszliśmy, podany przykład należałoby interpretować jako świadectwo, że
widzenie czegoś w pewnej postaci przedmiotowej, w pewnej jedności, nie jest
związane z użyciem pojęcia dom. W tym sensie naoczne ujęcie przedmiotu
wyprzedza nadanie odpowiedniego sensu przedmiotowego, który pojawia się
wraz z posiadanym pojęciem i znajomością jego przeznaczenia. Nie oznacza
to jednak, że to, co dzieje się do momentu nadania odpowiedniego sensu
przedmiotowego jest domeną zmysłów [por. Judycki, 1995].
Nie jest chyba więc tak, że dziki nie dysponujący pojęciem dom pozostaje
na poziomie odbierania wrażeń, a jedynym wyjściem poza ów poziom miałoby
być posiadanie pojęcia dom. Nie chodzi nawet o to, że może on dysponować
szeregiem innych pojęć poza pojęciem dom, lecz o pewną zdolność widzenia czegoś jako przedmiotu, któremu można nadać odpowiedni sens. Taka
możliwość jest nie do pomyślenia bez formalnych pojęć nienależących do
zmysłowości i bez odniesienia do intelektu. Nawet tam, gdzie mówimy
o naoczności, syntetyczna i spontaniczna funkcja intelektu jest już obecna.
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Poziomu różnicy między dzikim a osobą dysponująca pojęciem nie da się
chyba opisywać w dychotomii konceptualny–niekonceptualny.
Wniosek, jaki należy wyciągnąć z tego, co mówi Peacocke, Evans i Kant,
sprowadza się do konstatacji, że wyróżnienie niekonceptualnych treści obok
treści konceptualnych nie jest bynajmniej równoznaczne z twierdzeniem, że
doświadczenie zmysłowe da się w pełni scharakteryzować przy wykorzystaniu wyłącznie treści o charakterze niekonceptualnym. Taką jednakże
próbę podejmuje się w kontekście obrony radykalnej autonomiczności protomyśli. Przedstawione w tym punkcie ustalenia wskazują na konieczność
ograniczenia zasady autonomiczności treści niekonceptualnych. Następnie
należy zauważyć, że stanowisko zaprezentowane w punkcie [B], związane
z propozycją Peacocke’a i Evansa, jest istotnie odmienne od tego, które
przedstawiliśmy w punkcie [A], odwołując się do propozycji McDowella
i Brewera. Z pozycji, którą zajmuje ktoś broniący radykalnej odrębności
między myślą a protomyślą, różnica między stanowiskami [A] i [B] zostaje
w dużej mierze zamazana. Zatarcie owej różnicy ma swoje źródło w tym, że
nad rozdziałem protomyśli od myśli ciąży przekonanie, że treści konceptualne są z istoty językowo zależne. W związku z tym założeniem jakiekolwiek
osłabienie autonomiczności protomyśli i wyrażenie zgody na obecność treści
o charakterze konceptualnym w doświadczeniu zmysłowym prowadzi do
mało wiarygodnego rozwiązania, że percepcji zmysłowej towarzyszą zawsze
świadome operacje językowe.
Gdy zatem uwzględnimy rozważania z punktów [A] i [B], to dostrzegamy, że pojawiają się już pewne podstawy, aby powątpiewać w słuszność
twierdzenia o językowej zależności treści konceptualnych. Dostrzegamy
bowiem, że związanie zdolności konceptualnych z językowymi wyznacza
mało wiarygodną charakterystykę treści spostrzeżeniowych, która natraﬁa
na wiarygodnie brzmiący opór. Nie są to jeszcze wystarczające racje, mogące skłaniać nas deﬁnitywnie do odstąpienia od hipotezy, że mówienie
o myślach (treściach konceptualnych) ma tylko wówczas sens, gdy ujmuje
się je jako jednostki zależne językowo. Niemniej, gdy uda się pokazać dalej,
że przy istotnej nieobecności języka można mówić o przejściu z poziomu
protomyśli na poziom operowania myślami, to obecnie przedstawione argumenty uzyskają istotne wzmocnienie.

5.2. Treści konceptualne a zdolności przedjęzykowe
Nie jest to jednak koniec problemów, jakie rodzi rozwiązanie, które zdolność
posiadania treści konceptualnych rezerwuje jedynie dla istot dysponujących
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językiem. Przypomnijmy, że akceptacja twierdzenia, że treści konceptualne są realizowane językowo (językowo zależne), prowadzi do generalnego
wniosku, że wszelką aktywność istot pozbawionych języka można opisywać
wyłącznie przy wykorzystaniu kategorii protomyśli. Jakakolwiek potrzeba
sięgnięcia do tzw. zasobów konceptualnych w kontekście wyjaśnienia zachowań istot nieposiadających języka świadczyłaby o tkwiącym w danej
teorii istotnym napięciu. Widzieliśmy bowiem wyraźnie, że to kategoria
protomyśli jest jedynym typem treści, na który można się powołać w opisie
zachowań istot, które bądź nie nabyły zdolności językowych (dzieci), bądź
pozbawione są tych zdolności całkowicie (zwierzęta), bądź też utraciły je w
wyniku pewnego zdarzenia (osoby z uszkodzonymi ośrodkami mowy). Tak
więc w ramach tego podejścia wszelkie „racje” mające tłumaczyć zachowanie
istot nieposiadających języka mogą zawierać wyłącznie informacje zawarte
w treściach niekonceptualnych. W takiej sytuacji trzeba także twierdzić, że
„myśli” istot nieposiadających języka nie można oddzielić od tego, co jest
dane tu i teraz oraz wyłączyć poza ramy tego, co w danej momencie jest
spostrzegane. Ich właściwym nośnikiem są bowiem przestrzenne obrazy
nałożone na przestrzenne percepcje.
Zauważmy wstępnie, że wielu autorów uważa, że próba wytłumaczenia
i opisania zachowań istot pozbawionych języka wyłącznie w oparciu o to,
co dane aktualnie za pomocą niekonceptualnych treści spostrzeżeniowych
zdaje się być częstokroć niewystarczająca. W tym miejscu pokazuje się, że
treści, którymi mogą dysponować istoty bezjęzykowe, często charakteryzuje
luźne powiązanie z tym, co aktualnie lub potencjalnie dane w polu spostrzeżeniowym oraz z aktualnie podejmowanym działaniem. Dalej podkreśla
się, że instrumentalnego komponentu w przypadku ich działań nie da się
wytłumaczyć i zrozumieć na poziomie treści perceptualnej. Powołując się
na szereg badań dotyczących planowania działania oraz tworzenia narzędzi,
próbuje się często pokazać, że istoty nieposiadające języka działają częstokroć
na podstawie celów, które w żaden sposób nie są perceptualnie dostępne
lub perceptualnie specyﬁkowane33. Następnie dodaje się, że jeśli niejęzykowe
istoty zdolne są do instrumentalnych rozumowań tak widocznych w przypadku opisu planowanego działania, to wydaje się, że nie da się opisać tego
działania, gdy proponuje się, aby jedynym typem treści (reprezentacji) było
32

Chodzi tu o sytuacje, które obserwujemy u zwierząt, np. selekcjonowanie odpowiedniego obiektu w celu użycia go jako narzędzia, co wymaga niezależnego działania, czyli „przystosowania obiektu bez znaczenia w innych okolicznościach, takiego jak gałąź czy
patyk, do specyficznego celu” [Griffin, 2004, s. 13]. Podkreśla się, że manipulowanie narzędziami, ich tworzenie i przygotowanie, ukazuje dystynktywny typ myśli instrumentalnych.
W wyrafinowanych formach tworzenia narzędzi i manipulowania nimi istota reprezentuje
rezultaty poszczególnych etapów postępowania w taki sposób, który w sposób naturalny
byłby modelowany za pomocą sekwencji instrumentalnych stwierdzeń [por. Weiskrantz,
1998; Griffin, 2004; Bermúdez, 2003].

Źródło: Academicon.pl



jzyk a posiadanie myli

to, co zostało określone jako protomyśl (czyli treści z gruntu perceptualnie
związane, ograniczone do tego, co tu i teraz, pozbawione wewnętrznej
struktury oraz niepowiązane ze sobą34 [Weiskrantz, 1998, s. 132-135].
Przywoływanie tych danych ma zasadniczo dwa cele. Z jednej strony,
te dane mają świadczyć, że aktywności poznawczej istot pozbawionych
języka nie da się wytłumaczyć wspierając się wyłącznie na kategorii protomyśli określonej w powyższy sposób. Z drugiej strony, są one wyraźnym
sprzeciwem, aby zakres tzw. myśli bezjęzykowych ograniczyć wyłącznie do
protomyśli. Ten podwójny cel jest ważny do odnotowania, gdyż pokazuje, że
obok problemu aplikacyjnego koncentrującego się siłą rzeczy na wykazaniu
możliwości posiadania przez istoty pozbawione języka myśli we właściwym
sensie, sprawa dotyczy w dużej mierze dyskusji na temat bezjęzykowych myśli
per se. Widzimy zatem, że celem nadrzędnym przywoływania materiału
empirycznego gromadzonego przez etiologów, psychologów rozwojowych
oraz porównawczych jest tak naprawdę pokazanie, że istnieją głębsze racje,
aby przeciwstawić się poglądowi wiążącemu kategorię tzw. niejęzykowych
myśli z kategorią treści określonych wyłącznie perceptualnie (czyli z treścią
istotnie akonceptualną). W tym sensie funkcją nadrzędną przywoływania
danych empirycznych jest raczej wskazanie na ograniczenia tkwiące w teorii,
która wychodząc od związania myśli (treści konceptualnych) z językiem
promuje pogląd, iż jedynym i właściwym locus myśli niejęzykowych jest
obszar treści niekonceptualnych, w określonym wyżej znaczeniu.
Powołując się na te dane, z grubsza chodzi zatem o to, aby pokazać, że
dający się rozpoznać u istot pozbawionych języka sposób widzenia świata
i oparty na nim sposób działania skłania do uznania, że myśli, którymi one
dysponują, nie można zamknąć na poziomie, na którym operujemy wyłącznie protomyślami [por. Bermúdez, 2003, s. 59]. W tym kontekście podkreśla
się, że zdolności istot nie władających jeszcze językiem (widoczne w ramach
podejmowanych przez nie działań) wymagają od nich posiadania takich
typów reprezentacji (treści), które cechują się wewnętrzną strukturą oraz
które zawierają odpowiedni rodzaj reiﬁkacji, niemożliwy do zrealizowania
na bazie treści określonych czysto przestrzennie.
Jednak kiedy pomyślimy głębiej o tym, jak zdolność do myślenia generuje tę elastyczność
i zakres reakcji, jasne staje się zarówno to, że typy myślenia przypisywane stworzeniom
nie-językowym muszą mieć dystynktywną strukturę wewnętrzną, jak i to, że w tych
33

W związku z tym spora część etiologów sądzi, że gdy uwzględnimy, iż planowe
działania podejmowane przez zwierzęta, np. tworzenie przez nie narzędzi, są połączone
z pewną formą oczekiwania na skutki podjętego działania, to w jakiś sposób jesteśmy zmuszeni przyjąć, że „zwierzęta zdają się myśleć w kategoriach „jeśli... to”: „jeśli będę tu kopać,
to znajdę jedzenie” albo „jeśli schowam się do nory, to ta istota mnie nie zrani”.[...] „Jeśli
zacznę dziobać tę jasną plamkę, to zdobędę ziarenko” [Griffin, 2004, s. 126; Bermúdez, 2003,
s. 55, 121, 122; Crane, 1992].
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typach myślenia dokonuje się rodzaj reiﬁkacji, który nie jest osiągalny na poziomie
czysto percepcyjnym [...]. Istotą argumentu wynikającego z inteligentnego działania
jest to, że prosta percepcja analogii i podobieństw w różnych otoczeniach i sytuacjach
nie zawsze wystarcza dla elastyczności reakcji charakterystycznych dla zachowania
wynikającego z myślenia [Bermúdez, 2003, s. 56].

W tym miejscu, aby dostrzec zasadniczy wątek argumentacji, którą
próbuję obecnie rozwinąć, trzeba mieć w pamięci kilka kwestii związanych
z omawianym stanowiskiem. Pamiętamy, że w ramach omawianej w tym
rozdziale teorii przyjęto, że zdolność widzenia czegoś jako, może być wygenerowana bez odwoływania się do myśli i pojęć. Pamiętamy jednocześnie,
że sięgając do odróżnienia Strawsona pomiędzy poziomem doświadczenia
lokalizującym cechy a poziomem doświadczenia lokalizującym przedmioty jednostkowe, pokazaliśmy, że zdolności istot niewładających językiem
ograniczono do ujmowania co najwyżej pewnych własności. Pogląd taki
wspierała wypowiedź Dummetta, że „nasze ujęcie rzeczywistości jako rozłożonej na odrębne przedmioty jest rezultatem zaaplikowania do pierwotnie
niewyartykułowanej rzeczywistości konceptualnego aparatu ucieleśnionego
w naszym języku” oraz że „ujęcie indywidualnych przedmiotów wiąże się
z dysponowaniem odpowiednimi kryteriami identyczności i odrębności, co
związane jest z opanowaniem nazw i terminów ogólnych, z którymi skojarzone są odpowiednio wspomniane kryteria” [por. Dummett, 1973, s. 502,
505]. Pamiętamy, że dzięki spojrzeniu w ten sposób dostrzegaliśmy dalsze
konsekwencje nakreślania wyraźnej różnicy między treścią perceptualną
a konceptualną, czyli protomyślą a myślą, przy założeniu jednocześnie, że
istoty pozbawione treści konceptualnych (języka) działają wyłącznie na
podstawie tego, co bezpośrednio spostrzegane, czyli w oparciu o ofertę, jaka
jest im dostępna w środowisku, w którym dokonuje się ich działanie. Pokazaliśmy, że przy przyjętych założeniach, pozostając na poziomie protomyśli,
czyli na poziomie, na którym nie mówimy jeszcze o pojęciach i strukturze
konceptualnej, nie można jeszcze mówić o widzeniu przedmiotów indywidualnych. Zatem pokazaliśmy, że wedle takiej propozycji tam, gdzie operujemy
protomyślami mówimy wyłącznie o jakimś typie koniunkcyjnego połączenia
cech i okoliczności, które odnajdujemy jako podobne lub zbliżone do siebie.
Można mówić w tym przypadku o połączeniu strumieni doznań, o zdolności
do receptywności odpowiednich podobieństw na poziomie odbierania tych
samych bodźców lub rozpoznawania tych samych cech.
Przy ustawieniu sprawy w taki sposób dostrzegliśmy, że w takiej sytuacji
każde przejście z poziomu doświadczenia lokalizującego cechy na poziom
doświadczenia lokalizującego przedmioty jednostkowe (partykularia) jest de
facto przejściem z poziomu niejęzykowego na poziom językowy. Pokazaliśmy,
że cząstkowym argumentem tak rysowanego rozwiązania było przekonanie,
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że pojawienie się treści (myśli) ustrukturyzowanych częściowo na wzór
podmiotowo-predykatywny może pojawić się tylko tam, gdzie występują
zasoby językowe. Jeszcze w innym aspekcie wyeksponowano twierdzenie
mówiące, że reiﬁkacja pojawia się w naszych myślach wyłącznie wraz z nabyciem języka. W związku z tym pokazaliśmy, że zbudowano następującą
opozycję: syntezę zmysłowo postrzeganych bodźców, czyli zdolność do
zespalania i łączenia zespołów poszczególnych cech uznano za „operację”
przedpredykatywną i tym samym za przedligwistyczną, związaną z myśleniem obrazowym, zaś ujęcie rzeczywistości jako rozłożonej na poszczególne
przedmioty, które podlegają określonym prawom, o których można orzekać
i w ujęciu których operuje się pojęciami, uznano za zdolności konstytuowane
językowo i wyłaniające się wraz z nabywaniem języka.
Jeśli tak ustawimy problem, to widzimy głębszy sens i szersze tło, na
którym pojawiają się próby pokazania, że reiﬁkacja może dojść do skutku przy
nieobecności całej maszynerii językowej. W odpowiedzi na takie ustawienie
sprawy wielu ﬁlozofów, kognitywistów oraz psychologów rozwojowych stara
się pokazać, że przy istotnej nieobecności języka realizuje się widzenie czegoś
jako indywidualnego przedmiotu, jako czegoś, co jest nośnikiem wielu cech
lub jako czegoś, co podlega pewnym stałym prawom. Podkreśla się z jednej
strony, że w percepcji przedmiotu (czyli wtedy, gdy dostrzegamy zbiór cech
ze wspólnym nośnikiem) obecne są określone oczekiwania, dotyczące tego,
jak ów przedmiot w swej jedności będzie się zachowywał w określonych
sytuacjach – np. wtedy, gdy będzie się przemieszczał w przestrzeni, gdy
będzie znikał i pojawiał się w polu naszego widzenia lub wtedy, gdy będzie
nam dany w kolejnych percepcjach z różnych punktów widzenia i przy
zmieniających się okolicznościach. Z drugiej strony podkreśla się, że istoty
pozbawione języka ujmują dany zbiór cech jako pojedynczy przedmiot (jako
coś ze wspólnym nośnikiem), co nie może być wynikiem użycia środków
językowych. Świadectwem potwierdzającym zreiﬁkowane ujęcie rzeczywistości są liczne obserwacje oraz eksperymenty przeprowadzane głównie
przez psychologów rozwojowych, o czym pisaliśmy w pierwszym rozdziale.
Ich głównym celem jest pokazanie, że ujęcie spostrzeżeniowe otaczającego
świata na długo przed nabyciem języka jest połączone z ujęciem czegoś jednostkowego, czegoś, co jest nośnikiem wielu cech oraz czegoś, co respektuje
prawa ﬁzyczne wyższego rzędu [Bloom, 2000; Spelke, 1994].
Podkreśla się, że dziecko ujmując coś jako przedmiot lub jako zespół cech
związanych z jednym nośnikiem, ujmuje go jako coś, co podlega pewnym
ﬁzycznym prawom, co wyznacza określone oczekiwanie względem tego, jak
ów przedmiot się zachowa. Jeśli coś jest trwałym przedmiotem, to nie może
przenikać przez ścianę, półkę lub inny trwały przedmiot. W tym miejscu
mówi się o pewnych zasadach, którym podlegają przedmioty. Naruszenie
tych zasad, w tym przypadku zasady trwałości (principle of solidity), rodzi
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zdziwienie w związku z pogwałceniem oczekiwania co do sposobu, w jaki
zachowa się trwały przedmiot w zderzeniu z innym trwałym przedmiotem. Analogicznie, z podobnym zdziwieniem u dzieci spotykamy się wtedy,
gdy przedmiot znika i ukazuje się w innym miejscu lub wtedy, gdy bez
kontaktu z innym przedmiotem porusza się spontanicznie. Odpowiednio
mówi się wtedy o naruszeniu zasady ciągłości (principle of continuity) oraz
zasady kontaktu (principle of contact). Obok tych trzech zasad na szczególną uwagę zasługuje zasada kohezji (principle of cohesion), według której
być przedmiotem to znaczy być powiązanym i ograniczonym regionem
materii, który zachowuje swoje powiązanie i granice, kiedy jest w ruchu
[Bloom, 2000, s. 94]. Wyjątkowość tej zasady nie polega tylko na tym – jak
utrzymuje E. Spelke – że już trzymiesięczne dzieci w swej percepcji zdają
się kierować powyższą zasadą, ale na tym, że ta zasada odsłania nam, co
to znaczy, że coś jest przedmiotem dla dziecka. Zwraca się uwagę, że „zasady trwałości, ciągłości oraz kontaktu opisują nasze zrozumienie tego, jak
przedmioty powinny się zachowywać, z kolei zasada kohezji opisuje nasze
zrozumienie tego, co to znaczy, że coś jest przedmiotem” [Spelke, 1990, 1994;
Bloom 2000].
W konsekwencji wyciąga się wniosek, że świat percepcyjny dzieci jest od
samego początku w wysokim stopniu ustrukturyzowany. Wydaje się więc,
że niemowlęta na długo przed nabyciem języka zamieszkują zreiﬁkowany
i wyartykułowany wszechświat percepcyjny [Weiskrantz, 1998, s. 129]. Język,
który się pojawia, jak zaznacza Weiskrantz, pozwala na ogromną manipulację
elementami wewnątrz tej struktury. Dzięki niemu pojawiają się także nowe
sposoby reiﬁkacji – wszystko to jednak nie podważa faktu, że zasoby konceptualne gwarantujące widzenie świata jako złożonego z indywidualnych
przedmiotów pojawiają się na długo przed nabyciem języka. Nie wyklucza
się sytuacji, że język modeluje sposób identyﬁkacji dotyczący przedmiotów,
niemniej sam mechanizm ujęcia czegoś jako konkretnego przedmiotu, jako
czegoś, co podlega zasadom ﬁzycznym, jest czymś językowo niezależnym.
W naszym kontekście wyciąga się wniosek, że nawet, gdy zachowamy odróżnienie między sądem percepcyjnym a doświadczeniem percepcyjnym
– przyjmując, że może zajść taka możliwość, że jakaś osoba będzie miała
doświadczenie percepcyjne jakiegoś przedmiotu a jednocześnie będzie niezdolna do wytworzenia sądu percepcyjnego mówiącego, że widzi, iż pewien
przedmiot ma pewną własność – to nie powinniśmy na tej podstawie wyciągać
wniosku, że doświadczenie percepcyjne nie jest powiązane z posiadaniem
pojęć. Nie ma przeszkód, aby przypisać małemu dziecku doświadczenie
percepcyjne widzenia, że coś jest prostokątne, wątpiąc jednocześnie, że jest
ono w stanie stworzyć sąd percepcyjny, iż widzi jakiś przedmiot prostokątny.
Czy jednak wątpliwość dotycząca zdolności wydania sądu musi się wiązać
z tym, że dziecko nie dysponuje żadnym pojęciem. Lowe zauważa, co idzie
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po linii poczynionych wyżej uwag, że wątpienie w zdolności do wydawania
sądów przez dziecko nie powinno przesłonić prawdy, że
[...] trzeba przypisać dziecku przynajmniej pewne pojęcia, jeżeli ma się mu przypisać
doświadczenie percepcyjne widzenia, że stół jest prostokątny, ponieważ zdolność do
przeżywania takiego doświadczenia zdaje się wymagać zdolności rozpoznawania stołów
jako pewnego rodzaju przedmiotów (nawet jeśli nie jako stołów) i rozróżniania prostokątności od innych kształtów, jakie mogą mieć przedmioty. Krótko mówiąc, wydaje się,
że aby przeżyć takie doświadczenie dziecko musi być w stanie potraktować przedmioty
i ich cechy jako pojęcia; zaś pojęcia, które stosuje w każdym danym przypadku, będą
stanowić pojęciową treść doświadczenia (zwykły język może nie mieć słów wyrażających dane pojęcia) [...] Wyobraźmy sobie raz jeszcze, że mam wizualne doświadczenie
widzenia stołu jako prostokątnego. Będzie wtedy mi się wydawało, że stół wygląda
w pewien sposób i tak naprawdę to właśnie dzięki temu jak on wygląda dla mnie, będę
go doświadczał jako przedmiot pewnego rodzaju i jako mający pewien charakterystyczny
rodzaj kształtu. Pojęcia, którym podporządkowuję przedmioty i ich cechy w moich doświadczeniach percepcyjnych tych przedmiotów i cech, to pojęcia, które są bardzo blisko
spokrewnione z moją zgromadzoną wiedzą o tym, jak te przedmioty i cechy zazwyczaj
wyglądają dla mnie w różnych okolicznościach. Być może moglibyśmy nazwać takie
pojęcia „pojęciami obserwacyjnymi”. [...] Zatem w odpowiedzi na nasze pytanie o to, jak
taka treść percepcyjna doświadczenia jest powiązana z jego jakościowym charakterem,
możemy być może powiedzieć, że ogólnie cechy jakościowe obecne w doświadczeniu
percepcyjnym będą należały do całego wachlarza takich cech związanych z pojęciami
obserwacyjnymi należącymi do tej treści. Mówiąc po prostu, qualia doświadczenia percepcyjnego muszą być takie, by sprawiły, żeby percypującemu wydawało się, iż ogląda
on przedmioty, które wydają się lub wyglądają tak, jak przedmioty powinny wydawać się
lub wyglądać, jeżeli mają one podpadać pod pojęcia obserwacyjne, których dana osoba
używa w odniesieniu do danego doświadczenia [Lowe, 2000, s. 132].

5.3. Konceptualne pierwszeństwo myśli przed językiem
Podane dotąd argumenty, podważające zarówno wąską koncepcję niejęzykowych myśli, jak i opartą na kryterium językowym samą dystynkcję między
myślą a protomyślą, stawiają pod znakiem zapytania – na co zwracaliśmy
już uwagę – podstawowy wątek koncepcji nadającej językowi zasadniczy
(konceptualny) priorytet nad myślą. W tym miejscu warto dalej zauważyć,
że nawet spora grupa zwolenników kognitywnej koncepcji języka uważa, że
teza istotnego związania myśli z językiem, w kształcie, w jakim proponuje
Dummett czy Davidson, jest zbyt radykalna. Uznanie, że myśl nie może
zaistnieć bez języka oraz że przypisanie podmiotowi myśli da się uzasadnić
jedynie poprzez obecność językowego tła zdaje się pociągać konsekwencję, że
przy nieobecności języka jesteśmy pozbawieni jakiegokolwiek dowodu, aby
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mówić o myśli. Podkreśla się, że w ramach takiego stanowiska przyjmuje się,
że posiadanie myśli musi być zamanifestowane w językowym zachowaniu, bez
którego pozbawieni jesteśmy nie tylko kryteriów rozstrzygnięcia dotyczących
posiadania myśli, lecz także warunków dających podstawę do pojawienia się
myśli. Wydaje się, że takie stanowisko prowadzi jednoznacznie do uznania,
że o posiadaniu pojęć i myśli możemy mówić tylko wtedy, gdy istnieje ich
językowa manifestowalność. Stawianie sprawy w ten sposób możliwe jest
tylko wtedy, gdy postuluje się utożsamienie myśli ze znaczeniem językowym
– czyli z czymś, co jest i może być znane jedynie komuś, kto opanował dany
język. Myśl jest bowiem tym, co jest znane wyłącznie komuś, kto zna język.
Jednocześnie myśl jest czymś, co nabywamy w trakcie akwizycji języka i co,
jak zobaczymy, prowadzi również do specyﬁcznie pojętej koncepcji nabywania
samego języka, która opiera się na przekonaniu, że akwizycję języka trzeba
opisać w kategoriach przyuczenia do naśladowania użycia określonych słów
i zdań w określonych okolicznościach34.
W jakimś sensie takie postawienie sprawy prowadzi do swoistego antyrealizmu w kwestii tego, co nazywamy myślą. Jest bowiem w tym podejściu
wyraźnie założenie, że bez językowego zachowania – werbalnego tła – jesteśmy pozbawieni podstaw, aby mówić w ogólności o myśli. Można dostrzec,
że takie stanowisko sprowadza się tak naprawdę do propozycji, wedle której
myśl jest wyłącznie zinterioryzowaną aktywnością werbalną – analogicznie
jak „sąd jest jedynie interioryzacją zewnętrznego aktu asercji” [Dummett, 1981,
s. 362]. Zatem brak językowego zachowania pociąga za sobą nie tylko brak
kryterium rozstrzygającego, co właściwie ktoś ma na myśli, lecz przekłada
się na twierdzenie, że gdy brakuje werbalnego tła, to pojawia się pytanie, czy
w ogóle ktoś może mieć coś na myśli. To jest jedna z wielu konsekwencji,
do której prowadzi omówione przez nas rozwiązanie. Tam, gdzie nie ma
języka pojawić się mogą jedynie protomyśli, czyli tzw. reprezentacje, których
nośnikiem są przestrzenne obrazy, za pomocą których możemy operować
na poziomie wyłącznie rozpoznawania cech.
Ważniejsze jednak od wskazywania kolejnych konsekwencji, z jakimi wiąże
się rozwiązanie proponujące związanie treści konceptualnych z językiem, jest
pokazanie, że istnieje alternatywne wytłumaczenie tego, na czym tak bardzo
zależy omawianej teorii. Innymi słowy, zwolennik niezależności myśli od
języka (nazywany często teoretykiem myśli) jest w stanie pokazać, na czym
polega specyﬁka samej myśli, jej struktura oraz jej posiadanie, bez popadania
jednakże ani w psychologizm, ani w dogmatyzm naiwnej teorii traktującej
34

Musimy pamiętać, o czym pisałem wcześniej, że zajęcie tak scharakteryzowanego
stanowiska wiąże się nie tylko z odrzuceniem zasady uprzedniości myśli i składających się na
nie pojęć w stosunku do języka, lecz również z odrzuceniem konceptualnego samowspomagania (bootstrapping), o czym mówią Gopnik, Meltzoff, Kuhl czy koncepcji wychwytywania
intencji, o czym mówi Tomasello w opisie akwizycji języka przez dzieci.
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język wyłącznie jako przekaźnik naszych myśli. Trzeba zatem pokazać, że
jest możliwe zaproponowanie alternatywnego wytłumaczenia wewnętrznej struktury myśli bez traktowania jej jako lustrzanego odbicia struktury
zdania, następnie, że istnieje możliwość (a nawet potrzeba) odwołania się
do posiadanej przez podmiot wiedzy dotyczącej myśli (i składających się na
nie pojęć) w celu wyjaśnieniu na czym polega rozumienie zdania, dalej, że
myśl posiada samodzielność i nie jest czymś wsobnie zależnym od wyrażenia
posiadającego referencję, w końcu, że nie tylko językowe zachowanie może
być świadectwem tłumaczącym zdolność posiadania treści konceptualnych
i ostatecznie, że postawy propozycjonalnej (sądowej) nie da się sprowadzić
do praktyki uznawania zdań. Spróbujmy rozważyć niektóre z tych kwestii
w celu zbudowania możliwych tropów kontrargumentacyjnych wobec wizji
konceptualnego związania myśli z językiem. Wyjdźmy od rozważań nad
strukturą myśli.
A. Struktura myśli. Pamiętamy, że wedle omawianej przez nas koncepcji
struktura myśli traktowana była jako lustrzane odbicie struktury zdania.
W takim podejściu nie chodziło jedynie o skonstatowanie jakiejś formy
podobieństwa, lecz o stwierdzenie, że mówienie o „strukturze myśli jest
mówieniem o współzależnościach semantycznych pomiędzy częściami
zdania” [Dummett, 1993a, s. 7-8] lub, że nasze „wyobrażenie struktury
myśli biegnie via wyobrażenie struktury semantycznej zdania” [tenże 1991,
s. 290]. W innym aspekcie chodziło o twierdzenie, że struktura myśli jest
derywatywna względem struktury zdania, tj. że pojęcie struktury, formy
logicznej, jest pojęciem związanym ze zdaniem, a tylko wtórnie stosowanym
do myśli. Inaczej mówiąc, struktura myśli jest nam nie tylko dana poprzez
formę logiczną zdania, lecz samo posiadanie struktury przez myśl jest
dziedziczone ze struktury zdania. Posiadanie przez myśl części, struktury,
jest czymś wtórnym, a nie pierwotnym. Takie ustalenie, obok tego, co już
powiedziane, prowadzi także do izomorﬁzmu i to nie jedynie między konkretną myślą a wyrażającym ją konkretnym zdaniem, lecz pomiędzy myślą
w ogóle i językiem wziętym w swej ogólności [por. Bermúdez, 2003, s. 17].
W tym miejscu, w opozycji do tego, co powiedzieliśmy, wypada zwrócić
uwagę na kilka skorelowanych ze sobą spraw. Wydaje się, że przypuszczenie,
że struktura myśli realizuje się wtórnie do struktury zdania jest trudna do
utrzymania. Można bowiem pokazać, sięgając do uwag G. Evansa, że „o ile
zdania nie muszą być ustrukturyzowane, o tyle myśli muszą być istotnie
ustrukturyzowane”. Jest tak dlatego, że zdanie o pewnej strukturze można
zastąpić zdaniem jednowyrazowym, przypisując mu takie samo znaczenie.
Poprzez zastosowanie pewnego zabiegu wprowadzającego lub poprzez pewne
utrwalone społecznie zabiegi w konkretnym języku zdanie ustrukturyzowane
można zastąpić przez zdanie nieustrukturyzowane. Nie jest to jednak moż-
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liwe w odniesieniu do myśli. Nawet, gdy wyrazimy myśl w jednym słowie,
to myśląc daną myśl musimy ujmować ją jako złożoną. Ponadto, jak mówi
Evans, ujęcie tego, na czym polega zawartość treściowa myśli a jest F wymaga
zdolności jednoczesnego ujęcia, że jakiś inny b może być F i że a może być
także G. Gdyby ujęcie myśli nie było ujęciem czegoś ustrukturyzowanego,
to ujęcie owych dwóch możliwości nie dochodziłoby do skutku. Ujęcie tych
dwóch możliwości jest jednakże składnikiem konstytutywnym dla samego
ujęcia danej myśli. Jeśli mówimy, że ujmujemy myśl, to musimy się zgodzić,
że ujmujemy co to znaczy dla jakiegoś a bycie jakimś eF-em. Tak ustawiony
argument ma podważać przekonanie, że mówienie o strukturze myśli jest
mówieniem o czymś, co jest dziedziczone przez myśl ze środka językowego
wyrażającego daną myśl36. Widzimy więc, że obie strony sporu zgadzają się co
do sprawy, że myśl musi być ustrukturyzowana, dzieli je jednak odpowiedź
na pytanie, czy jest to cecha pierwotna czy dziedziczona. Argument pokazujący, że zdanie nie musi być ustrukturyzowane, zaś myśl tak podpowiada,
że chodzi tutaj o własność pierwotnie przysługującą myśli [Evans, 1982].
W podobnym duchu argumentuje także Peacocke. Sądzi, że jesteśmy
w stanie pokazać źródła naszego przekonania dotyczącego złożoności myśli
tak, aby nie odwoływać się do języka. Aby pokazać, że składniki i struktura
myśli jest immanentna i czymś pierwotnie przysługującym samej myśli,
Peacocke sięga do rozwiniętej przez siebie teorii warunków posiadania
myśli i pojęć, które z kolei łączy się z możliwością wydawania określonych
sądów. Przypominając zasadę, że pojęcia żyją w sądach, stara się pokazać, że
właściwe ujęcie myśli wywodzi się ze zrozumienia warunków posiadania jej
składników oraz procesów składania, dzięki którym z pojęć generowane są
kompletne myśli. Myśli składają się z pojęć, a te ostatnie określone są przez
warunek posiadania. Sposobem określenia „warunku posiadania pojęcia F
jest podanie prawdziwego twierdzenia identycznościowego mającego postać:
pojęcie F jest tym pojęciem C, dla posiadania którego podmiot myślący musi spełnić
warunek A(C),

gdzie pojęcie F nie jest wymieniane jako należące do zasięgu opisywanych
w warunku A(C) postaw propozycjonalnych podmiotu myślącego” [Peacocke,
1998, s. 283]. W tej strategii wskazuje się, że nic więcej nie liczy się dla pojęcia
niż wiążący je warunek posiadania. Warunki posiadania dane są jednakże
za pomocą sądów, które osoba posiadająca dane pojęcie zdolna jest wydać
36
„Any meaning expressed by structured sentence could be expressed by an unstructured sentence. Think of a one-word sentence introduced by stipulation to have such-and-such
a meaning). But it simply is not possibility for the thought that a is F to be unstructured –
that is, not to be the exercise of two distinct abilities” [Evans, 1992, s. 102].
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na podstawie znajomości określonych pojęć. W tym sensie warunek A(C),
o którym była mowa wyżej, pełni rolę konstytutywną dla branego pod uwagę
pojęcia. Widzimy zatem, że rozumienie pojęcia buduje się na bazie kognitywnych zdolności – zwłaszcza zdolności wydawania sądów – uważanych
za centralne dla opisu „ekonomii” podmiotu poznającego. Jeśli zgodzimy
się na taki zabieg, to możemy powiedzieć, że wydając sąd sądzimy o czymś,
co jest ustrukturyzowane. Wówczas
Struktura i składniki myśli są według tego opisu immanentnie zawarte w niej w tym
sensie, że niemożliwe jest, by ktoś oceniał tę właśnie treść a nie oceniał czegoś mającego
daną strukturę i składniki [Peacocke, 1986, s. 114].

Innymi słowy, akceptacja czy też uznanie myśli będzie różnić się zawsze
nie tylko ze względu na pojęcia będące składnikami myśli, lecz również ze
względu na ich umieszczenie w strukturze myśli [Peacocke, 1986, s. 114;
1997, s. 21].
B. Efektywność ujęcia myśli. Przypomnijmy kolejną rzecz, do której trzeba się odnieść podejmując dyskusję z zaprezentowanym w tym rozdziale
poglądem. Pamiętamy, że główną składową tego poglądu było odrzucenie
możliwości, że myśli możemy pojąć niezależnie od ich językowego sformułowania. Jedną ze składowych tego stanowiska było przekonanie, że nawet
hipotetyczne założenie istnienia takowej wiedzy byłoby i tak nie do wykorzystania w wytłumaczeniu, na czym polega rozumienie zdania, o ile nie
chcielibyśmy tego, co publiczne i obiektywne opisywać poprzez coś, co jest
prywatne i subiektywne. Pamiętamy, że w całości tego wywodu nie chodziło
tylko o wspomniane tu kwestie, lecz o uzasadnienie przekonania, że „ujęcie
znaczenia lingwistycznego nie może opierać się na myśli, które osoba mówiąca byłaby zdolna posiadać lub pojęciach, które mogłaby ująć uprzednio
do nabycia języka” [Dummett, 1993a, s. 134; Peacocke, 1997, s. 6]. To właśnie
miał być jeden z kluczowych wniosków wypływający z krytyki stanowiska,
które pod jakąkolwiek postacią w porządku wyjaśniania odwoływałoby się
do przedjęzykowego ujęcia myśli lub niejęzykowego istnienia myśli. Po prostu
wykluczono taką możliwość, aby warunki rozumienia wyrażeń były w jakiś
sposób splecione lub korzystały z przedjęzykowych myśli i składających się
na nie pojęć. Taką pozycję można odczytywać w płaszczyźnie minimalizacji
wiedzy przedjęzykowej, co w praktyce oznacza, że nabywanie pojęć i myśli
odbywa się w kontekście używania języka. W innej nieco płaszczyźnie można
ją odczytywać jako próbę zbudowania takiej teorii znaczenia, która nie odwołuje się do treści pojęć i myśli – czyli takiej, która jest konstruowana „niejako
na zewnątrz” treści i pojęć [por. McDowell, 1998, s. 92; Szubka, 2001, s. 121].
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Oddając sprawiedliwość temu rozwiązaniu, trzeba uznać, że nawet
przy tych mocnych założeniach nie chodzi o pozbycie się z pola widzenia
pojęcia myśli (czyli zajęcia pozycji behawiorysty w kwestii tego, czym jest
myśl), lecz o pokazanie, że myśli i składające na nie pojęcia wyłaniają się
w efekcie praktyki językowej. Takie stanowisko mimo wszystko można
określić mianem stanowiska trzymającego się zasady jednokierunkowości,
która mówi nie tylko, że nabywanie zdolności używania języka umożliwia
nabywanie wiedzy dotyczącej tego, co to znaczy mówić danym językiem,
lecz również co to znaczy mieć takie a nie inne myśli i pojęcia. Innymi
słowy, mówi się tutaj, że osoba myśląca nie może mieć myśli nie mając dla
nich wyrażenia językowego lub w innej terminologii, że myśli (i składające
się na nie pojęcia) trzeba potraktować wyłącznie jako znaczenia językowe.
Zasadę jednokierunkowości można zatem odczytywać w jednym aspekcie
jako twierdzenie, że nabywanie języka poprzedza i umożliwia nabywanie
myśli i pojęć oraz w drugim kontekście jako przekonanie, że w treści pojęć
i myśli (traktowanych jako znaczenia językowe) zawiera się generalnie tylko to,
czego uczymy się w procesie nabywania języka. Mówiąc bardziej dosłownie
można powiedzieć, że zasada jednokierunkowości zrównuje naszą zdolność
do posiadania i nabywania myśli (i pojęć) z naszą zdolnością do używania
języka i jego nabywania [Dummett, 1993a, s. 131]. Jak pamiętamy z wyjaśnień
poczynionych wcześniej, wiemy, że broniąc tej zasady przyjęto, że wszystkie
zdolności podmiotu, które miałyby się wyłaniać przed opanowaniem języka, przed nabyciem wiedzy językowej, należy interpretować jako zdolności
związane z operowaniem protomyślami. Innym składnikiem mającym bronić
zasady jednokierunkowości było przekonanie, że pierwsze użycia słów przez
dzieci służą jedynie do rozbudowania tzw. środków obserwacyjnych i nie są
one związane z wiedzą językową [tenże, 1998a, s. 156; Davidson, 1999, s. 11].
Innym jeszcze składnikiem tej teorii było założenie, że uczenie się języka
źródłowo wiąże się z formą przyuczania do zachowań językowych oraz
opiera się na mechanizmie bezwiednego naśladowania. W tym sensie te tzw.
pierwsze zachowania językowe dzieci traktuje się jako bliższe zachowaniom
„językowym” zwierząt, które nie mają żadnego związku z przekazywaniem
myśli. Nie są one traktowane jako środki mające coś wyrażać, lecz raczej
jako reakcje na otoczenie lub na własne bodźce wewnętrzne. Użycie środka
językowego jest tłumaczone jako coś, co pojawia się jako składnik wrażliwości
na określony bodziec. Na tym etapie język nie jest traktowany w szczególny
sposób, np. jako nośnik treści, lecz jako składnik reakcji na otoczenie i w tym
znaczeniu jest on wyłącznie składnikiem otoczenia.
Takie stanowisko może być krytykowane na różnych poziomach. Wydaje
się, że w pierwszym kroku ciężar krytyki dyskutowanego tutaj rozwiązania
powinien skoncentrować się na pokazaniu, że zasada jednokierunkowości
wraz z wyliczonymi założeniami dotyczącymi nabywania języka stoi w kolizji
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z wieloma ustaleniami teoretycznymi, wspieranymi obecnie prowadzonymi badaniami empirycznymi dotyczącymi nabywania języka [Bloom, 2000;
Tomasello, 2003, s. 144-222; Macnamara, 1972]. Wiele współczesnych badań
pokazuje, że uczenie się języka odbywa się w procesie co najmniej dwukierunkowego oddziaływania. Podkreśla się, że akwizycja języka odbywa się
w trakcie aktywnego zaangażowania w rozwiązywanie konkretnych problemów konceptualnych. Uwaga dzieci jest przyciągana do słów relewantnych dla
podejmowanych przez nie zadań kognitywnych. Dzieci są niejako wciągane
w badanie konkretnego wzoru językowego ze względu na jego relewantność
dla konkretnych problemów kognitywnych. W tym sensie bardzo często
odkrycie natury wzoru językowego pomaga dzieciom w rozwiązaniu tych
problemów i skierowuje ich uwagę na coś, co dotąd umykało ich uwadze
i blokowało rozwiązanie podejmowanego problemu. W tym modelu rezygnuje się z jakkolwiek pojętej zasady jednokierunkowości na rzecz dwukierunkowości. Postęp językowy i konceptualny przebiegają w tandemie, przy
czym każdy z tych obszarów ułatwia zadanie drugiemu i jest z nim ściśle
przepleciony od samych początków uczenia się języka [Gopnik,Meltzoﬀ, 1996,
s. 194; por. Donaldson, 1986, s. 37-46]. Łatwo dostrzec, że takie rozwiązanie
nie musi być ustawiane jako składnik sporu między natywizmem a empiryzmem w kwestii nabywania języka, lecz jest nade wszystko głosem podważającym pogląd, że wzorce językowe pojawiają się w próżni konceptualnej.
Gdy tak postawimy sprawę, to dostrzegamy, że język nie pojawia się
wyłącznie jako medium dyskursu, lecz również jako element biorący udział
w rozwoju pojęciowym. Nie proponuje się więc tutaj prostej teorii odwzorowania, która sytuowałaby język wyłącznie w przestrzeni wymiany myśli.
Raczej mówi się, że uczenie się języka jako środka komunikacji przebiega
paralelnie z włączaniem języka w ramy przedsięwzięć poznawczych. W jakiś sposób respektuje się tutaj w bardziej subtelny sposób zasadę, że od
samego początku język jest używany zarówno jako środek dyskursu, jak
i środek biorący udział w tworzeniu pojęciowych reprezentacji świata. Mimo
włączenia procesu nabywania języka w proces nabywania pojęć i myśli,
nie kwestionuje się, że uczący się języka w aspekcie odczytywania w tym
języku odpowiednich wzorców kieruje się zdolnościami pojęciowymi, które
umożliwiają odczytywanie intencji oraz odczytywanie wzorców. Mimo podkreślenia konceptualnego podłoża, mówi się wyraźnie, że akwizycja języka
nie jest podporządkowana wyłącznie potrzebie przekazania myśli, lecz jest
związana z wykonywaniem konkretnych zadań kognitywnych. Mówienie
o elementarnych przedjęzykowych zdolnościach pojęciowych ma podkreślać, że trudno się zgodzić, iż pojęcia oraz ich posiadanie da się całkowicie
zamknąć w ramy wyłaniania się wiedzy językowej oraz że nabywanie języka nie korzysta z nawet elementarnie pojętych zdolności konceptualnych.
Dogmatyczne trzymanie się tezy, że myśli są istotnie zależne językowo oraz
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uznawanie w sposób skrajny tezy priorytetu języka nad myślą przekreśla
wszelkie formy rozwiązań pośrednich, które proponujemy.
Warto zauważyć, że uwagi poczynione przed chwilą są zbieżne także
z tymi, które wygłasza się pod adresem teorii wiążącej myśl z językiem, bez
posiłkowania się badaniami z obszaru psychologii i badań nad akwizycją
języka. Celnie zbiera je w jedną całość Szubka, gdy pisze
[...] trafne są niektóre wątpliwości McDowella co do możliwości opracowania „pełnokrwistej” teorii znaczenia. Trzeba przede wszystkim zgodzić się na to, że niektórych
podstawowych pojęć nie da się całkowicie wyjaśnić. Pojęcia te potrzebne są przy tym
nie tylko do tego, aby być w stanie zrozumieć teorię znaczenia, lecz również do ujmowania takich czy innych aspektów świata, które są później wiązane z wyrażeniami
języka, takimi jak np. bardzo proste zdania obserwacyjne. Czy jednak przyjęcie istnienia
takich pozajęzykowych elementarnych zdolności pojęciowych nie grozi psychologizmem z wszystkimi jego kłopotliwymi konsekwencjami? Wydaje się, że nie, gdyż owe
zdolności pojęciowe nie funkcjonują w oderwaniu od języka, lecz w ścisłym z nim
zespoleniu. Umożliwiają one uczenie się języka, a w związku z tym mają ‘namacalne’,
intersubiektywnie rozpoznawalne przejawy [2001, s. 131].

Składnikiem odpowiedzi na stanowisko tak mocno podporządkowujące
myśl językowi jest fragment propozycji Peacocke’a. Wychodzi on od stwierdzenia, iż można przyjąć, że „pojęcie jest indywidualizowane przez poprawne,
niekołowe określenie tego, co musi być prawdziwe o podmiocie myślącym,
aby posiadał on dane pojęcie” [Peacocke, 1998, s. 283]. Łącząc to z podanym
już wcześniej wyjaśnieniem, opisującym warunek posiadania pojęcia, możemy
pokazać, jak posiadanie pojęcia realizuje się w konkretnych sytuacjach. I tak
w sytuacji obserwacyjnego pojęcia pewnego kształtu, powiedzmy kwadratu,
warunki posiadania specyﬁkują okoliczności, obejmujące rodzaj doświadczenia percepcyjnego o pewnym rodzaju treści. Innymi słowy, ze względu na
warunek posiadania podmiot dysponujący pojęciem kwadrat będzie zdolny
do zastosowania danego pojęcia do przedmiotów danych perceptualnie, zaś
samo zastosowanie będzie cechowała „nieodpartość”. Widoczne sprzężenie
warunku posiadania pojęcia z opisem jego indywiduacji pokazuje, że gotowość
zastosowania pojęcia w określonych okolicznościach – spełnienie warunku
A(C) – jest tym, co indywidualizuje dane pojęcie.
Postawienie spraw w ten sposób nie wyklucza, że istnieje możliwość
podania warunku użycia słowa bez odwoływania się do posiadania przedjęzykowych pojęć. Broni się raczej tego, że warunki posiadania pojęć można
podać odwołując się wyłącznie do poznawczych zdolności podmiotu myślącego, których opisanie nie musi robić użytku z praktyki językowej. Nabyta
w ten sposób wiedza może być wykorzystana w opisie spełniania warunków
rozumienia słów, które odnajdujemy w naszym języku.
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C. Od myśli do komunikowalności myśli. Kolejna rzecz, która swą jednostronnością i radykalizmem budzi wątpliwość, dotyczy wymogu komunikowalności myśli. Przypomnijmy, że wymóg komunikowalności myśli w ramach
teorii głoszenia mocnego priorytetu języka nad myślą jest traktowany ze
szczególną wagą i skupia w sobie cały zespół cząstkowych twierdzeń. Spośród wielu kwestii powiedzmy o trzech aspektach tego wymogu. W jednym
aspekcie komunikowalność myśli ma potwierdzać ich intersubiektywną
dostępność, a nawet ich publiczny charakter. W drugim, kiedy mówi się
o komunikowalności myśli, to chodzi o podkreślenie, że tylko o tyle, o ile
posiadamy zdolność odmiennego zamanifestowania pewnych myśli, możemy traktować je jako odrębne. W trzecim aspekcie nakładanie wymogu
komunikowalności myśli ma jeszcze bardziej podkreślać wagę twierdzenia,
że posługiwanie się językiem do celów komunikacji z innymi nie może być
przypadkową cechą posiadania języka [Dummett, 1993b, s. 68]. Mówienie
o komunikowalności myśli w taki sposób podporządkowane jest twierdzeniu,
że z jednej strony gdyby myśl nie była istotnie komunikowalna, to utracilibyśmy zdolność odróżnienia (używając terminologii Fregowskiej) myśli
(Gedanke) od przedstawienia (Vorstellung) oraz, z drugiej strony, utracilibyśmy zdolność różnicowania myśli między sobą. W świetle tych tez stronie
przeciwnej, która sceptycznie ocenia tezę o prymacie języka i w zamian
proponuje tezę o priorytecie myśli nad językiem, zarzuca się, że traktuje
komunikowalność myśli jako własność kontyngentną, co ma skutkować utratą
zdolności wyróżniania myśli spośród innych typów treści, różnicowania
myśli między sobą oraz ma prowadzić do zerwania więzów między myślami
a publicznym sposobem operowania nimi [por. Dummett, 1993a, s. 143].
W odpowiedzi na tak rozumianą komunikowalność myśli oraz na tak
stawiany zarzut wobec strony przeciwnej, trzeba w pierwszej kolejności
pokazać kilka wynikających z ustawienia sprawy w ten sposób konsekwencji,
budzących spore wątpliwości. Zwróćmy najpierw uwagę na podstawy wyżej
opisanego argumentu, odwołującego się do komunikowalności myśli. Można
odnieść nieodparte wrażenie, że u podstaw całego tego wywodu leży przekonanie, że język nie tylko zapewnia nam możliwość mówienia o strukturze
myśli, jej dostępności dla podmiotu, lecz sprawia, że jakikolwiek dyskurs
na temat myśli staje się sensowny. Innymi słowy, zakłada się, że idea myśli
pozajęzykowej jest całkowicie nieinteligibilna. W takiej sytuacji źródłem
naszej idei myśli ma być włączenie jej w ramy nabywania języka, używania
języka i interpretowania zdań wypowiadanych przez innych. W związku
z tymi ogólnymi założeniami argument z komunikowalności nie prowadzi
jedynie do stwierdzenia, że „sama myśl tak, jak i język jest czymś z konieczności społecznym [publicznym – A. G.]” [Davidson, 1999, s. 13], lecz
pociąga za sobą dwie mocne konwekcje, a mianowicie, że jedynie społeczna
(publiczna) interakcja językowa (językowa triangulacja) daje nam możliwość
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zrozumienia, w jaki sposób doświadczenie (naoczność) nadaje treść naszym
myślom oraz że tzw. operowanie myślami zależy koniec końców od naszej
zdolności nawiązywania wymiany językowej [tamże, s. 13; Dummett, 1998a,
s. 173]. Gdy tak ustawi się proﬁl argumentu z komunikowalności myśli, to
widać, że naczelną intencją tego argumentu jest powiedzenie, że tylko wtedy,
gdy od samego początku porzuci się ogólną ideę istnienia pozajęzykowych
myśli (czyli ideę, że znaczenie zdań jest wyjaśniane za pomocą myśli posiadanych przez osoby komunikujące się), można bronić komunikowalności
myśli. Zdajemy sobie również sprawę, że gwarantem komunikowalności
myśli jest przyjęcie znowu od samego początku, że (a) myśl konstytuuje się
w trakcie użycia języka oraz (b) w treści myśli nie zawiera się nic ponad to,
co jest znane kompetentnemu użytkownikowi języka. Mówiąc nieco inaczej,
twierdzi się tutaj stanowczo, że składniki treści myśli nie mogą wykraczać
poza użycie wyrażeń językowych. Jeśli tak, to użycie wyrażeń językowych
nie może być w jakikolwiek sposób wyjaśniane w oparciu o coś, co mogłoby
istnieć i wyłaniać się przedjęzykowo lub pozajęzykowo.
Widać więc wyraźnie, że komunikowalność myśli nie jest traktowana jako
zewnętrzne kryterium myśli, lecz jako składnik jej deﬁnicji, coś, co określa
samą jej istotę. Oznacza to tyle, że treść myśli, o ile komunikowalność myśli
ma być niezagrożona, nie mogłaby zawierać niczego, co nie byłoby związane
z procesem używania języka. W takiej sytuacji musielibyśmy założyć, że
nasze doświadczenie świata oraz doświadczenie naszych stanów mentalnych
musiałoby mieć charakter językowy oraz że „percepcja tego, jakie rzeczy są,
rozwija się wraz z językiem” [Davidson, 1998, s. 20]. Dodatkowo musielibyśmy zaakceptować nie mniej kontrowersyjną tezę, że bez uznania wymogu
komunikowalności w powyższym rozumieniu, stracilibyśmy całkowitą zdolność wyróżnienia myśli względem innych treści. Innymi słowy, winniśmy
zaakceptować przekonanie, że związanie myśli z językiem (szczególnie z jego
użyciem) jest jedynym kołem ratunkowym, z którego możemy skorzystać,
chcąc wydzielić sferę myśli względem tego, co pojawia się w polu naszej
świadomości. Następnie musielibyśmy się zgodzić, że tylko wtedy, gdy język
będący medium dyskursu jest wewnętrznym językiem, w którym myślimy,
otrzymujemy odpowiednie środki, aby zróżnicować jedną myśl względem
drugiej. W konsekwencji komunikowane byłoby jedynie to, co od samego
początku byłoby językowe.
D. Od myśli do referencji. Podważanie tezy priorytetu języka nad myślą
musi zahaczyć również o kwestie pierwszeństwa lub też relacji między
sensem a odniesieniem, w terminologii fregowskiej między sensem (Sinn)
i znaczeniem (Bedeutung). Wydaje się, że autorzy broniący prymatu języka
nad myślą skłonni są nie tylko do ujęcia sensu (a tym samym i myśli) jako
czegoś, co jest ujmowane przez kogoś dostatecznie zaznajomionego z języ-
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kiem (znaczeniem językowym), lecz również do związania kategorii sensu
z kategorią odniesienia (referencji).
Przypomnijmy, co oznacza takie rozwiązanie i dlaczego jest ono składnikiem tezy priorytetu języka nad myślą. Jeśli sens jest środkiem do osiągnięcia referencji lub dotarcia do niej, to zdaniem Dummetta pojęcie sensu
nie może być wyjaśnione bez odniesienia do kategorii referencji. Pojęcie
referencji wydaje się więc pojęciem bardziej pierwotnym w takim znaczeniu,
że sens jest pojmowany w pierwszej kolejności jako procedura lub metoda
ustalenia odniesienia dla pewnego wyrażenia językowego. Podkreślanie tego
służy wzmocnieniu twierdzenia, że sens ukazuje się pierwotnie jako własność jednostki językowej [Dummett, 1991, s. 317]. Upraszczając nieco sprawę,
zabieg, jaki się tutaj stosuje sprowadza się do pokazania w pierwszym kroku,
że pojęcie referencji jest pojęciem pierwotnie związanym z wyrażeniem językowym. Wyrażenie jest więc czymś, co ma referencję i to jemu referencja
jest przypisywana w pierwotnym znaczeniu, chociaż posiadanie tej czy innej
referencji związane jest z sensem. Jeśli referencja związana jest pierwotnie
z wyrażeniem, a sens jest środkiem, dzięki któremu referencja dochodzi do
skutku, to sens jest zawsze sensem jakiegoś wyrażenia mającego określoną
referencję. W tym kontekście, jeśli nawet mówimy, że interesuje nas myśl, to
i tak ujmując myśl w kategorii sensu okazuje się, że niemożliwe jest podanie
wyjaśnienia, czym jest myśl bez odwołania się do wyrażających dane myśli
wyrażeń językowych. Powiązanie kategorii myśli z sensem jest więc zarazem
potwierdzeniem, że teoria myśli jest w istocie teorią wyrażenia językowego
wyrażającego sens [Dummett, 1991, s. 255]. Pamiętamy, że w krytyce dwóch
metafor Fregego Dummett dążył do pokazania, że to wyrażenie odnosi się
do czegoś i że dzięki temu związkowi między wyrażeniem a przedmiotem
pojawia się dopiero sens. Mówiąc skrótowo, chodziło mu o pokazanie pierwszeństwa nie tyle wyrażenia nad sensem, ile pierwszeństwa odniesienia
(referencji) wyrażenia do jakiegoś przedmiotu nad sensem. Na tej podstawie
wyprowadzano wniosek, że jeśli posiadamy pojęcie odniesienia (referencji)
przed pojęciem sensu (myśli), to nie możemy tłumaczyć odniesienia jako
własności posiadanej przez sens (myśl), lecz jako własności określonego
wyrażenia [Dummett, 1993a, s. 8-9; Peacocke, 1997, s. 22]. Wobec uznania
pierwszeństwa referencji (odniesienia) nad sensem (myślą) twierdzi się, że
w określeniu sensu musimy odwołać się do wyrażenia językowego posiadającego dane odniesienie, co ma dodatkowo podbudowywać wniosek, że myśl
jest pierwotnie czymś, co jest przypisywane wypowiedziom [Kmita, 1995].
W takiej sytuacji, ktoś, kto nie chce dopuścić do uznania myśli za
wsobną cechę wyrażenia językowego, posiadającego odniesienie (referencję),
musi pokazać, że to sens (czytaj myśl) jest tym, co posiada odniesienie. To
oczywiście zakłada zdolność pokazania, że identyﬁkacja treściowa sensu
(myśli) nie jest pierwotnie związana z ustaleniem odniesienia posiada-
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nego przez wyrażenie językowe. W ramach rozwijanej przez siebie teorii
Peacocke uważa, że zadanie, przed którym stajemy jest do wykonania,
jeśli dostrzeżemy związek między warunkiem posiadania pojęcia a teorią
determinacji. Teoria determinacji powinna wyjaśnić, jak wartość semantyczna pojęcia (jego referencja) jest determinowana przez warunki posiadania wraz z tym, jaki jest świat. W tym kontekście zwraca on uwagę, że
[...] pojęcia są indywidualizowane przez warunki posiadania; warunki posiadania powołują
się na sądy o określonych treściach zawierających te pojęcia; sądy jako jeden ze swych
celów mają prawdę a prawda zależy od odniesienia jej składników pojęciowych [1992, s. 17].

Dalszym etapem jest podkreślenie, że warunki posiadania pojęć są dane
w sądach, do wydania których posiadający dane pojęcia jest zdolny i upoważniony w określonych okolicznościach. Spełnienie warunków posiadania
dla pojęcia jest z kolei identyﬁkowane ze znajomością tego, co to znaczy dla
jakiegoś przedmiotu być wartością semantyczną (odniesieniem, referencją)
danego pojęcia [tenże, 1997, s. 22]. Ustalenie odniesienia lub mówiąc inaczej
wartości semantycznej pojęcia indywidualizowanego przez warunek posiadania określa się właśnie jako teorię determinacji. I tak teoria determinacji
przyporządkowuje przykładowo pojęciu czerwony „funkcję przekształcającą
przedmioty na wartości logiczne w taki sposób, że ktoś formułujący przekonania [sądy A. G.] dotyczące czerwoności przedmiotów zgodnie z warunkami
posiadania pojęcia czerwony będzie tym samym formułował przekonania
prawdziwe” [Peacocke, 1998, s. 284]. Z faktu, że warunki posiadania powołują się na sądy, wyciąga się wniosek, że wartość semantyczna pojęcia jest
funkcją odwzorowującą przedmiot na wartość logiczną.
Relacja ustalająca wartość jest relacją, która zachodzi między warunkami posiadania
a bytem odpowiedniej kategorii wtedy, gdy wartością semantyczną pojęcia indywidualizowanego przez ten warunek posiadania jest właśnie ów byt. Twierdzenie, że dla
każdego warunku posiadania istnieje relacja ustalająca wartość, jest w tej teorii wersją
zasady, zgodnie z którą sens determinuje referencję [tamże, s. 283].

Widzimy, że semantyczna wartość pojęcia jest czymś, co traktowane
jako odniesienie (referencja) sprawia, że obecna w warunku posiadania
praktyka formowania sądów kończy się wydawaniem sądów prawdziwych
i tych wnioskowań, które dziedziczą prawdziwość. I tak przykładowo, jeśli
wartością semantyczną wybranej stałej logicznej jest to, co czyni pewne
schematy wnioskowania zawsze zachowującymi prawdziwość, to korespondujące warunki posiadania będą zawierać niezaczerpniętą z czegoś innego
akceptację tych schematów wnioskowania. Mając przed oczami zarysowane
wyjaśnienie dostrzegamy, że w zrozumieniu sensu (pojęć i myśli) obracamy
się w kręgu zdolności poznawczych, a szczególnie zdolności wydawania
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sądów, którymi dysponuje podmiot myślący. Warunki posiadania pojęcia
dane są głównie przy pomocy sądów, które posiadający dane pojęcia jest w
stanie wydać – oczywiście z zastrzeżeniem, że będą one uzyskiwały wartość
logiczną prawdy. Widoczne osadzenie dyskusji na temat sensu (pojęcia) na
poziomie poznawczych zdolności podmiotu jest istotnym zerwaniem z drogą
preferowaną przez zwolenników priorytetu języka nad myślą (czyli także
pierwszeństwa referencji nad sensem)37.
Wyjście od warunków posiadania pojęcia jest wyjściem od tego, co ustala
poznawczą wartość, jest opowiedzeniem się za drogą, w której sens (pojęcie)
nie jest indywidualizowany przez pojęcie referencji. W naszym kontekście
wybór powyższej drogi jest odejściem od językowo opartej koncepcji sensu,
która prowadzi do ujęcia sensu wyłącznie w kategorii znaczenia językowego,
czyli czegoś, co zostaje ustalone w procesie pomyślnie przeprowadzanej
komunikacji. W podejściu, które preferuje prymat sensu nad referencją
chodzi również o wyeksponowanie obok wartości logicznej tego, co Frege
nazwał wartością poznawczą (Erkenntniswert) wraz z nadaniem tej ostatniej
priorytetu. Ustawienie sprawy w ten sposób związane jest dwiema kwestiami. Jedna dotyczy tego, że akt sądu ujmuje się jako przejście od myśli
(sensu) do wartości logicznej (odniesienia, referencji, znaczenia). Druga zaś
dotyczy tego, że dążenie do prawdy jest interpretowane jako sięgnięcie od
sensu do znaczenia.
To, co dotychczas powiedziane współgra z tym, co pisze Evans. Wydaje się, że jego intencją w uwagach dotyczących zrozumienia wypowiedzi
zawierającej nazwę własną, mówiących, iż nie wystarczy w tym przypadku
myśleć o konkretnym przedmiocie (referencji nazwy), lecz należy wziąć pod
uwagę konkretny sposób, w jaki myślimy o tym przedmiocie, miały podkreślać ogólniejszą sprawę, a mianowicie, że przypisanie nazwie sensu, ze
względu na który realizuje się specyﬁczne odniesienie (referencja do danego
przedmiotu), jest połączone pierwotnie z istnieniem konkretnego sposobu,
w jaki można myśleć o przedmiocie38. Przy takim postawieniu sprawy, jak
podkreśla Pataut, „zaczynamy od wyjaśnienia, co to znaczy mieć jakąś myśl
37
Peacocke zdaje sobie sprawę, że właśnie ten moment jest kluczowy dla całej sprawy,
stąd też w eseju Concepts without Words zaznacza: „Someone who regards sense as individuated by the condition for it to have a particular semantic value must make the ‘favored
condition’ dependent upon facts about cognitive significance involving the sense. If he does
not, his claim will have no plausibility. The possession condition is equally motivated by
desire to explain facts about the cognitive significance” [Peacocke, 1997, s. 24].
38
Analizując przykład Fregego, Evans zaznacza, aby zrozumieć (zdanie) „Aphla ma ponad 5000 metrów wysokości” nie wystarczy pomyśleć, że zdanie to ma wartość „prawdziwe”,
zidentyfikowaną jako taką (zakładając, że zdanie jest prawdziwe). Zrozumie się to zdanie tylko
wtedy, gdy się pomyśli o nim jako o zdaniu mającym wartość logiczną myśli, że Aphla ma
ponad 5000 metrów wysokości, jakby się pomyślało, gdyby się sądziło, że zdanie to jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy Aphla ma ponad 5000 metrów wysokości [Evans, 1982, s. 17].
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o jakimś konkretnym przedmiocie a potem charakteryzujemy znaczenie
zdania z nazwą własną odnosząca się do tego przedmiotu, jako wyraz tej
szczególnej myśli o tym przedmiocie” [Dummett, 1998b, s. 179]. Ujmując
rzecz ogólnie, można powiedzieć, że takie wyjaśnienie ustala kierunek od
myśli do zdania, zaś bardziej szczegółowo, odrzuca ekskluzywne związanie
kategorii sensu z metodą ustalenia odniesienia dla wyrażeń językowych.
Kiedy dostrzega się ten aspekt, to i sam Dummett przyznaje, że w jakiś
sposób trzeba przemyśleć, czy wybrany kierunek w procesie wyjaśnienia od
języka do myśli oraz metoda charakterystyki języka całkowicie z zewnętrz
(czyli bez odwoływania się do przedjęzykowych myśli i pojęć) jest w pełni
uzasadniona. Dostrzeżone potrzeby sformułowania takiego pytania oraz
zauważenie pewnych rys w proponowanym przez siebie rozwiązaniu nie
skłaniają Dummetta do odstąpienia od własnych rozwiązań oraz wycofania się z niektórych mocnych tez, eliminujących na przykład możliwość
odwołania się do przedjęzykowych myśli (treści konceptualnych) w opisie
znaczenia językowego lub podważających możliwość posiadania myśli (treści
konceptualnych) bez posiadania języka [por. Dummett, 1991, s. 322-323]. Brak
rewizji własnego rozwiązania trzeba wiązać z tym, że argumenty, chociażby
jak ten przytoczony obecnie, traktowane są ciągle jako lokalne problemy,
na które napotyka stanowisko nadające priorytet językowi nad myślą. Nie
dostrzega, że wytknięte w tym konkretnym wypadku problemy są jedynie
fragmentem większej całości dotykającej proponowanego rozwiązania.
W świetle przedstawionych wyżej uwag pod adresem krytycznie omawianej teorii zdajemy sobie sprawę, że taka teoria wyklucza całkowicie
możliwość, aby podmiot mógł osiągnąć postępy w nabywaniu pojęć i myśli
zanim opanuje język wyrażający je. Teoria ta podważa również inny trudny
do zaakceptowania fakt, a mianowicie, że myślenie (rozważanie) pewnej treści
(myśli) nie jest sprawą konwencji językowych, jakiś układów instytucjonalnych
bądź czegoś podobnego. W świetle naszych rozważań, które poczyniliśmy
wcześniej w kontekście wyróżnienia protomyśli, wiemy, że mówienie o tzw.
„niejęzykowych myślach” jest stosowaniem zasłony dymnej. Nie ma czegoś
takiego, jak konceptualnie i strukturalnie określone myśli, które nie byłyby
ucieleśnione w języku. Wiemy bowiem, że te tzw. niejęzykowe myśli (szerzej
niejęzykowe zdolności) nie są treściami składającymi się z pojęć; treściami
w jakimkolwiek sensie konceptualnymi. Oddanie ich zatem w formie werbalnej jest przekroczeniem linii, gdyż aktywacja werbalnego aparatu do ich
opisu niejako „dopisuje” im składniki konceptualne (pojęcia), których one
nie posiadają.
Sytuacja w tej teorii wygląda tak, że oddanie czegoś w formie językowej
możliwe jest tylko wtedy, kiedy to, co „oddajemy językowo” jest od samego
początku ukształtowane jako coś językowego. Osoba mówiąca nie dokonuje
jakiegokolwiek przekładu – język, w którym myślała i myśli, jest bowiem
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językiem, w którym mówi. Model osoby myślącej – żeby użyć sformułowania
Harmana – jest tym samym modelem, co model osoby mówiącej. Język, którym
mówimy, odgrywa więc tutaj rolę pierwszoplanową, to on wyznacza różnice
między treściami konceptualnymi (myślami, których składnikami są pojęcia)
a treściami niekonceptualnymi (których składnikami są przestrzenne obrazy),
to on wyznacza odmienne sposoby akwizycji obu tych rodzajów treści. Myśl
konceptualna wyłania się w trakcie uczenia się języka i jest komunikowalna,
gdyż jest konstytutywnie powiązana ze znaczeniem językowym. W takim oto
obrazie myśl jest „napędzana” językiem, a interioryzacja języka uruchamia
myślenie. Tam, gdzie nie ma języka myśli „napędzane” są przestrzennymi
obrazami, plamami barwnymi, ruchami rąk i głowy. Wydaje się jednak, że
taki model stoi w wyraźnej kolizji z wieloma danymi i wyjaśnieniami, które
przytoczyliśmy w obecnym paragraﬁe.
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1.

uwagi wstpne: idea jzyka
w strukturze modularnej umysłu

Zgodnie z nakreślonym we wstępie planem przechodzimy do omówienia
kolejnego typu argumentacji na rzecz istotnego udziału języka naturalnego w relacji do myśli. Ideą centralną tej propozycji jest twierdzenie, że
język naturalny zaopatruje ludzki umysł w unikalny system pozwalający
na elastyczne łączenie reprezentacji konceptualnych z różnych systemów
poznawczych, którymi dysponuje człowiek. Uważa się, że przejawiane przez
człowieka zdolności do integrowania pojęć, łączenia ich w różnego rodzaju
konﬁguracje, zdolność przenoszenia pojęć z jednej dziedziny przedmiotowej
do drugiej, integrowania ich we wspólne i jednorodne reprezentacje myślowe,
czyli przejawienie czegoś w rodzaju niczym nieskrępowanej elastyczności
w łączeniu pojęć zawierających różne treści, jest istotnie powiązane z naszymi
zdolnościami wynikającymi z opanowania języka naturalnego. Propozycja
mówiąca o istotnym udziale języka naturalnego w kształtowaniu się swoistych dla ludzi typów myślenia pojawiła się obecnie na gruncie pewnej wersji
modularnej koncepcji umysłu, określanej mianem umiarkowanie rozległego
modularyzmu i sytuowanej pomiędzy peryferyjnym modularyzmem a skrajnie
rozległą wersją modularyzmu. Język naturalny, wedle tej wizji, jest medium
dla tego rodzaju myślenia, w którym dochodzi do zintegrowania w jedną
całość danych uzyskiwanych na wyjściu z wielu dziedzinowo-specyﬁcznych
modułów konceptualnych [Carruthers 2002, s. 665-666]. Twierdzi się więc, że
zdolność językowa (służy jako organ w intermodułowej komunikacji, umożliwiając nam powiązanie treści rozproszonych w dziedzinowo specyﬁcznych
modułach. Podkreśla się, że język naturalny, będąc modułem z odrębnym
wejściem i wyjściem, posiada jednakże określoną zdolność do pobierania
informacji z różnych pojęciowych modułów tak, że ich treści mogą nie
tylko ulegać wyrażeniu w języku, lecz również podlegać zintegrowaniu, tj.
elastycznemu połączeniu ze sobą [Spelke, 2003, s. 277-311; Carruthers 2003,
s. 506-507].
Mówienie o funkcji języka naturalnego w kategoriach środka pozwalającego na powiązanie informacji z różnych modułów jest innym sposobem
powiedzenia, że dzięki językowi naturalnemu dochodzi do ukształtowania swoistych dla ludzi typów myślenia. Zwolennicy przyznania językowi
naturalnemu takiej roli podpisują się najczęściej pod stwierdzeniem, że
bogactwo i swoistość myśli, jakimi dysponują ludzie, nie jest zasługą jakiegoś szczególnego modułu lub większej ich ilości, lecz pewnej zdolności
do łączenia ich treści w jedną całość [Spelke, 2003; Hermer, Spelke, 1996;
Mithen 1996; Carruthers, 2002]. Z jednej strony podkreśla się, że specyﬁka
i swoistość intelektualna człowieka w odróżnieniu od innych istot na świecie
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polega na tym, że nasze myślenie odznacza się czymś w rodzaju naturalnej
kreatywności lub konceptualnej ﬂeksybilności. Mówiąc o kreatywności
i ﬂeksybilności chodzi w jednym aspekcie o to, że tworzymy myśli, w których integrujemy blask słońca z blaskiem urody kobiecej czy własny los
z widokiem wyginanego na wietrze źdźbła trawy czy w drugim aspekcie, że
spełniamy w naszej kognitywnej aktywności warunek ogólności dla pojęć,
zgodnie z którym łączymy pojęcia G i H, które pierwotnie przysługiwały
dwóm odrębnym przedmiotom a i b oraz mając pojęcie G rozważamy czy
G może przysługiwać zarówno a, jak i b, a także, czy a może być zarazem G
i H. Z drugiej strony, podkreśla się, że ludzka kreatywność ma swoje źródła
w tym, że w naszym przypadku dochodzi do zintegrowania i współdziałania wielu różnych modułów poznawczych. Rolę, jaką w łączeniu treści
różnych modułów odgrywa język opisuje Spelke w tekście What Makes
Us Smart.
Język naturalny zaopatruje ludzi w unikalny system pozwalający na elastyczne łączenie
reprezentacji podzielanych z innymi zwierzętami. Powstające tak połączenia są unikalne
dla ludzi i wyjaśniają swoiste aspekty ludzkiej inteligencji [Spelke 2003, s. 291].

W ramach procesu łączenia i kształtowania się swoistych dla nas typów myślenia język odgrywać ma wedle proponowanego zamysłu funkcję
konstytutywną i pierwszoplanową. Podkreśla się, że człowiek obok wielu
poszczególnych modułów poznawczych, tzw. partykularnych zdolności
związanych często z przetwarzaniem ściśle określonych treści i wykonywaniem rodzajowo określonych zdań, dysponuje szczególnym systemem
łączenia treści (pojęć i myśli), za który uważa się język. Przechodząc na inny
poziom opisu funkcji wypełnianej przez język naturalny, mówi się najczęściej,
że jest on nośnikiem i integratorem tych treści, w skład których wchodzą
pojęcia z różnych źródeł poznawczych. Innymi słowy, twierdzi się, że spora
część naszego myślenia, ta swoista dla naszego gatunku (tj. odznaczająca się
wspomnianą ﬂeksybilnością), dokonuje się poprzez wyobrażenia zdań języka
naturalnego, tzn. układy myśli, ich ciągi, składają się z sekwencji zdań języka
naturalnego [Carruthers, 1996, ss. 225-276].
Przy tych założeniach zwolennicy przypisujący językowi naturalnemu
rolę integratora treści rozproszonych w różnych dziedzinowo-specyﬁcznych
modułach podkreślają, że roli języka naturalnego nie da się zamknąć w planie
bycia środkiem, dzięki któremu możemy wyrazić sporą część treści związanych
z poszczególnymi systemami poznawczymi (modułami). To jest tylko jedna
z funkcji języka. Zasadniczo jednak język pozwala na połączenie różnych
treści w określone całości, tj. umożliwia pojawienie się takiego rodzaju myśli,
które bez języka nie dochodziłyby do zrealizowania. To język jest systemem
zintegrowania treści z różnych modułów i tym samym jest warunkiem
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pojawienia się określonych myśli. Owe myśli są w swej istocie językowo
zależne i mają charakter wybitnie językowy. W ich przypadku język nie jest
jedynie środkiem wyrażającym te myśli, przenoszącym je na poziom, na
którym możemy je publicznie omawiać. W związku z tym krytycznie ocenia
się wszelkie próby wyznaczania językowi naturalnemu roli drugoplanowej.
Język naturalny nie jest jedynie środkiem kontaktowania się z innymi, nie
jest narzędziem obecnym wyłącznie w płaszczyźnie porozumienia się, nie
jest też tylko rodzajem wsparcia dla uporządkowania posiadanych myśli
[por. Fodor, 1975; Fodor, Pylyshyn, 1998]. Funkcji języka nie da się również
zamknąć w przestrzeni zadań opartych na języku lub wykorzystujących
język oraz skojarzyć wyłącznie z działaniem pamięci długoterminowej
i procesem planowania. Zewnętrzne, a zwłaszcza wewnętrzne, werbalizacje
nie mogą być zepchnięte na margines procesów poznawczych. Następnie,
ze względu na podkreślany integracyjny charakter języka, mówi się, że roli,
jaką w procesach poznawczych wypełnia język naturalny nie mogą przejąć
inne nośniki, np. wyobrażenia.
W celu uzasadnienia stawianej hipotezy jej autorzy starają się w pierwszej
kolejności pokazać, że język (szczególnie jego formalne aspekty) jest środkiem, który łącząc określone treści związane poszczególnymi dziedzinowo-specyﬁcznymi systemami wiedzy pozwala nam przełamać ograniczenia
związane z operowaniem rozłącznie jednym typem treści bądź drugim.
Szuka się więc takich danych, które z jednej strony pokazują istnienie treści
związanych z poszczególnymi modułami, które nie są ani specyﬁczne dla
naszego gatunku, ani nie są związane z uprzednią obecnością języka, następnie, z drugiej strony pokazuje się, że nabycie języka (zaktualizowanie
tej konkretnej kompetencji) jest czymś w rodzaju środka, który pozwala
połączyć dane treści w jedną całość i „wygenerować” takie rodzaje myśli,
które są specyﬁczne dla naszego gatunku oraz językowo zależne. Ten sposób
postępowania zostanie zobrazowany na dwóch przykładach: (1) myślenia
przestrzennego związanego z łączeniem różnych danych dotyczących geometrycznego rozkładu przestrzeni oraz własności poszczególnych elementów
w układzie przestrzennym oraz (2) myślenia matematycznego związanego
z operowaniem dyskretnym pojęciem wielości.
Kwestia myślenia matematycznego w różnych jego odmianach stanie się
głównym obszarem rozważań. Na tym przykładzie zostanie pokazane, w jaki
sposób wedle rozważanej propozycji przy wsparciu kompetencji językowej
dochodzi do pojawienia się myśli przedstawiających dyskretne reprezentacje
liczbowe, następnie dochodzi do przekroczenia elementarnych zdolności
związanych z odróżnianiem małych wielości i przybliżonych liczebności oraz
nabycia pojęcia ilości umożliwiającego uchwycenie jednostajnego następstwa
wielości wraz z sukcesywnym dodawaniem kolejnej jednostki liczbowej.
Z jednej strony, koncentrując się na poznawczych zdolnościach związanych
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z operowaniem pojęciem liczby wyjdziemy od ogólnego przeświadczenia, że
swoiste zdolności matematyczne związane z operowaniem pojęciem liczby
są powiązane ze zdolnościami językowymi lub – ujmując rzecz bardziej
specyﬁcznie – że przekroczenie etapu posługiwania się zmysłem wielości
jest sprzężone z nabyciem zdolności językowych. W planie tych ogólnych
przeświadczeń spotkać się można z sugestiami, że bez cyfr unaocznienie sobie
wielkich liczb nie byłoby możliwe lub zajmowałoby zbyt wiele czasu. Mówi
się także, że informacje w trakcie wykonywania działań arytmetycznych
w pamięci krótkotrwałej przechowywane są w kodzie fonologicznym oraz
że to w tym kodzie odbywa się mechanizm powtórek [por. Baddeley, 1999;
Smith, 1999; Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2006; Kurcz, 1987]1. Z drugiej
strony, sięgając do analiz elementarnych zdolności matematycznych, takich
jak: rozróżnianie ilości, liczenie itp., zdajemy sobie sprawę, że powyższe
zdolności otwierają drogę do bardziej wyraﬁnowanych przedsięwzięć matematycznych naszego umysłu. W tym kontekście wyjdziemy naprzeciw
przeświadczeniu, że reprezentacje liczbowe są podporą wielu swoistych dla
naszego gatunku doświadczeń i zdolności. Umysł matematyczny, jakim jest
z pewnością umysł ludzki, widzi świat specyﬁcznie, podejmuje działania, które
przekraczają możliwości innych istot żyjących na świecie. Zawsze w tym
miejscu pojawia się pytanie czy między tymi unikalnymi zdolnościami matematycznymi i naszymi unikalnymi zdolnościami językowymi nie zachodzi
jakiś istotny związek. Zmierzając się z tymi ogólnymi przeświadczeniami,
ciężar rozważań kierował się będzie do ukazania specyﬁ ki rozwiązania
mieszczącego się gdzieś pomiędzy poglądem łączącym każdą myśl z językiem
(wraz z przekonaniem, że całość naszej wiedzy nabywana jest społecznie)
a propozycją, która obecność języka (szczególnie symboliki matematycznej)
łączy z funkcjami wspierającymi proces myślenia matematycznego poprzez
lepsze uporządkowanie, łatwiejsze zapamiętanie czy możliwość ujęcia takiej
myśli uno obtutu [Leibniz, 1965, s. 193].

1

W tym miejscu można brać pod uwagę ten rodzaj wyjaśnień i spostrzeżeń, które
swój wyraz znajdują w pracach Leibniza, który mówi, że znaki liczbowe umożliwiają bardziej efektywne wykonywanie działań arytmetycznych oraz ich zapamiętywanie, redukując
znacznie możliwość wystąpienia błędów [Leibniz, 1950, VI, s. 482; por. Święczkowska, 1998].
Można również odwoływać się do badań eksperymentalnych analizujących rodzaje kodów,
w jakich przechowywane są pośrednie komputacje lub ich cząstkowe wyniki w czasie wykonywania określonych operacji zapamiętywania wyników w czasie wykonywania obliczeń
matematycznych. W tym miejscu pokazuje się, że na efektywność tych procesów ma wpływ
rodzaj kodu cyfrowego, jakim się posługujemy. Można w końcu sięgać do badań związanych
z analizą wyników dotyczących obrazowania pracy mózgu. Okazuje się, że procesy językowe
oraz działania arytmetyczne angażują podobne systemy mózgowe oraz prowadzą do zwiększenia pobudzeń w tych samych obszarach w mózgu [por. Dehaene, 1999; Damasio, Damasio
1992; Dębiec, 2002; Klawiter, 1999].
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umiarkowanie rozległy modularyzm
i rozumienie jzyka naturalnego

Aby zrozumieć lepiej tło twierdzenia mówiącego, że język naturalny pełni
funkcje integratora treści rozproszonych w wielu konceptualnych modułach,
musimy pierwszy fragment rozważań poświęcić problematyce rozumienia
modułu na terenie ﬁ lozoﬁ i umysłu. Nakreślenie choćby pobieżnego tła
pozwoli także na innym już poziomie, operującym pojęciami treści i myśli,
lepiej uchwycić rolę języka naturalnego. W klasycznym rozumieniu cechami
dystynktywnymi modułów są: (a) posiadanie właściwego sobie systemu przetwarzania danych; (b) funkcjonalno-treściowa specjalizacja; (c) posiadanie
powierzchniowych wyjść; (d) szybkość i automatyczność w przetwarzaniu
danych, szczególnie w zestawieniu z centralnym systemem poznawczym;
(e) obligatoryjność w swoim działaniu; (e) wydzielenie od pozostałego systemu
poznawczego, czyli pewien rodzaj hermetyczności informacyjnej, polegającej
na tym, że zachodzące w ich obrębie procesy przetwarzania danych są nie
naruszane przez zmiany zachodzące w tle naszych przekonań; (f) podleganie
specyﬁcznym uszkodzeniom rozwojowym i patologicznym; (g) rozwój według
ustalonej wyraźnie zaprogramowanej linii wzrostu [Fodor, 1983]2. Przyjmuje
się najczęściej – idąc za Fodorem – że powyższa charakterystyka modułu
odnosi się zasadniczo do wyspecjalizowanych wejściowych i wyjściowych
modułów takich, jak: widzenie, słuch, rozpoznawanie twarzy, kontrolowanie motoryki czy przetwarzanie języka itd. Również w zgodzie z Fodorem
głosi się, że obok wielu wyspecjalizowanych wejściowych i wyjściowych
modułów istnieje centralny system poznawczy. O ile głównym zadaniem
modułów jest obsługiwanie wejść i wyjść systemu poznawczego w wysoko
wyspecjalizowany sposób, o tyle centralny system poznawczy zajmuje się
organizacją myślenia, rozumowania i podejmowania decyzji. Kluczowe
w tym podejściu jest uznanie, że centralny system poznawczy nie ma charakteru lokalnego i nie cechuje go hermetyczność – jest on w związku z tym
systemem amodularnym i holistycznym. Przy tych ustaleniach Fodor dość
sceptycznie odnosi się do możliwości naukowego zgłębienia sposobu działania
i funkcjonowania centralnego systemu poznawczego. Przy takim podejściu
2
Biorąc pod uwagę kilka najbardziej ogólnych ustaleń dotyczących idei modularności
można powiedzieć, że dana idea łączy się z następującymi przekonaniami: (a) umysł w jakimś
istotnym sensie jest tym, co robi mózg, (b) umysł jest systemem narządów obliczeniowych,
(c) umysł jest zorganizowany w narządy wyspecjalizowane do przetwarzania ściśle określonych
danych, (d) poszczególne narządy posługują się właściwymi dla siebie kodami [por. Pinker,
1997; Karmilloff-Smith, 1999; Dennett, 2005; Wróbel, 2007; Poczobut, 2007; Bremer, 2005].
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pozostajemy – sugeruje się – na łasce zdroworozsądkowej psychologii, na
jej uogólnieniach i przesądach.
Przeciw tym ostatnim twierdzeniom występują zwolennicy poglądu, że
cały system poznawczy składa się z modułów [por. Sperber, 2002; Pinker,
2002]. Centralny system poznawczy, analogicznie jak cała gama systemów
wejściowych i wyjściowych, posiada strukturę modularną. W ramach tego
alternatywnego podejścia przyjmuje się, że procesy generujące myśli (przekonania) i stojące u podstaw podejmowania decyzji są również z natury
modularne. W tym kontekście krytycznie ocenia się postulat istnienia
w obszarze centralnego systemu poznawczego sfery nie-modularnej. Częstokroć pojawia się tu kluczowy dla całej sprawy metodologiczny argument,
że tylko wtedy, gdy umysł zbudowany jest w całości z modułów, zachodzi
możliwość komutacyjnego opisania operacji umysłu i, co ważniejsze, posiadania zdolności do śledzenia sposobu działania operacji umysłowych
[Carruthers, 2003, s. 503-504]. Zwróćmy uwagę, że wsparcie dla koncepcji,
wedle której cały system poznawczy zbudowany jest z modułów, płynie zasadniczo z trzech źródeł. Z psychologii rozwojowej, w ramach której pewne
badania wskazują, że przejawiane przez dzieci na wczesnych etapach rozwoju
zdolności konceptualne wzrastają niezmiernie szybko, nawet przy bardzo
skromnej symulacji z otoczenia [Spelke, 1994; Baron-Cohen, 1995]. Z analizy
przypadków psychopatologicznych, które wskazują na problemy rozwojowe
związane z uszkodzeniem mózgu, skutkujące utratą pewnych zdolności
skupionych np. w ramach systemu naiwnej psychologii. [Baron-Cohen,
1995; Atran, 2002; Carruthers, 2003b; por. Laurence, 2006]. Wyjątkowym
wsparciem dla tej koncepcji zdaje się być również sukces projektu znanego
pod nazwą psychologii ewolucyjnej [Cosmides i Toby, Barkow, 1992; por.
Carruthers, 1998, 2005].
Nieco łagodniejszą wersję powyższego rozwiązania, dotyczącą szczególnie architektury i funkcjonowania centralnego systemu poznawczego,
proponują zwolennicy omawianej przez nas teorii umiarkowanie rozległego
modularyzmu. Proponując umiarkowanie rozległy modularyzm, mówią
o „istnieniu centralnych lub konceptualnych modułów tak, jak o wejściowych
i wyjściowych modułach peryferyjnych, z jednoczesnym uznaniem, że umysł
zawiera także znaczne obszary nie-modularne” [Carruthers, 2003b, s. 56; por.
Carely i Spelke, 1994]. Z punktu widzenia celów obecnego rozdziału kluczowym twierdzeniem jest to, że to właśnie moduł języka naturalnego służy
jako integrator do połączenia danych wyjściowych z różnych centralnych
modułów konceptualnych, będąc jednocześnie tym, co umożliwia świadome
formowanie przekonań i podejmowanie decyzji [Carruthers, 2003b, s. 65;
Carruthers, 2002, s. 704].
Na tak nakreślonym planie dostrzegamy szereg ważnych kwestii. Zwróćmy
uwagę na niektóre z nich. Widzimy, że mechanizm funkcjonowania niemo-
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dularnego centralnego systemu zostaje w dużym stopniu połączony z systemami modularnymi, ze względu na funkcję, jaką na poziomie centralnego
systemu spełnia język naturalny wytwarzany przez moduł językowy [tamże,
s. 705]. W związku z tym dąży się do pokazania, że uznanie nie-modularnego
systemu w umyśle nie musi się wiązać z jednoczesną akceptacją, że jest to
system wyraźnie wydzielony z modularnej architektury naszego umysłu
i wymykający się charakterystyce sposobu swojego działania. Swoistość
władzy językowej na poziomie, o którym teraz mówimy, polega na tym, że
jest idealnie umiejscowiony do łączenia zbioru danych z konceptualnych
modułów. Nie chodzi tutaj wyłącznie o samą zdolność pobierania przez
język wyjściowych informacji z różnych modułów w wyrywkowy, nieuporządkowany sposób – mówiąc kolokwialnie jeden za drugim jak leci, lecz
o zdolność zintegrowania różnych danych w jedną jednostkę [Carruthers,
2003b]. Przyjmując, że system językowy jest odpowiednio przystosowany
do zakodowywania reprezentacji propozycjonalnych dostarczanych przez
centralne moduły redukuje się problem do wytłumaczenia, jak różne zdania
języka naturalnego, dotyczące różnych obszarów informacyjnych mogą zostać
zintegrowane w pojedyncze zdania. W tym względzie celem poszukiwań będzie odkrycie, które z dystynktywnych cech języka naturalnego umożliwiają
spełnianie powierzonego zadania. Jak zobaczymy, wielu autorów uważa, że
na uwadze w szczególny sposób powinniśmy mieć abstrakcyjny i rekursywny
charakter syntaktyki języka naturalnego, kompozycjonalność semantyczną
oraz pewne wymiary fonologiczne związane z używaniem języka naturalnego.
W tym względzie, mówiąc o języku naturalnym, podkreśla się najczęściej
trzy generalne sprawy. Po pierwsze – ze względu na podane wyżej założenia
– uważa się, że istnieją mocne przesłanki, aby sądzić, iż zdolność językowa jest
modułem z odróżnionymi składnikami na wejściu i wyjściu oraz z właściwą
sobie bazą danych. Po drugie, że istnieją dobre racje, aby twierdzić, że ten
moduł jest odpowiednio usadowiony w modularnej architekturze naszego
umysłu, tak aby przyjmować treści z różnych modułów konceptualnych
i następnie oddawać je w mowie.3 Po trzecie, co jest kwestią dla nas najważniejszą, że abstrakcyjność i wielokrotna kombinatoryczność składni języka
jest tym, co umożliwia władzy językowej dokonywanie połączeń zdań uzyskiwanych na wyjściu z różnych modułów w pojedyncze reprezentacje języka
3
Kiedy mówimy tutaj o zdolnościach językowych, to z jednej strony musimy pamiętać,
że w ramach podejścia modularnego można mówić o całym zbiorze modułów, które składają się na umiejętności językowe. Wyróżnia się moduł fonologiczny, moduł syntaktyczny,
czasem także do tych dwóch jako równorzędny zalicza się moduł konceptualny oraz cały
zespół modułów pośredniczących. Nas jednak bardziej interesuje to, że zdolność (wiedzę)
językową przedstawia się jako dwa pod-systemy, tj. system rozumienia języka oraz system
generowania języka. Z tych dwóch pod-systemów główny ciężar uwagi skierowany jest z kolei na wytwarzanie mowy.
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naturalnego. Z jednej strony, jak zobaczymy, będzie tu chodziło o twórczy
charakter języka, czyli naszą zdolność generowania nowych zdań, czyli pewien
rodzaj mechanizmu oraz pewien rodzaj zasobów, które łącznie sprawiają, że
nawet najprostsze użycie języka nie jest zestawem nawykowej reakcji [por.
Chomsky, 1972]. Z drugiej strony chodzi tutaj o podkreślenie, że ten twórczy
charakter języka (w związku z pewnymi zdaniami kognitywnymi) związany
jest najbardziej z takimi mechanizmami syntaktycznymi, które pozwalają
na połączenie dwóch zdań języka naturalnego w jedno zdanie i to nie tylko
za pomocą funktorów „i” czy „lub”, lecz za pomocą korzystania z zaimka
względnego lub tworzenia tzw. predykatów złożonych4. W pewnym aspekcie
Miejsce języka w umyśle według Carruthersa [2006, s. 186].
Language
comprehension

Language
knowledge

Language
production

Belief –
generating
modules

Perceptual
modules

Bodily
states

Perceptual
reason

Motor

Desire –
generating
modules

4
W sposób najbardziej ogólny można to przedstawić mniej więcej tak. Zwraca się uwagę, że bardzo często przechodzimy z myślenia o jednej dziedzinie do myślenia o innej dziedzinie przedmiotowej, używając często predykatów, które zastosowanie miały w pierwszej
dziedzinie. Gdy wyobrazimy sobie prostą sytuację, w której podmiot przechodzi od myślenia
o jednej dziedzinie do myślenia o dwóch dziedzinach, kiedy to początkowo własności z jednej dziedziny były stosowane tylko do przedmiotów z pierwszej dziedziny i żaden przedmiot
i własności nie występują więcej niż w jednej dziedzinie. Załóżmy więc, że jakiś przedmiot
a jest przedmiotem w pierwszej dziedzinie, zaś własność G jest własnością z drugiej dziedziny. Gdy zadamy sobie pytanie, jak stworzenie może wytworzyć myśl Ga, sądzimy, że jest
to możliwe tylko poprzez sformowanie koncepcji tego, co to znaczy dla jakiegoś przedmiotu być (posiadać) G. Trzeba więc jakoś „oderwać” G od przedmiotu z pierwszej dziedziny,
któremu przysługiwało ono pierwotnie. Innymi słowy, tylko poprzez sformułowanie koncepcji tego, czym jest dla dowolnego przedmiotu bycie G, jesteśmy w stanie przekroczyć
myślenie zawężone do jednej dziedziny. Clou całej sprawy leży jednakże w tym, jak uważają
zwolennicy omawianego przez nas poglądu, że zrealizowanie się takiej możliwości z swej
istoty wymaga pewnego poznawczego mechanizmu, który działa w sposób analogiczny do
zaimka względnego pozwalając odróżnić to, o czym myśl jest, od tego, co w ramach danej
myśli się stwierdza. Mówiąc inaczej, twierdzi się tutaj, że sformułowanie myśli, co to znaczy
dla dowolnego przedmiotu bycie G, jest możliwe przy pomocy zaimka względnego. „Zdanie
względne pozwala na wyodrębnienie z pełnej myśli złożonych predykatów w formie, któ-
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podkreśla się, że system wytwarzania języka otrzymuje na wejściu informacje
z różnych systemów centralnych (tzw. modułów generujących przekonania,
czy pragnienia) kodując te informacje w reprezentacje zdań języka naturalnego, które są przekazywane dalej do różnych systemów ich artykulacji
(głosowej lub migowej). Kluczową sprawą jest jednak to, że wygenerowanie
(zakodowanie) tych konceptualnych informacji w zdaniach języka naturalnego
powoduje, że (w następstwie tego) mogą być one reprodukowane na różne
sposoby zgodne jednakże z regułami danego języka. W tym sensie pewne
połączenia treści konceptualnych są łączone pierwotnie zgodnie z regułami
obecnymi w języku naturalnym. Ich generatorem są reguły syntaktyczne. Do
tych trzech kwestii dodaje się, że w taki sposób utworzone zdania mogą zostać przedstawione wyobraźni słuchowej i motorycznej, przejmując kauzalną
rolę właściwą dla myśli. W ten sposób mamy otrzymywać wyjaśnienie, jak
to się dzieje, że myślenie nabywa właściwej sobie elastyczności w ramach
modularnej struktury kognitywnej.
W związku z poczynionymi ustaleniami podkreśla się ze szczególną
siłą, że dzięki powyższemu zlokalizowaniu podstawowych funkcji języka
naturalnego uzyskujemy wstępny opis, w jaki sposób w modularnej koncepcji umysłu dochodzi do przepływu informacji między poszczególnymi
modułami. W innej perspektywie takie postawienie sprawy ma korelować
z dość oczywistym faktem, że posiadamy wyjątkową swobodę w łączeniu
pojęć i składaniu różnych fragmentów myśli w jednostki złożone. Chodzi
tutaj o manifestowaną już od dzieciństwa zdolność fantazjowania, udawania, ale także myślenia metaforycznego czy wreszcie hipotetycznego.
Ową kreatywność, o jaką nam tutaj chodzi można rozumieć jako zdolność
myślenia, która nie jest powiązana z określonym kontekstem (wywoływana przez określony kontekst) lub symulowana określonymi pobudzeniami.
Tym samym postulowana architektura naszego systemu poznawczego
musi oddawać sprawiedliwość, że posiadamy istotną swobodę w przekraczaniu granic poszczególnych modułów informacyjnych oraz w jakimś
stopniu niczym nieskrępowaną dowolność integrowania danych z różnych
ra pozwoli im na bycie zastosowanym do przedmiotów podpadających pod inne dziedziny
poznawcze, a cechą definiującą poznania w dziedzinie ogólnej jest to, że o przedmiotach
z jednej dziedziny można myśleć w kategoriach poprzednio kojarzonych jedynie z przedmiotami z innej dziedziny, jak w sztuce totemicznej, kiedy artefaktowi przypisuje się cechy
zwierzęcia, lub jak w zaawansowanej budowie narzędzi, kiedy projekt narzędzia jest przystosowany dokładnie do cech przedmiotu, do którego będzie ono stosowane” [Bermúdez, 2002,
s. 667]. W tym punkcie zwraca się po raz kolejny uwagę na ścisły związek między zaimkiem
względnym a zmienną kwantyfikatorową. Zakłada się, że ten mechanizm poznawczy związany z zaimkiem względnym działa w sposób bardzo zbliżony do mechanizmu związanego z wyprowadzaniem uogólnienia egzystencjalnego z danego zdania – mianowicie, przez
dzielenie myśli w taki sposób, że składnik orzecznikowy zostaje oddzielony od składnika
mianownikowego.
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systemów poznawczych. W innej perspektywie podkreśla się, że zdolność
łączenia różnych treści musi być powiązana z integracją i przepływem
informacji między różnymi modułami. Uwzględniając te sprawy nie sposób w tym miejscu nie dostrzec ogólnego wyzwania, jakie pod adresem
koncepcji postulujących rozległy program modularystyczny stawia się
najczęściej.
Zauważmy, że gdyby umysł był zorganizowany modularnie w sposób
rozległy, to stajemy przed wyzwaniem, jak wytłumaczyć swoiste dla ludzi
myślenie kreatywne i elastyczne [Carruthers, 2003a]. Co więcej, gdyby umysł
ludzki był tak zbudowany, to moglibyśmy zapytać o to, w jaki sposób opisać
strukturę i kompleksowość tych typów myśli, które wymagają przepływu
informacji między modułami. Poza tym wiemy, że w naszym myśleniu
pojawiają się takie kombinacje pojęć, co do których trudno byłoby sobie
wyobrazić, by mogły one zaistnieć w proponowanej wizji umysłu. Na tym
spostrzeżeniu swój dystans wobec idei masywnego modularyzmu opiera
np. Fodor. Według niego postulowane w ramach centralnego modularyzmu
restrykcje dotyczące przetwarzania danych oraz przepływu informacji na
poziomie centralnym stwarzają taką mniej więcej sytuację, że umysł nie
mógłby przejawiać tych aktywności do budowania myśli, które w sposób
oczywisty wykonuje na co dzień [Fodor, 2000].
Wyciągając wnioski z dyskusji, jakie toczy się na tej płaszczyźnie można
domniemywać z dużym prawdopodobieństwem, że proponowane rozwiązanie,
upatrujące w języku naturalnym środek łączący i integrujący różne treści
pojęciowe ma być pewnego rodzaju dowodem, iż na poziomie centralnego
systemu poznawczego można mówić o ﬂeksybilności naszych myśli. Ponadto
zakłada się, że dzięki wskazaniu i opisaniu funkcji języka we wspomnianej roli,
jesteśmy w stanie pokazać, że sposób, w jaki dochodzi do ukonstytuowania
swoistych dla nas sposobów myślenia może być częściowo skodyﬁkowany
i opisany za pomocą mechanizmów, które zostały opisane i skodyﬁkowane w badanich nad językiem naturalnym. W tym miejscu musimy także
wspomnieć, że autorzy omawianego rozwiązania są niezmiernie mocno
przywiązani do idei, że umysł realizowany jest komputacyjnie. Uważają,
że wszelkie próby podważenia tej idei, generalnie lub lokalnie, prowadzą
w konsekwencji do tego, że procesy umysłowe wymykają się śledzeniu
[Carruthers, 2002, s. 705; 2005]. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że obrona
jakkolwiek pojętego modularyzmu w wersji rozległej jest możliwa jedynie
wtedy, gdy w bronionym obrazie architektury umysłu swoje odpowiednie
miejsce znajdą te funkcje poznawcze, które uważamy za kreatywne i elastyczne, czyli takie, w których dochodzi do zintegrowania danych z różnych
systemów poznawczych [por. Carruthers, 2002, s. 706]. Odwołując się do
funkcji języka naturalnego zwolennicy umiarkowanego modularyzmu starają się pokazać, że istnieje mechanizm i środki, pozwalające opisać, w jaki
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sposób działa centralny system poznawczy i tym samym udowodnić, że
w ramach teorii centralnego modularyzmu zachodzi możliwość wyjaśnienia
swoistych dla ludzi kategorii myślenia. Manewr, który wykonują można
odczytywać jako próbę przeniesienia ciężaru dyskusji na temat architektury
umysłu na poziom szczegółowej argumentacji, dotyczącej nade wszystko
roli przypisywanej językowi naturalnemu. Uwiarygodnieniem generalnych
założeń ma być obrona twierdzenia, że język dla pewnych (swoistych dla
ludzi) typów myśli pełni funkcję konstytutywną. Pójście w tym kierunku,
na którym uwaga koncentruje się na funkcji i strukturze języka naturalnego,
jest odejściem od koncepcji języka myśli i zastąpienia jej koncepcją języka
naturalnego. Zwrot w kierunku języka naturalnego jest także przejściem na
poziom szczegółowych wyjaśnień, prowadzonych empirycznie, co powala
obniżyć poziom spekulatywności, który pojawia się zawsze wtedy, jak zauważa Sperber, gdy przedmiotem analizy jest opis generalny architektury
umysłu [Sperber, 2002, s. 47-48].
W związku z przyjęciem takiej strategii, jeśli mówi się o specyﬁce
ludzkiego systemu poznawczego lub o swoistości ludzkiej inteligencji, to
szczególny nacisk kładzie się na te typy aktywności poznawczej lub te
przejawy inteligencji, wobec których mamy podstawy sądzić, iż w ich obszarze dochodzi do zintegrowania danych wyjściowych z poszczególnych
modułów. Pod lupę bierze się zatem te rodzaje myśli, które pojawiają się
w następstwie połączenia informacji pochodzących z poszczególnych systemów składających się na całokształt posiadanych przez nas procesów
poznawczych. W procesie integrowania danych wyjściowych z poszczególnych modułów (dziedzinowo-specyﬁcznych) szczególny udział ma język
naturalny. Rozumiany zarówno w aspekcie pewnej zdolności ( faculty), jak
i w aspekcie syntaktyczno-semantycznego zorganizowania (kompozycyjność
i kombinatoryczność) jest predysponowany do wypełniania funkcji spajającej
dane wyjściowe z poszczególnych modułów w jedną reprezentację języka
naturalnego [Carruthers, 2003a, s. 511-512]. W związku z tym kwestią zasadniczą jest pokazanie, że swoiste przejawy naszej aktywności poznawczej
rzeczywiście odznaczają się przypisywanym im typom intermodułowej
aktywności oraz że w jej ukonstytuowaniu w sposób istotny bierze udział
zdolność językowa. Jak podkreślaliśmy we wstępie, istnieje kilka obszarów
badawczych, w których poszukuje się potwierdzenia dla postawionej wyżej
hipotezy. W swoich rozważaniach odniesiemy się do dwóch, z których
pierwszy dotyczy myślenia przestrzennego, a drugi myślenia matematycznego.
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3.

jzyk jako rodek tworzenia myli

jzyk a przełamywanie ogranicze
mylenia przestrzennego

Jedną z głównych ilustracji mających potwierdzać, że język naturalny dostarcza dziedzinowo-generalnego medium, w którym poszczególne dziedzinowo specyﬁczne reprezentacje konceptualne mogą zostać zespolone w jedną
wspólną reprezentację, są badania pokazujące, w jaki sposób dzięki określonym własnościom języka dochodzi do połączenia informacji o przestrzenno-geometrycznym usytuowaniu jakiegoś przedmiotu z informacjami charakteryzującymi przedmiot i jego własności w aspekcie posiadanego koloru lub
wielkości [Hermer-Vazquez, Spelke, Katsnelson, 1999]. Przykład, o którym
powiemy, w opinii zwolenników widzących w języku integratora danych
z różnych modułów, ma pokazywać, że język odgrywa rolę kluczową, a jego
funkcja nie ogranicza się do wyrażenia pewnych treści i przesyłania ich
na wyjściu na zewnątrz. Prezentacja tego generalnego stanowiska zakłada
pokazanie po drodze kilku innych ważnych spraw, a mianowicie, że przed
uruchomieniem funkcji języka jako łącznika danych z różnych konceptualnych modułów, treści poszczególnych systemów poznawczych (modułów) nie
są integrowane i tym samym podejmowane przez podmiot działania wykorzystują naprzemiennie jedne bądź drugie informacje. Następnie, odwołując
się do ustaleń pokazujących wyjątkową rekurencyjność syntaktyki języka
naturalnego i związaną z nią „kreatywność” (w rozumieniu Chomsky’ego),
zwraca się uwagę, że dzięki uzyskaniu płynności w posługiwaniu się językiem następuje łączenie danych z różnych modułów konceptualnych, dotąd
nie mające miejsca. Ustawiając sprawy w ten sposób, próbuje się dowieść,
że dzięki swoistym własnościom język naturalny generuje nowe możliwości
myślenia, przełamującego wewnętrzne ograniczenia poszczególnych systemów poznawczych, którymi dysponuje podmiot.
Pierwszym krokiem mającym wspierać ten ogólny pogląd jest pokazanie, że dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia posiadają rozwinięte
sposoby reprezentowania geometrycznych cech otoczenia. Odróżniają kąty
w pomieszczeniach prostokątnych z krótką ścianą po lewej stronie od kątów,
które miały krótką ścianę po prawej stronie. Jednocześnie podkreśla się, że
w tym samym czasie dzieci dysponują ogromną ilością zdolności do reprezentowania niegeometrycznych cech otoczenia. Podkreśla się następnie, że
te zdolności nie są związane z uprzednim nabyciem odpowiednich wyrazów
lub fraz czy nawet zdań. Przyjmuje się raczej, że gdy dzieci uczą się języka, to
wówczas, ucząc się takich terminów, jak „lewy”, „prawy”, „długi”, „czerwony”,
„błękitny” czy nawet całych fraz „coś jest w rogu pokoju” lub „coś jest przy
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błękitnej ścianie”, odnoszą czy też odwzorowują ich użycie do posiadanych
uprzednio reprezentacji w formie pojęć lub myśli (bądź też reprezentacji
w formie przestrzennych map oraz szablonów zmysłowych). Głosi się więc
tutaj hipotezę, że pewne rodzaje pojęć (które w innej płaszczyźnie opisu
łączy się z poszczególnymi modułami poznawczymi) są czymś, do czego
odwołujemy się ucząc się pewnych terminów. Tym samym mówi się, że ich
znajomość i operowanie nimi nie jest związane z czymś, co w jakiś sposób
byłoby skorelowane z kompetencją językową [Spelke, s. 9]. Posiadanie tych
pojęć i ich znajomość oraz efektywne operowanie nimi nie jest zarezerwowane zatem lub w jakikolwiek sposób związane z faktem bycia kompetentnym
użytkownikiem określonego języka.
Co ważne jednak, Hermer-Vazquez i Spelke w swoich licznych badaniach
dotyczących przestrzennej reorientacji pokazały, że dzieci, mimo posiadanych
wyżej umiejętności w wieku do dwóch i trzech lat (podobnie jak badane
przez Chenga zwierzęta) w procesie odnajdywania przedmiotu polegają
wyłącznie na informacjach geometrycznych, nie łącząc tych informacji
ze wskazówkami innego rodzaju, odnoszącymi się np. do koloru. Sens tych
ustaleń można zilustrować następującym doświadczeniem.
Dzieci były przyprowadzane do prostokątnego pokoju eksperymentalnego, gdzie były świadkami chowania w jednym z kątów pewnego przedmiotu, a następnie rodzic podnosił je i obracał powoli, przy czym miały
one zasłonięte oczy, aby wytworzyć większy stan dezorientacji. W jednym
przypadku pokój był prostokątny i nie zawierał żadnych wyraźnych cech
ułatwiających orientację. W przypadku drugim izba miała unikalną, niegeometryczną cechę (błękitną ścianę), która zakłócała symetrię otoczenia.
Tak samo jak w doświadczeniu Chenga posiadane przez dzieci zdolności do
reorientacji, zgodnie z kształtem i barwą pokoju, były oceniane poprzez ich
poszukiwania ukrytego przedmiotu. W pokoju całkowicie białym dzieci tak
samo przeszukiwały dwa kąty (z długą ścianą po lewej stronie i krótką po
prawej) i przeszukiwały je wyraźnie dokładniej niż kąty pozostałe. Te wzory
poszukiwań świadczą o tym, że procedura dezorientacyjna była skuteczna
i że dzieci zapamiętywały położenie przedmiotu oraz miały motywację do
jego odszukania. W pokoju z błękitną ścianą dzieci ponownie przeszukiwały
dwa geometrycznie właściwe kąty z wysoką i równą częstotliwością, nie
potraﬁąc wykorzystać niegeometrycznej właściwości pokoju, aby rozbić jego
symetrię i odtworzyć swą orientację. Dalsze eksperymenty pokazały, że ten
wzór działania jest dość powszechny pomimo zmian w otoczeniu. Okazało
się, że dzieci, podobnie jak zwierzęta, nie potraﬁą się reorientować zgodnie
z wyróżniającą dane miejsce teksturą czy wzorem powierzchni albo też
umiejscowieniem przedmiotów stanowiących cechy wyróżniające i specyﬁczne
dla reorientacji. Innymi słowy, dzieci nie wykorzystywały niegeometrycznej
cechy otoczenia, tzn. tej danej, że jedna ze ścian została pomalowana na
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inny kolor, co znacznie ułatwia przeszukiwanie odpowiedniego kąta pokoju
[Hermer, Spelke, 1996].
Autorzy mówiący o roli języka jako integratora danych z różnych dziedzinowo specyﬁcznych modułów poznawczych sugerują, że badania te pokazały,
że istniejące dwie informacje, że „coś znajduje się w rogu przy długiej ścianie
na lewo” i że „coś znajduje się w rogu blisko błękitnej ściany” do pewnego
momentu nie ulegają połączeniu. Małe dzieci opierają się wyłącznie na informacjach geometrycznych i wydaje się, że nie są w stanie połączyć cechy
geometrycznej z cechami niegeometrycznymi przy szukaniu widzianego
wcześniej, lecz obecnie schowanego przedmiotu. Jednocześnie wiemy, że
starsze dzieci i dorośli są w stanie rozwiązywać te problemy bez trudności
– na przykład idą prosto do kąta utworzonego przez długą ścianę po lewej
i krótką błękitną ścianę po prawej. W tych badaniach zwraca się również
uwagę, że powodzenie w rozwiązywaniu tych zadań nie jest bezpośrednio
skorelowane z wiekiem, niewerbalnym IQ, werbalnymi możliwościami pamięci
roboczej, rozmiarami słownika czy też rozumieniem słownika przestrzennego.
Zwraca się uwagę, że przeszukiwanie obu kątów, mimo „rozcięcia” geometrii pokoju poprzez pomalowanie jednej z krótkich ścian na kolor błękitny,
trwa do momentu, do którego nie zaobserwowano w rozwoju kompetencji
językowej zdolności do tworzenia reprezentacji złożonych: „na lewo blisko
błękitnej ściany”. Następnie zwraca się uwagę, że zdolność łączenia tych
informacji zbiega się z pewną zdolnością do tworzenia nowych typów zdań.
W tym kontekście szczególnym przedmiotem zainteresowania czyni się
charakterystyczne cechy języka naturalnego, takie jak generatywność i rekurencyjność, których zastosowanie wydaje się kluczowe dla wytworzenia
nowych typów reprezentacji. Na różne sposoby pokazuje się, iż to właśnie
język naturalny tworzy ramy do generowania wielokrotnego dostawiania
przymiotników i zdań podrzędnych oraz że posiada on przygotowane wolne
stanowiska (slots), w które można wstawiać dodatkowe informacje i w rezultacie tworzyć reprezentacje „przy długiej błękitnej ścianie”. Sugeruje się, że
przyswojenie specyﬁcznych składników języka naturalnego może poprawić
reprezentacje przestrzenne dzieci ze względu na dwie ogólne cechy, które są
wspólne dla wszystkich języków naturalnych. Po pierwsze, słownik każdego
języka zawiera takie terminy, które odnoszą się do bytów z różnych dziedzin
kognitywnych: np. terminy przestrzenne, takie jak „wschód” czy „lewo”, terminy odnoszące się do barw, takie jak „czerwony” czy „jaskrawy” i terminy
odnoszące się do przedmiotów, takie jak „ciężarówka” czy „ściana”. Po drugie,
co jest tutaj kwestią bardziej zasadniczą, gramatyka każdego języka pozwala
na łączenie terminów niezależnie od ich treści specyﬁcznej dla danej dziedziny: na przykład, można opisać swe położenie jako „na lewo od czerwonej
ciężarówki”, „w grupie ze stałą liczbą graczy” czy „tam, gdzie miała miejsce
wielka niesprawiedliwość”. Chcę zatem powiedzieć, że ze względu na zdolność
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wyrażania różnych treści w ramach tego samego systemu symbolicznego,
jakim jest język naturalny oraz ze względu na obecność w tym systemie symbolicznym określonych reguł łączenia tego, co w nim zostaje wyrażone, język
naturalny daje swoim użytkownikom środek do reprezentacji, w którym wiele
źródeł informacji można elastycznie połączyć [Hermer-Vazquez, Spelke, 1996].
W tym kontekście mówi się o dwóch sprawach łącznie. Jedna rzecz, na
którą zwraca się szczególną uwagę, to fakt, że składnia języka naturalnego
pozwala na wstawianie w pojedyncze zdania wielu przymiotników lub nowych określeń. Dzięki temu podkreśla się, że można utworzyć reprezentacje.
„Jedzenie jest w kącie z długą ścianą po lewej” lub „Jedzenie jest w kącie
z długą prostą ścianą po lewej” itd. Podkreśla się, że w każdym zdaniu są
gotowe niejako „przegródki”, do których można wstawić dodatkowe przymiotniki – takie jak „błękitny”. Druga sprawa, na którą zwraca się uwagę
to fakt gwarantujący odniesienie terminów takich jak „ściana”, „jedzenie”
itd. Ich odniesienie zapewniane jest poprzez powiązanie ich z bieżącym
postrzeganiem. W takim wypadku pokazuje się, że tworząc zdania w języku bierze się dwa zdania mające kilka takich wspólnych odniesień i łączy
się je w jedno zdanie poprzez wstawienie przymiotników z jednego z nich
w miejsca wolne w drugim zdaniu. Mówiąc krótko, sprawę stawia się tak:
Zdolność władania językiem musi po prostu wziąć te dwa zdania „Jedzenie jest w kącie
z długą ścianą po lewej” i „Jedzenie jest przy niebieskiej ścianie” i wykorzystać je do
wytworzenia zdania „Jedzenie jest w kącie z długą błękitną ścianą po lewej” lub zdania
„Jedzenie jest w kącie z długą ścianą po lewej przy błękitnej ścianie”. [Carruthers, 2002,
s. 669].

Te nieco zawiłe i bardzo skonkretyzowane wyjaśnienia mają jednak
pokazywać ogólniejszą sprawę, a mianowicie, że język naturalny dzięki
swoim swoistym własnościom i swojemu szczególnemu umiejscowieniu
w architekturze naszego umysłu oraz zdolności do pobierania informacji
z różnych modułów jest środkiem, który staje się nośnikiem i generatorem
nowych treści niezwiązanych z poszczególnymi modułami, lecz je przekraczającymi. W ten oto sposób mechanizm specyﬁczny dla języka naturalnego staje się mechanizmem, dzięki któremu wyłaniać się ma nowy sposób
myślenia.
W przypadku języka, potrzeba błyskawicznej i efektywnej wymiany wytworzyła istotny
nacisk na międzymodułową integrację, pozwalając na łączenie w jedno zdanie języka
mówionego, wyników z różnych centralnych modułów dotyczących tego samego
przedmiotu lub zdarzenia. Tak więc zamiast powiedzieć osobno ‘ten obiekt jest blisko
krótkiej ściany” i „ten obiekt jest blisko czerwonej ściany”, można powiedzieć bardziej
efektywnie „ten obiekt jest blisko krótkiej czerwonej ściany” (zakładając, że krótka
ściana jest czerwoną ścianą) [Carruthers, 2006, s. 249].
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Kiedy stawia się sprawę w ten sposób, to, koniec końców, buduje się
pogląd, że wyłonienie się określonych typów myśli (tych, w których treści
pochodzą z różnych modułów poznawczych) jest równoważne z wytworzeniem określonego zdania w języku naturalnym. W tym obszarze zdanie
języka naturalnego nie odwzorowuje posiadanej uprzednio myśli, lecz jest tej
myśli wewnętrznym „napędem”, dzięki któremu zostaje ona zaktualizowana
w naszym umyśle. Rola języka jest w tym obszarze zasadniczo inna niż wtedy,
gdy mówimy o języku w funkcji pobierania informacji konceptualnych na
wyjściu z poszczególnych modułów konceptualnych.
W celu potwierdzenia szczególnego udziału języka naturalnego w rozwoju
złożonych reprezentacji, przeprowadzono testy wykonywania podwójnego
zadania (dual task studies) mające wykazywać, że wykonywanie zadań wymagających połączenia informacji z dwóch centralnych modułów ulegało
znacznemu obniżeniu, gdy były one zakłócane przez dochodzące z tła sygnały werbalne. W jednym z nich proszono badanych o rozwiązanie jednego
z zadań na orientację przy jednoczesnym śledzeniu (tj. powtarzaniu) mowy
odgrywanej im przez słuchawki. W drugim otrzymali te same zadania,
a jednocześnie wystukiwali (rękami) rytm odgrywany im przez słuchawki.
Hipoteza była taka, że śledzenie mowy całkowicie zajmie zdolność używania
języka, podczas gdy śledzenie rytmu tego nie uczyni; przywiązywano przy
tym wielką wagę do tego, aby oba te zadania wymagały w równym stopniu
zaangażowania pamięci. Wyniki tych badań były uderzające.
Śledzenie mowy negatywnie wpływało na zdolność badanych do rozwiązywania zadań wymagających integracji cech geometrycznych i niegeometrycznych. Przeciwnie,
śledzenie rytmu stosunkowo nieznacznie obniżało efektywne wykonywanie działania.
Co więcej, eksperyment wykazał, że śledzenie mowy nie obniżało zdolności badanych
do wykorzystywania informacji niegeometrycznych jako takich – potraﬁ li oni łatwo
rozwiązywać zadania wymagające jedynie pamięci cech przedmiotowych. Wydaje
się więc, że to sam język umożliwia badanym połączenie cech geometrycznych z niegeometrycznymi, dokładnie jak przewiduje hipoteza, że język jest medium myślenia
międzymodularnego (cross-modular) [Carruthers, 2002, s. 666; Hermer-Vazquez, 1999].

W komentarzu do tych danych słyszymy najczęściej, że to sam język
pozwala podmiotom na łączenie własności z różnych dziedzin, właśnie tak,
jak przewiduje to hipoteza, że język jest środkiem myślenia międzymodułowego [Carruthers, 2002, s. 667]. Rodzaj tych danych ma świadczyć na rzecz
generalnej tezy, że język odgrywa szczególną rolę w rozwoju specyﬁcznie
ludzkich zdolności poznawczych [Spelke, Tsivkin, 2001, s. 45]5.
5

„Although the compositional semantics of a natural language intricate and not fully
understood, one thing is clear: the rules of combining words in a sentence apply irrespective of the core knowledge system that constructs the representation to which each word re-
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Podkreśla się dalej, że powyższa hipoteza zmusza nas do przyjęcia nieklasycznego wyjaśnienia tworzenia mowy. Klasycznie rzecz biorąc, mowa
zaczyna się od myśli – z mentalnym przedstawieniem wiadomości, która
ma być zakomunikowana, następnie zaś korzysta się ze środków językowych
(jednostki leksykalne i fonologiczne, struktury syntaktyczne itd.) w taki sposób,
żeby wyrazić tę myśl w mowie [por. Levelt, 1989]. Uważa się, że w świetle
tych badań nie można zgodzić się na taki model. Innymi słowy, twierdzi się,
że nie można przyjąć, iż wypowiedzenie zdania „Zabawka jest na lewo od
niebieskiej ściany” poprzedzone jest wytworzeniem myśli zabawka jest na
lewo od niebieskiej ciany, skoro odrzuca się możliwość, aby ten rodzaj
myśli mógł zaistnieć niezależnie od języka naturalnego.
Widzimy więc wyraźnie, że tam, gdzie mówi się o myślach, które w sposób
powszechny opisuje się jako ogólne lub wiążące różne informacje czy jako
złożone lub kreatywne, to mówi się o myślach, których zrealizowanie zależy
bezpośrednio od języka. Nie istnieją one uprzednio względem języka. I nie
chodzi tylko o to, że ich nośnikiem jest język naturalny, lecz nade wszystko
o to, że mechanizm ich zaistnienia jest związany z mechanizmami obecnymi
w języku naturalnym. Zakłada się więc, że w tych przypadkach, gdzie nie
mówimy o myślach związanych z poszczególnymi dziedzinowo-specyﬁcznymi
systemami, lecz o myślach integrujących treści z różnych systemów wiedzy,
język wydaje się być środkiem modelującym ich połączenia oraz strukturę. W takiej sytuacji nie ma innego wyjścia, jak przyjąć, że te typy myśli
modelowane są z poziomu struktur formalnych, a o występujących w nich
połączeniach pojęciowych decyduje składnia danego języka.
Wypowiadając przytoczone wnioski autorzy powyższych badań podkreślają, że nie jest to jedyny obszar rozważań świadczący na korzyść ich
hipotezy. Wiele danych potwierdzających powyższe rozwiązanie pojawia się
obecnie w badaniach dotyczących zdolności arytmetycznych związanych
z pojęciem liczby. Istnieje wiele badań wskazujących, że język jest tu tym
czynnikiem, dzięki któremu dochodzi do ukształtowania nowych pojęć
swoistych dla naszego gatunku [Spelke i Tsivkin, 2001; Spelke, 2003; Carruthers, 2002]. W tym obszarze rozważa się oczywiście najbardziej proste
aspekty zdolności matematycznych, takie jak: rozróżnianie ilości, liczenie
itp. Zdajemy sobie jednak sprawę, że powyższe zdolności otwierają drogę do
bardziej wyraﬁnowanych przedsięwzięć matematycznych naszego umysłu.
Stąd, sięgając do najbardziej elementarnych gałęzi matematyki, dotykamy
fers. Once a speaker has learned the expression left of X and a set of terms for people, places,
numbers, events, objects, collections, emotions, and other entities, she can replace X with
expression that refer to entities from any and all of those domains (e.g., left of the house
where the happy old man cooked a 14-pound turkey for his family last Thanksgiving) natural
language therefore can serve as a medium for forming representations that transcend the
limits of domain-specific, core knowledge system” [Spelke, 2003, s. 296].
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jej podstaw – pamiętając przy tym, iż liczby są także częścią doświadczenia
przeciętnego człowieka. Reprezentacje liczbowe są podporą wielu naszych
doświadczeń, a ich istnienie i obecność akceptujemy niejako naturalnie. Nie
uwalnia nas to jednak od przekonania, że umiejętności matematyczne są
rodzajem zdolności umysłu zarezerwowanym poniekąd dla nielicznych. Te
dwa doświadczenia sprawiają, że zajęcie się matematycznymi zdolnościami
jest ﬁlozoﬁcznie niezmiernie intrygujące. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że
zajmujemy się czymś bardzo swoistym dla naszego umysłu.

4.

jzyk a mylenie matematyczne 6

Powiedzieliśmy we wstępie oraz przed momentem, że obszar myślenia
matematycznego związany z przeprowadzaniem operacji arytmetycznych
i posługiwaniem się pojęciem wielości i liczby stanie się dla naszych rozważań
głównym przedmiotem odniesienia. Wybór nie jest przypadkowy z pięciu
powodów. Po pierwsze, istnieje głęboko zakorzenione w nas przekonanie, że
zdolności matematyczne są tym rodzajem zdolności, gdzie uwidacznia się
najlepiej swoistość przejawianej przez ludzi inteligencji. Po drugie, istnieje
dość rozpowszechnione przeświadczenie, że odnosząc się do zdolności
związanych z operowaniem pojęciem liczby, możemy pokazać, jak dalece
oddaleni jesteśmy od świata zwierząt. Po trzecie, sądzi się, że jest to obszar,
w ramach którego najlepiej uwidacznia się zintegrowanie wielu zdolności,
które źródłowo wiążą się z układaniem czegoś w grupy, odkrywaniem wielości czy różnicowaniem układów przedmiotów ze względu na ich wielość.
Po czwarte, istnieje rozpowszechnione przeświadczenie, że pojawienie
się umiejętności dostrzegania wielości, odróżniania ich między sobą oraz
uchwytywanie następstwa wielości, powiązane jest z wyuczeniem się często
na pamięć wyrażeń liczbowych. Po piąte, istnieje utrwalone przekonanie, że
jest to obszar, w ramach którego najbardziej uwidaczniają się różnice między
nominalizmem a różnymi formami realizmu, co pozwala ustawiać głoszone
tezy w szerszym kontekście.
6

Sporą część rozważań w tym paragrafie a także następnym przedstawiłem po raz
pierwszy w tekście Modularyzm – Język – Liczba. O językowych uwarunkowaniach myślenia matematycznego [2007].
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Spróbujmy przybliżyć niektóre z wymienionych kwestii. Zauważmy, że
liczenie, dodawanie, odejmowanie, podawanie dokładnych wielkości, odpowiadanie ile czegoś jest, porządkowanie zbiorów ze względu ilość posiadanych
przez nie elementów należą do tych kategorii procesów i operacji poznawczych, które dość powszechnie określamy mianem swoistych dla naszego
gatunku. Wszelkie formy operowania liczbą, przeliczanie obiektów w danym
układzie przedmiotów, umiejętności dostrzegania struktury kwantytatywnej,
zdolność operowania pojęciem liczby, są czymś, co wyróżnia nasze zdolności
kognitywne na tle zdolności obserwowanych poza ludźmi. Sądzimy również,
że dzięki zdolnościom arytmetycznym – szczególnie takim operacjom, jak
liczenie w nieograniczony sposób, operowanie ułamkami, posługiwanie
się pojęciem zera, wykonywanie operacji na liczbach ujemnych – w dość
radykalny sposób przewyższamy poznawczo świat zwierząt. Nawet jeśli
uwzględnimy zdolności zwierząt typu wybory przedmiotów ze względu na
liczbę umieszczonych plamek czy fakt, że niektóre z nich są zdolne do prostego uporządkowania liczb od 1 do 4 oraz ponumerowania przedmiotów
sugerującego zdolności dodawania, nie ulega wątpliwości, że w tym obszarze
istnieje dość oczywista przepaść między nami i zwierzętami [Griﬃn, 2004,
s. 128-131; Spelke, Tsivkin, 2001, s. 46; Barrow, 1996, s. 65-67]. Podobieństwa
nie mogą przesłonić oczywistej dysproporcji.
Mówienie o podobieństwach i radykalnej różnicy sugeruje najczęściej
potrzebę opracowania tego, co wspólne i tego, co różne nie tylko od strony
wskazywania konkretnych zadań, lecz nade wszystko od strony scharakteryzowania kompetencji i pojęć z nimi związanych. W tym kontekście mówi
się najczęściej o różnicy między zdolnością do różnicowania wielości a przeliczaniem wielości, między dostrzeganiem kwantytatywnych różnic między
dwoma układami przedmiotów a przypisywaniem liczby, czy wreszcie operowaniem zmysłem wielości a pojęciem liczby. Analizując samo przejście od
jednych zdolności do drugich pokazuje się, jakiej zmianie podlegają pierwotne
zdolności i jak są one powiązane z posiadaniem konkretnych pojęć i myśli.
Dla naszego toku rozważań kluczowe jest jednak inne ogólne przeświadczenie, a mianowicie, że te swoiste zdolności matematyczne związane
z operowaniem pojęciem liczby i z przekroczeniem etapu posługiwania się
zmysłem wielości są nieprzypadkowo powiązane z nabywaniem zdolności
językowych (nie tylko powiązanych z nabyciem umiejętności posługiwania
się cyframi). W tym miejscu nie chodzi jeszcze o specyﬁczne argumenty
na rzecz jakiegoś konkretnego rozwiązania, lecz o przywołanie pewnych
intuicji lub spostrzeżeń, które tworzą klimat i tło dla postawienia tej kwestii
w szczególny sposób, czym zajmiemy się za chwilę. W planie tych ogólnych
spostrzeżeń obecne jest przeświadczenie, że bez cyfr unaocznienie sobie
wielkich liczb nie byłoby możliwe lub zajmowałoby zbyt wiele czasu. Często
głosi się zdanie, że bez tych słów cała arytmetyka byłaby dla nas bezuży-
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teczna. Ważne w tym obszarze jest również spostrzeżenie, że odpowiedni
zapis symboli liczbowych odgrywa często niebagatelną rolę, jeśli chodzi
o określenie pozycji cyfry z określoną wartością oraz późniejsze wykonywanie odpowiednich zdań. Tę intuicję dobrze obrazuje zestawienie wykonania
tego samego zadania dodawania przy pomocy cyfr rzymskich i arabskich.
CCCLXV
DCLI
MXVI

365
651
10167
7

Ważne spostrzeżenie oparte na wielu badaniach jest tu takie, że wykonując poszczególne obliczenia arytmetyczne, informacje w krótkoterminowej
pamięci oraz w pamięci roboczej są przechowywane w formie fonetycznej
i wspierane mechanizmem bezgłośnej artykulacji (czyli, jak mówi się w ramach teorii pamięci roboczej przez pętlę fonologiczną) [por. Smith, 1999,
s. 888-890; Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2006, s. 344-346]. Istotne tło dla
stawiania hipotezy łączącej zdolności matematyczne z językiem stanowią
również badania związane z obrazowaniem (skanowaniem) pracy mózgu
przy wykonywaniu określonych zadań kognitywnych. Przy ich pomocy
pokazuje się, że aktywność metaboliczna mózgu w czasie wykonywania
zadań arytmetycznych pojawia się w tych samych obszarach mózgu, które
są pobudzone i biorą udział w naszej aktywności językowej [Dębiec, 2002,
s. 82; Gelman, Butterworth, 2005, s. 6-7; Feigenson, Dehaene, Spelke, 2004,
s. 307-314]. Uwzględniając wyłącznie przywołane dane, dostrzegamy wielowarstwowe uzasadnienie dla pytania, które swego czasu postawił już Leibniz
Załóżmy, że ktoś uczy się arytmetyki [...]. Czego się uczy? Czy uczy się czegoś oprócz
słów? Czy kiedy uczy się, że dwa pomnożone przez dwa równa się cztery, to poznaje
coś więcej niż nazwę cyfry, której użycie później w mówieniu i obliczaniu jest bardziej
ekonomiczne? A mimo to bez takich słów czy innych stałych znaków na właściwych
miejscach, arytmetyka byłby dla nas całkowicie bezużyteczna [...]. Nikt nie mógłby
7
Barrow pokazując, na czym polega wartość pewnych zapisów cyfrowych względem innych, zestawia przywołane przez nas w tekście dwa zapisy cyfrowe i pokazuje, jakie trudności
wynikają z zapisu tego samego równania za pomocą cyfr rzymskich, który nie jest oparty na
systemie pozycyjnym. „W zapisie rzymskim nie ma po prostu żadnej zasady, która umożliwiałaby systematyczne wykonywanie obliczeń. Jedyne wyjście, aby uzyskać wynik, to wykonać
dodawanie po prawej stronie i następnie zapisać odpowiedź liczbą rzymską. Ponieważ w sumowaniu liczby rzymskich rzędy nic nie znaczą, musimy skorzystać z jakiegoś prymitywnego
sposobu rachowania, choćby liczydła, i dopiero potem możemy zapisać odpowiedź w cyfrach
rzymskich. Sama notacja nie stanowi żadnego algorytmicznego narzędzia; zauważmy, że te
trudności pojawiają się już na poziomie dodawania, a o systematycznym dzieleniu i mnożeniu
takimi symbolami nie ma co myśleć. Natychmiast widać korzyści, jakie niesie dobry zapis
pozycyjny w rodzaju naszego, który wykonuje za nas kawał roboty”[ Barrow, 1996, s. 122-123].
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dokonywać obliczeń zwłaszcza na bardzo dużych liczbach bez nazw czy znaków cyfrowych wtedy, gdyby na przykład musiał wyraźnie przedstawić sobie każdą liczbę złożoną
ze wszystkich składających się na nią jednostek. Któż rzeczywiście mógłby wyobrazić
sobie wyraźnie jednostki zawarte w 1000.000.000.000 w czasie krótszym niż wiek
Matuzalema? A nawet gdyby potraﬁł, mógłby zapomnieć pierwsze jednostki, zbliżając
się do końca [Leibniz, 1950, s. 481 cyt. za Święczkowska, 1998].

Uwzględniając zarysowane wyżej szersze tło oraz widząc sens zadanego
wyżej pytania wpisującego się w kierunek naszych rozważań, możemy przejść
do nakreślenia bardziej specyﬁcznego ujęcia tej sprawy, jaką zamierzamy się
zająć. W ogólnym sensie interesuje nas zrozumienie umiejętności związanych
z liczbą oraz pokazanie, jak dochodzi do nabycia tych umiejętności, czyli w jaki
sposób dochodzi do wykształcenia się umiejętności arytmetycznych swoistych
dla ludzi. Szczególnie interesuje nas kwestia, jaką funkcję w rozwinięciu
tych zdolności czy też przekroczeniu elementarnych zdolności związanych
bardziej ze zmysłem wielości niż pojęciem liczby odgrywa język naturalny.
Spelke i Tsivkin przyjmują, że w ramach rozważań na podaną wyżej
kwestią da się wyróżnić trzy trendy. Według pierwszego, przyjmuje się, że
ludzie wyposażeni są w gatunkowo-specyﬁczny system wiedzy liczbowej
(knowledge of number) i że te specyﬁczne dla ludzi reprezentacje liczbowe
pojawiają się wtedy, gdy dzieci zastosowują ów system do wyróżniania
liczności (numerosities) i rozpoznawania relacji między nimi. Drugi trend
sprowadza się do przeświadczenia, że ludzie i zwierzęta wyposażeni są
w ten sam system liczbowy, różnica zaś, która ich dzieli, ma swoje źródło
w ilościowej przewadze, która dotyczy zwiększonych zasobów pamięci oraz
ogólnej inteligencji. Według trzeciego trendu najogólniej rzecz ujmując, w początkowej fazie rozwoju ludzie posiadają podobne zdolności arytmetyczne,
co zwierzęta, ale wraz z rozwojem specyﬁcznego języka rozwijają jednak
nowe zdolności reprezentowania ilości oraz operowania liczbą, które istotnie wykraczają poza posiadane pierwotnie systemy reprezentujące wielość
(liczność) [Spelke, Tsivkin, 2001, s. 46-47].
Wyróżniony przez Spelke i Tsivkin trzeci trend wpisuje się w pewnym istotnym wymiarze w ramy propozycji, wedle której myślenie arytmetyczne – traktowane w aspekcie swojej swoistości gatunkowej – jest
w znacznym stopniu językowo zależne. W ramach tego stanowiska panuje
jednak dość istotne zróżnicowanie. Zwolennicy tezy, że język naturalny
jest łącznikiem w intermodułowej komunikacji starają się nadać własnej
propozycji odmienny charakter. Uznając przemożny wpływ języka naturalnego na rozwój i kształt nabywanych zdolności arytmetycznych, nie
przekreślają istnienia przedwerbalnych systemów rozróżniania liczności
lub wielości oraz nie wykluczają, że pewne zdolności liczbowe, dające się
zaobserwować zwłaszcza u małych dzieci, są dość zbieżne ze zdolnościami,
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które spotykamy u zwierząt. Sugerują oni raczej, że językowi zawdzięczamy
przekroczenie początkowych faz rozwoju i przezwyciężenie ograniczeń
przedwerbalnych systemów liczbowych. Język jednak nie tyle rozwija poszczególne podstawowe zdolności arytmetyczne na poziomie poszczególnych modułów (systemów poznawczych), ile sprzęga je w pewne całości,
tworząc nowe systemy intermodułowe. Obecność języka nie doprowadza
również do wymazania lub zaniku przedwerbalnych zdolności liczbowych.
Uchwycenie kluczowych punktów w omawianej tutaj propozycji wymaga szczegółowej analizy porównawczej, pokazującej różne wersje stanowisk, które można umieścić pod szyldem propozycji uznających zależność
myśli zawierających jednostki liczbowe od języka. Istotne jest zbudowanie
odpowiedniego kontekstu, pozwalającego dostrzec specyﬁ kę rozwiązania,
które proponują zwolennicy tezy, że język służy jako nośnik umożliwiający
łączenie informacji z odrębnych modułów [Spelke, Tsivkin, 2001, s. 81]. Stąd
zanim przejdziemy do przeanalizowania właściwej teorii, rozważmy trzy
inne propozycje oraz zbiór zastrzeżeń, jakie wobec każdej z nich zgłaszają
autorzy omawianej przez nas teorii.

4.1. Od kompetencji językowej do zdolności matematycznych
(N. Chomsky)
Radykalne i jednoznaczne stanowisko w kwestii relacji, w jakiej zdolność
liczenia pozostaje do języka prezentuje Chomsky. Według niego jest możliwe,
że zdolność liczbowa rozwinęła się jako efekt uboczny zdolności językowej.
W interesującym nas aspekcie – według Chomsky’ego – język posiada własność
wyraźnej nieskończoności. W tym przypadku chodzi o rekurencyjność języka,
polegającą na tym, że każde zdanie przez dodawanie zdań podrzędnych może
być rozbudowywane w nieskończoność. Tę regułę stosujemy wielokrotnie do
rozbudowywania ciągle tego jednego zdania [Chomsky, 1988; por. Lyons, 1998,
s. 53]. Podkreślana tutaj zdolność do nieskończonego rozbudowywania zdania,
powiązana z rekurencyjnością, jest dla Chomsky’ego głównym przedmiotem
zainteresowania. W kompetencji liczbowej szczególnie warta podkreślenia jest umiejętność intuicyjnego uchwycenia nieskończoności. W nauce
liczenia punktem kluczowym jest odkrycie, iż proces dodawania może być
kontynuowany w nieskończoność [Chomsky, 1988, s. 167]. W związku z tym
Chomsky pisze „możemy myśleć o ludzkiej zdolności liczenia jako istotnie
wyabstrahowanej z ludzkiego języka, zachowującej mechanizm dyskretnej
nieskończoności a eliminującej pozostałe specyﬁczne cechy języka” [tamże,
s. 169]. Nabycie języka jest de facto nabyciem rekursywnej syntaktyki, czyli
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rekursywnych reguł języka, które następnie podmiot derywatywnie stosuje
w procesie liczenia, rozbudowując ów proces w nieskończoność [por. Bloom,
2000, s. 234; por. Mecner, 2005, s. 54; Rosner, 1995].
Zwolennicy tezy, że język jest środkiem integrującym dane z różnych
modułów, dla których właśnie zdolność (władza) językowa jest tym, co
pozwala osiągnąć swoiste dla ludzi kategorie myślenia, choć z pewnością
czują się w jakiś sposób spadkobiercami idei Chomsky’ego, to jednak, gdy
chodzi o rozwiązanie swoistości myślenia arytmetycznego, czyli tego, które
związane jest operowaniem liczbą, nie podzielają propozycji Chomsky’ego do
końca. Z trzech co najmniej powodów. Po pierwsze, wątpliwość może budzić
założenie, że wyłanianie się zdolności liczenia i umiejętności rozpoznawania
wielości jest uruchamiane wyłącznie dzięki szczególnym własnościom nabywanego języka naturalnego. W takiej sytuacji cały mechanizm określany
zdolnością liczenia, od momentu uruchomienia po dojrzałe ukształtowanie,
miałby jedynie charakter werbalny. Carruthers, Spelke i Tsivkin sądzą, iż
język należy umiejscowić na innym poziomie, w miejscu, gdzie dochodzi do
zintegrowania przedjęzykowych funkcji, dzięki którym niezależnie od języka
(systemu wyrażeń liczbowych) jesteśmy zdolni do rozpoznawania przybliżonych
wielości lub odróżniania małych liczności. Mechanizm językowo zależny nie
może wykluczać istnienia mechanizmów przedjęzykowych. Po drugie, takie
rozwiązanie sugeruje wyraźnie, że ludzkie rozumienie liczby ma całkowicie
odmienne podstawy i jest zupełnie niezwiązane ze zdolnościami liczbowymi
odkrywanymi u zwierząt. Zdolności matematyczne wzięte w całości są bowiem
produktem ubocznym, czymś derywatywnym w stosunku do tych zdolności
językowych, które są swoiste wyłącznie dla naszego gatunku. W tym sensie
nie ma tu miejsca na ciągłość pojmowaną ewolucyjnie. To jest drugi powód
– jak można sądzić – który dystansuje zwolenników analizowanej tutaj tezy
od rozwiązania Chomsky’ego [por. Bloom, 1994, s. 184]. Po trzecie, z wielu
szczegółowych badań psychologicznych prezentowanych przez Wynn, Blooma,
Dahaene wynika dość jasno, że we wstępnym rozwoju dzieci w odniesieniu
do zdolności arytmetycznych nie spotykamy się ani z wyraźną nieskończonością, ani z generatywnością, czyli własnościami centralnymi dla kompetencji językowej, o których mówi Chomsky [Bloom, 1994, s. 185; Wynn, 1990].

4.2. Od lingwistycznych wskaźników do pojęcia liczby (P. Bloom)
Innym rozwiązaniem jest koncepcja, wedle której umiejętność operowania liczbą, zdolność dostrzeżenia, do czego odnoszą jednostki liczbowe, świadomość,
że liczbą orzekamy o wielkościach, jest rodzajem wiedzy, która kształtuje się
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w wyniku istniejących w języku naturalnym wskazówek. Głosi się tutaj, że
w języku istnieją specyﬁczne wskaźniki, dzięki którym dzieci nabywają odpowiedniego rozumienia liczby oraz wiedzy, że orzekanie liczby różni się od predykacji barw i wielu innych własności przedmiotów. W książce How Children
Learn the Meaning of Words Bloom poddaje pod rozwagę projekt, wedle którego
wczesna wiedza dzieci dotycząca znaczenia i funkcji wyrażeń liczbowych
pochodzi z uwagi nakierowanej na wskaźniki istniejące w języku naturalnym.
Wczesna wiedza dzieci na temat znaczenia cyfr, tzn., że dane słowa odnoszą się do
poszczególnych liczb, pochodzi ze zwracania uwagi na wskazówki językowe, takie jak:
kolejność słów względem innych słów w zdaniu, współwystępowanie tych słów z nieodmiennymi morfemami czy odróżnianie policzalnych i niepoliczalnych rzeczowników,
które przez te słowa są modyﬁ kowane [Bloom, 2000, s. 221].

Jak widać, niektóre z tych wskazówek mają bardziej charakter syntaktyczny a inne semantyczny. Przyjrzyjmy się bliżej kilku z nich: (a) wyrażenia
liczbowe mogą być używane wyłącznie z przeliczalnymi rzeczownikami
i w tym sensie dziedzinowo zbliżają się do pewnej grupy kwantyﬁkatorów
(another, many); (b) wyrażenia liczbowe nie mogą występować wraz z modyﬁkatorami (modiﬁers). Bez żadnych przeszkód można powiedzieć bardzo
czerwona róża lub trochę czerwona róża, analogiczna modyﬁkacja wyrażenia liczbowego jest jednakże wykluczona (bardzo pięć róż, trochę pięć róż);
(c) wyrażenia liczbowe poprzedzają przymiotniki we frazach nominalnych
typu NP. Mówimy dwa wielkie psy, a nie wielkie dwa psy. Każdy z tych
wskaźników, zdaniem zwolenników opisywanego projektu, ukierunkowuje
zrozumienie, czym jest liczba. Wskazują one łącznie, że orzekanie liczby
wymaga wyróżnienia zbioru indywiduów (wskaźnik a), następnie, że dzięki
liczbie wyróżniamy wyraźne (nieciągłe), absolutne własności (wskaźnik b);
w końcu, że wyrażenia liczbowe nie odnoszą się do indywiduów, do ich własności typu wielki, brązowy, lecz do zbiorów tych indywiduów (wskaźnik c).
Badania lingwistyczne i statystyczne – przywoływane przez Blooma –
potwierdzają obecność tych wskaźników w języku, z którymi dzieci spotykają
się w swoim otoczeniu. Niemniej obecność powyższych wskaźników, ich
wysoka frekwencja, nie potwierdza, że istnieje – jak mówi Bloom – „przyczynowe powiązanie między wskaźnikami językowymi a wiedzą dzieci”
[tamże, s. 231]. Nie można wykluczyć, że dojrzałe rozumienie liczby, w tym
predykacji liczby, powiązane jest z innymi mechanizmami i to takimi, które
nie są natury lingwistycznej. Ponadto trzeba pamiętać, że istnieje dość duże
zróżnicowanie między językami, a tym samym rodzajami wskaźników wymienionych wyżej [por. Barrow, 1996, s. 47-150]. W wielu językach brakuje
bowiem tych syntaktyczno-semantycznych różnic, które obserwujemy czy
to w języku angielskim, czy polskim. Dodatkowo, co dokładnie pokazuje
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Pinker, dla wielu znaczeń słów nie znajdziemy wprost wskaźników syntaktycznych, które jednoznacznie wyznaczałyby rozumienie znaczenia. Co nie
mniej ważne, nie możemy zapominać, że generalną tendencją u dzieci jest
odnoszenie nazwy do konkretnego przedmiotu lub kojarzenie jej z konkretnymi własnościami. Nadto, używając wyrażeń liczbowych, numerując każdy
poszczególny przedmiot, postępujemy tak, jakbyśmy nazywali przedmioty.
Kontekst syntaktyczno-gramatyczny może być często mylący, np. jeśli powiemy „podaj mi tacę, nie tę czerwoną, lecz tę chromową” większość dzieci
wyciąga wniosek, że wyrażenie chrom odnosi się do koloru tylko dlatego,
że było skontrastowane z wyrażeniem czerwony [por. Wynn, 1992, s. 222;
por. Wygotski, 1989]. W tym miejscu przypomnijmy, że wyrażenia liczbowe
często występują w takiej pozycji, która sugeruje, że są one przymiotnikami
– takimi samymi, jak wielki, okrągły itp. Odnotowując te fakty widzimy, że
w języku istnieje wiele wskaźników stojących w pewnym konﬂikcie. Mówiąc
inaczej, wskaźniki te nie są jednoznaczne, nie są rozstrzygające same z siebie,
niejako „z automatu”. Słuszna byłaby chyba w tym miejscu sugestia, że gdyby
rozwiązanie Blooma było słuszne, to dziecko od samego początku musiałoby
posiadać dość rozbudowaną wiedzę o różnych gramatyczno-syntaktycznych
własnościach, pozwalającą na orientację we wskaźnikach. Nie mogłaby
to być wiedza ograniczająca się tylko do jakiejś jednej lub kilku prostych
syntaktycznych własności, lecz uwzględniająca cały wachlarz informacji
[tamże, s. 222]. Trudno założyć, że dziecko dysponuje tak bogatą wiedzą
oraz że posiada wyraﬁnowane zdolności pozwalające mu rozstrzygać, które
ze wskaźników trzeba odrzucić, a które uznać. Zakłada się tutaj również, że
zdolności liczbowe są bezpośrednio związane ze wskaźnikami określonego
języka, co może sugerować, że bez tych wskaźników nie można w ogóle mówić o umiejętnościach określanych mianem liczbowych czy arytmetycznych.
Zwolennicy widzenia w języku naturalnym medium dla nie dziedzinowo-specyﬁcznego myślenia zgadzają się, że językowi zawdzięczamy wiele. Fakt
ten nie może jednak przesłaniać ustaleń pokazujących, że ludzie dysponują
zdolnościami umysłowymi w zakresie poznania matematycznego (ilościowego), które nie są związane z językiem. Ponadto poszukiwanie wskaźników
w określonym języku – dzięki którym podmiot miałby nabywać lub co
najmniej korygować swoją wiedzę dotyczącą znaczenia wyrażeń liczbowych – byłoby powiązaniem uniwersalnych umiejętności umysłowych
z wskaźnikami swoistymi dla poszczególnych języków. Do podanych uwag
zwolennicy tezy języka jako intermodułowego łącznika dodają jeszcze dwie
kolejne uwagi. Zdaniem Spelke i Tsivkin na etapie przedwerbalnym podmiot
odróżniając przybliżone wielości, intuicyjnie kieruje swoją uwagę na zbiór
a nie na przedmioty tego zbioru. Zdolność odnoszenia się do zbioru (do
samej ilości) jest więc uprzednia w stosunku do wiedzy rozwijanej wraz
z nabyciem odpowiednich wskaźników językowych. Następnie, tym, co

Źródło: Academicon.pl



jzyk jako rodek tworzenia myli

interesuje Spelke i Tsivkin, to odkrycie w języku określonego mechanizmu
łączącego działające samodzielnie przedwerbalnie systemy liczbowe.

4.3. Od reprezentacji wielości do reprezentacji ilości
(Gallistel i Gelman)

Po poczynionych wyżej uwagach przejdźmy do trzeciej propozycji, zaproponowanej przez Gallistel i Gelman, która przypisuje językowi funkcję
udoskonalania istniejącego niezależnie systemu reprezentowania przybliżonych wielości [Gallistel i Gelman, 2000, s. 59-65]. Podkreśla się, że dzieci
we wczesnym stadium rozwoju oraz zwierzęta są zdolne do rozpoznawania
liczności dzięki posługiwaniu się mentalnymi reprezentacjami wielości, które
odznaczają się ciągłą zmiennością. Powyższe reprezentacje nie informują
o dokładnej ilości (liczebności), lecz sygnalizują ją wyłącznie w przybliżeniu.
Aby zobrazować powyższy mechanizm, określany często mianem oscylatora
[Gallistel i Gelman, 2000; Xu i Spelke, 2000; por. Dębiec, 2002, s. 58-59]
lub zmysłu liczbowego i odróżnić go w precyzyjny sposób od umiejętności
rozpoznawania dokładnej liczebności, czyli mechanizmu związanego już
z językiem, autorzy referowanych badań mówią o dwóch zasadach, które
dobrze obrazują, jak działa i jakie ma ograniczenia przedwerbalna zdolność
rozpoznawania liczności. Mówi się tutaj o „efekcie wielkości” (the Magnitude Eﬀect), zgodnie z którym zdolność odróżniania liczności różniących się
równą liczbą spada wraz ze wzrostem ilości (trudniej jest odróżnić 10 od
12 niż dostrzec różnicę między 2 a 4) oraz o „efekcie oddalenia” (Distance
Eﬀect), zgodnie z którym umiejętność odróżnienia dwóch liczności spada,
kiedy odległość między dwoma licznościami ulega zmniejszeniu (trudniej
jest odróżnić 3 od 4 niż 3 od 8). Gallistel i Gelman interpretują ten system
odróżniania przybliżonych wielości jako system, który reprezentuje liczność
poprzez system mentalnych wielości, będących reprezentacjami obrazowymi,
przestrzennie zorganizowanymi (analogowymi), charakteryzującymi się ciągłą zmiennością [por. Laurence, Margolis, 2006, s. 220-21; Campbell, 1994].
Zgodnie z tym programem, nabywany językowy system liczenia pozwala
utworzyć reprezentacje liczbowe w precyzyjny sposób. Dzięki rozwijanej
umiejętności werbalnego liczenia nabywamy pojęcia pozytywnych liczb całkowitych. Efektem nabywanej umiejętności jest zdolność reprezentacyjnego
uobecnienia dokładnej wielości, co Gallistel i Gelman nazywają wyróżnieniem liczb całkowitych spośród liczb rzeczywistych. „Sugerujemy, że system
liczb rzeczywistych jest psychologicznie systemem pierwotnym (primitive),
zarówno w ﬁlogenetycznym, jak i ontogenetycznym sensie. Naszą tezą jest
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pokazanie, że kulturowe wynalezienie liczb naturalnych było platońskim
ponownym odkryciem systemu leżącego u podstaw systemu niewerbalnego”
[Gallistel, Gelman, Cordes, 2005, s. 247-248]. Można zatem powiedzieć, że
język pozwala przejść od mentalnych reprezentacji wielości (mental magnitudes) do reprezentacji dokładnych liczności (numerosities). Innymi słowy,
język wnosi pewien rodzaj wyraźności symbolicznej (discrete symbols) i, jak
mówią Gelman i Cordes w tekście Counting in Animals and Humans, jest
to proces re-reprezentanacji, czyli eksplicytnego ukazania czegoś, co istniało
w formie implicytnej (Gelman i Corde, 2001, s. 294). Można więc powiedzieć,
zgodnie z podanym wyjaśnieniem, że język działa jak pewien rodzaj ﬁltra.
Język zmienia funkcjonalnie pewne przedwerbalne umiejętności, dzięki niemu
jesteśmy w stanie wyjść poza ograniczenia przedwerbalnego systemu a tym
samym rozwinąć zdolności, których nie spotykamy ani u dzieci, ani w świecie
zwierząt. W opinii Laurence’a i Margolis, jeśli tak postawimy sprawę, to uznajemy, że niewerbalny system rozróżniania przybliżonych wielości jest głównym
punktem wyjścia w procesie nabywania systemu werbalnego – jest czymś
co ukierunkowuje dzieci na dostrzeżenie doniosłości systemu werbalnego
[Laurence i Margolis, 2006, s. 226-227]. Kiedy mówi się tutaj o mechanizmie
werbalnym, mającym pełnić rolę transformatora pozwalającego na przejście od
odróżniania przybliżonych wielości do dokładnych wielkości, to tak naprawdę
chodzi tutaj o rutynę liczenia [Wynn, 1992, s. 220]. Przedmiotem krytyki ze
strony zwolenników widzenia w języku środka integrującego dane z różnych
systemów poznawczych jest centralne twierdzenie w teorii Gelman i Gallistel,
że dzięki językowi przedwerbalny system ulega transformacji, tzn. język odmienia ten system niejako od wewnątrz, sprawiając, że ulega on rozwojowi.
Według Spelke i innych zwolenników teorii widzącej w języku środek
integrujący dane z różnych konceptualnych dziedzinowo-specyﬁcznych
systemów poznawczych obecność języka i wywoływany dzięki temu rozwój nowych umiejętności nie jest w żaden sposób związany z rozwojem
lub transformacją jednego z podstawowych systemów wiedzy (związanych
z poszczególnymi modułami), za który można uważać zdolność dostrzegania
przybliżonych wielości. Wraz z rozwojem językowym pojawia się specyﬁczna
zdolność łączenia podstawowych systemów, same zaś systemy nie ulegają
wewnętrznemu rozwojowi. Widzimy więc, że zwolennicy tezy widzącej w języku rodzaj środka w wymianie informacji na poziomie międzymodułowym
podważają hipotezę, że zdolności umysłowe w zakresie matematyki mogą
rozwinąć się samorzutnie z przedwerbalnego systemu liczbowego w wyniku
jego wewnętrznego wzrostu. Kwestionują również, iż domniemany wewnętrzny
rozwój przedwerbalnego systemu liczbowego, zmierzający do wykształcenia
się swoistych dla ludzi zdolności umysłowych w zakresie matematyki, mógłby
być wywoływany ingerencją języka w wewnętrzny sposób funkcjonowania
tego przedwerbalnego systemu liczbowego [Spelke, 2003, s. 191].
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4.4. Język a wykształcenie się swoistych dla ludzi
zdolności matematycznych

Skierowane pod wyliczonymi wyżej propozycjami uwagi krytyczne, głównie
w duchu rozwiązania, które przy założeniu umiarkowanie rozległego modularyzmu mówi o integrującej roli języka w międzymodułowej komunikacji,
wskazują liczne wątki, które składają się na dane rozwiązanie. Zobaczymy,
że z jednej strony broniona będzie propozycja, która wyraża przyzwolenie
na istnienie tzw. przedwerbalnych zdolności, które zalicza się do zdolności
matematycznych, zaś z drugiej rolę języka określi w planie nie tyle rozwinięcia
tych zdolności z osobna, ile w planie ich połączenia w nową zdolność daleko
przekraczającą te dwie zdolności. Tym samym stawia się hipotezę, że osiągnięcie wiedzy na temat liczb naturalnych, swoistej dla naszego gatunku, odbywa
się poprzez połączenie reprezentacji dostarczanych przez dwa niewerbalne
systemy związane z poszczególnymi modułami. Język zaś, będąc systemem
generalnym i kombinatorycznym, integruje informacje przekazywane z dwóch
niewerbalnych systemów tak, że znajdują w nim swoje zespolenie i rozwinięcie.

4.4.1. Przedwerbalne zdolności matematyczne
Powiedzieliśmy już, że opis funkcji języka sprzęgnięty jest z przekonaniem
o istnieniu dwóch przedwerbalnych systemów reprezentujących liczbę, nazywanych mianem systemów jądrowych. Podkreśla się, że na tych dwóch
jądrowych systemach matematycznych, o których powiemy szerzej, opierają się
wspólne nam i innym gatunkom rudymentarne zdolności liczbowe [Feigenson,
Dehaene, Spelke, 2004]. Oba postulowane jądrowe systemy liczbowe (core
systems of number) nie wyłaniają się w drodze indywidualnej edukacji i nie
podlegają kulturowemu przekazowi – są one automatycznie zaprogramowane
i dostrojone do właściwych sobie danych, funkcjonując w podobny sposób
w całym okresie życia. Jednocześnie są one istotnie ograniczone co do swoich
możliwości. „Żaden z tych systemów nie jest podstawą pojęcia ułamka, pierwiastka kwadratowego, liczb ujemnych lub nawet dokładnych liczb całkowitych”
[Feigenson, Dehaene, Spelke, 2004, s. 307]. Wypada więc zapytać, o jakie tutaj
systemy chodzi, jakie są ich funkcje oraz dlaczego są odrębnymi systemami.
Pierwszy z dwóch przedwerbalnych systemów, o których się tutaj mówi
jest systemem precyzyjnie reprezentującym układy odrębnych indywiduów. Nazywa się go „systemem małych liczb”. Drugi system reprezentuje
w przybliżony sposób większe wielości. Nazywa się go „systemem dużych
liczb” [Spelka, Tsivkin, 2001, s. 82-84; Feigenson, Dehaene, Spelke, 2004,
s. 307-310; por. Laurence, Margolis, 2006]. Mając na uwadze pierwszy z tych
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systemów podkreśla się, że istnieje wiele danych świadczących, że na etapie
przedwerbalnym dziecko zdolne jest do dokładnego różnicowania małych
wielości, przykładowo dwóch obiektów od jednego lub dwóch od trzech
oraz odpowiednio sytuacji (a) 1 + 1 = 2 od sytuacji (b) 1 + 1 = 1 [Wynn,
1992, s. 749-750; Feigenson, Dehaene, Spelke, 2004, s. 308]. W aspekcie
przybliżenia tej zdolności można powiedzieć, że chodzi tutaj o zdolność
odróżniania w sposób dokładny tego, czy mamy przed sobą dwa, czy trzy
obiekty. Gdy przyjrzymy się temu, jak posługujemy się daną umiejętnością,
to wiemy, że kiedy patrzymy na małe zbiory, tak do pięciu przedmiotów, to
uzmysławiamy sobie natychmiast, w którym jest więcej przedmiotów oraz
niejako „widzimy” dokładną ilość [por. Barrow, 1996, s. 65-67]. Badania, które
się podejmuje, mają pokazać, że już dzieci w wieku sześciu miesięcy mają
zdolność odróżniania „zbiorów” ze względu na ich liczność oraz prostą zdolność dodawania i odejmowania. W eksperymencie myszka wkładana jest do
odsłoniętego dla dziecka pudełka, następnie podnosi się ekran zasłaniający
myszkę na scenie. Kiedy podniesiony jest ekran, dziecko widzi, że wkładana
jest druga myszka, następnie pokazuje się dwa scenariusze. Równocześnie
na jednym z nich po spuszczeniu ekranu na dół widać dwie myszki, zaś
na drugim jedną myszkę. Okazuje się, że dziecko zawiesza swój wzrok na
sytuacji z jedną myszką, co zgodnie z metodologią w tego rodzaju badaniach sugeruje, że jest to sytuacja nieoczekiwana (niezgodna z wynikiem)8.
8

Correct Outcome

Incorrect Outcome

Za Wynn 1992 oraz Laurence, Margolis, 2006.
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Obok wspomnianej zdolności, dzięki której dokładnie odróżniamy jeden
od dwóch, posiadamy równocześnie przedwerbalną umiejętność odróżniania
większych wielości w przybliżeniu. Potraﬁmy zróżnicować między sobą dwie
wielości, ale bez podania dokładnej liczby, a tym bardziej bez dostrzeżenia
dokładnej różnicy. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy te wielości pozostają
w stosunku 1:2, a liczba zbioru mniejszego nie przekracza w dolnej granicy
liczby 7 [Xu i Spelke, 2000, s. B5; Feigenson, Dehaene, Spelke, 2004, s. 308]9.
W tym kontekście chodzi o dwa odmienne typy reprezentacji, z których
pierwsza związana jest indeksacyjnie bardziej z samym przedmiotem, a druga
bardziej z samą wielością.
Jeden system reprezentuje małe liczby trwałych numerycznie odrębnych przedmiotów w sposób dokładny, biorąc pod uwagę również operacje dodawania i usuwania
indywidualnych przedmiotów ze sceny. Ten system nie reprezentuje tych indywiduów
jako zbiorów i dlatego nie pozwala dzieciom odróżniać ich pod względem wartości
kardynalnych. Drugi system reprezentuje duże liczby obiektów i zdarzeń jako zbiory
z wartościami kardynalnymi. Jednakże ten system nie reprezentuje zbiorów w sposób
dokładny i precyzyjny, nie jest on również zdolny do reprezentowania elementów tych
zbiorów jako trwałych, odrębnych indywiduów, i dlatego nie może uchwycić takich
numerycznych operacji, jak dodawanie lub odejmowanie [Spelke, 2003, s. 299].

Podkreśla się dalej, że wspomniane systemy funkcjonują oddzielnie
i w żaden sposób nie są powiązane reprezentacyjnie. Wyraźne oddzielenie
9

or

Za Xu, Spelke, 2000; Laurence, Margolis, 2006.

Źródło: Academicon.pl

jzyk a mylenie matematyczne



obu tych przedwerbalnych, jądrowych systemów jest sprawą pierwszej wagi10.
Zwraca się uwagę na kilka problemów. Po pierwsze, system odróżniania
w przybliżeniu wielkich liczb jest czuły na stosunek zachodzący między
wielkościami, zaś system odróżniania małych liczb zmienia się zależnie od
bezwzględnej liczby indywiduów. Po drugie, system odróżniania w przybliżeniu wielkich liczb jest odporny na zmiany mające charakter ciągły, podczas
gdy system małych liczb jest niezmiernie czuły na takie zmiany [Feigenson, Dehaene, Spelke, 2004, s. 311]. Po trzecie, reprezentacje numerycznie
odrębnych przedmiotów wykazują ograniczenie co do wielkości zbioru:
dla dzieci jest to 3, dla dorosłych 4. Reprezentacje wielości w przybliżeniu
są natomiast niezależne od wielkości zbioru; zarówno istoty ludzkie, jak
i zwierzęta mogą odróżnić zbiory 8-elementowe od 16-elementowych, oraz
16-elemenowe od 32-elementowych [Spelke, 2003, s. 297; Xu, 2003, s. B19,
B23]. Po czwarte, reprezentacje w przybliżeniu dużych liczności wykazują
ograniczenia w przedziale ułamka Webera między 1.5 a 2 dla sześciomiesięcznych dzieci, pomiędzy 1.2 a 1.5 dla dziewięciomiesięcznych dzieci,
a około 1.15 dla dorosłych, podczas gdy reprezentacje numerycznie odrębnych przedmiotów (w ramach systemu małych liczb) nie wykazują takich
ograniczeń, dzieci potraﬁą odróżnić 2 od 3, mimo że ułamek Webera jest
poniżej progu. Piąta różnica dotyczy tego, że na reprezentacje w przybliżeniu
dużych wielości nie ma wpływu rozmiar i ułożenie przedmiotów, których
ilości (w przybliżeniu) podlegają różnicowaniu, podczas gdy reprezentacje
jednego względem dwóch przedmiotów są wrażliwe na zmiany dotyczące
rozmiaru i ułożenia przedmiotów. Mając powyższe na uwadze podkreśla się,
że w takiej sytuacji trzeba uznać, iż dzieci rozróżniają zbiory 8-elementowe
od 16-elementowch na podstawie samej ilości. Rozmiar przedmiotów, ich
sposób ułożenia i skonﬁgurowania oraz obszar, jaki zajmują, nie są tutaj
czynnikami decydującymi o zróżnicowaniu tych dwóch zbiorów. Te czynniki
mają jednakże znaczny wpływ, gdy dzieci mają odróżnić 1 od 2 czy 2 od 3
przedmiotów. Ten fakt w zestawieniu z wyżej przywołanymi danymi sugeruje,
10

Mając powyższe na uwadze trzeba mieć świadomość, że to, co mówią Spelke i Tsivkin jest tylko częściowo zbieżne z uwagami, które podaje Barrow. Barrow zwraca uwagę, że
zarówno ludzie, jak i zwierzęta dysponują zmysłem liczbowym i intuicyjnym dostrzeganiem
małych wielkości. Bez liczenia dostrzegają, iż czegoś w pewnym zbiorze jest trzy lub cztery:
„Wiemy, że kiedy patrzymy na zbiory złożone z jednego, dwóch, trzech, czterech czy nawet
pięciu przedmiotów, to możemy natychmiast uzmysłowić sobie, ile elementów zawiera dany
zbiór. Natomiast kiedy przedmiotów jest więcej, tracimy ową łatwość i jeżeli chcemy wiedzieć,
ile ich jest, musimy po prostu je policzyć”[s. 66]. To, co mówi Barrrow, Spelke w nawiązaniu
do prac Xu, Wynn – mówiąc obrazowo – rozbija na czynniki bardziej podstawowe. Intencją
jest tutaj nie tyle podkreślenie, że istnieje zdolność dostrzegania wielości, wyprzedzająca
zdolność liczenia i od niej niezależna, ile podkreślenie, że na poziomie niezwiązanym z liczeniem mamy do czynienia z dwoma systemami radykalnie różnymi. Takie postawienie
sprawy zmienia zasadniczo funkcję języka.
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że różnicowanie jednego przedmiotu względem dwóch lub dwóch względem
trzech nie jest oparte na reprezentacji ilości i uformowanym pojęciu zbioru,
któremu przypisywana jest jakaś liczba kardynalna, mogąca być następnie
odniesiona do liczby innego zbioru utworzonego z numerycznie różnych
przedmiotów [Spelke, 2003, s. 298]. To, co powiedziane przekłada się także
na ograniczenia tych dwóch systemów.
A. Są one dziedzinowo specyﬁczne – reprezentują wąski wycinek w otoczeniu dziecka.
B. Są to systemy zadaniowo specyﬁczne – informacjami płynącymi z tych systemów
można kierować się tylko przy wykonywaniu wybranych zadań.
C. Są to systemy relatywnie hermetyczne – działanie poszczególnego systemu przebiega
bez udziału reprezentacji z innego systemu.
D. Są one wyizolowane – ich końcowe rezultaty nie są łączone z rezultatami z innego
systemu [Spelke, 2003 s. 291].

Wszystko to sprawia, że poznawcze zdolności liczbowe są niezmiernie
ograniczone. To, czego brakuje, to pojęcie (reprezentacja) zbioru indywiduów, co pozwalałoby reprezentować w dokładny sposób liczność zbioru bez
górnej granicy jego wielkości. Przy braku tego pojęcia wyrażenia liczbowe
albo reprezentują wyłącznie układy indywiduów, albo przybliżone wielości.
Bez pojęcia zbioru indywiduów system liczbowy nie ma wewnętrznej mocy,
aby reprezentować zarazem ilość (kardynalność) zbioru z uwzględnieniem
dokładnej liczby jego elementów w taki sposób, że usunięcie lub dodanie
poszczególnego przedmiotu ma wpływ na reprezentację zbioru. Co więcej,
taki system nie jest generatywny, nie posiada reguły tworzenia kolejno
następujących po sobie liczb całkowitych, tym bardziej nie charakteryzuje
się dyskretną nieskończonością [Feigenson, Dehaene, Spelke, 2004, s. 311].
Utworzenie pojęcia zbioru indywiduów wymaga więc połączenia informacji
z dwóch różnych systemów jądrowych [Spelke, 2003, s. 301].

4.4.2. Locus i funkcja języka
Nabywanie rutyny liczenia w otoczeniu języka naturalnego pozwala dostrzec,
że reprezentacje z obu systemów ukierunkowane są na ten sam aspekt rzeczywistości. Fakt, że wszystkie wyrażenia liczbowe (number words) ukazują
się w tym samym syntaktycznym kontekście, w trakcie rutynowo wykonywanego liczenia, może ukierunkowywać dzieci do poszukiwania wspólnego
reprezentacyjnego systemu dla tych terminów. Dzięki nabytym liczbowym
wyrażeniom i rozwijanej w związku z tym rutynie liczenia, dzieci – jak mówi
Spelke – odkrywają, że każde z liczbowych wyrażeń wyróżnia zbiór o więcej
niż jeden przedmiot od poprzedniego wyrażenia w podawanej sekwencji.
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Kiedy dzieci odwzorowują dwa i trzy do obu systemów: tych dla reprezentowania

indywiduów i tych reprezentujących zbiory, mogą dostrzec dwie rzeczy. Po pierwsze,
zastosowanie rutyny liczenia do systemu małych liczb ujawnia, że postęp od dwa
do trzy w procedurze liczenia wyznaczony jest przez dodanie jednego indywiduum
do zbioru. Po drugie, zastosowanie rutyny liczenia do zmysłu liczbowego (widzenia w przybliżeniu wielości) ujawnia, że postęp od dwa do trzy jest wyznaczany
przez wzrost kardynalnej wartości zbioru. Dzieci zaczynają tym samym rozumieć
zarówno sposób działania rutyny liczenia, jak i znaczenie wszystkich słów, które
ona obejmuje przez rozciągnięcie jej na wszystkie pozostałe kroki w procedurze
liczenia [Spelke, 2003, s. 302].

Zrozumienie właściwego znaczenia terminu dwa wymaga od dziecka
połączenia reprezentacji indywiduów i zbioru – czyli dostrzeżenia, że dwa
nie odnosi się do żadnego indywiduum lub szeregu indywiduów. W efekcie
dopiero wspomnianego połączenia pojawiają się dojrzałe zdolności operowania
pojęciem liczby. Sugeruje się tutaj, że słysząc wyrażenia liczbowe w kontekście
liczenia, dzięki uchwyceniu lingwistycznych własności wyrażeń liczbowych
(syntaktycznych i semantycznych) dzieci dostrzegają, że wyrażenia powyższe
odwzorowują się w reprezentacjach dostarczanych przez system dokładnych
liczności i reprezentacje dostarczane przez system aproksymacyjny. Poprzez
skojarzenie własności tych dwóch systemów dzieci zyskują taki wgląd w pojęcie liczby, jakim dysponują dorośli [Gleitman, Pappafragou, 2005, s. 650-655].
Wraz z opanowaniem języka pojawia się radykalna różnica między posiadanymi uprzednio a posiadanymi obecnie zdolnościami. Jest to radykalne
przejście od systemu wspólnego nam i zwierzętom do systemu swoistego
dla ludzi. Przejście na poziom swoisty dla naszego gatunku zawdzięczamy
tak naprawdę „magicznemu wynalazkowi”, jakim jest język ludzki. Zakłada
to oczywiście ostry rozdział między językiem ludzi a systemem komunikacji,
który spotkamy u zwierząt – tylko ten pierwszy ma moc odmieniać inteligencję.
Język naturalny, w tym naturalny system liczenia, pozwala zatem ludziom
na połączenie tych dwóch różnych typów reprezentacji w jedną językowozależną reprezentację wyodrębnionej, dokładnej liczności – reprezentację
zbioru indywiduów, których kardynalność wzrasta, kiedy do zbioru dodany
zostaje nowy element. Ten nowy system zbiera korzyści dwóch początkowych
systemów. Powtórzmy, podobnie jak system małych liczb jest on wyraźny
i dokładny, odnosi się do trwających indywiduów i podobnie jak system
przybliżonych dużych wielości służy do reprezentowania zbiorów bez górnego ograniczenia z wyraźnie określoną wartością kardynalną. Ponieważ
język służy jako łącznik tych dwóch typów reprezentacji, to oczywiście
reprezentacja zależy od niego [Spelke, Tsivkin, 2001, s. 83].
Podkreśla się, że podane ustalenia można interpretować na dwa sposoby.
Przy jednej interpretacji, funkcją języka jest „załadowanie” umysłu dziecka
zbiorem niezależnych językowo wyraźnych pojęć liczbowych w taki sposób,
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że nabywana z udziałem języka zdolność (capacity) reprezentowania dokładnych dużych ilości jest niezależna od języka. Przy drugiej interpretacji,
zaczerpnięte z języka naturalnego słownictwo liczbowe formuje medium dla
dokładnych reprezentacji wielości w takim stopniu, że język naturalny jest
nośnikiem (vehicle) myśli arytmetycznych. Zwolennicy hipotezy przypisującej językowi rolę integratora danych uzyskiwanych na wyjściu z różnych
konceptualnych modułów, uważają, że tylko ten drugi sposób interpretacji
właściwie docenia rangę i rolę języka. Sens bowiem przedstawianej hipotezy
sprowadza się do poglądu, że język naturalny w przypadku tych myśli, które
przekraczają treściowo dane pochodzące z jednego systemu poznawczego są
możliwe do zrealizowania wyłącznie przy istotnym wsparciu języka. Można
powiedzieć, że to język dostarcza tzw. algorytmu, wedle którego owe treści
są integrowane. Na tym poziomie, gdzie poruszamy się w obszarze treści
międzymodułowych, język nie pojawia się na wyjściu, lecz jest jakby wewnętrznym składnikiem wytwarzania i generowania tychże myśli.
Świadectwem mającym potwierdzać, że takie stanowisko jest słuszne, czyli
wzmacniać pogląd, że dojrzałe reprezentacje liczności są językowo-zależne,
są badania treningu dwujęzycznego (bilinqual training study) [Carruthers,
2002, s. 669]. W tym miejscu najczęściej podkreśla się, że „szukając dalszego
potwierdzenia przyjętej hipotezy należy wyjść poza ustalenia korelacyjne
w przypadku dzieci. Trzeba pokazać, że wyrażenia liczbowe specyﬁczne dla
określonego języka są przyczynowo zaangażowane w liczbowe reprezentacje
u dorosłych” [Spelke, 2003, s. 203].

4.4.3 Argumenty dodatkowe
Chcąc lepiej uzasadnić głoszone przekonania oraz ukazać dane rozwiązanie
na tle innych spostrzeżeń, Spelke i Tsivkin przeprowadziły trzy dodatkowe
eksperymenty, badające rolę określonego języka w posiadanych przez ludzi
reprezentacjach liczbowych. Wyszły one od obserwacji, że mówiący dwoma
lub więcej językami skłaniają się do liczenia i wykonywania działań arytmetycznych wyłącznie w jednym z języków, zasadniczo w tym języku, w jakim
pierwotnie uczyli się liczenia i arytmetyki. Na przykład osoba, która choć
od dłuższego czasu przebywa w środowisku drugiego języka, używając go
na co dzień tak, że ów język staje się językiem jej snów, w momencie, gdy
podejmuje wykonywanie zadań lub rutynowych działań przeliczenia czegoś,
powraca do pierwotnego języka [Spelke, Tsivkin, 2001, s. 47]. Uwzględniając
powyższe obserwacje podjęto szereg badań. Dwujęzyczni studenci byli uczeni
nowych liczbowych operacji, nowych równań matematycznych oraz nowych
historycznych i geograﬁcznych faktów zawierających zarówno liczbowe, jak
i nieliczbowe informacje. Różne partie materiału były nauczane raz w jednym,
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raz w drugim języku. Wiedza sprawdzana była natomiast w dwóch językach.
Przeprowadzone badania ujawniły określoną prawidłowość, mianowicie
badani studenci wyszukiwali informacje dotyczące dokładnych liczb oraz
rozwiązywali zadania arytmetyczne o wiele bardziej efektywnie w języku,
w którym przechodzili konkretny trening. Natomiast w przypadku sprawdzania wiedzy dotyczącej przybliżonych wielości lub nieliczbowych faktów
efektywność podawania odpowiedzi w dwóch językach nie ulegała zmianie.
W związku z tym próbuje się uzasadnić, że dokładne reprezentacje liczbowe są językowo zależne, skoro efektywność udzielania odpowiedzi w drugim
języku (nie biorącym udziału w treningu) spada znacznie, a jednocześnie
koszty przetwarzania danych informacji rosną znacząco. Powyższy wniosek
wzmacniają dodatkowo dane pokazujące, iż z tego rodzaju obniżeniem efektywności i wzrostem kosztów nie mamy do czynienia w obszarze informacji
dotyczących bądź faktów pozaliczbowych, bądź przybliżonych wielkości
i małych ilości. Dehaene na podstawie wielu badań podkreśla z kolei, że
ludzie, którzy przemieścili się w nowe otoczenie oraz nabyli nowego języka,
który stał się dla nich językiem dominującym zarówno w komunikacji, jak
i w snach, ciągle uciekają się do pierwszego języka, kiedy przeliczają rachunki
lub dokonują liczenia czegoś [Spelke, Tsivkin, 2001, s. 47]. To socjologiczne
uogólnienie Dehaene wspiera szczegółowymi ustaleniami z badań nad osobami dwujęzycznymi. W ramach tych badań okazuje się, że osoby ćwiczone
w dwóch typach zadań w jednym ze swoich języków przejawiały w zadaniach
testowych istotne różnice. Niektóre z tych zadań były tak dobierane, aby ich
zrealizowanie wymagało od odpowiadającego znajomości dokładnego wyniku, a nie tylko jego znajomości w przybliżeniu. Stąd zapisując liczby tylko
w jednym z języków, pytano, czy „pięć” plus „cztery” równa się „dziewięć”
czy „siedem”. W drugim typie zadań, dla rozwiązania których wystarczała
znajomość poprawnego wyniku wyłącznie w przybliżeniu, zadawano pytania,
czy „pięć” plus „cztery” równa się „trzy” czy „osiem”. Po licznych ćwiczeniach
osoby były testowane zarówno w tym języku, w którym przechodziły trening, jak w drugim języku. Okazało się, że wykonanie powyższych obliczeń
było asymetryczne w dwóch językach, ale tylko wtedy, gdy potrzebne było
podanie dokładnej sumy (liczby), nie zaś, gdy wystarczyło podanie liczby
w przybliżeniu. Według autora eksperymentu, badania te świadczą o tym, że
w zadaniach, w których musimy dysponować dyskretnymi reprezentacjami
liczbowymi oraz znajomością dokładnego przeliczenia zbioru, czyli musimy
operować pojęciem ilości, a nie jedynie oscylującym rozumieniem wielości
(liczebności), język odgrywa o wiele ważniejszą rolę niż wtedy, gdy wystarczy,
że posługujemy się tzw. sensem wielości, zdolnością odróżniania wielości
w przybliżeniu [1999, s. 298].
W tym kontekście można zauważyć, że z tymi ustaleniami korelują
również badania Z. Wodnickiej, pokazujące, że liczenie uchodzi za czynność,
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którą w drugim języku opanowujemy najpóźniej [Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2006, s. 611]. Zbieżne z tymi ustaleniami są także dane przedstawiane
przez F. Grosjeana w książce Life with Two Languages, w której czytamy, że
osoby dwujęzyczne w przeważającej większości skłaniają się zazwyczaj do
liczenia i wykonywania zadań matematycznych w tym języku, w którym
pierwotnie nabyły tę umiejętność. „Pewna osoba posługująca się trzema
językami – arabskim, angielskim, francuskim – pisze: Istnieje pewien typ
działalności, dla którego, jak zauważyłem, używam zawsze francuskiego
i – jak zwróciłem uwagę – tabliczkę mnożenia pamiętam najlepiej w tym
języku i stale używam go przy posługiwaniu się nią” [Grosjean, 2001, s. 176].
Niektóre osoby wielojęzyczne przyznają, że liczenie jest tą aktywnością
umysłową, w obszarze której przejście z jednego języka do drugiego jest dla
nich bardzo kłopotliwe. Nie odbywa się to tak swobodnie, jak ma to miejsce
przy wielu innych okazjach. Niektórzy uważają, że powyższe badania oraz
przytoczone na ich korzyść ustalenia wnoszą do dyskusji nad udziałem języka w kształtowaniu się swoistych typów myślenia aspekt fenomenologiczny.
Zwraca się w tym kontekście uwagę, że dane introspekcyjne, mówiące jak
doświadczamy przeprowadzanych przez nas prostych operacji matematycznych od innej strony potwierdzają słuszność twierdzenia, że istotne typy
naszych myśli konstytuowane są w języku naturalnym. „Myśli składają się
głównie z wytworzonych w wyobraźni zdań języka naturalnego – wewnętrzne myślenie odbywa się głównie w mowie wewnętrznej” [Carruthers 1996,
s. 50]. To, czego dostarcza introspekcja ma potwierdzać istotny udział języka
naturalnego, ma zaświadczać, że kształtowanie się myśli w wyniku łączenia
informacji z różnych modułów musiało odbywać się przy istotnym udziale
języka naturalnego, skoro efekty ﬁnalne tych procesów udostępniane są
nam w formacie językowym. Fenomenologia tych myśli jest fenomenologią
mowy wewnętrznej [Spelke, 2003, s. 303].
Podane powyżej wyjaśnienia mają potwierdzać, że swoisty dla ludzi
system wiedzy arytmetycznej zakłada istnienie jądrowych (na poziomie
poszczególnych modułów) systemów wiedzy (core knowledge systems) oraz
kombinatorycznej władzy (władzy językowej), dzięki której reprezentacje
pochodzące z jądrowych systemów podlegają połączeniu. Owo zintegrowanie umożliwia język, on bowiem dostarcza odpowiednich środków do
łączenia reprezentacji z dwóch jądrowych systemów. Ludzka inteligencja
zależy zatem w tym zakresie od „zbioru jądrowych systemów wiedzy i od
swoistej dla ludzi zdolności językowej” [tamże, s. 305]. Dla pewnych pojęć
nie ma innego nośnika, jak tylko język. Język posiada monopol na zdolność
reprezentowania swoistych dla naszego gatunku typowych myśli, w których
reprezentujemy wiedzę, że „coś jest na lewo blisko czerwonej ściany” lub że
„dany zbiór liczy 44 elementy”. Poza językowym poziomem reprezentacji nie ma
innego poziomu, na którym mogłoby odbywać się zintegrowanie informacji
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z jądrowych systemów, związanych z poszczególnymi modułami. Integracja
danych z różnych dziedzinowo modułów nie zaczyna się od uformowania
myśli, przykładowo w języku myśli (Mentalese), by następnie przejść do poszukiwania odpowiedniego środka wyrazu. Hipoteza, którą się tutaj stawia, jest
odwrotna do rozpowszechnionego sposobu rozumienia wytwarzania mowy,
po prostu dlatego, że pewne typy myśli nie mogą być rozważane niezależnie
od bycia osadzonymi w ramach jezyka naturalnego [Gleitman, Pappafragou,
2005, s. 46]. Tworzenie mentalnej reprezentacji (myśli) odbywa się w języku.
Analogicznie rozumienie tych przekazów językowych nie jest rozumiane jako
przejście z językowego kodu do mentalnego języka myśli. Interpretacja, która się
dokonuje w rozumieniu może co najwyżej polegać na dojrzeniu poszczególnych
pojęć, które źródłowo związane są poszczególnymi modułowymi systemami.
Widzimy dokładnie, że sytuacja na poziomie tworzenia reprezentacji
międzymodułowych przedstawia się odwrotnie do tej, która występuje na
poziomie poszczególnych modułów. Poszczególne pojęcia związane z poszczególnymi modułami posiadają swoją niezależność względem języka.
Język wyłącznie wyraża, niejako etykietuje istniejące przedjęzykowo pojęcia.
Bez dodatkowego czynnika owe reprezentacje nie mogą jednak podlegać
kombinacjom, dzięki którym następowałoby wytwarzanie nowych pojęć,
pozwalających na tworzenie takich myśli, których bez integracji rozproszonych po różnych dziedzinowo modułach nie można by w ogóle wytworzyć.
W tym miejscu z pomocą przychodzą magiczne własności języka naturalnego.
Kiedy użytkownik języka opanował już terminy języka i reguły, wedle
których podlegają one łączeniu, jest w stanie bez dalszej nauki reprezentować wszystkie gramatyczne ich kombinacje. Semantyka składniowa języka
naturalnego (the compositional semantics of natural language) pozwala
użytkownikom języka rozumieć znaczenia nowych całości („na lewo od
niebieskiej ściany”, „zbiór indywiduów”) na podstawie znaczeń ich części.
Dzięki kompozycjonalności język naturalny może rozszerzyć pojęciowy
repertuar tak, że obok pojęć i myśli związanych z jądrowymi systemami
pojawiają się nowe ich połączenia.
W rezultacie trzeba uznać, że mimo posiadania wrodzonych i przede
wszystkim językowo niezależnych zdolności matematycznych, czynności
umysłowe generujące matematykę pojawiają się wraz z nabywaniem języka.
Ukształtowanie się swoistych reprezentacji pozwalających na ujęcie w dokładny sposób liczby elementów w danym zbiorze, a tym bardziej zbioru
pustego, zera czy pierwiastka, nie jest możliwe bez języka naturalnego.
Matematyczne możliwości naszego umysłu pozbawione wparcia ze strony
języka byłyby niezmiernie ograniczone. Inteligencja matematyczna zależy
zatem w swej swoistości od władzy językowej.
Traktując ten przypadek oraz przedstawiony wcześniej (odnoszący się
do zdolności połączenia treści geometrycznych z niegeometrycznymi) jako
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egzempliﬁkacje potwierdzające rolę języka naturalnego jako środka łączącego myśli i pojęcia z różnych systemów poznawczych, tym samym uznaje
się, że swoiste typy myśli dostępne wyłącznie ludziom są językowo zależne
i są związane z unikalnymi zdolnościami językowymi, jakimi dysponuje
gatunek homo sapiens. Powtarzaliśmy już kilkakrotnie, że w takiej sytuacji,
gdy chodzi o te typy myśli, w których dochodzi do zintegrowania danych
z różnych modułów poznawczych, język naturalny przejmuje kontrolę nad
sposobem, w jaki dane treści są generowane i tworzone. Mechanizm ich
tworzenia zależy więc od języka naturalnego niż od poszczególnych systemów modułowych, z którymi integrowane treści są źródłowo związane.
Widać tutaj zbieżność z ideą bliską Wygotskiemu, który w licznych pracach
sugeruje, że dziecko ucząc się języka nabywa narzędzia myślenia. W innym
aspekcie chodzi tutaj o związaną m.in. z rolą języka różnicą między niższymi
i wyższymi funkcjami psychicznymi oraz o „ekstrakortykalną” organizację
wyższych czynności psychicznych. Wspólnym mianownikiem tych idei,
które przedstawiliśmy i które spotykamy u Wygotskiego, jak się zdaje, jest
uznanie, że przejście na wyższy poziom zdolności kognitywnych (wyższy
poziom funkcji psychicznych) jest związane z interioryzacją języka. Owa interioryzacja (zaktualizowanie zdolności językowych) sprawia, że wykształcają
się wyższe zdolności psychiczne dotąd nieobecne. Szczególnym środkiem
podlegającym interioryzacji, mającym kluczowy wpływ na powyższe przejście,
jest właśnie język lub w ogóle zdolność posługiwania się znakami [Wygotski,
1971, s. 95-100; por. Carrutehrs, 2006, s. 269]. W rezultacie proces tworzenia
myśli na poziomie międzymodułowym (lub na poziomie wyższych czynności
psychicznych) zostaje zapośredniczony przez język. W tym znaczeniu język
staje się zasadniczą częścią rozwoju kognitywnego [Wygotski, 1971, s. 32].
W ustawieniu sprawy w ten sposób widać jeszcze inną zbieżność, mogącą
jednakże dewaluować dane stanowisko. Zauważmy, że dane ujęcie roli języka,
które przedstawiliśmy w ujęciu bardziej zgeneralizowanym, może podpowiadać, że mamy do czynienia z stanowiskiem bliskim temu, które łączy się
historycznie z poglądem Sapira-Whorfa. Autorzy omawianego stanowiska
zdają sobie sprawę, że w pewnym sensie głoszą jakąś formę determinizmu
językowego. Jednocześnie jednak w swoich generalnych założeniach dotyczących posiadania wrodzonej wiedzy, sposobu nabywania języka, organizacji
umysłu i jego architektury stoją na przeciwległym biegunie w stosunku do
założeń, które legły u podstaw stanowiska, które głosił Whorf. Chcąc pogodzić
ze sobą te dwie tendencje w ramach swojego podejścia, starają się pokazać,
że istotny udział języka pojawia się na poziomie tworzenia myśli, w których
dochodzi do zintegrowania treści różnych modułów poznawczych, co, ich
zdaniem, nie wyklucza ani (a) istnienia wiedzy przed-językowej (związanej
z poszczególnymi modułami), ani (b) dużych obszarów wiedzy wrodzonej.
Jednocześnie starają się pokazać, że owe mechanizmy językowe, wedle których
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przebiega łączenie treści z różnych modułów oraz te formy językowe będące
ich nośnikiem mają charakter uniwersalny. Głosząc takie stanowisko, czyli
opowiadając się po stronie bardziej Chomsky’ego niż Whorfa, muszą jednak
w zgodzie ze stylem argumentacji dopuścić zróżnicowania między językami,
które z kolei mogą przekładać się na różnice między generowanymi proﬁlami
kognitywnymi – szczególnie na poziomie myśli złożonych z różnych treści.

5.

konsekwencje, trudnoci, ograniczenia

Uwagi krytyczne wobec przedstawionego rozwiązania analogicznie, jak
prezentacja danej teorii koncentrować się będą głównie na rozważaniach
wokół kwestii wiązanych z udziałem języka w proponowanym kształcie,
w ramach myślenia matematycznego. Przyjmuje się, że podważanie tej
propozycji w tym obszarze oraz zaproponowanie w odniesieniu do tych
kwestii alternatywnego spojrzenia podważa dane rozwiązanie en bloc. Stąd
w pierwszej kolejności podam cały zbiór uwag mających charakter krytyki
bardziej immanentnej. Następnie zostanie pokazane alternatywne ujęcie
dotyczące udziału języka w myśleniu matematycznym w stosunku do zaprezentowanego w obecnym rozdziale. Przywołując głosy praktyków w tej
kwestii oraz badania psychologiczne, zostaną przedstawione głębsze racje
dyskredytujące dane rozwiązanie. Następnie zostanie przedstawione wyjaśnienie zarówno ﬁlozoﬁczne, jak i psychologiczne mówiące, że zasady, które
miałyby organizować swoiste dla ludzi myślenie matematyczne nie muszą
być wiązane z zasadami językowymi. Na koniec problemy szczegółowe oraz
zarys alternatywnego ujęcia zostaną uogólnione w celu pokazania ogólnego
napięcia tkwiącego w danej propozycji.

5.1. Przeszacowanie rangi języka naturalnego – sześć uwag krytycznych
A. Można dyskutować, czy mechanizm małych liczb w ogóle zasługuje
na określenie go mianem systemu liczbowego. Zauważmy, że zdolność
odróżniania ekspozycji jednego lub dwóch przedmiotów opiera się raz na
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reprezentacji „jednego przedmiotu”, drugi raz na reprezentacji „jednego
i następnego przedmiotu” [Xu, Spelke, 2000, s. B3]. Można również podejrzewać, iż tak działający mechanizm jest raczej mechanizmem widzenia
przedmiotu lub przedmiotów niż widzeniem ich ilości. Uznaje się przecież,
że zgodnie z dostępnymi danymi „dzieci reprezentują przedmioty a nie
zbiory z wartościami kardynalnymi” [tamże, s. B3]. Gelman i Butterworth
sądzą ponadto, że w tym kontekście istnieją racje, aby mówić wyłącznie
o mechanizmie przedmiot–układ (object-ﬁle mechanizm), którego istota
polega na skoncentrowaniu uwagi na dwóch lub trzech przedmiotach,
a nie samej cesze dwoistości lub troistości [Gelman, Butterworth, 2005,
s. 6]. Interpretując sposób odróżniania przybliżonych liczności, nie da się
również wykluczyć do końca, że dostrzeganie różnic między ilościami 8:16
jest mechanizmem wyłącznie percepcyjnym, nakierowanym w dużej mierze
na regularność w pewnym układzie, wyczulonym na specyﬁkę frekwencji
w rozkładzie przedmiotów. Nawet gdy założymy, że o zdolności różnicowania
nie decydują takie spostrzeżeniowe wskazówki, jak: różnice co do układu,
rozmieszczenie elementów w porównywanych zestawach, ich kolor i odcienie oraz rodzaj przedmiotów, to i tak musimy się zgodzić, że owa zdolność
odróżniania przybliżonych wielości jest oparta wyłącznie na wskazówkach
spostrzeżeniowych. Oba zatem systemy, wykorzystując sformułowanie
Dummetta, wykazują istotne związanie perceptualne – jedynymi wskaźnikami branymi pod uwagę są wskaźniki dostępne zmysłowo [Dummett,
1993a, s. 121-126]. Przy okazji tych zdolności wyrażenia liczbowe funkcjonują
jedynie jako przymiotniki opisujące określony stan rzeczy [Barrow, 1996,
s. 62; por. Davidson, 1980, s. 340-362]. Zatem można uznać, że przejawiany
rodzaj zdolności, wtedy gdy korzysta się z tego typu reprezentacji, jest typem
konkretno-obrazowego myślenia.
Samo językowe połączenie obu tych systemów nie mogłoby zatem
przynosić aż tak ogromnych korzyści, gdyby jednocześnie nie następował
istotny rozwój i modyﬁkacja wewnętrznego sposobu działania obu wspomnianych systemów. Obie zdolności rozróżniania małych liczb i w przybliżeniu dużych liczb są perceptualnie zależne i ograniczone do wskaźników
spostrzeżeniowych11. Z kolei nasze dojrzałe zdolności arytmetyczne (liczbowe)
11
Barrow podkreśla, że kiedy mówimy o zdolnościach matematycznych, to nie mówimy wyłącznie o „zdolnościach księgowego”, lecz mamy na myśli znacznie bardziej abstrakcyjne struktury i związki logiczne między wielkościami częstokroć oddalonymi od zwykłej
intuicji i codziennego doświadczenia. Uwzględniając ten poziom myślenia matematycznego, związanego z abstrakcyjnym pojęciem liczby, można mieć wątpliwość, czy połączenie
obu wspomnianych systemów, z których żaden nie dysponuje systematycznym opisem
rosnącego zbioru wielkości, ani tym bardziej zdolnością dostrzegania związku następstwa
między wielkościami, może przez reprezentacyjne zespolenie być podstawą pojawiania się
wyrafinowanych możliwości umysłowych, które realizują się w poznaniu matematycznym.
Słuszna uwaga Barrowa, że psychologia koncentruje się na procesie nabywania umiejętności
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wolne są od tych ograniczeń. Samo połączenie obu modułowych systemów
(dziedzinowo-specyﬁcznych) bez dodatkowych modyﬁkacji, nie mogłoby
generować aż tak odmiennego systemu. Wydaje się, że w takiej sytuacji
istnieją dwie możliwości: albo wpływ i udział języka jest bardziej rozległy,
albo trzeba uwzględnić dodatkowe czynniki pozajęzykowe, które mają bardziej fundamentalny wkład w rozwój naszych kompetencji arytmetycznych.
Pierwsza ewentualność podważa jednak istotne założenia, na których opiera
się dyskutowana wersja modularnej koncepcji umysłu, druga zaś podważa
hipotezę, że swoiste typy myśli, którymi dysponują ludzie, są językowo zależne.
B. Można odnieść wrażenie, że w trakcie kiedy mówi się o połączeniu obu systemów w zespolony językowo zależny system reprezentujący
w dokładny sposób zbiory indywiduów, to Spelke i Tsivkin przedstawiają
„system małych liczb” jako system reprezentujący w dokładny sposób małe
liczności, akcent stawiając na samą ilość [por. Spelke, Tsivkin, 2001, s. 82-83].
W tym miejscu nie chodzi wyłącznie o odpowiedź na pytanie, czy system
małych liczb jest oparty na widzeniu przedmiotów, czy na dostrzeganiu
liczności układu (zbioru) tych przedmiotów, lecz jest to być może próba
takiego nadinterpretowania systemu małych liczb, aby w konsekwencji
można było wyjaśnić, w jaki sposób może on zostać połączony z systemem
dużych liczb i wygenerować jednolitą zdolność pozwalającą na tworzenie
dyskretnych reprezentacji liczbowych. Słuszna jest bowiem myśl wyrażana
przez Margolis i Laurence, że gdy weźmie się pod uwagę twierdzenie, że
„system małych liczb reprezentuje dwuelementowy zbiór jako pewien przedmiot x i pewien przedmiot y, taki, że y ≠ x, podczas gdy system dużych liczb
reprezentuje go jako mnogość niewyraźną (rozmytą, w przybliżeniu) sugerującą duży zbiór”, to jednolite połączenie obu tych reprezentacji w jedną
spójną reprezentację wydaje się być kłopotliwe [Laurence, Margolis, 2006].
C. Dyskutując rozważaną propozycję warto odnieść się do danych
wskazujących na (a) odmienne rozlokowanie w mózgu obszarów odpowiadających za język i liczbę oraz (b) badań pokazujących, że istotne deﬁcyty
językowe nie muszą prowadzić do zaniku lub analogicznie radykalnego
uszczuplenia zdolności matematycznych, które wykraczają poza zdolności
oparte na poszczególnych modułach matematycznych (rozróżnianie małych
liczności i relatywnie dużych liczności w sposób przybliżony [por. Gelman,
Butterworth, 2005]. Zwraca się tutaj uwagę, że płat ciemieniowy, aktywny
w trakcie czynności liczenia, jest obszarem niezwiązanym z obszarem języka.
W opozycji do pewnych ustaleń poczynionych przez Dehaene’a zwraca się
liczenia – czyli na zdolnościach księgowego – sprawia, że nie dostrzega się dość oczywistego faktu, iż zdolności matematyczne naszego umysłu znacznie wykraczają poza zdolności
odróżniania wielości, a co ważniejsze mają charakter niezmiernie abstrakcyjny, tzn. że są
zdolnościami perceptualnie uwolnionymi, nieskrępowanymi wskazówkami zmysłowymi
[Barrow, 1996, s. 59, 248].
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uwagę, że aktywność dolnej część płata ciemieniowego w okolicy zakrętu
kołowego w półkuli lewej przy wykonywaniu pewnych zadań werbalnych
związana jest z potrzebą aktywacji przy pewnych zdaniach długoterminowej pamięci werbalnej [Gelman, Butterworth, 2005, s. 7]. Zatem aktywność
dolnej części płata ciemieniowego w okolicy zakrętu kołowego w obu półkulach w trakcie wykonywania zadań arytmetycznych nie jest sprzężona
z tymi obszarami, które odpowiedzialne są za język. Z badań Gerstmanna
wynika również, że uszkodzenie wspomnianych obszarów mózgu może
powodować upośledzenie w dokładnych obliczeniach bez towarzyszących
uszczupleń w zdolnościach językowych [tamże]. Niektóre z badań pokazują
również, że aktywność okolicy Broca jest uśpiona w trakcie wykonywania
zadań liczbowych, co sugerowałoby, że nie są one z sobą związane. Powołując się na badania osób z deﬁcytami językowymi, pokazuje się często, że
w testach dodawania i mnożenia radzą sobie one odpowiednio dobrze [por.
Gelman, Butterworth, 2005; Dębiec, 2002, s. 78-83]. Zwraca się uwagę, że
osoby cierpiące na semantyczną demencję, których rozumienie języka było
przypadkowe i których zdolność tworzenia wypowiedzi była także znacznie
ograniczona, osiągały w testach jedno-liczbowych i wielo-liczbowych wyniki
w górnym pułapie.
D. Gleitman i Pappafragou w komentarzu do wyrażanych przez Spelke
i Carruthersa poglądów zauważają słusznie, że jeśli założymy, że generatywna struktura języka naturalnego jest podstawą do nabycia generatywnej
struktury liczby, to musimy zdawać sobie sprawę, że systemy liczenia różnią
się w różnych językach, a ponadto, jak ma to miejsce w języku angielskim,
własności rekursywne nie są od samego początku oczywiste. „Aż do liczby
jedenaście system liczenia w języku angielskim nie przedstawia śladu regularności, jeszcze mniej generatywności: dziecko słysząc jeden, dwa, trzy,
cztery, pięć, sześć i tak do jedenastu, nie ma powodów do przyjęcia – na
podstawie formy – że kolejne liczby są związane ze sobą regułą sukcesywnego
wzrastania kolejno o jeden [...]. W sumie nie jest jasne, jak produktywność
syntaktyczna i struktury morfologiczne dostępne w systemie liczenia dostarczają przykładów dyskretnej nieskończoności, które mogłyby być następnie
zaimportowane do struktur naszej wiedzy dotyczącej liczby” [Gleitman, Pappafragou, 2005, s. 655]. Wydaje się więc, że twierdzenie, iżby to dzięki językowi
dochodziło do zespolenia w konceptualnie jednolitą strukturę pojęciową
informacji przekazywanych z przedwerbalnych systemów liczbowych – co
skutkuje wytworzeniem dojrzałych zdolności liczbowych, wystarczających
do rozwiązywania przeróżnych zadań liczbowych, wykonywanych w nauce
i na co dzień – musi wiązać się z określonymi założeniami dotyczącymi
struktury języka naturalnego oraz sposobu jego akwizycji. Można mieć podejrzenie, że obrona tego stanowiska nie jest możliwa bez kolejnej hipotezy,
a mianowicie, że przyswajanie sobie języka naturalnego, w tym także języka
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matematycznego, jest wrodzoną i specyﬁczną cechą naszego umysłu w takim
znaczeniu, że dzieci od samego początku, kiedy tylko zostaje uruchomiona
zdolność językowa, dysponują analogiczną jak dorośli formą struktur syntaktycznych w całej ich złożoności i abstrakcyjności. Kiedy bowiem mówi
się o funkcji języka, to de facto mówi się o strukturze i o przekształceniach
zależnych od struktury, które umysł zaczyna stosować wobec danych z różnych modułów. Zdolności umysłu do łączenia informacji, tworzenia myśli
złożonych – dzięki czemu mówimy, że myśli charakteryzują się właściwą
sobie elastycznością rozkładu na różne sposoby – nie da się wyobrazić bez
gwarancji, jakich udziela język. Twórczy charakter myśli jest derywatywny
względem twórczego charakteru języka [por. Chomsky, 1972]. Wszystko to
trudno byłoby sobie wyobrazić, gdyby język naturalny wraz z systemem
przekształceń syntaktycznych (formuł generatywnych) nie stanowił części
wrodzonego wyposażenia umysłu.
E. Wspólnym mianownikiem łączącym poszczególne argumenty tworzące zaplecze dla ogólnej strategii przyjętej przez Carruthersa i Spelke jest
wyjątkowa wiara w sprawczą moc językowego nośnika. Zakłada się tutaj,
że tylko dzięki nośnikowi (językowi) można posiadać dyskretne i złożone
treści. Takie postawienie sprawy wypływa z wyjątkowego zespolenia formy
nośnika reprezentacji z jego treścią. Swoiste dla ludzi możliwe konceptualizacje pojawiają się tylko w formacie językowym, nie są one możliwe poza
językiem. Co więcej, zakłada się tutaj, że jedynie wyrażenia językowe mają
moc przebudowywania lub przeformułowywania dotychczas posiadanych
nieprecyzyjnych i niewyraźnych reprezentacji, stąd dodanie przykładowo do
wyrażenia „czerwony” wyrażenia „dokładnie” zmienia sposób reprezentacji
czerwieni z niewyraźnej w wyraźną. Wszystko to związane jest z założeniem,
że nasze myślenie (na poziomie swoistym dla naszego gatunku) jest zawsze
„myśleniem w”. Tam, gdzie mówimy o tego typach myśli, musimy uwzględnić
dodatkowe wewnętrzne zdarzenie mające charakter determinujący naszą
myśl, czyli założyć, że myśl musi odpowiadać znakowi a logiczny krok między
myślami „ruchowi” między znakami. Można podejrzewać, że takie rozwiązanie wyklucza – poza bardzo elementarnymi przypadkami – możliwość, aby
nabywanie wyrażeń językowych i struktur syntaktycznych odbywało się na
bazie pojęć i struktur, które ukształtowały się w umyśle uprzednio do akwizycji języka [por. Macnamara, 1972, s. 6; Gopnik, Meltzoﬀ, 1996, s. 190-223].
Rodzi się podejrzenie, że takie rozwiązanie podważa możliwość wyrażania
treści pojęciowych w różnych językach za pomocą różnych środków leksykalnych, morfologicznych i składniowych. Ponadto wydaje się, że myślowe
dostrzeganie pewnych pojęć nie jest prostą funkcją połączeń zależnych od
struktury języka lub wywoływanych strukturą językową. Chodzi tu o intuicję,
którą dobrze wyraża m.in. Gierulanka: „każdemu, kto ucząc się opanował
jakąś dziedzinę wiedzy, a zwłaszcza jakiś dział matematyki [...] znane jest
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i bliskie – zadziwiające właściwie – zjawisko wyrastania dla nas niepostrzeżenie nowych światów pojęć” [Gierulanka, 1958, s. 56; por. Glock, 1998, s. 157].
F. Głosząc językową zależność myślenia arytmetycznego od języka,
uznaje się, że reguły i podstawowe kategorie rządzące liczbami wyłoniły
się z języka lub że są one co najwyżej konstrukcjami umysłu używającego
języka. Matematyka jest tworem umysłu i tylko w nim istnieje. Przechodząc
na inny poziom, na którym odnosimy się nie tyle do procesów poznawczych,
ile do przedmiotów takich, jak liczba czy prawa matematyki, stanowisko
omawiane tutaj zdaje się podważać istnienie transcendentnej względem
podmiotu (umysłu) rzeczywistości matematycznej i to w podwójnym rozumieniu przedmiotów i praw. Zajęcie powyższej pozycji nie jest oczywiście
wynikiem głębszej reﬂeksji nad realizmem i platonizmem w matematyce, lecz
raczej konsekwencją odrzucenia idei języka jako kolektywnego wynalazku
(narzędzia) umożliwiającego dostęp do uniwersum możliwych idei oraz
zajęcia naturalistycznej pozycji w kwestii umysłu. Proponowane stanowisko
w ważnych aspektach bliskie jest w ﬁlozoﬁi matematyki formalizmowi. Pojęcia matematyczne są ucieleśnione, jakby zamknięte, w systemie formalnym
określonego języka. Jeśli pojawia się tutaj miejsce na jakąś formę intuicji,
to być może jedynie taką, która jest związana z samą symboliką (układem
symboli) – czy to będzie układ cyfr 1, 2, 3, ...., czy bardziej prosty układ, |,
||, ||| [por. Dadaczyński, 2000, s. 313; Barrow, 1996, s. 88, 122]. Używanego
języka, symboli w nim obecnych, nie traktuje się jako poszukiwanego środka
wyrazu dla posiadanej intuicji lub najbardziej odpowiedniej formuły dla
myśli, którą powzięliśmy. Matematyczna rzeczywistość jest ograniczona
do języka wyposażającego umysł ludzki w narzędzie zdolne do łączenia
informacji z różnych modułów w jednolitą, językowo zależną reprezentację.
Nie mówi się tutaj w ogóle o zdolności umysłu do ujmowania i poznawania
przedmiotów i prawd matematycznych [por. Dadaczyński, 2000, s. 312;
Wojtowicz, 2003]. Innymi słowy, nie uwzględnia się rzeczywistości, do
której można odnosić się intuicyjnie i wobec której można zastosować
reguły interpretacyjne. Wedle omawianego stanowiska owa rzeczywistość
jest jedynie językowo zależnym tworem umysłu. W zakresie tych kategorii,
którymi się tutaj operuje (jądrowe przed-werbalne systemy matematyczne +
język) można przyjąć, że matematyka jest jedynie formalną strukturą ucieleśnioną w samym umyśle. Nie wiadomo, czy w takim kontekście nie znika
problem „wewnętrznej” matematyczności świata [por. Heller, 1992; Życiński,
1992; Barrow, 1996]. Uwzględniając powyższe uwagi, widzimy zbieżność
ze stanowiskiem formalistów w kwestii matematyki. Zbieżność ta nie jest
przypadkowa, jeśli uwzględnimy, że jedni i drudzy uznają, że myślenie jest
ściśle związane z językiem. „Myślenie – mówi Hilbert – odbywa się właśnie,
podobnie jak mówienie i pisanie, poprzez budowanie i szeregowanie zdań”
[Murawski, 1995, s. 131; por. Bigaj, 1997]. Odwracając sytuację można powie-
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dzieć, że realizm w matematyce w jakiś sposób zakłada, iż język dostraja się
do odkrywanych w świecie ﬁzycznym lub idealnym prawidłowości lub praw.
Umysł zaś ewoluował w taki sposób, że pojawiały się możliwości reprezentacyjnego odzwierciedlenia tych danych i wyciągania z nich korzyści. Ci,
którzy bronią wyżej wspomnianego rozumienia podstawowej funkcji języka
uważają, że potwierdzeniem słuszności ich wyboru jest właśnie istnienie
matematycznych prawd, a w szczególności ich uniwersalność i ogólność
[Baumeister i Vohs, 2002, s. 676]. W proponowanej tutaj teorii odrzuca się
jednak wspomnianą koncepcją języka, wedle której miałby on być środkiem
wyrazu posiadanych myśli. Sądzi się, że opowiedzenie się za platonizmem
stwarza istotną przeszkodę w naukowym zgłębianiu funkcjonowania umysłu.
Nie widzi się też możliwości opisu relacji, w jakie umysły ludzkie miałyby
wchodzić ze światem transcendentnych przedmiotów i struktur matematycznych [Carruthers, 2002, s. 715]. Można tu jednak mieć wątpliwości, na
ile badania wyłącznie umysłu wyposażonego w język mogą wyjaśnić złożone
struktury matematyczne, które w dalekim stopniu wykraczają poza – jak
mówi Barrow – system matematyczny księgowego. Wydaje się również, że
odrzucenie przedmiotowych korelatów formuł matematycznych oraz związanie fenomenologii doświadczenia matematycznego wyłącznie z formułami
językowymi zubaża lub ogranicza zrozumienie tworzenia tych typów myśli
specyﬁcznych dla poznania matematycznego.

5.2. Alternatywne spojrzenie
Dyskusja z przedstawionym rozwiązaniem stwarza również dobrą okazję do
zestawienia tego stanowiska, wpisującego się w model stanowisk uznających
priorytet języka nad myślą, z alternatywnym rozwiązaniem, sugerującym
odwrotne spojrzenie na relację myśl-język. Szczególna okazja polega na tym,
że można to alternatywne rozwiązanie przedstawić na przykładzie, w jakim
poznanie matematyczne pozostaje wobec języka. Zwolennicy tezy, wedle
której język jest łącznikiem w intermodułowej komunikacji skłaniają się ku
rozwiązaniu, że myśli dotyczące liczby na poziomie swoistym dla ludzi są
konstytuowane przez językowy symbolizm. Poznanie matematyczne, poza
poziomem odróżniania małych ilości i odróżnianiem przybliżonych wartości
liczbowych, jest traktowane jako poznanie językowo zależne. Poza obszarem
odróżniania małych liczności i przybliżonych różnic między ilościami zbiorów
myślenie matematyczne odbywa się w języku naturalnym. Podkreślaliśmy
również, że zwolennicy proponowanego tutaj rozwiązania odwołują się na
różnych etapach do danych introspekcyjnych. Kreśląc alternatywę wobec
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tego rozwiązania, można wyjść od zbioru świadectw tych, którzy zajmują
się twórczo matematyką, a którzy jednocześnie starają się uchwycić sens poznania matematycznego oraz związek poznania matematycznego z językiem.
Następnie zbiór tych świadectw należy skorelować z rozwiniętą tradycją
rozważań ﬁlozoﬁcznych, dotyczących liczby i poznania matematycznego.
W dalszym kroku można podjąć próbę połączenia uzyskanych ustaleń
z danymi psychologicznymi.

5.2.1. Fenomenologia doświadczenia matematycznego a język
Wydaje mi się, że słowa albo język, czy to mówienie czy pisanie nie odgrywają żad-

nej roli w moim procesie myślenia. Jednostki psychiczne służące mi, jak się zdaje,
jako elementy myślenia są pewnymi znakami, niejasnymi obrazami, które można
„swobodnie” odtwarzać i kombinować [Einstein, 1964, s. 127].
Konwencjonalnych słów albo innych znaków poszukuję mozolnie dopiero w drugim

stadium, kiedy wspomniana gra kombinacji jest dostatecznie rozbudowana i może
być dowolnie odtworzona [tamże, s. 128].
Niemal wszystkie moje rozważania matematyczne mają charakter obrazowy
i posługuję się w nich pojęciami niewerbalnymi, choć towarzyszą im czasem
idiotyczne i niemal bezużyteczne komentarze słowne, typu „to idzie tak a to tak”
[Penrose, 1996, s. 465].
Również często miewam kłopoty z przetłumaczeniem myśli na słowa. Jest tak często
dlatego, że po prostu nie ma słów, mogących wyrazić konieczne pojęcia [tamże, s. 466].

Przywołane wypowiedzi Einsteina i Penrose’a sugerują, że poznanie
matematyczne posiada autonomię względem języka. Potrzeba języka pojawia się dopiero wtedy, kiedy mamy już do czynienia z produktem ﬁnalnym,
kiedy rodzi się potrzeba odtworzenia zaistniałego procesu poznawczego
lub przekazania go innym podmiotom. Powyższa konstatacja opiera się na
przekonaniu, że składniki myślenia są „obrazami”, a myślenie matematyczne opiera się na „oglądzie”. Kombinatoryka, o której mówi Einstein, jest
kombinatoryką wyobrażeń. Przywołanie tych świadectw jest eo ipso przywołaniem fenomenologii doświadczenia matematycznego. Na plan pierwszy
wysuwa się formę oglądu i wyobrażenia. Widzenie sprawy w ten sposób
otwiera odmienną ﬁ lozoﬁczną perspektywę w stosunku do tej, o której
w tak rozległy sposób mówiliśmy dotychczas. Jest to perspektywa, w której
centralne miejsce zajmuje pojęcie naoczności. Implicytnie obecna jest tam
również odmienna wizja języka, rozumianego raczej jako narzędzie, jako
kod, a nie jako nośnik, który służy do przekazania myśli i ich utrwalenia.
Uwzględniając wyrażone sugestie, nie sposób w tym miejscu nie myśleć
o ﬁlozoﬁcznym projekcie Kanta.
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Przekonujemy się jednak, że wszelkie poznanie matematyczne posiada tę swoistą cechę,
że pojęcie swoje musi wpierw przedstawić w naoczności, i to a priori, a więc w takiej
naoczności, która nie jest empiryczna, lecz czysta. Bez tego środka nie może matematyka
uczynić ani jednego kroku [Kant, 1957, s. 43].

Podkreślany przez Kanta udział naoczności w poznaniu matematycznym,
choć nie jest bynajmniej restytucją empiryzmu Locke’a, daje wyraz przekonaniu, że odwołanie do intuicyjnego oglądu jest warunkiem koniecznym
dla każdego dowodu matematycznego. Myśli, a tym bardziej środki formalne, bez naoczności są puste. W tym miejscu przypominamy sobie słynny
opis Kanta, wyjaśniający, w jaki sposób dochodzi do uzasadniania procesu
sumowania 5 + 7 = 12. Warto w tym miejscu przywołać dłuższy fragment
z Prolegomena, który dokładnie ukazuje nam udział, miejsce i wartość naoczności w prostych równaniach arytmetycznych.
Pojęcia dwunastu wcale jeszcze nie pomyślałem przez to, że mam na myśli tylko owo
połączenie siedmiu i pięciu; i choćbym nie wiem jak długo rozkładał swe pojęcie takiej
możliwej sumy, to jednak dwunastu tam nie znajdę. Musi się wyjść poza pojęcia, przywołując na pomoc naoczność, odpowiadającą jednemu z nich, np. swoje pięć palców lub
(jak to czyni Segner w swej Arytmetyce) pięć punktów i dołączając do pojęcia siedmiu
kolejno po sobie dane w naoczności jednostki piątki. Dzięki więc zdaniu „7 + 5 = 12”
rozszerzamy rzeczywiście swoje pojęcie i dołączamy do pierwszego pojęcia nowe, które
w tamtym wcale nie było pomyślane [Kant, 1960, s. 24].

Weryﬁkacja równania 5 + 7 = 12 odbywa się z istotnym udziałem naoczności. Środkiem tej naoczności mogą być palce, punkty lub cokolwiek
innego, co uczyni poszczególne liczby i sam proces liczenia przedstawialnym.
Wówczas, kiedy dochodzi do naocznego uobecnienia, proces dodawania
kolejnych jednostek, prowadzący do liczby 12 od liczby 5, staje się dla nas
czytelny i uzasadniony. Mechanizm odsłania się w formie naoczności i dzięki
temu uzyskujemy przejrzystość podstaw, na których opiera się proces liczenia,
dodawania itd. W związku z tym procedury arytmetyczne nie są puste, a formy myślenia matematycznego są dla nas odsłonięte. Kant, uwypuklając rolę
naocznych przedstawień, przestrzega jednakże, że nie chodzi tutaj o sytuację,
w której mechanizm czy procedura, przykładowo dodawania, wyłaniała się
z samej naoczności – tak na przykład, jak namalowana postać wyłania się
z plam barwnych. Nie wystarczy wytworzenie wyłącznie obrazu, potrzebne
jest dotarcie do schematu. Kant wyjaśnia, o co tutaj chodzi w następujący
sposób: „jeśli rysuję pięć punktów jeden po drugim:     , to jest to obraz liczby
pięć. Natomiast jeżeli tylko myślę o jakiejś liczbie w ogóle, którą w danym
przypadku może być pięć lub sto, to myślenie to jest raczej przedstawieniem
pewnej metody przedstawiania sobie w obrazie pewnej mnogości zgodnie
z pewnym pojęciem (np. tysiąca) niż samym tym obrazem, który w ostatnim
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przypadku trudno by mi było przebiec wzrokiem w wyobraźni i porównać
z pojęciem. To oto przedstawienie ogólnego postępowania wyobraźni przy
dostarczeniu obrazu dla pewnego pojęcia nazywam schematem [przynależnym
do] tego pojęcia” [Kant, 1957, s. 180; por. Bell, 1987; Judycki, 1995; Kopania,
1996; Murawski, 1995]. Poza wieloma wątkami, jakie kryje w sobie idea schematyzmu, w naszym kontekście ważne jest dostrzeżenie, że ze względu na
schemat leżący u podstaw pojęcia jest ona – by tak rzec – potencjalnością
syntezowania, czymś o charakterze formalnym. Myśląc zatem o pojęciu, nie
możemy ograniczyć się myślenia o samej jego treści. Podane dotąd wyjaśnienia są wyraźną wskazówką, że źródłem wiedzy o liczbie, jej operacyjnym
zastosowaniu w arytmetyce, jest dostrzegana w czystej naoczności liczby
odpowiednia forma syntezowania. W takim wypadku kuriozalne byłoby
twierdzenie, że sama forma syntezowania, leżąca u podstaw ujęcia liczby
i relacji między liczbami, jest językowo zależna lub językowo wywoływana.
Byłoby to wyrazem uznania tezy całkowicie obcej Kantowi, takiej mianowicie,
że mechanizm syntezy polega na aplikacji reguł nabytych wraz językiem
naturalnym i że mechanizmem wprowadzającym w ruch zdolności do kojarzenia, łączenia różnorakich informacji, w tym także z różnych modułów,
jest język. Funkcji poznawczych pojęć, idei schematyzmu oraz naoczności,
nie można w żaden sposób przyrównać do funkcji słów, kombinacji między
nimi oraz słuchowo-artykulacyjnej zmysłowości.
W tym, co mówi Kant obecne są jeszcze dwie intuicje, które można
ustawić w opozycji do tych intuicji, które leżą u podstaw programu ﬁlozoﬁcznego, z którego ideologicznie wyrasta przedstawiona w tym rozdziale
propozycja. Można z pewnym uogólnieniem przyjąć, że przywiązanie do
twierdzenia, iż myślenie matematyczne jest językowo zależne ma swoje
umocowanie w przekonaniu, że dzięki temu w jakiś sposób oddajemy
sprawiedliwość twierdzeniu, że myślenie matematyczne podlega opisowi
operacyjnemu, że ma ono charakter co najmniej quasi-komputacyjny lub
quasi-algorytmiczny. Obecność języka naturalnego jako nośnika myśli ma
gwarantować, że mentalne procesy dokonują się w oparciu o pewne schematy
formalne, reguły, które rządzą przekształceniami symboli. Forma logiczna
języka nadaje formę naszym myślom. W jakimś sensie język naturalny ma
wypełniać te funkcje, które u Fodora miał wypełniać „język myśli”. Jeśli
uwzględnimy ten aspekt, to widzimy jeszcze inny poziom opozycji, w jakiej
wobec teorii omówionej w tym rozdziale znajduje się teoria Kanta, której
nadaliśmy status opisania intuicji Penrose’a i Einsteina. W tym miejscu
warto jednak przytoczyć ponownie słowa Penrose’a, gdyż w nich najlepiej
wyraża sens opozycji, którą sygnalizujemy: „matematyczne zrozumienie
nie polega na operacjach obliczeniowych; ma ono zupełnie inny charakter
i zależy od naszej zdolności do uświadamiania sobie pewnych rzeczy. Nieobliczalność [...] matematycznego rozumienia zdecydowanie wskazuje na to,
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że nieobliczalność jest cechą wszystkich rodzajów świadomości” [Penrose,
1997, s. 120; por. Penrose, 2000; Marciszewski, 2003].
Druga rzecz, o której warto tutaj wspomnieć, to odmienny sposób rozumienia języka. Język pojawia się – jak sugerują przywołane wyżej świadectwa – w momencie wyrażenia myśli, jest on niezmiernie użyteczny wtedy,
kiedy mamy już do czynienia z ﬁnalnym produktem. Jest w tym implicite
zawarta idea języka jako kodu, idea języka jako przekaźnika. Język pojawia się
w momencie zamknięcia etapu ﬁnalnego w jedną całość – jest narzędziem,
które może nam zagwarantować potrzebną naoczność. Symbole ze względu
na swoje topograﬁczne zorganizowanie stają się często dla nas obrazami
wspomagającymi nasze myślenie. Korzystanie z języka podnosi efektywność
naszego myślenia. Język jednak funkcjonuje tutaj jako znak, będący surogatem
naoczności. Opis funkcji języka w taki sposób jest opisem odmiennym od tego,
jaki proponuje Carruthers i Spelke [por. Peacocke, 1997; Twardowski, 1965].
Na tym etapie widzimy, że wspólnym mianownikiem podanych na samym
początku wypowiedzi Einsteina i Penrose’a oraz ﬁlozoﬁcznych komentarzy
odwołujących się do stanowisk Kanta jest uznanie, że składnikami myśli
o liczbach są jakieś formy naoczności. Zawsze tam, gdzie mówi się o naoczności lub o wyobrażeniach i gdzie jednocześnie czynności operacyjne (np.
syntezę) rozumie się jako rodzaj czynności dołączania jednych przedstawień
do drugich, łatwiej jest zdystansować się od wszelkiego rodzaju stanowisk
postulujących w jakimś zakresie udział języka w myśleniu matematycznym.
Ponadto, jeśli połączymy stwierdzenia Penrose’a (że niemal wszystkie rozważania matematyczne mają charakter obrazowy, a matematyczne zrozumienie
nie polega na operacjach obliczeniowych) z wyjaśnieniami Kanta (że synteza
jest związkiem między przedstawieniami i że nie opiera się na stosowaniu
reguł wyuczonych), widzimy jak dalekie konsekwencje niesie za sobą przyjęcie rozwiązania, w którym sięga się do naoczności, a za właściwy nośnik
myślenia uznaje jakieś formy naoczne. Podsumowując tą część naszych uwag,
zauważmy zatem bardziej generalną sprawę, a mianowicie, że minimalizacja
udziału języka w poznaniu matematycznym jest poniekąd pokłosiem uznania,
że bardziej właściwym i dominującym nośnikiem informacji są reprezentacje
w jakimś stopniu związane z naocznością, a nie reprezentacje o charakterze
propozycjonalnym. Tam, gdzie w grę wchodzą reprezentacje obrazowe (wyobrażeniowe) związek z językiem staje się niejako z deﬁnicji bardziej luźny
i powierzchowny [por. Locke, 1955; Kosslyn, 1980; Campbell, 1994].

5.2.2. Zasady przed językiem
Nie wydaje się jednak, że jest to jedyne alternatywne stanowisko, jakie można zająć w kwestii udziału języka w poznaniu matematycznym. Minimalny
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udział języka w poznaniu matematycznym można z powodzeniem głosić
także wówczas, gdy formę myśli pojmuje się propozycjonalnie oraz gdy do
minimum redukuje się udział naoczności w epistemologicznym opisie ujęcia liczby. Obie wspomniane kwestie usytuowane są w centrum propozycji,
którą rozwija Frege. Odrzuciwszy w całej rozciągłości ideę Kanta, uważa, że
proces ujęcia liczby ma swój początek w zrozumieniu, na czym polega jednoznaczne przyporządkowanie obiektów podpadających pod jedno pojęcie
obiektom podpadającym pod inne pojęcie, czyli w sytuacji, w której pojęcie
F jest równoliczne z pojęciem G [Frege, 1986, s. 184]. Przyporządkowywanie
obiektów podpadających pod jedno pojęcie obiektom podpadających pod
inne pojęcie jest niejako tą operacją, na którą pierwszorzędnie należy skierować uwagę. Ustawiając sprawy w ten sposób Frege zdaje się podkreślać,
że liczenie obiektów podpadających pod pojęcie nie jest wcale operacją, na
której w sposób pierwotny należy nabudowywać nasze rozumienie liczby.
Nie liczenie, lecz przyporządkowanie jest operacją bardziej podstawową.
Sens tych twierdzeń, w których mniej chodzi o deﬁnicję liczby, a bardziej
o opisanie operacji umysłu, formujących rozumienie liczby, warto połączyć
z przykładem, który podaje Frege w Grundlagen der Arithmetik. „Gdy kelner
chce się upewnić, że położył na stole tyle samo noży co talerzy, to nie musi
liczyć ani jednych, ani drugich, jeśli tylko z prawej strony każdego talerza
kładł jeden nóż tak, że każdy nóż leży z prawej strony jakiegoś talerza”
[tamże, s. 186]. Wykonanie powyższego zadania mogłoby zakończyć się
sukcesem nawet wtedy, gdyby ów kelner nie posiadał umiejętności liczenia.
Wystarczyłoby, że bezbłędnie posługiwał się zasadą jedno-jednoznacznego
przyporządkowywania. Kluczowy dla naszego toku rozważań – zajmującego się związkiem między poznaniem matematycznym a kompetencjami
językowymi – jest fakt, że istnieje dość utrwalone przekonanie, iż zasada
przyporządkowywania jeden do jednego jest zasadą językowo niezależną,
częstokroć poprzedzającą akwizycję języka, a także umiejętność liczenia. Nie
mniej ważne jest to, że ta fundamentalna myśl Fregego, związana z deﬁnicją
liczby, znajduje swoje potwierdzenie w szeregu badań psychologicznych,
zajmujących się procesem nabywania pojęcia liczby.
Można w tym miejscu wspomnieć o ustaleniach Gelman, Gallistel i Meck,
którzy pokazali, że istnieje określony zespół zasad liczbowych, które dzieci
posiadają przed nabyciem procedury liczenia [Gelman, Gallistel, 1978; Gelman,
Meck, 1983]. Pierwszą i najbardziej fundamentalną, jak pokazują także inne
badania, jest zasada przyporządkowywania jeden do jednego. Obok niej wymienia się trzy inne zasady: 1. zasadę stabilnego porządku, która wskazuje, że
wyrażenia używane w liczeniu muszą być stosowane w ustalonym porządku;
2. zasadę kardynalności, wedle której ostatnie wyrażenie użyte w liczeniu
podaje ilość jednostek w przeliczonym zbiorze; 3. zasadę abstrakcji, która
mówi, że zasady przyporządkowywania przeliczania mogą być stosowane
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do różnych jednostek bez ograniczeń i bez względu na ich rodzaj, kształt,
kolor, wielkość itp. Obecność tych zasad koordynuje zdolność rozpoznawania
różnych przykładów liczenia. Podkreśla się, że ze względu na dysponowanie
tymi zasadami dzieci rozpoznają kulturowe sposoby liczenia. Podane zasady
są także istotnymi wskazówkami w nabywaniu rutyny liczenia – dzięki
nim dzieci naśladują dane im w otoczeniu aktywności, podejmują próby
udoskonalenia danego procesu oraz dokonują korekty własnych dokonań
[por. Wynn, 1990]. Przedwerbalne zasady spełniają funkcję koordynującą
w nabywaniu werbalnego systemu liczbowego. Zatem kognitywne zdolności dzieci są rozwinięte wcześniej niż nabyte mechanizmy językowe. Jak
podkreśla Gelman i Butterworth, nie jest to przekreśleniem funkcji i wagi
języka w rozwoju zdolności liczbowych, „jest jednak jedną rzeczą twierdzić,
że język ułatwia użycie pojęć liczbowych, a inną twierdzić, że stanowi on
ich przyczynowe podstawy” [Gelman, Butterworth, 2005, s. 9]. Łączy się to
z nieco inną wizją podstawowych funkcji języka. Język jest raczej narzędziem
ułatwiającym myślenie, a jego funkcję można oddać metaforą rusztowania
i przeciwstawić ją metaforze fundamentu. Jeśli nie przyjmiemy tego kierunku, to nie dziwi fakt, że w podsumowaniu opinii negatywnej wobec teorii
wiążących myślenie matematyczne z językiem Gelman przywołuje klasyczne
sformułowanie J. Locke’a, mówiące wprost o akcydentalnym związku myśli
z językiem [por. Locke, 1955, s. 277].
Z drugiej strony, trzeba przywołać stanowisko Piageta, Inhelder i Szemińskiej, wedle których konstrukcja liczb tworzy się u dziecka w istotnym związku
z konstrukcją szeregowania i włączenia klas. Nie należy myśleć, mówi Piaget
i Inhelder, że „dziecko opanowało liczbę przez sam fakt liczenia, że nauczyło
się liczyć słownie: ocena liczbowa długo jest u dziecka powiązana z przestrzennym układem elementów, w ścisłej analogii ze ‘zbiorami ﬁguralnymi’”
[s. 78]. Piaget stwierdza również, że w związku z tym można przypuszczać –
zgodnie z teorią zbiorów i wraz z logikami Fregem, Whiteheadem i Russellem
– że liczba pochodzi po prostu „z wzajemnej odpowiedniości elementów obu
klas lub obu zbiorów”. Istnieją dwie struktury odpowiedniości – kontynuuje
Piaget – odpowiedniość jakościowa, między elementami podobnymi do
siebie (nos do nosa) i odpowiedniość „jakakolwiek”, jeden do jednego. Ten
ostatni rodzaj odpowiedniości prowadzi do liczby, „ponieważ już implikuje
jednostkę liczbową” i, co ważne, takie rozwiązanie pozwala na zbudowanie
wyjaśnienia genetycznego bez „obawy wejścia w błędne koło” [s. 78]. Liczba
jawi się jako synteza szeregowania, jeden do jednego przyporządkowywania
i włączania. Wychodząc od powyższych ustaleń, Beth i Piaget zgłaszają szereg
zarzutów przeciw lingwistycznej interpretacji matematyki: (a) zanim istnieje
język, w pierwszych miesiącach życia u dziecka dostrzegamy pełne schematyzacje działania; (b) rozwój logiczno-matematycznych operacji w wieku
2-3 i 11-12 wyrasta z interioryzacji działań, (c) sama obserwacja działań lub
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samo opanowanie języka nie wystarcza, aby dziecko nabyło potrzebnych
schematów operacyjnych ważnych w myśleniu matematycznym [Beth, Piaget,
1966, s. 285-290]. Odwołanie się do procesu przyporządkowywania zmienia
optykę w sposobie opisu procesów umysłowych, stanowiących podstawę
nabycia pojęcia liczby i wiedzy, że liczbę orzekamy o zbiorach. Obecność
tej wiedzy koordynuje zdolność rozpoznawania różnorodnych przykładów
liczenia, jest podstawą, która reguluje sposób użycia wyrażeń liczbowych.
Jeśli mamy jakąś intuicję matematyczną, to nie jest ona chyba związana
z zapamiętywaniem werbalnych formuł, ale z interioryzacją na poziomie
elementarnym doświadczeń z manipulowaniem obiektami ﬁzycznymi, a na
poziomie wyższym z rozwiązywaniem przeróżnych zadań częstokroć dla
nich samych [Davis, Hersh, Marchisotto, 2001, s. 381].

5.3. Konkluzja: wewnętrzne napięcie
Wszystko, co zostało powiedziane w odniesieniu do relacji między myślowymi
reprezentacjami matematycznymi a językiem domaga się obecnie bardziej
generalnego spojrzenia, które odniesie się całościowo do przedstawionej
propozycji w obecnym rozdziale. Szereg przedstawionych uwag oraz zarysowanie alternatywnego wyjaśnienia pokazuje, że trudno się zgodzić, iż
mechanizm integrujący system poznawczy na poziomie międzymodułowym
może być związany wyłącznie z językiem naturalnym. Owa wątpliwość nie
wynika wyłącznie z tego, że takiemu poglądowi można przeciwstawić inne
mechanizmy integrujące ten poziom myśli w formie np. systemu konceptualnego, jakoś rozumianego języka myśli, mechanizmu integrowania modeli
poznawczych czy tzw. teorii umysłu (TOM), lecz na tym, że trudno w ramach tej propozycji odpowiedzieć na kluczowe pytanie, czy język naturalny
wraz ze swoją strukturą jest czymś, co funkcjonuje na poziomie bliższym
endostrukturze (tj. wewnątrz struktury poznawczej – analogicznie, jak
mechanizmy rządzące poszczególnymi modułami), czy też na poziomie
bardziej ekostruktury (tj. na zewnątrz struktur rządzących poszczególnymi
modułami) [Clark, 2005, 2006].
Rozstrzygnięcie tej sprawy pociąga za sobą liczne ważne konsekwencje
dla ustalenia relacji myśl-język [Clark, 1996, s. 93-103]. Jeśli myślimy o języku
naturalnym wyłącznie jako o mechanizmie wewnętrznym, to musimy przyjąć radykalnie pojętą zależność myśli od języka [Dennett, 1997, 1998a]. Jeśli
język potraktujemy jako coś zewnętrznego wobec pewnych funkcji umysłu,
to następująca interioryzacja języka, włączająca go w ramy wyższego poziomu organizacji procesów poznawczych (na poziomie międzymodułowym),
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nie zmienia postaci rzeczy, że sam mechanizm pochodzi z zewnątrz oraz
że jest czymś naznaczonym konkretnością – właściwą dla poszczególnych
języków etnicznych. Takie ujęcie oznacza jednak, że za bardziej właściwe
trzeba uznać takie rozumienie roli języka naturalnego, które tłumaczy udział
języka w kategoriach systemu wspomagającego poznawcze mechanizmy.
W tym wypadku język jest co najwyżej rusztowaniem, które wspomaga
„dobudowywanie” lub „rozbudowywanie” kolejnych form myśli, zarówno
horyzontalnie, jak i wertykalnie, nie stając się jednak na żadnym etapie
wewnętrzną konstrukcją samej myśli. Jest to jednak teza o wiele słabsza
od tej, do której dążą autorzy omawianego przez nas rozwiązania [Nelson,
2000; Bowerman, 2003].
Przyjrzyjmy się bliżej, do czego może prowadzić teza mocniejsza – taka,
gdy mówimy, że język nie tyle rozszerza nasze zdolności, ile jest ich wewnętrznym składnikiem. Gdy język jest wobec samej myśli czymś wewnętrznym,
a pamiętając, iż mówimy tutaj o języku naturalnym wziętym w swej całej
konkretności, to taki stan rzeczy prowadzi zawsze do istotnego zróżnicowania po stronie wyłaniających językowo zależnych systemów konceptualnych.
Przypomnijmy również, że uznając, iż myślenie o liczbach jest językowo
zależne oraz że na jego kształt i formę ma wpływ konkretny język naturalny,
musiano wyrazić zgodę, że to konkretny system liczbowy determinuje nasze
zdolności matematyczne na poziomie przekraczania ograniczeń związanych
z pojedynczymi modułami. Ten rodzaj udziału języka nasuwa wtedy istotne
skojarzenie z tezami Sapiro i Whorfa. Zwolennicy jednakże prezentowanego
stanowiska, widzącego w języku naturalnym łącznik w międzymodułowej
komunikacji, uważają, iż w żadnym wypadku nie jest to konsekwencja,
która wynika z ich rozwiązania. Carruthers twierdzi, że można w pełni
odrzucić relatywizm językowy, podpisując się pod kognitywną koncepcją
języka, czyli ideą języka jako środka konstytuującego swoiste dla nas typy
myślenia [Carruthers, 1996, s. 278]. Podobne stanowisko prezentuje Spelke,
według niej nie ma żadnych wskazówek, że jej rozwiązanie jest zbieżne lub
wspiera tezy Whorfa [Spelke, 2003, s. 307]. Zgłaszając powyższy sprzeciw
autorzy omawianej propozycji ujawniają istotne założenia, na których opiera
się ich teoria. Według nich kombinatoryczne własności języka, tak kluczowe
dla międzymodułowego połączenia informacji i wytworzenia nowych myśli,
muszą mieć charakter (istotnie) uniwersalny. Co oznacza takie założenie?
Zasygnalizujmy tutaj dwie sprawy. Po pierwsze, takie rozwiązanie
musi minimalizować znaczenie czynników swoistych dla poszczególnych
języków – to, co swoiste ustawia się na peryferiach warunków mogących
mieć wpływ na tworzenie myśli. Po drugie, w ramach takiej teorii trzeba
podać wytłumaczenie, jak to się dzieje, że w procesie uczenia się języka
dochodzi do rozdzielenia jednostek i struktur mających charakter i wymiar
lokalny od jednostek i struktur mających charakter uniwersalny (wspólny
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dla wszystkich języków). Pierwsza z zasygnalizowanych spraw trudna jest
jednakże do zrealizowania, choćby z tego powodu, że w różnych językach
układy liczbowe oraz określenia przestrzenne są częstokroć niezmiernie
odmienne względem siebie, a jednocześnie te odmienne składniki wyznaczają sposób funkcjonowania całego systemu językowego w danej dziedzinie
[Levinson, 1996; Levinson, Kita, Haun, Rasch, 2002]. Jeśli przyjmiemy, że
symbolizm językowy wpływa na ukształtowanie się zdolności matematycznych, to trudno nie zgodzić się, że i same zdolności matematyczne powinny
odznaczać się istotnymi różnicami między sobą [Barrow, 1996, s. 80, 105].
Z kolei realizacja drugiego zadania nie jest możliwa – jak pokazują prace
Tomasella i innych – bez hipotezy o wrodzoności gramatyki uniwersalnej
[por. Tomasello, 2003, s. 189; Lakoﬀ, 1987].
Wydaje się jednak, że odcięcie się od stanowiska zajmowanego przez
Whorfa domaga się dodatkowo akceptacji twierdzenia, że w charakterystyce
kompetencji językowej na równych prawach, obok zdolności związanych
z przekształceniami zależnymi od struktury, można sięgnąć do zdolności
odczytywania intencji lub przedjęzykowych zdolności konceptualnych.
Stanowisko, które zakłada jednakże, że posiadanie określonych zdolności
kognitywnych domaga się od samego początku dysponowania odpowiednimi środkami językowymi w całej ich złożoności i abstrakcyjności (tylko
w oparciu o te mechanizmy działa system integracyjny na poziomie międzymodułowym), nie może z sympatią odnosić się do powyższego założenia
(taka możliwość dopuszczana jest wyłącznie na poziomie poszczególnych
modułów). Zatem negatywna ocena wszelkich propozycji, które na poziomie
międzymodułowym mówią o istnieniu przedwerbalnych struktur myślowych
sprawia, że zbliżamy się do hipotezy Sapira-Whorfa. Takie zbliżenie jest
jednak niezmiernie kłopotliwe dla ogólnych założeń, na których opiera się
dane rozwiązanie – szczególnie, gdy chodzi o ujęcie architektury ludzkiego
umysłu. W tym kontekście nie wystarczy przyjąć, że na poziomie poszczególnych modułów język naturalny pojawia się na ich wyjściu. Sprawa bowiem
dotyczy specyﬁcznie ludzkich aktów poznawczych, w których dochodzi do
zintegrowania danych z różnych modułów, czyli takich typów myśli, które
odznaczają się zintegrowaniem danych i ﬂeksybilnością oraz możliwością
świadomego kontrolowania i modyﬁkowania. Okazuje się, że na tym poziomie
działanie systemu poznawczego, formy jego integrowania i funkcjonowania,
ma charakter wybitnie zależny językowo. Właśnie na tym poziomie (a nie
na poziomie poszczególnych modułów) trudno jest mówić o łagodnej wersji
whorﬁanizmu, o który chodzi twórcom poglądu, uznającego język naturalny za integratora danych z różnych dziedzinowo-specyﬁcznych modułów
konceptualnych [por. Carruthers, 2006, s. 266].
Wydaje się, że trudność wypracowania łagodnej wersji determinizmu
językowego (słabszej od hipotezy Sapira-Whorfa) ma swoje źródło w połączeniu
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idei komputacjonizmu z ideą o doniosłej roli języka naturalnego. Pamiętamy
– to język naturalny ma zagwarantować, że myśli (na poziomie, kiedy to w ich
treściach dochodzi do zintegrowania danych z różnych modułów) przejawiają
cechy produktywności i systematyczności. To dzięki językowi naturalnemu
możemy tworzyć nieskończenie wiele nowych myśli lub przetwarzać myśli
o tych samych składnikach w nowe konﬁguracje. Bez języka naturalnego
integrowanie danych z różnych modułów – czyli realizowanie się dystynktywnych własności ludzkich myśli – takich, jak kreatywność, całościowość,
ﬂeksybilność oraz pojawienie się osobowego proﬁlu poznawczego (poglądu
na świat) – nie mogłoby być zrealizowane. W takiej sytuacji, jeśli radykalnie
nie zmienimy rozumienia języka naturalnego, sposobu jego nabywania oraz
ideologicznie nie zminimalizujemy różnic między językami naturalnymi, to
musimy uznać, że na pewnym poziomie pewne typy myśli ulegają istotnemu
zróżnicowaniu (w zależności od języka). Jeśli tego nie można zaakceptować,
ze względu na przyjęte założenia (związane głownie z modularną koncepcją
umysłu), to w ramach danego podejścia pojawia się bądź istotne napięcie,
bądź przyjmuje się trudne do zaakceptowania rozumienie języka naturalnego.
Niektórzy w swej krytyce idą jeszcze dalej, mówiąc, że trzeba porzucić
łącznie dwa generalne założenia. Jedno, dotyczące tego, że myśli mogą być
modelowane wyłącznie symbolicznie (w tym przypadku chodzi o symbolizm
języka naturalnego). Drugie, dotyczące organizacji i architektury umysłu
ludzkiego (chodzi tutaj o ideę, że umysł jest zorganizowany modularnie)
[Nelson, 2002; Hampton, 2002, Casacuberta, 2007]. Wydaje się, że kwestia
pierwsza jest tutaj ważniejsza. Podkreśla się, że (a) nawet na poziomie integrowania danych z różnych systemów poznawczych język musi opierać się
na uprzednio istniejącej konceptualnej strukturze (lub na konceptualnej
gotowości) oraz (b) że wiedza językowa (w związku z odniesieniem do
systemu pojęciowego) nie musi mieć charakteru czysto formalnego [Tomasello, 2003, s. 209-213; Casacuberta, 2007, s. 139-144]. Oparcie języka na
rozwijających się uprzednio do nabycia języka zdolnościach tworzenia myśli
sprzyja argumentacji, że system formalny języka wyłania się w trakcie jego
nabywania. Takie ustawienie sprawy nie tylko wskazuje na pierwotność myśli
w stosunku do języka, lecz także podważa próbę powiązania mechanizmu
tworzenia myśli z istnieniem formalnego nośnika (tym bardziej) powiązanego
źródłowo z językiem naturalnym. To w istotnym sensie podważa możliwość
powiązania idei modularyzmu z ideą istotnego udziału języka naturalnego
w procesach tworzenia myśli na jakimkolwiek poziomie.
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1.

uwagi wstpne: idea jzykowego zwizania
mylenia o mylach

Przejdźmy, zgodnie z nakreślonym planem książki, do rozważań nad propozycją, wedle której język naturalny umożliwia zaistnienie myślenia o myślach.
W punkcie wyjścia zauważmy, że poznawcze funkcje języka rozpatrywane
są często w kontekście opisu, sposobu, w jaki realizuje się świadomy dostęp
do naszych myśli. Myśli aktualnie żywione są nam dostępne, przeglądamy
je, rozważamy ich treść, analizujemy związki między nimi, dostrzegamy ich
wpływ na nasze działanie. Introspekcyjna dostępność własnych myśli jest dla
nas faktem oczywistym, czymś, z czym jesteśmy zżyci, do czego jesteśmy
przyzwyczajeni. Myślenie o myślach zajmuje sporą część naszego bytowania.
Zdolność posiadania myśli na temat myśli traktujemy jako właściwy przejaw
świadomego życia. Intuicyjnie, kiedy mówimy o introspekcyjnym ujmowaniu
własnych myśli, to zdajemy sobie sprawę, że chodzi o coś więcej niż przytomność czy świadomość tego, co rozgrywa się wokół nas. W istocie mówimy
wówczas o reﬂeksyjnej zdolności odnoszenia się do myśli, o ich świadomym
ujęciu oraz aktywnym monitorowaniu. Ciężar rozważań przenosi się wówczas
z kwestii posiadania myśli na kwestię świadomego ich ujmowania i dostępu
do nich. Zdajemy sobie sprawę, że zdolność odniesienia się do własnych myśli,
a w dalszej kolejności do myśli innych osób, tworzy nową jakość w ramach
świadomego życia. Również na poziomie ogólnych intuicji jesteśmy skłonni
przyznać słuszność przeświadczeniu, że introspekcyjna zdolność odnoszenia
się do myśli – myślenia o myślach – jest zarezerwowana wyłącznie dla ludzi.
Chociaż trudno to udowodnić – mówi Bickerton – wydaje się, że większość zwierząt
jest na takim poziomie, który Dennett nazwałby „intencjonalnością pierwszego rzędu”;
mają one stany umysłu, lecz niekoniecznie formułują wnioski na temat stanu umysłu
innych, a nawet nie wiedzą, że inne zwierzęta mogą mieć stany umysłu inne niż one
same. Natomiast ludzie mogą osiągać przyprawiające o zawrót głowy poziomy intencjonalności trzeciego, lub nawet wyższego rzędu, potraﬁąc powiedzieć lub pomyśleć
rzeczy takie jak „Chcę, żeby X myślał, że ja chcę, żeby on popadł w kłopoty, ponieważ
to wredny typek, a jeżeli będzie myślał, że chcę, by miał kłopoty, będzie się ich strzegł,
a to jest właśnie to, czego naprawdę chcę” [Bickerton, 2001, s. 15-16, por. Griﬃn, 2004,
s. 222; Sperber, 1998, s. 184-200].

W tym rozdziale interesuje nas nie sam ten typ sprawności kognitywnej, którą nazywamy dynamiką poznawczą drugiego rzędu lub zdolnością
myślenia o myślach, lecz rola, jaką w pojawieniu się tych zdolności odgrywa
język naturalny. Pytanie kluczowe jest więc następujące: Jaki wkład w nasze
zdolności kognitywne, tj. zdolność myślenia o myślach, ujmowania myśli,
przypisywania myśli innym podmiotom, wnosi język naturalny?
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Zwykle podkreśla się, że przykładowe spisanie myśli „generuje ślad
w takim formacie, który otwiera cały wachlarz nowych możliwości” [Clark,
1998, s. 176]. Zapisanie myśli pozwala m.in. na ich sprawdzenie i skontrolowanie, na spojrzenie na nie z różnych punktów widzenia. Utrwalenie myśli
w zapisie językowym sprzyja też jej osądzeniu, jej rozwinięciu lub modyﬁkacji. Poza tym zwraca się uwagę, że kiedy mówimy o introspekcyjnym
ujmowaniu myśli, to jesteśmy skłonni sądzić, że jeśli owe ujmowane myśli
mają być przedmiotem podlegającym analizie i podatnym na manipulowanie,
muszą być również uobecnione nam w jakimś stabilnym nośniku. Dzięki
ucieleśnieniu w jakimś medium możemy uzyskiwać zdolność utrzymywania
myśli w polu naszej uwagi, śledzenia jej, skoncentrowania się na niej, ujęcia
jej treści oraz powiązań. Wielu autorów podkreśla również, że deliberowanie
i rozważanie myśli w naszym umyśle często przypomina formę wewnętrznego dialogu [Wittgenstein, 1972; Carruthers, 1996; Hauser, 1995]. Sugeruje się
tym samym, że świadome myślenie realizuje się w jakimś sensie w mowie
wewnętrznej.
Powyższe intuicje mają podpowiadać, że „myśli reﬂeksyjne są możliwe
jedynie wtedy, gdy docelowe myśli posiadają nośniki, pozwalające im stać się
obiektami dalszych myśli” [Bermúdez, 2003, s. 159] lub że myśli potrzebują
takiego nośnika, który udostępni je naszej świadomości i sprawi, że nabiorą one obok realności ﬁzycznej także realności fenomenalnej [Carruthers,
1996]1. Pamiętając, że mówimy tutaj o świadomym ujęciu myśli, o aktach na
poziomie osobowym, na którym podmiot wywołuje i kieruje podjętą przez
siebie aktywnością, wielu ﬁlozofów, psychologów i lingwistów zadaje sobie
pytanie, co nadaje się na nośnik, sprawiający, że myśl w swojej treści i formie
udostępnia się naszej świadomości. W ramach poglądu, który zamierzam
przedstawić, panuje przekonanie, że za ów nośnik pozwalający na utrzymanie
myśli w polu uwagi należy uznać język, którym mówimy. W tym kontekście często padają stwierdzenia, że konstytutywnym składnikiem myślenia
o myślach, myślenia drugiego rzędu, intencjonalnego wzniesienia, jest język
naturalny lub że świadome propozycjonalne myślenie nie jest możliwe do
zrealizowania bez istotnego udziału języka naturalnego [Clark, 1998; 2006;
Bermúdez, 2003; Dennett, 1997; 1998a; Carruthers, 1996; 1998a; 1998b].
Pozostając na poziomie szkicowania szerszego kontekstu dla teorii, które
próbują pokazać rolę języka w obszarze myślenia reﬂeksyjnego instruktywne
może być dłuższe wyjaśnienie, które odnajdujemy w pracy Clarka:
1
Rozważania prowadzone w ten sposób zataczają oczywiście szerszy krąg, gdyż dotyczą
problematyki umysłu oraz świadomości. Zobaczymy dalej, że w jakiś sposób odróżnienie
myślenia pierwszego rzędu od myślenia drugiego rzędu zbiega się z odróżnieniem świadomości prostej od refleksyjnej, ujmowanej jako myśl wyższego rzędu, która w szerszym zakresie
obejmowałaby sobą świadomość monitorującą oraz świadomość dostępu [por. Rosenthal,
1986; Jakcendoff, 1987; Block, 1994; Searle, 1999; Judycki, 2004; Bremer, 2005].
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Być może to język publiczny jest odpowiedzialny za kompleks cech wyróżniających
myśl ludzką – viz. nasza zdolność do okazywania dynamiki kognitywnej drugiego rzędu.
Poprzez dynamikę kognitywną drugiego rzędu rozumiem klaster potężnych zdolności,
w których udział bierze samoocena, samokrytycyzm i perfekcyjnie dopracowane odruchy
korekcyjne. Do przykładów należałyby: zauważenie błędu w naszym własnym planie
argumentacji i przedsięwzięcie dalszych wysiłków kognitywnych dla naprawienia go,
snucie reﬂeksji nad zawodnością naszych własnych początkowych sądów w pewnego
rodzaju sytuacjach i w rezultacie postępowanie ze szczególną ostrożnością; dochodzenie
do zrozumienia, dlaczego doszliśmy do danego wniosku poprzez docenienie przejść
logicznych w naszej własnej myśli; myślenie o warunkach, w których myślimy najlepiej
i próby stworzenia takich warunków. Można tę listę ciągnąć, lecz wzór powinien być
jasny. We wszystkich tych przypadkach efektywnie myślimy o naszych własnych proﬁ lach kognitywnych lub o konkretnych myślach. To „myślenie o myśleniu” jest dobrym
kandydatem na zdolność, którą mają tylko ludzie – zdolność, której w sposób oczywisty
nie dzielą z nami pozostałe zwierzęta nieużywające języka, które mieszkają wraz z nami
na naszej planecie. Skoro tak, to naturalną jest rzeczą zastanawiać się, czy mógłby to być
cały rodzaj myśli, w którym język odgrywa rolę generatywną – rodzaj myśli, który nie
jest po prostu odbijany lub rozszerzany poprzez używanie przez nas słów, lecz którego
samo istnienie bezpośrednio zależy od języka. Język publiczny i wewnętrzne ćwiczenie
zdań działałyby w tym modelu jak wiszące w powietrzu korzenie namorzynów – słowa
służyłyby jako ustalone punkty zdolne do przyciągania i ustalania materii intelektualnej,
tworząc wyspy myśli drugiego rzędu, która jest tak charakterystyczna dla krajobrazu
kognitywnego Homo sapiens [Clark, 1998, s. 179].

Idąc tym tropem podkreśla się, że formy myślenia, które w sposób ogólny nazywa się dynamiką poznawczą drugiego rzędu, czyli takie, w których
uczestniczy myślenie o myśli i w ramach których podmiot monitoruje dane
odniesienie, są dostępne dla stworzeń posługujących się językiem naturalnym.
Podkreśla się tutaj wyraźnie, że w kontekście mówienia o wyłonieniu się
dynamiki poznawczej drugiego rzędu język nie jest traktowany wyłącznie
jako środek, który rozszerza lub podnosi efektywność pewnych myśli, lecz
jako środek, który odgrywa rolę generatywną i od którego zależy bezpośrednio samo istnienie tych myśli. Stąd też u podstaw tego poglądu leży
przekonanie, że „myśli mogą być przedmiotami dalszych myśli jedynie wtedy,
jeżeli mają odpowiednie nośniki, zaś jedynymi odpowiednimi nośnikami
są zdania w języku publicznym” [Bermúdez, 2003, s. 165]. Takie ustawienie
sprawy ma prowadzić do hipotezy, że intencjonalne wznoszenie wymaga
wznoszenia semantycznego. W tak konstruowanym stanowisku nie chodzi
jedynie o podkreślenie, że jakaś forma języka jest potrzebna lub że myśl
potrzebuje jakiegoś „stabilnego” nośnika, który pozwoli na bardziej trwałe
utrzymanie jej w polu uwagi. Chodzi tutaj o to, że język jest tak naprawdę
jedynym stabilnym nośnikiem, umożliwiającym efektywne monitorowanie
własnych myśli.
Zauważmy jeszcze, że krokiem radykalizującym powyższy pogląd jest
rozwiązanie, które obecności języka w dynamice poznawczej drugiego rzędu
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nie łączy pierwszorzędnie z potrzebą monitorowania myśli lub regulowania związków między nimi, lecz w pierwszej kolejności zwraca uwagę, że
bez języka zarówno dostęp do co najmniej pewnych typów myśli, jak i ich
zrealizowanie w naszym umyśle byłoby niemożliwe. Wydaje się, że bardziej
radykalne stanowisko opiera się na przekonaniu, że świadome myśli wymagają pośrednictwa reprezentacji wewnętrznej oraz że potrzebują do swego
zaistnienia symbolicznego nośnika posiadającego syntaktykę i semantykę.
Argumentacja za takim stanowiskiem, mówiącym, że świadome myślenie
dokonuje się poprzez wyobrażenie zdań języka naturalnego, ma się opierać
na naszym doświadczeniu, że kiedy śledzimy nasze myśli, spoglądamy od
wewnątrz na nasze świadome myśli, to przedstawiają się one nam jako
wyobrażenia zdań języka naturalnego.
Kiedy rzecz opisuje się w ten sposób, to mówi się o konstytutywnym
udziale języka w świadomym propozycjonalnym myśleniu. W tym sensie
udziałem języka – mówiąc nieco metaforycznie – nie jest wyłączne oświetlenie myśli i sprawienie, że podlega ona rozpoznaniu. Język nie jest wyłącznie
wsparciem naszej uwagi, dzięki której odnosimy się do myśli [por. Carruthers, 1998b, s. 461]. Takie ustawienie sprawy – czego przykładem może być
rozwiązanie Jackendoﬀa – byłoby uznaniem, że język i myśl są ciągle czymś
odrębnym, choć jednocześnie byłoby prawdą, że to właśnie język, po pierwsze, dostarcza modalności świadomości, której nie posiadają inne zwierzęta
i, po drugie, jest jedyną modalnością, która może przedstawić świadomości
abstrakcyjne części myśli, takie jak: struktura predykat-argument, stosunki
pokrewieństwa, przyczyny, sytuacje hipotetyczne i pojęcie wnioskowania
[Jackendoﬀ, 1997, s. 200]2.
Wyostrzenie niektórych stwierdzeń dotyczących udziału języka naturalnego w naszym myśleniu, przy ograniczeniu się do świadomego propozycjonalnego myślenia, wyraża się w twierdzeniu, że wyobrażenia zdania języka
naturalnego są po prostu myślami. Język strukturalizuje myśl i sprawia, że
dana myśl pojawia się i staje się dostępna introspekcyjnie. Na poziomie realizowania świadomego myślenia próbuje się zatem powiedzieć, że w naszych
umysłach, kiedy ujmujemy nasze myśli, ﬁgurują wyłącznie wyobrażenia
2

Choć jest faktem, że jedynie poprzez język wyliczone pojęcia mogą tworzyć część
świadomego doświadczenia, a nie być jedynie źródłem intuicyjnych domniemań, to jednak – jak twierdzi Jackendoff – dalej trzeba uznać, że „myślenie jest funkcją mentalną całkowicie oddzielną od języka i może ono przebiegać przy nieobecności języka. Choć w owej
propozycji mówi się o istotnych kognitywnych funkcjach języka i język jest traktowany
jako rusztowanie dla myśli, jak również jest tym, co stwarza możliwości przeprowadzenia pewnych odmian rozumowań oraz jest uważany za jedyną modalność udostępniającą
strukturę myśli, to jednak ciągle jest traktowany jako coś zewnętrznego względem myśli.
Moglibyśmy powiedzieć, że w ramach tego podejścia myśl posiada odrębną od języka realność fizyczną, sam zaś język ma gwarantować realność fenomenalną [por. Jackendoff, 1997,
s. 180, 205; 1992].
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języka naturalnego. Nie pojawia się jakiś oddzielny proces lub jednostka,
która byłaby czymś odrębnym od mowy wewnętrznej.
Nie jesteśmy nigdy świadomi propozycjonalnych myśli, które nie mają nośników
językowych. Kiedy jesteśmy świadomi myśli propozycjonalnych, jesteśmy świadomi
zobrazowanych zdań. Tym, co poddajemy introspekcji, kiedy poddajemy introspekcji
nasze myśli propozycjonalne, w sposób wymagany dla procesów dynamiki kognitywnej
drugiego rzędu, jest mowa wewnętrzna [Bermúdez, 2003, s. 160].

W tym sensie odrzuca się możliwość, że najpierw rozważamy jakąś
myśl w prywatny sposób, a potem wyrażamy ją w mowie wewnętrznej lub
ją zapisujemy. Przyjmuje się, że samo myślenie jest redagowaniem czegoś
o naturze językowej. Zarówno więc myślenie w samotności, jak i myślenie
publiczne rozgrywające się w społecznie zaaranżowanej debacie są zasadniczo
podobne do siebie – w obu przypadkach zaangażowany jest ten sam język.
Myślenie i mówienie nie są dwoma procesami przebiegającymi równolegle.
Przedstawiając bardziej wyraźnie swój pogląd, jego twórcy zwracają uwagę, że „jedną rzeczą jest utrzymywać, że myśli (albo niektóre myśli) mogą
uzyskać status świadomości jedynie poprzez to, że zostaną sformułowane
w (wewnętrznym lub zewnętrznym) języku naturalnym, zaś inną rzeczą jest
utrzymywanie, że istnieją pewne myśli, które mogą w ogóle istnieć jedynie
poprzez to, że są świadomie formułowane w takim języku” [Carruthers, 1996,
s. 122]. Twierdzi się dalej, że tylko wtedy, gdy przyjmie się mocniejszą wersję,
można uznać, że zdolność do używania języka jest w rzeczywistości implikowana przez treść naszych świadomych myśli i że naukowe badanie struktury
tej zdolności będzie jednocześnie badaniem struktury i funkcjonowania
ogromnej części naszego poznania. Dlatego też zgodnie z mocniejszą tezą,
kiedy mówiący wypowiada zdanie, to ta wypowiedź będzie wyrażać myśl
poprzez jej utworzenie (ukonstytuowanie, sformułowanie), a nie poprzez jej
zakodowanie czy zasygnalizowanie [por. Carruthers, 1998a].
Innym jeszcze elementem omawianej obecnie teorii jest twierdzenie,
że dzięki ucieleśnieniu myśli w języku naturalnym ujęcie myśli w aktach
reﬂeksji odznacza się swoistą bezpośredniością. Kiedy dochodzi do ujęcia
myśli, dzięki temu, że myśl zrealizowana jest w języku, podmiot uzyskuje tzw.
nieinferencyjny i nieinterpretacyjny dostęp do niej. Fakt, że uświadamiana
(ujmowana w akcie drugiego rzędu) myśl udostępnia się nam w formie wyobrażenia zdania języka naturalnego sprawia, że jest ona fenomenologicznie odsłonięta. Mówiąc o mowie wewnętrznej, tzn. o wyobrażeniach zdań
języka naturalnego, podkreśla się, że logiczna forma myśli posiada w pełni
rozwiniętą fenomenologiczną reprezentację i odsłania treść konkretnej
myśli. Nie chodzi więc tutaj w pierwszej kolejności o podkreślenie, że język
naturalny gwarantuje produktywność myśli, lecz że myśl zostaje w pełni
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dookreślona, niejako zrealizowana w konkretny sposób. Przy ustawieniu
sprawy w powyższy sposób chodzi o podkreślenie dwóch rzeczy. Jednej, że
nie mówimy tutaj o języku myśli realizowanym na poziomie niedostępnym
podmiotowi, drugiej, że nie chodzi tutaj o jakąś abstrakcyjną formę logiczną,
lecz o formę logiczną realizowaną w konkretnym symbolizmie zdania języka
naturalnego [Carruthers, 1996, s. 250; por. tenże, 1998a, s. 110]. Sprawę tę
komentuje się w ten sposób, że jesteśmy świadomi zdań języka naturalnego
wraz z fonologicznymi i strukturalnymi cechami, wobec których forma
logiczna jest tylko abstraktem [Bermúdez, 2003, s. 202].
Znaczy to, że gdy myśli zrealizowane są w języku naturalnym, podmiot
nie przypisuje sobie myśli w wyniku procesu, którego składnikami są formy inferencji lub interpretacji. Innymi słowy, podmiot ujmuje myśl, a nie
przypisuje jej sobie w oparciu o jakiś proces myślenia przez analogię lub
poprzez wykorzystanie jakiejś teorii. W nawiązaniu do tych spraw podkreśla
się również, że rola sprawcza myśli zależy od jej pomyślenia (zrealizowania
się) jako zinterpretowanego obrazu w języku naturalnym. To właśnie zobrazowane zdanie w języku naturalnym wywołuje dalsze skutki kognitywne,
które wyróżniają posiadanie danej myśli. Wygląda na to, że w ramach tej
wizji na ciągi myśli i rozumowań trzeba patrzeć jak na procesy, których
sens i rolę w działaniu wiąże się z egzempliﬁkacją ﬁzycznie zrealizowanych
syntaktycznie i semantycznie ustrukturyzowanych bytów językowych.
Twierdzenie, że język naturalny jest medium, w którym odbywa się
świadome (propozycjonalne) myślenie – jak widzimy – jest de facto twierdzeniem, że mowa wewnętrzna (wyobrażenia zdań języka naturalnego) jest
nośnikiem świadomego propozycjonalnego myślenia. Mówienie o świadomym
myśleniu ma podkreślać, że chodzi tutaj o te typy myśli, które mają być
dostępne w aktach wyższego rzędu. Mówienie z kolei o propozycjonalnym
myśleniu ma podkreślać, że mówimy wyłącznie o pewnym typie myśli, który
różni się strukturalnie i funkcjonalnie od myśli wizualno-przestrzennych
[Bermúdez, 2003; Hauser, 1995; Carruthers, 2002, s. 664]. Interesujące jest
to, że w ramach powyższej propozycji dopuszcza się możliwość, by system
poznawczy w pewnych przypadkach korzystał z naocznych obrazów, kognitywnych map lub modeli oraz że naszym udziałem może być myślenie
nie mające charakteru konceptualnego. Jednocześnie uważa się jednak, że
spora część naszych myśli nie może być zrealizowana poprzez operowanie
mentalnymi obrazami. Nie chodzi tu o dyskredytację tego typu myślenia,
w którym operujemy obrazami mentalnymi, lecz o oddzielenie go od myślenia propozycjonalnego (konceptualnego) – z istotnym zastrzeżeniem, że
myśli propozycjonalne odznaczają się właściwą sobie swoistością, która nie
może być zrealizowana za pomocą innych środków. Innymi słowy, przyjmuje
się, że dookreślenie treści myśli, odkrycie ich związków, wytłumaczenie ich
udziału w naszym działaniu realizuje się tylko wtedy, gdy myśl ma charakter
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propozycjonalny. Ten rodzaj myślenia, o którym się mówi, że jest językowo
zależny, jest określany jako świadome myślenie propozycjonalne. Stąd też
składnikiem tej teorii jest również twierdzenie, że „żadna myśl obrazowa
nie może mieć takiej treści, jak myśl, której treść można opisać we właściwy
i poprawny sposób przy pomocy zdania podrzędnego zaczynającego się od
„że”3. Oddzielenie względem siebie tych dwóch kategorii myśli i myślenia służy
nie tylko wydzieleniu właściwego obszaru, w którym będziemy mówili o konstytutywnej obecności języka naturalnego, lecz jest także sformułowaniem
pewnej przestrogi, aby przypadkiem nie potraktować myślenia, w którym
operujemy obrazami lub które jest rodzajem myślenia-jak za rodzaj myślenia
propozycjonalnego lub myślenia-że. Chodzi tu również o to, by nie budować
na tej podstawie argumentacji i nie sugerować, że możemy być świadomi tzw.
„czystych” myśli bez udziału jakichkolwiek zdań zajmujących treść naszej
świadomości [Bermúdez, 2003, s. 160].
Warto jeszcze we wstępie zwrócić uwagę na to, że autorzy tego projektu mówiąc o świadomym propozycjonalnym myśleniu lub o poznawczej
dynamice drugiego rzędu starają się połączyć z udziałem języka kilka
zasadniczych korzyści. Dzięki temu, że myśl jest dostępna (uświadamiana)
dla reﬂeksyjnego myślenia staje się ona efektywna zarówno poznawczo, jak
i w trakcie podejmowania decyzji. To, że myśl jest językowa (w formie wewnętrznej werbalizacji) jest dla niej czymś istotnym – o ile oczywiście ma być
ona predysponowana do spełniania przypisywanych jej funkcji. Następnie
podkreśla się, że tylko myśli o określonej treści i strukturze mogą wyrażać
relacje między pojęciami, mogą wchodzić w konﬁguracje pociągania jednej
przez drugą lub wchodzić ze sobą w interakcje przyczynowe, aby wywołać
w efekcie takie zachowanie, które liczy się z ich treścią semantyczną [Carruthers, 1996, s. 33]. Innymi słowy, twierdzi się tutaj, że myśli mogą mieć
moc przyczynową, która odzwierciedla ich powiązanie ze światem oraz
mogą wchodzić we wzajemne związki logiczne określające ich treść tylko
wtedy, gdy są ucieleśnione w języku naturalnym. Bazując na tych ustaleniach widzimy, dlaczego sprawę dyskusji nad udziałem języka w dynamice
poznawczej drugiego rzędu zamyka się w obszarze świadomego propozycjonalnego myślenia. Taki sposób argumentacji na rzecz istotnego udziału
języka naturalnego mniej odnosi się do analizy pojęcia myśli, a bardziej
3

W tym miejscu trzeba mieć na uwadze kilka spraw. Udział języka ogranicza się do
myśli propozycjonalnych i tych, które mają mieć charakter myśli świadomych. Obok tego
rodzaju myśli wyróżnia się myśli, których nośnikiem są wizualizowane (wyobrażeniowe)
obrazy. Obie kategorie myśli, właśnie ze względu na odmienność nośników, traktuje się jako
różniące się między sobą kategorialnie. Chcąc uniknąć pewnych nieporozumień, zwraca się
także uwagę, że spór na terenie psychologii pomiędzy obrazkową a opisową teorią natury
obrazów mentalnych dotyczy bardziej kognitywnego, sub-personalnego rozumienia obrazowości, a nie samych zjawisk na poziomie osobowym i świadomym [por. Carruthers, 1996,
s. 32-36; Nowak, 1986, s. 673-703; Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2006, s. 60-97].
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związany jest z funkcjami, jakie myśli ujmowane w aktach drugiego rzędu
mają odegrać w architekturze naszego poznania i działania4.
W związku z tymi ustaleniami trzeba dostrzegać różnicę, jaka dzieli
obecną propozycję od tych, które mówią o pojęciowym związaniu myśli
z językiem lub budują swój pogląd na tezie, że pojęciowe (konceptualne)
zdolności są istotnie związane ze zdolnościami językowymi. Znając wyniki
rozważań z poprzedniego rozdziału zauważmy, że autorzy broniący propozycji
mówiącej o udziale języka w świadomym propozycjonalnym myśleniu nie
tylko dopuszczają, ale i bronią hipotezy przypisującej zwierzętom zdolność
posiadania myśli [por. Bermúdez, 2003, s. 187]. Są również skłonni bronić
rozwiązania, że istoty niedysponujące językiem (zwierzęta i niemowlaki)
posiadają myśli o strukturze podobnej do propozycjonalnej [Carruthers, 1996,
s. 149; tenże, 2002, s. 665]. Posługując się pewnym skrótem myślowym można
powiedzieć, że w ramach rozważanej obecnie propozycji – wbrew temu, co
mówi Davidson – język nie jest wymagany na dwóch poziomach5. Konstytu4

Zauważmy, że dynamika poznawcza drugiego rzędu w znacznej części jest nastawiona
na świadome śledzenie uzasadnień własnych myśli i rozpatrywanie ich jako racji naszego
działania. Podejmowanie takiej aktywności wykracza daleko poza zwykłą zdolność dostosowywania się do zmieniających się w świecie okoliczności i związana jest z przekraczaniem
zwykłej świadomości świata. W dynamice drugiego rzędu świadomość monitoruje myśli
i oczekiwania, jakie mamy o świecie lub względem świata. Na przykład zmiana planu działania nie jest wywoływana bezpośrednio tym, co rozgrywa się wokół nas, lecz jest wynikiem
rewizji lub oceny naszych myśli, którymi dysponujemy na określony fragment lub aspekt
świata. Tworząc i rewidując myśli dostosowujemy się dopiero do świata. Podmiot zdolny do
ujęcia własnych myśli uzyskuje wgląd w „mechanikę” tworzenia myśli, w możliwość ich oceny
oraz rewizji. Wtedy tylko dynamika drugiego rzędu uzyskuje wyjątkową wartość w naszym
świadomym życiu. Zauważmy następnie, że przechodząc na poziom monitorowania własnych myśli, stajemy się podmiotami we właściwym sensie racjonalnymi. Uzyskujmy bowiem
zdolność świadomego wyciągania wniosków, poszukiwania racji oraz oceny własnych myśli.
W szerszym planie można niektóre z tych twierdzeń na temat dynamiki poznawczej drugiego
rzędu czytać jako wyraz przekonania, że dopiero w dynamice drugiego rzędu odsłania się
nam swoista cecha naszego umysłu. W tym miejscu można przypomnieć pogląd Fregego,
w ramach którego uznawszy, że myślenie jest ujęciem myśli (Denken ist Gedankenfassen),
twierdzi się dalej, że w tym ujęciu odsłania się nam podstawowa funkcja rozumu [por. Frege,
1997; Gut, 2005, s. 134-136]. Nieco w innym aspekcie o wartości myślenia drugiego rzędu pisze
Judycki: „jedną z podstawowych cech umożliwiających racjonalność umysłu ludzkiego jest
jego samozwrotność, lub też zdolność tworzenia przekonań drugiego rzędu. Jest to zdolność
do samokrytyki w każdych okolicznościach. Zdolność tego rodzaju daje nam praktycznie
nieograniczoną plastyczność w reagowaniu na zmieniające się warunki, okoliczności i sytuacje. Radykalnie więc odróżnia nasze zachowanie od plastyczności zachowania wykazywanej
przez wiele zwierząt” [Judycki, 2004, s. 115].
5
Musimy od samego początku pamiętać, że Davidson dowodząc związania myśli z językiem, stara się nie tylko dowieść, że przypisanie myśli innemu stworzeniu wymaga udziału
języka lub że możliwość posiadania pojęcia myśli może być zrealizowana wyłącznie przy udziale
aktywności językowej, lecz o wykazanie, że istota może mieć myśli tylko wtedy, gdy ma język.
Takie stanowisko wyklucza całkowicie możliwość, aby istoty niedysponujące językiem mogły
w jakimś stopniu posiadać te typy myśli, które mogą być udziałem istot dysponujących językiem.
„Główna teza brzmi: nie można mieć myśli, o ile nie jest się interpretatorem cudzej mowy” [Da-
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tywny udział języka pojawia się wtedy, gdy pojawia się potrzeba monitorowania własnych myśli, ich reﬂeksyjnego śledzenia lub po prostu odniesienia
się do myśli. W tym kontekście język nie jest warunkiem posiadania myśli
(myślenia), lecz warunkiem świadomego myślenia o myślach6. Zwolennicy
omawianego obecnie poglądu, promującego stanowisko kognitywne w kwestii
udziału języka w naszych myślach, uważają również za zbyt radykalne takie
rozwiązania, wedle których absolutnie wszystkie ludzkie pojęcia i sposoby
myślenia, a także duża część samej struktury ludzkiego umysłu, miałyby się
pojawiać w wyniku oddziaływania edukacyjnego [Carruthers, 2002, s. 661].
W związku z tym widoczny jest dystans do idei kojarzonych z Whorfem. Nie
chodzi tutaj o samą sprawę relatywizmu językowego, lecz również o zasadę,
że w ramach tego podejścia umysłu nie uważa za konstrukt kulturowy lub
zdeterminowany społecznie7.
Ponadto trzeba zauważyć, że autorzy broniący hipotezy, iż obecność
języka gwarantuje zaistnienie i rozwój dynamiki poznawczej drugiego rzędu
dystansują się również od niektórych tez, które w podobnym kontekście,
dotyczącym opisu wyłaniania się systemu intencjonalnego drugiego rzędu,
podaje Dennett. Za zbyt radykalne traktuje się twierdzenia, których wspólnym mianownikiem jest hipoteza, że w wyniku oddziaływania języka, umysł
zostaje niejako skolonizowany i przeprogramowany tak, że w efekcie pojawia
się radykalnie odmienny system zdolny do świadomego ujmowania myśli.
Jest to skolonizowanie bliskie genetycznemu przeprogramowaniu, które
dokonuje się przez (memes) idee, pojęcia, które są przekazywane w sposób
analogiczny do genów, ale których efektywnymi nośnikami są słowa i zdania
[Dennett, 1998b, s. 225-228]. Język jest tym, co zmienia system w maszynę
vidson, 1980, s. 343], „Moją tezą jest raczej to, że żadna istota nie może mieć myśli, nie mając
języka” [tenże, 1992, s. 242]. Nie oznacza to oczywiście, że pewnych aspektów dowodu, które
podaje Davidson, nie odnajdujmy w omawianej koncepcji [por. Glock, 2000; Heil 1992, s. 184-225].
6
Zatem brak języka jest odpowiedzialny za deficyt myślenia introspekcyjnego, bez którego nie mogą być zrealizowane pewne typy myśli. Twierdzenia, że nasze świadome myślenie
dokonuje się przez wyobrażanie zdań języka naturalnego i że układy myśli składają się z sekwencji wyobrażeń języka naturalnego, nie są do końca zbieżne z twierdzeniami, które odnajdujemy u Baina, że „myślenie jest stłumionym mówieniem lub działaniem”, czy Watsona, że
„termin myślenie obejmuje wszelkie zachowania słowne” [cyt. za Grodziński, 1976, s. 100, 101].
7
Z historycznego punktu widzenia sprawa ta jest niezmiernie ważna. Autorzy broniący
współcześnie kognitywnej koncepcji języka – a więc mówiący o tym, że język, którym mówimy
umożliwia i determinuje określone formy myślenia – zdają sobie sprawę, że takie stanowisko
kojarzone było obiegowo z tymi stanowiskami, które (świadomie lub nieświadomie) promowały skrajne wersje empiryzmu epistemologicznego oraz uznawały umysł za rodzaj czystej
tablicy (sprawy te poruszane były w pierwszym rozdziale). Stąd też ci, którzy głoszą współczesne wersje kognitywnej koncepcji języka starają się pokazać, że ich rozwiązanie nie powiela
tych mocnych założeń epistemologicznych. To jest kontekst, w którym trzeba umieszczać
przytoczone poniżej stwierdzenia: „It is important to see, however, that someone endorsing
the cognitive conception of language does not have to regard language and the mind as cultural constructs, either socially determined or culturally relative”[Carruthers, 2002, s. 664].
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wirtualną, otrzymującą etykietę Maszyny Joyce, która działa już jako szeregowy
i sekwencyjny procesor, w którym operujemy symbolami. A symbole – jak
mówi Dennett – odmiennie niż węzły wplecione w sieci koneksjonistyczne,
dają się przenosić, są manipulowane i dają się układać w struktury złożone
[tenże, 1997, s. 153]. Co ważne, owo przeprogramowanie lub przereprezentowanie systemu pozwala nie tylko na odmienne zorganizowanie wiedzy
całego systemu, ale także na wyłonienie się wiedzy dla systemu [tamże].
Cały szereg podanych zastrzeżeń nie stępia jednakże ostrza krytyki wobec tych teorii, które w języku widzą przede wszystkim środek komunikacji
lub traktują go wyłącznie jako medium, dzięki któremu ułatwiony zostaje
proces nabywania naszych pojęć i myśli. Stwierdza się, że jedną rzeczą jest
uznawać, że bez języka nabycie pewnych myśli i pojęć byłoby niemożliwe
lub opóźnione, a inną rzeczą jest twierdzić, że język jest zawarty w samej
strukturze myśli, w samej możliwości dysponowania nimi. Jest faktem, że
wiele myśli i pojęć jest formowanych kolektywnie przy istotnym udziale
wymiany językowej. Jest też faktem, że deﬁcyt środków językowych opóźnia
rozwój określonych zdolności poznawczych – dzieci pozbawione oddziaływania języka naturalnego lub dzieci głuche przebywające w środowisku ludzi
mówiących, a nieużywających języka migowego wykazują znaczne braki
rozwojowe lub opóźnienia. Przywoływanie tych faktów nie oznacza jeszcze,
że język jest implikowany w samym myśleniu, że mowa wewnętrzna jest
myśleniem [Bloom, 2000, s. 254-259; Schaller, 1991; Gleitman, Pappafragou,
2005, s. 633-663].
W przedstawianej obecnie koncepcji wyraźnie podkreśla się, że odstąpienie od twierdzeń o konceptualnym lub logicznym związaniu myśli
z językiem nie było równoznaczne z porzuceniem kognitywnej koncepcji
języka. Przedstawiony dystans wobec niektórych rozwiązań był wyrazem
sprzeciwu wobec sposobu argumentacji. Chodziło także o zawężenie zakresu
myślenia zależnego językowo do myślenia drugiego rzędu, czyli myślenia
świadomego i na dodatek zawężonego do propozycjonalnego (konceptualnego). Istotne było dodatkowo to, że zaangażowanie języka w pewne typy
myśli może być wyjaśniane na podstawie opisu i charakterystyki struktury
ludzkiego świadomego poznania [Boucher, Carruthers, 1998, s. 12]. Przy tych
zastrzeżeniach, związanych ze zmianą strategii wyjaśniania oraz zawężenia
zakresu, proponowane jest jednak stanowisko wymierzone w te rozwiązania,
które bądź zmierzają do podważenia (istotnej lub konstytutywnej) obecności
mowy i języka naturalnego w świadomym propozycjonalnym myśleniu, bądź
starają się zinterpretować obecność języka (wyobrażeń języka naturalnego)
wyłącznie jako środek uboczny (przykładowo: memory-aid).
Zamykając wstępne określenie danej teorii zauważmy jeszcze, że wedle
tego stanowiska, aby dokładnie zrozumieć udział języka w dynamice poznawczej drugiego rzędu, trzeba zdać sobie sprawę, że chodzi o taki typ myślenia,
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który wyróżniają dwie cechy: świadomość oraz możliwość regulowania tego,
do czego mamy świadomy dostęp. Dynamika drugiego rzędu rozgrywa się
na poziomie osobowym i świadomym, umożliwiając aktywny udział w tworzeniu i korygowaniu myśli. Podmiot reguluje tworzenie myśli, dokonuje ich
skanowania i oceny. Dostrzega związki między myślami i moc prowadzącą
do podejmowania działania. Monitoring własnych myśli nie jest prowadzony
zewnątrz, ale od wewnątrz, tak aby umożliwić podmiotowi manipulację tymi
elementami, do których uzyskuje świadomy dostęp. Dynamika drugiego rzędu
związana jest z wyjątkową wrażliwością na związki inferencyjne, których
ujęcie zależy od rozszyfrowania wewnętrznej struktury myśli. Monitoring
myśli jest w dużej mierze zogniskowany na dojrzeniu wspomnianych relacji.
Realizacja tych zadań, określających dynamikę poznawczą drugiego rzędu,
jest istotnie kojarzona z obecnością języka naturalnego. Podkreślanie tych
spraw sprzyja budowaniu podwójnej opozycji. Jednej – ze względu na podkreślany świadomy i osobowy charakter dynamiki drugiego rzędu – wobec
teorii języka myśli, drugiej – ze względu na podkreślaną wrażliwość na
związki inferencyjne – wobec teorii ujmującej myśl w kategoriach obrazów
mentalnych lub wyobrażeń. Jeśli tak ustawimy sprawę, to widać, że nie da
się potraktować roli języka naturalnego jako jednej z wielu alternatyw, które
podmiot może wybrać lub którą ma do swojej dyspozycji. W końcowym efekcie wszystko to będzie służyło pokazaniu, że istnieje naturalna konieczność
wiązania rozważanego typu myślenia z językiem.
Zbierając to w kilka twierdzeń widzimy, że kluczową kwestią jest twierdzenie, że realizacja zadań związanych z dynamiką poznawczą drugiego
rzędu możliwa będzie tylko wtedy, gdy monitorowane myśli są ucieleśnione
w odpowiednim nośniku. Innymi słowy, sprawą pierwszej wagi jest dla nas
twierdzenie, że cechy dystynktywne, jakie przypisujmy dynamice drugiego
rzędu (monitorowanie myśli, widzenie myśli jako racji działania lub jako
wniosku, korygowanie myśli, tworzenie myśli złożonych, ocena myśli pod
względem wartości aletycznych), zakładają obecność stabilnego nośnika, ale
także takiego symbolicznego środka, który zagwarantuje możliwość ujęcia
składników myśli8.
8

Właśnie w tym celu zwraca się uwagę na następujące sprawy. Po pierwsze, podkreśla
się, że do refleksyjnego przeglądu myśli należy eksplicytne prześledzenie związku formalno-logicznego pomiędzy myślami. Podkreśla się dalej, że nie ma możliwości rozumienia związków logicznych między myślami, z wyjątkiem sytuacji, kiedy myśli te mają nośniki językowe
[Bermúdez, 2003, s. 170]. Po drugie, zwraca się uwagę, że rozumienie inferencji odbywa się
w kategoriach formalnych, jest ono operowaniem na reprezentacjach (myślach) ze względu
na posiadane przez nie struktury. W tym miejscu podkreśla się dodatkowo dwie sprawy.
Jedna, że nie mamy absolutnie żadnej teorii formalnych przejść inferencyjnych pomiędzy
myślami, które nie mają nośników językowych. Nasze modele inferencji formalnej są oparte
po prostu na przejściach pomiędzy zdaniami z języków naturalnych. Druga, że myśl musi
być strukturyzowana nie tylko na poziomie swej treści, lecz także na poziomie swych noś-
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W związku z tym dla proponowanej teorii kluczowe będą trzy działy
argumentacji.
Po pierwsze, argumentacja mówiąca, że język jest konstytutywnie zawarty
w kognitywnej dynamice drugiego rzędu, musi zawierać dowody, że funkcji
języka nie da się zamknąć w kategoriach środka pomocniczego, sprawiającego przykładowo, że dzięki językowi myśli zapamiętywane są w sposób
bardziej efektywny i łatwy. Innymi słowy, omawiana teoria zobligowana jest
do pokazania, iż błędnym jest przypuszczenie, jakoby dana nam obecność
języka (mowy wewnętrznej) w naszym świadomym myśleniu (rozumianym
jako myślenie drugiego rzędu) miała swoje wyłączne źródło w tym, iż wewnętrzna lub głośna werbalizacja, analogicznie jak spisanie czegoś, daje nam
w jakiś sposób bardziej trwały zapis naszych myśli i ułatwia późniejszy do
nich dostęp.
Po drugie, istotnym składnikiem danej koncepcji (argumentującej, że
dynamika kognitywna drugiego rzędu związana jest z wrażliwością na
związki inferencyjne pomiędzy myślami, czyli że kanonicznym przykładem dynamiki drugiego rzędu jest zobaczenie rzeczowej podstawy dla
myśli, jej ocena oraz monitorowanie) jest pokazanie istotnych ograniczeń
blokujących uznanie, że te same typy propozycjonalnego myślenia, za
nośnik których (w sposób konieczny) uznaje się język naturalny, mogłyby
być uobecnione w czysto wyobrażeniowym myśleniu w formie obrazów
mentalnych.
Po trzecie, argumentacja, że myśl może jedynie osiągnąć status myśli
świadomej poprzez to, że się ją wyrazi w języku naturalnym, w formie
mowy wewnętrznej oraz że to wyobrażone zdanie odgrywa rolę przyczynową swoistą dla myślenia świadomego, musi tak być poprowadzona, aby
podważała możliwość, że językiem, w którym realizuje się wspomniany typ
myślenia jest język myśli – czyli jakaś forma Mentalese. W jakimś więc sensie
prezentowana teoria musi pokazać, że złożoności i produktywności myśli,
posiadania treści semantycznej oraz efektywności kazualnej nie da się do
końca wyjaśnić w oparciu o „język myśli”, czyli język ﬁzycznie realizowany
na poziomie neuronalnym, język nie skojarzony w żaden sposób z językiem
naturalnym (publicznym) lub z jakimkolwiek systemem reprezentacyjnym
nabywanym przez człowieka. Patrząc na to od innej strony, zwolennicy
ników. Po trzecie, tworzenie złożonych myśli przy pomocy operatorów prawdziwościowych
wymaga dojrzenia, że rozumienie złożonej myśli jest sprawą rozumienia sposobu, w jaki jej
wartość prawdziwościowa jest określona przez wartość prawdziwościową składających się
na nią myśli, a prawda jest pojęciem, które stosuje się przede wszystkim do myśli. Następnie,
złożone myśli, których składnikiem jest kwantyfikacja, zakładają zdolność do intencjonalnego wzniesienia, ponieważ opanowanie mechanizmów kwantyfikacji wymaga możności
określenia struktury myśli. Sugeruje się także, że zdolność do tworzenia złożonych myśli,
w których występują określenia (funktory) modalne i czasowe wymaga odpowiednich środków
językowych.

Źródło: Academicon.pl

jzyk a wiadome mylenie propozycjonalne



omawianego stanowiska muszą pokazać, że obecność języka naturalnego
i formułowanie myśli w formacie językowym dodają coś nowego do naszych
horyzontów poznawczych oraz że sformułowania językowe (w języku naturalnym) są czymś nowym pod względem treści i struktury.

2.

jzyk a wiadome mylenie propozycjonalne

Składnikiem wyjściowym poglądu próbującego powiązać myślenie drugiego
rzędu z językiem są dane introspekcyjne. Są one traktowane jako baza empiryczna, mająca świadczyć, że nasze świadome myślenie odbywa się w języku
naturalnym. Innymi słowy, odniesienie się do danych introspekcyjnych ma
wskazywać na obecność języka naturalnego w naszym świadomym myśleniu.
Następnie owe dane ujmuje się w modelu, który uznaje, że świadomość jest
konstytuowana przez relację dostępności do aktualnie żywionych myśli.
W tym sensie – jak zobaczymy – dane introspekcyjne wkomponowuje się
w model, w którym świadome poznanie drugiego rzędu uważa się za przykład struktury reﬂeksyjnej, która działa na zasadzie aktywacji i manipulacji
reprezentacjami przyjmującymi formę wyobrażeń języka naturalnego. Bliższe
pokazanie danej teorii wymaga zatem prześwietlenia dwóch jej składników:
bazy empirycznej w formie danych introspekcyjnych oraz opisania roli języka
naturalnego w planie ustaleń introspekcyjnych, jak również w kontekście
architektury poznawczej drugiego rzędu.
Nacisk na dane introspekcyjne podpowiada nam, że rzecz dotyczy
myśli, których jesteśmy świadomi. W szerszym planie widzimy również,
że rzecz dotyczy tego rodzaju świadomości, która nie jest identyﬁkowana
z przytomnością lub świadomością otoczenia, lecz ze świadomością drugiego
rzędu, a więc świadomością reﬂeksyjną. Mówiąc bardziej precyzyjnie, w tym
obszarze zajmujemy się zdolnością posiadania myśli wyższego rzędu, czyli
myśli dostępnych dla dalszych myśli [Carruthers, 1996, s. 157; por. Slezak,
2002, s. 364]. Teza o związku myśli z językiem w ramach tej propozycji
rozciąga się wyłącznie na myśli, które mają status świadomych, czyli takich,
które są efektywnie dostępne naszej introspekcyjnej świadomości. W jakimś
sensie można powiedzieć, że twierdzi się tutaj, że myśl może osiągnąć status
myśli świadomej jedynie poprzez ucieleśnienie w języku naturalnym oraz
ze względu na swoją językową naturę może odgrywać przyczynową rolę
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w myśleniu świadomym [Carruthers, 1996, s. 248]. W pewnym ogólnym
aspekcie celem będzie pokazanie, że
[...] poprzez „zamrożenie” naszych własnych myśli w dający się zapamiętać, odporny na
kontekst i transcendujący modalność format zdania tworzymy specjalny rodzaj obiektu
mentalnego – obiekt, który jest gotowy na zbadanie z wielu różnych kognitywnych
punktów widzenia, który nie jest skazany na zmianę za każdym razem, kiedy jesteśmy
wyeksponowani na nowe dane czy informacje, i który formułuje idee na bardzo wysokim poziomie abstrahowania od idiosynkratycznych szczegółów ich bezpośredniego
pochodzenia w danych sensorycznych. Taki obiekt mentalny jest idealnie przystosowany
do pełnienia roli cechy wyróżniającej w operacjach oceniających, krytycznych i ściśle
zogniskowanych [Clark, 1998, s. 178].

W tak prezentowanej konwencji pokazuje się, że to właśnie język jest
tą jedyną i właściwą modalnością, umożliwiającą zaprezentowanie myśli
umysłowi. Innymi słowy, próbuje się pokazać, że język jest tym narzędziem,
które umożliwia postrzeganie formy myśli i jej abstrakcyjnych składników.
Podkreśla się, że dzięki tej modalności, jaką jest język naturalny, elementy myśli
stają się możliwe do oddzielenia w świadomości. Wraz z językiem pojawia
się wyjątkowa zdolność zogniskowania uwagi na myśli i jej składnikach, co
pozwala na lepsze jej przetwarzanie i przechowywanie w formie możliwych
do odzyskania elementów, które są inaczej niezauważalne9.
Przytoczone już pierwsze sugestie pokazują, że
a) obecność językowego nośnika (linguistic vehicles) jest tym, co czyni możliwym
wyłonienie się fenomenu myślenia o myślach oraz
b) tylko istoty, które są w stanie uczynić własne myśli przedmiotami stabilnymi, podlegającymi uwadze oraz przebadaniu poprzez wyraźne ucieleśnienie ich w nośniku
mogą następnie skierować myślenie na samą myśl [Clark, 2002, s. 681].

Podkreślając ten fakt, pragnę jeszcze raz zaznaczyć, że w ramach tej
teorii nie chodzi wyłącznie o twierdzenie, że język wspomaga ( facilitate)
nasze zdolności poznawcze, lecz o to, że dzięki językowi pojawia się pewien
specyﬁczny akt odniesienia do własnych myśli, że pewna aktywność kognitywna może w ogóle dojść do skutku. Mimo że nie stawia się tutaj – jak
podkreślaliśmy wcześniej – tak mocnej tezy jak Dennettowska, to jednak
roli języka nie traktuje się wyłącznie jako wsparcia dla czegoś, co mogłoby
zaistnieć także bez języka, lecz jedynie w mniej rozwinięty lub mniej efektywny sposób. Twierdzi się tutaj wprost, że pewne typy myśli zależą bezpo9

W tym kontekście przytacza się najczęściej wiele badań wskazujących na efekty, jakie
przynosi werbalizacja w trakcie wykonywania okresowych zadań kognitywnych [por. Jackendoff, 1997, s. 200- 201; Gagne, Smith ,w: Jurkowski, 1986, s. 40-43; Clark, 2006].
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średnio od języka, mimo że języka nie traktuje się jako czegoś wewnętrznie
„osadzonego” w naszym umyśle czy mózgu10.

2.1. Dane introspekcyjne
Dane introspekcyjne, które przywołuje się w celu zbudowania bazy empirycznej dla twierdzenia mówiącego, że nasze świadome propozycjonalne
myślenie dokonuje się w mowie wewnętrznej uwzględniają dwie sytuacje.
W jednej chodzi o prześledzenie sytuacji w momentach, w których używamy
języka naturalnego, kiedy to wypowiadamy zdania w języku naturalnym.
W drugiej chodzi o introspekcyjne skupienie się na sytuacjach, kiedy to
sądzimy, że rozważamy myśli lub ich sekwencje w naszych głowach poza
kontekstem komunikacyjnym (bez intencji zaprezentowania ich na forum
publicznym).
Jeśli chodzi o pierwszą sytuację, to w tym kontekście próbuje się pokazać, że introspekcja podpowiada nam, iż naszym wypowiadanym zdaniom
nie towarzyszy oddzielny „akompaniujący” proces, który przebiegałby
równolegle lub uprzednio do wypowiadanych zdań. Opis introspekcyjny
procesu mówienia ma w swoim głębszym założeniu pokazać, że błędna
jest idea mówiąca, że wypowiadając jakieś zdanie dokonujemy kodowania
introspekcyjnie dostępnej nam myśli w języku publicznym. Skoncentrowanie
się na fenomenach ukazujących, jak proces mówienia ujawnia się w naszej
świadomości ma podważać ideę, że zewnętrznemu językowi, w którym się
mówi, towarzyszy doświadczenie samych myśli. Innymi słowy, obecne jest
tutaj także założenie, że bliższa charakterystyka procesu mówienia, tak jak
się ten proces ujawnia się w naszej świadomości, pokaże, że psychologiczny
model osoby mówiącej nie zawiera w sobie przekształceń polegających na
przekładzie myśli na zdania języka publicznego.
10
Clark, podobnie jak inni autorzy, zdając sobie sprawę, że na pierwszy rzut oka przedstawiana tutaj teoria może budzić skojarzenia, że jest jedynie inną odmianą teorii Dennetta,
stara się przy wielu okazjach zwrócić uwagę na główny punkt dzielący obecne rozwiązanie
od tego, które w znajdujemy w pracach Dennetta. I tak w tekście Material Symbols możemy
przeczytać: „The vision of mind-expansion by use of hybrid representational forms remains
visibly close to that of Dennett. But Dennett, as mentioned earlier, places most of his bets
on the radically transformative power of our encounters with language, and thus ends up
with a story that seems more developmental than genuinely hybrid. [...] But where Dennett
depicts exposure to language as installing a new virtual serial machine via affecting ‘myriad
microsettings in the plasticity of the brain, on the hybrid model words and sentences remain
potent real-world structures encountered and by a basically (though this is obvious to crude)
pattern-completing brain” [s. 301-302; por. Bremer, 2005].
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W tym miejscu, w celu wyostrzenia proponowanego rozwiązania, często
sięga się do uwag Wittgensteina. Wittgenstein uważa, że w punkcie wyjścia
w rozważaniach myśl-język trzeba się zmierzyć z błędną sugestią, że myślenie jako oddzielny proces towarzyszy mówieniu. Do owego błędnego kroku
skłania nas nie tylko istnienie pary czasowników „myśleć i mówić”, lecz
również wiele naszych codziennych zwrotów, choćby takich, jak: „Pomyśl,
zanim coś powiesz!”, „To, co powiedziałem w pełni nie wyraża mojej myśli”
czy „On mówi coś, a ma na myśli coś odwrotnego” [Wittgenstein, 1998, s. 222].
Celem nadrzędnym jest pokazanie, że mówiący nie doświadcza obok procesu
mówienia, procesu formowania myśli, a następnie ubierania myśli w słowa.
„Myśleniem” nazywamy niekiedy zjawisko psychiczne, które towarzyszy zdaniu, ale nie
nazywamy tego akompaniamentu „myślą”. – Powiedz jakieś zdanie myśląc je; powiedz
je ze zrozumieniem! – A teraz nie mów go, lecz wykonaj jedynie to, czym akompaniowałeś zdaniu wypowiadając je ze zrozumieniem! – Zanuć tę pieśń z wyrazem! A teraz
nie nuć, tylko powtórz sam wyraz! – A tutaj można by coś powtórzyć; np. rytmiczne
ruchy ciała, szybszy lub wolniejszy oddech itp. [Wittgenstein, 1972, s. 154].

Rozwinięcie powyższych uwag znajduje się w notatkach do Dociekań,
wydanych pośmiertnie pod tytułem Niebieski zeszyt. Właśnie tam pojawia
się kilka ważnych sugestii mających wskazać, skąd może pojawić się w nas
błędne przekonanie, że wypowiadanym zdaniom lub słowom towarzyszy
jakiś proces, który mamy skłonność określać mianem myślenia. Być może
jest tak – przekonuje Wittgenstein – że przypadkiem prowadzącym nas do
błędnego wniosku jest kurczowe trzymanie się analogii, że proces myślenia
towarzyszy wypowiadanemu zdaniu w taki sposób, jak niemieckie zdanie
może towarzyszyć wypowiadanemu po angielsku.11 Jesteśmy również skłonni sądzić, że pomyślenie czegoś w głowie jest tak odrębnym procesem, jak
wypowiedzenie przez aktora całej sekwencji na stronie, przed wypowiedzeniem jej na głos. Te i inne przypadki sugerują nam, że mówieniu towarzyszy
myślenie jako oddzielny proces, tak że zwroty „mówić coś” i „myśleć coś”
miałyby się odnosić się do dwóch równoległych procesów [por. Wittgenstein,
1998, s. 29-30]. Proces jednak – kontynuuje Wittgenstein – który towarzyszy
naszym słowom i który można by określić jako „proces myślenia ich” „jest
modulacją głosu i tonu, z jakim wypowiadamy te słowa; albo jakiś podobny
proces, taki jak gra mimiki twarzy” [Wittgenstein, 1998, s. 68, 77]. Wyjaśnienia
Wittgensteina, tak często przywoływane w celu poparcia hipotezy, że w czasie
wypowiadania zdań w umyśle nie pojawia się prócz wyrazu językowego żaden
11

Używając tej metafory można zauważyć, że ci, którzy uważają, że myśl i język są wyraźnie połączone, sądzą, że ich wzajemnego związku nie przypomina relacja między polskim
a niemieckim zdaniem, lecz relacja między mówionym i pisanym polskim. Ci z kolei, którzy
mówią o luźnym związku między myślą a językiem sądzą, że ich wzajemną relację można
opisać na wzór relacji między polskim a niemieckim zdaniem.
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dodatkowy proces rozgrywający się równocześnie, zbieżne są z szeregiem
uwag, które w innym klimacie intelektualnym głosił Merleau-Ponty.
Mówca nie formułuje myśli przed mową ani podczas mowy; jego słowo jest jego myślą.
[...] „Myśl” mówcy jest pusta w czasie, gdy sam mówi; a kiedy czyta się tekst przy nas,
ani jedna myśl nie pojawia się nam na marginesie samego tekstu, o ile tylko ekspresja
jest udana; słowa zajmują cały umysł, spełniają ściśle nasze oczekiwania i dostrzegamy
konieczność całego toku słownego, choć nie potraﬁmy go przewidzieć; pochłania nas
bez reszty [Merleau-Ponty, 1999, s. 90-91].

Ilustrując to twierdzenie poprzez przywołanie różnych typów ekspresji twórczej oraz tego, co rozgrywa się po stronie odbiorcy różnych sztuk,
Merleau-Ponty mówi, że operacja ekspresyjna, kiedy jest udana, nie jest
dla czytelnika lub dla samego pisarza aide-memoire’em, lecz sprawia, że
znaczenie (myśl) istnieje w łonie tekstu. Analogicznie dźwięki muzyczne
sonaty nie są podczas wykonania jedynie „znakami” sonaty, one je przepajają, zstępują w nie, a my nie doświadczamy czegoś obok tych dźwięków, co
byłoby właśnie odrębnym „znaczeniem sonaty”. Inaczej mówiąc, operacja
ekspresyjna urzeczywistnia czy też wytwarza myśl, nie poprzestając na jej
przekładzie. Jest tutaj wyraźna sugestia, że nie doświadczamy introspekcyjnie
czegoś, co towarzyszyłoby ekspresji słownej i czego ta ekspresja miałaby być
przykładem. Doświadczamy raczej, że słowa niosą w sobie myśl – są one
„jej ciałem a nie szatą”. O tym zrośnięciu i wcieleniu myśli w słowa świadczą
również przypadki chorych, którzy choć mają trudności z uchwyceniem
tego, co my nazywamy sądem logicznym, czytając tekst intonują go jednak
tak, jakby w samym tekście ukryta była myśl [tamże, s. 92].
Wymowa tych twierdzeń stanie się bardziej czytelna wtedy, gdy rozważymy przypadki introspekcyjnego odnoszenia się do myśli, jej ujmowania
w takich sytuacjach, kiedy tym czynnościom nie towarzyszy głośna ekspresja
słowna. Wtedy, jak przekonuje Merleau-Ponty, zdamy sobie sprawę z iluzji,
która każe nam wierzyć, że myśl istnieje dla siebie przed ekspresją słowną.
Analogicznie stawia sprawę Wittgenstein, który uważa, że przyjrzenie się
temu, co jest tak naprawdę nam dane, kiedy mówimy o ujęciu myśli, pomoże
nam zrozumieć sens twierdzenia, że „myślenie nie jest żadnym bezcielesnym
zjawiskiem, które nadawałoby mowie życie i sens, i który można by od niej
oddzielić mniej więcej tak, jak to zrobił czart, gdy zdejmował cień Schlemihla”
[Wittgenstein, 1972, s. 156].
Obecnie przejdźmy do tych sytuacji, które tradycyjnie opisujemy jako
rozważanie myśli w naszej głowie. W tym kontekście podkreśla się, że kiedy
rozważamy w sposób prywatny myśli lub ich sekwencje, to bardzo często
doświadczamy „rozlokowywania” w naszej wyobraźni zdań języka naturalnego. W tym kontekście przypomina się przeprowadzony przez Hurlburt
eksperyment, w którym osoby były poproszone, aby po usłyszeniu specjalnego
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dźwięku w założonych słuchawkach „zamrozić” natychmiast aktualnie przepływające dane w świadomości. Okazało się, że w przeważającej większości
wykonując to zadanie badani doświadczali mowy wewnętrznej [Carruthers,
1996, s. 50]. Następnie podkreśla się, że tzw. czynność spisania własnych
myśli, tak jak moja obecna aktywność pisania tej części książki, jest tak
naprawdę procesem redagowania wewnętrznego monologu, spisywaniem
czegoś, co jest dane introspekcyjnie w formie mowy wewnętrznej. Innymi
słowy, twierdzi się, że dokonując czynności pisania czegoś tym, „co ﬁguruje w mojej świadomości jest sekwencją polskich zdań wraz ze słuchowym
i (być może kinestetycznym) wyobrażeniem” [tamże, s. 50]. Podejmując się
rozważenia jakiegoś problemu o charakterze abstrakcyjnym, towarzyszy
nam bardzo często świadomość prowadzenia wewnętrznego dialogu. Podkreśla się dalej, że także uczący się drugiego języka często relacjonują, że
przełomem w uczeniu jest sytuacja, kiedy zaczyna się myśleć w tym języku
lub też śnić w nim. Ex post, ci, którzy doznali powyższego doświadczenia,
odnoszą wrażenie, że wykonują swoje myślenie w jednym z naturalnych
języków. Także w sytuacjach, w których – jak mówi Carruthers – rozważam
umieszczenie jakiegoś przedmiotu w znanym mi pomieszczeniu, towarzyszy
mi myśl „postawię to biurko tam”, gdzie termin tam odnosi się do wizualnego
wyobrażenia określonego miejsca. Co ważne, w tych sytuacjach, w których
introspekcyjnie na pierwszym planie nośnikiem myśli jest wyobrażenie,
pojawia się w nieco ukryty sposób zdaniowo ucieleśniona myśl, nadająca
temu wyobrażeniu określoną treść. Obecność myśli ucieleśnionej w zdaniu
typu „jeśli zrobię to tak, to będę mógł uzyskać to a to” traktowana jest jako
pewien rodzaj dyspozycji, która będzie następnie wykorzystywana w opisie
warunków, jakie muszą być spełnione, aby myśl mogła odgrywać kauzalną rolę
w naszym działaniu. Zaznaczona struktura myśli (propozycjonalność) oraz
ucieleśnienie jej w języku (w odpowiednim ﬁzycznym medium) będzie miało
niebagatelne znaczenie [por. Bermúdez, 2003, s. 22; Carruthers, 1996, s. 61].
Powróćmy jeszcze do innych przykładów. Wielu studentów podkreśla, że
kiedy czytają notatki z wykładu, to dany jest im wyobrażeniowo głos osoby
prowadzącej wykład. Analogicznie, czytając książkę znanej nam osoby niejako
słyszymy ją [Hauser, 1995]. Dzieci zapytane, jak myślą, spontanicznie mówią,
że myślą w języku polskim, a na pytanie skąd o tym wiedzą, odpowiadają,
że słyszą siebie, jak myślą. Takie dane opisuje się jako rodzaj fenomenu
mówienia na głos do samego siebie, który pojawia się w bardzo licznych
sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Można wtedy mówić o myśleniu głośnym lub na papierze. Często – jak mówi Carruthers – ci, których
praca polega na pisaniu, podkreślają, że myślenie jest w nich sprzęgnięte
z pisaniem. Kolejnym świadectwem może być sytuacja, w której myśląc
(prywatnie) o przyszłych wakacjach, rozważa się przykładowo myśl: „byłoby fajnie wyruszyć tam, gdzie jest ciepło”. Dostrzegając, że ktoś pojawił się
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w mojej obecności mogę powiedzieć na głos „możemy tym razem wyruszyć
do Avignon”, a wygłaszając powyższe zdanie – przekonuje Carruthers – nie
doznaję introspekcyjnie istnienia rozdźwięku lub jakiejś formy transmisji
pomiędzy radykalnie różnymi symbolicznymi systemami. Sugeruje się, że
to, co rozważane w mojej głowie ma nie tylko tę samą treść, lecz i dane jest
w tym samym formacie językowym12.
Powyższe dane introspekcyjne powinny nas skłaniać, uważają autorzy
omawianego poglądu, do uznania, że myślenie prywatne i publiczne są
w istotnym aspekcie podobne do siebie. W równym stopniu zawierają one
zdania języka naturalnego, z tym że w pierwszym wypadku posługujemy
się wyobrażeniami języka naturalnego, a w drugim wyraźnymi zewnętrznymi wypowiedziami. Co jednak istotne zarówno w prywatnym myśleniu
(w rozważaniu czegoś we własnej głowie), jak i w dyskursie publicznym, czyli
w procesie wymiany myśli, to fakt, że w obu przypadkach język ogrywa rolę
konstytutywną. Wydaje się, że te dane mają nas skłaniać ku bardziej fundamentalnej tezie, a mianowicie, że świadomemu ujęciu myśli towarzyszy
zawsze obecność języka. Innymi słowy, podane dotąd dane podpowiadają
nam, że z pewną ostrożnością trzeba odnosić się do zwrotów typu „ujmować myśl” lub „mieć w umyśle pewną myśl”. Nie powinniśmy ich czytać
dosłownie, jako świadectwa, że ujmujmy myśli czyste jeszcze przed ekspresją
słowną. Znowu w tym miejscu można sięgnąć do sugestii Merleau-Ponty’ego,
mówiącego, że myśl nie jest niczym „wewnętrznym” i nie istnieje poza słowami. Tym, co nas wprowadza w błąd i każe nam wierzyć, że „myśl istnieje
dla siebie przed ekspresją”, jest doświadczenie myśli już ukonstytuowanych
i już wyrażonych, które możemy sobie przypominać w milczeniu. Wtedy
tworzymy sobie złudzenie życia wewnętrznego. „Ale to rzekome milczenie
w rzeczywistości szumi słowami; to wewnętrzne życie jest wewnętrzną
mową” [Merleau-Ponty, 1999, s. 93].
Zwolennicy omawianego przez nas poglądu [Clark, Bermúdez, Carruthers] przywołując analogiczne dane, wygłaszają bardziej ostrożne zdania,
a mianowicie, że najlepszym wytłumaczeniem tych danych jest hipoteza, że:
[...] najczęściej myślimy (kiedy nasze myślenie jest świadome) poprzez obrazowanie zdań
z języka naturalnego, a tok myśli składa się z manipulacji i sekwencji takich obrazów.
Mamy dostęp do form naszych myśli, ponieważ zapis każdego zobrazowanego zdania
jest krótko przetrzymywany w pamięci krótkoterminowej, tak że możemy przypomnieć
12

Zwróćmy uwagę, że sięganie do tych danych ma uwiarygodniać rozwiązanie, które
mówi, że język, w którym myślę i język, w którym mówię są jednym i tym samym językiem.
Jeśli się tak ustawia sprawę, to taka teza jest o wiele mocniejsza od tej, którą współcześnie
rozwija Slobin pod hasłem „myślenia dla mówienia”. Podkreślenie tej sprawy pomaga nam
zrozumieć, że promowane tutaj stanowisko – mimo zastrzeżeń czynionych przez jej autorów – bliższe jest rozwiązaniu Humboldta i Whorfa niż rozwiązaniu Boasa [por. Slobin,
2003, s. 361-402].
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sobie to, co właśnie zobrazowaliśmy. Możemy zatem pomyśleć o tym, co właśnie pomyśleliśmy, ponieważ nasz język zawiera zasoby pojęciowe potrzebne, by to uczynić
[...]. Myślenie ludzkie staje się świadome dzięki naszej zdolności myślenia reﬂeksyjnego,
która ma możliwość dostępu do zasobów języka naturalnego... [Carruthers, 1996, s. 228].

Wydaje się, choć na tym etapie nie wchodzimy jeszcze w polemikę
z daną propozycją, że wypada już teraz zauważyć, że u podstaw głoszonej
hipotezy obecny jest pogląd Wittgensteina, iż mówienie wcale nie polega na
wyrażaniu myśli znajdującej się w umyśle. Uznaje się, że błędna jest sugestia,
że myśl jest czymś, co znajduje się przed „okiem umysłu” oraz że nasze
działanie językowe ma polegać na przetłumaczeniu czegoś, co miałoby być
nam dane w „języku psychicznym” na język słów [Wittgenstein, 1998, s. 77].
W tym sensie zwolennicy omawianego przez nas stanowiska akceptują tę
część wywodu Wittgensteina, która podważa możliwości ujęcia myśli w jakimś rodzaju lingua mentalis. Akceptują również sugestie autora Traktatu
pokazujące, że fenomeny typu poszukiwanie odpowiedniego słowa lub
niedopasowanie odpowiedniego środka wyrazu do naszych intencji tylko
pozornie wspierają pogląd przeciwny [por. Glock, 2001, s. 209]. Ta ostatnia
sprawa jest niezmiernie ważna. Wyjaśnienie bowiem, że cały szereg danych
typu: natychmiastowe olśnienie, posiadanie czegoś na końcu języka, wybór
między alternatywnymi sformułowaniami, wieloznaczność wielu językowych sformułowań, istnienie implikatur konwersacyjnych, pozornie tylko
wspiera tezę mówiącą o możliwości przedjęzykowego ujęcia myśli. Sprawy
te poruszymy w dalszej części rozdziału. Można więc powiedzieć, że za
Wittgensteinem akceptuje się tutaj tę część wywodu, która odnosi się do
dyskredytacji stanowiska, które odwołuje się do samodzielnego istnienia
na poziomie świadomym myśli jako nośników treści oraz jako jednostek
czekających na wyrażenie w języku. Choć nie wyprowadza się tutaj radykalnych wniosków eliminujących kategorię myśli, to jednak w pewnym
zakresie uznaje się, że myślenie na poziomie świadomym polega w istocie
na operowaniu znakami języka naturalnego [por. Clark, 1998; Mead, 1975;
Bobryk, 1992, s. 120].
Nie sprowadzając myślenia do ruchów krtani oraz ruchów ręki w trakcie
pisania, przyjmuje się tutaj jednakże, że myśl może istnieć dla podmiotu
tylko wtedy, gdy zostaje wyrażona w języku. Języka i myśli nie łączy tutaj
stosunek zewnętrzny. Zdolność używania języka jest implikowana przez
treść naszych świadomych myśli. W takim sensie ten rodzaj myśli, których
zaistnienie jest wewnętrznie związane z ich świadomym uobecnianiem się
dla podmiotu, nie jest rodzajem bytu zewnętrznego wobec języka, a język nie
jest jedynie narzędziem przekazywania czegoś, co rozgrywa się przedjęzykowo. Tym niemniej trzeba pamiętać, że myślenie związane jest z językiem,
obejmuje sobą akty „sądzenia, że”, „zastanawiania się”, czy „zakładania, że”.

Źródło: Academicon.pl

uwagi wstpne



Innymi słowy, argument introspektywny podany wyżej ma dać empiryczny
materiał do ustalenia, że nasze aktualne akty myślenia angażują język naturalny, a nie, że czynią tak wszystkie myśli. Argument z introspekcji ma
poddawać w wątpliwość, że świadome myślenie propozycjonalne odbywa się
w jakimś języku wrodzonym lub systemie symbolicznym, takim jak Mentalese. Podważać ma również przypuszczenie, że obecność języka naturalnego
(publicznego w formie mowy wewnętrznej) jest przypadkowa i związana co
najwyżej z nielicznymi przypadkami.

2.2. Locus i funkcja języka naturalnego
Wartość przywołanych wyżej ustaleń ujawnia się w pełni, gdy zdamy sobie
sprawę – mówią Carruthers i Boucher – że ludzka świadomość jest przykładem struktury reﬂeksyjnej, która działa na zasadzie aktywacji i manipulacji
reprezentacjami przyjmującymi formę wyobrażeń języka naturalnego. Pamiętajmy, że ów pogląd jest częścią stanowiska określanego mianem teorii
reﬂeksyjnego myślenia. Innymi słowy, świadomość jest niejako konstytuowana
przez relację dostępności do rozgrywającego się aktualnie myślenia. Rodzaj
tej dostępności charakteryzuje się swoistą dla siebie bezpośredniością oraz
brakiem podejmowanej przez podmiot interpretacji. W ramach tego podejścia świadome stany mentalne to takie, które są dostępne bezpośredniemu
introspekcyjnemu rozpoznaniu [Carruthers, 1996 s.143; 1998a, s. 459].
Widać więc, że świadome myślenie nie jest identyﬁ kowane z takim
rodzajem zwykłej świadomości, który mogą posiadać zwierzęta, lecz z reﬂeksyjnym myśleniem o myśleniu. W ten sposób wyraźnie wskazuje się, że
mówiąc o udziale języka w ramach naszych procesów poznawczych zajmujemy się zdolnością posiadania myśli wyższego rzędu, w której pewne typy
myśli stają się dostępne dla dalszych myśli [Slezak, 2002, s. 364]. Stanowisko
takie jest kombinacją modelu, w którym mówimy o świadomości w kategorii
reprezentacji (myślenia) drugiego lub wyższego rzędu oraz modelu opartego
na świadomości dostępu [por. Kaye, 1998, s. 5]. Przy tej okazji warto także
dodać, że w ramach tego modelu twierdzi się, że istoty takie, jak zwierzęta
(czytaj: istoty niedysponujące językiem) widzą, słyszą, czują smaki, zapach,
dotyk przedmiotów ze swego środowiska, odczuwają ból i inne stany świadomości cielesnej. To, czego nie mają, to świadomość świadomości (conscious
awareness) tych rzeczy. W innej formie tezę tę stawia się jako twierdzenie,
że zwierzęta mają stany mentalne, to zaś czego nie mają, to świadome stany mentalne [Carruthers, 1996, s. 149]. Teza o niezdolności do posiadania
świadomych stanów mentalnych, a więc teza o niemożności posiadania
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świadomości introspekcyjnej ujawniającej aktualnie żywione myśli, zostanie sprzęgnięta z brakiem języka. Język nie jest oczywiście tutaj jedynym
czynnikiem. Proponowana teoria świadomości implikuje, że istota zdolna
do posiadania świadomości drugiego rzędu musi dysponować pewną teorią
umysłu i pewnym zbiorem pojęć mentalnych. Podmiot musi być biegły w posługiwaniu się takimi pojęciami, jak przekonanie, myśl, pragnienie. Chodzi
tutaj oczywiście o pojęcia, które żyją i uzyskują swoje znaczenie w ramach
tego, co nazywa się pospolitą teorią psychologiczną, zgodnie z którą opisuje
się zachowania własne i innych osób. Niemniej nie są to czynniki wystarczające, choć konieczne13 [Carruthers, 1996, s. 221; por. Heal, 1999].
Tym, co gwarantuje, że podmiot w sposób bezpośredni, nieinferencyjny
oraz nieinterpretacyjny uzyskuje dostęp do własnych myśli, a owe myśli
nabierają realności w wykonywanych przez podmiot działaniach, jest język
naturalny. Język więc nie tylko zapewnia możliwość pojawiania się opisu
wyjaśniającego zachowanie własne oraz innych osób lub zrelacjonowanie
tego, o czym dowiadujmy się na podstawie introspekcji, lecz jest także tym,
co czyni, że pewne myśli stają się dostępne introspekcyjnie w uprzywilejowany sposób.
Pojawienie się języka było ostatecznym warunkiem koniecznym dla umożliwienia
świadomego – a stąd nieskończenie dającego się polepszać – myślenia. Jest bowiem
rzeczą sensowną zakładać, że zarówno zdolność do tworzenia obrazów mentalnych
i manipulowania nimi, jak i co najmniej początki wrodzonego modelu psychologii
ludzkiej, istniały już przed wyewoluowaniem zdolności do posługiwania się językiem.
Na tej właśnie podstawie ewolucji wrodzonej zdolności do posługiwania się językiem
zawdzięczamy indywidualny status istot ze świadomym życiem mentalnym [tamże, s. 233].

Proponowane rozwiązanie jest zatem sprzęgnięciem dwóch twierdzeń.
Jednego, które mówi, że świadome myślenie realizuje się tylko wtedy, gdy
mamy bezpośredni, nieinferencyjny i nieinterpretacyjny dostęp do własnych
aktualnie żywionych myśli. I drugiego, które mówi, że ów dostęp realizuje
się tylko wtedy, gdy myśli ukonstytuowane są w wyobrażeniach języka
naturalnego. Obecność wyobrażeń języka naturalnego jest tym, co sprawia,
że dostęp do własnych myśli charakteryzuje się właściwą sobie swoistością,
która wyróżnia go od sposobu, w jaki uzyskujemy dostęp do myśli osób
trzecich. Fakt, że mówimy tutaj o wyobrażeniach języka naturalnego pozwala
także podkreślić, że ów dostęp do własnych myśli ucieleśnionych w mowie
wewnętrznej jest związany z pewnym typem fenomenologii oraz z uruchomieniem funkcji wyobraźni [tamże, s. 142]. Bezpośrednie i nieinterpretacyjne
13

Przywołane stwierdzenia są wielokrotnie powtarzane przez Carruthersa m.in. po
to, aby podkreślać różnicę między jego stanowiskiem a tym, jakie odnajdujemy w pracach
Davidsona i Dummetta [Por. Wstęp oraz Rozdział III].
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udostępnianie się myśli w introspekcji nie może być mylone z jakąś formą
automatycznej interpretacji, która pojawia się w sposób natychmiastowy
i nagły wtedy, gdy dane są nam zachowania własne lub zachowania osób
trzecich. Innymi słowy, bezpośredni dostęp do myśli, gwarantujący, że myśl
staje się świadoma nie jest formą przypisania myśli. Przypisanie myśli nosi
znamiona inferencyjności związanej z obserwacją czegoś (np. zachowania),
z jakąś formą interpretacji, a następnie z wyciągnięciem wniosku. Świadome
zaś ujęcie myśli realizuje się wtedy, gdy podmiot zwolniony jest z interpretacji, a sam dostęp do myśli nie jest związany z procesem inferencji. Tym, co
dane, jest sama myśl, a nie coś, co albo odsłania myśl, albo ma nas do niej
dopiero doprowadzić. Podkreślenie tego momentu w samym ujęciu myśli
będzie używane jako oręż w argumentacji przeciwko hipotezie, że język jest
czymś zewnętrznym wobec myśli.
Widzimy wyraźnie, że warunkiem odmiennego niż interpretacyjny
dostęp do własnych myśli jest to, że owe myśli są ukonstytuowane w mowie
wewnętrznej. Zatem według modelu reﬂeksyjnego myślenia posiadamy bezpośredni, nieinferencyjny dostęp do wewnętrznej werbalizacji jako reprezentacji
fonologicznej, w której ucieleśniona zostaje myśl. Myśli dostępne są w zdaniach mowy wewnętrznej trochę tak, jakby owo zdanie było wypowiedziane
lub usłyszane. Właśnie ten nieinferencyjny dostęp do niektórych aktualnie
żywionych myśli sprawia, że stają się one świadome. Widzimy, jak kluczową
sprawę w wytłumaczeniu świadomego dostępu do myśli ma twierdzenie,
że wewnętrzne werbalizacje mają charakter konstytuujący dla samej myśli.
Innymi słowy, podkreśla się, że ten rodzaj myśli, do których uzyskujmy dostęp realizuje się w samym języku. Pamiętając, że przedmiotem analizy jest
myślenie propozycjonalne, stawia się tezę, że propozycjonalne i świadome
myśli wymagają ucieleśnienia w formie reprezentacji językowej. Ze wstępu
do obecnego rozdziału musimy również pamiętać, że kiedy rzecz opisuje
się w ten sposób, to mówi się o konstytutywnym udziale języka w świadomym propozycjonalnym myśleniu. W tym sensie nie chodzi tutaj jedynie
o propozycję, która udział języka ograniczałaby wyłącznie do „oświetlenia”
myśli, sprawienia, że podlega ona rozpoznaniu. Język nie jest wyłącznie
wsparciem naszej uwagi, dzięki której odnosimy się do myśli [por. Carruthers,
1998a, s. 461]. W ramach obecnie omawianej propozycji mówi się raczej, że
na poziomie realizowania świadomego myślenia w naszych umysłach poza
słowami, kiedy ujmujemy nasze myśli, nie pojawia się jakiś oddzielny proces
lub jednostka, która byłaby czymś odrębnym względem mowy wewnętrznej.
Nie jesteśmy świadomi propozycjonalnych myśli, które nie mają nośników
językowych. Kiedy jesteśmy świadomi propozycjonalnych myśli, jesteśmy
świadomi zobrazowanych zdań, a tym, co poddajemy introspekcji, kiedy
poddajemy introspekcji nasze myśli propozycjonalne jest mowa wewnętrzna
[Bermúdez, 2003, s. 160].
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Opierając się na powyższym ustaleniu dowodzi się, że jakiekolwiek oddzielenie myśli od mowy wewnętrznej i potraktowanie ich jako oddzielnych
jednostek podważa możliwość bezpośredniego ujęcia myśli. Wówczas myśl
ujmowana jest w efekcie rozkodowania tego, co tę myśl sygnalizuje i wyraża. Przy tym założeniu podmiot nie ujmuje myśli, lecz wyrażenie kodujące
myśl, które musi najpierw składniowo przeanalizować i jednoznacznie
zinterpretować, by następnie ująć samą myśl. Rozdzielenie myśli i języka
wprowadza zatem do gry nie tylko proces kodowania lub rozkodowywania
myśli w języku, lecz sprawia także – na co zwraca się szczególną uwagę – że
samo ujęcie myśli ma charakter pośredni i inferencyjny.
Szczególny nacisk położony na dane introspekcyjne miał nam jednakże
podpowiadać, że nic takiego, co można byłby nazwać rozkodowywaniem
lub przekładem tego, co dane nam w mowie wewnętrznej na coś, co ta
mowa miałaby odsłaniać (zakodowywać), nie jest nam dane. Próbuje się
raczej pokazać, że zdanie rozważane w mowie wewnętrznej „nie pojawia
sie w głowie jako zdanie czekające na interpretację, jego fenomenologia jest
raczej taka, że jest ono już obiektem zinterpretowanym” [Carruthers, 1998a,
s. 468]. Musimy jednakże pamiętać, na co zwrócimy szczególną uwagę
w zakończeniu, że cała ta argumentacja ma swój sens tylko wówczas, gdy
w punkcie wyjścia wyklucza się możliwość niewerbalnego (pozajęzykowego)
ujęcia myśli. Przyjęcie tego założenia będzie powodem krytycznej oceny
wszystkich tych fenomenów (takich jak posiadanie czegoś na końcu języka,
powiedzenia czegoś innego niż się zamierzało itd.), które sugerują możliwość
niewerbalnego (uprzedniego do językowego) ujęcia myśli propozycjonalnych.
Aby przybliżyć, jak rozumiany jest tutaj język mający tworzyć rodzaj
wewnętrznej reprezentacji dla myśli, trzeba podkreślić łącznie kilka spraw.
W pewien sposób wychodzi się od stwierdzeń, że u osób posługujących się
językiem naturalnym myślenie angażuje wyobraźnię słuchową i artykulacyjną
(kinestetyczną) lub może jedną i drugą. Z kolei, u osób, których jedynym
językiem ojczystym jest jakaś forma języka migowego, teoria ta prognozuje,
że w ich myśleniu językowym będzie brało udział manipulowanie obrazami
wizualnymi [Carruthers, 1996, s. 246]. Gdy sprawy ustawia się w powyższy sposób, widoczne staje się wykorzystanie ustaleń z debaty na temat
wyobraźni, a mianowicie, że obrazowanie mentalne typu sensorycznego
(wizualne, słuchowe, kinestetyczne itd.) wykorzystuje te same zasoby kognitywne, co percepcja i niejako w tej samej modalności. Zawarta jest tutaj
wyraźna sugestia, że zdaniowe obrazy (sentential images) przechowywane
są w krótkotrwałym buforze pamięci, tak jak według teorii Kosslyna obrazy
przechowane są w buforze wizualnym. Stosując paralelę pomiędzy dwoma
modelami w omawianej przez nas teorii, próbuje się pokazać, w jakim kierunku powinniśmy iść, chcąc zrozumieć formę języka i jego funkcję w naszym
świadomym myśleniu [por. Kosslyn, 1980].
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Rozwińmy zatem ten wątek. Jest rzeczą dość znaną, że obrazowo interpretowana koncepcja obrazowania wizualnego Kosslyna postuluje krótkoterminowy bufor pamięci wizualnej, który służy jako alternatywne źródło
bodźców wejściowych do aparatury wyższej percepcji. Niezinterpretowany
przekaz na buforze wizualnym jest przetwarzany przez wyższy system
wizualny w taki sposób, by dać quasi-wizualny percept. W ten sposób
obrazkowe wyobrażenia (pictorial images) służą jako przedmioty zastępcze
dla systemu wizualnego, a obrazowość ma w ten sposób dać możliwość
re-inspekcji i re-interpretacji tych reprezentacji wewnętrznych. Carruthers
wskazuje tu paralelę ze swoim własnym opisem, która jest zbieżna do tego
stopnia, że proponuje obrazy zdaniowe w buforze pamięci krótkoterminowej
tak, jak bufor wizualny Kosslyna. Tak samo, jak zdaje się nam, że widzimy
obrazki – mówi Carruthers – „wydaje się nam, że słyszymy znaczenie
wypowiedzi”. Zatem kiedy myślę, to jest zupełnie tak „jakbym słyszał to
zdanie wypowiedziane na głos”. W tym kontekście widzimy, co ma znaczyć
powiedzenie, że „przeważnie myślimy (kiedy myślimy świadomie) poprzez
w y o b r a ż a n i e s o b i e z d a ń z j ę z y k a n a t u r a l n e g o” (podkreślenie
A.G.) [Carruthers, 1996, s. 228]14. Jak słusznie zauważa Slezak, podstawia się
tutaj zdania z języka naturalnego za obrazy wyobrażeniowe oraz centralne
procesy rozumienia językowego na miejsce wyższych form przetwarzania
percepcyjnego15. Zwrócenie uwagi na te analogie pokazuje wyraźnie, że
14

Kiedy myślimy o teorii Kosslyna, to chodzi tutaj o dwa jej generalne aspekty, które próbuje się przełożyć na obecność w naszym myśleniu języka naturalnego (pamiętajmy,
że mówi się tutaj o podobnym mechanizmie, choć składniki tego procesu pojmowane są
w istotnie odmienny sposób). Kosslyn dowodzi dwóch spraw. Jednej, że gdy ktoś sobie coś
wizualizuje, to w jego głowie dzieje się coś obrazowego. Mówiąc w ten sposób, pragnie podkreślić realność obrazów zarówno na poziomie powierzchniowym (tak jak jest do dostępne
podmiotowi w introspekcji), jak i na poziomie głębokim (mózgowym). Drugą sprawą jest to,
że zarówno w percepcji, jak i wyobrażaniu sobie czegoś (wtedy gdy mamy np. zamknięte
oczy) obserwujemy występowanie tych samych mechanizmów oraz pobudzenie tych samych
obszarów naszego mózgu [Kosslyn, 1999; por. Nowak, 1991]. W teorii tej przestawia się także dwa paralelnie ustawione twierdzenia. Jedno, że kiedy ktoś myśli, to towarzysząca temu
obecność języka naturalnego nie jest dziełem przypadku, lecz świadczy, że nasze myśli są
związane z danym środkiem zarówno na poziomie powierzchniowym, jak i głębokim. Drugie
twierdzenie mówi z kolei, że proces myślenia i proces mówienia angażuje te same mechanizmy, działa w oparciu o wykorzystywanie tych samych zasobów kognitywnych. Można ten
związek przedstawić w formie twierdzenia: tak jak wyobraźnia nie może być traktowana jako
pasożyt (parasite) lub jako coś nabudowanego na (piggibaking) percepcji, lecz raczej jako
integralna jej część [Kosslyn, 1999, s. 21], tak też języka naturalnego nie można pojmować
jako efektu ubocznego myśli, czegoś, co pojawia się i czeka na rezultaty, jakie pojawiają się
w samym myśleniu, lecz jako coś, co jest integralną częścią samego procesu myślenia i co
jest konstytutywnym składnikiem myśli.
15
Trzymając się tej analogii Carruthers twierdzi, że „people would be able to generate
sentences of inner speech in imagination, which would get interpreted by the language system in the normal way, and whose contents would be available to the meta-representational
thought” [1998, s. 99]. W szerszym kontekście, na co zwraca uwagę Slezak, przy istotnym wy-
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stawia się tutaj hipotezę, że sam proces myślenia uruchamia te same zasoby
kognitywne, które związane są z produkcją mowy.
Takie ustawienie sprawy może być zrealizowane tylko wtedy, gdy jednocześnie przyjmiemy, że istnienie pewnych myśli zależy bezpośrednio od
języka (użycia wyobrażeń języka naturalnego). Myśli, o które nam chodzi, nie
są wówczas czymś zewnętrznym wobec owych wewnętrznych werbalizacji.
Mówiąc krótko „te wewnętrzne werbalizacje są myślami” [Carruthers, 1996,
s. 238]. W ten sposób osoba mówiąca językiem naturalnym w trakcie myślenia używa reprezentacji dla myśli, które obejmują właśnie ów język. Nabycie
języka jest tutaj koniecznym warunkiem zaistnienia pewnych typów myśli.
Z tym, jak się zdaje, wiąże się jeszcze inna niezmiernie istotna sprawa. Jeśli
chcemy patrzeć na ciągi myśli i rozumowań jako na procesy mające moc
sprawczą, to – przy takich założeniach – nie ma chyba innego wyjścia, jak
powiązanie owej mocy sprawczej z egzempliﬁkacją tych myśli w ﬁzycznie
zrealizowanych i syntaktycznie ustrukturyzowanych bytach językowych.
Zaznacza się więc tutaj, że jeśli zrealizowane zdanie ma być traktowane
jako świadoma myśl, to właśnie owe zdanie musi zajmować przyczynową
rolę specyﬁczną dla tej myśli [Carruhers, 1998b, s. 463].
Wychodząc od danych introspektywnych, dąży się do pokazania, iż to
wyobrażone zdania, których jesteśmy świadomi, odgrywają przyczynową
rolę w naszym myśleniu i działaniu. Przykładowo twierdzi się, że to samo
wyobrażone zdanie „dosięgnę tego poprzez wejście na skrzynię” – nadaje
przyczynową rolę myśli (mianowicie, że dosięgnę tego poprzez wejście
na skrzynię). Nie jest więc tak, że to sama myśl – jak powiedziałby Fodor
– wyrażona w Mentalese wywołuje wyobrażenia zdania języka naturalnego
i sprawia, że wchodzę na skrzynię, by dosięgnąć czegoś16. Kładąc nacisk na
korzystaniu uwag Ryle’a, podkreśla się, że w naturze podejścia, które proponują Carruthers
i inni, bazuje się na przekonaniu, że człowiek myśli w języku, a wyobraża sobie w obrazach.
Inaczej mówiąc, przyjmuje się tutaj zasadę, że tak, jak wytłumaczenie wizualnej wyobraźni
musi odbywać się poprzez przyjęcie istnienia „obrazów w głowie”, tak też istnienie myśli
propozycjonalnych trzeba wyjaśnić przez obecność „zdań języka naturalnego w głowie”. Tak
z grubsza, w nieco uproszony sposób, jak mówi Ryle, można rozumieć główną ideę, że myślimy
„w” języku. Istota tej idei polega na tym, mówi Ryle, że niektórzy są przekonani, iż „when thinking occurs, there occur, internally or externally things or symbols that the thinker thinks in”
[Ryle, 1968, s. 12]. Ryle a za nim Slezak, pokazując źródła tego stanowiska, sądzą, że to właśnie
wyjście od błędnego poglądu dotyczącego wyobraźni (postulowanie obrazów w umyśle) dało
asumpt do tworzenia błędnej idei dotyczącej obecności języka naturalnego w naszym myśleniu. W nieco szerszym planie widzimy, że chodzi tutaj generalnie o włączenie zewnętrznego
systemu reprezentacji (języka bądź perceptów jako obrazów) do charakterystyki procesów
poznawczych i potraktowania tych pierwszych jako nośników umożliwiających zaistnienie
tzw. wewnętrznych reprezentacji (myśli i wyobrażeń). Właśnie to wydaje się błędne całkowicie dla Ryle’a, gdy pisze „I want to attack this presupposition. I want to deny that it even
makes sense to ask, in the general case, what special sort or sorts of things we think in” [s. 13].
16
Jak zobaczymy dalej, spór między tymi podejściami nie będzie dotyczył samej obecności mowy wewnętrznej w naszym myśleniu, ale tego, czy zdania języka naturalnego posia-
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moment uświadomienia sobie myśli w formie wyobrażonego zdania języka
naturalnego buduje się opozycję wobec stanowiska, które proces interpretacji
prowadzący do wyjaśnienia mocy sprawczej myśli traktuje oddolnie, tzn.
w taki sposób, że wychodzi od wydania myśli, następnie pokazuje, w jaki
sposób zaistnienie tej myśli użyte jest do wytworzenia w wyobraźni zdania
w języku naturalnym, by w konsekwencji uznać jednak, że sprawcza rola
przysługuje pierwotnej myśli, czyli temu, co rozegrało się przed wyrażeniem
czegoś w języku. W ramach podejścia kładącego nacisk na język naturalny
mówi się, że rola sprawcza wydanej myśli jest zależna od wystąpienia lub
ﬁgurowania jej jako obrazu zinterpretowanego. To właśnie samo zobrazowanie zdania języka naturalnego w formie mowy wewnętrznej powoduje
dalsze efekty kognitywne wyróżniające myśl, o której mowa [Carruthers,
1998a, s. 469]. A zatem myśl uzyskuje realność dla podmiotu (ﬁzyczną i fenomenalną), gdy zostaje zrealizowana w języku naturalnym.
Wszystko to jest oparte na mocnych założeniach. Raz, że myśl jest lub
staje się efektywna kazualnie dzięki ucieleśnieniu jej w języku naturalnym,
dwa, że dzięki temu ucieleśnieniu myśli w strukturze języka uzyskujemy dostęp do treści myśli. To właśnie ma umożliwić uzasadnienie, że efektywność
kazualną przypisujemy temu – w ramach dynamiki poznawczej drugiego
rzędu – co jest efektywnie dostępne w introspekcji. Nie byłoby to możliwe,
gdyby od samego początku nie założono z jednej strony, że semantyka odzwierciedla składnię, a z drugiej, że przyczynowe relacje uwzględniają własności semantyczne. Tylko na tej podstawie można twierdzić, że bezpośredni
dostęp w introspekcji do zobrazowanych zdań języka naturalnego, ukazujący
składnię, pozwala na semantyczne zinterpretowanie myśli i „dojrzenie” ról
przyczynowych, jakie posiada dana myśl. Przenosząc więc ciężar wyjaśnienia
mocy kazualnej myśli na poziom dostępny naszej świadomości, zachowana
zostaje strategia związania kazualności z ﬁzycznością nośnika myśli, jakim
w tym przypadku jest język naturalny oraz związania roli przyczynowej z rolą
semantyczną, wyznaczaną przez formę nośnika [Carruthers, 1996, s. 34]17.
Przedstawione dotąd wyjaśnienia pokazują, co tak naprawdę stoi za
podjętym wysiłkiem argumentacyjnym, polegającym na pokazaniu, że
świadome myślenie propozycjonalne odbywa się poprzez wyobrażeniowe
manipulowanie zdaniami języka naturalnego. Dzięki temu faktowi treść myśli
dają w ramach myślenia moc sprawczą, na której opiera się przebieg procesu kognitywnego.
Nie chodzi więc o samo zarejestrowanie obecności mowy wewnętrznej, ale o przypisanie jej
mocy sprawczej w aspekcie rozważań np. nad intencjonalnością czy byciem racją działania.
17
Czytelnicy zaznajomieni z rozważaniami Fodora widzą, że mamy tutaj wyraźne
podstawienie w miejsce języka myśli języka naturalnego z utrzymaniem wspólnego dla obu
podejść twierdzenia, że „the causal role of thought is formally determined by the structure of their vehicles” [Fodor, 1998, s. 65]. Sprawie tej poświęcę więcej miejsca w zakończeniu
obecnego rozdziału.
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ma być dla nas w pełni odsłonięta. Możliwość utrzymania jej w krótkoterminowej pamięci jest tym, co sprawia, że myśl ujawnia swoje umiejscowienie
w pewnym ciągu związków inferencyjnych. W efekcie tego „odsłonięcia”,
w którym dana jest nam treść, relacje inferencyjne oraz forma, dostrzegamy
rolę myśli w naszym działaniu. Ujęcie myśli w języku naturalnym podpowiada, że kiedy mówi się tutaj o logicznej formie myśli, to w istocie chodzi
o logiczną formę, która posiada leksykalną określoność wyprowadzoną
z języka naturalnego. A w związku z tym, myśl jest nie tylko syntaktycznie
określona w duchu logicznej formy Chomsky’ego, lecz posiada w pełni rozwiniętą fonologiczną reprezentację [Carruthers, 1998a, s. 101]. Zatem pojęcie
logicznej formy służy podkreśleniu, że mamy tutaj do czynienia z fonologiczną
reprezentacją – zdaniem w słuchowej wyobraźni, czyli z pewnym wydarzeniem w mowie wewnętrznej. Przywołany wyżej fragment – w którym padło
stwierdzenie, że myślenie zawiera (involves) słuchowe lub nawet artykulacyjne wyobrażenia – wskazuje na czynnik, dzięki któremu dane myślenie
zyskuje status świadomego. Stąd system poznawczy operuje na w pełni
uformowanych fonologicznych reprezentacjach zdaniowych [1996, s. 249].
W związku z tym proponuje się, aby uznać, że istnieje naturalna konieczność przyjęcia, że nasze myślenie ma charakter językowy. Mówienie
o naturalnej konieczności odróżnia się tu od konieczności konceptualnej
czy metaﬁzycznej. Naturalna konieczność związana jest z charakterystyką
kontyngentnie rozumianych danych wyjściowych. Analogicznie jak dla
stwierdzenia, że ciała na Ziemi spadają z określoną prędkością, ważne jest
uwzględnienie danych dotyczących masy Ziemi. Taką daną wyjściową jest
architektura naszego systemu poznawczego. Jeśli funkcjonowanie naszego
systemu poznawczego potraktujemy jako stałą, to możemy przyjąć, że
tylko wtedy, gdyby ewolucja tego systemu przebiegała inaczej, moglibyśmy
uznać, że świadome rozważanie (ujmowanie) myśli mogłoby się odbywać
bez udziału języka. Przyjmując jednakże stan faktyczny, a mianowicie, że
ewolucja rodzaju ludzkiego potoczyła się tak, jak się potoczyła, trzeba przyjąć,
że istoty ludzkie nie mogą rozważać świadomych propozycjonalnych myśli
w odmiennym medium niż język naturalny [por. Carruthers, 1996 s. 260].
Pewna część świadomego myślenia jest taka, że z naturalną koniecznością zawiera
język publiczny (ze względu na przyjętą architekturę ludzkiego poznania [...] a zatem
z konieczności niektóre z propozycjonalnych myśli należą do tych typów, które konstytutywnie zawierają język naturalny [tamże, s. 263].

Mówiąc w ten sposób o naturalnej konieczności, Carruthers stara się
wykazać, że udział języka nie jest epizodyczny lub związany wyłącznie z wybranymi egzemplarzami naszych myśli. Innymi słowy, stara się pokazać, że
wyjściowa opozycja między poglądem komunikatywnym a bronionym tutaj
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stanowiskiem kognitywnym w kwestii udziału języka naturalnego w naszym
propozycjonalnym myśleniu jest opozycją fundamentalną dla opisania relacji
myśl-język. Pełny obraz omawianego stanowiska nie jednak możliwy bez
rozważenia trzech podstawowych punktów odniesień, które determinowały
podawane argumenty.

3.

trzy podstawowe konfrontacje

3.1. Przeciw idei języka jako środka wspierającego
procesy poznawcze
Przedstawione główne wyznaczniki teorii widzącej w języku gwaranta świadomego propozycjonalnego myślenia pokazują, że funkcja języka naturalnego
nie ogranicza się do środka pomocniczego, sprawiającego na przykład, iż
dzięki językowi myśli zapamiętywane są w bardziej efektywny i łatwiejszy
sposób. Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, autorzy omawianego przez nas
rozwiązania starają się podważyć przypuszczenie, że wewnętrzna lub głośna
werbalizacja, analogicznie jak spisanie czegoś, daje nam wyłącznie bardziej
trwały zapis naszych myśli i ułatwia późniejszy do nich dostęp. Sądzą, że
gdyby tak było, to język byłby w jakimś sensie niezależnym od myśli efektywnym środkiem wspomagającym pamięć. Zdają sobie sprawę, że takie
rozwiązanie zepchnęłoby język do funkcji wspierania systemu poznawczego
i byłoby wyznaczeniem językowi roli drugoplanowej. Twierdzą, że jeśli język
miałby być wyłącznie wsparciem pamięci, czyli narzędziem uruchamianym
wtedy, kiedy zależy nam na bardziej efektywnym zapamiętaniu czegoś lub
na bardziej efektywnej możliwości sięgnięcia ponownie do danej informacji,
to wówczas trudno byłoby znaleźć wytłumaczenie rozległej obecności wewnętrznej werbalizacji w naszym świadomym życiu, zwłaszcza w sytuacjach,
w których dokonujemy bardzo prostych rozumowań czy nawet wtedy, gdy
myślimy o tzw. niebieskich migdałach, czyli rozważamy myśli, których zatrzymanie w pamięci nie jest dla nas ważne18. W tym kontekście przypomina
18
Carruthers w tym punkcie zadaje następujące pytanie „for why would we need to remember our thoughts if those thoughts are merely idle ones, as in a day-dreaming or fantasy?
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się, że z wewnętrzną werbalizacją spotykamy się niezależnie od poziomu
skomplikowania. Podkreśla się, że wewnętrzna werbalizacja jest obecna
nawet wtedy, gdy system poznawczy wykonuje pewne działania dla relaksu
[Carruthers, 1996, s. 237]. W związku z tym można dalej pytać, dlaczego
wykorzystywalibyśmy tak kosztowane zasoby, gdy myślenie nie przejawia
złożonej formy i wykonywane jest bez ważnego celu. Bardziej wiarygodnym
rozwiązaniem – według tych, którzy bronią kognitywnej koncepcji języka –
jest uznanie, że wewnętrzna werbalizacja jest rodzajem myślenia. Unikamy
wtedy, twierdzą oni, podanych wyżej komplikacji i błędnego przypuszczenia,
że wewnętrzna werbalizacja, do której mamy bezpośredni dostęp, nie jest
samą myślą, lecz czymś wyprodukowanym na potrzeby lepszego osadzenia
myśli w pamięci [tamże, s. 238; por. Hauser, 1995].
Obok wspomnianych uwag pojawiają się także istotne komentarze pod
adresem teorii pamięci roboczej (working memory) – koncepcji nakierowanej
bardziej na funkcje pamięci krótkotrwałej. W ramach tej teorii, rozwianej
przez Baddeley’a, podkreśla się, że system pamięci roboczej odpowiedzialny
m.in. za przechowywanie informacji pośrednich w procesie przetwarzania
procesów poznawczych składa się z trzech podsystemów: centralnego systemu
poznawczego oraz dwóch podległych systemów (buforów), pętli fonologicznej
i szkicownika wzrokowo-przestrzennego. Podsystem określany jako pętla
fonologiczna, podległy systemowi wykonawczemu, jest odpowiedzialny
za przechowywanie informacji fonologicznych. Sprzężenie występujące
między tym systemem buforowym a centralnym systemem wykonawczym
sprawia, iż w pewnych obszarach (gdy chodzi o wykonywanie zadań związanych z przechowywaniem materiału werbalnego) pamięć krótkotrwała
koduje w istotnej części informacje werbalne na poziomie fonologicznym,
dźwiękowym, a nie treściowym [Baddeley, 1986; por. Smith, 1999, s. 888-890;
Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2006, s. 349-354]. Magazyn pamięci przechowujący informacje niezbędne do generowania kolejnych reprezentacji,
kroków poznawczych, działa zatem w dużej mierze na poziomie charakterystyki fonologicznej. Ludzki umysł posługuje się pętlą fonologiczną, czyli
bezgłośną artykulacją słów bądź liczb, która trwa przez kilka sekund i jest
słyszalna dla ucha umysłu. Rola buforu pętli fonologicznej rodzi wyraźne
skojarzenia z tym, co szczególnie podkreślał Carruthers, mówiąc, iż akty
myślenia świadomego angażują wyobraźnię słuchową lub artykulacyjną
(kinestetyczną). Kluczowe w teorii Baddeley’a jest jednakże to, iż język jest
„niewolnikiem” jakiejś jednostki sterującej (poznawczego układu centralnego),
a nie nośnikiem – jak wyraża się Pinker – „wszelkiej ludzkiej myśli” [Pinker,
2005, s. 302].
And way would we bother to adopt the inner-verbalization strategy as an aid to memory if
our thoughts are simple ones, or particularly easily memorable?”
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Można więc powiedzieć, że w modelu Baddeley’a pętla fonologiczna jest
zastosowana tylko do zadań mających język jako swą podstawę, tj. tylko do
zadań, które explicite są związane z językiem lub są o języku. Tym samym
podkreśla się, że pętla fonologiczna jest zaangażowana w takie zadania, jak:
zapamiętywanie sekwencji liter, przyswajanie słownictwa, rozwijanie czytania
czy rozumienie języka. W modelu, który proponuje związanie samej myśli
z językiem podkreśla się coś więcej. A mianowicie mówi się, że pętla fonologiczna (lub jej ekwiwalent w innych w innych modalnościach zmysłowych)
jest zaangażowana w wiele form świadomego myślenia, planowanie różnych
czynności czy rozumowanie na temat świata. Hipoteza, którą się stawia, jest
raczej taka, że właśnie poprzez formułowanie aktualnie żywionych myśli
w formie obrazów zdań w języku naturalnym nasz system kognitywny jest
w stanie uzyskać dostęp do własnego procesu myślenia. Zatem zgodnie
z teorią proponowaną przez Carruthersa, zdania reprezentowane w pętli
fonologicznej są aktami myślenia myśli. Tak więc wtedy, kiedy w wyobraźni słuchowej pojawia się zdanie „Świat staje się coraz cieplejszy”, to jest to,
zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, sam akt myślenia, że świat staje się
coraz cieplejszy a nie proces kodowania czy odświeżania myśli.
Sprzeciw wobec hipotezy widzącej w języku wyłącznie wsparcie dla
systemu kognitywnego trzeba widzieć w kontekście odrzucenia standardowego modelu opisującego produkcję mowy. Autorzy omawianej przez nas
obecnie koncepcji uważają, że określenie roli pętli fonologicznej w stosunku
do centralnego systemu wykonawczego, tak jak przedstawia się to w ramach
modelu pamięci roboczej, wspiera taki model produkcji mowy, w ramach
którego, przy zachowaniu pewnych odmienności, przyjmuje się, że produkcja
mowy polega na gramatycznym i fonologicznym kodowaniu uprzednio wygenerowanego niewerbalnego przekazu. We współczesnym kontekście – kiedy
mówi się o bliskości funkcji pętli fonologicznej w modelu pamięci roboczej
oraz o jej udziale i umiejscowieniu w trakcie produkcji mowy – przywołuje
się najczęściej modele prezentowane przez Garretta i Levelta.
Historycznie sprawa zatacza szerszy krąg i dotyczy wszystkich tych teorii,
które uznają, że komunikacja wymaga kodowania czy przekładania myśli na
słowa. Przy takim podejściu psychologiczny model osoby mówiącej językiem
używa – by tak rzec – odmiennego systemu reprezentacji dla myśli, nie
związanego z językiem służącym do komunikacji. Takie modele zalicza się
do grona koncepcji języka jako łamania kodu i uznaje się, że stanowią one
wsparcie dla wszelkich idei mówiących o istnieniu lingua mentalis, w której
ucieleśniony zostaje przedgramatyczny i przedfonologiczny przekaz. Koncepcje takie – jak podkreśla Frydrychowicz w komentarzu do teorii Levelta
– są koncepcjami translacyjnymi, to znaczy w trakcie mówienia następuje
tłumaczenie produktu ﬁnalnego, za jaki uważa się myśl, na język. „Np. produkt ﬁnalny konceptualizatora, którym jest informacja przedwerbalna, jest
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tłumaczony w formulatorze na strukturę powierzchniową i plan fonetyczny”
[s. 29; por. Kurcz, 2000, s. 59-60; Muszyński, 2000, s. 303]. Innymi słowy, jeśli
konceptualna reprezentacja przekazu jest myślą, a my jednocześnie chcemy
uniknąć cyrkularności w opisie produkcji mowy, to chcąc nie chcąc musimy
przyjąć, że myśl jest ucieleśniona w odmiennym języku niż język naturalny.
A stąd już tylko krok do uznania, że właściwy proces formowania myśli,
umożliwiający pojawienie się wewnętrznej werbalizacji, zasadza się na użyciu
odmiennego języka niż język naturalny (publiczny). Elementem tej strategii
mogą być także analizy dotyczące takich zjawisk, jak posiadanie czegoś na
końcu języka czy wszelkie przypadki błędów językowych.
Uwzględniwszy ten zakres twierdzeń kojarzonych z poglądem, który
widzi funkcje języka wyłącznie jako wsparcie procesów poznawczych wymagających wykorzystywania danych zgromadzonych w pamięci, zdajemy
sobie sprawę, dlaczego zwolennicy stanowiska przeciwnego wkładają tak
wiele wysiłku, aby pokazać, że takie rozwiązanie niedoszacowuje wartości
języka naturalnego. W szerszym planie ich strategia kontrargumentacyjna
przyjmuje dwa kierunki. W ramach pierwszego stosuje się trzy kolejne, coraz
silniejsze argumenty. (1) Bez języka naturalnego myśli nie tyle ulatują z naszej
pamięci, ile w ogóle nie podlegają uświadomieniu – czyli głosi się tezę, że
tylko język publiczny udostępnia myśli naszej świadomości. (2) Zwraca się
uwagę (szczególnie wobec rozwiązania Baddeley’a), że tylko dzięki wyrażeniu
w języku naturalnym myśl staje się aktywna kazualnie w ramach centralnego
systemu wykonawczego – czyli dąży się do pokazania, że centralny system
wykonawczy operuje na w pełni zrealizowanych w języku naturalnym myślach. (3) Podkreśla się, że myśl ulega uformowaniu i ukształtowaniu dopiero
poprzez obecność i udział języka naturalnego, analogicznie do sytuacji,
w której strona przeciwna mogłaby głosić, że myśl jest kształtowana przez
język myśli. W ramach drugiego kierunku argumentacyjnego próbuje się
pokazać, że w opisie zjawiska posiadania czegoś na końcu języka ulega się
pewnej iluzji, która podpowiada nam, że to, czego poszukujemy to tylko
słowo lub zdania, nie zaś myśl. Wedle tego poglądu, myśl już mamy, brakuje
nam tylko wyrażenia tej myśli.
Przeciwnicy takiego podejścia stawiają hipotezę, iż można zaprzeczyć, że
kiedy mówimy o fenomenie posiadania czegoś na końcu języka, to wówczas
istnieje jakakolwiek określona myśl jeszcze przed sformułowaniem jej w języku. Według niego sytuacja, o której mówimy, da się raczej opisać w taki
sposób, który nie zakłada istnienia świadomości przedwerbalnej myśli. Opis
taki wyglądałby mniej więcej tak: wiem (lub sądzę), że istnieje myśl, którą
mogę mieć, i jestem pewien, że rozpoznałbym ją, gdybym ją znalazł. Tak
naprawdę to staram się znaleźć – lub mieć – myśl pewnego rodzaju, a nie
staram się wyrazić myśl, którą już mam. Dalej zaznacza się, że sytuacja ta
jest dość podobna do sytuacji, w której patrząc na jakiś rodzaj wizualnej
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układanki czy labiryntu mogę być całkowicie pewien, że zagadka ta ma
rozwiązanie, jeszcze zanim faktycznie je odkryję. Podkreśla się, że dowody
przemawiające za takim odczytaniem zjawiska pochodzą z tych nierzadkich przypadków, w których poszukując usilnie myśli, o której sądziłem, że
istnieje, stwierdzam, że tak naprawdę to byłem po prostu zagubiony i że
nie istnieje żadna tego rodzaju myśl, która mi była potrzebna [Carruthers,
1996, s. 57].
Argumentując w powyższy sposób próbuje się więc pokazać, że akceptacja poglądu, który funkcje języka łączy nie tyle z zaistnieniem samej myśli,
ile z jej lepszym i bardziej efektywnym zapamiętaniem, jest tak naprawdę
świadectwem podpisania się pod stanowiskiem, które język traktuje jako kod,
jako coś wobec samej myśli zewnętrznego. Próbuje się niejako powiedzieć,
że tam, gdzie mówimy, że język umożliwia nam uporządkowanie myśli, ich
lepsze zmagazynowanie, odświeżenie lub bardziej efektywne operowanie
nimi, to w rzeczy samej chcemy powiedzieć, że język jest wtórny wobec myśli
lub że co najwyżej pełni rolę wparcia dla pewnego procesu kognitywnego,
w którym operujemy daną myślą. W opozycji do tego poglądu, kiedy mówi
się o konstytutywnym udziale języka w pewnych typach naszych myśli, to
w istocie mówi się o umożliwiającej funkcji języka, która swym zasięgiem
wykracza poza twierdzenie, że użycie bądź jednego, bądź drugiego języka
pozwala na lepsze zrealizowanie zadań kognitywnych lub że język pełni
wyjątkową funkcję mnemoniczną.

3.2. Przeciw idei myśli ucieleśnionych wyobrażeniowo
Kolejna możliwość, jaką zwolennicy związania dynamiki poznawczej z językiem muszą odeprzeć, wyraża się w twierdzeniu, że pewne typy myśli,
które uważa się za ucieleśnione w języku i wydane przy użyciu języka
naturalnego, mogłyby zostać zrealizowane w formie mentalnych obrazów,
czyli w formie wyobrażeniowej, bez utraty przez nie specyﬁcznej dla nich
treści oraz określenia ich roli w ramach procesów poznawczych. Podkreślaliśmy już we wstępie do obecnego rozdziału, że jest to jedna z ważniejszych alternatyw, z jaką zwolennicy związania myśli z językiem muszą się
zmierzyć19. Można nawet powiedzieć, że głoszący związek dynamiki po19

W tym miejscu trzeba pamiętać o kilku sprawach. Jednej, że ci, którzy bronią związania dynamiki poznawczej drugiego rzędu z językiem naturalnym bronią jednocześnie stanowiska, że myśli mają naturę propozycjonalną (sądową) oraz że ich przetwarzanie zachodzi
wedle zasad specyficznych dla przetwarzania struktur zdaniowych. Ważne jest również to, że
propozycjonalna (sądowa) natura myśli – wedle tego poglądu – jest rezultatem ich realizacji
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znawczej drugiego rzędu z językiem są niejako z deﬁnicji zobligowani do
pokazania, jakie są istotne powody, aby wykluczyć taką możliwość, że te
same typy świadomego propozycjonalnego myślenia – za nośnik których
(w sposób konieczny) uznano język naturalny – nie mogą zostać uobecnione
w czysto wyobrażeniowym myśleniu w formie wyobrażeń lub przestrzennie
zorganizowanych obrazów mentalnych. Gdyby taka możliwość zachodziła
w każdym przypadku, to głoszenie hipotezy, że myślenie realizuje się w języku naturalnym trudne byłoby do utrzymania.
Rozważenie powyższej alternatywy jest palące z jeszcze innego powodu.
Tworzy ono kontekst, który pozwoli pokazać, że związanie myśli z językiem
ma niejako pieczętować jej propozycjonalną naturę. Pamiętamy, że językowo modelowana świadoma dostępność do myśli miała potwierdzać także
językową naturę samej myśli. To, że myśli udostępniają się nam w naszym
myśleniu w mowie wewnętrznej nie miało być bowiem dziełem przypadku,
lecz świadectwem, że tylko w formie zdaniowej myśli mogą wykonywać
przypisywaną im rolę w kontekście szeroko pojętej poznawczej dynamiki
drugiego rzędu. Zatem możliwość pokazania, że w tej roli mogą wystąpić
także wyobrażenia naoczne lub mentalne obrazy podważałoby główny ﬁlar
teorii mówiącej, że określone typy świadomego myślenia muszą przyjmować
formę propozycjonalno-zdaniową20.
w zdaniach języka naturalnego, czyli że na poziomie świadomym forma propozycjonalna
(sądowa) jest zwerbalizowana. Moglibyśmy dalej powiedzieć, że treści myśli zapisane (ucieleśnione) są w języku naturalnym. W związku z tym drugą sprawą, o której trzeba pamiętać
jest to, że jedną z głównych alternatyw dla tego stanowiska jest pogląd, który mówi, że myśli
mają naturę wyobrażeniową – czyli że ich nośnikiem są obrazy mentalne, a ich przetwarzanie
zachodzi wedle innych zasad niż przetwarzanie treści propozycjonalnych (czytaj: treści ucieleśnionych w zdaniach języka naturalnego). Taki pogląd staje się szczególnie konkurencyjny
dla omawianej przez nas obecnie koncepcji wtedy, gdy sprowadza się bądź do twierdzenia, że
wyobrażeniowa realizacja jest jedyną uniwersalną formą, w której dokonuje się spełnienie myśli,
bądź wtedy, gdy mówi, że sposób realizacji myśli (czy to propozycjonalny, czy wyobrażeniowy) nie ma znaczącego wpływu na treść myśli (jej określenie) oraz usytuowanie jej w ramach
procesów poznawczych. Ci, którzy głoszą takie poglądy głoszą również, że w takiej sytuacji
myśl nie może być zależna od języka, skoro albo myśli realizowane są wyobrażeniowo, albo
sam nośnik jest wobec myśli (treści) czymś zewnętrznym. Mówiąc bardziej potocznie, cały
ten problem sprowadza się do tego, że tam, gdzie mówimy o wyobrażeniach udział języka
jest z definicji minimalizowany. Historycznie można zauważyć, że autorzy, którzy skłaniali
się ku ujęciu myśli w formie wyobrażeń (w formie przedstawień naocznych, obrazów mentalnych), dystansowali się najczęściej wobec stanowiska, które wiązało myśl z językiem (np.
Locke czy Hume). Do tych wyjaśnień trzeba dodać jeszcze jedną uwagę, a mianowicie, że
w tych rozważaniach nie dotyka się kwestii, czy wyobrażenia traktuje się jako przejaw reprezentacji powierzchniowej czy głębokiej. Problem bowiem – jak już to podkreślałem wielokrotnie – dotyczy tego, jak myśl zjawia się w naszej świadomości i jak jest przetwarzana
na poziomie osobowym (świadomym), a nie na poziomie sub-osobowym [Nowak, 1986, 1991;
Carruthers, 1996].
20
Z rozmysłem używam tutaj zbitki „propozycjonalno-zdaniowy”, aby podkreślić dobitniej, że o propozycjonalności myśli mówi się ze względu na jej ucieleśnienie w języku
naturalnym. Mówiąc nieco inaczej, nie mówi się tutaj o sądach (propozycjach) jako czymś
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W tym miejscu trzeba także podkreślić, że przy rozważaniu możliwości
ujęcia tych samych myśli ucieleśnionych w języku naturalnym w formie
mentalnych obrazów (reprezentacji przestrzenno-naocznych) nie chodzi
w istocie o samą kwestię obecności wyobraźni w naszym myśleniu, lecz
o twierdzenie, że myśli dziedziczą swe cechy semantyczne z reprezentacyjnej
mocy obrazów, które je konstytuują. Krytyka nie dotyczy zatem obecności
wyobraźni w naszym myśleniu – jej obecność jest niejako nieodzowna, jeśli
pamiętamy, że mowa wewnętrzna jest charakteryzowana w kategoriach
wyobrażeniowego uobecnienia zdań języka naturalnego. Sprawa dotyczy
raczej możliwości zastąpienia zdań języka naturalnego obrazami mentalnymi i uznania, że siła reprezentacyjna tych ostatnich jest na tyle wystarczająca i odpowiednia, aby zapewnić realizację zadań, które przypisuje się
poznawczej dynamice drugiego rzędu. Innymi słowy, chodzi o rozważenie
ewentualności, czy te myśli, których świadome ujęcie było gwarantowane
obecnością języka naturalnego, mogą zostać zabezpieczone w analogiczny
sposób przez pewien rodzaj obrazowych modeli21.
Uwzględniwszy powyższe uwagi, przeciwnik możliwości ujęcia tych typów
myśli zawartych w języku naturalnym w formie obrazów mentalnych mógłby
argumentować, że taka propozycja pomija fakt, że czysto wyobrażeniowe
myślenie operuje quasi przestrzenno-naocznymi obrazami, co znaczy, że
myślenie propozycjonalne i myślenie operujące tzw. analogowymi obrazami
tworzą (być może poza małymi wyjątkami) rozłączne zbiory. Ów przeciwnik
mógłby także przypomnieć, że myśli, których nośnikiem są obrazy mentalne
związane są ze spostrzeżeniem i dostosowane do reprezentowania tego, co
przestrzenne oraz że w naturze form tych reprezentacji wpisany jest naoczny
izomorﬁzm między elementami reprezentacji a tym, co reprezentowane. Tym
samym mógłby dalej sugerować, że takie formy reprezentacji są niedostosowane do ujmowania, a tym samym do udostępniania świadomości tego
wszystkiego, co nie jest określone i lokalizowane przestrzennie. Przypomina
się, że mieć wizualny obraz mentalny znaczy reprezentować sobie coś tak,
mogącym być zdaniowo wyrażanym, lecz raczej mówi się o sądach ukonstytuowanych zdaniowo. W dalszej części zobaczymy, że odrzuca się w ramach tego poglądu możliwość istnienia
niezrealizowanych językowo sądów, do których podmiot miałby jakiś dostęp.
21
Tak sprawę stawia także Bermúdez. Uważa on że „what needs to be shown is that
public language sentences are the only possible personal-level vehicles for thoughts that are
to be the object of reflexive thinking. The only way to proceed is by elimination – showing
that there are no viable alternatives to public language sentences”. W tym sensie sądzi on, że
obok propozycji mówiącej o języku naturalnym trzeba rozważyć drugą alternatywę, wedle
której „representation might be secured in an analogue manner, trough some kind of pictorial model”. W tym kontekście może chodzić współcześnie o kilka wersji danego poglądu:
jednego, który odwołuje się do teorii mentalnych map (Braddon-Mitcheu), drugiego, który
mówi o obrazach mentalnych (Kosslyn, Shepard) czy trzeciego, który rzecz ujmuje w ramach
teorii modeli mentalnych (Johnson-Laird) [por. Braddon-Mitchell i Jackson, 1996, s. 159-211,
Piłat, 2000; Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2006, s. 59-98].
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jak coś by wyglądało. To natychmiast tworzy problem, jako że wiele naszych pojęć i myśli nie oznacza tego rodzaju rzeczy, które mają jakikolwiek
wygląd. W tym miejscu mówi się najczęściej o pojęciach logicznych ( i, lub,
nie), pojęciach czasowych (rok, wczoraj, jutro), o pojęciach dla własności
abstrakcyjnych (inﬂacja) czy o pojęciach matematycznych (liczba pierwsza,
poszczególne duże liczby). Można w tym miejscu przypomnieć przykład
Dennetta, który mówi, że obraz nie może oddać treści, którą wyrażamy
w zdaniu „wczoraj mój wuj wylał z pracy swego prawnika”, gdyż nie można
narysować wuja, wczorajszego dnia i wylania z pracy. „W odróżnieniu od
klaunów i strażaków wujowie nie odznaczają się niczym szczególnym, co
można przedstawić wizualnie, a o dniach wczorajszych nie można powiedzieć, że jakkolwiek wyglądają” [Dennett, 1991, s. 56-67]. Często podkreśla
się również, że obrazy nie mogą stanowić samodzielnie treści naszych myśli,
gdyż obraz sam w sobie jest wieloznaczny. „Obraz Lessie może reprezentować samą Lessie, owczarki collie, psy, zwierzęta, gwiazdy telewizyjne albo
wartości rodzinne. Inne, bardziej abstrakcyjne rodzaje informacji muszą
decydować o tym, które z pojęć ma przedstawić dany obraz” [Pinker, 2005,
s. 310]. Innymi słowy, chce się tutaj powiedzieć, że obrazy lub modele naoczne nie mają odpowiednich warunków do jednostkowienia i określania
myśli [por. Piłat, 2000, s. 107]. Tak mogłaby przedstawiać się pewna wersja
argumentacji.
Uwagi w tej formie nie tworzą jeszcze właściwej argumentacji, do której
odwołają się zwolennicy związania świadomego propozycjonalnego myślenia z językiem. Są raczej wskazówką, w jakim kierunku należy rozwinąć
argumentację. Uznanie różnicy między mentalnymi obrazami a zdaniowo
uformowanymi myślami (mental images and sententially based thoughts)
i dopuszczenie jako pełnoprawnych w pewnych okolicznościach obu typów
myślenia nie może przesłonić jednakże clou sprawy, a mianowicie, że nawet
w z pozoru prostych przypadkach, kiedy to dana myśl może być ujęta w formie mentalnego obrazu, ujęcie jej w języku – wtedy, kiedy rozważamy daną
myśl na poziomie jej świadomego ujęcia – zmienia radykalnie całą sytuację.
Pamiętać trzeba, że w taką sugestię wpisane są dwa kroki dowodowe, które
próbuje się tutaj spiąć ze sobą. Pierwszy dotyczący propozycjonalności myśli, drugi zaś związania owej propozycjonalności myśli z obecnością języka
naturalnego22.
22

Podkreślając, że chodzi tutaj o dwa kroki dowodowe pragnę powiedzieć, że pewne
wersje argumentacji za stanowiskiem, że myśl ma formę propozycjonalną – czyli także za
tym, że przedstawienia naoczne i wyobrażeniowe nie mogą posiadać tych samych treści co
reprezentacje propozycjonalne – nie musi od razu prowadzić do stanowiska, że reprezentacje propozycjonalne są ucieleśnione w języku naturalnym. Z jednej strony można tutaj
przypomnieć stanowisko Fregego, który twierdząc np. w pracy Logik, że przedstawienie
czerwonej róży jest czymś innym niż myśl „Diese Rose ist rot” pokazuje, iż nie dowodzi to
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Rozważmy myśl, że „kot siedzi na słomiance”. Załóżmy, że myśl ta jest oznaczona
w formie zdania polskiego „Kot siedzi na słomiance”. Zgodnie z poglądem, który będzie
broniony w niniejszej książce, znak tej myśli jest wobec tego konstytuowany przez zdanie, o którym mowa. Lecz czy nie można mieć również znaku tej samej myśli w formie
wizualnego obrazu kota siedzącego na słomiance? I czy nie byłby to wtedy alternatywny
sposób, w jaki można by mieć myśl? Uważam, że odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”.
Mając taki obraz człowiek nie miałby tak naprawdę tego samego rodzaju myśli, nawet
gdyby mogła ona dotyczyć tego samego tematu, i przy jakiejś okazji mogłaby odgrywać
nieco podobną rolę w poznaniu. [...] Jedna myśl będzie różna od innej przy założeniu,
że obie są gotowe do wchodzenia w różne wzory inferencji lub zakładając, że są one
gotowe do interakcji z jeszcze innymi myślami w wyraźnie inny sposób, nawet jeżeli pod
innymi względami myśli te mają te same zewnętrzne uwarunkowania. Zastosowanie
tego uwarunkowania sugeruje wobec tego, że myśli obrazowe i zdaniowe (niezależnie,
czy te ostatnie są wyrażone w języku publicznym czy w Mentalese) zawsze muszą być
wyraźnie różne. Niewątpliwie bowiem sposób, w który moja zdaniowa myśl „Kot jest
na słomiance” mogłaby wywołać następną myśl, że jakiś ssak jest na słomiance, będzie
się różnić od sposobu, w jaki obraz kota na słomiance mógłby wywołać tę samą dalszą
myśl [Carruthers, 1996, s. 38].

Odniesienie się do tej niezmiernie prostej sytuacji ma pokazać, że potrzeba propozycjonalnej charakterystyki myśli nie pojawia się tylko wtedy,
gdy chodzi o myślenie wyraﬁnowane lub sekwencyjnie rozbudowane. Tym
przykładem pragnie się pokazać, że nawet w bardzo prostych przypadkach,
typu „kot siedzi na słomiance”, dzięki językowemu zrealizowaniu treści
myśli, myśl ulega takiemu funkcjonalnemu i konceptualnemu określeniu,
które jest zasadniczo odmienne od sytuacji, w której posłużymy się pewnym
wyobrażeniem kota na słomiance. Wydaje się, że realizacja myśli w sposób
propozycjonalny, co jest łączone w ramach rozważanej teorii z realizacją
myśli w języku naturalnym, tym różni się od realizacji jej w formie jakiegoś
obrazu, że w pierwszym wypadku myśl przekracza konkretność i kontekstualność. Jej treść jest na tyle odmienna, że zapewnia ogólność odniesienia.
Wydaje się, że obecne jest tutaj dodatkowe założenie, na które w innym
miejscu już zwracaliśmy uwagę, a które mówi, że zrealizowanie się myśli
w języku ma sprawiać, że myśl staje się „przedmiotem” zinterpretowanym,
czymś, co ma dla nas znaczenie. Ukryta jest tutaj sugestia, że obrazy mentalne nie posiadają tej wewnętrznej mocy posiadania znaczenia dla systemu
jeszcze, że myśl (ta róża jest czerwona) jest jednostką językową lub językowo zależną. Frege
pokazuje również, że samej podatności na wyrażenie czegoś w języku w lepszy sposób, co
odróżnia myśl (róża jest czerwona) od wyobrażenia róży, nie należy brać za dowód, że to
pierwsze trzeba uznać za byty językowo zależne. Z drugiej strony można tutaj przywołać
szereg twierdzeń Fodora, który argumentując za propozycjonalną naturą myśli, odżegnuje
się jednocześnie od poglądu, że myśli mają naturę zdań języka naturalnego. W przeciwieństwie do tych dwóch rozwiązań w omawianej przez nas koncepcji propozycjonalność myśli
wiąże się z obecnością języka naturalnego.
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(umysłu). Są one czymś, co dopiero wymaga zinterpretowania – moglibyśmy
powiedzieć – usensowienia23.
W innym aspekcie można to, co powiedzieliśmy przełożyć na kilka
twierdzeń. Raz, że proces poznawczy posługujący się obrazem kota jako
czynnikiem dającym podstawę do dalszych operacji kognitywnych byłby
zasadniczo odmienny od tego, w jaki sposób proces ów przebiegałby, gdyby
posługiwał się on propozycjonalnym zrealizowaniem danej myśli. Dwa, ze
względu na zbytnią drobnoziarnistość obrazu (związaną z jej analogową
strukturą oraz izomorﬁzmem strukturalnym z tym, co reprezentuje) obraz
nie wycina informacji w taki sposób, w jaki czyni to propozycjonalnie zrealizowana myśl. Następnie obraz zgodnie z przykładem Wittgensteina jest
wieloznaczny. Obraz człowieka na zboczu może być propozycjonalnie opi23

O jakie istotne różnice może tutaj chodzić, pokazują od strony formalnej Braddon-Mitchell i Jackson: Po pierwsze, zwróćmy uwagę na informacyjny walor map. To jest właśnie
to, co często skłania nas do powiedzenia, że obraz jest wart tysiąca słów. Weźmy na przykład fragment mapy, który podaje informację o tym, jak daleko Nowy Jork leży od Bostonu.
Możemy zidentyfikować tę część mapy, która jest szczególnie istotna w związku z tą kwestią
– powiedzmy, prawy górny róg. Mówi nam on, że Boston leży na północ od Nowego Jorku,
że na linii kolejowej pomiędzy nimi są różne miasta, że Boston leży bliżej granicy z Kanadą,
że Nowy Jork jest bliżej Filadelfii, itp. I nie jest to przypadek. Nie istnieje żaden sposób, aby
wybrać tylko ten fizyczny kawałek, który podaje informację na temat tego, jak daleko od
siebie leżą Boston i Nowy Jork, spośród tych kawałków, które podają nam resztę informacji.
To samo dotyczy słojów w pniu drzewa: mówią nam one, jaki jest wiek drzewa, a także które
lata były dobre, a które złe (im większa jest odległość między sąsiednimi słojami, tym lepszy
był rok), lecz nie możemy oddzielić tego fragmentu, który mówi nam o wieku drzewa od
fragmentu, który mówi o dobrych latach. Zdania natomiast przeciwnie dają dyskretne, małe,
odizolowane fragmenty informacji – zdanie „Boston leży na północ od Nowego Jorku” robi
właśnie tyle. Po drugie, nie ma naturalnego sposobu podzielenia mapy w przedstawieniowych punktach połączeń, gdzie można ocenić jej prawdziwość. Każda część mapy przyczynia
się do przedstawieniowej treści całej mapy, w tym sensie, że gdyby ta część mapy była inna,
inna byłaby też przedstawieniowa treść całości. Zmień fragment mapy Stanów Zjednoczonych pomiędzy Nowym Jorkiem a Bostonem, a zmienisz systematycznie wszystko, co mówi
mapa. Jest to część tego, co sprawia, że prawdą jest, iż przedstawienie jest ustrukturyzowane.
Jednak nie ma preferowanego sposobu dzielenia mapy na podstawowe jednostki przedstawieniowe. Jest wiele puzzli, które można zrobić z mapy, lecz o żadnym z nich nie można by
twierdzić, że ma on części, które są wszystkimi lub najbardziej podstawowymi jednostkami.
Powód jest taki, że w przypadku map nie istnieje naturalna minimalna jednostka przedstawieniowa pozwalająca ocenić prawdziwość. Przeciwnie, istnieją naturalne sposoby podziału
fragmentów prozy w przedstawieniowych punktach połączeń. Załóżmy, że jakiś fragment
prozy zawiera zdanie „Boston leży na północ od Nowego Jorku”. Jest to jednostka przedstawieniowa pozwalająca ocenić prawdziwość – jest ona twierdzeniem na temat tego, jaki jest
stan rzeczy (tak się składa, że prawdziwym), lecz żaden jej fragment, powiedzmy, „leży na
północ od Nowego Jorku” takim twierdzeniem nie jest. Fraza „leży na północ od Nowego
Jorku” nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa. To samo dotyczy jednostek przedstawieniowych,
które nie pozwalają na ocenę prawdy, lecz oznaczają szczegóły przedmiotów. „Boston” oznacza miasto, lecz „Bosto” nie oznacza nic (lub jeżeli oznacza, jest to przypadek i nie ma on nic
wspólnego z tym, co znaczy „Boston”). I przeciwnie, część mapy oznaczającej miasto sama
oznacza część tego miasta. Fragmenty prozy mają minimalne jednostki przedstawieniowe,
zaś mapy nie [Braddon-Mitchell, Jackson, 1986, s. 170-171].
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sany jako osoba schodząca tyłem z góry lub jako osoba wchodząca przodem
do góry. Gdy do tego dodamy, że bardzo często nie możemy zobrazować
pewnych treści, które jednakże wyraźnie różnicujemy w naszych myślach,
zdajemy sobie sprawę, że trudno się zgodzić na możliwość, aby zdaniowe
(propozycjonalne) ujęcie myśli było przekładem obrazowego zrealizowania
się myśli. Przy mocnych założeniach, które odnajdujmy w pracach Dennetta
i Bickertona, można by nawet przyjąć, że argumenty za propozycjonalną naturą myśli są eo ipso argumentami za konstytutywną obecnością w naszym
myśleniu języka naturalnego [Bickerton, 2001, s. 24-26]. Zwolennicy rozważanej przez nas teorii są jednak bardziej ostrożni i uważają, że argument, iż
chodzi tutaj o zdania w języku naturalnym, a nie zdania w jakimś rodzaju
języka myśli, wymaga dodatkowego wparcia. Ich zdaniem nie wystarczy
przywołać produktywności i systematyczności myśli i pokazać, że obie cechy przysługują pierwotnie językowi naturalnemu. Ten ruch nie wyklucza,
że może tutaj chodzić o jakiś typ języka myśli – czym się zajmiemy w następnym paragraﬁe. Trzeba raczej połączyć propozycjonalność myśli z jej
możliwą dostępnością w dynamice poznawczej drugiego rzędu i pokazać, że
mówienie o systematyczności i produktywności myśli w pewnym aspekcie
ma sens, gdy obie wspomniane cechy są dostępne podmiotowi.
Przypomnijmy zatem, że na poziomie świadomego myślenia w jakimś
istotnym sensie jesteśmy nastawieni na odkrycie i śledzenie inferencyjnych
relacji, w jakie wchodzi myśl [Bermúdez, 2003, s. 161]. Jest to związane
z uznaniem, że treść myśli jest określana i indywidualizowana w znacznej
części za pomocą jej funkcjonalnej roli [por. Carruthers, 1996, s. 37-38].
W związku z tym ważne są dwie rzeczy: struktura myśli i powiązane z nią
relacje inferencyjne, w jakie myśl wchodzi. Założeniem regulującym cały
wywód jest uznanie, że większość z tych relacji (inferencyjnych), istotnych
dla określenia treści myśli, ma sens tylko wtedy, gdy jesteśmy ich świadomi
i gdy są one wypowiedziane (w mowie wewnętrznej lub na głos) w zdaniach
języka naturalnego. Nie chodzi więc o same związki, lecz także o ich efektywne uświadomienie, czyli – używając słów Carruthersa – o ich bezpośrednią
i nieinterpretacyjną dostępność. Z tej perspektywy zwraca się uwagę nie tylko
na fakt, iż trudno jest połączyć strukturę obrazów ze związkami, w jakie one
wchodzą między sobą, ale także uznać, że świadomość tych myśli, nośnikami których miałyby być obrazy, może odsłaniać owe związki inferencyjne
określające poszczególne myśli w oparciu o monitorowanie ich struktury.
Widać więc wyraźnie, że podjęta argumentacja, wykluczająca możliwość
zaaplikowania mentalnych obrazów (wyobrażeń przestrzenno-naocznych)
zamiast zdań języka naturalnego, budowana jest nie tylko na przekonaniu
dotyczącym samej natury myśli i postaw propozycjonalnych.
Bez wątpienia zakłada się tutaj szereg twierdzeń na temat samej myśli.
Raz, chodzi tutaj o cały zespół twierdzeń na temat złożoności myśli (com-
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plexity of thought). Dwa, produktywności myśli (productivity of thought).
Trzy, o założenie, iż myśli oddziaływają przyczynowo jedna na drugą w taki
sposób, który uwzględnia ich semantyczną treść. Innymi słowy, respektuje
się tutaj twierdzenie, że jedynym wytłumaczeniem, jak to się dzieje, że postawy propozycjonalne mogą mieć moc przyczynową, która odzwierciedla
ich powiązanie ze światem i ich wzajemne związki logiczne, które są dystynktywne dla posiadania przez nie treści semantycznej, jest przyjęcie, że
postawy propozycjonalne należy rozumieć jako relacje do zdań. Obok tych
punktów, których wspólnym mianownikiem jest połączone twierdzenie, że
język naturalny jest wymagany dla produktywności myśli z samej zasady,
pojawia się argument ze świadomego monitoringu myśli. Mówienie o świadomej kontroli lub co najmniej o możliwości monitorowania tych myśli
jest czynnikiem blokującym możliwość mówienia w tym miejscu o jakimś
mechanizmie wewnętrznym, do którego jednakże nie mamy dostępu. Pamiętamy, że konieczności świadomego ujęcia tych myśli w celu określenia
relacji między nimi lub ich związku z podejmowanym działaniem jest tym,
co konstytuuje dynamikę poznawczą drugiego rzędu.
Zatem część argumentacji odnosząca się do sposobu zjawiania się myśli
w naszej świadomości nie jest traktowana jako zwykły dodatek. Pamiętamy,
że kanonicznym przykładem dynamiki kognitywnej drugiego rzędu jest
zobaczenie podstawy rzeczowej konkretnej myśli, a następnie ocena przejścia inferencyjnego dokonanego na tej podstawie. Przykładem mogłoby być
uświadomienie sobie, że dokonało się pochopnie uogólnienia indukcyjnego
lub błędnej inferencji dedukcyjnej. Gdybyśmy chcieli zrozumieć, jak takie
przejścia mogłyby istnieć pomiędzy mapami, to musielibyśmy założyć, że
muszą one być wzorowane, ogólnie biorąc, na jakiejś regule opartej na mechanizmie asocjacyjnym. Nie jest jednak możliwe, aby takie przejścia były
rozumiane i oceniane w kategoriach trafności dedukcyjnej albo wsparcia
probabilistycznego. Właśnie te cechy map (ich analogowa natura i izomorﬁzm strukturalny wraz z tym, co reprezentują), które sprawiają, że są
one tak użyteczne przy kierowaniu działaniem przykładowo w nawigacji
przestrzennej, czynią je niewłaściwymi do oceny inferencyjnej, charakterystycznej dla dynamiki kognitywnej drugiego rzędu. Aby ocena taka
mogła mieć miejsce, mapy trzeba zinterpretować w kategoriach szeroko
rozumianych zdań. Musimy zinterpretować jedną mapę jako wyrażającą
jedno zdanie i drugą jako reprezentującą następne zdanie, a następnie
ocenić relacje inferencyjne (niezależnie czy są dedukcyjne, indukcyjne czy
probabilistyczne) pomiędzy tymi dwoma zdaniami. Stąd w argumentacji
przeciw możliwości obrazowego przedstawienia tych samych typów myśli,
które znajdują swoją artykulację w mowie wewnętrznej, zwraca się uwagę nie
tylko na to, że proces łączenia map posiada ograniczone analogie z procesem
wnioskowania o jednej myśli na podstawie drugiej, lecz także na to, że nie

Źródło: Academicon.pl

trzy podstawowe konfrontacje



posiadamy pojęcia, jak mogłaby wyglądać mapa warunkowa – a w konsekwencji słabo rozumiemy, jak rozumowanie warunkowe mogłoby się odbywać na poziomie map czy też obrazów mentalnych [Bermúdez, 2003, s. 162].
Chodzi o to, że nie możemy wykorzystać map mentalnych czy też modeli mentalnych
do myślenia o myślach w sposób wymagany przez dynamikę kognitywną drugiego
rzędu. Zdania w języku naturalnym są jedynymi pełnomocnikami pozwalającymi
myślom funkcjonować jako przedmioty myśli. Formułując rzecz jako hasło, nie może
istnieć wznoszenie intencjonalne bez wznoszenia semantycznego. Myślimy o myślach
poprzez myślenie o zdaniach, poprzez które myśli te mogłyby być wyrażone. Istotność
tej tezy zależy jednak od rodzajów myślenia, w których konstytutywnie bierze udział
intencjonalne, a zatem semantyczne wznoszenie. Zaczęliśmy tę część od programowej
sugestii Clarka, że jedynie użytkownicy języka mogą być zdolni do takiego rodzaju kognitywnego samokrytycyzmu i samo-nadzoru, które nazywa on dynamiką kognitywną
drugiego rzędu [tamże, s. 164].

Podkreśla się więc, że nie mamy teorii, jak śledzić te związki, mamy
natomiast wątpliwości, czy mogą one zachodzić, gdy posługujemy się mentalnymi obrazami. To właśnie zdają się sugerować zwolennicy omawianej
przez nas teorii24.
Podanie krytycznych uwag pod adresem teorii mówiącej, że nasze ujęcie
myśli w ramach dynamiki drugiego rzędu na przemian może odbywać się
bądź w formie obrazów mentalnych, bądź w formie zdaniowej, miało podważać możliwość budowania na tej podstawie argumentacji, że język jest
środkiem zewnętrznym wobec myśli. Z kolei wyraźne podkreślenie różnicy
między myśleniem obrazowym (wyobrażeniowym) a propozycjonalnym
miało blokować możliwość rozwinięcia argumentacji – która bazując na
zamazaniu wspomnianej różnicy – mogłaby prowadzić do przypuszczenia,
że jesteśmy świadomi „czystych” myśli bez obecności w treści naszej świadomości jakichkolwiek zdań [Bermúdez, 2003, s. 160]. Ustawiając sprawę w ten
sposób, sugerowano, że spora część podnoszonych argumentów mających
pokazywać, że myślenie odbywa się bez udziału języka nie traﬁa w sedno,
gdyż bierze pod rozwagę kategorialnie odmienny rodzaj myśli, właśnie
tych, których nośnikiem są jakieś formy obrazu i traktuje je jako świadectwo istnienia myśli bezjęzykowych. Wedle tej teorii nośniki myśli nie są
czymś zewnętrznym wobec samej myśli, tj. wobec jej treści i rozlokowania
24

W tym miejscu ważna jest również uwaga odnosząca się wprost do koncepcji modeli
mentalnych rozwijanej przez Johnson-Laird. Podkreśla się tutaj, że „mental models theory
is not a genuine alternative to the sentential conception of reasoning, since the whole idea
of mental models only makes sense within the framework of sentential conception. Mental models theory offers a particular way of developing the sentential conception, not of
supplementing it. Mental models are not the vehicles of inference but rather, as their name
suggests, models of those inference” [Bermúdez, 2003, s. 163].
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w naszym kognitywnym pejzażu. Innymi słowy, zgodnie z tym poglądem
myślenie zawsze odbywa się w, czyli w jakimś nośniku.

3.3. Przeciw idei myśli ucieleśnionych w języku myśli (Mentalese)
Argumentacja podana wyżej na korzyść tezy, że świadome ludzkie myślenie
jest językowe lub co najmniej językowo-podobne opierała się na systematycznym wskazaniu, że myśli nie można sprowadzić do jakichś form wyobrażeń,
mających przypominać same rzeczy. W tym miejscu wskazywano, jak
kluczowa dla zrozumienia myśli jest jej struktura i złożoność, a następnie
syntaktyczna i semantyczna produktywność i kombinatoryczność. W jakimś
sensie przyjęto, że myśli, z uwagi na ową rekombinację i produktywność,
potrzebują symbolicznego (nieobrazowego) nośnika, posiadającego syntaktykę i semantykę. W związku z tym uznano nie tylko, że myśli mają naturę
propozycjonalną, lecz że wymagają pośrednictwa reprezentacji językowo-podobnej. Sprawą pierwszej wagi było następnie znalezienie odpowiedzi
na pytanie, o jakiego rodzaju język tutaj chodzi. Cały wysiłek polegał na
pokazaniu, że propozycjonalne myślenie polega na mentalnym manipulowaniu zdaniami określonego rodzaju. Z kolei lwia część dalszej argumentacji
miała świadczyć, że zdaniami (językiem), w których myślimy, są zdania
języka naturalnego (w swojej fonologicznej określoności). Innymi słowy,
próbowano pokazać, że kiedy spoglądamy od wewnątrz na nasze świadome
myśli, to istotnie przedstawiamy je sobie jako mówione i pisane zdania języka
naturalnego.
W tym miejscu chciałbym pokazać, że twierdzenia mówiące, że (a) myśl
może osiągnąć jedynie status myśli świadomej poprzez to, że się ją wyrazi
w języku naturalnym w formie mowy wewnętrznej oraz (b), że to wyobrażone
zdanie odgrywa rolę przyczynową właściwą dla myślenia świadomego, były
w dużej mierze wymierzone przeciw teorii, która postulując istnienie języka
myśli jako środka tłumaczącego złożoność, produktywność oraz kauzalną
efektywność myśli, spychała na drugi plan język naturalny. Nie ma więc nic
dziwnego, że zwolennicy uznania języka naturalnego za właściwy nośnik
propozycjonalnego myślenia, mającego charakter świadomy, podjęli próbę
skrytykowania istotnych założeń, na których wspiera się koncepcja języka
myśli w kształcie zaproponowanym przez Fodora. Jednocześnie zdawali
sobie sprawę, że muszą odeprzeć kilka ważnych wyzwań, jakie teoria oparta
na języku myśli stawia pod adresem rozwiązań wiążących myśl z językiem
naturalnym. Innymi słowy, zdawali sobie sprawę, że muszą zmierzyć się
z stanowiskiem, które uznaje, że nośnikiem większości naszych propozy-
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cjonalnych myśli jest wrodzony (innate), nienaturalny (nononatural) język,
który przyjęło się nazywać Mentalese25.
Zwolennicy związania myślenia z językiem naturalnym podkreślają, że
jednym z kluczowych argumentów przeciw rozwiązaniu sugerującemu, iż
nośnikiem myśli nie jest w żadnym razie język naturalny, lecz język myśli
(Mentalese), jest pokazanie, że samo posiadanie języka myśli nie tłumaczy,
w jaki sposób przebiega świadome propozycjonalne myślenie lub w jaki
25

Kiedy mówimy o języku myśli (Mentalese), odnosimy się głównie do propozycji
Fodora. W obecnym kontekście ważnych jest kilka spraw. Mówiąc o języku myśli, mamy
na uwadze hipotezę, która postuluje istnienie jednego uniwersalnego kodu językowego,
fizycznie realizowanego przez mózg. Ten realizowany neuronalnie język mentalny działa
jednakże w oparciu o formę syntaktyczną, od której zależą relacje logiczne i semantyczne
określające poszczególne myśli i związki między myślami. Myślenie w tym modelu polega
na operowaniu reprezentacjami zdaniowymi. Ważne jest to, że język myśli nie jest jednym
z wielu nośników myśli, lecz jej nośnikiem jedynym i ostatecznym. Efektywność kognitywna oraz siła kauzalna myśli jest bowiem istotnie zdeterminowana przez formę jej nośników. Zatem reprezentacje mentalne – tradycyjnie nazywane myślami – są rozumiane jako
abstrakcyjne obiekty, które posiadają własną fizyczną charakterystykę, od której zależy ich
charakterystyka semantyczna i poznawcza. Posiadając naturę zdaniową, język myśli nie jest
jednakże ani językiem werbalnym (jak każdy z języków naturalnych), ani językiem zależnym
od języka naturalnego. W związku z tymi ustaleniami w charakterystyce postawy propozycjonalnej musimy przyjąć, że podmiot odnosi się nie wprost do treści, lecz do jej reprezentacji zakodowanej w języku myśli, gdyż to forma zdaniowa (w języku myśli) wyznaczy
jej odpowiednią rolę kognitywną. Jeśli chodzi o zakres, to musimy pamiętać, że hipoteza
języka myśli zakresowo obejmuje myśli o zawartości propozycjonalnej. Pamiętajmy również, że hipoteza języka myśli jest kluczową częścią tego programu badawczego dotyczącego umysłu, którego wyznacznikami są komutacyjno-funkcjonalne podejście do procesów
poznawczych, postulat identyczności psychofizycznej oraz reprezentacjonistyczna teoria
umysłu. Kluczowe dla naszego toku analiz jest nade wszystko to, że rozwiązanie Fodora
jest ustawiane przez zwolenników omawianej przez nas obecnie koncepcji jako sztandarowy
przykład teorii, wedle której myśli i składające się na nie pojęcia są uprzednie w porządku
wystąpienia oraz wyjaśniania w stosunku do języka naturalnego. Kluczowe jest zatem to, że
rozwiązanie Fodora traktuje się jako przykład stanowiska komunikacyjnego, które mówi, że
obszerny zasób myśli (ich treść i strukturę) możemy pojąć niezależnie od ich językowego
sformułowania w języku naturalnym. W tym względzie ważne jest również to, że rozwiązanie Fodora kojarzy się z tymi wszystkimi propozycjami, które proponują tzw. semantykę
opartą na myśli (thought-based semantics), której główny sens sprowadza się do przekonania, że jesteśmy w stanie wyjaśnić posiadanie określonej myśli (także propozycjonalnej)
niezależnie od środków językowych wyrażających daną myśl oraz że to przedjęzykowe (lub
niezależne od języka) posiadanie myśli (oraz pojęć składających się na myśl) służy do charakterystyki, na czym polega rozumienie słowa lub zdania. W tej perspektywie stanowisko Fodora włącza się w ramy poglądu, którego podstawą są rozważania Grice’a, a nawet
Searle’a. Sądzi się, że stanowisko Fodora niejako zakłada, że semantyka języka naturalnego
musi być opisywana za pomocą pojęcia myśli (intencji), którą podmiot zamierza zakomunikować. Już teraz warto podkreślić, że kojarzenie tych stanowisk trzeba rozumieć jako próbę
podciągnięcia różnych rozwiązań, mówiących o pierwotności myśli względem języka, pod
jeden mianownik. W zakończeniu obecnego rozdziału pokażę, że kojarzenie tych niezmiernie odmiennych stanowisk skutkowało przeoczeniem wielu istotnych spraw w konstrukcji
własnego poglądu oraz w ocenie tego, co przeciwnicy mają do zaoferowania [por. Fodor,
1975; 1987, 1998; Clark, 1998, s. 408-412; Kaye, 1995; Carruthers, 1996, s. 73-132; Żegleń, 2003].
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sposób realizuje się dynamika poznawcza drugiego rzędu. Nie negując
wstępnie bogactwa języka myśli i jego komputacyjnej mocy umożliwiającej
opisanie struktury i związków między myślami, podkreśla się jednak, że cały
problem tkwi w tym, że mechanizm, o którym mówimy, jest niedostępny
podmiotowi w sposób świadomy. Konstrukcja tej części wywodu opiera
się na przekonaniu, że dynamika kognitywna drugiego rzędu jest sprawą
świadomego regulowania i nadzorowania myśli, a takiej możliwości świadomego monitorowania i regulowania myśli ucieleśnionych w języku myśli
nie posiadamy [Bermúdez, 2003, s. 159]. W tym miejscu widzimy także, że
chodzi o sprawę szerszą, która dotyczy tego, że mówienie o myślach jako
racjach mojego działania lub o myślach jako czymś, co stanowi zawartość
moich stanów przekonaniowych, ma tylko wtedy swój właściwy sens, gdy
mówimy o czymś, co może zostać udostępnione mojej świadomości.
W związku z tym, przypomnijmy jeszcze raz, język naturalny spełnia
podwójną rolę: jest tym, co konstytuuje myśl i tym, co umożliwia świadomy do niej dostęp. Zatem, jeśli nawet początkowo założymy, że Mentalese
mógłby wypełniać pierwszą z ról, to spełnianie drugiej zdaje się być istotnie wykluczone. Co ważne jednak, spełnianie obu wspomnianych funkcji
odbywa się jednocześnie i jest splecione ze sobą na tyle, że dopiero wtedy,
gdy dana myśl jest ucieleśniona w wyobrażeniu języka naturalnego (dzięki
czemu staje się dostępna introspekcyjnie), możliwe staje się wypełnienie
przypisywanej jej roli w poznaniu i działaniu [Carruthers, 1998, s. 465].
Prawdziwe przedstawienie drugiego rzędu zawiera w swej zawartości treść
przedstawieniową pierwszego rzędu. Owa treść (pierwszego rzędu), która
jest tutaj myślą docelową i która podlega monitorowaniu, musi być nam
efektywnie dana. W dynamice poznawczej drugiego rzędu sprawa nie rozbija
się o samo posiadanie myśli, lecz o zdawanie sobie sprawy z jej posiadania,
co jest warunkiem wykonywania działań na tych reprezentacjach [por. Heil,
1992]. Na tym tle czytelne stają się podobne uwagi przedstawiane przez
Carruthersa i Bermúdeza:
Nawet jeżeli rzeczywiście posiadamy jakiegoś rodzaju język myśli (Mentalese), to
z pewnością nie mamy dostępu do jego form i struktur – nie jesteśmy w stanie myśleć
myśli w Mentalese, a następnie pomyśleć (nieinferencyjnie) o tym zdaniu w Mentalese,
które właśnie myśleliśmy. Zatem bez języka publicznego powinniśmy być niezdolni do
świadomego (propozycjonalnego) myślenia, o ile oparty na reﬂeksyjnej teorii świadomości
przedstawiony wyżej opis jest prawidłowy [Carruthers, 1996, s. 256].
Trudno zrozumieć, jak obrońca hipotezy języka myśli mógłby utrzymywać, że rzeczywiście mamy świadomy dostęp do zdań w języku myśli, wiedząc, że hipoteza języka myśli
jest hipotezą o sub-osobowej architekturze poznawczej, a nie o medium świadomej
myśli. Jest powszechnie przyjęte, że stany sub-osobowe są inferencyjnie odizolowane
od świadomych procesów oceny kognitywnej i samokrytycyzmu. To jest właśnie różnica
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pomiędzy poziomem osobowym a sub-osobowym. Tym bardziej więc wynika stąd, że
nośniki myśli, które są obiektami tego, co Clark nazywa dynamiką kognitywną drugiego
rzędu, nie mogą być zdaniami w sub-osobowym języku myśli [Bermúdez, 2003, s. 159].

W jakimś istotnym aspekcie ta część argumentacji przeciw koncepcji
języka myśli ma swoje podstawy w faktach empirycznych, których źródłem
w szerokim znaczeniu jest introspekcja. Chodzi tutaj o fenomenologię naszego doświadczenia, które poucza nas, że kiedy rozważam problem choćby
wzrostu inﬂacji i gdy w związku z tym bilansuję mój dochód, to moje introspekcyjne doświadczenie składa się z szeregu zdań, jest jakby dyskursem
wewnętrznym, jakby mówieniem do siebie: policzmy wzrost towarów o pięć
procent plus wzrost usług o osiem procent, co daje przyrost inﬂacji około
cztery i pół procenta, a spadek mojego dochodu, po uwzględnieniu wzrostu
płacy o dwa procent, daje dwa i pół procent [por. Hauser, 1995, s. 92]. Biorąc
pod uwagę tego rodzaju doświadczenie, zwolennicy związania myśli z językiem naturalnym starają się pokazać, że dane introspekcyjne w modelu
odwołującym się do idei języka myśli nie są w zasadzie brane pod uwagę.
W tym ustawieniu sprawy niektórzy podkreślają dwa aspekty. W jednym
starają się pokazać, że możliwa krytyka ze strony zwolenników języka myśli
nie opiera się w żaden sposób na jakichkolwiek danych introspekcyjnych.
W drugim aspekcie starają się pokazać, że rozwiązanie, które opiera się na
twierdzeniu, że o strukturze i formie, a tym samym o treści świadomego
propozycjonalnego myślenia decyduje język myśli, nie może się w żaden
sposób opierać na danych z introspekcji. To oczywiście nie podważa jeszcze
koncepcji języka myśli – a jedynie pokazuje dość precyzyjnie, że dane introspekcyjne w ramach tego podejścia nie mają większego znaczenia. Obie więc
koncepcje dzieli odmienne podejście do danych introspekcyjnych.
Przy założeniu jednakże, że poznawcza dynamika drugiego rzędu jest
sprawą świadomego regulowania i śledzenia własnych myśli oraz że do
spełnienia tego wymogu potrzebny jest język naturalny, kwestia dotycząca
danych introspekcyjnych urasta do kwestii pierwszorzędnej. W istocie nie
chodzi przecież wyłącznie o zarejestrowanie obecności języka w naszym
świadomym myśleniu, lecz rolę, jaką w ramach tego myślenia odgrywa język.
Rolę, jaką ma odgrywać język naturalny ignoruje się jednak wtedy, gdy ciężar
dyskusji na temat funkcji i treści myśli przenosi się na poziom całkowicie
niedostępny introspekcyjnie. Wówczas to, co rozgrywa się na poziomie
wyższym, osobowym czy świadomym, nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Jest to kontekst, w którym trzeba czytać wyżej przytoczone uwagi
zgłaszane przez zwolenników związania dynamiki drugiego rzędu z językiem
naturalnym przeciw teorii odwołującej się do języka myśli.
Z tego faktu wyprowadza się dwa kolejne zarzuty, mające podważać
teorię opartą na języku myśli. Pierwszą sprawę można wyrazić następująco.
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Zwolennicy mówienia o języku naturalnym w kontekście opisu dynamiki
poznawczej drugiego rzędu sądzą, że ich przeciwnicy, którzy akceptują
pojawienie się takich a nie innych danych introspekcyjnych, są zobowiązani do pokazania, jakie są źródła permanentnej iluzji nie tylko tkwiącej
w przypuszczeniu, że język naturalny odgrywa taką a nie inną rolę, lecz
także w samej introspekcji jako źródle informacji [por. Kaye, 1995, s. 99].
Drugi zarzut, wyprowadzany w istotnym nawiązaniu do danych introspekcyjnych, ma pokazywać, że tzw. dostępność empiryczna, z jednej strony, oraz
sprawdzalność, z drugiej strony, w ramach teorii postulującej język myśli,
w odróżnieniu od teorii postulującej język naturalny, jest o wiele niższa. Jeśli
chodzi o sprawę dostępności empirycznej, to podkreśla się, że wypowiedzi
i zapisy w języku naturalnym, nie będąc mniej ﬁzyczne niż stany i zdarzenia neuronalne, są nam bezpośrednio dostępne. Z kolei zapisy zdaniowe
zrealizowane w mózgu w formie egzemplarzy zdarzeń elektrochemicznych
nawet przy wyobrażeniu sobie futurystycznej aparatury EEG, trudne byłyby
do rozszyfrowania. W tym sensie – argumentuje się – że hipoteza, wedle
której językiem, w którym myślimy jest język naturalny oraz hipoteza, że
tym językiem jest język myśli różniący się od wszelkich języków naturalnych,
są równie dobrymi – jak mówi Hauser – doktrynami ﬁzycznymi, jednakże
ta pierwsza jest lepszą doktryną empiryczną [por. Hauser, 1995, s. 93]. Jeśli
chodzi o sprawę sprawdzalności, to podkreśla się, że przewaga hipotezy,
wedle której język, w którym myślimy jest językiem publicznym, nad hipotezą mówiącą, że tym językiem jest język neuronalnie realizowany, polega
na tym, że zgodnie z tą pierwszą wiemy, po pierwsze, jakich zapisów szukać
(w naszym przypadku chodzi o język polski) i, po drugie, wiemy, że mamy
dobre dane na temat tego, gdzie ich szukać (w podsystemie słuchowym,
głosowym i innych, związanych z nimi). Następnie, badając naturalne języki
uzyskujmy wiedzę zarówno syntaktyczną, jak i leksykalną o języku, dzięki
czemu uzyskujemy pewne podejrzenia co do tego, czym jest myślenie. Jeśli
chodzi o hipotezę przeciwną, to naprawdę nie wiemy, jakich zapisów mamy
szukać oraz gdzie je dokładnie lokalizować. Innymi słowy, podkreśla się, że
hipoteza języka myśli bez odwołania się do języka naturalnego pozostawia
nas bez jakichkolwiek wskazówek syntaktycznych i leksykalnych, które
mogłyby kierować naszymi poszukiwaniami [tamże, s. 94].
Punktem łączącym obecnie rozważany problem z punktem, do którego
należy przejść w drugiej kolejności może być uwaga A. Clarka z tekstu Magic
words: how language augments human computation.
Pogląd, który ja rozwijam, jest zupełnie inny w tej mierze, że pokazuje on, że sformułowania językowe dodają do naszych horyzontów kognitywnych coś naprawdę nowego.
Sformułowania językowe są widziane jako rzeczy nowe zarówno pod względem treści,
jak i struktury. Nowość w treści istnieje o tyle, o ile wyrażenia językowe sprawiają, że
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dostępne stają się nowe myśli, poprzez skuteczne zamrażanie innych myśli jako rodzajów
statycznych obiektów (obrazy też mogą to robić, lecz nie da się ich tak łatwo wymieniać
z innymi). Istnieje też nowość strukturalna, o tyle, o ile wartość sformułowań językowych (zwłaszcza w tekście pisanym) polega częściowo na ich podatności na różnego
rodzaju operacje i transformacje, które nie przychodzą w sposób naturalny do mózgu
biologicznego pracującego w trybie niejęzykowym. Twierdzę, że o takich nowościach
zupełnie nie orzeka obraz istniejącego wcześniej wewnętrznego kodu, którego podstawowe cechy i właściwości są jedynie zrekapitulowane w sformułowaniach naszego języka
publicznego. Przeciwnie, są one dokładnie tym, czego można by oczekiwać, gdyby kod
publiczny nie tyle był podręczną rekapitulacją niejęzykowych zasobów, ile ich potężnym
uzupełnieniem [Clark, 1998, s. 180].

Clark twierdząc, że sformułowania językowe trzeba widzieć jako rzeczy
nowe zarówno pod względem treści, jak i struktury (czyli, że pewne typy, a nie
tylko poszczególne egzemplarze świadomego propozycjonalnego myślenia
konstytutywnie zawierają język publiczny), mówi, że nie można tym samym
językowych sformułowań uznać za jedynie wierne odzwierciedlania tego, co
miałoby być zrealizowane już w języku myśli. Gdyby język myśli był językiem
myślenia, to język naturalny nie odgrywałby żadnej roli w myśli. Jego funkcja
sprowadzałaby się jedynie do narzędzia komunikacji. Ponieważ siła przedstawiania języka mentalnego jest wielka, a jest on językiem wrodzonym, to
rola języka naturalnego byłaby taka sama, jak w programie komputerowym
– tj. ograniczałaby się do funkcji interfejsu ze światem zewnętrznym. Znowu
w tym miejscu podkreśla się, że taki pogląd kłóci się z pewnymi danymi
oraz prowadzi do kilku wewnętrznych trudności. Chcąc podkreślić rolę języka przynajmniej w niektórych typach myśli, pokazuje się, że interferencja
z obrazowaniem akustycznym lub subwokalizacja wpływa negatywnie na
procesy poznawcze. Zbyt wiele hałasu powoduje, że człowiek nie potraﬁ
słyszeć swoich myśli. Zgodnie z teorią języka myśli, myślenie odbywa się
w medium innym niż język publiczny, interferowanie zatem z subwokalizacją,
przykładowo poprzez używanie mięśni artykulacyjnych do innych zadań,
nie powinno mieć żadnego wpływu na pamięć, przypominanie sobie listy
czegoś czy też wykonywanie innych zadań poznawczych26. Jeśli taki wpływ
ma miejsce, to wydaje się, że trudno zmarginalizować rolę języka naturalnego w takim stopniu, jak czyni to rozwiązanie bazujące na idei języka myśli.
Przywołany wyżej fragment z artykułu Clarka jest częścią wywodu, który
odwołuje się również do propozycji, która w rozważaniach psychologicznych
wiąże się z teorią Wygotskiego. W tym planie sugeruje się, że rozwiązanie,
26
Interferencja z obrazowaniem audytoryjnym, jak na przykład polecanie badanym, by
wyobrazili sobie jakąś melodię, nie powinna mieć wpływu na poznanie, jeżeli proces poznawczy zachodzi w nieobrazowym języku mentalnym. Jednak wiele eksperymentów, jak również
zwykłe doświadczenie, wskazuje na obecność takiej właśnie interferencji [Cole, 1998, s. 6].
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które proponuje Fodor, wyklucza nie tylko „ekstrakortykalną” organizację
wyższych czynności psychicznych, lecz również podważa rozwój polegający na „przechodzeniu” od niższych zdolności poznawczych do wyższych,
który wiąże się z interioryzacją czegoś, co pierwotnie występuje w planie
społecznym (interpsychicznym). Podkreśla się również, że takie podejście
stawia pod znakiem zapytania wszelką możliwość rozwoju, która miałaby
polegać na wykształcaniu się nowych form reprezentacji, pomijając nawet
sprawę, czy miałoby to się odbywać przy udziale języka naturalnego [por.
de Villiers, de Villiers, 2000, s. 220].
Następnie zwraca się uwagę, że gdyby przyjąć rozwiązanie pokazujące
istotny wpływ na nasze poznanie języka naturalnego, ale jednocześnie
wyrażać zgodę na istnienie na poziomie niższym (sub-osobowym) języka
myśli – w którym jak wiemy dochodzi do określenia treści myśli – to
musielibyśmy przyjąć, że konceptualne zasoby są niejako duplikowane
w normalnych procesach poznawczych. W takiej sytuacji trzeba byłoby
uznać – podkreślają zwolennicy związania świadomego myślenia z językiem
naturalnym – że nasze pojęcia ulegają podwójnemu wyrażeniu zarówno
w języku publicznym, jak i za pomocą leksykalnych jednostek języka myśli
[Carruthers, 1996, s. 226]. Twierdzenie, że zdolność świadomego posiadania
myśli jest związana z tezą o językowym ucieleśnieniu tych myśli oznacza
jednocześnie, że myśli są przechowywane, kombinatorycznie połączone
i ustrukturyzowane w języku, w którym mówimy. Szczególnym punktem
uwagi są te pojęcia, których nabycie nie jest możliwe poza językiem. Wydaje
się, że klasa pojęć zależnych od języka jest naprawdę ogromna – zawiera
pojęcia z matematyki i nauk ścisłych (liczba pierwsza, gen, elektron), pojęcia
z nauk społecznych (inﬂacja, państwo jednonarodowościowe), a także całą
gamę pojęć całkiem zwyczajnych, np. małżeństwo, prawo, zezwolenie, szkoła,
pismo, opowiadanie, dramat, pracodawca [tamże, s. 272]. Kiedy wskazuje się
na liczne pojęcia, których nabycie związane jest z operowaniem językiem, to
czyni się tak, aby wygłosić twierdzenie, że wszystkie pojęcia, które wymagają
języka publicznego, muszą także angażować język publiczny [tamże, s. 271].
Wszystko to razem wzięte służy bardziej generalnej uwadze, wskazującej na
dystans, jaki dzieli proponowane tutaj rozwiązanie od propozycji Fodora.
Uznając powyższą rolę języka naturalnego, szczególnie w przypadkach,
w których mówimy o pojęciach językowo-zależnych, sugeruje się, że nie
ma innego wyjścia, jak przyjąć, że także nieświadome operowanie tymi
pojęciami będzie przedsięwzięciem dokonującym się w języku publicznym,
a nie duplikowanym w języku myśli27 [por. Carruthers, 1996, s. 271-72]. Tak
27

W tym miejscu pozwolę sobie na przytoczenie fragmentu mającego pokazywać,
w jaki sposób język naturalny pomaga nam w tworzeniu nowych słów i odpowiednio nowych pojęć oraz dlaczego w tej roli nie może wystąpić język myśli. „Trudno również sobie
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konstruowaną argumentację wspiera się dodatkowo w następujący sposób.
Po pierwsze, przypomina się, że istnieje wiele dowodów, że kognitywne i językowe zdolności rozwijają się w tandemie. Po drugie, zwraca się uwagę, że
przypadki osób nabywających język publiczny w późnym okresie (przypadek
Indelfonsa opisywany przez S. Schaller czy przypadek bliźniąt opisywany
przez Łurię) pokazują, że deﬁcyty kognitywne, np. objawiające się w myśleniu temporalnym, były skorelowane z brakiem odpowiednich struktur
językowych oraz że wraz z nabyciem odpowiedniego słownictwa nastąpił
lawinowy rozwój wspomnianych zdolności kognitywnych. Po trzecie, przypomina się, że deﬁcyty językowe występujące szczególnie w afazji globalnej
skutkują deﬁcytami kognitywnymi. Odnoszenie się do wspomnianych danych
empirycznych ma nie tylko pokazywać, że początkowy argument o pierwotnym zlokalizowaniu naszych myśli na poziomie Mentalese jest wątpliwy,
lecz również, że wszelkie próby argumentacji jakoby zdolności kognitywne
związane początkowo z językiem publicznym były następnie kopiowane na
poziom języka myśli także nie wytrzymują próby krytyki. Podkreśla się, że
nie widać żadnych racji za tym, aby system pojęć i zdolności kognitywnych
wyzwalany przez język publiczny miał być następnie kopiowany na inny
wyobrazić, w jaki sposób język mentalny ma pomóc nam tworzyć nowe słowa albo że brak
języka mentalnego miałby nie pozwolić nam na tworzenie nowych słów. Weźmy «Kleenex»
(chusteczka higieniczna) i «slimeball» (dosł. bryła mułu, gnida, osoba bardzo nieprzyjemna).
Nie znam dokładnie niewątpliwie interesującej historii tych neologizmów, lecz mam nadzieję, że prawdopodobna jest spekulacja, iż Kleenex, produkt firmy Kimberly-Clark, został
tak nazwany, ponieważ słowo to ma K, a także ponieważ twórcy nazwy mieli nadzieję, że
będzie ona kojarzyć się poprzez swoje brzmienie ze słowem «clean» (czysty). («Kodak» jest
znanym przykładem neologizmu, który, zgodnie z wyjaśnieniem Eastmana, został wybrany
ze względu na posiadanie dwóch głosek K). Co do tych atrakcyjnych cech, język mentalny
jest całkowicie bezradny jako pomoc w tworzeniu słów. Język mentalny nie ma rzymskich
liter, brak mu rymów, co jest cechą jedynie fonologii. Tutaj język mentalny byłby raczej przeszkodą niż pomocą w tworzeniu nowych słów, tak trafnych jak «Kleenex». Co do «slimeball»,
to podejrzewam, iż wyrazistość wizualnego obrazu (nie zdania w języku mentalnym), plus
być może brzmienie słowa «slime» i skojarzenia, jakie budzi ono w języku angielskim, zjednały sobie sympatię autora i tych, którzy następnie słowa używali. Twórca być może szukał
sposobu, by zmienić «slime» w rzeczownik policzalny i dokonał transformacji angielskiego
«ball of slime» w «slimeball». «Byte» został utworzony tak, by fonologicznie był podobny do
słowa «bit», ale by oznaczał coś większego, co zostało uzyskane poprzez homonimię ze słowem «bite» (kęs). Opiera się to na podobnych cechach fonologicznych, jakie mogą mieć «i»
i «y». «Minivan», nie zaś «miniature van» (miniaturowa furgonetka) czy «small van» (mała
furgonetka) niewątpliwie został wybrany ze względu na to, że jest łatwiejszy do wymówienia
i jest podobny do mnóstwa innych «mini-rzeczy». «Caravan», nazwa marki minivanu, to naprawdę pomysł genialny (car – samochód). «Boomer» to wygodny skrót od «Baby boomer»,
co stanowi transformację «produktu baby boomu» (wyżu demograficznego), którego atutem była zapewne aliteracja. «TV», «pc», «scsi» (small computer systems interface), «wasp»
(white anglo-saxon protestant) dołączyły do wielkiej grupy akronimów. Widzimy, jak wielką
rolę odgrywają w neologizmach rozmaite cechy powierzchowne: fonologiczne, w tym ekonomia fonologiczna, ortografia, homonimia, aliteracja czy akronimy. Język mentalny wiele
tutaj nie może pomóc” [Cole, 1998, s. 5].
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język, poza wątpliwym założeniem, że nieświadome procesy kognitywne
nie mogą odbywać się w języku naturalnym.
Teoria wiążąca myśl z językiem musi także odpowiedzieć na szereg
wyzwań, które pod jej adresem zgłaszają zwolennicy języka myśli. Spróbujmy obecnie przedstawić owe wyzwania i udzielane na nie odpowiedzi.
Wydaje się, że podstawowym wyzwaniem, jakie pod adresem rozwiązania
wiążącego świadome propozycjonalne myślenie z językiem podaje teoria
języka myśli, jest twierdzenie, że są istoty (niemowlęta, zwierzęta), które
nie mówią, chociaż myślą.
Oczywistym argumentem przeciw twierdzeniu, że język naturalny stanowi medium
myśli jest to, że istnieją nie-werbalne organizmy, które myślą. [...] Wszystkie trzy procesy,
które tam zbadaliśmy – rozważany czyn, uczenie się pojęć i integracja percepcyjna – są
znanymi osiągnięciami organizmów pod-ludzkich, jak też dzieci jeszcze nie umiejących
mówić. W najgorszym razie można więc powiedzieć to, co mówimy cały czas: modele
komputacyjne takich procesów są jedynymi, jakie mamy. Modele komputacyjne zakładają systemy reprezentujące. Jednak systemy reprezentujące organizmów pod-ludzkich
i pre-werbalnych niewątpliwie nie mogą być językami naturalnymi. Zatem albo odrzucimy taką psychologię pre-werbalną pod-ludzką, jaką do tej pory tworzyliśmy, albo
przyznamy, że przynajmniej częściowo myślenie nie dokonuje się w języku angielskim
[Fodor, 1975, s. 56].

Zwolennicy omawianej teorii sądzą jednak, że powyższe wyzwanie nie
do końca wymierzone jest w ich rozwiązanie. Jest ono raczej problematyczne
dla tych, którzy, podobnie jak Dummett czy Davidson, bronią konceptualnego związania myśli z językiem zarówno na poziomie pierwszego, jak
i drugiego rzędu. Twierdzenia, które pod rozwagę poddaje przykładowo
Carruthers czy Bermúdez ograniczają udział języka do pewnej klasy myśli
i mniej dotyczą posiadania myśli, a bardziej świadomego udostępniania się
myśli w myśleniu reﬂeksyjnym [por. Kaye, 1995, s. 102]. Niemniej autorzy ci
zdają sobie sprawę z jednej strony z uniwersalności ukrytej w twierdzeniu
Fodora oraz z drugiej strony z potrzeby pokazania, jakie typy myśli mogą
być udziałem istot nie dysponujących językiem. Zasadniczo jednak rozważają
kwestię czy z hipotezy – ich zdaniem w pewnym zakresie słusznej – że istoty
nieobdarzone językiem myślą – ma wynikać, jak sądzi Fodor, że językiem,
w którym ukonstytuowane są nasze myśli jest Mentalese oraz że odwołanie
się do koncepcji Mentalese jest właściwym teoretycznym kluczem, mogącym stworzyć odpowiednie zaplecze do opisania myśli posiadanych przez
istoty, które bądź nie nabyły jeszcze języka, bądź nie dysponują językiem
naturalnym zbliżonym do istot ludzkich.
Jeśli chodzi o pierwszą część rozważanej kwestii, to zwraca się uwagę, że
gdyby jedynym językiem (medium) konstytuującym myśli zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt był język mentaleski, a język naturalny posiadany
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przez ludzi był jedynie przekładem lub czymś derywatywnym w stosunku
do wspomnianego języka myśli, to wówczas zasoby reprezentacyjne (komputacyjne i poznawcze) ludzi – co najmniej potencjalnie – byłyby, jeśli nie
identyczne, to zbliżone do posiadanych przez zwierzęta. Różnica polegałaby
jedynie na tym, że my komunikujemy nasze myśli, ujawniamy je publicznie,
zaś istoty nieposiadające języka naturalnego trzymają je w swoich „czarnych
skrzynkach”. Jeśli chodzi o drugą część wywodu, to podkreśla się kilka spraw.
Po pierwsze, zwraca się uwagę, że zastosowanie hipotezy języka myśli do
stworzeń niemających języka zakłada traktowanie ich jako istot mających
przekonania, pożądania i rozumujących – przy takim rozumieniu pojęć
„przekonania” i „pożądania”, które wynika z myślenia o użytkownikach języka
[Bermúdez, 2003, s. 26]. Jeśli do tego dodamy, że semantyką języka myśli
(Mentalese) jest w jakimś sensie semantyka Fregowska, to widzimy, jak bogatych środków próbuje się użyć do opisania zachowań istot niedysponujących
językiem. Właśnie te kwestie zdają się być w oczach zwolenników związania
dynamiki drugiego rzędu z językiem niezmiernie wątpliwe. W jakiś sensie
obniżenie rangi udziału języka jest tutaj odczytywane jako świadectwo
zamazywania różnicy między zdolnościami kognitywnymi swoistymi dla
ludzi a tymi, które są dostępne zwierzętom.
W tym kontekście trzeba umieścić jeszcze inną uwagę. Ci, którzy wiążą
myślenie świadome z językiem publicznym, często zwracają uwagę, że hipoteza języka myśli wydaje się być zubożona z epistemologicznego punktu
widzenia. Chodzi o następującą kwestię, jeśli postawy propozycjonalne
rozumie się jako relacje do zdań w wewnętrznym języku myśli, to w jakimś
istotnym sensie jest dość tajemnicze, jak dochodzi do ustalenia treści myśli,
skoro nie mamy do niej dostępu. Głównym problemem jest po prostu to,
że nie mamy sposobu dotarcia do zdań w języku myśli, który określa treść
przekonań i pragnień [Bermúdez, 2003, s. 28]. Z drugiej strony, taki dostęp
wydaje się być konieczny, jeśli nie tyle chodzi nam o samo posiadanie myśli,
ile o ich świadome ujmowanie. Problem jednak w tym, że nie potraﬁmy
zidentyﬁkować ﬁzycznej struktury, z której to następnie język myśli miałby
być wyabstrahowany. Podchodząc do tego z innej strony, identyﬁkacja tej
ﬁzycznej struktury za pomocą cech semantycznych lub syntaktycznych
także kończy się ﬁaskiem. W związku z tym pragnie się pokazać, że tak
charakterystyczne dla naszego gatunku myślenie drugiego rzędu (przy wykorzystaniu teorii języka myśli) znika z naszego horyzontu kognitywnego.
W dyskusji, jaką prowadzi się w tym obszarze, z teorią języka myśli
przejdźmy do jeszcze innego wyzwania, jakie teoria języka myśli tworzy pod
adresem koncepcji opartej na konstytutywnym udziale języka publicznego
w naszym świadomym myśleniu. Zauważmy, iż rozwiązanie, które mówi, że
świadome propozycjonalne myślenie odbywa się w języku naturalnym, głosi
jednocześnie, że postawy propozycjonalne (przekonaniowe i pragnieniowe
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stany podmiotu) opisuje się jako odniesienia do zdań w języku naturalnym.
Ujmując rzecz nieco inaczej twierdzi się, że zawartość postaw, które nazywamy
propozycjonalnymi, tworzą myśli ucieleśnione w zdaniach języka naturalnego
– zatem zawartość stanów mentalnych rozważa się w formie zdaniowej tak,
jak zostaje ona zawarta w jednym z języków etnicznych. Zwolennicy teorii
języka myśli uważają, że uznanie, iż postawy propozycjonalne są relacjami
do zdań języka naturalnego sprawia, że postawy propozycjonalne są krojone
zbyt cienko (slice too thin), gubiąc przy tej okazji Fregowskie intuitywne
kryterium ich zróżnicowania. Zwolennicy omawianego przez nas poglądu
próbują zbić powyższy argument, a następnie pokazać, że teoria języka myśli
wcale nie jest wolna od podobnych problemów.
Odparcie powyższego zarzutu musi być zbudowane w taki sposób, aby
uniknąć narzucającego się podejrzenia, iż myśl: ten pies pogryzł tego człowieka jest różna (odrębna) od myśli: ten człowiek został pogryziony przez
psa tylko na tej podstawie, że odpowiednio dwa zdania języka naturalnego
„Pies pogryzł człowieka” i „Człowiek został pogryziony przez psa” różnią
się względem siebie. Analogicznie, sprowadzając różnicę myśli do różnicy
zdań, trzeba byłoby uznać, iż pragnienie Edypa, aby poślubić Jokastę musi
być odmienne od pragnienia, aby Jokasta została jego żoną, skoro zdania
„Jestem żonaty z Jokastą” i „Jokasta jest moją żoną” różnią się między sobą.
Posługując się intuitywnym kryterium indywiduacji i zróżnicowania postaw
propozycjonalnych w znaczeniu zaproponowanym przez Fregego, zdajemy
sobie sprawę, że trudno jest przyjąć, aby ktoś uznawał myśl, że ten pies pogryzł
tego człowieka, a odrzucał myśl, że ten człowiek został pogryziony przez psa,
analogicznie, aby Edyp pragnął poślubić Jokastę, a odczuwał niechęć na myśl,
aby Jokasta została jego żoną. Wyjściem z tej pułapki ma być rozwiązanie
mówiące, że wymienione pary zdań w języku naturalnym (publicznym) są
dwoma egzemplarzami tego samego zdania w języku wewnętrznym (Mentalese) i że to zdanie w języku mentalnym tworzy tak naprawdę zawartość
postaw propozycjonalnych. Zatem powodem, dla którego ktoś musi się
zgodzić na każdą z tych par zdań, jeżeli zgadza się na jedną z nich, jest to,
że oba są równie możliwymi do przyjęcia publicznymi przekładami zdania
w języku mentalnym, które w rzeczywistości stanowi przedmiot odniesienia postaw propozycjonalnych [Carruthers, 1996, s. 64; por. Kripke, 1988].
Taka konstrukcja odpowiedzi jest z wiadomych względów dla zwolenników związania świadomego propozycjonalnego myślenia z językiem nie
do zaakceptowania. I nie chodzi tu tylko o widoczne zepchnięcie roli języka
naturalnego na drugi plan i odmówienie mu udziału w kształtowaniu treści
myśli, lecz także o oddanie mocy sprawczej temu, co rozgrywa się na poziomie
języka wewnętrznego (poza kontrolą świadomą). Zauważyć jednakże w tym
miejscu wypada, że poszukiwanie odmiennej odpowiedzi na tak sformułowaną
trudność, która nie powiela rozwiązania opartego na koncepcji języka myśli,
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jest obciążone ważnymi ograniczeniami. Zwolennicy omawianej przez nas
teorii nie mogą bowiem wykonać wielu z tych manewrów, które rozwinięto
przy okazji dyskusji nad nośnikiem prawdy. W zasadzie nie mogą sięgnąć
do rozwiązania mówiącego o myślach jako przedmiotach abstrakcyjnych,
do których podmiot ma dostęp bezpośredni w aktach intelekcji. Nie mogą
też postulować istnienia na poziomie mentalnym tzw. czystych myśli, do
których mamy świadomy dostęp i które są strukturalizowane treściowo,
a nie przez nośnik, za który uważa się język naturalny. W zasadzie też nie
mogą operować odróżnieniem myśli (analogicznie sądu) w sensie psychologicznym i myśli (analogicznie sądu) w sensie logicznym [por. Żegleń, 2003,
s. 223; Muszyński, 2000, s. 105-120]. Ustawiając rzecz tradycyjnie – tak jak
dyskutowano to w kontekście problemu nośnika prawdy – wydaje się, że
mogą odwołać się wyłącznie do odróżnienia między egzemplarzem a typem.
Znowu jednak typ nie może być abstraktem, o którym mówimy wtedy, gdy
dostrzegamy coś wspólnego w poszczególnych egzemplarzach zdań lub czymś,
co jest postulowane w oparciu o analizę porównawczą zdań, przykładowo
w stronie czynnej lub biernej. Pamiętamy, że zdania ucieleśniające myśli są
egzemplarzami zdań języka naturalnego. Zdania, o których mówimy, muszą
być zdaniami ﬁzycznie realizowanymi w języku, ich forma logiczna musi
być formą ukonkretnioną i egzemplaryczną. Wtedy tylko nabywają one
efektywności w ekonomii podmiotu myślącego.
Odrzuciwszy takie możliwości, z różnych powodów sięga się do odróżnienia pomiędzy jądrowymi a dyspozycjonalnymi postawami propozycjonalnymi w takim kształcie, jak to przedstawił Dennett. Jądrowe przekonanie
jest przekonaniem wyraźnie przetwarzanym i zgromadzonym w pamięci
w formie jakiegoś zdania. Dyspozycyjne przekonanie jest oczywistą konsekwencją jądrowego przekonania, które może być wyraźnie przetworzone ze
względu na wystąpienie wymaganych okoliczności [Carruthers, 1996, s. 64].
Wówczas, jeśli mówimy, że bycie przekonanym, że p jest tym samym, co bycie
przekonanym, że q, to w jakiś sposób dana jest nam ekwiwalencja zdań p i q,
co jest związane z tym, że jeśli jedno z tych przekonań jest jądrowe, to drugie
jest dyspozycjonalne28. W związku z tym formuje się następujące ustalenie:
„przekonania są to relacje do zestawu w oczywisty sposób ekwiwalentnych
zdań w języku naturalnym oraz że przekonanie jądrowe będzie polegało na
przechowywaniu któregokolwiek z zestawu oczywiście ekwiwalentnych zdań
w języku naturalnym” [tamże, s. 65]. Z psychologicznego punktu widzenia
nie ma zatem różnicy – twierdzi się dalej – którego ze zdań używamy do
scharakteryzowania myśli, którą ktoś żywi. Jest to rozwiązanie, które jakoś
28

„No matter whether it is the sentence p or the sentence q which is stored in memory,
the person will be disposed immediately to compute the other sentence if required” [Carruthers, 1996, s. 65].
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broni się przed zarzutem nadmiernego różnicowania postaw propozycjonalnych. Nad takim rozwiązaniem ciąży jednak problem zrównania równoważności zdań opartej na pojęciu oczywistej konsekwencji z równoważnością
poznawczą. Pamiętamy z rozdziału drugiego, że Frege zróżnicował obie te
równoważności, pokazując, że rządzą się one odmiennymi kryteriami. Na
poziomie konsekwencji logicznej z poślubienia Jokasty wynika poślubienie
przez Edypa własnej matki. Na poziomie kognitywnym o takiej konsekwencji
mowy być nie może. Wydaje się, że owego odróżnienia nie można zaaplikować do rozwiązania, które wiążąc myśl z językiem, uznaje jednocześnie,
iż siła kazualna oraz rola poznawcza myśli w procesach poznawczych jest
determinowana przez strukturę jej nośników. Można więc dalej podejrzewać,
że zaproponowane rozwiązanie próbuje ująć relację oczywistej konsekwencji,
która ma zachodzić między jądrowym przekonaniem (de facto zdaniem)
a dyspozycjonalnym przekonaniem (zdaniem), na wzór relacji, jakie zachodzą między zdaniami w stronie czynnej i biernej, gdzie struktura nośników
decyduje, w jakiej zależności występują różne zdania. Problem tkwi w tym,
że nie wszystkie relacje kognitywne między myślami da się ująć odnosząc
się do formy nośników myśli.
Wychodząc z powyższej pozycji buduje się również argumentację wobec rozwiązania opartego na idei języka myśli. Podkreśla się, iż propozycja
oparta na teorii języka myśli może prowadzić do takiej sytuacji, że nie tylko
zdania „Ten pies pogryzł tego człowieka” i „Ten człowiek został pogryziony
przez psa” zostaną sprowadzone do jednego przekładu, ale również, że na
pewnym etapie zniknie różnica między poślubieniem Jokasty a poślubieniem
własnej matki. Podkreśla się, że na poziomie Mentalese oba symbole „matka”
i „Jokasta” powinny być jakoś ze sobą splecione, co powinno skutkować tym,
że pragnienie poślubienia Jokasty będzie cechować się taką samą niechęcią,
jak poślubienie własnej matki. Jeśli jednak tak się nie dzieje, to oba symbole
nie tylko na poziomie języka naturalnego, ale także na poziomie Mentalese
„tańczą” w związkach inferencyjnych w głowie Edypa oddzielnie [Pinker,
2002]. Cóż zatem z tego, mówi się tutaj – odnosząc się do późniejszych
poglądów Fodora – że oddzielimy treść od sposobu przedstawiania tej
treści i uznamy, że treść może pozostać identyczna przy istotnej różnicy
występującej w sposobie jej prezentacji, skoro to sposoby przedstawiania,
będące zdaniami w języku wewnętrznym mają moc różnicowania nie tylko
nastawień propozycjonalnych, lecz także wywoływania określonych działań.
Identyczność treści Edyp żeni się z Jokastą i Edyp żeni się z matką nie czyni
w żaden sposób pragnienia poślubienia Jokasty identycznym z pragnieniem
poślubienia matki. To symbole i składnia w języku wewnętrznym tną postawy
i pragnienia oraz decydują, że Edyp działa, jak działa. W takiej sytuacji, gdy
przyjmuje się, że moc przyczynowa myśli jest pochodną składni, czyli gdy
uznaje się, że procesy mentalne (tradycyjnie myśli) są zdeterminowane przez

Źródło: Academicon.pl

trzy podstawowe konfrontacje



strukturę ich nośników, to musimy uznać – jeśli nie chcemy oskarżyć Edypa
o coś więcej niż pomyłkę – że na poziomie Mentalese (analogiczne jak na
poziomie języka naturalnego) muszą istnieć dwie oddzielne realizacje myśli.
Pamiętajmy, że to samo dotyczy takich symboli, jak „kawaler” i „mężczyzna
nieżonaty”. Widać więc, że struktury Mentalese powielają często to, co da
się zaobserwować na poziomie języka naturalnego. Rekapitulując powyższy
akapit można stwierdzić, że oba rozwiązania łączy z jednej strony chęć do
zamknięcia różnic między myślami w obrębie symboli i składni (raz języka
naturalnego, a raz języka myśli) oraz z drugiej strony chęć związania sprawczo-komputacyjnej mocy myśli z nośnikiem tejże myśli [Fodor, 1975, s. 75;
tenże, 2000a, s. 65].
Innym wyzwaniem, na które muszą odpowiedzieć zwolennicy związania
myśli z językiem naturalnym (na co szczególnie zwracają uwagę zwolennicy
języka myśli) jest kwestia, z jednej strony, wieloznaczności i braku logicznej
jasności po stronie języka naturalnego, a z drugiej, jednoczesnej precyzji,
jednoznaczności i logicznej jasności myślanych myśli. Weźmy standardowy
przykład: zdanie „John is at the bank” może znaczyć albo „Jan jest na brzegu
rzeki”, albo „Jan jest w banku”. Moja myśl, którą ujmuję lub która kieruje
moim działaniem, nie jest z pewnością równie dwuznaczna. Analogicznie,
kiedy mówię „Po ciemku niełatwo było znaleźć zamek”, to wiem dokładnie,
o jaki zamek mi chodzi [Carruthers, 1996, s. 58; Kaye, 1995, s. 101]. W The
Language Instinct Pinker przytacza cały zbiór przykładów mających świadczyć,
że myślenie nie może realizować się w języku naturalnym, takim jak polski
czy angielski. Posługując się przykładami, dotyczącymi wieloznaczności,
braku jasności logicznej, nagminnej obecności zaimków w języku naturalnym,
ko-referencyjności wielu wyrażeń w zdaniu, stara się dowieść, że hipoteza,
że nasze myśli są ucieleśnione w języku naturalnym jest wewnętrznie wadliwa29. Zbiór przykładów można oczywiście rozszerzać i modyﬁkować na
różne sposoby. Ich przytaczanie, co zostało zamieszczone w powyższym
przypisie, służy wieloaspektowemu pokazaniu, iż wyjściowy przykład „John
is at the bank” nie jest wypadkiem szczególnym, lecz symptomatycznym
i potwierdzającym regułę, że język naturalny jest istotnie wieloznaczny,
nieprecyzyjny, nad-regulatywny. Trzymając się zasady, że myślimy zawsze
w jakimś języku, zwolennicy języka myśli twierdzą, że język, w którym ludzie
myślą, musi być bogatszy w tym aspekcie, że pewne symbole pojęć muszą
odpowiadać jednemu wyrażeniu w języku polskim. Następnie podkreśla się,
29
W pracy The Language Instinct Pinker przytacza cały szereg argumentów mających
pokazywać wadliwość języka naturalnego, która podważa zasadność przypuszczenia, że to
właśnie w tym języku realizują się nasze myśli. Cały zespół problemów, który tam się przytacza (wieloznaczność, ko-referencja, znaczenie przedimków) jest podporządkowany głównej jego tezie, a mianowicie, że „ludzie nie myślą w angielskim czy chińskim lub w języku
Apaczów: myślą w języku myśli” [1994, s. 72].
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że w języku naturalnym zwięzłość oraz skrótowość wypowiedzi osiąga się
poprzez pomijanie informacji, które słuchacz może uzupełnić z kontekstu.
W odróżnieniu od tego język myśli, w którym zredagowana jest nasza wiedza i w którym przebiega nasz proces myślenia, nie pozostawia niczego do
uzupełnienia wyobraźni [Pinker, 1994, s. 73].
Następnie, zdania w języku mówionym są „zaśmiecone przedimkami,
przyimkami, przyrostkami i innymi wzorcami gramatycznymi”. Są to środki
potrzebne i przewidziane do przekazywania informacji z jednej głowy do
drugiej za pomocą ust i uszu, nie są jednak potrzebne „wewnątrz jednej
głowy, gdzie informacje można przekazywać bezpośrednio przez wiązki
neuronów”. Tak więc – kontynuuje Pinker – zdania w naszym myśleniu
„nie są formułowane po angielsku, lecz raczej w bogatszym języku myśli
(mentaleskim)” [Pinker, 1997, s. 82]. Rozpatrując podane wyjaśnienia nie
tyle jako dowód na rzecz istnienia wrodzonego neuronalnie ucieleśnionego
języka myśli, ile jako zbiór argumentów pod adresem koncepcji wiążącej
świadome propozycjonalne myślenie z językiem naturalnym, trzeba przyznać, że ten typ argumentów stanowi dość istotne wyzwanie, z jakim musi
się zmierzyć każda teoria, która w większym lub mniejszym stopniu łączy
myśl z językiem naturalnym. Bardzo często przywoławszy niektóre z tych
argumentów podkreśla się, że język jest stosunkowo zubożonym i nie dość
konkretnym środkiem wyrazu, który w dużym stopniu zależy od procesów
inferencyjnych poza systemem językowym w rekonstruowaniu bogactwa
i specyﬁczności myśli. Jeżeli jest to twierdzenie trafne – podkreśla Gleitman
– to wydaje się, że stawia ono dość surowe ograniczenia, aby język mógł służyć jako pierwotny napęd i rzeźbiarz naszego życia pojęciowego i myślenia
[Gleitman, Pappafragou, 2005, s. 13].
Fodor doprecyzowując ten argument, że myślenie w języku nie może
być myśleniem w języku takim, jak angielski, stara się wykluczyć pewną
możliwość, którą w obronie tezy myślenia w języku naturalnym mogliby
przytoczyć jej obrońcy. Odnosząc się do przykładu pokazującego, że z wyrażeniem w języku naturalnym „każdy kocha kogoś” (everybody loves somebody)
można połączyć dwie różne myśli, stara się pokazać, że wyjściem z sytuacji
nie może być twierdzenie, że chodzi tutaj o zdanie w formie logicznej tak
uściślonej, że rozstrzygnięty zostaje dokładny zakres terminów użytych
w zdaniu „każdy kocha kogoś”. Wydaje się jednak, że postulowanie takiego
rozwiązania jest z gruntu wadliwe – uważa Fodor – gdyż introspekcyjnie
– kiedy uznajmy, że myślimy w języku naturalnym – jest nam dane zdanie
„każdy kocha kogoś” a nie formuła xy (x kocha y) [Fodor, 2000a, s. 64-65]30.
30

„I take the moral to be that «everybody loves somebody» isn’t, after all, a possible
vehicle of thought. The closest you could come to thinking in English would be to think
in some ambiguity-free regimentation of English (perhaps in formulas of what Chomsky
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Według zwolenników związania świadomego myślenia z językiem na
takie wyzwanie można podać następującą odpowiedź. Zwraca się uwagę,
że kiedy mówi się o zdaniu w języku naturalnym, mającym konstytuować
świadome myśli, to zgodnie z tezą introspektywną chodzi o zdanie w użyciu.
Występująca w świadomości myśl ucieleśniona w języku naturalnym pojawia
się wraz z predyspozycją do rozumowania i działania zgodnie z tym zdaniem
w jeden z określonych sposobów. Nie jest więc tak, że to tylko zobrazowane
zdanie „Pójdę do banku/na brzeg” wpływa na moją decyzję pójścia do banku;
zdaniu temu towarzyszy zaplecze w postaci predyspozycji do rozumowania
lub działania zgodnie z tą myślą. Ujmując dane zdanie „widzimy” je jako
wkomponowane w określony kontekst. Zobrazowane zdanie nie jest w żadnym
razie jedynie fonologiczną reprezentacją, która domaga się zinterpretowania,
jest ono raczej zrośnięte z treścią. W pewnej analogii zdanie wyobrażone, tak
jak zdanie, które słyszę, jest już zinterpretowane w jeden lub drugi sposób.
Nie słyszę szumu i samej fonologii, lecz coś, co jest już zinterpretowane.
Wydaje się, że kiedy mówi się o zdaniach języka naturalnego jako nośnikach
myśli, to pragnie się powiedzieć, że cechuje je wieloznaczność tylko wtedy,
gdy rozpatrujemy je poza naszą głową. W naszej głowie – podkreśla się
wielokrotnie – owa wieloznaczność znika. Zdanie umiejscowione zostaje
w określonym kontekście inferencyjnym, stając się składnikiem podejmowanych rozumowań i działań. Nie ulega chyba wątpliwości, że w ramach
tego poglądu ucieka się przed jakąkolwiek formą rozwiązania, które mniej
więcej mówi tyle, że na poziomie niższym – nazwijmy go poziomem języka myśli – dwuznaczny symbol np. „zamek” rozdzielony zostaje na dwa
symbole zamek/spodnie i zamek/budowla. Dogmatycznie przyjmuje się, że
zdanie w umyśle fenomenologicznie odsłania swoją treść i że „usadowione”
zostaje w określonej konﬁguracji pozostałych zdań w naszym umyśle. Jeśli
więc mówi się tutaj, że myśli są internalnie związane z symbolami danego
języka oraz że myślenie jest de facto operacją na symbolach, to ma się na
uwadze wyłącznie symbole języka naturalnego.

calls LF(roughly Logical Form). Maybe, for example, what’s in your head when you think
that everybody loves somebody on the interpretation where «everybody» has long scope, is
«every x some y (x loves y)». That (give or take a bit) is right sort of linguistic structure to
be the vehicle of a thought. But (dilemma) it’s surely not the sort of linguistic structure that
is given to anybody’s introspection; if it were, we wouldn’t have needed Frege to teach us
about bound variables. Maybe intuition does not say that you think in word sequences, but
there’s good reason to think that it’s wrong to say so” [Fodor, 2000a, s. 65]. Szerzej na temat
wieloznaczności składniowej i semantycznej oraz trudności jednoznacznego ujęcia formy
logicznej zdań języka naturalnego piszą L. Koj, 1990, s. 66-73 oraz B. Stanosz i A. Nowaczyk,
1976, s. 110-117.
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mylenie o mylach
i czytanie myli innych umysłów

Obrońcy tezy, wedle której poznawcza dynamika drugiego rzędu nie jest
możliwa do zrealizowania bez języka naturalnego, ze szczególną uwagą odnoszą się do sytuacji przypisywania myśli innym podmiotom. Zauważają, że:
[...] przypisać, na przykład, przekonanie lub pragnienie innemu stworzeniu to jest
w zasadzie patrzeć na to stworzenie jako na znajdujące się w szczególnej relacji do myśli – relacji wierzenia, że myśl ta jest prawdziwa lub relacji pragnienia, by stan rzeczy
scharakteryzowany w myśli był rzeczywistością. Jest zatem jasne, że przypisywanie
przekonania wymaga myślenia o myśli.

Co ważniejsze – sądzą dalej – przypisanie myśli innym podmiotom:
[...] jest kanoniczną postacią wznoszenia intencjonalnego, która wymaga bycia w stanie „posiadania w umyśle myśli” i jako takie jest podatne na argument mówiący, że
wznoszenie intencjonalne wymaga możliwości wznoszenia semantycznego, a stąd jest
dostępne jedynie dla stworzeń używających języka. [Bermúdez, 2003, s. 172; por. Segal,
1998; Davidson, 1980, 1982].

Wyprzedzając nieco tok rozważań, można powiedzieć, że o przypisaniu
myśli innemu podmiotowi będziemy mówili wtedy, gdy przypisujący przypisuje (komuś) taką myśl, która nie odzwierciedla wprost jego własnego
poglądu na świat. Dodatkowo, ta przypisywana myśl jest fałszywa, lecz –
co niezmiernie istotne – przez osobę, której ją przypisujmy, jest brana za
prawdziwą. Takie przypisanie myśli okaże się testem sprawdzającym naszą
zdolność, którą ogólnie nazywamy przypisywaniem myśli innym podmiotom.
Jak zostanie pokazane dalej, ten typ myślenia drugiego rzędu jest kanoniczny
i podstawowy dla innych typów dynamiki myślenia drugiego rzędu. Okaże
się, że wedle tej propozycji, aby być istotą ujmującą własne myśli, trzeba
być istotą przypisującą myśli innym podmiotom. Te wnioski będą jednakże
konsekwencją innego twierdzenia, a mianowicie, że nasza zdolność atrybucji
myśli innym podmiotom wykorzystuje wewnętrzne reprezentacje udostępniane wyłącznie przez władzę językową.
W obecnym punkcie przedstawię złożoną argumentację, jaką zwolennicy
związania dynamiki poznawczej drugiego rzędu z językiem przedstawiają
w tej konkretnej kwestii. Problematyka dotycząca warunków umożliwiających
osobie przypisującej przypisanie myśli innemu podmiotowi w kontekście
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rozważań nad udziałem języka w procesach poznawczych drugiego rzędu
stała się miejscem, w którym doszło do zjednoczenia wysiłków badawczych
ﬁlozofów i psychologów. W tym obszarze wielu psychologów podjęło się trudu przetestowania ogólnej idei mówiącej, że nabycie odpowiednich formuł
języka naturalnego jest warunkiem umożliwiającym myślenie o myślach
posiadanych przez inne podmioty. Kwestie te zebrano pod szyldem rozważań
wokół testu fałszywego przekonania. Zajęcie się tym zagadnieniem pozwoli
również na zobrazowanie szeregu ogólnych twierdzeń na temat relacji myśli-język w bardziej szczegółowy sposób oraz na odniesienie się do wielu badań
empirycznych, do których autorzy omawianego w tym rozdziale poglądu
sięgają. Analiza tego szczegółowego zagadnienia stanie się również okazją
do nakreślenia dwóch konkurencyjnych poglądów wobec tezy mówiącej,
że język naturalny jest koniecznym prekursorem wyłaniania się dynamiki
poznawczej drugiego rzędu [Gut, 2009b].

4.1. Cechy syntaktyczne i semantyczne zdań o myślach
Zanim przyjrzymy się dokładnie argumentacji, która ma prowadzić do
uzasadnienia hipotezy, że nasza zdolność atrybucji myśli innym podmiotom
wykorzystuje wewnętrzne reprezentacje udostępniane wyłącznie przez władzę
językową, przyjrzyjmy się kilku kwestiom związanym ze sposobem, w jaki
przypisanie myśli realizuje się w naszym języku. Bez wchodzenia w szczegóły zdajemy sobie sprawę, że gdy przypisujemy komuś myśl, wypowiadamy
najczęściej zdanie o następującej strukturze: „x myśli, że p”. Wypowiadając
powyższe zdanie uznajemy, że opisujemy stan umysłu x jako kogoś, kto jest
przekonany, że p [por. Davidson, 1980, s. 257]. Przypisując więc komuś myśl,
operujemy konstrukcją zdaniową, w której głównym czasownikiem jest czasownik psychologiczny, po którym występuje zwrot zależny zaczynający się
od „że” i wprowadzający zdanie p. Innymi słowy, gdy przypisujemy innym
podmiotom myśli, używamy konstrukcji gramatycznych w oratio obliqua,
czyli w mowie zależnej, w taki sposób, iż w zdaniu zależnym wskazujemy
na przedmiot odniesienia [por. Woleński, 1996]. Występujące w tych konstrukcjach czasowniki psychologiczne wymagają uzupełnień wskazujących
na treści danych postaw. W związku z tym zdajemy sobie sprawę, że przedmioty lub zdarzenia przez nie opisywane są zrelatywizowane do wiedzy
podmiotu zajmującego określoną postawę, o której mówi zdanie nadrzędne
[por. Grzegorczykowa, 2007, s. 117; por. Sommers, 1982].
Filozofowie zajmujący się tymi typami zdań o myślach, używanych w trakcie przypisania myśli innym podmiotom, pokazują, że cechują je nie tylko
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swoiste cechy syntaktyczne, ale i semantyczne. „Zdania, za pomocą których
można przypisać myśli, wykazują własność nazywaną zwykle intensjonalnością semantyczną, polegającą na tym, że mogą one zmieniać swą wartość
logiczną – z prawdziwych stać się fałszywymi lub odwrotnie – w wyniku
podstawienia wykonanego w zdaniu składowym, które nie zmienia wartości
tego zdania z osobna wziętego” [Davidson, 1980, s. 342]. Odznaczają się one
tym, że nie można w nich zastępować terminu jednostkowego terminem
współdesygnującym (mającym to samo odniesienie). Na ogół nie można w nich
zastępować terminu ogólnego terminem koekstensywnym, tj. prawdziwym,
o tych samych przedmiotach. Nie można również zastępować zdania p przez
zdanie q o tej samej wartości logicznej. W każdym z tych trzech wypadków
może bowiem dojść do przejścia od zdania prawdziwego do fałszywego. Jeśli
więc zdań z „że” używa się w roli gramatycznych dopełnień czasowników
psychologicznych (postaw propozycjonalnych) i całość tych konstrukcji cechuje podkreślona wyżej nieprzezroczystość semantyczna, to za przedmiot
odniesienia uważa się myśli, a nie przedmioty lub stany rzeczy. Uwzględnienie tych kwestii pokazuje, że mówienie o postawach propozycjonalnych
różni się radykalnie od mówienia o innych rzeczach. Podkreśla się również,
że mowa zależna ujawnia, że zdanie podrzędne, będące argumentem do
zdania głównego, może mieć niezależną wartość logiczną.
W związku z tym podkreśla się, że owe struktury zdaniowe pozwalają
nam uchwycić specyﬁkę stanów przekonaniowych. Co więcej, podkreśla się,
że dzięki użyciu oratio obliqua w tego rodzaju dopełnieniach zdaniowych
jesteśmy świadomi, że w pewnych sytuacjach musimy zawiesić nasze zwykłe
procedury sprawdzania prawdy. Podkreśla się również, iż użycie tych specyﬁcznych struktur zaprasza nas do wejścia w świat innych umysłów. Analiza
jednakże wszystkich kwestii związanych z użyciem form zdaniowych stanowiących raporty językowe z naszej praktyki przypisywania myśli innym podmiotom sama w sobie nie odpowiada jeszcze na pytanie czy użycie dopełnień
zdaniowych pełni funkcję generatywną względem zdolności kognitywnych,
wymaganych w trakcie askrypcji myśli innym podmiotom. Ustalenia opisujące
formę sprawozdań językowych używanych w przypisywaniu myśli innym
podmiotom mogą być co najwyżej interpretowane jako informacja, że prezentacja w językowych raportach określonych zdolności kognitywnych daje
wyjątkowe możliwości przeanalizowania samych zdolności kognitywnych lub
że język odbija (ujawnia) posiadane przez nas zdolności. Celem prezentowanej
teorii jest natomiast udowodnienie, że samo zaistnienie pewnych zdolności
kognitywnych, nazywanych zdolnościami kognitywnymi drugiego rzędu,
jest zależne językowo. To zaś wymaga rozważenia w pierwszej kolejności
zdolności kognitywnych biorących udział w przypisywaniu myśli innym
podmiotom.
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4.2. Czytanie myśli innych podmiotów i „naiwna teoria umysłu”
Przechodząc do sprawy przypisywania myśli innym podmiotom, wyjdźmy
od spostrzeżenia, że kwestia atrybucji myśli i pragnień innym podmiotom
jest traktowana jako ważny aspekt zdroworozsądkowej zdolności czytania
stanów umysłu innych podmiotów. Zakładając pewną wersję realizmu
w sprawie istnienia stanów mentalnych oraz zdolności ich przypisywania, bez
przesądzania o samej metodzie ich odkrywania i warunkach ich askrypcji,
możemy przyjąć, że przypisywanie takich stanów umysłu, jak przekonania,
pragnienia, emocje, przeczucia, marzenia, nadzieje i obawy traktowane jest
jako świadectwo dysponowania tzw. pospolitą czy też „naiwną teorią umysłu”31.
Można więc powiedzieć, ujmując rzecz szeroko, że posiadanie naiwnej teorii
umysłu polega na zdolności przypisywania innym istotom działania celowego,
emocji, umiejętności odczytywania intencji czy nawet chcenia [Bloom, 2000,
s. 61-62]. Można jednak zawęzić obszar rozważań i powiedzieć, że termin
ten odnosi się do sytuacji przypisywania innym istotom myśli i przekonań,
tzn. odnosić go do zdolności posiadania przekonań na temat myśli innego
człowieka lub szerzej do zdolności posiadania przedstawiania mentalnego
ujmującego inne przedstawienie mentalne za swój przedmiot [Malle, 2000].
Dennett, a zanim J. de Villiers i P. de Villiers sądzą, że kiedy sprawę zawęzimy
do myśli i przekonań, to dostrzegamy, iż wchodzimy we właściwą przestrzeń
dyskusji na temat warunków świadczących o dysponowaniu przez podmiot
zdroworozsądkową teorią umysłu. W tym kontekście wielu autorów uznaje,
że właściwym testem na posiadanie „teorii umysłu” jest zdolność do zrozumienia, że inna osoba posiada fałszywe przekonanie. Na poziomie ogólnej
intuicji sytuację tę opisuje się w następujący sposób:
31
Por. Premack, Woodruff, 1978; Flavell, Mumme, Green, Flavell, 1992; Perner, 1991; Gopnik,
Meltzoff, 1996; Białecka-Pikul, 2002; Gopnik, Meltzoff, Kuhl, 2004; Taylor, 2007. W tym miejscu
trzeba pamiętać o trzech sprawach. Raz, terminu „teoria” używa się z intencją podkreślenia, że
chodzi tutaj o cały zespół określonych zdolności, dzięki którym podmiot zdolny jest odkrywać
własne i cudze stany mentalne. Podkreśla się, że zespół tych zdolności funkcjonuje jako „teoria”
pozwalająca na formułowanie przewidywań dotyczących szczególnie zachowania innych istot.
Sposób jej nabywania według niektórych przypomina swoisty ciąg stawiania i testowania hipotez [por. Premack, Woodruff, 1978; Gopnik, Meltzoff, 1996; Gopnik, Meltzoff, Kuhl, 2004;
Taylor, 2007]. Dwa, rozwój wspomnianej naiwnej teorii umysłu jest traktowany bardzo często
jako dochodzenie do zrozumienia pojęcia reprezentacji umysłowej (poznawczej) – przy węższym znaczeniu chodzi tu o takie reprezentacje, jak myśli i pragnienia [por. Perner, 1991; tenże,
1995; tenże, 2000]. Trzy, jednym z ważnych kontekstów mówienia o „teorii umysłu” jest kwestia
nabywania języka. W tym obszarze toczy się spór, jaka jest relacja i zależność między nabywaną przez dzieci „teorią umysłu” a zdolnościami językowymi [por. Bloom, 2000; Malle, 2000;
Sperber, 2000; Białecka-Pikul, 2002]. Sprawy dotyczące nabywania „teorii umysłu” nawiązują
do dyskusji na temat sposobu odczytywania stanów mentalnych innych podmiotów, co w filozoficznej literaturze prezentowane jest jako problem rozpoznawania cudzych stanów mentalnych lub problem drugiego ja [por. Ingarden, 1971; Wallis, 1968; Węgrzecki, 1992; Stępień, 1999].
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Prawdziwym sprawdzianem, świadczącym o posiadaniu przez istotę „teorii umysłu”
stanowi zdolność do zrozumienia, że inna osoba lub zwierzę ma fałszywe przekonanie.
W takim przypadku osoba, która jest obserwowana, zachowuje się zgodnie z fałszywą
przesłanką: działa w sposób, który jest niekonsekwentny, jeżeli się ma dane to, co obserwator postrzega jako prawdę o świecie. Na przykład jakaś osoba bezskutecznie poszukuje
w niewłaściwym miejscu czegoś, czego chce lub działa nie zauważając niebezpieczeństwa,
które widzi obserwator albo też zwraca się w dziwny sposób do jakiegoś przedmiotu, tak
jakby to było coś zupełnie innego. Zamiast zakwaliﬁkować takiego osobnika jako szalonego albo zaskoczonego i zrewidować naszą koncepcję świata, jaki znamy, moglibyśmy
powiedzieć, odpowiednio: „Och, on nie wie, że jego żona zabrała jego kanapkę”, albo
„Oj, on nie uświadamia sobie, że to krzesło jest złamane”, lub „Nie może się dowiedzieć,
że to świeca, a nie prawdziwe jabłko” [de Villiers, de Villiers, 2003, s. 336].

4.3. Przypisywanie myśli a język naturalny
Przy zawężeniu pola rozważań do atrybucji myśli innym podmiotom, w sposób
naturalny pojawiało przypuszczenie, że zdolność przypisania myśli innym
podmiotom, ze względu na swoiste warunki, jest w istotny sposób sprzęgnięta ze zdolnością do używania języka. Na taki pogląd składało się kilka
podstawowych, dość głęboko zakorzenionych przypuszczeń. Jednym z nich
było przeświadczenie, że logiczne i semantyczne własności zdań używanych
w raportach z przypisania myśli innym podmiotom są tym modelem, który
objaśnia specyﬁkę zawartą w myśleniu o myślach przypisywanych innym
podmiotom. Podkreślano dalej, że myśli można przypisać jedynie wtedy, gdy
myśl, która jest treścią przekonania, może być reprezentowana przez tego,
który ją przypisuje, co z kolei wymaga, aby miała ona odpowiedni nośnik.
W innym nieco aspekcie podkreślano, że bez języka nie jesteśmy w stanie
dokonać subtelnych odróżnień pomiędzy myślami. Brak odróżnienia owych
subtelnych różnic – podkreślano – uniemożliwia zrozumienie, że ktoś ujmuje
pewien stan rzeczy jako należący do jednego sposobu prezentacji, a nie do
innego. Następnie, zdolność scharakteryzowania treści myśli jako jednego
z wielu sposobów odniesienia się do stanu rzeczy jest traktowana jako warunek wstępny uchwycenia nieprzezroczystości postaw propozycjonalnych.
Innymi słowy, istota, która jest zdolna do przedstawiania drugiego rzędu
musi posiadać takie możliwości reprezentacyjne, które odzwierciedlają
intensjonalny charakter komponentów przedstawieniowych. Ten problem
dobrze ukazuje Davidson w pracy Myśl i mowa, gdy pisze, że32:
32
Pamiętajmy, że Davidson poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy istota może posiadać myśli nie mając języka. Cząstkowym twierdzeniem, które prowadzi do pozytywnej od-
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[...] nasz sposób przypisania ludziom postaw zapewnia, że dla dokonania takich rozróżnień mamy do dyspozycji całą moc ekspresywną języka. Można wierzyć, że Scott nie
jest autorem Waverleya, nie wątpiąc, że Scott jest Scottem [...], można chcieć ugryźć
jabłko, które trzyma się w ręce, nie chcąc ugryźć jedynego jabłka z robakiem w środku;
i tak dalej. Intensjonalność, z której robimy użytek przypisując komuś myśli, jest nie
do wykorzystania pod nieobecność mowy [s. 352].

W tym sensie zdolność przypisania innym podmiotom myśli związana
jest z odróżnieniem odmiennych perspektyw, tj. różnic w sposobie pojmowania tego samego przedmiotu. Często owe zdolności, warunkujące możliwość przypisania myśli innym podmiotom, są sprzęgane z operowaniem
odpowiednio rozwiniętymi umiejętnościami językowymi lub ze zdolnością
wejścia w sytuacje komunikowania własnych myśli i rozumienia komunikatów innych podmiotów. Niektórzy przyjmują, że tylko wtedy pojawia się
zdolność uchwycenia, czym jest myśl jako taka oraz zdolność ujęcia treści
konkretnej myśli [por. Heil, 1992, s. 204]. Kiedy sprawę ukierunkowuje się
w ten sposób, to widzimy, że nie chodzi tutaj o podkreślanie, że oddanie
w języku jakiegoś typu zdolności konceptualnych zwiększa efektywność
analizowania tych zdolności lub że język odbija posiadane przez nas kognitywne zdolności, lecz o to, że samo zaistnienie tego typu myśli jest związane
z językiem [Mitchell, Robinson, 1994; Astington, 2001; de Villiers, de Villiers,
2000] Nie chodzi tutaj zatem wyłącznie o umiejętność interpretowania
mowy innych podmiotów, lecz o zdolność stworzenia reprezentacji, która
pozwala nam na właściwe uchwycenie treści stanów umysłowych innych
podmiotów. Niektórzy psychologowie oraz ﬁlozofowie mówią, że opanowanie odpowiednich struktur językowych – typu dopełnienia zdaniowe do
czasowników psychologicznych – pomaga w utworzeniu wewnętrznej formy
reprezentacji, w której realizuje się atrybucja myśli innym podmiotom [de
Villiers, de Villiers, 2003; Segal, 1998].

powiedzi na zadane pytanie jest teza, że nie można posiadać myśli, jeśli nie ma się pojęcia
przekonania [Davidson, 1980, s. 361]. Davidson stara się dowieść, że samo posiadanie myśli
domaga się od podmiotu spełniania aktów drugiego rzędu. W efekcie końcowym wszystko
to ma prowadzić do tezy, że tylko istota dysponująca językiem może posiadać myśli. W rozważaniach prowadzonych w tym rozdziale, a szczególnie w obecnym paragrafie, rozważamy
udział języka w zdolności przypisywania myśli innym podmiotom, czyli rozważamy związek
języka z dynamiką poznawczą drugiego rzędu. Sięgając do twierdzeń Davidsona, korzystamy
jedynie z tych fragmentów, w których pojawiają się argumenty dotyczące związku języka
z myśleniem refleksyjnym lub ze zdolnością posiadania pojęcia myśli. Nie są one jednak używane do tego, aby dowieść – jak robi to Davidson – że posiadanie myśli jest możliwe tylko
wtedy, gdy dana istota dysponuje językiem i jest aktywnym interpretatorem mowy innych
osób [por. Glock, 2000; Heil, 1992].
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4.3.1. Testy fałszywego przekonania
Kierując się tymi założeniami zauważono, że w jakimś istotnym aspekcie
za właściwy sprawdzian oceny wyrażanych intuicji na temat warunków
związanych z atrybucją myśli innym podmiotom mogą być uznane badania dotyczące dziecięcych teorii umysłu, a w szczególności analiza testów
fałszywego przekonania. Co ważne, w badaniach nad testami fałszywego
przekonania, tak jak w badaniach ﬁ lozoﬁcznych, szczególnym punktem
zainteresowania stał się udział języka naturalnego w kształtowaniu się
wymaganych zdolności konceptualnych. Analiza psychologiczna w obrębie badań nad testem fałszywego przekonania ujawniała ważne zależności
między rozwojem w obszarze teorii umysłu oraz kompetencji językowej
i komunikacyjnej. Ujawniane związki i prawidłowości legły u podstaw nie
tylko skonstruowania wielu odmian testów fałszywego przekonania i uczynienia z nich swoistego experimentum crucis w charakterystyce „teorii
umysłu”, lecz stały się swoistym „poligonem” mającym pomóc w udzieleniu
odpowiedzi na temat udziału języka w zdolności przypisywania myśli innym
podmiotom.
Wydaje się, że skoncentrowanie się w badaniach psychologicznych na
testach fałszywego przekonania w jakiś sposób skorelowane było z kilkoma
głęboko zakorzenionymi ﬁlozoﬁcznymi założeniami. Pierwsze z nich mówi,
że przypisanie myśli wymaga swoistego wzniesienia intencjonalnego, bycia
w relacji do samej myśli. Drugie, idące krok dalej, mówi, że zdolność posiadania myśli opiera się na zdolności posiadania pojęcia myśli. Trzecie mówi,
że przypisanie myśli wymaga odróżnienia kontekstów nieprzezroczystych
od przezroczystych. Czwarte, że przypisanie myśli zakłada otwartość na
sytuacje, kiedy przypisywana myśl może okazać się błędna (fałszywa). Piąte, że przypisując komuś myśl, przypisujemy najczęściej coś, co nazywamy
racją wykonywanego działania. O swoistości tych twierdzeń w kontekście
naszych rozważań decydują szczególnie dwa fakty. Raz, że intencjonalne
wzniesienie w debacie ﬁ lozoﬁcznej zostało sprzęgnięte z semantycznym
wzniesieniem. Dwa, że zdolność posiadania pojęcia myśli została połączona nie tylko z umiejętnością klasyﬁkowania myśli jako racji działania oraz
otwartością na klasyﬁkowanie jej jako trafnej lub nietrafnej, lecz także ze
zdolnością używania języka i bycia jego interpretatorem33.
33

O tkwiących tu w tle założeniach filozoficznych w sposób sugestywny mówią Gopnik, Meltzoff i Kuhl w książce Naukowiec w kołysce, z której warto przytoczyć dłuższy
fragment: Umysł koncentruje się na pragnieniach, spostrzeżeniach i emocjach, a dzieci, co wydaje się nadzwyczajne, kończąc trzy lata, dobrze już rozpoznają te stany umysłu.
Wszystkie wspomniane stany posiadają cechę, którą filozofowie nazywają przezroczystością. Dzieci myślą o pragnieniach, spostrzeżeniach i emocjach niemal w taki sam sposób,
w jaki my moglibyśmy myśleć o magnesach czy pociskach. Jeśli czegoś chcesz, będzie cię
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Zanim przejdziemy do dalszych rozważań, powiedzmy jeszcze na czym
polega standardowy test fałszywego przekonania.
Staś wkłada czekoladkę do pojemnika A, z którego następnie, pod nieobecność Stasia,
jest ona niespodziewanie przełożona do pojemnika B. Dzieci są pytane, gdzie Staś będzie
szukał czekoladki po swym powrocie [Wimmer, Perner, 1983].
Dzieciom pokazuje się pudełko po cukierkach, w którym dotychczas znajdowały ulubione słodycze. Po otwarciu okazuje się, że pudełko zamiast cukierkami wypełnione
jest kredkami. Następnie zadaje się pytanie, co pomyśli Staś, który wszedł do pokoju
i zobaczył stojące pudełko po cukierkach [Hogrefe, Wimmer, Perner, 1986;

4.3.2. Kognitywne warunki zaliczenia testu fałszywego przekonania
Charakterystyka i analiza różnych wersji testu fałszywego przekonania
wskazała dość precyzyjnie na kognitywne warunki, jakie muszą być spełnione, kiedy mówimy o takiej atrybucji myśli, która zdaje test fałszywego
przekonania. W całym szeregu badań psychologicznych – przy wykorzystaniu
ﬁlozoﬁcznej aparatury – zauważono, że dzieci nie radzące sobie z testem
fałszywego przekonania (czyli mówiące, że po powrocie Staś bedzie szukał
czekoladki w pojemniku B) nie są zdolne do utrzymania uwagi na samej myśli,
tj. do skoncentrowania się na niej. Następnie, zauważono, że nie odróżniają
myśli od sytuacji zewnętrznej, której myśl dotyczy. Innymi słowy, nie do
końca zdają sobie sobie sprawę, że różni ludzie mogą mieć różne myśli na
temat tego samego przedmiotu, czyli że można mieć więcej niż jedną myśl
na temat dowolnie wybranego przedmiotu [Astington, Gopnik, 1988, s. 27].
Dzieci, jak podkreślają Gopnik, Meltzoﬀ i Kuhl, niezdające testu fałszywego
przekonania przejawiały skłonność do myślenia, że myśli są przyklejone do
świata – tj. że realna zmiana w świecie wywołuje zmianę po stronie myśli
[por. tamże, s. 26]. Wimmer oraz Perner zauważyli, że dzieci nieradzące
sobie z testem nie dostrzegały konﬂiktu między dwoma epistemicznymi
to przyciągać tak, jak magnes przyciąga opiłki. Jeśli staniesz przed jakimś przedmiotem,
to go zobaczysz, a jeśli staniesz na drodze pocisku zostaniesz trafiony. To właśnie według
filozofów jest przezroczystość. Tymczasem pozostałe stany umysłu, na przykład przekonania i myśli, są inne. Nie można żywić przekonania lub myśleć lodów w wafelku czy
samochodzika w taki sam sposób, w jaki można je widzieć lub pragnąć. Raczej jesteśmy
przekonani lub myślimy coś o lodach lub samochodziku. Jesteśmy przekonani, że w lodach
są orzechy lub że samochodzik pojedzie, gdy się do niego włoży baterie. Filozofowie powiadają, że przekonanie jest „nieprzezroczyste” lub że ma charakter reprezentacji. Z czasów, gdy powieści publikowano anonimowo, pochodzi przykład podawany przez filozofów:
nie można mieć takiego samego przekonania odnoszącego się do „Sir Waltera Scotta”, jak
do „autora Waverley”, mimo że w istocie Sir Walter Scott i „Autor Waverley” są tą samą
osobą [s. 58-59].
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stanami, które podmiot może posiadać. Siegal i Beattie podkreślają z kolei, że problemy, z jakimi spotykają się dzieci w poprawnym zdaniu testu
z fałszywego przekonania, mogą mieć swoje źródło w braku dostrzeżenia
różnicy między myślą a potrzebami, których spełnienie uzależnione jest od
posiadania myśli34.
Wydaje się jednak, że punktem kluczowym – niejako momentem zwrotnym – jest to, że pozytywne przejście testu fałszywego przekonania wymaga
świadomości, że myśl (reprezentacja) może posiadać odmienną wartość
logiczną niż ta, która jest jej przypisywana przez osobę dysponującą daną
myślą. Mówiąc inaczej, dzieci będące obserwatorami nie były w stanie zrozumieć, że obserwowany osobnik ma błędne zrozumienie, błędną percepcję,
przekonanie różniące się od tego, które one posiadają. Winniśmy pamiętać,
że obserwator przypisujący myśli musi przypisywać im (myślom) taką treść,
która nie odzwierciedla jego własnego poglądu na świat [de Villiers, de
Villliers, 2003, s. 337].
Ujmując tę rzecz bardziej specyﬁcznie, Perner podkreśla, że efektywne
rozwiązanie testu fałszywego przekonania wymaga czegoś znacznie więcej,
a mianowicie, odróżnienia pomiędzy reprezentowaniem czegoś a reprezentowaniem czegoś jako, czyli reprezentowaniem czegoś w pewien określony
sposób [Perner, 1995, s. 248]. Owo odróżnienie interpretowane jest jako
odróżnienie między reprezentowaniem w aspekcie odniesienia (refering)
a reprezentowaniem w aspekcie sensu (sposobu, w jaki realizuje się odniesienie). Dzieci, podkreśla Perner, niezdające omawianego testu nie miały
opanowanej dystynkcji pomiędzy reprezentowaniem czegoś rozumianego
w kategoriach odnoszenia się do czegoś, a tym, w jaki sposób dane odniesienie
się realizuje [tamże, s. 248]. Innymi słowy, według niego dzieci niezdające
testu nie nabyły jeszcze rozumienia, że myśl, która jest przypisywana, musi
być ujęta jako reprezentacja reprezentująca coś jako coś [por. Jarrold, Carruthers, Smith, Voucher, 2000]35.
34

Chcąc pokazać, czym różnią się pragnienia od przekonań – jak mówi M. Taylor – niektórzy autorzy odwołują się do Searle’owskiego odróżnienia między stanami mentalnymi
o kierunku dopasowania „umysł do świata” a stanami o kierunku dopasowania „świat do
umysłu”. Jak kontynuuje Taylor, chodzi tutaj o to, że możliwość dokonania w świecie takich
zmian, by odpowiadał on umysłowi (np. kiedy faktycznie dostajesz ciasteczko, którego pragnąłeś) może być zasadniczo łatwiejsza niż możliwość dokonania takich zmian w umyśle, aby
odpowiadał on światu (np. kiedy zdajesz sobie sprawę, że twoje buty są pod łóżkiem a nie
– jak sądziłeś – w szafie). Także pojęcie pragnienia nie jest uwikłane w pojęcie błędnej reprezentacji (np. dawne pragnienia nie są niepoprawne w sposób, jaki niepoprawne są dawne
przekonania) [2007, s. 275; por. Searle, 1999].
35
Perner – jak sam podkreśla – robi użytek z odróżnienia Fregego między odniesieniem a sensem w taki sposób, aby pokazać, że przedstawienie można opisywać na dwóch
poziomach, zależnie od okoliczności oraz stopnia rozwoju zdolności kognitywnych. Wiemy, że w pewnych sytuacjach wystarczy odwołać się do samego odniesienia, aby scharakteryzować przedstawienie. Są jednak takie sytuacje, w których musimy uwzględnić nie tyle
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Powyższe ustalenia, opisujące warunki przypisania myśli innemu podmiotowi, (resp.) warunki posiadania teorii umysłu lub warunki potrzebne do
zaliczenia testu fałszywego przekonania, można przedstawić następująco:
(1) umiejętność skoncentrowania się na myśli: na jej treści i formie,
(2) opanowanie różnicy między myślą a tym, czego myśl dotyczy,
(3) odróżnianie postawy od treści (można myśleć, że p lub pragnąć, że p),
(4) odróżnienie między myślą a potrzebami,
(5) świadomość, że myśl może reprezentować coś na różne sposoby,
(6) odróżnienie między reprezentowaniem czegoś w aspekcie odniesienia
(refering) a reprezentowaniem czegoś w aspekcie sensu (sens),
(7) uświadomienie sobie, że myśli mogą błędnie coś reprezentować,
(8) zdanie sobie sprawy, że myśl (reprezentacja) może posiadać odmienną
wartość logiczną niż ta, która jest jej przypisywana przez osobę, która żywi
daną myśl,
(9) opanowanie pojęcia myśli.
W nawiązaniu do poczynionych uwag możemy teraz w dość precyzyjny
sposób podjąć rozważenie kluczowej kwestii i przebadać związek, w jakim
odniesienie, ile sens, tj. sposób, w jaki dane odniesienie jest ujmowane. Mówiąc o Janie
jako rannym ptaszku nie możemy dowolnie podstawiać terminu Gwiazda Wieczorna za
Gwiazdę Poranną w zdaniu: „Jan wstaje, kiedy na niebie jest Gwiazda Poranna”, choć – jak
wiemy – odniesienie obu tych terminów jest identyczne. Co ważniejsze, jeśli nie chcemy
uznać Edypa za szalonego osobnika, lecz za postać tragiczną, to opisując przekonanie Edypa,
musimy odróżnić od siebie reprezentację Jokasta od reprezentacji swojej matki, jeśli chcemy powiedzieć, że Edyp pragnął poślubić Jokastę, nie chcąc tym samym poślubić własnej
matki. Według Pernera, jeśli chcemy opisać warunki radzenia sobie z testem fałszywego
przekonania, to musimy skoncentrować się bardziej na sensie niż na odniesieniu. W takiej
sytuacji ujęcie przedstawienia (myśli) w trakcie przypisania jej innemu podmiotowi wymaga przedstawienia sobie przedstawienia w aspekcie sposobu odnoszenia się do czegoś, a nie
wyłącznie w aspekcie tego, co jest przedmiotem odniesienia. Jeśli przedstawienie na poziomie sensu jest ujmowane jako przedstawienie sobie czegoś jako coś, to przedstawienie sobie
tego przedstawienia jest przedstawieniem przedstawienia czegoś jako coś. To wszystko służy
Pernerowi do uzasadnienia twierdzenia, że przypisanie myśli innemu podmiotowi wymaga
dysponowania rozwiniętą zdolnością myślenia drugiego rzędu lub, używając innej terminologii, dysponowania meta-przedstawieniami. Robiąc krok wstecz można powiedzieć, że
istota przypisująca fałszywą myśl innej istocie musi zdawać sprawę sobie sprawę, że posiadanie myśli przez daną istotę, której tę myśl przypisuje, nie jest jedynie sprawą reprezentowania czegoś w umyśle, lecz że posiadanie tej myśli jest połączone z ujmowaniem tej myśli
w określony sposób. Minimalny warunek posiadania tej zdolności pojawia się tylko wtedy,
gdy ktoś różnicuje pomiędzy przedstawieniem a przedstawionym stanem rzeczy oraz między
własnym odbiorem świata a tym, jaki świat jest, czyli jak mówią filozofowie: między opinią
a prawdą [Heil, 1992, s. 200-204]. W innym jeszcze aspekcie można dodać, że spełnianie
wyżej podanych warunków nie byłoby możliwe, gdyby nie świadomość, że myśli cechuje
coś, co za Searlem można nazwać aspektywnym profilem. W trakcie przypisania myśli
innemu podmiotowi ten fakt musi być jakoś dany przypisującemu, gdyż tylko wtedy przypisywana myśl jest ujęciem czegoś jako czegoś, co wyznacza określony sposób odniesienia
[1999, s. 179].
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do zidentyﬁkowanych wyżej warunków, potrzebnych do poradzenia sobie
w teście fałszywego przekonania, pozostaje nabywany język. Mówiąc bardziej precyzyjnie, newralgicznym punktem jest poszukiwanie odpowiedzi
na pytanie, czy zdolność identyﬁkacji reprezentacji jako odrębnej ontycznie
i strukturalnie – wraz z dostrzeżeniem możliwości skwaliﬁkowania jej jako
błędnej lub fałszywej, a dodatkowo niezgodnej z żywionymi potrzebami – jest
możliwe do zrealizowania bez dysponowania rozwiniętą zdolnością językową.

4.3.3. Funkcje języka naturalnego
W ramach omawianego stanowiska przyjmuje się, że istnieją mocne racje
przemawiające za tym, że przyswojenie sobie określonych form językowych
umożliwia rozwinięcie takich zdolności, które umożliwiają przypisanie innej
osobie fałszywego przekonania. W mocnej wersji rozwijanej w tym kierunku
argumentacji twierdzi się, że dziecko najpierw przyswaja sobie język umysłu
– szczególnie te formy zdaniowe, które nazywamy dopełnieniami zdaniowymi
do czasowników związanych z komunikacją w takich konstrukcjach, jak „x powiedział, że p” oraz czasowników psychologicznych w konstrukcjach „x myślał,
że p” – tak, aby użyć tego języka jako swego wewnętrznego sposobu myślenia.
Innymi słowy, twierdzi się, że osobnik ze słabszym opanowaniem języka lub
całkiem bez języka nie byłby w stanie sformułować stosownego przedstawienia innej osoby jako mającej fałszywe przekonanie i stąd nie miałby żadnej
podstawy, by rozumować na temat działań tej osoby [de Villiers, de Villiers,
2003, s. 348]. W tym sensie formułuje się hipotezę, że język naturalny jest
koniecznym prekursorem dla przyswojenia sobie metareprezentacyjnej teorii
umysłu. Stawiając sprawę w ten sposób, musimy pamiętać, że nie chodzi tutaj
o kompetencję językową wziętą en bloc, lecz o pewne jej obszary oraz konteksty
wykorzystywania.
Stawiając taką hipotezę mówi się więc, że pewna specyﬁczna konstrukcja
językowa, jaką jest dopełnienie zdaniowe typu oratio obliqua, umożliwia
tworzenie takich reprezentacji, które pozwalają na ujęcie fałszywości pewnych
stanów mentalnych żywionych przez inne osoby [por. Bloom, 2000, s. 249;
de Villiers, de Villiers, 2002, s. 682-683]. W tym kontekście podkreśla się, że
składnia i semantyka dopełnień zdaniowych są tymi środkami, w których
ucieleśnia się wewnętrzny sposób myślenia, umożliwiający przedstawienie
sobie kogoś jako posiadającego lub kierującego się błędnym przekonaniem.
Stawia się tutaj hipotezę, że zdolność użycia zdań o treściach – jak nazywa
się często owe formy dopełnieniowe ze względu na uzależnienie ich wartości
od psychologicznych czasowników – pozwalają nam uchwycić nie tylko treść
umysłu, lecz także wejść w świat innych umysłów [por. Hale, Tager-Flusberg,
2003]. W tym sensie wielu komentatorów stawia hipotezę:
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Zachodzi ścisła korelacja między niedojrzałą teorią umysłu, osądzaną przez niezaliczenie
testu fałszywego przekonania, a niedojrzałym ujmowaniem struktury syntaktycznej
raportów z postaw (propozycjonalnych) [Segal, 1998, s. 157].

W ramach tego podejścia widać wyraźne odwołanie – w aspekcie ontogenetycznym – do idei Wygotskiego. Podkreśla się, że dziecko ucząc się
języka i mowy w interakcji społecznej, nabywa narzędzia myślenia. Podpisując się pod stwierdzeniami Wygotskiego (a) o różnicy między niższymi
i wyższymi funkcjami psychicznymi oraz (b) o „ekstrakortykalnej” organizacji wyższych czynności psychicznych, uznaje się, że przejście na wyższy
poziom zdolności kognitywnych (wyższy poziom funkcji psychicznych) jest
związane z interioryzacją czegoś, co istniało pierwotnie w planie interpsychicznym. Owa interioryzacja sprawia, że wykształcają się wyższe zdolności psychiczne dotąd nieobecne. Szczególnym środkiem podlegającym
interioryzacji, mającym kluczowy wpływ na powyższe przejście, jest język
lub w ogóle zdolność posługiwania się znakiem [Wygotski, 1971, s. 95-100].
Wraz z interioryzacją języka w formie mowy wewnętrznej, dziecko zaczyna percypować świat nie tylko poprzez swe oczy, lecz także poprzez mowę.
W rezultacie bezpośredniość percepcji „naturalnej” jest zastąpiona przez
złożony proces zapośredniczony i w tym znaczeniu mowa jako taka staje
się zasadniczą częścią rozwoju kognitywnego dziecka [Wygotski, 1971, s. 32].
W tym kierunku idzie także idea, do której wyraźnie przyznaje się de Villiers, że pewne reprezentacje uzyskują swoją fenomenalną rzeczywistość,
czyli podlegają wyraźnemu uświadomieniu, jeśli owe treści znajdują swój
wyraz w języku. Ów wyraz jest, używając terminologii ﬁlozoﬁcznej, wyrazem ostatecznym [por. Bobryk, 1992].
W celu uzasadnienia powyższej hipotezy zwraca się uwagę, że dzieci,
które nie zaliczają testu fałszywego przekonania, przejawiają niedojrzałe
zrozumienie struktury syntaktycznej zdań przedstawiających postawy. Kiedy
zdanie p zostaje umieszczone wewnątrz konstrukcji „x myśli, że p”, to na
pewnym etapie rozwoju dzieci traktują treść tego zdania tak, jakby nie było
ono umieszczone wewnątrz innego zdania. Rejestrują wyłącznie samo p i to
ono stanowi dla nich wyłączny punkt odniesienia. Na przykład na pytanie:
„Kiedy chłopiec powiedział, jak się skaleczył, odpowiadają mówiąc, jak chłopiec
się skaleczył, tak jakby rejestrowały jedynie zdanie „jak się skaleczył” [Segal,
1998, s. 157]. Wiąże się to również z tym, że dzieci nie rejestrują specyﬁki używania czasowników mentalnych, dokonując w ich dopełnieniach podstawień
jednych wyrażeń za drugie. To wiąże się z tym, że na pewnym etapie dzieci
myślą o wszystkich stanach umysłu (myślach, pragnieniach, spostrzeżeniach)
jako o czymś przyklejonym do świata, co wprost odzwierciedla świat. Pamiętamy metaforę użytą przez Gopnik, że reprezentacje umysłowe dzieci
w tym okresie są ujmowane przez nie w metaforze magnesów i pocisków.
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Pragnienia przyciągają świat jak magnes opiłki, przekonania traﬁają w świat
tak, jak każdy wystrzelony nawet na niby pocisk. Z tego powodu dzieci do
trzech lat na pytanie: „co pomyśli Staś, gdy zobaczy zamknięte pudełko po
raz pierwszy”, zgodnie opowiadają, że pomyśli, iż w pudełku są kredki, choć
wiemy, że zostały one podmienione pod nieobecność Stasia, a samo pudełko
jest pudełkiem, w którym dotąd znajdowały się zwykle cukierki. Mało tego,
mówią, że każdy będzie wiedział, że w pudełku są kredki oraz że pudełko
wygląda na takie, w którym są kredki [Gopnik, Meltzoﬀ, Kuhl, 2004, s. 60].
Interpretując te fakty Astington i Gopnik zauważają, że dzieci w tym
okresie nie różnicują pytania „możesz sobie przypomnieć, co było w środku”
od pytania „możesz sobie przypomnieć, co myślałeś, że było w środku”. Podkreśla się dalej, że aby zrozumieć zmianę po stronie myśli, dziecko musi być
w stanie powiedzieć, że „Wcześniej myślałem, że to był X, zaś teraz myślę, że
to jest Y”. Od innej strony zauważmy, że dzieciom, którym pokazano srebrne
pudełko znajdujące się na górnej półce, a następnie wyjaśniono, że jest ono
wypełnione cukierkami, zadawano dwa pytania czy ktoś kto zobaczy po raz
pierwszy srebrne pudełko (a) będzie wiedział, że na półce znajduje się srebrne
pudełko i (b) będzie wiedział, że na górnej półce znajdują się cukierki. Dzieci
nie radzące sobie z testem fałszywego przekonania na oba pytania odpowiadały twierdząco, dokonując podstawienia „cukierki” za „srebrne pudełko”
[por. Astington, Gopnik, 1988; Segal, 1998, s. 157; Białecka-Pikul, 2002, s. 193].
Te ustalenia, obracające się wokół syntaktycznych i semantycznych
właściwości zdań dopełnieniowych, podpowiadają dokładnie, dlaczego
dzieci nie rejestrują żadnych trudności w zamianie jednych wyrażeń na
drugie w dopełnieniach zdaniowych wyrażających postawy propozycjonalne. Bez rejestracji zmian po stronie dopełnienia nie wydaje się, aby było
możliwe pozytywne zaliczenie testu fałszywego przekonania [Astington,
Gopnik, 1988, s. 34]. Brak odpowiedniego zrozumienia semantyki danych
struktur jest traktowany jako czynnik rzutujący na ich tendencję do myślenia, że prawdziwość stwierdzeń zawierających czasowniki mentalne jest
określana wprost ze względu na rzeczywistość. Używając pewnego żargonu
ﬁlozoﬁcznego, można powiedzieć, że nawet jeśli zdarza się, że dzieci stosują
konstrukcje z czasownikami mentalnymi, to używają ich w referencjalny
sposób, jako typ wypowiedzi de re. Nie dostrzegając specyﬁcznych własności
owych zdań, które zbiorczo można określić mianem intensjonalności lub
nieprzezroczystości, trudno im zrozumieć, że zdania te wskazują na treści
(myśli i pragnienia), a dalej, że ich wartość jest uzależniona od nadrzędnych
mentalnych czasowników oraz że zdarzenia w nich opisywane są zrelatywizowane do stanu wiedzy podmiotu. Dodatkowo podkreśla się, że cały
szereg badań dotyczących dzieci głuchych, pozbawionych bogatego dostępu
do języka naturalnego, wykazuje znaczne opóźnienie w przyswajaniu teorii
umysłu [de Villiers, de Villiers, 2000].
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Kiedy opisuje się z kolei przypadki dzieci zaczynających zdawać pozytywnie test fałszywego przekonania, to zwraca się uwagę, że zbiega się to
z okresem, kiedy wypowiedzi dzieci stają się dłuższe, strukturalnie bardziej
złożone, a obok struktur współrzędnych pojawiają się struktury podrzędne
[por. Smoczyńska, 1997; Kielar-Turska, Białecka-Pikul, 1993]. Podkreśla się
także, że istnieje okres, kiedy pojawiają się zdania celownikowe oraz konstrukcje językowe pozwalające na udzielanie odpowiedzi „dlaczego”, wymagające przeprowadzenia wnioskowania i myślenia przyczynowo-skutkowego
[por. Białecka-Pikul, 2002, s. 51]. Szczególnie ważne dla pokazania udziału
rozwoju kompetencji językowej w pozytywnym zaliczaniu testu fałszywego
przekonania są ustalenia Blank i Franklin. Analiza różnych etapów poznawczej złożoności wypowiedzi, będąca zarazem opisem różnych poziomów
sprawności komunikacyjnych dzieci, pokazywała, że od etapu trzeciego
i czwartego, kiedy to pojawiają m.in. sprawności metajęzykowe i zdolności
tworzenia zdań podrzędnych, sprawności językowe (komunikacyjne) przesądzają o pojawieniu się sprawności poznawczych. Pojawienie się aktywnego
udziału języka zbiega się z okresem, kiedy odległość między materiałem
dostępnym percepcyjnie a językiem, który dziecko musi rozumieć, powiększa
się, tzn. język nie jest jedynie odbiciem percepcyjnie dostępnej rzeczywistości.
Sprawa ta jest niezmiernie ważna, jeśli zdamy sobie sprawę, że przypisanie
fałszywego przekonania nie jest ani odzwierciedleniem czegoś, co znajduje
się w otoczeniu przypisującego, ani nie jest odzwierciedlona w jego własnym
poglądzie na świat. W interesującym nas aspekcie powyższy opis rozwoju
językowego i poznawczego został użyty do zbadania związku, w jakim
rozwój językowy wpływa na reprezentację stanów umysłowych innych
osób. Wielowątkowe badania w tym zakresie przedstawia Białecka-Pikul.
Zastosowane metody korelacyjne pokazują, że rozwój rozumienia stanów
mentalnych innych osób jest silnie uzależniony od rozwoju sprawności językowej. Innymi słowy, rozwój zdolności językowej przesądza o zdolności
przypisania innemu podmiotowi fałszywego przekonania.
Lansuje się tutaj tezę, że pozytywne rozwiązanie testu fałszywego
przekonania wymaga trzech zdolności uważanych za zdolności językowe
lub językowo związane.
A. Podkreśla się, że chodzi tutaj o zdolność skupienia się na myśli – na jej konkretnej
treści i formalnych właściwościach. W tym aspekcie przypisywana myśl musi być
nie tylko dostępna dla podmiotu dokonującego atrybucji, lecz musi także mieć dla
niego określoną fenomenalnie realność. W tym kontekście stawia się hipotezę, że
owa myśl musi być ucieleśniona w jakimś nośniku, musi być w czymś utrwalona
i wyrażona. Za ów nośnik uważa się język naturalny.
B. Podkreśla się dalej, że ujęcie myśli partnera nie może być odwzorowaniem własnego
punktu widzenia ani prostym odbiciem dostępnego w otoczeniu fragmentu świata.
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Aby dojść do tego poglądu podmiot nie tylko musi wejść w sytuację konwersacyjną,
ale także, posługując się dopełnieniami zdaniowymi, przypisywać myśli swojemu
interlokutorowi.

C. Twierdzi się w końcu, że podmiot musi być zdolny do zarejestrowania różnicy między
myślą a postawą oraz zdania sobie sprawy, że elementy myśli są zrelatywizowane
do perspektywy podmiotu. W tym kontekście mówi się, że chodzi o zdolność zarejestrowania różnicy między „p” a konstrukcją, w której „p” pojawia się w zdaniu „x
myśli, że p” oraz zdolność zrozumienia, że „p” w kontekście „x myśli, że p” cechuje
tzw. nieprzezroczystość referencjalna.

Wydaje się, że sprawa kluczowa kryje się w czynniku ostatnim. Dwa
pierwsze wydają się warunkami wstępnymi, koniecznymi jednakowoż do
zrealizowania wiedzy wyrażonej w czynniku trzecim. Zdolność dostrzeżenia, że ktoś kieruje się fałszywą myślą zakłada bowiem dojrzenie, że myśli
w pewnych kontekstach są nieprzezroczyste referencjalnie. Innymi słowy,
zdolność ta zakłada nie tylko umiejętność odniesienia się do myśli, lecz także
dostrzeżenie kontrastu między dwoma przekonaniami czy też doznania czegoś
w rodzaju fenomenu zdziwienia, że żywione przez drugą osobę przekonanie
okazuje się błędne. Zdziwienie, jak podkreśla Davidson, wymaga kontrastu
między tym, o czym byłem przekonany a przekonaniem, do którego doszedłem.
Taka świadomość jest przekonaniem dotyczącym przekonania – jest więc
wyraźną świadomością drugiego rzędu [Davidson, 1992, s. 248]. Jest to kwestia kluczowa, jeśli uświadomimy sobie, że pewne testy mające za przedmiot
przyczynowość intencjonalną (lub wprost przypisanie fałszywego przekonania)
odwołują się do kategorii zdziwienia [de Villiers, de Villiers, s. 2000, s. 211-213;
Haman, 1992, s. 249]. Kluczowe dla sprawy jest jednak twierdzenie, że zanim
dziecko zacznie w ten sposób rozumować na temat stanów umysłu innych
osób, musi przyswoić sobie – jak mówi de Villiers, Peterson, Perry – język
umysłu. Użycie tego języka, w którym kluczową rolę odgrywają dopełnienia
zdaniowe do zdań głównych z czasownikami psychologicznymi, jest środkiem
umożliwiającym zrealizowanie wymaganych operacji myślowych. W jakimś
sensie przyjmuje się, że sprawność językowa daje podstawy do wykształcenia
się tych stanów umysłowych (tego typu reprezentacji), które umożliwiają
zdanie testu fałszywego przekonania. Zdolność myślenia o stanach umysłu
oraz rozumienie subtelnej różnicy między postawą a treścią wspiera się na
nabytych zdolnościach językowych. Jest tutaj ukryta wizja, która sięga do
idei przewodniej Wygotskiego, a której sens polega na tym, że na pewnym
etapie rozwoju język przeﬁltrowuje myśl, staje się jej wewnętrznym rusztowaniem i przejmuje funkcje kierownicze oraz regulacyjne wobec myślenia.
Język staje się zasadniczą częścią rozwoju kognitywnego [por. de Villiers, de
Villiers, 2003, s. 347-349; Blank, Franklin, 1980; Białecka-Pikul, 2002, s. 53-54].
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Widoczna jest tutaj klarowna hipoteza, że dojrzenie nieprzezroczystości
myśli w pewnych kontekstach możliwe jest tylko wtedy, gdy podmiot dysponuje rozwiniętą władzą językową. Innymi słowy, stawia się hipotezę, że
„psychologiczne [kognitywne – A. G.] zdolności używają reprezentacji, które
są dostępne wyłącznie przez władzę językową” [Segal, 1998, s. 151]. Mówi się
więc, że język pozwala nam uchwycić treść umysłu i relatywność naszych
przekonań oraz stanów wiedzy. Co ważne, mówi się dalej, że opanowanie
odpowiednich struktur językowych, o których mówiliśmy wyżej, zaprasza
nas do rozważania możliwych światów innych umysłów i jest traktowane
jako jedyny środek, który czyni takie rozważania możliwymi [por. de Villiers, de Villiers, 2000; 2003]. Wszystko to razem prowadzi do twierdzenia,
że psychologiczna zdolność atrybucji innym podmiotom myśli uzależniona
jest od rozwinięcia pewnych zdolności językowych. Taka konstatacja jest
konsekwencją twierdzenia, że psychologiczna zdolność obecna w atrybucji
myśli (szerzej w umiejętności czytania myśli i pragnień innych osób) używa
reprezentacji ucieleśnionych w języku. To prowadzi do końcowego wniosku,
że nieprzeroczystość i intensjonalność, które wyróżniają atrybucje myśli
innym podmiotom, są niedostępne pod nieobecność języka. W tym sensie
intencjonalne wzniesienie obecne w przypisywaniu myśli wymaga semantycznego wzniesienia. Reasumując, twierdzi się, że „język jest koniecznym
prekursorem dla nabycia metareprezentacyjnej teorii umysłu oraz że nabycie
struktur dopełnień zdaniowych jest krytycznym momentem w utworzeniu
reprezentacji fałszywego przekonania”[de Villiers, de Villiers, 2002, s. 282].
Uważa się, że fałszywość jest własnością bardzo trudną do przedstawienia
pod nieobecność syntaktycznie rozbudowanego systemu symbolicznego.
Mówiąc bardziej szczegółowo, podkreśla się, że dziecko najpierw przyswaja
sobie język umysłu – musi go opanować zanim może rozumować na temat
umysłu – gdyż używa tego języka jako swego wewnętrznego sposobu myślenia
[Garﬁeld, Peterson i Perry, 2000]. Dziecko, które nie ma opanowanego języka
publicznego (tych formuł językowych) pozwalającego mówić o umyśle, nie
jest w stanie wytworzyć reprezentacji, która umożliwiałaby atrybucję myśli
innym podmiotom [de Villiers, de Villiers, 2003, s. 248]. W efekcie wyciąga
się wniosek, że w umiejętności czytania myśli innych podmiotów język nie
ma charakteru jedynie wyjaśniającego, ale nade wszystko charakter warunkujący ukształtowanie się opisywanej przez nas kognitywnej zdolności.
W konsekwencji przyjmuje się, że zdolność ujęcia myśli innych osób jest
rodzajem zdolności psycholingwistycznej. W tym twierdzeniu chodzi o to,
że język stanowi ważną bazę danych, do których odnosi się pewien rodzaj
zdolności ważnych dla poradzenia sobie w teście fałszywego przekonania36.
36
W tekście Linguistic determinism and the understanding of false beliefs J. de Villiers i P. de Villiers pokazują, że opowiedzenie się za takim rozwiązaniem jest jednocześnie
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Osobnik ze słabszym opanowaniem języka lub całkiem bez języka nie byłby w stanie
sformułować stosownego przedstawienia innej osoby mającej fałszywe przekonanie i stąd
nie miałby żadnej podstawy, by rozumować na temat działań tej osoby. Osobnik taki nie
tylko nie potraﬁłby dać adekwatnego wyjaśnienia tego, dlaczego ktoś postępuje dziwnie
(nie mając terminów, w których mógłby wyrazić to tak, byśmy byli usatysfakcjonowani),
lecz także nie zdołałby wykazać się zrozumieniem, dlaczego osoba ta zachowywała
się w taki sposób, w jaki się zachowywała. Innymi słowy, niemożliwa byłaby żadna
przepowiednia [de Villiers, de Villiers, 2003, s. 338].
Pokazane dane ilustrują doniosłość wpływu języka na dziecięcą teorię umysłu. Okazuje
się, że język nie tyle oddaje lub komunikuje nasze myślenie o umysłach innych, pragnieniach i intencjach, ile ze względu na znajomość specyﬁcznych struktur językowych
rozwija on naszą zdolność do określonego przypisywania sobie samemu i innym stanów
mentalnych, co nadaje językowi rolę znaczącą w rozwoju dziecięcych teorii umysłu
[Hale, Tager-Flusberg, 2003, s. 24].

4.3.4. Zdolności komunikacyjne
W ramach tej wizji obecna jest także argumentacja innego typu, taka
mianowicie, która nie koncentruje się wprost na wybranych konstrukcjach
gramatycznych, lecz ciężar uwagi przenosi na pokazanie, że opanowywanie
języka i wejście w sytuację komunikacyjną z innymi podmiotami połączone
jest z przemianą, która polega na tym, że na pewnym etapie język przejmuje
w myśleniu funkcje kierownicze i regulujące. Najogólniej mówiąc, sytuacja
konwersacyjna tworzy istotne ramy, właściwy locus, do tego, by dzieci przypisując myśli innym podmiotom nauczyły się, jak to jest być istotą posiadającą
myśl. Język nie tylko pełni funkcję regulującą i umożliwiającą atrybucje myśli
innym podmiotom, lecz owa atrybucja jest traktowana jako warunek, dzięki
któremu podmiot uczy się, co to znaczy posiadać myśl. W tym sensie komunikacja z innymi nie jest jedynie środkiem, dzięki któremu nabywamy język,
wymieniamy nasze doświadczenia i uczymy się, że inni mają myśli i umysły,
ale także, że my sami posiadamy myśli i mamy umysły [por. Białecka-Pikul,
2002, s. 47]. Komunikacja werbalna z innymi, obserwacja innych umysłów,
a w konsekwencji przypisywanie stanów mentalnych innym podmiotom, jest
tym, co pozwala nam zdobyć wiedzę o naszym własnym umyśle. Jest w tym
wszystkim zawarta wyraźna sugestia, że wiedza o naszym umyśle – jak
odrzuceniem trzech teorii: pierwszej, która opiera się na haśle „conceptual understandings
of the mind develops first and are the basis onto which language maps”, drugiej, której myślą
przewodnią jest idea „conceptual understanding of mind develops first but the child’s underlying competence may be masked in theory of mind test by linguistic complexity and
pragmatic features of the language of the task”, oraz trzeciej, która wyraża sie w twierdzeniu „language facilitates social cognition and development of a theory of mind by focusing
attention on the mental explanation of behavior” [2000, s. 193-197].
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twierdzą Gopnik, Kuhl, Metzoﬀ – zdobywana jest poprzez obserwację innych
ludzi. W ich opinii za pozornie słuszne trzeba uznać twierdzenia, że dzieci
popełniają błąd przypisując własne myśli innym podmiotom, czyli że lepiej
znają swój umysł niż umysły innych osób. Z badań, o których mówiliśmy,
wyprowadzają nawet wniosek, że sposób nabywania przez dzieci zdolności
atrybucji myśli, operowania kategorią myśli i szerzej umysłu, obala „jedną z najstarszych i najbardziej cenionych doktryn ﬁlozoﬁcznych, nazywaną doktryną
autorytetu pierwszej osoby” [s. 61]. Ta perspektywa leży u podłoża twierdzeń,
których wspólnym mianownikiem jest uznanie, że rozwinięcie zdolności
konwersacyjnych dziecka umożliwia nabycie zdolności do przedstawiania
sobie fałszywych przekonań innych osób i w następstwie do uświadomiania
sobie własnych myśli. W takiej sytuacji język staje się warunkiem koniecznym
posiadania wiedzy o własnych myślach i własnym umyśle. Nie można mieć
myśli o własnych myślach nie będąc zdolnym do przypisania myśli innym
podmiotom. Do odkrycia własnych myśli – ze względu na przyjmowane zależności językowe – potrzebny jest drugi jako ten, któremu przypisuje się myśli.
Przedstawione wnioski, opierające się na badaniach empirycznych, korelują
z wynikiem konceptualnej analizy przeprowadzonej przez Davidsona. Dobrze
będzie tu przypomnieć kilka jego twierdzeń, aby zobaczyć wyraźnie, jakie
są rzeczywiste konsekwencje empirycznie konstruowanej powyżej hipotezy.
W interesującej nas części swojej argumentacji Davidson dochodzi do wniosku,
że odkrycie i zauważenie własnej perspektywy patrzenia na świat jest konsekwencją triangulacji domagającej się dwóch istot. Triangulacja wyznaczona
jest formalnie przez dwa podmioty oraz obiekty lub zdarzenia, na które
one wzajemnie reagują. Co ważniejsze, jest ona podstawowym kontekstem,
w którym pojawia się możliwość bycia interpretatorem, bez czego z kolei
nabycie całego szeregu pojęć – takich jak wspólny świat, myśli czy odróżnienie
prawdy i fałszu – nie byłoby możliwe. Podkreślmy również, że odniesienie
się do kontekstu triangulacji jest ujmowane jako źródło dostrzeżenia błędu,
pojawiającego się wskutek sytuacji, w której podmiot a zauważa, że podmiot b
przestaje reagować na jakiś przedmiot w sposób poprzednio dla nich wspólny,
czyli wtedy, kiedy załamuje się wspólna korelacja relacji na trzeci kąt trójkąta.
W pewnej perspektywie jako końcowy wniosek podaje się albo twierdzenie,
że przypisywanie myśli wymaga interpretowania mowy albo twierdzenie, że
pojęcie myśli jest związane z pojęciem języka [por. Davidson, 1992, s. 242].
Obecny kontekst rozważań podpowiada, że za końcowy wniosek przeprowadzonej analizy trzeba uznać twierdzenie, że udana triangulacja, której
konstytutywnym składnikiem jest komunikacja, ustala związek między przypisaniem myśli innym podmiotom a zdolnością do przypisania myśli sobie
samemu. Na charakter i kierunek tego związku w istotnym sensie rzutują
wyjaśnienia Davidsona z tekstu The Emergence of Thought, wieńczące rozważania na temat triangulacji. Okazuje się, że to właśnie triangulacja jest tym

Źródło: Academicon.pl



jzyk a mylenie o mylach

kontekstem, który umożliwia nam ujęcie tego, w jaki sposób doświadczenie
– świat zewnętrzny – nadaje treść naszym myślom i na dodatek odsłania, że nie
tylko język, lecz i sama myśl jest z konieczności społeczna [tenże, 1998, s. 13].
W efekcie przypisanie sobie samemu myśli jest końcowym ogniwem procesu,
którego początkiem jest komunikacyjna triangulacja, a etapami pośrednimi
nabycie pojęcia obiektywnego świata, kontrastu między prawdą a fałszem, pojęcia myśli oraz możliwości bycia w błędzie. Tym samym poznawcza dynamika
drugiego rzędu, odnosząca się do własnych myśli, jest możliwa tylko wtedy, gdy
istnieje ukonstytuowana już dynamika poznawcza drugiego rzędu, mająca za
swój przedmiot myśli innych podmiotów. Uznanie tego wniosku oraz etapów
do niego prowadzących pokazuje, co to znaczy przyjąć perspektywę, której
punktem startu jest triangulacja, konwersacja i bycie interpretatorem mowy
innych podmiotów. Widzimy wyraźnie, że końcową konsekwencją jest nie
tylko twierdzenie, iż język poprzedza teorię umysłu, oraz że myśl związana
jest z językiem, lecz również twierdzenie, że przypisanie sobie myśli jest tylko
wtedy możliwe, gdy dokonujemy aktów atrybucji myśli innym podmiotom37.

4.4. Wnioski: Od języka do zdolności kognitywnych
Obie przywołane wersje argumentacji, z których pierwsza koncentruje się
na pokazaniu, jak język – szczególnie dopełnienia zdaniowe – staje się wewnętrzną formą myślenia oraz druga, która za kluczową uważa „linię” konwersacji (triangulacji) utworzonej przez język pomiędzy dwoma podmiotami,
są istotnie splecione i tworzą jeden model nawzajem się uzupełniający. Obie
wersje argumentacji opierają się na założeniu, że treściowe stany mentalne
wymagają pośrednictwa reprezentacji językowej i stąd w perspektywie ontogenetycznej twierdzi się, że zdolności językowe przesądzają o sprawnościach
do reprezentowania zarówno cudzych, jaki własnych myśli. O tej wspólnocie
interesów mówi Astington w jednym ze swoich tekstów:
Rola dziecięcych zdolności językowych w rozwoju rozumienia fałszywych przekonań
jest złożona, gdyż język kluczowy jest w dwóch wymiarach. Dostarcza on środków do
przedstawienia fałszywego przekonania w opozycji do tego, co prezentuje świat oraz
jest środkiem, dzięki któremu dzieci stają się świadome przekonań zarówno co do

37

Jest w tych twierdzeniach zawarta jeszcze inna głęboka filozoficzna teza (do której
wrócimy w dalszej części wywodu), która mówi, że przypisanie sobie samemu myśli zakłada
umiejętność przypisania myśli innym podmiotom. Tezę tę w sposób klarowny eksplikuje
P. Strawson w tekście Osoby, gdy pisze: „możemy przypisać stany świadomości sobie tylko
wtedy, gdy możemy przypisać je innym” [s. 26].
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treści, jak i postawy (tj. co ktoś myśli i że myśli). Niektórzy badacze koncentrują się na
reprezentacyjnym aspekcie, argumentując, że nabycie syntaktyki dopełnień zdaniowych
jest tym, co dostarcza odpowiedniego formatu do zrozumienia fałszywych przekonań.
Inni z kolei koncentrują się na komunikacyjnym aspekcie języka, argumentując, że konwersacja kieruje uwagę dzieci na odkrycie stanów mentalnych. Badacze mogą kierować
swoją uwagę na jedną bądź drugą kwestię, kluczowe jest jednak to, że obu podejść nie
należy traktować jako stanowisk rywalizujących ze sobą, lecz jako uzupełniających się
nawzajem [Astington, 2001, s. 686].

Opisana w ten sposób atrybucja myśli innym podmiotom okazuje się
być nie tylko jednym z wielu przykładów dynamiki poznawczej drugiego
rzędu, świadczącym, że rola języka ma charakter generatywny w zaistnieniu
określonych reprezentacji myślowych, lecz okazuje się być kanonicznym
przykładem w uzasadnieniu hipotezy wiążącej dynamikę poznawczą drugiego rzędu z językiem. Wydaje się, że ustalenia w tym obszarze wyraźnie
pokazują, iż myśli docelowe udostępniające się w dynamice poznawczej
drugiego rzędu są jednostkami językowymi. Innymi słowy, że treściowe
stany mentalne podlegające świadomej inspekcji wymagają pośrednictwa
reprezentacji wewnętrznej w postaci zinterioryzowanego języka naturalnego.
Język udostępnia więc odpowiednie zasoby i środki umożliwiające przypisanie
myśli innym podmiotom. Na tej podstawie twierdzi się, że (a) psychologiczne
zdolności opisane przez nas w punktach od (1) do (9) korzystają z przedstawień
udostępnianych przez władzę językową oraz że (b) syntaktyka sprawozdań
postaw propozycjonalnych jest koniecznym warunkiem teorii umysłu [Segal,
1998, s. 158]. Język jest zatem traktowany jako konieczny prekursor dla zdolności niezbędnych do radzenia sobie z problemem, który zbiorczo nazwa się
testem fałszywego przekonania. Język umożliwia uzyskiwanie przez myśl
odpowiedniej złożoności zarówno w aspekcie syntaktycznym, jak i semantycznym, co z kolei sprawia, że podmiot uzyskuje zdolność przypisywania
myśli innemu podmiotowi [Hale, Tager-Flusberg, 2003; por. Smith, 1996].
Ujęcie tych kwestii w ten sposób sprawia, że zawartość stanów przekonaniowych ujęta zostaje w formie zdaniowej w sposób dosłowny. Idąc tym
tropem trzeba przyjąć, że na zawartość treściową przedstawienia, które
komuś przypisujmy, mają wpływ gramatyczne, ortograﬁczne i fonologiczne
własności, będące elementem samego przedstawienia, skoro jego zaistnienie
traktowane jest analogicznie do wytworzenia zdania w języku naturalnym. Wówczas nie tylko zamiana np. terminu „tuzin” na „dwanaście” czy
„bławatek” na „chaber” może być problematyczna, ale i zamiana terminu
„rzekomo” na „podobno” w zdaniu „Kasia jest przekonana, że Julia podobno/
rzekomo się zakochała”. Mało tego, wydaje się również, że w takiej sytuacji
każda najdrobniejsza zmiana w zapisie lub wymowie – nawet ta, która nie
jest związana z zabarwieniem emocjonalnym czy stylem, może różnicować
przedstawienia w naszych umysłach, o ile oczywiście reprezentacje te (ich
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sens, siła, efektywność kauzalna) związane są istotnie z językiem. Ustawienie
sprawy w ten sposób przekonuje nas, że mówimy tutaj o takim rodzaju myśli,
w którym język odgrywa rolę generatywną, czyli o takim rodzaju myśli, który
nie jest po prostu odbijany lub rozszerzany poprzez używanie języka, lecz
którego samo istnienie bezpośrednio zależy od języka [Clark, 1998, s. 179].
W konsekwencji zauważmy, że w takiej sytuacji np. przypisanie Stasiowi
myśli, że wie, że mecz został odwołany byłoby przypisaniem mu innej myśli
niż wtedy, gdybyśmy powiedzieli, że „Staś wie, że mecz został anulowany”
[por. Segal, 1998]. Nie ma innego wyjścia, jeśli przyjmiemy, że reprezentacje
językowe są wewnętrznym sposobem myślenia oraz że język jest koniecznym
prekursorem dla posiadania metareprezentacyjnej teorii umysłu. Pamiętamy,
że w dynamice drugiego rzędu kluczowa jest fenomenalna a nie jedynie
ﬁzyczna realność myśli. Owa fenomenalna realność myśli – wedle tego
rozwiązania – dana jest tylko w języku i to ona decyduje o osadzeniu myśli
w konkretnej strategii rozwiązywania jakiegoś problemu lub podejmowania
działania – o ile oczywiście dana aktywność prowadzona jest na poziomie
świadomym. Taka sytuacja prowadzi do „hiperwrażliwości” treści naszych
postaw, uzależnienia ich od najdrobniejszych zmian. Mielibyśmy wtedy do
czynienia także z czymś, co można by określić mianem hiperdrobnoziarnistości naszych treści, z którą trudno byłoby sobie poradzić. Takie stanowisko,
o czym jeszcze powiemy, mogłoby prowadzić do wyeliminowania pojęcia
synonimiczności.
W takiej sytuacji dochodziłoby tu albo do wyeliminowania kategorii
myśli jako czegoś samodzielnego, uprzedniego i wspólnego dla wielu językowych wypowiedzi, albo do zepchnięcia myśli na boczny tor38. Gdybyśmy
mieli zinterpretować to w pierwszy sposób, to należałoby się powołać na
twierdzenie Wittgensteina zamieszczone w Niebieskim zeszycie, mówiące, że wyrażenia: „mówić coś” (to say something), „myśleć coś” (to think
something) tylko z pozoru odnoszą się do dwóch równoległych procesów.
Mając z kolei na uwadze stwierdzenie mówiące o zepchnięciu myśli na
drugi tor, przypomina się metafora Clarka, która mówi, że po przejęciu
kontroli języka nad naszym myśleniem słowa publiczne i ich wewnętrzna
interioryzacja działałyby jak wiszące w powietrzu korzenie namorzynów,
które co najwyżej od czasu do czasu obmywane byłyby przez wody myśli.
W konsekwencji musimy wiedzieć, że jest to wizja, która – korzystając ze
38

W tym podejściu widzimy wyraźne odrzucenie tych teorii, które odwołują się pierwotnie do idei myśli lub intencji. Jest w tym obecny zatem sprzeciw wobec tych teorii znaczenia, które odróżniają myśl od znaczenia konwencjonalnego oraz próbują w opisie znaczenia jakiejś wypowiedzi odwołać się do samej myśli lub tego, co ktoś ma w głowie – intencji,
z jaką wypowiada to, co wypowiada. Jak pokazywaliśmy w rozdziale III, chodzi tu nie tylko
o teorie, które odwołują się do idei Locke’a czy Augustyna, ale także tych, które odwołują
się do Fregego czy Grice’a, Searle’a, czy nawet Fodora.
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słów Wygotskiego – uznaje, że „myśl nie jest wyrażana w słowach, lecz
spełnia się w słowie” [1971, s. 423]. W jakiś sposób widać tutaj tendencję do
uznania, że nasze poznanie cechuje się „upośrednieniem”, co jest skutkiem
generalnej tendencji, w ramach której nasze poznanie drugiego rzędu spełnia
się w języku. Innymi słowy, można powiedzieć, że przy klasycznym pytaniu
o rodzaj poznania cudzych stanów mentalnych w ramach tego podejścia
mamy do czynienia z pośrednim sposobem poznania39.

4.5. Alternatywna charakterystyka testów fałszywego przekonania
Chcąc pokazać bardziej zasadniczy sprzeciw wobec tego rozwiązania, trzeba od samego początku zauważyć, że stanowiska dystansujące się wobec
hipotezy mówiącej, iż rozwój zdolności językowych (komunikacyjnych)
poprzedza i warunkuje osiągnięcie wymaganego stanu rozwoju potrzebnego do pozytywnego zdania testu fałszywego przekonania można podzielić
na dwie grupy. Do pierwszej grupy stanowisk dystansujących się wobec
rozwiązania nadającego pierwszeństwo językowi nad teorią umysłu należą
te, które przyjmują istnienie wrodzonego modułu teorii umysłu oraz argumentują przeciw hipotezie deﬁcytu pojęciowego, mającego być przeszkodą
w poprawnym rozwiązaniu testu fałszywego przekonania i jednocześnie
przyjmują istnienie odmiennego obok języka naturalnego języka myśli [Leslie,
1994; Fodor, 1992]. Do drugiej grupy można zaliczyć te propozycje, w ramach
których mówi się, iż zdolności komunikacyjne (warunki posługiwania się
językiem) zakładają rozwiniętą przez podmiot teorię umysłu.

4.5.1. Od teorii umysłu do języka
W ramach pierwszego podejścia, które prezentuje mi. in. Fodor, przyjmuje
się, że dziecięca teoria umysłu nie przechodzi żadnej zmiany w takim
wymiarze, jak to ujmuje przedstawiona wyżej teoria. Zmianie podlegają
sposoby wykonania pewnych zdolności, nie zaś same zdolności [Fodor, 1992,
s. 284]. Ujmując rzecz krótko, zamiast teorii kompetencji oferuje się tutaj
teorię wykonania. Dziecko dysponuje wrodzoną teorią umysłu, jednakże
39

Jest to wizja, która nie tylko nadaje pierwszeństwo językowi nad teorią umysłu i która
mówi, że nie byłoby mowy o przypisaniu sobie myśli (i innych stanów umysłowych), jeśli nie
bylibyśmy uprzednio zdolni do przypisania myśli (innych stanów) innym podmiotom, lecz
która wyklucza również możliwość bezpośredniego poznania stanów umysłowych innych
osób [por. Ingarden, 1971, s. 405-427; Stępień, 1999, s. 140-143].
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w wykonywanych przez siebie działaniach korzysta wyłącznie z tzw. prostszych heurystyk i w tym sensie posiadana przez nie teoria umysłu różni się
od posiadanej przez dorosłych. Liczba branych pod rozwagę przedmiotów
intencjonalnych jest bowiem ograniczona jedynie do przekonań i pragnień,
nie obejmuje zaś podejrzeń, przypuszczeń itd. W teście fałszywego przekonania dziecko przed ukończeniem czwartego roku życia wybiera najczęściej
pierwszą z dwóch heurystyk:
H.1. Przewidywanie, że podmiot zachowa się w sposób, który zaspokoi jego pragnienia.
H.2. Przewidywanie, że podmiot zachowa się w sposób, który zaspokoi jego pragnienia,
gdyby jego przewidywania były prawdziwe.

Pierwsza heurystyka jest prostsza obliczeniowo i mówi: ludzie działają
tak, aby spełnić swoje pragnienia, co w okolicznościach charakterystycznych
dla testu fałszywego przekonania okazuje się wyborem błędnym [Fodor, 1992,
s. 286-287]. W zasobach umysłowych dziecka obecne są obie wspomniane
heurystyki, a problem, który mają dzieci niezdające testu fałszywego przekonania, polega jedynie na błędnym wyborze. W toku rozwoju nie dochodzi
do wykształcenia się nowej struktury konceptualnej, lecz pojawia się jedynie
pewna zdolność wykorzystywania heurystyki poznawczo bardziej skomplikowanej i wymagającej dokonywania większej ilości obliczeń. Nie ma więc
tutaj miejsca na jakąś formę rozwoju, która prowadziłaby – przykładowo
pod wpływem nabywanego języka – do wykształcenia nowych form reprezentacji świata. Musimy pamiętać, że głoszone w tym kontekście twierdzenia są elementem większej całości, dotyczącej krytyki poglądu mówiącego
o nabywaniu pojęć drogą uczenia się. Fodor dowodzi, że jeśli proces uczenia
jest ujmowany jako stawianie i potwierdzanie hipotez, to przejście od fazy
rozwojowej bardziej prostej (i) do fazy bardziej złożonej (i+1) nie może być
wynikiem procesu uczenia. W jednym aspekcie chodzi mu o to, że formułowanie hipotez „X jest miw (dowolne słowo) wtedy i tylko wtedy X jest ...” nie
mówi skąd pochodzą hipotezy oraz pojęcia, w których są formułowane, zaś
w drugim aspekcie o to, że już na etapie pierwszym (i), czyli formułowania
hipotez, potrzebujmy zasobów pojęciowych z poziomu (i+1). Fodor przyjmuje
więc dwa mocne twierdzenia: jedno, że organizm jest zamkniętym systemem,
wysuwającym hipotezy wobec świata oraz drugie, że nie można nauczyć się
czegoś nowego i to ze względów czysto logicznych [Fodor, 1995, s. 150-159;
por. Żegleń, 2003, s. 172-173]. Zgodnie z tymi ustaleniami efektywny system
reprezentacji nie może pojawić się w rezultacie rozwoju, lecz w jakimś sensie
musi być immanentnym i wrodzonym składnikiem umysłu. Nośnikiem myśli
nie może być język naturalny, reprezentacje kognitywne nie mogą pojawiać
się w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych, a ich nośnikiem może
być jedynie jakiś rodzaj wrodzonej lingua mentalis (Mentalese).
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Odpowiedź na podaną wyżej propozycję, gdy koncentrujemy się nade
wszystko na testach fałszywego przekonania, może mieć różny charakter.
Można argumentować wprost, że taka propozycja, odwołując się wyłącznie
do języka myśli (Mentalese), pomija wartość języka naturalnego. Innymi
słowy, podkreśla się tutaj, że w ramach propozycji opartej na idei języka
myśli błędnie identyﬁkuje się nie tylko rolę języka w naszym poznaniu, lecz
nadinterpretowuje się dane empiryczne mające świadczyć o zdolnościach
kognitywnych istot nieposiadających języka. Wiele z tych argumentów
podaliśmy w punkcie 3.3. Z punktu widzenia teorii, którą przedstawiliśmy,
pewne argumenty przeciw Fodorowi podają J. de Villiers i P. de Villiers. Zauważają, że przy uwzględnieniu konceptualnego argumentu Fodora, mającego
pokazywać, że zdolności reprezentacyjne podmiotu da się wytłumaczyć
wyłącznie w oparciu o istniejący język myśli, trudno jest zrozumieć rolę
języka naturalnego jako „wyzwalacza” wrodzonej reprezentacyjnej struktury
w poznaniu. Chodzi tutaj o to, że trudno jest pojąć, co miałoby znaczyć
twierdzenie, że język wyzwala (triggers) uśpione reprezentacyjne zdolności
podmiotu, jeśli dzięki temu nie pojawia się żadna nowa realna zmiana w zastanych już formach reprezentacji. Gdyby przyjąć, że pewien kognitywny
komponent w jakiś sposób żyje kosztem rozwiniętych zdolności językowych
oraz że dla wytłumaczenia pewnych wykonań systemu kognitywnego nie
wystarczy odwołać się do zdolności zawartych w ramach jednego modułu
poznawczego, to utrzymując twierdzenie Fodora i uznając jednocześnie
wartość języka naturalnego, trzeba byłoby dopuścić hipotezę o duplikujących się funkcjach w jednym systemie. Dalej podkreśla się, że mówienie
o zdolnościach kognitywnych istot, które nie nabyły jeszcze języka nie ma
większego znaczenia, gdyż u żadnej z tych istot nie zaobserwowano zdolności
do radzenia sobie z testem fałszywego przekonania. Podkreśla się, że być
może właśnie w obszarze zdolności, do których odwołuje się test fałszywego
przekonania, język jest koniecznym warunkiem nabycia nowych zdolności.
Następnie podkreśla się, że w takim opisie, jaki zaproponował Fodor, mało
czytelna jest idea, że językowe reprezentacje dopełnień zdaniowych miałyby
być czymś w rodzaju środka ułatwiającego wykonanie danego zadania. Jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby tu przyjęcie, że użycie języka jest
jednym ze środków mnemotechnicznych. Ujęcie roli języka w ten sposób
byłoby uznaniem, że jest on jednym z wielu możliwych środków, które od
zadania do zadania mogą się zmieniać. Gdyby z kolei uznać, że językowe
środki znaczą coś więcej, to alternatywnie można byłoby pomyśleć, że dzięki
językowi pojawia się zmiana w samej zdolności (capacity). W takiej sytuacji
albo trzeba byłoby uznać, że udziału języka nie da się zamknąć w samym
wykonaniu (performance) określonej zdolności, albo że samo wykonanie
czegoś jest uzależnione od nabytego języka naturalnego i wnosi radykalną
zmianę w samą zdolność. Oba rozwiązania są kłopotliwe i nie do przyjęcia
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na gruncie teorii Fodora. Cały ten szereg argumentów ma świadczyć na
korzyść teorii, która przyznaje priorytet językowi naturalnemu.
Dyskusje z rozwiązaniem Fodora z pozycji, która nie zakłada determinizmu językowego podejmuje Perner. W artykule The many faces of belief:
reﬂection on Fodor’s and the child’s theory of mind podkreśla, że w opisie
dziecięcej teorii umysłu nie wystarczy przyjąć istnienia określonych reprezentacji mentalnych i uznać, że już dwuletnie lub trzyletnie dzieci rozumieją stany mentalne jako relacje do przedmiotów posiadających własności
semantyczne. Poradzenie sobie z testem fałszywego przekonania wymaga
czegoś więcej. A mianowicie zdania sobie sprawy, że osoba dysponująca
fałszywym przekonaniem p ocenia p jako prawdziwe (kiedy w rzeczywistości
p jest fałszywe). W rozwoju dziecka muszą się więc pojawić takie zmiany,
które doprowadzą je do wymaganego rozumienia mentalnej reprezentacji
jako podlegającej semantycznej ocenie. Wyrażając się bardziej precyzyjnie,
Perner zgadza się z Fodorem, że dziecko potraﬁ odróżniać działania prowadzone zgodnie z prawdziwymi sądami od działań prowadzonych zgodnie
z fałszywymi sądami. To czego nie potraﬁ odróżnić, to działania zgodne
z fałszywym sądem oparte jednakże na przekonaniu, że ów sąd jest prawdziwy
od działania opartego na udawaniu bez jednoczesnego przekonania, że sąd
jest prawdziwy. Aby uczynić to rozróżnienie dziecko musi być w stanie nie
tylko ocenić sąd, lecz także zrozumieć (przedstawić sobie), że ów sąd podlega
ocenie. Jest to szczególnie potrzebne do zrozumienia, że osoba, która jest
fałszywie przekonana, że p ocenia p jako prawdziwe (kiedy naprawdę p jest
fałszywe), podczas gdy osoba, która udaje, że p ocenia p jako fałszywe. Tak
więc bez jasnego zrozumienia, że zdania są oceniane, małe dziecko nie potraﬁ
odróżnić deﬁniujących cech przekonania od udawania [Perner, 1995, s. 245].
Dziecko musi zatem rozwinąć model, którym dysponuje wcześniej.
Ten nowy etap można rozumieć jako zdolność dojrzenia, że reprezentacje
mentalne (myśli) nie tylko odnoszą się do czegoś lub są o czymś, ale że są
one bytami reprezentującymi coś jako. Ważne są dwie rzeczy: jedna, że zachodzi jakiś rodzaj konceptualnej zmiany i że ta zmiana następuje w wyniku
oddziaływania czynników zewnętrznych [por. Hale, Tager-Flusberg, 2003].
Dzięki temu podmiot dostrzega ewaluatywność samej reprezentacji. Jest to
etap, na którym pojawia się możliwość metareprezentacji. Perner twierdzi,
że małe dzieci przechodzą przez trzy poziomy „świadomości semantycznej”.
Na poziomie początkowym tego typu świadomości dzieci mają „model mentalny” świata. Model ten jest ustalany prawdziwościowo poprzez percepcję,
a składa się z przedstawień pierwotnych (prymarnych). Przedstawia on
świat takim, jakim on jest i stanowi niedającą się manipulować bazę wiedzy.
Około początku drugiego roku życia dzieci rozwijają zdolność do używania
modeli mentalnych. Potraﬁą kopiować elementy z bazy wiedzy do tworzenia
nowych modeli przedstawiających mnóstwo różnorodnych, niekoniecznie
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dosłownych sytuacji. Modele te mogą być używane do przedstawiania świata
takiego, jakim mógłby on być, czyli do przedstawiania sytuacji hipotetycznych.
Ponieważ nie mają one wspólnego kauzalnego związku ze światem (a zatem
nie są przedstawieniami prymarnymi), są przedstawieniami drugorzędowymi. Dziecko może porównać ze sobą drugorzędowe przedstawienia oraz
konfrontować je ze swoją prymarną bazą wiedzy. To jednak, czego nie może
zrobić, to stworzenie modeli modeli. Ta meta-przedstawieniowa zdolność
odzwierciedla przyswajanie trzeciego poziomu świadomości semantycznej
i pojawia się około czwartego roku życia. Zdolność ta jest niezbędna, jeżeli
dziecko ma porównywać model modelu mentalnego innego człowieka ze
swoją własną wiedzą o świecie (jak to jest wymagane na przykład w zadaniu
związanym z fałszywym przekonaniem) [por. Jarrold, Carruthers, Smith,
Voucher, 1994, s. 455]40.
W związku z tymi wyjaśnieniami Perner twierdzi, że można mówić
o dwóch modelach tłumaczenia testu fałszywego przekonania.
Wyjaśnienie Fodora jest takie, że chociaż dzieci w pełni rozumieją przekonania, stosują,
ze względu na ekonomię procesu, błędną heurystykę, aby przewidzieć, że działający będą
działali w taki sposób, jaki (obiektywnie) zaspokoi ich pragnienia. Będą stosowali ten błąd
tak długo, jak długo będzie on dawał jedno tylko przewidywanie. Ponieważ w zadaniu
dotyczącym fałszywego przekonania błąd ten rzeczywiście daje jedną przepowiednię,
że Staś zajrzy do B, wykorzystują je, co sprawia, że ich odpowiedź jest błędna.
Moje wyjaśnienie trudności, jaką napotykają małe dzieci, jest takie, że nie potraﬁą one
rozróżnić stanu świata, na temat którego jest to przekonanie, od tego, jak przekonany
wyobraża sobie stan świata; czyli innymi słowy dzieci nie potraﬁą sobie wyobrazić
przekonania jako błędnego przedstawienia tego, gdzie naprawdę jest czekolada, która
jest umieszczona w A. Bez tego zrozumienia dzieci nie mogą zrozumieć dlaczego

40

Perner pokazuje wizualnie, na czym polega różnica między jego rozwiązaniem a rozwiązaniem Fodora.
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działający, który chce znaleźć czekoladkę w jej rzeczywistym umieszczeniu w świecie
(B), działałby tak, jakby czekoladka była w A [Perner, 1995, s. 251].

Zauważmy, że o ile propozycja Pernera jest otwarta na dyskusję na temat
możliwego udziału języka w nabyciu dojrzałej wiedzy na temat przekonania,
o tyle stanowisko Fodora wyklucza taką możliwość z deﬁnicji. Zgodnie z tym
drugim modelem efektywny system reprezentacji nie może pojawić się w rezultacie rozwoju, lecz w jakimś sensie musi być immanentnym i wrodzonym
składnikiem umysłu. Jego nośnikiem nie może więc być język naturalny, lecz
jedynie jakiś rodzaj wrodzonej lingua mentalis. Model zaproponowany przez
Pernera jest modelem odwołującym się do dynamiki poznawczej drugiego
rzędu. Twierdzi się, że rozwiązanie problemu, przed jakim staje się w teście
fałszywego przekonania wymaga rozwinięcia zdolności do metareprezentacji.
Nie tyle chodzi tutaj o użycie odpowiedniej heurystyki, ile o zdolność monitorowania i oceniania posiadanych reprezentacji. To wymaga przejścia od
posiadania myśli do umiejętności będących przedstawieniem przedstawienia
jako przedstawienia czegoś, co umożliwia porównanie myśli innej osoby
z własną myślą o świecie. Dla Pernera jest to końcowe ogniwo przejścia
z kognitywnej relacji dwustopniowej do kognitywnej relacji trzystopniowej, co
jednocześnie jest, w jego opinii, zrealizowaniem się semantycznej dystynkcji
między sensem a odniesieniem przedstawionej przez Fregego.
Przedstawione porównanie teorii Fodora z propozycją Pernera pokazuje, że w modelu Fodora nie ma w zasadzie miejsca na realne usytuowanie
poznawczej dynamiki drugiego rzędu. Wyeliminowanie poziomu drugiego
rzędu było jedną z głównych przesłanek prowadzących do minimalizacji
możliwego udziału języka naturalnego w wykonywaniu określonych zadań
kognitywnych, np. w trakcie zaliczania testu fałszywego przekonania. Taka
strategia związana jest z tym, że rozwój konceptualny jest ograniczony jedynie do wyzwolenia „wewnętrznie uformowanych pojęć” (innately formed
concepts). Zestawiając rozwiązanie Fodora z propozycją Pernera widzimy, że
odrzucenie konstytutywnego udziału języka naturalnego nie musi wiązać
się z aż tak rozległymi kosztami41. Uwzględniając propozycję Pernera, zdajemy sobie sprawę, że pytając, czy pojawienie się dynamiki drugiego rzędu
wymaga istotnego udziału i wsparcia ze strony władzy językowej, nie musimy odpowiadać wyłącznie w sposób zasugerowany nam przez de Villiers
i de Villiers. Wydaje się, że Pernerowi udaje się nie tylko podać rozwiniętą
alternatywę wobec teorii Fodora, lecz także zarysować opozycję wobec
41
Kosztem generalnym jest wyeliminowanie tego, co jest „znaczące” dla podmiotu. To,
co się udostępnia podmiotowi nie ma większego wpływu na podejmowane działanie. Można
nawet powiedzieć, że wyższy poziom rozważań, który tradycyjnie nazywamy świadomościowym lub myśleniem drugiego i wyższego rzędu został wyeliminowany w teorii Fodora.
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rozwiązania, które uważa, że nabycie odpowiednich struktur językowych
przesądza o wykształceniu się wymaganych zdolności do poradzenia sobie
z testem fałszywego przekonania. W propozycji Pernera kluczową rolę pełni hipoteza, że rozwój prowadzący do wykształcenia odpowiedniej teorii
przedstawienia i meta-przedstawienia jest rozwojem wsobnie kognitywnym.
Używając ﬁlozoﬁcznego skrótu myślowego można powiedzieć, że kategoria
sensu, na której poziomie trzeba umieścić myśl jest kategorią pierwszorzędnie kognitywną a nie językową (lub językowo modelowaną). Takie kategorie,
jak myśl czy w ogóle reprezentacja wyłaniają się i nabierają treści w trakcie
odniesienia się do „zdarzeń”, które opisujemy jako wydawanie sądów czy
ewaluacja własnych myśli. Myśl jest traktowana pierwszorzędnie jako treść
nadająca się do osądu, jako coś, co podlega ewaluacji. Innymi słowy, to konﬂikty epistemologiczne są źródłem napędzającym rozwój i wykształcanie się
coraz bogatszego systemu reprezentacji. Aspektem kluczowym jest to, że
treść posiadająca formę myśli jest obiektem, wobec którego podmiot zajmuje
postawę wartościującą. Postawy propozycjonalne są z istoty postawami
wartościującymi. Stopniowe dostrzeganie tego jest traktowane jako środek
stymulujący postulowane przez Pernera zmiany. Dzięki temu dziecko uczy się,
co to znaczy być przekonanym, że pewna myśl jest prawdziwa lub fałszywa.
Perner nie zapomina o roli języka naturalnego. W jego opinii rolą języka – przy uwzględnieniu przytaczanych przez de Villiers danych – jest
dostarczenie wyjątkowo ważnej bazy danych służącej wypracowaniu teorii
umysłu [Perner, 2000, s. 378]. Chodzi tutaj o to, że zobaczenie zachowań
i wyciągnięcie wniosków o ich przyczynach bez usłyszenia towarzyszącego
im opisu językowego jest pracochłonne, trudne i zawodne. Język jest najlepszym narzędziem kumulującym dane początkowe i skutecznym nośnikiem
przekazującym daną wiedzę. Bez zawartej w języku bazy danych rozwój
zdolności językowych byłby opóźniony. Stąd pojawia się postulowana przez
wielu badaczy korelacja między brakami językowymi a efektywnością radzenia sobie w teście fałszywego przekonania. Zgodnie z tym poglądem,
język jest bardzo użyteczny, lecz nie jest ani bezwzględnym wymogiem, ani
generatorem samych reprezentacji42.

4.5.2. Zdolności komunikacyjne jako pochodne względem teorii umysłu
Do drugiej grupy propozycji, które podważają zależność teorii umysłu (zdolności myślenia o myśli) od języka, można zaliczyć te rozwiązania, w ramach
42

„Interestingly, such a view makes it not language itself but experience that needs to
accumulate: the language is a means, a vehicle, for conveying the culture’s theories, and the
child is presumed adept at processing the language to grasp these ideas [s. 345].
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których mówi się, iż zdolności komunikacyjne (warunki posługiwania się
językiem) zakładają rozwiniętą i posiadaną przez podmiot teorię umysłu.
Jest to skrót, na który składają się dwa twierdzenia. Pierwsze z nich jest
bardziej ogólne i mówi, że zdolności kognitywne wyprzedzają rozwój zdolności językowych, czyli że myśl jest bardziej rozwinięta niż język. Drugie,
bardziej specyﬁczne dla tej wersji argumentacji, mówi, że rozumienie wyrażeń
językowych trzeba oprzeć na intencji lub myśli, z jaką ktoś używa pewnych
środków językowych. W tym aspekcie nie chodzi jedynie o twierdzenie, że
posiadanie myśli i jej ujmowanie może być wcześniejsze od posiadanych
środków językowych, lecz bardziej o to, że samo użycie języka jest podporządkowane potrzebie przekazania myśli, którą ktoś dysponuje. Sedno
tego poglądu sprowadza się do twierdzenia, że przekazywanie komunikatu
zakłada chęć wzbudzenia lub skorygowania u odbiorcy jakiegoś przekonania
(myśli). Dalej twierdzi się, że tak, jak użycie wyrażenia językowego jest podporządkowane intencji wzbudzenia (przekazania) komuś określonej myśli,
tak też owo posiadanie myśli (którą pragnę przekazać) będzie służyło do
wyjaśnienia, na czym polega rozumienie zdania, które wyraża daną myśl.
Zatem tym, co nadaje znaczenie wyrażeniu językowemu jest moja intencja
przyporządkowana wzbudzeniu u odbiorcy określonej myśli43.
W kontekście, w którym obecnie się znajdujemy, zwraca się uwagę, że
intencja wpłynięcia na przekonanie słuchacza wymaga zdolności do myślenia o myślach – a więc zgodnie z podanymi wyżej kryteriami – posiadania
rozwiniętej teorii umysłu. Innymi słowy, wielu autorów stara się pokazać, że
posiadanie zdolności wnioskowania o intencjach komunikacyjnych innych
osób jest warunkiem koniecznym do nabycia języka [Malle, 2000; Tomasello, 2003, s. 56-57]. W ramach tego podejścia, jak podkreśla Białecka-Pikul,
twierdzi się, że „aby być kompetentnym komunikacyjnie, trzeba umieć
43

Łatwo dostrzec, że przywoływane jest tutaj stanowisko Grice’a [por. 1957, 1969; por.
Sperber, 2000; Sperber, Wilson, 1995]. W tym miejscu nie traktuje się go jednak partykularnie, lecz modelowo, jako stanowisko, które – jak mówią jego krytycy – promuje ideę języka
jako kodu oraz semantykę opartą na myśli (por. na ten temat liczne uwagi Dummetta czy
Carruthersa). Mimo patrzenia na to stanowisko jak na egzemplifikację określonego modelu, odróżniam je wyraźnie od tych, które podpadają pod ideę języka rozumianego jako kod
dla myśli. Innymi słowy odróżniam je od, z jednej strony, propozycji związanej z poglądami
Locke’a, a z drugiej strony, od propozycji odwołującej się do istnienia języka myśli w takim
kształcie, jak zaproponował Fodor. Te zastrzeżenia są ważne z dwóch powodów. Raz, że krytycy tego poglądu „sklejają” w jedną całość propozycję Grice’a z propozycją Fodora. Dwa, że
argumentując w dalszej części, będę starał się pokazać łącznie dwie rzeczy, a mianowicie, że
propozycja Grice’a bliska jest modelowi, który historycznie odnajdujemy również u Marty’ego
i Twardowskiego oraz że nie opiera się ona na tych założeniach, do których odwołuje się
koncepcja oparta na idei języka myśli. Innymi słowy, będę starał się pokazać, że opozycja,
jaką można stworzyć wobec teorii wiążącej dynamikę poznawczą drugiego rzędu z językiem
naturalnym, nawiązując do rozwiązania Grice’a i Marty’ego, różni się istotnie od tej opozycji,
którą buduje się nawiązując do koncepcji języka myśli.
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przyjąć punkt wiedzenia partnera, a świadomość faktu, że istnieją różne
punkty wiedzenia w danej sytuacji to właśnie wiedza o umyśle i jego działaniu” [Białecka-Pikul, 2002, s. 46]. Warto podkreślić, że wielu autorów łączy
swoją argumentację na temat niezależności myśli od języka z restytucją teorii
rozumienia języka, która otrzymała nazwę modelu Augustyńskiego. Model
odróżnia się od modelu asocjacyjnego kojarzonego z teorią Locke’a. W tym
sensie obrona pozycji, która mówi o kierunku od teorii umysłu do języka
jest związana nie tylko z ideą, wedle której posługujący się językiem przekazując komunikat interlokutorowi pragnie wzbudzić u niego przekonanie
lub je zmienić, czyli chce, aby słuchacz wiedział, że komunikacji towarzyszy
jakaś intencja, lecz również z ideą, że można posiadać myśli uprzednio do
ich językowego sformułowania44. Intencja wpłynięcia na przekonanie innej
osoby wymaga świadomości introspekcyjnej, to znaczy myślenia o myślach.
W ten sposób badania, o których powiemy, wpisują się w ramy tych teorii,
które ﬁlozoﬁcznie określa się mianem teorii języka opartych na idei myśli
lub tych, które nadają priorytet myśli nad językiem. W tym modelu, posługując się ustaleniami z poprzednich rozdziałów, za kluczowe należy uznać
następujące twierdzenia:
(1) Komunikacja wymaga kodowania czy przekładania między myślą
(czymś wewnętrznym) a zewnętrznym językiem.
(2) Uczenie się języka jest kwestią uczenia się zewnętrznego środka
służącego pierwszorzędnie przekazowi myśli. Nauczyć się języka to nie tyle
nabyć myśli, które miałyby być egzemplarzami zdań tego języka, ile nabyć
zdolność kodowania własnych myśli w takich egzemplarzach.
(3) System jednostek, w którym się myśli, różni się od zewnętrznego
języka, w którym się mówi.
Przy tych założeniach pewna wersja argumentacji przebiega w następujący sposób. Wychodzi od analizy procesu porozumiewania w kategoriach
efektywności, zawartej w Grice’a Zasadzie kooperacji, mówiącej: wnoś swój
44

W tym miejscu Bloom podkreśla, że w świetle badań nad testem fałszywego przekonania można powiedzieć, że „Augustine’s proposal is no longer seen as the goofy idea that it
once was. Increasing evidence shows that some capacity to understand the minds of others
may be present in babies before the begin to speak” [Bloom, 2000, s. 61]. Historycznie wiadomo, że szyld „Augustyński obraz języka” został ukuty przez Wittgensteina na oznaczenie
całego zespołu twierdzeń, które poddał on krytyce w Dociekaniach. Jedno z krytykowanych
twierdzeń wyrażało się w przekonaniu, że operowanie językiem (nauczenie się języka) zakłada dysponowanie myślą, czyli że posiadanie myśli jest czymś, do czego trzeba się odwołać
w opisie akwizycji języka. Stanowisko Wittgensteina, o czym pisaliśmy już w tym rozdziale, zaciążyło negatywnie na popularności tego poglądu. W świetle dotychczasowych analiz,
zdajemy sobie sprawę, że negatywny stosunek Wittgensteina do tej propozycji jest wynikiem
zajęcia pozycji na przeciwległym biegunie w sporze o relację między myślą a językiem.[Por.
Wittgenstein, 1972, s. 7-31; Glock, 2001, s. 55-59].
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wkład do konwersacji tak, jak tego w danym jej stadium wymaga przyjęty
cel lub kierunek wymiany słów, w której bierzesz udział” [Grice, 1980,
s. 91-114]45. Następnie, twierdzi się, że z owej ogólnej zasady wynika szereg
szczegółowych reguł, należących do czterech kategorii: ilości, jakości, stosunku, i sposobu. Przykładem pierwszej może być twierdzenie „niech twój
wkład w konwersację zawiera tyle informacji, ile potrzeba”, drugiej „nie mów
tego, o czym jesteś przekonany, że nie jest prawdą”, trzeciej „niech to, co
mówisz będzie relewantne” i czwartej „unikaj wieloznaczności”. Co ważne,
jak pokazuje Haman, zastosowanie tych reguł ma tylko wtedy sens, gdy
dysponuje się teorią umysłu.
Rozpatrując psychologiczne aspekty stosowania się do tych szczegółowych reguł konwersacyjnych, można zauważyć, że wymagają one od użytkownika pewnej wiedzy o umyśle
swoim i umyśle partnera konwersacji. Przestrzeganie zasad należących do kategorii
ilości wymaga, aby wiedzieć coś o wiedzy partnera: tylko wtedy celowo można dozować
informację, aby podać wszystko to, co jest potrzebne, a jednocześnie wszystko to, co jest
konieczne. Aby dotrzymać zasad należących do kategorii jakości, trzeba umieć oddzielić
treść wypowiedzi od treści własnych (i partnera) przekonań oraz od rzeczywistego stanu
rzeczy. Aby nie mówić tego, co nie jest dostatecznie potwierdzone, trzeba wiedzieć
jak złożona jest relacja pomiędzy przekonaniem a rzeczywistym stanem rzeczy, np. że
przekonanie może być błędne w wyniku zasugerowania się pozorami, złudzeniem czy
pragnieniem. Zasady z kategorii ilości można naruszyć celowo poprzez kłamstwo. Aby
jednak posłużyć się kłamstwem, trzeba umieć odróżnić własny system przekonań od
przekonań partnera i wiedzieć, że (1) to, co wie partner nie jest bezpośrednio zależne
od stanu rzeczywistości, (2) partner nie zna lub nie jest pewien prawdziwego stanu
rzeczy oraz (3) przekazanie partnerowi informacji prowadzi do powstania w jego umyśle
określonego przekonania [s. 229-230].

Twierdzenia Hamana można wpisać w plan argumentacji, która nie
tylko opiera się na twierdzeniu, że „posiadanie zdolności wnioskowania
o intencjach komunikacyjnych innych ludzi jest warunkiem koniecznym dla
języka”, lecz również na idei, że użycie symbolu językowego jako konwencji
zakłada u jego użytkownika świadomość, że inni interpretują ten symbol
w ten sam sposób [por. Sperber, 2000; Malle, 2002; Muszyński, 2000, s. 303].
W ten sposób pragnie się powiedzieć, że użycie języka jest podporządkowane intencji, z jaką ktoś próbuje wzbudzić u kogoś innego określoną
myśl. Słuszna ze wszech miar jest uwaga tych, którzy broniąc stanowiska
przeciwnego, dostrzegają wyraźnie, że rozwiązanie, które tutaj się podaje,
zakłada, że ekspresja językowa musi odzwierciedlać intencje (myśli), jakie
ktoś posiada i pragnie zakomunikować. Zdają sobie również sprawę, że jest
45

Pamiętajmy, że teoria Grice’a jest traktowana jako przykład modelu, w którym pojęcie myśl ma priorytet nad pojęciem języka [por. Carruthers, 1996; Gauker, 1992; Dummett,
1993b].

Źródło: Academicon.pl

mylenie o mylach



to wizja, która propaguje pogląd, że znaczenie przysługuje jakiemuś wyrażeniu wtedy, gdy dane wyrażenie zostanie połączone z myślą, z jaką ktoś
wypowiada to, co wypowiada. Można powiedzieć, odnosząc się do podanych
wyżej maksym konwersacyjnych, że ich zastosowanie zakłada, że mówiący
jest świadomie przekonany co do treści (myśli) swoich wypowiedzi, zanim
jeszcze te wypowiedzi zostaną zrealizowane oraz że mówiący wierzy, że
słuchający jest w stanie pojąć myśl, którą zamierza mu przekazać. Można
więc powiedzieć, trzymając się dosłownie pewnych twierdzeń Grice’a, że
konstrukcja wyrażenia językowego kierowana jest intencją wpłynięcia na
przekonanie słuchacza. Odkrycie tej intencji jest konstytutywne dla procesu
rozumienia wypowiedzi, którą słuchacz odbiera. Mamy tutaj dwie rzeczy.
Jedną, że użycie wyrażeń językowych wiąże się istotnie z intencją wpłynięcia
na myśli drugiej osoby, co od mówiącego wymaga dysponowania świadomością na temat tego, co pomyśli słuchający, a więc myślenia o myślach.
Drugą, że na znaczenie, jakie pewne wyrażenie ma dla jakiejś osoby wypowiadającej jakieś wyrażenie językowe, kluczowy wpływ ma intencja (myśl),
z jaką ktoś używa tego wyrażenia. Przy tych założeniach, jak podkreśla
A. Avramides
Grice’owcy utrzymują jeszcze jedno przekonanie, że intencje i temu podobne,

jakkolwiek byłyby one złożone, są dostępne niezależnie od przedsięwzięć językowych. Częścią obrazu odnoszącego się do mentalnych stanów zdaje się być to,
że językowa aktywność jest jedynie kontyngentnie związana z nimi. Aktywność
językowa, można by tak powiedzieć, jest jedynie nośnikiem komunikacji i służy
wyrażaniu myśli [s. 113]46.

Można powiedzieć, sięgając z kolei do tekstu Malle’go The Relation between
Language and Theory of Mind in Development and Evolution, że dystansujący
się wobec tezy, że nabycie języka poprzedza zdolności określane mianem
teorii umysłu, starają się pokazać, że „jeżeli komunikację zdeﬁniuje się jako
używanie symboli, użycie symboli jako świadomość konwencji semiotycznych,
zaś tę ostatnią jako przedstawienie stanów mentalnych innych, to nie można
uniknąć konkluzji, że teoria umysłu poprzedza język”. Przy tych założeniach,
odwołujących się intencji wpłynięcia na przekonanie słuchacza, sposób użycia języka przez człowieka wiąże się z posiadaną przez niego zdolnością do
myślenia o myślach. Autorzy, którzy bronią tego poglądu, starają się pokazać,
że przy tych założeniach można wyraźnie wskazać – bez odwoływania się do
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W innej perspektywie jest to zbieżne z tym, o czym pisze Borg „ On this picture,
intentional agents are not only a prerequisite for linguistic meaning, they also play a fundamental role in determining the semantic content of an expression in current communicative
exchange. In this way the route to grasp of meaning must go via a consideration of current
speaker’s state of mind” [s. 251].
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pojęcia przekształceń zależnych od struktury czy generatywności – dlaczego
używanie znaków językowych przez ludzi różni się kategorialnie od sposobu
używania ich przez zwierzęta [Bennett, 1976, s. 202-203]. Podkreśla się, że
używanie znaków przez zwierzęta nie jest związane z intencją wpłynięcia
na myśli, jaką może mieć odbiorca danego sygnału (znaku). Operowanie
językiem wiąże się co najwyżej z „intencją” (czytaj chęcią) wpłynięcia na
czyjeś zachowanie, z potrzebą wywołania pewnej zmiany w otoczeniu.
W tym sensie zwraca się uwagę, że zachowanie szympansa, pokazującego
zawsze czerwoną kartkę wtedy, gdy chce grać w piłkę, uznaje się za komunikację tylko wtedy, gdy komunikację zdeﬁniujmy czysto funkcjonalnie
jako koordynację działań. Dla wytłumaczenia komunikacji w ten sposób
wystarczy przyjąć, że ów szympans wyrobił w sobie nawyk przewidywania,
że zawsze, gdy ma chęć grać w piłkę należy pokazać opiekunowi czerwoną
kartkę, ponieważ nauczył się, że w takich okolicznościach jego życzenie jest
spełniane. Nie oznacza to jednak, że szympans musi rozumieć, że kartka
ta oznacza „Chcę grać w piłkę” i rozumieć, że opiekun wie, że kartka ta
oznacza „Franzy chce grać w piłkę”. Takie rozumienie, wedle proponowanej
tutaj koncepcji, zakładałoby, że dany szympans posiada zdolność myślenia
o myśli w taki sposób, że używa wyuczonych przez siebie znaków z intencją, aby jego odbiorca pomyślał to, co on myśli. Tak zdolność wymaga
introspekcyjnej zdolności myślenia o własnych myślach, co nawet w opinii
zwolenników stanowiska, że zwierzęta myślą, trudne jest do zaakceptowania.
Wydaje się, że ów przykład trzeba czytać jako argument pokazujący, że jeśli
nie chcemy opisywać komunikacji w kategoriach nawyku oraz zrównywać
użycia języka u ludzi i zwierząt, to musimy w jakiś sposób założyć, że
komunikacja ludzka zakłada świadomość faktu, że inni mają myśli i że te
myśli mimo odnoszenia się do tych samych bodźców mogą być różne [Malle,
2002, s. 270].
Drugim tropem argumentacyjnym, mającym wspierać twierdzenie, że
teoria umysłu (zdolność czytania myśli innych podmiotów) jest preskładnikiem kompetencji komunikacyjnej są rozważania dotyczące autyzmu. Wiele
badań pokazuje, że dzieci z autyzmem nie radzą sobie z testem fałszywego
przekonania, choć jednocześnie radzą sobie nieźle w innych typach zadań.
Badania przeprowadzone przez Frith i Baron-Cohen zdają się świadczyć o tym,
że problemy osób autystycznych z porozumiewaniem i komunikacją mają
swoje źródło w tym, co można zbiorczo określić mianem „ślepoty umysłu”.
W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, ze osoby autystyczne nie potraﬁą
w ogóle przyjąć punktu widzenia innej osoby, przypisać im przekonań lub
pragnień. W związku z tym nie tylko nie radzą sobie z testem fałszywego
przekonania, lecz również z testem rozumienia przyczynowego, w którym
trzeba odwołać się do przyczyny (racji) tkwiącej w umyśle. Nie oznacza to
wcale, że dana osoba nie radzi sobie w opisie świata zewnętrznego. Świat jest
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dla niej uporządkowany, zachodzą w nim relacje kauzalne oraz społeczno-behawioralne. Jej uporządkowanie świata jest jednak jedynym sposobem
uporządkowania, jakie rozumie. Jej punkt widzenia jest jedynym punktem
widzenia. Nie widząc, że inny ma umysł, nie zdaje sobie sprawy, że świat
może być odmiennie uporządkowany. Można nawet powiedzieć, że taka
osoba przyjmuje, że to, co ona wie, wiedzą także inni. Wszystko to razem
powoduje, że nie zarysowuje się u niej różnica między wyglądem a światem,
rzeczywistością a przekonaniem. Ma to swoje źródło w niezdolności przypisania myśli innym podmiotom. Osoba taka „nie odczuwa specjalnej potrzeby,
aby komunikować coś drugiej osobie, skoro ona i tak to wie” [Casacuberta,
2005, s. 43]. Można więc powiedzieć, że autyzm to zaburzenie widoczne
na poziomie komunikacji. Ale jeśli, jak mówi Haman, wiąże się ono ściśle
z bardzo specyﬁcznym zaburzeniem systemu pojęciowego – upośledzeniem
wiedzy o umyśle – to jest to poważne wsparcie tezy o niezbędności tej wiedzy
w procesach komunikacyjnych [1992, s. 251].
Na tle przeprowadzonych badań widzimy, że wyżej przedstawiana
argumentacja opiera się na modelu, który uniezależnia myśl od języka,
przypisuje myśli pierwotność w stosunku do języka. To właśnie w ramach
tego modelu podkreśla się, że wyłanianie się dynamiki drugiego rzędu
w aspekcie rozwojowym nie jest zawieszone na uprzednim rozwoju władzy
językowej. Pokazuje się tutaj, że zdolność czytania stanów umysłu innych
osób nadaje sens używanym przez nas strukturom językowym. W ramach
tego rozwiązania zakwestionowanie kierowniczej i regulującej roli języka
nie wiąże się z postulatem istnienia języka myśli lub jakąś formą eliminacji
wartości kognitywnej dynamiki drugiego rzędu. Unika się tutaj również
konsekwencji, aby za przedmioty postaw propozycjonalnych musieć uznawać
obiekty lingwistyczne. Ponadto w ramach tego podejścia odchodzi się od
trzecioosobowego modelu na rzecz pierwszoosobowego oraz nie traktuje
się uczenia dzieci tak, jak opisują to Davidson czy Dummett, tj. w formie
przyuczania do mówienia [Davidson, 1999, s. 11; Dummett, 1998a, s. 156].
Wydaje się również, o czym jeszcze powiemy, że w ramach tego podejścia
wychodzi się poza dychotomię mówienia albo o języku naturalnym, albo
o języku myśli. Jednocześnie uznaje się, że pozytywnymi cechami myśli są
introspekcyjna dostępność, intersubiektywność oraz translingwistyczność.
Projektując rolę języka, uznaje się tu, że jest on niezmiernie użyteczny, choć
jednocześnie odchodzi się od hipotezy, że jest bezwzględnym wymogiem
posiadania myśli na temat myśli. Mówiąc krótko, jest język w pewnych
aspektach nieodzowny, lecz nie jest implikowany w samej myśli. Nie jest
częścią reprezentacji, lecz czymś wobec reprezentacji (myśli) zewnętrznym.
Jest jej (myśli) wyrazem, lecz nie wyrazem ostatecznym.
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5.

konsekwencje, trudnoci, ograniczenia

Przedstawione wyżej dwa konkurencyjne poglądy wobec stanowiska mówiącego, że język jest koniecznym prekursorem przyswojenia (nabycia)
odpowiednich zdolności wymaganych do pozytywnego zaliczenia testu
fałszywego przekonania pokazały wyraźnie, w jaki można rozwinąć kontrargumentację wobec idei wiązania dynamiki poznawczej drugiego rzędu
z językiem. Zauważyliśmy, że jedna z tych wersji sięga do idei języka myśli, druga zaś do naszych kognitywnych zdolności odczytywania intencji
i ewaluatywności epistemicznej własnych myśli. Oddzielenie od siebie
tych dwóch strategii, podważających konstytutywną (tzw. umożliwiającą)
funkcję języka w wyłanianiu się dynamiki poznawczej drugiego rzędu, jest
szczególnie wartościowe, gdyż pozwoli nam na podanie właściwej polemiki
z przedstawianą w tym rozdziale koncepcją. Sądzę również, iż umożliwi
to pokazanie, że w pewnym ważnym aspekcie stanowisk, z których jedno mówi, że nasze myślenie polega na operowaniu system reprezentacji
ucieleśnionych w języku naturalnym, a drugie w to miejsce proponuje
neuronalnie realizowany język myśli, stanowią alternatywę w ramach jednego modelu. Pokazanie tego związku otworzy nową perspektywę, z jakiej
będzie można spojrzeć na te argumenty, które bazują na fenomenach typu:
posiadanie czegoś na końcu języka, olśnienie, powiedzenie czegoś innego niż
się zamierzało, itp. Zbiór tych danych zostanie połączony z tym poglądem,
który nie postuluje obecności języka naturalnego jako nośnika myśli, lecz
postuluje istnienie myśli jako jednostek samodzielnych i dostępnych naszej
świadomości.

5.1. Zakres krytyki
Przejście do dyskusji z przedstawionym rozwiązaniem, wiążącym w jakimś
ogólnym sensie dynamikę poznawczą drugiego rzędu lub świadome propozycjonalne myślenie z językiem, wymaga ostrożności w selekcji możliwych
argumentów. W doborze argumentów musimy pamiętać, że dyskutujemy
z rozwiązaniem zawężającym udział języka do pewnej grupy świadomie
udostępniających się myśli. Przy istotnym zróżnicowaniu akcentów u różnych
autorów musimy pamiętać, że głoszona tutaj wersja kognitywnej koncep-
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cji języka z dystansem odnosiła się do argumentacji konceptualnej, którą
przedstawialiśmy w rozdziale trzecim. Zamiast argumentów koncentrujących się wyłącznie na analizie związku między pojęciem myśli a pojęciem
języka, zaproponowano argumenty bazujące w dużej części na empirycznie
gromadzonych danych, dotyczących architektury naszego systemu poznawczego, ujawniania się myśli w naszej świadomości oraz rozwoju procesów
językowych i kognitywnych. Stąd analizy prowadzone w tym rozdziale,
w porównaniu z tymi z rozdziału trzeciego, miały wskazywać na naturalną
a nie konceptualną konieczność udziału języka w naszym myśleniu.
Następnie musimy pamiętać, że w istotnym aspekcie spora część argumentacji na rzecz głoszonego rozwiązania w sposób wyraźny odwoływała się
lub uwzględniała dane introspekcyjne. Głos introspekcji nie był wyłącznie
kontekstem odkrycia, lecz także sprawdzianem słuszności przedkładanych
ostatecznie twierdzeń. Wiedzieliśmy również, że za alternatywę dla języka
naturalnego uważano najczęściej język myśli. Opozycję tę wyeksponowaliśmy
szczególnie w punkcie 3.3., choć jej obecność było widać niejednokrotnie
w konstrukcji przedstawionego rozwiązania. W dyskusji z zaproponowanym
rozwiązaniem ważne będzie ostatecznie rozstrzygnięcie, czy wybór owej
alternatywy nie zdeﬁniował pewnych ważnych rozstrzygnięć w ramach
omówionej przez nas teorii i czy nie jest w jakimś istotnym sensie przyczyną
jej słabości.
Przy uwzględnieniu już tych uwag widzimy, że argumentacja polemiczna
nie może w prosty sposób bazować na kumulowaniu wszystkich możliwych
przykładów świadczących o możliwości myślenia bez języka – po prostu dlatego, że na wiele z nich godzą się także autorzy dyskutowanego rozwiązania.
Opozycji wobec przedstawionego rozwiązania nie można wspierać wyłącznie
na twierdzeniach, podawanych przykładowo przez Magee w Wyznaniach
ﬁlozofa, że nie sposób wyobrazić sobie słów, które mogłyby oddać jednolity akt widzenia – „nie ma słów oddających nieskończenie różne odcienie
i odrębności widzianych przeze mnie barw ani rozmaite natężenia światła
i cienia. Zawsze, gdy coś widzę, język może tylko wskazać to, co widzę,
z najwyższą ogólnością i za pomocą przybliżonych słów w szerokim zakresie”
[2000, s. 85]. Problem z tym typem argumentacji nie polega na tym, że jest
wątpliwy lub jakoś istotnie wadliwy. Problem tkwi w tym, że autorzy omawianego przez nas projektu, podobnie jak Magee, na pytanie, „czy można
poważnie utrzymywać, że odmiany, w których docierają do mnie te doznania,
są kategoriami językowymi lub że mój główny sposób rozróżniania ich ma
charakter odróżnień językowych”, zgodnie opowiadają: nie.
Nie każdy więc dowód, pojawiający się przykładowo na terenie psychologii
rozwojowej, świadczący o tym, że dzieci przed nabyciem języka rozwiązują
złożone zadania, bądź przejawiają elementarne umiejętności arytmetyczne,
bezpośrednio podważa podane rozwiązanie. Wydaje się, że nie było ambi-
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cją omawianej tutaj teorii sugerowanie, że istoty niedysponujące językiem
nie posiadają zdolności myślenia. Celem było raczej podkreślenie, że istoty
pozbawione języka nie dysponują zdolnościami ujmowania myśli i śledzenia
proﬁlów kognitywnych, czyli świadomością myśli. Bez języka – w ich opinii
– myśli miałyby co najwyżej realność ﬁzyczną, nigdy zaś fenomenalną. Dalej
argumentowano, że język w ramach myślenia świadomego, mającego za swój
przedmiot myśli, odgrywa rolę generatywną. Dzięki obecności języka owe
zdolności kognitywne nie są jedynie rozszerzane, lecz – jak podkreślano
– samo ich istnienie zależy od obecności języka naturalnego. Argumenty,
o których mówi Megee, nabierają mocy wtedy dopiero, gdy rozumiemy je
jako twierdzenia mówiące o danych, które podmiot świadomie monitoruje
i konceptualizuje. Zatem jeśli będziemy mówić o myśleniu bez słów, to musi
nam chodzić o fakt introspekcyjny, o myśli świadomie dostępne i realnie
monitorowanie przez podmiot. Nawet jeśli okaże się, że taka możliwość
zachodzi w szczupłych granicach – jak mówi Elzenberg – to i tak nie obniży
to ich doniosłości teoretycznej [Elzenberg, 1995].
Odwołanie się do danych introspekcyjnych w argumentacji przeciw teorii
wiążącej świadome myślenie z językiem naturalnym sygnalizuje wyraźnie
kierunek, jaki zostaje wybrany w przedkładanej krytyce. Zauważmy w tym
miejscu dwie rzeczy. Raz, argumentacja, że myślenie propozycjonalne na
poziomie świadomym nie realizuje się w języku naturalnym nie jest związana
z dewaluacją danych introspekcyjnych, pozbawieniem ich doniosłości lub
zamknięciem ich w sferze ludowej mądrości. Dwa, podejmowana argumentacja nie jest także pomyślana jako argumentacja na rzecz innego środka
symbolicznego, mającego ucieleśniać myśl, na poziomie niedostępnym introspekcji w medium, jakim może być język myśli lub na poziomie świadomym
w formie jakoś rozumianych obrazów mentalnych.
W związku z podanymi zastrzeżeniami musimy dalej zauważyć, że pewne
grupy argumentów przeciw teorii wiążącej myśl z językiem, zebrane przez
Pinkera w książce The Language Instinct, nie mają w pełni swojego zastosowania do omawianej przez nas tutaj teorii i kierunku krytyki, który zostanie
zajęty. Argumenty korzystające przykładowo z teorii rotacji mentalnych,
mówiących, iż wiele naszych procesów myślowych korzysta z mentalnego,
tj. wizualno-przestrzennego, systemu graﬁcznego uderza przede wszystkim w te rozwiązania, które en bloc przyjmują, że u podstaw każdego typu
myślenia obecny jest język naturalny. Eksperymenty Sheparda i Coopera
pokazują dość wyraźnie, że gdyby badani, poproszeni o rozpoznawanie
w różnych położeniach litery F, manipulowali czymś przypominającym
werbalny opis liter, typu „pionowy grzbiet z jednym segmentem poziomym,
który odchodzi na prawo u góry i drugim segmentem poziomym, który
odchodzi na prawo ze środka”, to wynik byłby całkowicie różny od tego, jaki
ujawniał się w licznych eksperymentach [Cooper, Shepard, 1973; por. Pinker,
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1994; Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2006, s. 67-75; Nowak, 1991]. Dodajmy,
że wyróżnienie myślenia, którego nośnikiem byłyby jakieś formy mentalnych obrazów, samo w sobie nie musi być kłopotliwe dla teorii wiążących
świadome myślenie propozycjonalne z językiem. Tego typu dane, o których
mówi wspomniany eksperyment, uderzałyby w omówioną tutaj teorię tylko
wtedy, gdyby wyciągnąć z nich wniosek, że każdy rodzaj myślenia jest typem
myślenia operującego wizualnymi obrazami lub wtedy, gdyby przyjąć, że
podmiot w każdej sytuacji dysponuje wyborem między sformułowaniem
swojego myślenia w formie mentalnych obrazów lub w formie propozycjonalnej. Wtedy – przyjmując ostatnią ewentualność – zastąpienie zdania
„kot siedzi na dywanie” obrazem mentalnym ‘kota na dywanie’ nie powinno
skutkować – korzystając z metafory Wittgensteina – przełączaniem pasa
transmisyjnego w odwrotną stronę. Mówilibyśmy wtedy o dwóch odmiennych
kodach dla tej samej myśli. Przy tej ostatniej interpretacji, pamiętając dodatkowo, że mówimy o świadomym myśleniu, moglibyśmy również powiedzieć,
że odwoływanie się do idei rotacji mentalnych – będących świadectwem
myślenia wizualnego, używającego systemu graﬁcznego włączonego w cykl
operacji, które obracają, skanują, przybliżają, przemieszczają i wypełniają
wzory konturów – może być traktowane jako kontrargument przeciw teorii
wiążącej świadome myślenie z językiem naturalnym.
Trzeba jednak pamiętać, że tak rozwijany argument uderza w pierwszej
kolejności w program próbujący pokazać, że w pewnych przypadkach myśl
ma i musi mieć charakter propozycjonalny, a dopiero rykoszetem uderza
w rozwiązanie, które propozycjonalność myślenia wiąże z obecnością języka
naturalnego. W podejmowanej tutaj polemice nie będziemy argumentowali
na rzecz jakkolwiek pojętego stanowiska podważającego propozycjonalność
myśli lub zastępującego ideę myślenia „w języku” ideą myślenia „w obrazach”.
Nie oznacza to jednak, iż w pewnych przypadkach pokazanie, że myśl może
być wyrażona w formie wyobrażeń nie będzie wykorzystywane w argumentacji przeciw przedstawionej teorii. Sens tego kontrargumentu będzie
jednakże tylko wtedy odpowiedni, jeśli będzie pokazywał, że „wyraz” myśli
jest wobec samej myśli czymś zewnętrznym.
Przypomnijmy jeszcze jedną rzecz, że w ramach omawianej przez nas
teorii zwracaliśmy wielokrotnie uwagę, że nie chodzi w niej o udowodnienie
i pokazanie, że język jest takim środkiem, którego użycie pozwala nam na
lepsze zredagowanie naszych myśli lub na odkrycie w nich pewnych relacji
i związków, które bez języka nie byłyby dostrzegane. Następnie pamiętamy
również, co wielokrotnie podkreślaliśmy, że jedną rzeczą jest utrzymywać,
że myśli mogą uzyskać status myśli świadomych dzięki sformułowaniu ich
w mowie wewnętrznej lub zewnętrznej, a inną rzeczą (bardziej radykalną)
jest utrzymywać, że pewne typy myśli mogą w ogóle zaistnieć i zostać
uświadomione dzięki „wydaniu” ich w języku [Carruthers, 1996, s. 122]. Dalej
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podkreślaliśmy, że tylko jeśli przyjmie się ten drugi wariant, czyli że władza
językowa jest realnie i aktualnie implikowana w samej treści uświadamianej
myśli, to naukowe zgłębienie władzy językowej jest jednocześnie badaniem
struktury i istotnych własności naszych zdolności kognitywnych. Dlatego
też, zgodnie z mocniejszą tezą, kiedy osoba mówiąca wypowiada zdanie,
to owa wypowiedź będzie miała charakter konstytuujący daną myśl, a nie
będzie tylko jej zasygnalizowaniem lub kodem [tamże, s. 122]47. Wydaje się,
że ciągłe podkreślanie tych dwóch możliwości miało nie tylko wskazywać
zakres i cel podjętej argumentacji, lecz dodatkowo ukierunkowywać naszą
uwagę na określony zespół danych introspekcyjnych. Dane introspekcyjne
stanowiły tutaj klucz do podjętej argumentacji, miały nie tyle wspierać tezę,
że język towarzyszy bardzo często naszym myślom lub że wspomaga nasze
myślenie, lecz że stanowi niejako istotę samej myśli – nie jest wyrazem myśli,
lecz jej wyrazem ostatecznym48.
Wydaje się, że ujmując sprawy w ten sposób, trzeba będzie się zastanowić, czy zebrane dane introspekcyjne, mówiące o obecności języka w naszym świadomym myśleniu (szerzej w dynamice drugiego rzędu) – mające
potwierdzać konstytutywny udział języka w powyższej kategorii myśli – nie
wynikają generalnie z tego, że wiele naszych myśli dotyczy szeroko pojętej, jak mówi Searle, rzeczywistości językowej lub rzeczywistości językowo
konstytuowanej. Pokazanie, że spora część naszych myśli dotyczy faktów
mających język jako czynnik częściowo konstytutywny dla tych faktów,
może być dobrym wstępem do wyjaśnienia źródeł introspekcyjnie doświadczanego fenomenu, że myślimy w języku bez jednoczesnego implikowania
konstytutywnej obecności języka w myślach.
Wydaje się, że można zaproponować takie wyjaśnienie funkcji języka
w myśleniu (takie opisanie roli języka w kształtowaniu się różnych proﬁlów
47
Przypomnijmy, że tak fundowana wizja związania myśli z językiem nie wyrasta
z programu badawczego Whorfa, ale jest związana z programem badawczym Chomsky’ego.
O różnicy między tymi dwoma podejściami, które przypisują językowi (władzy językowej)
kluczowe miejsce w ramach procesów poznawczych pisaliśmy w rozdziale pierwszym. Aby
zobaczyć szersze tło omawianej w obecnym rozdziale teorii, warto w tym miejscu przypomnieć twierdzenie Chomsky’ego, które brzmi, że „jeśli przez eksperyment przekonamy się,
że inny organizm daje dowody na normalne, kreatywne użycie języka, to musimy założyć,
że tak jak my ma on umysł i tego, co robi nie da się wyjaśnić w mechanice bodziec-reakcja”
[1972, s. 11; tenże, 1998, s. 5]. Ten fragment – jak już podkreślaliśmy – wyznacza określony
kierunek rozważań nad funkcją języka. I choć sam w sobie nie przesądza, jaką rolę dokładnie
należy przypisać językowi w relacji do myśli, to jednak wielu myślicieli głoszących rozważane przez nas stanowisko ujmuje własne rozwiązanie jako zrealizowanie tak wyznaczonego
kierunku badań [Carruthers, 1996].
48
Pamiętamy, że mówienie o języku w kategoriach „ostatecznego wyrazu myśli” jest
innym powiedzeniem, że jako błędną ideę należy odrzucić przekonanie, że myśli (myślenie)
jest jakimś procesem akompaniującym, czymś przebiegającym równolegle z mówieniem
czy czymś nadającym sens i życie zdaniom i słowom [por. Wittgenstein, 1972; tenże, 1998,
s. 68-69, 76-77].
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kognitywnych), które pozwoli nam pokazać źródła obecności języka w naszym
świadomym myśleniu bez zakładania jednakże tezy o zasadniczym udziale
języka w naszych myślach. Innymi słowy, sądzę, że można zaproponować
tak skonstruowany opis funkcji poznawczych języka, który z jednej strony
odpowie nam, skąd bierze się nasze przeświadczenie, że nasze świadome
myślenie jest uwikłane językowo a z drugiej strony nie będzie implikował
tezy o związaniu myśli w językiem. Celem nadrzędnym w przedłożeniu takiej listy będzie pokazanie, że konstrukcja takiego wyjaśnienia nie wyklucza
istnienia całego szeregu fenomenów, które informują nas o niezależności
myśli od języka. Zatem zbudowanie opisu pokazującego obecność języka
w naszym poznaniu, które jednakże ani nie przesądza o konstytutywnym
związaniu myśli z językiem, ani nie wyklucza miejsca dla fenomenów sugerujących dystans dzielący język i myśl, będzie musiało wieńczyć rozważania
nie tylko w tym rozdziale, ale fundować nade wszystko końcowe wnioski
z przeprowadzonych w książce rozważań. W celu zbudowania bazy dla takiej
listy, którą podamy w zakończeniu książki, musimy jeszcze w tym rozdziale
podać listę fenomenów, które można przedstawić jako kontrargument wobec
tych danych introspekcyjnych, na których opierała się przedstawiona w tym
rozdziale wizja łącząca dynamikę poznawczą drugiego rzędu z językiem.
Obok podania tych fenomenów, traktowanych jako konkurencyjna baza
empiryczna dla powyższej teorii, trzeba będzie pokazać kontekst teoretyczny, w jakim mogą zostać one wykorzystane dla uzasadnienia hipotezy
uwalniającej dynamikę poznawczą drugiego rzędu spod kurateli języka
naturalnego.

5.2. Dane fenomenalne i ich teoretyczny opis,
czyli o świadomym ujęciu myśli
A. Natychmiastowe olśnienie. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy myśl zjawia
się natychmiastowo, zaskakując nas, jak błysk światła w ciemnym pomieszczeniu. W tym nieoczekiwanym i natychmiastowym zjawieniu się myśli
ukryty jest moment zaskoczenia. Stąd nierzadko całą tę sytuację określamy
jako nagłe olśnienie. Widoczne jest to najczęściej wtedy, kiedy w owej myśli
zawarty jest pewien pomysł. Elementem potwierdzającym efekt zaskoczenia jest to, że temu nagłemu olśnieniu ex post towarzyszy doświadczenie
zdziwienia, że taki pomysł (czytaj myśl) przyszedł mi do głowy. Co ważne,
zjawiająca się jak błyskawica myśl jest całkowicie uformowana i najwyraźniej określona co do treści, mimo że nie ma czasu na to, by jakiekolwiek
zdanie wyrażające ją zostało sformułowane. Często się podkreśla, że żadne
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takie zdanie nie jest introspektywnie dostępne, „nie przelatuje przez głowę”.
Doświadczamy również, że pojawiająca się nagle myśl nie jest nieokreśloną
mgławicą, czymś nieczytelnym, czemu jedynie towarzyszy przeświadczenie,
że odkryty został kierunek poszukiwań właściwej dopiero myśli. Myśl, która
się pojawia, jest w pełni określona, nie jest czymś zamarkowanym, to raczej
jej sposób „zjawienia” się w naszym umyśle jest dla nas czymś zagadkowym,
domagającym się wyjaśniania.
Ci, którzy wiążą myśl z językiem, najczęściej interpretują fenomen
nagłego zjawienia się myśli jako rodzaj zrobienia notatki o myśli w kilku
słowach zapisanych na kartce [por. Wittgenstein, 1972, s. 150-151]. Ujmując
rzecz w ten sposób, próbuje się de facto wyeliminować specyﬁkę omawianego fenomenu na dwa różne sposoby. Raz, że fenomen nagłego olśnienia
trzeba ująć analogicznie do zapisania jakiegoś długiego zdania w skrótowy
sposób, w kilku słowach. Dwa, że owa myśl, analogicznie jak ów skrócony
(skompresowany) zapis, jest czymś czekającym dopiero na rozwinięcie.
W rezultacie podkreśla się, że przeświadczenie o ujęciu już uformowanej
myśli jest w istocie związane ze świadomością mojej zdolności do rozwinięcia tego, co zostało ujęte. To ma podważać kolejne przeświadczenie, że
pojawienie się myśli poprzedza jej wyrażenie (ujęcie) w słowach. Podkreśla
się, że zjawisko błyskawicznie zjawiającej się myśli to zjawisko, które jest
charakterystyczne dla przemawiania i pisania publicznego, kiedy podmiot
zapisuje sobie myśl w kilku znakach, robiąc to także błyskawicznie w porównaniu z zapisaniem całego zdania lub akapitu. W związku z tym mówi
się, że nie można fenomenu (nagłego zjawiania się myśli) przywoływać jako
racji do podważenia twierdzenia, że myślimy zdaniami języka naturalnego. Innymi słowy, podkreśla się, że brak zdania wyrażającego myśl, która
zjawia się jak błyskawica, nie jest świadectwem oddzielenia myśli od swego
wyrazu, gdyż owa myśl jest jedynie „wzorem do rozwinięcia” oraz skrótem
zawartym w jednym znaku, trzymając się analogii zaproponowanej przez
Wittgensteina [1972, s. 151; Carruthers, 1996, s. 55-56].
Wydaje się jednak, że doświadczając nagłego zjawienia się myśli w naszej
świadomości doświadczamy, że jest to myśl w pełni uformowana i w pełni
określona. Temu doświadczeniu towarzyszy pewna ulga, podpowiadająca
nam, że właśnie o taką myśl lub taki pomysł chodziło. Natychmiastowe
olśnienie wieńczy a nie zaczyna dzieło. Tymczasem zrobiona skrótowo
notatka jest czymś czekającym na rozwinięcie. Bez rozwinięcia jest ona
całkowicie bezużyteczna. Dodajmy, że możliwe obrazy lub słowa, mogące
towarzyszyć zjawiającej się błyskawicznie w naszej głowie myśli nie mają
żadnego istotnego związku z samą myślą. Kiedy idąc po pasach w ostatniej
fazie dostrzegam, że przeszedłem na czerwonym świetle, jak błyskawica
może pojawić się myśl, „ale jestem nieroztropny, mogłem przecież zostać
śmiertelnie potrącony”. Obraz, który może się pojawić, zjawia się w pół kroku
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po zjawieniu się myśli, ale nie nadaje tej myśli treści – co najwyżej udziela
jej czegoś, co można nazwać siłą lub zabarwieniem.
B. Fenomen posiadania czegoś na końcu języka. Często zdarza się, że
ludzie znajdują się w sytuacji, w której wiedzą, co chcą powiedzieć, lecz nie
potraﬁą w tym momencie znaleźć właściwych słów, by to wyrazić. Często
mamy wtedy poczucie, że istnieje słowo lub zwrot, który dokładnie pasuje
do tego, co chcemy powiedzieć: gdybyśmy tylko potraﬁli przypomnieć sobie
odpowiednie słowo. Wydaje się, że posiadamy myśl (uświadamiamy ją sobie),
która istnieje wcześniej niż można przywołać słowo lub zdanie dla jej wyrażenia. Zauważmy również, że kiedy opisujemy ten fenomen w powyższy
sposób, to widzimy, że język nie jest potrzebny do odświeżenia myśli lub jej
przywołania. Ważne jest również to, że zanim znajdziemy poszukiwany wyraz
językowy owa myśl ma dla nas określony sens. Co ważne, nawet jeśli nie uda
mi się znaleźć w danym momencie odpowiedniego wyrażenia językowego,
o którym wiemy, że istnieje, to nie przeszkadza to, aby owa myśl stała się
racją naszego działania. Taki fakt sugerowałby, że sama myśl jest niezależna
od języka naturalnego – skoro można ją ująć przedwerbalnie i skoro ma ona
dla nas określony sens i może stanowić rację naszego działania.
W odpowiedzi, podawanej przez zwolenników związania myśli z językiem słyszymy jednakże, że z dużym prawdopodobieństwem można
zaprzeczyć, że istnieje jakakolwiek określona myśl jeszcze przed sformułowaniem jej w języku. Według nich, tym, co się dzieje jest raczej to, że
wiem (lub sądzę), że istnieje taka myśl, którą mogę mieć i jestem pewien,
że rozpoznałbym ją, gdybym ją znalazł. Tłumaczenie takie zmierza w tym
kierunku, aby pokazać, że staram się znaleźć – lub mieć – myśl pewnego
rodzaju, nie zaś wyrazić myśl, którą już mam. Mówi się dalej, że jest to
sytuacja, w której patrząc na jakiegoś rodzaju wizualną układankę czy labirynt, jestem całkowicie pewien, że zagadka ta ma rozwiązanie – jeszcze
zanim je faktycznie odkryję. Sądzi się dalej, że dowody przemawiające za
takim odczytaniem zjawiska posiadania czegoś na końcu języka pochodzą
z tych nierzadkich przypadków, w których poszukując usilnie myśli, o której sądziłem, że istnieje, stwierdzam ostatecznie, że tak naprawdę to byłem
po prostu zagubiony i że nie istnieje żadna tego rodzaju myśl [Carruthers,
1996, s. 57].
Zauważmy, iż zostaje tu podjęta próba zinterpretowania fenomenu na
końcu języka w taki sposób, iż w zasadzie nie polega on na trudności wyrażenia myśli, lecz ma wskazywać na trudność ujęcia samej myśli. Próbuje
się tu raczej pokazać, że ci, którzy biorą go za świadectwo istnienia myśli
przed ujęciem jej w słowa, ulegają iluzji biorąc przeświadczenie o istnieniu
myśli za akt ujęcia myśli. Zauważmy, że ustawienie sprawy w ten sposób ma
utrwalać ideę, że świadome posiadanie myśli realizuje się w wyrazie języ-
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kowym, czyli że obok wyrażenia myśli w języku nie istnieje żaden fenomen
świadomego ich ujęcia.
Wydaje się, że gdybyśmy ten rodzaj argumentacji zinterpretowali w odniesieniu do odróżniania w ramach długotrwałej pamięci, tj. pamięci epizodycznej i semantycznej, to moglibyśmy powiedzieć, iż fenomen na końcu
języka może dotyczyć jedynie tego, co obejmuje sobą (w pewnym zakresie)
pamięć epizodyczna, nigdy zaś tego, co zgromadzone zostało w pamięci
semantycznej. Przedwerbalnie mogę przypomnieć sobie, że kiedyś już o tym
myślałem lub że znałem rozwiązanie danej zagadki, lecz nie mogę (przedwerbalnie) odnieść się do tego, co myślałem i jakie było rozwiązanie owej
zagadki. Jeśli spojrzymy na interpretację fenomenu na końcu języka w ten
sposób, to widzimy, że w istocie zajmujemy radykalną pozycję w kwestii
relacji myśl-język. Tak naprawdę podważamy istnienie świadomej myśli
uprzednio do wyrażenia jej w języku. Innymi słowy, wykluczamy możliwość,
że obszerny zasób myśli można ująć i pojąć niezależnie od ich językowego
sformułowania. Ujmując rzecz od innej strony, próbuje się w ten sposób
powiedzieć, że psychologiczny model osoby myślącej (kiedy chodzi nam
o myślenie propozycjonalne) obejmuje ten sam rodzaj reprezentacji ﬁzycznie
realizowanych, których używamy do opisu modelu osoby mówiącej.
W tym sensie próby usunięcia lub przeinterpretowania fenomenu na
końcu języka w któryś z powyższych sposobów trzeba czytać jako próbę
podważenia idei, którą oddajemy w potocznym sformułowaniu „mam coś
na myśli”. Glock zauważa, że podważenie tej potocznej idei pojawia się tam,
gdzie – mówiąc słowami Wittgensteina – myśl pojmuje się jako proces
symboliczny, i nie traktuje się jej jako czegoś odrębnego wobec języka. Samo
zaś pytanie, czym jest myśl przed wyrażeniem jej w języku, traktuje się jako
pozbawione sensu [Wittgenstein, 1998, s. 28-30, 76-78; 1972, s. 154; 1980,
s. 25; por. Glock, 1998, s. 162-163]. Interpretacja fenomenu na końcu języka,
którą proponują zwolennicy związania myśli z językiem, eliminuje zatem
w istotny sposób jej zasadniczy sens. Wysiłek zdyskwaliﬁkowania wartości
tego fenomenu potwierdza jednakże, że dopuszczenie nawet w szczupłych
granicach jakiegoś przypadku myślenia bez słów ma ogromną doniosłość
teoretyczną. Wystarcza – jak mówi Elzenberg – by obalić koncepcję ogólną. „Sam fakt istnienia takiej myśli stanowi instancję, która obala pewną
teorię i stanowi punkt wyjścia dla teoryj innych” [Elzenberg, 1995, s. 456;
por. Mazurek, 1990].
C. Fenomen jednoznaczności myśli a wieloznaczności wypowiedzi. Wiele
używanych przez nas słów i zdań cechuje wieloznaczność. Zdajemy sobie
przeto sprawę, że myśl wyrażana przez nas w danym zdaniu – poza naszą
głową – może zostać odczytana przez innych zasadniczo odmiennie. Kiedy
zapisuję w swoim pamiętniku zdanie „po ciemku niełatwo było znaleźć zamek”,
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to jest dla mnie jasne, że ktoś czytający kiedyś ów tekst może mieć kłopoty
z ujęciem tego, co miałem na myśli. Co ważne, jest dla mnie również jasne,
że dwuznaczność owego zdania, nie jest rezultatem dwuznaczności mojej
myśli. Autorzy nagłówków „Child’s Stool Great for Use in Garden” (Taboret/
stolec dziecięcy jest świetny do wykorzystania w ogrodzie), czy „Iraqi Head
Seeks Arms” (przywódca/głowa irakijski/a oczekuje broni/ramion), wiedzieli,
jaką myśl mają w głowie, pisząc te tytuły [Pinker, 1994, s. 69].
Gdyby przyjąć, że myśl jest konstytuowana i fenomenalnie udostępniana wyłącznie w języku naturalnym, to opisane doświadczenie trzeba
byłoby interpretować mniej więcej tak, że jednoznaczność mojej myśli jest
związana z tym, że owa myśl dana mi językowo występuje w mojej głowie
z jednoznacznie określoną predyspozycją do wyciągania konsekwencji lub
określonego działania. Brak dwuznaczności nie jest związany z obecnością
w mojej głowie czegoś pozajęzykowego, lecz raczej z faktem, że wystąpienie
myśli ucieleśnionej w konkretnym zdaniu zjawia się razem z określoną predyspozycją do rozumowania i działania. Ujęcie tego w kontekście działania
lub rozumowania jest tym, co usuwa dwuznaczność. Moją rozterkę, że zakomunikowanie danej myśli może być rozumiane odmiennie, trzeba byłoby
wtedy interpretować jako świadomość, że osoba słuchająca może nie połączyć
mojego komunikatu z tym samym zestawem predyspozycji, co ja. Myśli są
ucieleśnione w języku i jako takie mogą odznaczać się wieloznacznością.
Jedynym sposobem jej uniknięcia (niezależnie od tego czy mówimy o osobie
myślącej daną myśl, czy o osobie słyszącej daną myśl) jest włączenie danej
myśli w kontekst innych myśli lub związanie jej z określonym działaniem
(lub predyspozycją do działania). Jest to jedyny sposób na to, aby wyrażona
przeze mnie myśl dla innej osoby pozbawiona była wieloznaczności. Takie
rozwiązanie prowadzi do wniosku, że także w mojej głowie myśl „po ciemku
niełatwo było znaleźć zamek”, tak jak jest mi ona dana samodzielnie (bez
osadzenia jej w kontekście innych myśli [czytaj zdań] lub predyspozycji do
działania) jest wieloznaczna.
Słabość tego rozwiązania widać wyraźniej, kiedy zamiast mówienia
o polisemii odniesiemy się do synonimii. Gdyby utrzymać w mocy zasadę,
że myślenie odbywa się w zdaniach języka naturalnego (czy też w ich zobrazowanych odpowiednikach w mowie wewnętrznej), to musielibyśmy przyjąć,
że gdy myślimy „Staś zażył pastylkę”, a innym razem „Staś zażył tabletkę”,
mamy do czynienia z dwiema myślami (a nie tylko z dwiema realizacjami
tej samej myśli). Osadzając je jednak w te same konteksty i łącząc z tymi
samymi predyspozycjami do wyciągania konsekwencji i podejmowania
działania, moglibyśmy powiedzieć, że mamy do czynienia z jedną myślą.
W takiej sytuacji moje doświadczenie z jednej strony informowałoby mnie,
że mam na myśli jedną myśl, a z drugiej, że mam do czynienia z dwiema
myślami. W pracy Myślenie i mowa wewnętrzna L. Koj rozważając hipo-
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tezę wpływu języka na myślenie zauważa, że w świetle istnienia w języku
synonimów, zidentyﬁkowanie myśli z językiem (mową wewnętrzną) zawsze
doprowadzi do sprzeczności.
Zbyt ścisłe wiązanie myślenia z zinternalizowanym mówieniem nie jest jednak

możliwe. Wiadomo, że wyrażenia mają różnokształtne synonimy. Zakładamy, że
synonimy – jako równoznaczne – są związane z tymi samymi myślami. Przy pełnej
identyﬁ kacji myślenia z wewnętrznym wypowiadaniem odpowiedników zadań
synonimicznych myśli z jednej strony powinny być te same (bo chodzi o synonimy), a z drugiej strony powinny być różne (bo są identyczne z równokształtnymi
wyrażeniami wewnętrznie wypowiadanymi). Pełna identyﬁ kacja myślenia z zinternalizowaną mową doprowadziłaby więc, wespół z tezą o istnieniu synonimów
do sprzeczności. Trudno odrzucić istnienie synonimów. Nie widać też podstaw do
odrzucenia przekonania, że synonimy wywołują te same myśli. Pozostaje zatem
założenie o pełnej identyﬁkacji myślenia z mową wewnętrzną [s. 66-67; por. tenże,
1990, s. 351-354]49.

D. Fenomen alternatywnych sformułowań. Istnieją przypadki, kiedy
wybieramy pomiędzy alternatywnymi sposobami wyrażenia myśli. W sytuacji takiej podmiot nie doświadcza trudności znalezienia odpowiedniego
sformułowania lub słowa. Wręcz odwrotnie, mając do dyspozycji zespół
różnych środków językowych doświadcza, że daną myśl może wyrazić
w różny sposób, nie gubiąc przy tym treści myśli. To, co jest mu dane to
świadomość alternatywnych sposobów zakodowania posiadanej przez siebie
myśli. Alternatywne środki wyrazu, czy też różne wersje językowe dla tej
samej myśli, są mu jednakże pierwotnie dane nie jako zasady językowe czy
parafrazy jakiegoś zdania za pomocą innych zdań. Zauważmy bowiem, że
doświadczenie alternatywnego sposobu wyrażania własnych myśli zdaje się
być czymś bardziej pierwotnym niż dojrzenie możliwości sparafrazowania
wyrażonej już myśli w odmienny sposób.
Parafrazowanie, wykorzystujące znajomość relacji semantycznych opartych na funkcjach leksykalnych oraz regułach syntaktycznych, opiera się
na możliwości wyboru alternatywnych sformułowań dla myśli. Natomiast
introspekcyjnie doświadczana możliwość wyboru alternatywnych środków
wyrazu dla posiadanej myśli nie jest związana wyłącznie ze znajomością
języka i jego reguł generatywno-transformacyjnych, lecz z doświadczeniem
samej myśli, szczególnie faktu, że myśl może być rozkładana rozmaicie.
Według tych, którzy wiążą myśl z językiem, prośbę kogoś, kto prosi o wyrażenie tej samej myśli jeszcze inaczej, trzeba rozumieć tak naprawdę jako
49

Podobne zdanie można znaleźć w pracy Apresjana Semantyka leksykalna [1980]. Do
tych właśnie badań nawiązuje także Chlewiński w swojej argumentacji na rzecz niezależności myśli od języka [Chlewiński, 1999, s. 81-83].
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prośbę o sparafrazowanie tego, co już się powiedziało. Wydaje się jednak,
wbrew temu poglądowi, że dostrzeganie alternatywności wyrażenia danej
myśli w języku opiera się na dostrzeganiu w samej myśli czegoś, co można
określić mianem podatności na bycie rozkładaną (konﬁgurowaną) na różne sposoby. Innymi słowy, doświadczamy, że myśl nie jest jednolitą bryłą
granitową, lecz pewnym układem części, które mogą być składane na różne
sposoby. Właśnie to doświadczenie stanowi podstawę, na której nabudowuje
się następnie przeświadczenie możliwości alternatywnego wyrażenia danej
myśli. Taki sposób tłumaczenia fenomenu introspekcyjnie udostępniającej
się nam możliwości alternatywnego wyrażania żywionej myśli zakłada ujęcie
myśli jako wewnętrznie złożonej. W związku z tym twierdzi się dalej, że
myśl nie ulega rozbiciu na „części” lub nie staje się tworem kompozycjonalnie złożonym dzięki ucieleśnieniu jej w języku publicznym lub w efekcie
„skojarzenia” jej ze środkami języka publicznego. Przyjmuje się raczej, że
myśl jest wewnętrznie i niejako naturalnie złożona uprzednio do ujęcia
jej w formule środków języka publicznego. Jej złożenie jest naturalne a nie
konwencjonalne50. Stąd fenomen doświadczania alternatywnych sposobów
wyrażania własnych myśli nie opiera się wyłącznie na istnieniu w zasobach
językowych różnego typu przekształceń, choćby takich, jak strona czynna
i bierna, lecz na pierwotnym i niezależnym od języka doświadczeniu myśli
jako złożonej lub co najmniej podatnej na różnorodne rozkładanie.
F. Fenomen Einsteina. Wielu wybitnych naukowców proszonych o zrelacjonowanie własnego procesu myślenia podkreśla, że introspekcyjnie w momencie rozważania pewnego zagadnienia nie doświadczają obecności języka.
Twórczy myśliciele, tacy jak Einstein, podkreślają często, że ich myślenie
przebiega bez słów – raczej poprzez przelotne obrazy i uczucia, które zdają
się nie mieć żadnego związku ze słowami.
Wydaje mi się, że słowa albo język, czy to mówione czy pisane, nie odgrywają żadnej
roli w moim procesie myślenia. Jednostki psychiczne służące, jak się zdaje, jako elementy myślenia są pewnymi znakami, niejasnymi obrazami, które można „swobodnie”
odtwarzać i kombinować.

50
W tym względzie odwołuję się do dwóch idei, jednej, że myśli są pierwotnie („naturalnie”) reprezentacjonalne, kompozycjonalne i rekurencyjne, wcześniej i niezależnie od
ich skojarzenia z publicznymi systemami reprezentacjonalnymi, takimi jak języki naturalne.
Drugą składową jest pogląd, który wyraża Evans, że mówienie o złożoności myśli nie musi
być tym samym, o czym mówią propagatorzy języka myśli. Można dodatkowo dodać, że
podkreślając introspekcyjną dostępność wyżej wyliczonych danych – zawartych w fenomenie alternatywnych sformułowań żywionej myśli – pragnie się pokazać, że rozwijany tutaj
rodzaj sprzeciwu wobec teorii wiążącej myśl z językiem nie jest tym samym typem argumentacji, jaki spotykamy w podejściu opartym na idei neuronalnie realizowanego języka
myśli.
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Niewątpliwie w przypadkach twórczego myślenia proces myślenia musiał
być niezmiernie skomplikowany i rozbudowany. Mówiąc nieco obrazowo,
ów człowiek musiał myśleć, aby dojść do rozwiązań, do których doszedł.
Jednocześnie wiele przytaczanych introspekcyjnych raportów dowodzi, że
sam proces myślenia, doświadczany jako niezmiernie rozbudowany i kombinatoryczny, nie przebiegał w dostępnych słowach lub frazach językowych.
Świadczy o tym również fakt, że ci sami autorzy, którzy mówią, że nie doświadczają w procesie myślenia obecności świadectw językowych, twierdzą, że
„konwencjonalnych słów albo innych znaków poszukują mozolnie w drugim
stadium, kiedy wspomniana gra kombinacji jest dostatecznie rozbudowana
i może być dowolnie odtworzona” [Einstein, 1964, s. 128]. Potwierdzają to
również badania laboratoryjne, pokazujące, że bardzo często ludzie mają
problemy z werbalizacją własnych twórczych myśli i hipotez [Chlewiński,
1999, s. 80; por. Penrose, 1997]. W tych zeznaniach podkreśla się zatem dwie
rzeczy. Raz, że sam proces werbalizacji (ujęcia w słowa) określa się często
jako drugi etap, następujący po samym procesie myślenia i pojawiający się
już po osiągnięciu pewnego rezultatu. Dwa, że ów proces przekładu nastręcza
wielu osobom sporych kłopotów. Penrose ujmuje to dosłownie jako przekład
myśli na inny kod i dodaje, podobnie jak Einstein, że jest to proces mozolny
i uciążliwy, związany niejednokrotnie z wymyślaniem nowych środków
wyrazu. Relacjonując sprawy w ten sposób podkreśla się, że podmiot jest
świadomy przekładu rezultatów własnego procesu myślenia. Samą trudność
przekładu trzeba wiązać z tym, że w samym procesie myślenia język naturalny nie odgrywa żadnej istotnej roli51. Wydaje się jednocześnie, że taki opis
własnego doświadczenia podważa strategię, wedle której proces myślenia
twórczego miałby być procesem odbywającym się poza introspekcyjną
dostępnością lub poza świadomą kontrolą. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa podejrzewać, że trudność przekładu rezultatów procesu myślenia
(szczególnie twórczego) na język wiąże się z tym, że podmiot kontrolował,
rozwijał i śledził sam proces myślenia bez udziału języka. Innymi słowy, że
mechanizm tego procesu nie był mechanizmem ucieleśnionym w języku.
Proces przekładu polega częściowo na próbie powtórnego uświadomienia
sobie tego samego w innym kodzie. Kodzie, który niewątpliwie jest najbardziej odpowiedni do zrelacjonowania tego procesu i rezultatów. Nie oznacza
51
Wydaje się również, iż sceptycznie trzeba ocenić pogląd, że inteligencję można podzielić na dwa oddzielne składniki – z jednej strony twórczy, niedyskursywny, nieświadomy
generator myśli, z drugiej osądzający, logiczny, dyskursywny, świadomy planista i „oceniacz”
myśli – z komentarzem, że realizacja tego drugiego składnika możliwa jest wyłącznie dzięki
dobrodziejstwu, jakim jest język. Ci, którzy podważają wartość raportów introspekcyjnych,
próbują zepchnąć proces myślenia twórczego w sferę nieświadomą i oddać ją – mówiąc
metaforycznie – we władanie Muzy, pozostawiając podmiotowi rolę „cenzora” [Carruthers,
1996, s. 59].
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to bynajmniej – o czym pisaliśmy już wielokrotnie – że w tym procesie nie
następują korekty, uściślenia i modyﬁ kacje. Nie jest jednak tak, że tylko
dzięki temu przekładowi podmiot zyskuje świadomość (dostępność do własnych myśli). Widać wyraźnie, że nie chodzi tutaj wyłącznie o podważenie
przypuszczenia, że trudność przekładu własnych myśli na kod językowy
– o czym mówią Einstein i Penrose – jest być może potwierdzeniem faktu,
że proces myślenia (funkcjonowanie pojęć oraz ich myślowe przetwarzanie)
odbywa się bez słów, lecz chodzi tu także o to, że podmiot może mieć jakiś
dostęp do własnych myśli zanim zostaną one ucieleśnione w języku. Jeśli
przyjmie się te argumenty, to widać, że relacji między myślą a zdaniem nie
można interpretować jako relacji przypominającej relację między mówionym
a pisanym polskim, lecz raczej jako relację między polskim a niemieckim
językiem [por. Harman, 1970, s. 36].
G. Fenomen poszukiwania odpowiedniego słowa lub właściwego sformułowania. Zdarzają się sytuacje, w których znalezienie odpowiedniego
słowa lub sformułowania przychodzi nam bardzo trudno. Jesteśmy niezadowoleni i zdajemy sobie sprawę, że dane słowo lub fraza zamazuje to, co
pomyśleliśmy. Gdy wyczerpiemy zastany repertuar możliwości już istniejących w danym języku, to decydujemy się na wymyślenie neologizmu, np.
„kwark”, „mem”, „klon”, „struktura głęboka”, użycie wyrażenia slangowego,
np. „surfować po sieci” lub na zapożyczenie wyrażenia z innego języka, np.
„macho”, „spam” [Pinker, 2005, s. 302]. Poszukiwanie odpowiedniego słowa
lub chęć poprawiania pierwszego sformułowania są związane z tym, że
dane osoby dokładnie wiedzą, co mają na myśli i dostrzegają rozbieżności
między myślą a jej wysłowieniem [Chlewiński, 1999, s. 81-82]. Oczywiście
może też tak się zdarzyć, że niemożliwość spisania czegoś, ujęcia tego
w słowa, jest sygnałem, że myślę nieprecyzyjnie. Jak mówi Twardowski:
„o autorze niejasno piszącym należałoby sądzić, że nie umie jasno myśleć”
[1927, s. 347]. Brak jasności w tym, co napisaliśmy może doprowadzić nas do
odkrycia, że na tym etapie nasze myśli są jeszcze nieprecyzyjne, że sprawa
wymaga dalszej pracy. Takie możliwości nie podważają jednakże faktu, że
zastany repertuar językowy użyty przez konkretnego autora lub dostępne
mu zasoby językowe mogą okazać się niewystarczające. Wtedy to autor poszukuje nowego sformułowania dla własnej myśli lub wymyśla nowe słowa
lub frazy. Dostrzeżenie tych rozbieżności jest związane z tym, że konkretne
wysłowienie – jak mówi Elzenberg – jest cały czas konfrontowane z czymś,
co nie jest ujęte w słowa, a co jest właśnie myślą. Kiedy znajduję odpowiednie słowo lub ktoś inny podpowiada mi je, to nie oznacza to, że wcześniej
myśl lub pojęcie nie miało dla mnie realności fenomenalnej. Nie neguje
się tutaj faktu, że pojawienie się słowa może mieć funkcję sprzyjającą do
sprecyzowania myśli lub pojęcia. Patrząc na to można powiedzieć z jednej
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strony, że myśl jest w jakiś sposób pod kontrolą i cenzurą języka. Z drugiej
strony, że użyte sformułowania językowe są konfrontowane z myślą. Choć
język podnosi sprawność naszego myślenia, to jednak myśl nie jest jedynie
cieniem języka, lecz odrębną jednostką. Tylko wtedy, gdy myśl nie jest cieniem rzucanym przez język, lecz czymś realnym ﬁzycznie i fenomenalnie,
pojawia się realna konfrontacja lub jakiś rodzaj sporu między myśleniem
a mówieniem. Jak przekonuje Frege, gdyby myśl była tym samym, co język,
to nie tylko trudno byłoby wytłumaczyć, jak myśl popada w spór z mówieniem, ale także zwiastowałoby to koniec samego myślenia. Paradoksalnie,
spór między myślą, a językiem a także użycie języka jako cenzora dla myśli
jest tylko wtedy możliwe, gdy obie rzeczywistości są względem siebie odróżnialne [1969, s. 270; por. Leibniz, 2001].
H. Fenomen głupiego pióra. Gdyby przyjąć, że myślenie realizuje się w języku
oraz że myślenie reﬂeksyjne jest odsłuchiwaniem szeptu z wewnętrznego
megafonu lub że śledzenie własnych myśli odbywa się dzięki wizualizacji
zdań języka naturalnego czy w końcu, że rozważanie czegoś w głowie jest
dyskursem wewnętrznym w języku polskim, to dlaczego tak często, gdy
próbuję spisać swoje myśli, moje „pióro” sprawia mi tyle kłopotów. Gdy
proces spisywania myśli przeradza się w proces sklecania zdań, jak mówi
Abbott, zaczynam się czuć jak „dureń”. Można więc zapytać, dlaczego tak
trudno jest przekazać swoje myśli w prozie polskiej, jeżeli już są w prozie
polskiej? [Abbott, 1995, s. 48]. Innymi słowy, co robię, spędzając tyle godzin
przed moim komputerem, próbując nie tyle wymyślić coś, ile jedynie zapisać
[tamże, s. 47-49]. Różnica między myślą a językiem musi mieć charakter
bardziej istotny, co sprawia, że myśli wyrażanych w języku nie można ująć
jako formy spisywania czegoś z wewnętrznego megafonu ani jako formy
rozbudowywania skrótowych zapisów ucieleśnionych w mowie wewnętrznej.
Myśl nie jest skrótem notatki, którą trzeba odszyfrować w mowie głośnej lub
rozpisać na kartce. Fenomen głupiego pióra nie jest związany z rozwinięciem
myśli, która nas zaskoczyła w pewnym olśnieniu i którą teraz próbujemy
rozwinąć lub utrwalić. Ów fenomen pojawia się raczej wtedy, gdy myśl, którą
posiadamy jest dla nas przejrzysta, zrozumiała i w pełni rozwinięta, a mimo
to sporo czasu zabiera nam jej spisanie.
I. Fenomen przejęzyczenia i powiedzenia czegoś inaczej niż się zamierzało. Każdy z nas co najmniej kilkakrotnie w życiu znalazł się w sytuacji powiedzenia czegoś innego niż zamierzał. Pamiętam, kiedy podczas
pierwszych dni studiów w Grazu, chcąc poprosić w restauracji o pieprz
zamiast powiedzieć Pfeﬀer (pieprz) powiedziałem Pferd (koń). Oczywiście
taką sytuację wyjaśniamy słabą znajomością obcego języka oraz bliskością
fonetyczną (na pewnym etapie uczenia się) słów w danym języku. Tego typu
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przejęzyczenia zdarzają się nam jednak także w języku ojczystym. Często
przyłapujemy się na tym, że owe przejęzyczenia zdarzają się nie tylko wtedy,
gdy dwa słowa są brzmieniowo podobne, ale także wtedy, gdy fonetycznie
i strukturalnie są względem siebie odległe. Abbott w tekście Thinking without
English, powołując się m. in. na Vendler i Stalnaker, mówi, że doświadczając
pewnych form przejęzyczeń, zdajemy sobie sprawę, że popełniliśmy błąd
w przedstawieniu naszej myśli. Ten rodzaj błędu, który przypomina błąd
przejęzyczenia, polega na powiedzeniu czegoś innego niż się zamierzało.
Co ważne, ten typ błędu automatycznie traktujemy jako błąd w mówieniu,
a nie w samym myśleniu. Pomyłkowe powiedzenie czegoś innego niż pomyśleliśmy traktujemy jako błąd językowy, błąd po stronie wyrażenia myśli,
czyli jako rodzaj pomyłki, której sens sprowadza się do pomyślenia jednego
a powiedzenia czegoś innego. Że jest to błąd językowy przekonuje nas fakt, iż
trudno sobie wyobrazić odpowiadający tej pomyłce rodzaj błędu myślowego,
mającego polegać na myśleniu zamiast jednej myśli innej myśli. Doświadczamy, że możemy chcieć powiedzieć to, co pomyśleliśmy i nie wiedzieć, jak
to powiedzieć, trudno jednak sensownie wyobrazić sobie sytuację, w której
coś myślimy i nie wiemy, jak to pomyśleć. Obecność pomyłek językowych
i przejęzyczeń opiera się na tym, że wyrażenie myśli wymaga zakodowania
myśli. W ten proces może wcisnąć się błąd. Ten rodzaj błędu nie może się
wcisnąć w pomyślenie myśli.
J. Fenomen papugowania. Obok wyliczonych fenomenów pokazujących
niezależność myśli od języka poprzez odwoływanie się do możliwości ujęcia
myśli bądź uprzednio do „ubrania” jej w słowa, bądź w sposób niezależny
od trybu, w jaki jest ona zakodowana w konkretnym wyrażeniu językowym,
trzeba jeszcze wspomnieć o sytuacji, w której dokonujemy operacji na materiale językowym bez wyraźnego związku z ujmowaniem jakichkolwiek
myśli lub pojęć. Chodzi tutaj – traktując rzecz szeroko – o posługiwanie
się językiem lub tym, co zwiemy językiem bez jakiegokolwiek powiązania
z pojęciami lub myślami. Zdarza się nam nieraz wyuczyć pewnych zwrotów
w języku, którego kompletnie nie znamy, uczymy się pewnej sekwencji zapisu
lub dźwięków, nie wiedząc, co one wyrażają, do jakiej kategorii należą, a nawet, w jakiej sytuacji należałoby je wypowiedzieć. Podobieństwo wizualne
lub akustyczne sugeruje nam, że mamy do czynienia z językiem. Nie wiemy
jednakże, jak w tak wyuczonej całości wyróżnić cząstki znaczące i nieznaczące, jak podzielić dane wyrażenie, jak dokonać przekształceń zależnych
od struktury, jaki jest sens całości oraz jak ów sens jest składany z bardziej
prostych składników. Operowanie tymi dźwiękami można przyrównać do
generowania szumów i trzasków. Jest to operowanie pewnym monolitem
lub wiązką, której składników nie potraﬁ my oddzielić i ułożyć w innej
konﬁguracji. Nie wiemy także, co można pominąć lub dołożyć. Operujemy
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nimi w jeden wyuczony sposób i zawsze w całości. Jest to najbardziej ekstremalny przypadek oddzielenia strony wyrażeniowej od strony pojęciowej
[por. Grodziński, 1976, s. 25].
Wydaje się, że pewną odmianą takiej sytuacji są przypadki, kiedy dokonujemy operacji na języku, odmieniamy przez przypadki lub zmieniamy
stronę czynną na bierną bez znajomości wyrażanych przez dany zespół
wyrażeń myśli i pojęć. Znamy pozycje danych wyrażeń i wiemy, jak je
przesuwać, aby dokonać przekształcenia zgodnego ze strukturą. Możemy
być w tym biegli nie generując przy tej okazji żadnej myśli w swoim umyśle.
Są naszym udziałem również takie sytuacje, że znajdując się w określonych
okolicznościach produkujemy zawsze ten sam zespół wyrażeń (dokładnie
w takim samym układzie) bez chęci wyrażenia jakiejkolwiek myśli i bez
świadomości jakiejkolwiek myśli. Łapiemy się (na tym), że użycie tych
słów jest całkowicie przypadkowe dla sytuacji, w której je wypowiadamy.
Zdajemy sobie również sprawę, że pojawiają się one w nas jako odruch na
zespół określonych bodźców, analogicznie jak przełknięcie śliny na widok
czekoladowych tortów znajdujących się w witrynie cukierni.
Wydaje się, że taką sytuację obrazują również przykłady dzieci używających (naśladujących) określonych słów bez posiadania odpowiedniego pojęcia.
W tym obrębie mieszczą się przypadki, kiedy użycie danego słowa pojawia
się w konkretnej sytuacji będąc bądź reakcją na dany bodziec, bądź reakcją
wywoływaną potrzebą spełniania określonej potrzeby. Używając nazewnictwa zaproponowanego przez Bickertona można powiedzieć, że użycie tych
wyrażeń jest powiązane z domeną „czuć” i „potrzeb”, a nie z domeną „wiem”.
W tym sensie są to użycia związane co najwyżej z pragnieniem zaspokojenia
pewnych potrzeb – to one stanowią punkt odniesienia do wydania z siebie
takich a nie innych dźwięków. Owa produkcja dźwięków nie dokonuje się
z intencją wyrażania lub przekazania jakiejś myśli lub pojęcia. Takie użycia
nie są z pewnością bezcelowe, jednakże ich wytwarzanie oraz eksplikacja nie
wymaga ani posiadania, ani powoływania się na kategorię myśli czy pojęcia.
Choć różnią się one od klasycznego przypadku papugowania jako formy
naśladowania mowy bez jakiegokolwiek jej rozumienia, to jednak w jakimś
sensie nie są one jeszcze właściwymi użyciami języka, w których zawarty
byłby element znaczony (signiﬁe). Można to nazwać formą przyuczania do
mówienia – nie jest to jednak właściwy sposób, w jaki dzieci uczą się władania danym językiem52.
52
Podkreślmy, że tak, jak bezmyślne powtarzanie słów przez dorosłych nie jest traktowane tutaj jako sposób używania języka przez dorosłych, tak też dające się zaobserwować
u dzieci bezwiedne powtarzanie słów nie jest traktowane jako forma nabywania przez nie
języka. W obu przypadkach chodzi jedynie o „papugowanie”, choć z pewnością jest ono
częściej spotykane u dzieci. Przypomnienie tych spraw ma podkreślać, że odcinamy się tutaj
od tych ujęć akwizycji języka, o jakich mówi np. Davidson czy Dummett [por. rozdział III].
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Jeszcze innym przypadkiem jest sytuacja, kiedy liczę owce lub wypowiadam słowa piosenki tylko po to, aby zasnąć [Glock, 1998, s. 163]. Analogicznie,
mogę – jak mówi Searle – powtarzać słowa po niemiecku, wcale nie mając nic
na myśli i wiedząc jednocześnie, że powtarzam słowa po niemiecku. Perner
odnosząc się do tych przypadków zauważa, że nie ma w nich elementu, który
można by nazwać metaintencjonalnym, a który polega na przedstawieniu
sobie przedstawienia (pojęcia lub myśli) jako czegoś odnoszącego się do
czegoś [Perner, 1998, s. 282]. Według Searle’a powtarzanie po niemiecku „Es
regnet”, gdy ćwiczę wymowę, odbywa się bez posiadania czegoś na myśli.
Różnica między tym, kiedy mówimy i mamy coś na myśli a tym kiedy mówimy, nie mając nic na myśli, polega na tym, że w obu przypadkach realizują
się odmienne warunki fortunności związane z odmiennymi intencjami.
Ujmując rzecz krótko, sprawa polega na tym, że przy powtarzaniu tego samego zwrotu warunki fortunności mojej intencji są takie, że moja intencja
powinna spowodować, że mówię zgodnie z zasadami języka niemieckiego.
W sytuacji, kiedy odpowiem na pytanie o pogodę mówiąc „Es regnet”, mam
nie tylko intencję powiedzieć coś zgodnie z regułami języka niemieckiego,
ale pojawia się także intencja znaczeniowa, związana z tym, że mam coś na
myśli. Choć jest ona związana z tym, co widzę i z faktem, czy rzeczywiście
teraz pada, czyli z warunkami prawdziwości, to jednak mogę to powiedzieć
z tą samą intencją nawet wtedy, gdy nie pada deszcz. Mogę być bowiem
nieszczery lub po prostu kłamać [Searle, 1999, s. 226].
K. Fenomen przypominania myśli a nie zdania. Wielokrotnie zdajemy
sobie sprawę, że pytani o przypomnienie sobie zdań, w których przekazano nam pewne treści, nie potraﬁmy tego zrobić, choć jednocześnie bez
większego problemu przypominamy sobie ich dokładną treść. Nie potraﬁmy przypomnieć sobie dosłownego brzmienia zdań i słów, za pomocą
których zostało nam coś powiedziane. Podobnie nie potraﬁmy odtworzyć
dokładnego brzmienia zdań, które przeczytaliśmy na poprzedniej stronie,
choć jednocześnie dokładnie zapamiętaliśmy sens i treść tego, co czytaliśmy lub co nam powiedziano. Pytani o dosłowne zacytowanie zasłyszanej
rozmowy jesteśmy często bezradni, choć znowu, niejako automatycznie,
dopowiadamy, że wcale nie jest to dla nas przeszkodą, by przekazać treść
zasłyszanej rozmowy. Nie potraﬁmy przypomnieć sobie liczby zdań i liczby
słów użytych w pewnych twierdzeniach, choć znowu potraﬁmy przypomnieć sobie liczbę twierdzeń i liczbę pojęć, którymi ktoś operował. Wiele
ustaleń dotyczących pamięci pokazuje, że badani nie byli w stanie odróżnić
syntaktycznych wariantów zdań, które słyszeli wcześniej, chociaż potraﬁli
odróżnić warianty semantyczne. Przypominając sobie coś doświadczamy
również jakiejś formy „reprodukcji” danej treści (myśli, sensu) za pomocą
różnych środków językowych. Towarzyszy nam nierzadko przeświadczenie
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ubierania czegoś w słowa i wybierania różnych wskazówek językowych dla
tego, co sobie przypominamy.
Doświadczamy również, że nasza zdolność zapamiętywania obniża się
znacznie, kiedy to, czego słuchamy jest dla nas w dużej mierze niezrozumiałe. Przykładowo notowanie wykładu, którego tematyka jest nowa, staje
się czasem do tego stopnia utrudnione, że wielokrotnie mamy problem
z dokończeniem zdania. Towarzyszy nam wtedy przeświadczenie, że zmuszeni jesteśmy do zapamiętywania danej treści w jednym zapisie, w jednym
brzmieniu, co jednocześnie – czego również doświadczamy – utrudnia nam
zapamiętanie danej treści. Wtedy również doznajemy efektu, że „zagubienie”
formy powoduje zagubienie treści myśli. Wszystko to razem sugeruje, że
istnieje jakiegoś rodzaju niejęzykowy, czy „nienaturalno-językowy” środek
gromadzenia (zapamiętywania) myśli [Jenkins, 1980, s. 182-195; Abbott, 1995].
Inaczej, sugeruje się, że przypominając siebie coś mamy raczej do czynienia
z formą prelingwistyczną, której dopiero przyporządkowujemy określoną formę werbalną [Chlewiński, 1999, s. 120; por. Kurcz, 1987, s. 137-141].
Istnieją również nowsze dowody na to, że nawet gromadzenie na krótki
czas jest abstrakcyjne, propozycjonalne i nie zachowuje powierzchownej
syntaktycznej formy zdań.
L. Implikatura konwersacyjna. Bez trudu przypominamy sobie wypowiadane przez nas zdania w stylu „Hej ślimak, no rusz się”. Przypominamy
sobie również niewybredne sformułowania naszych nauczycieli wychowania
ﬁzycznego: „Ten kołek myśli tylko o niebieskich migdałach”. Zdajemy sobie
sprawę, wypowiadając powyższe zdania lub słysząc je jako skierowane do
nas, że myśl, którą wyraża pierwsze z nich mówi coś w rodzaju tego: że ktoś
jest powolny, porusza się bez wigoru, zaś drugie, że ktoś zamiast biegać
za piłką stoi i myśli o czymś innym. Wypowiadając powyższe zdania, nie
mamy na uwadze, że na bieżni pojawił się ślimak lub że ktoś zamienił się
w kołek. Mówiąc te zdania lub słysząc je, odróżniamy intencję od dosłownego (konwencjonalnego) znaczenia tych słów i zdań. Nie twierdzi się tutaj,
że wypowiadający dane zdanie nie liczy się kompletnie z konwencjonalnym
znaczeniem lub że je kompletnie lekceważy [Searle, 1987, s. 63]. Choć tak
nie jest, widzimy, że zdanie pierwsze wyrażałoby inną myśl, gdyby mała
dziewczynka po kilkakrotnym wyrecytowaniu wierszyka „ślimak, ślimak
pokaż rogi dam ci sera na pierogi”, poruszona ostatecznie bezczynnością
i brakiem reakcji, powiedziała w innej tonacji „hej ślimak, no rusz się”.
Takie przypadki sugerują, że wyrażana myśl i znaczenie związane z użytymi wyrażeniami to dwie różne rzeczy, które można rozdzielić i które się
nie pokrywają. Innymi słowy, zdajemy sobie sprawę, że intencja, z jaką wypowiadamy zdanie, odnosi się pierwszorzędnie do naszej myśli. Nie zwracamy
na te fakty zbyt często uwagi, gdyż nasze myśli łączymy najczęściej z takimi
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wyrażeniami, za pomocą których wyraża się zwykle dane myśli. Jednakże
pokazane wyżej przypadki uwrażliwiają nas na to, że proces kierowania zdań
do innych zakłada jakąś formę wiedzy o myśli, którą pragniemy przekazać.
Znajomość danej myśli oraz znajomość zdolności do ujęcia danej myśli
przez partnera naszej rozmowy jest tym czynnikiem, który kieruje nami
w dobieraniu odpowiednich środków językowych. Konwersacyjne użycie
słów zakłada znajomość moich myśli oraz znajomość zdolności do ujęcia
danej myśli przez mojego partnera [Grice, 1957, 1969; por. Soames, 2003,
s. 195-220; Prechtl, 2007, s. 214-218; Avramides, 1989]. W ten sposób pokazujemy, że uchwycenie znaczenia danego wyrażenia wiedzie nas w kierunku
myśli, jaką żywi mówiący dane słowa. Mówiąc krótko, o znaczeniu, jakie
trzeba przypisać przytoczonym wyżej wypowiedziom, decyduje to, co jest
pomyślane a nie to, co powiedziane. To, co ma się na myśli nie jest – używając współczesnego żargonu – kwestią pragmatyki, lecz tkwi w sercu tego,
co nazywamy semantyką. Mówienie o intencji lub myśli nie jest czymś, co
można zmieścić w dyskursie na temat zmieniających się okoliczności, które
modyﬁkują semantycznie utrwalone znaczenie. Tak chcieliby postąpić ci,
którzy uważają, że powoływanie się na myśl i intencję ma sens w kontekście
rozważań dotyczących pragmatyki użycia wyrażeń, nigdy zaś w semantycznym opisie znaczenia [por. Borg, 2006, s. 252]53.

5.3. Wnioski: Od myślenia o myślach do języka
Wartość powyższych argumentów, odwołujących się do pierwotności ujęcia
myśli w stosunku do uzyskania przez nie wyrazu językowego, uzyskuje swój
głębszy sens wtedy, gdy zdamy sobie sprawę, że wpisują się one w ramy
innych twierdzeń, które łącznie pozwalają zbudować opozycję wobec za53

Widzimy tutaj analogię do tego, co zostało powiedziane w paragrafie poświęconym
myśleniu o myślach w kontekście analizy testów fałszywego przekonania. Zauważyliśmy
tam, odwołując się ideowo do rozważań Grice’a, że stosowanie wyliczanych przez niego
reguł konwersacyjnych wymaga od użytkownika wiedzy o umyśle własnym i partnera konwersacji. W jakimś sensie jest zbieżne także z tą ideą spotykaną w opisie akwizycji języka,
która mówi, że dziecko musi nauczyć się wychwytywać intencje stojące – jak mówi Tomasello – za dziwnymi dla dziecka ciągami dźwięków. Oba przykłady opierają się na przekonaniu, że nabywanie języka trzeba oprzeć na idei odczytywania intencji, czyli tej zdolności,
którą rozwija i poprzedza akwizycja [Tomasello, 2003, s. 195-200]. Jest to sprzeciw wobec
poglądu, który opisywałby proces używania języka u dzieci w kategoriach przyuczania lub
funkcjonalnego sprzężenia związanego ze spełnianiem potrzeb. W jakimś sensie wszystko
to układa się w obraz, który sugeruje, że powiązanie myśli z językiem nie ma charakteru
wewnętrznego, lecz jest faktem kontyngentnym.
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prezentowanej w tym rozdziale teorii. Zauważmy, że w pewnym istotnym
aspekcie zbiór omówionych fenomenów pokazuje, że treści naszych myśli
mogą być wyjaśniane bez zakładania w punkcie wyjścia czegokolwiek na
temat semantyki języka naturalnego. Innymi słowy, mówiąc o posiadaniu
myśli, mówimy o czymś realnym, o czymś dostępnym naszej świadomości
i o czymś, co zmienia sposób, w jaki używamy języka [Searle, 1999, s. 225;
Haller, 1978; Mulligan, 1990].
W tym kontekście można przywoływać różne rozwiązania. Sięgając na
przykład do prac Grice’a, Marty’ego czy Twardowskiego, moglibyśmy powiedzieć, że dane płynące z przywołanych fenomenów świadczą o pierwotności
tego, co psychologiczne (mentalne) nad tym, co językowe (semantyczne).
Owa epistemologiczna pierwotność tego, co psychologiczne nad tym, co
językowe w jakimś istotnym sensie oznacza, że językowe zachowanie jest
powiązane w sposób zewnętrzny ze stanami mentalnymi oraz że brak języka udaremni co najwyżej proces komunikacji i pozostanie bez wpływu
na samą myśl [Avramides, 1989, s. 113; Borg, 2006; Marty, 1976; Ossowska,
1931; Gut, 2009a]. Co ważne, podkreśla się, że taki pogląd skorelowany jest
również z ideą źródeł oraz funkcji języka naturalnego. Dla kwestii, która
nas interesuje, kluczowe są dwa twierdzenia. Z jednej strony chodzi tutaj
o twierdzenie, że język wyłaniał się jako zespół znaków arbitralnych w wyniku
przekraczania ograniczeń, jakie płynęły z używania w procesie komunikacji
znaków naturalnych (ikonicznych, naśladujących rzeczywistość). Z drugiej
strony, że komunikacja – czy to przedkonwencjonalna, czy konwencjonalna
– podporządkowana jest przekazywaniu myśli i intencji tak, aby wzbudzić
w słuchającym tę samą myśl [Grice, 1969; Marty, 1908; por. Liedtke, 1990,
s. 29-49; Kiesow, 1990; por. Olech 1993]. W tym kontekście broni się najczęściej
poglądu, że osoba samotna nie miałaby żadnego powodu, by mówić i nie wytworzyłaby żadnego języka oraz że język jest przede wszystkim instrumentem
wzajemnego zrozumienia [Marty, 1950, s. 39]. W kwestii natomiast dotyczącej
wewnętrznej formy językowej, do której zalicza się to, co jest specyﬁczne
w określonych własnościach danego środka wyrazu, dąży się do pokazania,
iż wewnętrzne formy językowe (ﬁguratywne oraz konstrukcyjne) są tylko
obrazami, których celem jest ułatwienie zrozumienia. W tym względzie
wbrew więc temu, co twierdził Humboldt, wewnętrzna forma językowa nie
jest związana z pojęciem – jest ona raczej pomocniczym przedstawieniem,
wspomagającym w pewnych okolicznościach ujęcie odpowiedniego pojęcia54.
54
„Czymś całkiem innym jest natomiast nazywanie tego samego pojęcia, np. „słoń”,
za pomocą różnych wewnętrznych form językowych, np. „dwuzębny”, „dwukrotnie pijący”,
„jednoręki” itp. Mamy tu zawsze jedno i to samo pojęcie, jedno znaczenie, ale za każdym
razem występuje ono w otoczeniu różnych wewnętrznych form językowych. Humboldt, od
którego pochodzą przytoczone przykłady, myli znaczenie z formą wewnętrzną powiadając,
że mamy w nich do czynienia z tym samym przedmiotem, który jednak wyrażony jest za
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Mając na uwadze przywołane fenomeny, możemy dostrzec, że w ramach
poglądów, do których się odwołujemy obecnie, możemy zauważyć, że widoczna
w nich obecność słuchacza i odbiorcy pojawia się w planie, który można by
określić mianem upublicznienia myśli. Sytuacja zakomunikowania własnej
myśli drugiej osobie, opisywana w kategoriach wzbudzania takiej samej
myśli, jest tu w jakimś istotnym sensie traktowana jako próba obiektywizacji
ontologicznej tego, co psychologiczne i mentalne. Efektem komunikacji ma
być bowiem nie tylko wyrażenie własnej myśli, lecz wzbudzenie u słuchającego myśli o tej samej treści. Opisując więc logikę wywodu Grice’a, słusznie
podkreśla Avarmides, że pierwotność epistemologiczna w powyższym sensie
lub jakaś forma redukcji tego, co semantyczne do tego, co psychologiczne,
wymusza jednocześnie obiektywizację tego, co psychologiczne [1989, s. 160].
W analogiczny sposób można spojrzeć na sporą część wywodu Twardowskiego z pracy O czynnościach i wytworach, w której czytamy, że do obiektywizacji tego, co psychiczne potrzebny jest środek językowy wyrażający
myśl (wytwór psychiczny) oraz spełnienie warunku polegającego na tym, że
użyty właśnie środek językowy (wytwór psychoﬁzyczny) staje się przyczyną
powstania (wywołania) takiej samej myśli (wytworu psychicznego) u słuchacza [Twardowski, 1965, s. 231]. W tym sensie można powiedzieć, że oprócz
tego, co ulotne i dostępne pierwszoosobowo – czym w swej istocie jest to,
co psychiczne (wytwory psychiczne) – istnieje to, co jest trwałe i dostępne
trzecioosobowo i w czym to, co psychiczne znajduje swój wyraz. W takiej
perspektywie widzimy, że obiektywizująca funkcja języka, która się tutaj
ujawnia, nie zmienia zasadniczej tezy, że myśl (wytwór psychiczny) posiada
priorytet nad językiem, tzn. że wystąpienie myśli poprzedza wystąpienie
wyrazu językowego oraz że samo pojęcie myśli jest deﬁniensem dla znaczenia językowego [tamże, s. 232]. Pojęcie wyrażania myśli w języku, „tkwienia”
myśli w wyrazie językowym, a nawet „wcielenia” tego, co psychiczne w język, nie niweczy epistemologicznej i ontologicznej odrębności samej myśli
pomocą różnych pojęć. W istocie nie mamy tu do czynienia z różnymi klasyfikacjami tego
samego przedmiotu przez przyporządkowanie go różnym pojęciom, lecz z różnymi sposobami wyrażania (Bezeichnungsmethoden) tego samego znaczenia, za pomocą różnych wewnętrznych form językowych” [tamże, s. 171]. Dodajmy w tym miejscu, że poglądy Marty’ego
symbolizują istotny fragment dyskusji dotyczącej nie tylko lingwistyki, lecz również teorii sądu i myśli, jaką podjęto w niemieckojęzycznej literaturze w opozycji do Humboldta,
wiążącego myśl z językiem. Uproszczając nieco sprawę, można także poglądy Marty’ego
umieścić w nurcie, w którym poprzez odejście od logiki językowej poszukiwano nowego
określenia sądu i myśli. Częścią tych poszukiwań było odróżnienie formy językowej od pojęcia i myśli. Co ważne, chcąc uwypuklić fakt, że spora część tych badań podporządkowana
była uwolnieniu myśli od wyrazu językowego, przyjmowano, że są one zbieżne z proponowanym przez Fregego odróżnieniem między myślą, siłą (Kraft), zabarwieniem (Färbung)
czy oświetleniem (Beleuchtung). W Rozdziale drugim były one istotnym fragmentem argumentacji na korzyść pierwszeństwa myśli nad językiem [Frege, 1969, s. 219-270, s. 289-294;
por. Rotter, 1999].
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w stosunku do języka55. Owa obiektywizacja myśli, nazywana utrwalaniem
myśli w języku, choć ma istotne funkcje wykraczające poza kontekst komunikacji, nie podważa jednakże w żaden sposób pierwotności tego, co
psychiczne w dynamice poznawczej drugiego rzędu. Ustawienie wyniku, jaki
nasuwa się z analizy wyliczonych fenomenów w ramach tych teorii, które
przywołujemy, pozwala pokazać, że mimo podkreślanej wartości języka
w naszym myśleniu nie konstruuje się stanowiska, które sankcjonowałoby
twierdzenie, że w ramach wyższych czynności psychicznych, w obszarze
naszych zdolności myślenia o myślach, język przyjmuje rolę kierowniczą, co
w konsekwencji miałoby sprawiać, iż samo zaistnienie myśli drugiego rzędu
zależałoby bezpośrednio od samego języka. W odróżnieniu od idei, które
znajdujemy obecnie w pracach Clarka, a wcześniej Wygotskiego, nie ma
tutaj idei języka jako protezy dla umysłu wchodzącego na poziom myślenia
drugiego rzędu, lecz raczej jest tutaj idea języka podnoszącego efektywność
naszych zdolności kognitywnych – zwłaszcza tych, które uznajemy za zdolności myślenia drugiego rzędu.
Nawiązując do wyliczonych fenomenów a także do tego, co zostało powiedziane częściowo w rozdziale drugim, pokazującym, że istnieją istotne
racje, aby uznać, że myśl jest ustrukturyzowana sama w sobie, okazuje się, że
jej wewnętrznego złożenia nie można traktować derywatywnie w stosunku
do złożeń, jakie obserwujemy w języku. Kwestie te potwierdzaliśmy także
pokazując, że istnieje wiele racji za tym, że w myśleniu, w odróżnieniu od
mowy wewnętrznej, nie możemy posługiwać się odpowiednikami wyrażeń
występujących w mowie głośnej, gdyż wtedy fakt istnienia w języku synonimów skutkowałby pewnym rodzajem napięcia, czyli uznaniem, że myśli
wyrażane przez zdania synonimiczne są zarazem te same i różne (ze względu właśnie na ucieleśnienie ich w wewnętrznych odpowiednikach mowy
głośnej).
Osobliwy i instruktywny dla wsparcia tej hipotezy materiał dostarczają
przypadki tzw. dzikich dzieci, intencjonalnie lub przypadkowo pozbawionych
języka w wyniku separacji od świata ludzi. W interesującym nas punkcie
można przywołać badania zebrane przez Curtisa, które świadczą, że rekurencyjność oraz złożoność myśli, którymi dysponowała odnaleziona po
kilkunastu latach separacji od świata Geni, musiała być związana z samą
myślą, a nie znajomością składni języka angielskiego. Jej relacje wspomnie55

„Ów wytwór psychiczny, owo znaczenie, owa treść itp., pozostająca w określonym tutaj
stosunku do wytworu psychofizycznego, przybiera pozory, jakoby w tym wytworze psychofizycznym tkwiła, w nim była zawarta, jakoby była w nim zaklęta lub wcielona, a wszystkie
te wyrażenia nie znaczą oczywiście nic innego, jak to, ze ów wytwór psychofizyczny jest
jedną z częściowych przyczyn powstania wytworu psychicznego, że więc wytwór psychiczny
istnieje potencjalnie (a bynajmniej nie naprawdę i aktualnie) w wytworze psychofizycznym
[Twardowski, 1965, s. 234; por. Woleński, 1985].
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niowe oddawane w języku angielskim, którego ją uczono po odkryciu przez
pracownika socjalnego, w warstwie werbalnej były bardzo ubogie, choć jednocześnie sam układ materiału sugerował dużą złożoność myśli, co Curtiss
oddawał w glosach do zdań generowanych przez samą Genię. Co ważne,
w obecnym rozdziale teza o złożoności myśli uzyskała także wymiar introspekcyjny. Podkreślmy dwie rzeczy. Raz, że istnieją dość istotne racje, aby
powątpiewać w twierdzenie, że myśli ujawniają się nam jedynie w języku lub
że tylko wtedy, gdy myśl jest realizowana językowo staje się ona efektywnie
dostępna w dynamice poznawczej drugiego rzędu. Dwa, że mamy prawo
sądzić, iż istnieją zasadne racje mówiące o pierwotności myśli nad językiem
w aspekcie strukturalnym i epistemologicznym. Widzenie łącznie obu spraw
jest tutaj kwestią pierwszej wagi. Pozwala nam bowiem w istotnym aspekcie
przełamać alternatywę, którą niektórzy zwolennicy związania świadomego
propozycjonalnego myślenia z językiem przyjmują za podstawową, o czym
powiemy za chwilę w punkcie A.
Na koniec, mając na uwadze ujęcie przedstawionych w punkcie 5.2. fenomenów, pojawia się okazja również przedstawienia dalekosiężnych konsekwencji wraz z determinującymi je przesłankami, które określają stanowisko
wiążące dynamikę poznawczą drugiego rzędu z językiem.
A. Pamiętamy, że w przeważającej większości zwolennicy łączenia
świadomego propozycjonalnego myślenia z językiem uważają, że nasze
myślenie (kiedy ma ono charakter świadomy) polega na operowaniu systemem reprezentacji ucieleśnionych w języku naturalnym. Mówiąc bardziej
precyzyjnie – według nich – myślimy poprzez obrazowanie zdań języka
naturalnego, czyli inaczej mówiąc, tok naszych myśli składa się z manipulacji
i sekwencji takich obrazów, które są odpowiednikami wyrażeń językowych.
Zatem choć naszemu myśleniu nie towarzyszy zawsze głośne wypowiadanie
zdań w języku naturalnym, to jednak nasze świadome myślenie realizuje
się wtedy, gdy ktoś albo wypowiada wewnętrznie (w mowie wewnętrznej)
odpowiednik wyrażenia językowego, albo przedstawia go sobie wizualnie.
Głoszenie tych tez opiera się – jak widzieliśmy – z jednej strony na
przyjęciu całego elementarza dotyczącego wyjątkowości języka naturalnego (produktywność, rekurencyjność, kompozycjonalność), z drugiej
strony na świadectwie naszego introspekcyjnego doświadczenia, mającego
pokazywać, że naszemu sposobowi ujmowania myśli, operowania nimi, towarzyszy aktywność językowa. Takie rozwiązanie w swym istotnym sensie
wymierzone jest przeciw teorii, która mówi, że nasze myślenie realizuje
się w systemie języka myśli, odmiennym od każdego języka etnicznego. Co
ważne, w ramach stanowiska podważającego zasadność hipotezy, wedle
której myśli ucieleśnione są w nośniku neuronalnie realizowanego języka
myśli, utrzymuje się (co szczególnie widoczne jest w propozycji Carruthersa),
że ciągi myśli powinny być pojmowane jako procesy kauzalne zawierające
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egzemplarze ﬁzycznie realizowanych i syntaktycznie ustrukturyzowanych
jednostek zdaniowo-podobnych. Nie zgadzając się co do natury owych
jednostek zdaniowo-podobnych zawartych w naszym myśleniu, czyli co
do roli, jaką w naszym myśleniu odgrywa język naturalny, zwolennicy tego
stanowiska podzielają jednakże przekonanie, że myśli wymagają wewnętrznych reprezentacji, dzięki którym stają się produktywne i rekombinowalne.
Odrzucają jedynie to, że tym językiem są jednostki języka realizowane na
poziomie ﬁzycznym w języku myśli. Innymi słowy, sprzeciwiają się temu, że
nasze myśli ucieleśnione są w języku zakodowanym w naszym mózgu, czyli
że dla wytłumaczenia swoistych cech naszych myśli (kompozycjonalność
i rekurencyjność) wystarczy odwołać się do czegoś, co nazywamy językiem
neuronalnym, przy pominięciu języka naturalnego. Mimo tej różnicy oba
podejścia zgadzają się co do związania naszych myśli z symboliką języka,
rozumiejąc jedynie odmiennie, o jaki język czy system symboliczny tutaj
chodzi. Inaczej mówiąc, w obu podejściach przyjmuje się, że produktywność
i kreatywność myśli (creativity of thought) jest dziedziczną cechą posiadaną
pierwotnie przez język rozumiany raz jako język naturalny, a raz jako język
myśli [Carruthers, 1996, s. 85; Hauser, 1995, s. 43].
Zatem w pewnym istotnym sensie jest to alternatywa wewnątrz jednego modelu, który mówi, że nasze myśli potrzebują systemu językowego
(symbolicznego). Dopiero wewnątrz tego modelu, wychodząc od analizy
dynamiki poznawczej drugiego rzędu, budowana jest argumentacja, że tym
językiem jest język publiczny (naturalny). Ważne jest zatem to, że argumenty
powołujące się na dane introspekcyjne mają pokazywać nie tyle ograniczenia
generalnej idei, wedle której myślenie jest istotnie związane z operowaniem
na symbolach, ile podważać tę część wywodu, która mówi, że chodzi tutaj
o symbolikę realizowaną na poziomie neuronalnym i niedostępnym dla podmiotu. Z punktu widzenia warunków oraz funkcji dynamiki drugiego rzędu
takie rozwiązanie wydaje się być zasadniczo błędne. Błędne jednakże nie jest
w rozwinięciu tej alternatywy podstawowe założenie, że myśl – używając
sformułowań Wittgensteina – jest procesem symbolicznym, a myślenie jest
operowaniem znakami [Glock, 210; tenże, 1998, s. 163, 164]. Za błędną nie
uznaje się tutaj również idei, która mówi o symbolicznej mediacji procesów
kognitywnych, co Elzenberg precyzyjnie określa mianem „semantyzacji
gnozeologii” [Elzenberg, 1995; Judycki, 2003].
B. Przechodząc do kolejnej podsumowującej uwagi, zauważamy, że w jakimś istotnym sensie argumenty wskazujące na kluczową rolę języka naturalnego w realizacji zdań w ramach dynamiki drugiego rzędu trzeba widzieć
jako próbę restytucji wartości tego, co rozgrywa się i ujawnia w introspekcji.
Mówienie o języku naturalnym zamiast o języku myśli ma przywracać wartość temu, co jest dostępne naszej świadomości i odbudowywać więź między
świadomością naszych myśli a ich efektywnością w naszym działaniu. Choć
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kierunek ten ze wszech miar można oceniać jako słuszny, to jednak związanie tego rozwiązania wyłącznie z językiem zdaje się być tego rozwiązania
istotnym ograniczeniem [por. Judycki, 2002]. Nie przekracza ono bowiem
w żaden sposób idei, że zdolność posiadania myśli w jakimś istotnym sensie
wiąże się ze zdolnością manipulowania symbolami, czyli że proces myślenia
jest operowaniem systemem reprezentacji, które mają charakter językowy
lub językopodobny. Nad tym rozwiązaniem unosi się duch twierdzenia, że
język jest nie tylko jedynym, ale i ostatecznym ucieleśnieniem myśli, czyli
że jest tym, co pozwala w ogóle mówić, że myśli mają składniki oraz tym,
co sprawia, że myśli „nabierają” sensu. W tej koncepcji myśli ujmowane są
jako cienie rzucane przez swoje językowe lub językopodobne nośniki. Nie
ma myśli stojących poza wypowiedzią językową i nie ma procesu rozgrywającego się wcześniej niż zrealizowanie się czegoś w języku. Wszystko, co
można zrobić chcąc lepiej ująć daną myśl, to przełożyć lub sparafrazować ją
w innym symbolicznym przebraniu. Nie wyrażamy myśli na różne sposoby,
a jedynie parafrazujmy nasze dotychczasowe wypowiedzi, przekładamy jeden
system znaków na inny system. Nawet jeśli w tym przypadku godzono się na
obecność języka myśli obok języka naturalnego, to w żaden sposób nie podważano głównej idei, że myśl do swego zaistnienia potrzebuje symbolicznego
medium wraz z syntaktyką i semantyką [s. 168]. Język myśli, podobnie jak
język naturalny, jest bowiem językiem mającym swoją syntaktykę, semantykę
oraz reguły posługiwania się owymi wewnętrznymi symbolami i to właśnie
operowanie tymi symbolami jest tym, co ma określać istotę myślenia. Takie
rozwiązanie tworzyło pewien rodzaj uprzedzenia wobec rozważanych wyżej
fenomenów, nadając im albo błędną interpretację, albo pomijając je jako
mało wiarygodne. Dzięki wierze w wewnętrzną konieczność połączenia
myśli i języka, jak pisał ponad 100 lat temu Marty, oparto studium myślenia
na studium języka i w wielu przypadkach zastąpiono myśli i ich strukturę
słowami i ich strukturą.
Każde rozwiązanie w ramach wspomnianego modelu broni twierdzenia,
że myśli potrzebują nośnika i że myślimy zawsze „w” jakimś nośniku. Sam
nośnik, co podkreślaliśmy już wielokrotnie, jest czymś, co ucieleśnia daną
myśl. Wobec tego w poglądzie, w którym za nośnik uważa się język naturalny,
język nie wyraża i nie sygnalizuje myśli, lecz ją konstytuuje. Sens tego twierdzenia dobrze widzieć w świetle innej opozycji, która określiła w istotnym
sensie dane rozwiązanie. Ten opozycyjny pogląd wyraża się w twierdzeniu,
że nośnikiem myśli jest jakiś rodzaj obrazu. Jeśli myśl potrzebuje nośnika,
to w rzeczy samej narzucony zostaje wybór nośnika w formie zdania lub
czegoś zdaniopodobnego lub w formie obrazu. Przyjęto więc dogmatycznie,
że nasze myślenie realizuje się w jednym bądź drugim nośniku. Wydaje się
jednak, że niezależnie od tego, o jakim nośniku mówimy, można pokazać, że
sam nośnik (zdanie lub obraz), aby miał jakiś sens, potrzebuje określonego
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zinterpretowania. Zinternalizowanie danego nośnika jako czegoś, co ucieleśnia
nasze myśli jest jego zinterpretowaniem polegającym na związaniu owego
nośnika z pewną myślą. Mówiąc jeszcze inaczej, zinternalizowania środków
zewnętrznych jako nośników dokonuje umysł dysponujący zestawem myśli
i pojęć. Gdyby tak nie było, to zaistnienie jakiegokolwiek z wyżej opisanych
fenomenów – szczególnie takich, jak posiadanie czegoś na końcu języka lub
poszukiwanie odpowiedniego słowa – byłoby niezmiernie wątpliwe. Jedyny
sposób tłumaczenia tych fenomenów polegałby na pokazaniu, że w tych
przypadkach zachodzi konieczność przetłumaczenia myśli ucieleśnionej
w jednym kodzie na drugi kod [Glock, 1998, s. 165] Problem jednak, przed
jakim stajemy w przypadku wspomnianych fenomenów, z natury nie jest
problemem przekładu. W tym punkcie można wykorzystać krytykę podaną
przez Ryle’a, który mówi, że wielce wątpliwa jest idea, że zawsze myślimy
w jakimś nośniku [1986, s. 7-23]. Ciągnąc dalej ów wątek twierdzi, że myślenie
trzeba wytłumaczyć bez metafory zdań w umyśle. Sens tej uwagi jest o tyle
wartościowy, że pokazuje, iż mówienie o zdaniach w umyśle jest powieleniem metafory mówiącej o obrazach w umyśle w tłumaczeniu wyobraźni.
W podjętej tutaj eksplikacji – odmiennie niż proponuje Ryle – nie chodzi
o całkowitą eliminację owych metafor, która ma prowadzić do eliminacji
myśli lub wyobrażeń jako realnych „przedmiotów” [por. Slezak, 2002; Bobryk,
1992, s. 111]. Stanowisko, jakie się tutaj zarysowuje, ma raczej pokazywać, że
owe zinternalizowane w umyśle zdania są dla myśli czymś zewnętrznym,
czymś, co utrwala myśl, uwyraźnia ją, sygnalizuje, lecz nie konstytuuje
czy zastępuje. Nie eliminujemy powyższych metafor, analogicznie jak nie
eliminujemy wartości języka. Lokalizujmy je w innym miejscu i nadajemy
im inną wartość, o czym jeszcze powiemy w zakończeniu.
Przyjęcie metafory myśli ucieleśnionej i związanej internalnie z nośnikiem wymuszało na jej zwolennikach dokonanie radykalnego wyboru między nośnikiem o strukturze zdaniowej lub zdaniowopodobnej a nośnikiem
o strukturze obrazu. Jeśli myśli są konstytuowane przez swoje nośniki, czyli
są niejako tym, czym są ich nośniki, to nie ma możliwości, aby pewne typy
myśli mogły być wyrażane raz w tym a raz w innym nośniku. Zamknięcie
myśli w nośniku wyklucza taką możliwość. Na tej podstawie myśli, które
uzyskują swój wyraz w wyobrażeniach lub które używają mentalnego
systemu graﬁcznego, uważa się za kategorialnie odmienne od tych, które
używają lub wyrażają się w języku. Nie ma więc tutaj możliwości, aby w jakiś
sposób wyrażały one tę samą treść. W jakimś sensie trudne w ramach tego
podejścia staje się wytłumaczenie zasady, że jedną i tę samą myśl można
wyrażać na różne sposoby. Myśl nie posiada samodzielnego istnienia, nie
jest czymś odrębnym w stosunku do swego językowego nośnika. Epistemologicznie takie stanowisko wykluczałoby możliwość ujęcia myśli jako czegoś
odrębnego od szaty językowej. Wydaje się, że wszystkie te twierdzenia stoją
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w kolizji z tym, co powiedzieliśmy zarówno analizując fenomeny typu na
końcu języka (i inne), jak i samodzielność strukturalną myśli w stosunku
do wyrażeń językowych.
C. Zauważmy następnie, że związanie dynamiki poznawczej drugiego
rzędu z językiem oraz uznanie zdań języka naturalnego za nośniki myśli,
a także uznanie, że zdania używane do komunikacji w swej zinternalizowanej formie są modelem dla naszych myśli prowadzi do twierdzenia, że
intencjonalny charakter myśli (zdolność bycia o czymś) wyjaśnia się przez
cechy, jakie posiada nośnik myśli, czyli język. Stanowisko takie przypisuje
pierwszorzędnie intencjonalność językowi, a dopiero wtórnie myśli. Dzięki
symbolice konkretnego języka umysł uzyskuje zdolność bycia o czymś i możliwość odniesienia się do własnych myśli (własnych proﬁli kognitywnych).
Zauważmy, że odrzucenie wszelkich prób tłumaczenia znaczenia przypisywanego wyrażeniom językowym poprzez przywołanie intencji, z jaką
ktoś coś wypowiada lub myśli, jaką ktoś żywi lub którą ujmuje, prowadziło
do próby eksplikacji faktów dotyczących referencji i intencjonalności za pomocą faktów dotyczących języka [Chisholm, 1972, s. 221]. Łącząc ten aspekt
z tezami, które mówią o priorytecie nośnika oraz derywacji generatywności
oraz kreatywności samej myśli względem wspomnianego nośnika, można
dostrzec, że w ten sposób próbuje się nie tylko wyjaśnić możność posiadania
przez myśl złożoności i struktury, lecz także podejmuje się próbę nadania
językowi pierwotnej intencjonalności. W kontekście dyskusji przeprowadzonej w tym rozdziale wydaje się, że takie rozwiązanie jest pokłosiem
wyeliminowania jakiejkolwiek dostępności do myśli poza jej zrealizowaniem
w języku. Znaczy to tyle, posiłkując się uwagami Chisholma, że jakikolwiek
bezpośredni i uprzywilejowany dostęp do myśli, przed zrealizowaniem ich
w języku, zostaje podważony, a nawet wykluczony. W efekcie przypisanie
sobie myśli jest czymś analogicznym do przypisania sobie koloru oczu.
W skrajnej formie – o czym pisaliśmy w punkcie dotyczącym problematyki
testów fałszywego przekonania – takie rozwiązanie może prowadzić do tezy,
że przypisanie sobie samemu myśli jest możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy
w stanie przypisać myśli innym podmiotom. Przyjęcie powyższych epistemologicznych twierdzeń jest zajęciem pozycji, wedle której fakty dotyczące
języka są nam lepiej znane i dostępne w bardziej pierwotny sposób. Korzystając znowu z uwag Chisholma, takie stanowisko w prostej linii prowadzi
do uznania, że źródłem intencjonalności jest sam język. Inaczej mówiąc,
używając słów Sellarsa, broniącego właśnie takiej pozycji
Kategoria intencjonalności jest niczym więcej i niczym mniej jak metajęzykową kategorią, za pomocą której mówimy epistemicznie o mowie zewnętrznej wtedy, gdy ukazuje sie ona w ramach myśli konstruowanej na podstawie modelu mowy zewnętrznej
[1972, s. 218].
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Wydaje się jednak, że owe epistemologiczne twierdzenia, na których
wspierają się podane konsekwencje, byłyby tylko wtedy słuszne, gdyby przytoczone powyżej fenomeny pokazujące pierwotną dostępność do myśli wraz
z teoretycznymi wyjaśnieniami dotyczącymi m.in. różnicy między myślą
a mową wewnętrzną okazały się totalnym złudzeniem. Zauważmy w tym
miejscu, że stanowisko nadające pierwotną intencjonalność językowi miało
trudności w opisie różnicy między – jak mówi Searle – powtarzaniem sobie
pod prysznicem Es regnet, es regnet, es regnet a użyciem Es regnet jako odpowiedzi na pytanie: Wie ist das Wetter heute? Według Searle’a owej różnicy
nie da się opisać bez odwołania się do idei „posiadania czegoś na myśli”. Jest
to jeden z ważnych cząstkowych argumentów, dlaczego intencjonalność języka jest intencjonalnością wtórną, wyprowadzaną z intencjonalności samej
myśli. Morał jest chyba taki, że intencjonalność myśli jest jej własnością
podstawową. Nie jest czymś, co byłoby nabudowywane na czymś bardziej
pierwotnym lub derywatywnie wyprowadzanym z czegoś bardziej podstawowego lub pierwotnego. Eksplikowaną w tym miejscu pierwotność myśli
nad językiem można ująć za Chisholmem w pewnej metaforze
[...] zarówno słowa, jak i myśli mają znaczenie, podobnie jak zarówno słońce jak i księżyc
ślą do nas światło, to znaczenie słów jest związane ze znaczeniem myśli dokładnie tak,
jak światło księżyca jest związane ze światłem słońca. Wystarczy pozbyć się tego, co
psychiczne, a dźwięki i znaki przestaną świecić. Jeżeli jednak pozbędziemy się dźwięków i znaków, ludzie w dalszym ciągu będą mogli myśleć o wszelkich rzeczach, chociaż
oczywiście nie tak dobrze [1972, s. 222].

D. Przechodząc do kolejnej konsekwencji wynikającej ze związania myśli
z językiem trzeba zauważyć, że takie rozwiązanie prowadzi do zapośredniczenia ludzkiego poznania. Inaczej mówiąc, ludzkie poznanie operujące
myślami ma formę zmediatyzowaną. Elzenberg w dyskusji z Ayerem zauważa,
że im mniejsza jest niezależność myśli od języka, im bardziej myśl uwikłana
jest w proces mówienia (także bezgłośnego do samego siebie), „tym bardziej
zbliżamy się do ‘semantyzacji gnozeologii’, czyli do koncepcji, w myśl której
w teorii poznania chodzi o stosunek znaków (słownych, ewentualnie innych)
czy to do rzeczywistości, czy do innych znaków” [s. 465]. Ucieleśnienie myśli
w języku jest w jakiś sposób wyrazem utożsamienia myśli ze znakiem lub
symbolem, zaś operowanie nimi umożliwia odniesienie do czegoś, ujęcie
czegoś. Jest to przyjęcie modelu reprezentacjonistycznego, wedle którego
poznanie jest upośrednione z deﬁnicji. Używając tradycyjnego języka można
powiedzieć, że takie stanowisko podważa sens odróżniania między medium
quo a medium quod [Stępień, 1999]. Znakowy charakter poznania jest częściowo związany z tym, że – jak pisaliśmy – podstawową alternatywą jest tutaj
wybór między myśleniem (poznaniem) w obrazie a myśleniem (poznaniem)
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w języku werbalnym. Także wybór między językiem naturalnym a językiem
myśli nie przekraczał wyboru między porzuceniem lub utrzymaniem symbolicznej mediacji w poznaniu.
W świetle poczynionych uwag słuszna wydaje się teza Elzenberga, że
„mowa jest narzędziem, którym posługuje się istota już uprzednio myśląca,
by myśl swoją usprawniać” [1995, s. 466]. Język sam w sobie byłby bezużyteczny, „gdyby nie opierał się na ogromnej infrastrukturze ukrytej wiedzy
o świecie i o intencjach innych” [Pinker, 2005, s. 302]. Ujmując tę rzecz
jeszcze inaczej, można powiedzieć, że efektywne posługiwanie się językiem
wymaga wiedzy o funkcjonowaniu umysłu, w szczególności na temat myśli
i pragnień własnych i innych. Kompetencja komunikacyjna – jak staraliśmy
się pokazać – zakłada posiadanie wiedzy o myślach, jakie mogą posiadać
inne podmioty, gdyż tylko tak da się wytłumaczyć, dlaczego komunikacja
ujawnia różne punkty widzenia. Patrząc od strony wielu badań psychologicznych, które przytaczaliśmy, widać, że jest coś słusznego w teorii, która
mówi, że w rozwoju dziecka można zawsze zauważyć, że poziom samej myśli
postępuje o krok szybciej niż rozwój języka [2000, s. 257].
Reasumując, język jest czymś ważnym, gdyż bez niego nie moglibyśmy
wejść w dialog z innymi umysłami. Ów dialog, jak podkreślaliśmy, może
mieć także charakter pierwszoosobowy. Język jest więc pełnowartościowym
narzędziem w procesie uzyskiwania wiedzy i nabywania dużej ilości pojęć. Jest
on również niezbędnym środkiem w wielu naszych procesach poznawczych.
Niemniej sama myśl – zarówno jej zaistnienie jako odrębnego przedmiotu
w naszym umyśle, jak i samo jej ujęcie – nie jest z konieczności związana
z obecnością języka.
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Przeprowadzona w pracy wieloaspektowa analiza różnych wątków związanych z problemem relacji myśl-język oraz wielostopniowa krytyka stanowisk
dążących w różnym zakresie do utożsamienia myśli z językiem tworzy
odpowiednie zaplecze, aby w zakończeniu pokusić się o wytyczenie charakterystyki stanowiska, które doceniając wartość języka w relacji do myśli
nie prowadzi jednakże do jej językowego zamknięcia. Na podstawie wielu
krytycznych uwag podanych w pracy wobec całego zbioru rozwiązań, których wspólnym mianownikiem – jak pokazywano – są m.in. twierdzenia, że
myśli są konstytutywnie związane z językiem, że intencjonalne wzniesienie
wymaga semantycznego wzniesienia, że tylko istoty dysponujące językiem
mogą posiadać myśli lub że kiedy jesteśmy świadomi propozycjonalnych myśli,
to jesteśmy świadomi zobrazowanych zdań języka naturalnego, zdajemy już
sobie sprawę, iż byłoby błędem, kreśląc proﬁl alternatywnego ujęcia relacji
myśl-język, utrzymywanie w mocy powyższych przekonań. W tym miejscu
trzeba jednakże pamiętać, że krytyczne nastawienie prezentowane w pracy
wobec propozycji utożsamiających strukturę myśli ze strukturą zdania, wiążących zdolność pojawienia się treści (myśli) ustrukturyzowanych na wzór
podmiotowo-predykatywny z posiadaniem języka, następnie, sugerujących,
że obszar myśli pozajęzykowych ogranicza się wyłącznie do formy protomyśli
(treści określonych przestrzennie) lub stawiających hipotezę, że swoiste dla
naszego gatunku myślenie międzydziedzinowe oraz elastyczne jest uzależnione od języka – nie miało na celu zajęcia pozycji, która zamykałaby rolę
języka wyłącznie w funkcji przekazywania myśli. Innymi słowy, odejście od
stanowisk mówiących na różne sposoby o tzw. umożliwiającej funkcji języka,
wedle której istnienie myśli (lub co najmniej pewnych jej typów) jest związane
z istnieniem języka, nie było pomyślane na żadnym etapie pracy jako ruch
w kierunku propozycji widzącej w języku wyłącznie środek umożliwiający
komunikację. Wielokrotnie w toku analiz przeprowadzonych w pracy dawano wyraz przekonaniu, że krytykując kolejno różne wersje argumentacji
za związaniem myśli z językiem nie broni się jednak poglądu, który ideowo
marginalizuje udział języka w naszym myśleniu. W tym sensie wyjaśnienia
podawane w pracy zmierzały raczej w kierunku szukania podstaw dla możliwej obrony stanowiska mówiącego, że język jest wyjątkowym narzędziem
wspierającym sporą część naszych zdolności kognitywnych, jednakże nie
zakładającym czegoś w formie ucieleśnienia myśli w języku.
Aby zdać sobie sprawę, jak można na podstawie analiz przeprowadzonych
w pracy projektować powyższe rozwiązanie, przypomnijmy kilka ustaleń
poczynionych w warstwie krytycznej. Pokazano, że struktura myśli nie
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musi być traktowana jako lustrzane odbicie struktury zdania. Następnie, że
istnieją mocne racje na korzyść twierdzenia, że jedna i ta sama myśl może
być wyrażana na różne sposoby za pomocą zdań niepodzielających tej samej
formy logicznej. Z kolei, uwzględniając kwestie strukturalnej samodzielności
i efektywnej ujmowalności myśli, pokazano, że treści konceptualne nie są
istotnie związane z obecnością języka naturalnego. Podważono zamysł, że
język naturalny jest środkiem, który gwarantuje i umożliwia pojawienie
się swoistych dla nas zdolności intelektualnych, tj. myśli złożonych z wielu
treści związanych z różnymi modułami poznawczymi. W końcu krytykowano stanowisko, że fenomen myślenia o myślach realizuje się wyłącznie
przy obecności nośników językowych.
Mimo tych krytycznych komentarzy wobec rozwiązań wiążących myśl
z językiem, w pracy dawno wielokrotnie wyraz, że ich intencją jest nie tyle
wzmacnianie propozycji, które całkowicie marginalizują w relacji do myśli
udział języka, ile poszukiwanie podstaw dla rozwiązania kompromisowego.
W wyjaśnieniach podawanych w pracy chodziło raczej o stworzenie podstaw
do kreślenia stanowiska, które dałoby się wpisać między dwa opozycyjne
poglądy, z których jeden wiąże konstytutywnie myśl z językiem, zaś drugi
wyłącza istotnie udział języka z rozważań nad myślą. Projektując bardziej
całościowo program dla konstrukcji takiego rozwiązania, które na podstawie
przedstawionych w pracy rozstrzygnięć byłoby rozwiązaniem najbardziej pożądanym, musimy wziąć pod uwagę łącznie kilka rzeczy. W punkcie wyjścia
trzeba dokładnie umiejscowić obszar, w którym mówimy o szczególnej roli
języka, zwracając uwagę na źródła tej obecności i na sposób, w jaki podmiot
jej doświadcza. Jednocześnie trzeba pokazać, że doświadczana przez nas
obecność języka i jego wyjątkowa wartość nie zakłada utożsamienia myśli
z językiem lub nadania myśli językowej natury. Do podanych w pracy analiz
dodana zostanie obecnie lista pokazująca zbiór możliwych przykładów, które
wskazują locus języka w relacji do myśli, wyjaśniają rolę pełnioną przez język
oraz wskazują, dlaczego ten rodzaj obecności czy wsparcia ze strony języka nie
prowadzi do krytykowanych w pracy propozycji powiązania myśli z językiem.
A. Fakty językowe. Korzystając z sugestii Searle’a, można zauważyć w pierwszej kolejności, że wartość języka oraz zjawisko zjawiania się myśli w świadomości w szacie językowej (to, że tak często nasze myśli szumią słowami)
związane jest z dwiema sytuacjami.
Po pierwsze, wiele z naszych myśli dotyczy faktów mających język jako
czynnik częściowo konstytutywny dla tego faktu. Myślimy przykładowo, że
znajdujący się przed nami przedmiot to dwudziestodolarowy banknot albo
że człowiek, którego widzimy, to dziekan wydziału ﬁlozoﬁi. Przedstawione
fakty, związane z takimi instytucjami ludzkimi, jak pieniądze czy uniwersytety, wymagają języka jako konstytutywnego elementu tych faktów. Stąd
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istoty pozbawione istotnie języka (np. zwierzęta) miałyby ogromną trudność
pomyśleć, że to, co znajduje się przed nim jest środkiem płatniczym lub że
ich właścicielem jest dziekan ﬁlozoﬁi.
Po drugie, myśląc o pewnych faktach bardzo często przyjmujemy taki
sposób prezentacji tego faktu, który lokuje go w odniesieniu do jakiegoś
systemu językowego. Nie tylko myślimy, że dzisiaj jest ciepło, lecz także,
a może nawet częściej, że 30 kwietnia 2006 roku jest dniem ciepłym. System
przedstawiania (nazywania) dni jest w swej istocie językowy.
Odnosząc się do tych dwóch sytuacji dostrzegamy, że źródła zjawiania
się myśli w szacie językowej w naszej introspekcyjnej świadomości nie należy
wiązać automatycznie z faktem zrośnięcia myśli z językiem lub z tezą, iż
wyłącznie dzięki językowi myśl uzyskuje realność fenomenalną dla podmiotu.
Owa obecność jest związana z tym, że spora część naszych myśli dotyczy
rzeczywistości, której składnikiem konstytutywnym jest język. Tym samym
język wkracza w nasz sposób myślenia, co jednak nie wyklucza samodzielności ontologicznej i fenomenalnej myśli.
B. Językowe uproszczenia i etykiety językowe. Kolejnym źródłem obecności
języka w trakcie ujmowania własnych myśli lub ich świadomego śledzenia
może być to, że środowisko, w którym żyjemy jest zaludnione etykietami
językowymi. W tym kontekście chodzi o kilka spraw. W jednym aspekcie
wykorzystujemy etykiety dla dostarczenia prostych pojęciowo wskazówek,
które pomogą rozstrzygnąć złożoność środowiska. Doczepienie etykiet pomaga nam posegmentować dane przedmioty. W innym aspekcie nadanie
etykietek językowych klasom percepcyjnie przedstawionych przedmiotów
może przyspieszyć uczenie się nowych kategorii [Clark, 1998]. W innym
jeszcze aspekcie używanie etykiet ma funkcję kierowania nas do poszukiwania dalszej ukrytej struktury poza tym, co jest nam dane spostrzeżeniowo
[Bloom, 2000, s. 253].
Podkreśla się jednak, że ukierunkowanie dokonywane dzięki obecności
etykiet językowych jest nie tyle procesem wytwarzającym nowe pojęcie, ile
raczej stanowi motywację do wybrania różnych sposobów zebrania lub połączenia pewnych przedmiotów: bądź ze względu na wygląd, bądź tematyczny
związek czy wreszcie ze względu na ukryte własności. Istnienie takich sytuacji wskazuje na dwukierunkowość w rozwoju kognitywnym i językowym.
Bycie jednak wciągniętym w badanie konkretnego wzoru językowego – jak
pokazują badania Gopnik i Meltzoﬀ – odbywa się pierwotnie ze względu na
jego relewantność dla konkretnych problemów kognitywnych.
C. Językowe wsparcie pamięci. Obecność języka w naszym myśleniu oraz
nasza skłonność do przeświadczenia, że myślimy w języku, może mieć swoje
źródło w tym, że słowa jako potężne impresje zmysłowe wyciskają piętno na
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pamięci i są dogodnymi punktami orientacyjnymi dla pobudzenia wszystkich
bardziej ulotnych formacji myślowych [Marty, 1950]. Jest również faktem,
że kiedy myślimy, mowa pozwala nam utrwalać poszczególne ogniwa tego
procesu, a po skończonym procesie utrwalić całość [Elzenberg, 1995, s. 466].
Ponadto, przywołując teorię pamięci roboczej Baddeley’a, można podkreślić, że umysł szczególnie w tych przypadkach, gdzie chodzi o tymczasowe
przechowywanie danych komputacyjnych posługuje się częstokroć pętlą
fonologiczną – bezgłośną artykulacją słów lub liczb, która trwa kilka sekund
i która pozwala wydobywać potrzebne informacje i wyniki w procesie myślenia. W tym miejscu podkreśla się, że dla odświeżenia materiału werbalnego system pamięci roboczej (krótkotrwałej) odwołuje się do bezgłośnych
powtórek wykorzystujących brzmienie słów [Baddeley, 1966; por. Nęcka,
Orzechowski, Szymura, 2006, s. 353-4; Kurcz, 1987, s. 75-85].
Zauważmy, że większa część różnego rodzaju przykładów pokazujących
wartość języka odnosi się do przypadków pokazujących wartość języka naturalnego w systemie pamięci dotyczy pamięci krótkotrwałej lub roboczej,
a mniej pamięci długotrwałej. Przywołane wyżej przykłady pokazują, że
jest to związane z potrzebą utrzymania pewnych informacji niejako on line
w trakcie wykonywania określonego zadania. Zauważmy jednak, że kod fonologiczny traktowany jest jako system do wynajęcia lub jako coś będącego na
usługach systemu wykonawczego, który operuje na pojęciach. Niewykluczona
jest sytuacja, że odświeżenie informacji, choć odbywa się przy pomocy kodu
fonologicznego, nie musi oznaczać, że wyłącznie dzięki językowi uzyskujmy
dostęp do naszych myśli lub że materiał przechowywany w pamięci roboczej musi uwzględniać z konieczności warstwę fonologiczną. Podkreśla się
również, odnosząc się wprost do pamięci krótkotrwałej, że istnieją nowsze
dowody, które świadczą, że gromadzenie materiału nawet na krótki czas liczy
się bardziej z treścią niż syntaktyczną formą zdań [Potter, Lombardi, 1990;
Reder, Kusbit, 1991; por. Abbott, 1995; Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2006,
s. 245]. Dodajmy, że gdy odnosimy się do pamięci długoterminowej, to często
zdajemy sobie sprawę, że nie pamiętamy słów i zdań, które czytaliśmy przed
chwilą, choć potraﬁmy odpowiedzieć na pytanie dotyczące treści tego, co
czytaliśmy. Nie potraﬁmy często odróżnić wariantów syntaktycznych zdań,
które czytaliśmy lub słyszeliśmy, co jednak nie przeszkadza nam w odróżnieniu ich semantycznych wariantów [Kurcz, 1987, s. 103]. Obserwujemy
bardzo często sytuację, że bardzo trudno powtórzyć nam materiał, którego
się uczymy, gdy mamy to zrobić w identycznym lub podobnym brzmieniu lub
wtedy, gdy materiał jest mało zrozumiały. Zdajemy sobie również sprawę, że
najłatwiej przyswajamy sobie taki, który z łatwością możemy wyrazić w innym brzmieniu. Wydaje się więc, że jednostki przechowywane w pamięci
nie mogą być ucieleśnione w języku. Są to być może czyste myśli i pojęcia
– jakieś jednostki abstrakcyjne [Jenkins, 1980, s. 182-195].
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D. Planowanie działania i symulacja językowa. Wartość języka w odniesieniu do myśli odnajdujemy wtedy, gdy uświadamiamy sobie istnienie czegoś
w rodzaju samoinstrukcji. Można nawet wtedy mówić, że dokonujemy czegoś
w rodzaju „materializacji” myśli w formie mowy czy notatki. Owa materializacja umożliwia nam nie tylko śledzenie i utrzymanie myśli w pewnym
porządku (co sygnowaliśmy w przypadku pamięci), ale także symulowanie
kolejnych kroków. Udzielając sobie samo instrukcji, przepowiadamy je sobie
w głowie trochę tak, jak byśmy symulowali werbalnie każdy następny etap
przed jego zrealizowaniem. Poza kwestiami dotyczącymi pamięci ważne jest
chyba to, że udzielanie sobie tych instrukcji ma moc motywującą. Częstokroć
w ten sposób pragniemy wywrzeć na siebie presję. Można tutaj doszukiwać
się pewnej analogii z użyciem języka w komunikacji. Kiedy wygłaszamy
pewne wypowiedzi, to interesuje nas oddziaływanie na naszego odbiorcę,
czyli jesteśmy nastawieni na aspekt illokucyjny i perlokucyjny. Wydaje się,
że podobną technikę stosujemy pierwszoosobowo, chcąc spotęgować zwrócenie naszej uwagi na coś.
Zauważmy jednak, że takie zachowanie nie jest podporządkowane
uświadomieniu sobie czegoś, co przed werbalizacją byłoby dla mnie niedostępne. Moje myśli i intencje są mi znane, mają realność nie tylko ﬁzyczną,
ale i fenomenalną. Dzięki werbalizacji nie odkrywam nic nowego. Moja
wypowiedź nie jest związana z zakomunikowaniem sobie czegoś, o czym
wcześniej nie zdawałem sobie sprawy. Wydaje się, że cały ten proces nie ma
na uwadze aspektu lokacyjnego, a jedynie aspekt illokucyjny, częściowo zaś
także perlokucyjny.
E. Językowo utrwalone skróty myślowe a konwenanse językowe i nowomowa. Świadomość poczucia, że nasze myśli przedstawiają się nam jakby były
„sklejone” z wyrażeniami językowymi bierze się w jakimś sensie z tego, że
żyjemy otoczeni zestawem tych samych utartych zwrotów frazeologicznych,
tej samej leksyki i tak samo brzmiących środków retorycznych. Świat obsługiwany jest ciągle tym samym zestawem ujednoliconych skrótów i frazesów.
Dla języka publicznego, którym operuje się w wiadomościach, serialach czy
tabloidach charakterystyczny jest wysoki stopień uschematyzowania, operowanie rytualnymi formułami, stereotypami i sloganami. Będąc wystawieni
na działanie tych środków, przejmujemy ten styl, ten sposób mówienia i komunikowania się. Stajemy się jakby „niewolnikami” proponowanego, a nawet
narzucanego sposobu wyrażania. Przestajemy szukać słów, korzystamy ze
spreparowanych specjalnie zestawów tzw. gotowców. Nasiąkając owym stylem,
podawanym nierzadko w atrakcyjny sposób, stajemy się na tyle leniwi, że
powtarzamy te formuły nie tylko w komunikacji, lecz we własnych głowach.
Wydaje się, że powtarzanie tych samych zbitek i sloganów, sprawiające,
że nasze myśli są nam przedstawiane w przebraniu językowym, jest raczej
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efektem naszego lenistwa, przyzwyczajenia i wygody, niż braku możliwości
wyjścia poza dany język. Konstrukcja nowomowy wykorzystuje nie tyle fakt,
że myśli są uwięzione w języku, ile naszą bezreﬂeksyjność w używaniu języka, mechaniczność oraz można powiedzieć odruchowość w operowaniu
narzędziem językowym. Opis struktury nowomowy, np. w formie literackiej
zaproponowanej przez Orwella oraz opis skutków, jakie nowomowa wywołuje w życiu indywidualnym oraz zbiorowym, nie jest dowodem, że język
wypełnia świadomość i zamyka ją ontologicznie na treści wykraczające
poza język. Gdyby język trzymał szczelnie myśl w ryzach, to jakiekolwiek
odstępstwo od narzuconego sposobu myślenia nie byłoby możliwe. Wiemy
jednak, używając stylu Orwella, że myśl heretycka, niezgodna z narzucanymi
standardami, jest możliwa. Nawet umysł „zniewolony” językowo znajduje
szczelinę do wydostania się na „zewnątrz”. W tym miejscu dodajmy, że
uznanie wpływu języka na myśl oraz istnienie odmienności między językami
bez uprzednio założonego determinizmu językowego nie wyklucza istnienia
niezależnej od języka myśli. Zwracaliśmy uwagę w pierwszym rozdziale na
istotne ograniczenia takiej tezy, którą w literaturze kojarzy się z nazwiskami
Sapira i Whorfa. Pokazaliśmy nie tylko, że jej przyjęcie wykluczałoby wszelkie przejawy wrodzonych struktur, przeczyłoby przejawianym przez dzieci
niejęzykowym zdolnościom kognitywnym, podważałoby istnienie jakkolwiek
pojętych uniwersalnych form kategoryzowania i konceptualizowania świata
oraz ignorowałoby fakt niezmiernie szybkiego przyswajania przez dzieci
zdolności językowych, lecz także – co podkreślono w rozdziale drugim – że
przyjmując takie tezy de facto odrzucamy możliwość wyrażenia tej samej
myśli przez różne zdania i sztucznie ograniczamy zasięg manipulowania
naszymi myślami i pojęciami, o czym pisaliśmy w rozdziale piątym.
F. Komunikacja, językowy system edukacji, kumulacja doświadczenia.
Obecność języka w naszym świadomym myśleniu jest związana z tym, że
zdobywana wiedza przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Język pozwala na komunikowanie myśli, gromadzenie w nim wiedzy i jej pokoleniowe
kumulowanie. Fakt ten jest czymś oczywistym. Zauważmy, że komunikacja
myśli nie zapewnia jedynie przekazywania gotowej wiedzy i magazynowania
jej w świadomości zbiorowej. Duża część naszych pojęć i wiedzy nabywana
jest społecznie w komunikacji międzyludzkiej. Większość informacji o świecie jest nam przekazywana językowo. System edukacji opiera się na naszej
zdolności do komunikacji. Nawet wtedy, gdy kwestie te traktujemy w luźniejszy i bardziej intuicyjny sposób niż – jak pokazywaliśmy to w rozdziale
pierwszym odwołując się do Slobina teorii „myślenia dla mówienia” – to
i tak zdajemy sobie sprawę, że nasze myślenie bardzo często odbywa się
w kontekście społecznym. Jest ono niejako przeprowadzane w dyskursie
międzyosobowym w sytuacji komunikacyjnej. Społeczno-językowe naby-
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wanie wiedzy, kolektywny sposób edukacji oraz częste podporządkowanie
procesu myślenia późniejszej lub aktualnej komunikacji jest tym, co sprawia,
że introspekcyjnie doświadczane myśli szumią językiem. Ów kontekst jest
częścią naszego środowiska, jest kręgiem, w którym żyjemy. Istnieje wiele
świadectw potwierdzających, że brak środka komunikacji może znacznie
opóźniać rozwinięcie istotnych zdolności kognitywnych. Bez środka – transmitera komunikacji – duża część wsparcia, jakie zapewnia obecność innych
osób w otoczeniu, nie mogłaby zaistnieć [por. Keller, 1958, s. 28-29; Schaller,
1991; Bloom, 2000, s. 257]. Nie neguje się bynajmniej sytuacji, że ucząc się
nowych słów, nowych form gramatycznych, dziecko lub dorosły w szczególnych przypadkach uczy się czegoś nowego, o czym informuje nas nasza
świadomość. Być może towarzyszy temu zachwyt i zdziwienie, które – jak
opisuje Keller – pojawiają się wraz z uczeniem się nowych słów. Być może
bez języka, co podkreślaliśmy, trudno nam wybrać odpowiedni aspekt
– jak mówi z kolei Boas – z naszych myśli i życia mentalnego. Wszystkie te
fakty potwierdzają, że język ze względu na swoje funkcje komunikacyjne
i społeczne jest niezbędnym środkiem w trakcie wykonywania wielu operacji myślowych. Innymi słowy, że stanowi on ważne wsparcie dla nabycia
i posiadania wielu myśli.
Z wstępnych rozważań pamiętamy jednakże, że teza mówiąca o wymogu
obecności języka nie jest tym samym, co teza o ucieleśnieniu myśli w materiale językowym. To, że język jest wymagany i w swej zdolności do wyrażania
myśli nie ma konkurencji, nie oznacza jeszcze, że myśl jest ucieleśniona
w języku. Uznanie wyjątkowości systemu językowego i sceptyczna ocena
projektów odwołujących się do idei symbolicznie pojmowanego „języka myśli”
nie musi prowadzić, czemu dawaliśmy wyraz w pracy, do konstytutywnego
powiązania myśli z językiem.
G. Język jako surogat i źródło intuicji. Wielokrotnie doświadczana obecność języka w różnych aktach myślenia jest związana z tym, że znaki językowe dostarczają bardzo często potrzebnej naoczności, bez której myślenie
o pewnych przedmiotach lub cechach byłoby niezmiernie trudne. Wedle
tego poglądu – odwołującego się do stwierdzeń wyrażanych w szkole Brentana – podkreśla się, że wyobrażenie przedmiotu posiadającego pewną cechę,
razem z wyobrażeniem nazwy tej cechy, służyć może tylko za surogat pojęcia
cechy. Znaki językowe mają wypełniać lukę braku naoczności i to jest ich
podstawowa funkcja. Gdyby nie znaki językowe, to utworzenie nawet mało
skomplikowanego pojęcia wymagałoby tak długiego szeregu czynności
psychicznych, iż umysł ludzki nie mógłby ich dokonać, zwłaszcza w tak
krótkim czasie, jakiego potrzeba na utworzenie pojęcia [Twardowski, 1965,
s. 304]. Znaki językowe są surogatem naoczności właściwej, tj. takiej, którą
posiadamy, gdy wyobrażamy sobie jakiś konkretny przedmiot w całości.
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Słowa mogą do pewnego stopnia funkcjonować jako substytuty (surogaty) myśli. Nie
wyobrażamy sobie w sposób właściwy wielu skomplikowanych przedmiotów, lecz raczej
wyobrażamy je sobie przy pomocy znaku, zazwyczaj słowa. Oczywistym i dobrze znanym
przykładem jest sposób, w jaki wyobrażamy sobie wszystkie większe liczby. Nikt z nas
nigdy nie wyobraził sobie prawidłowo „stu”, bo inaczej myślelibyśmy: [1 + 1 + 1 + 1 ... aż do
100] i obejrzelibyśmy to jednym rzutem oka. To jednak wymagałoby znacznie większej
siły psychicznej; taka wielość nie może być obiektem relacjonującej świadomości. Co
właściwie myślimy, kiedy mówimy „sto”? Myślimy o surogacie, w przypadku którego
znak odgrywa olbrzymią rolę, być może „liczba, która ma znak 100” – i to zjawisko jest
powszechne w całej arytmetyce [Marty, 1950].

Przedstawienie znaku językowego jest środkiem umożliwiającym przywołanie potrzebnej naoczności i gwarantuje ciągłość między myśleniem wyobrażeniowym a pojęciowym. Zauważmy, że potrzeba języka (znaków językowych)
pojawia się w przypadku deﬁcytu naoczności. Znaki językowe pojawiają się
tam, gdzie chodzi o urobienie pewnych przedstawień typu pojęciowego.
Podane wyjaśniania pokazują wyraźny ciąg myślowy, zgodnie z którym
potrzeba języka (znaku językowego) pojawia się w kontekście wypełnienia
braku potrzebnej naoczności do wytworzenia pojęcia. Znaki językowe
dostarczają zatem potrzebnej naoczności, bez której myślenie pojęciowe
o pewnych przedmiotach lub cechach byłoby niezmiernie trudne, a nawet
niemożliwe. Reasumując, można powiedzieć, że znaki językowe są koniecznym
warunkiem nabycia określonych pojęć – właśnie ze względu na potrzebną
obecność naoczności. Mamy więc tutaj wyraźnie sformułowaną hipotezę,
wedle której – jak pisaliśmy wcześniej – język jest kluczowy dla nabycia
pewnych typów pojęć. Wobec tego można powiedzieć, że istota niedysponująca językiem będzie pozbawiona sporej części wiedzy. Mimo wszystko,
stanowisko, które łączy potrzebę języka z teorią wsparcia dla naoczności nie
neguje ani samodzielnego i odrębnego sposobu istnienia myśli względem
języka, ani nie odmawia myśli realności fenomenalnej. Język występuje tutaj
w funkcji zastępczej, co jest związane z jednej strony z uciążliwością utrzymania w polu uwagi przedstawień abstrakcyjnych, a z drugiej z naturalną
skłonnością do poszukiwania w myśleniu czegoś wizualnego (wizualizowania
przedmiotu naszego poznania).
H. Język jako środek kierujący naszą uwagą. Kolejnym źródłem, pokazującym dlaczego myśli zjawiają się w naszej świadomości w szacie językowej
jest to, że język jest wyjątkową modalnością, która dostępna jest nam akustycznie i wizualnie w formie inskrypcji, ale także kinetycznie w formie
układu ruchu i drgań naszego aparatu głosowego. Można więc powiedzieć,
że język stanowi jedyną modalność, którą można uchwycić i która może być
utrwalana na różne sposoby. Kiedy mamy język, jesteśmy w pozycji bardziej
uprzywilejowanej. Możemy bowiem wskazać sobie i innym przedmiot naszych
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badań. Bynajmniej nie chodzi tutaj o samą możliwość zakomunikowania
myśli, lecz o sam fakt, że w języku staje się ona przedmiotem dostępnym
dla wielu i z różnych punktów widzenia. Przywołując tutaj jedną z idei
Twardowskiego z pracy O czynnościach i wytworach, można dodać, że dzięki
językowi tworzymy nowy przedmiot, który pozwala na rozwinięcie nowych
strategii poznawczych.
Specyﬁka języka polega jednakże na tym, że daje on możność utrwalenia
myśli i stania się przedmiotem dla nauk badających związki między myślami.
Wyjątkowość języka polega na tym, że pozwala nam na uobecnienie w sposób precyzyjny składników myśli i utrzymanie, a nawet unieruchomienie na
nich naszej uwagi. Utrzymanie uwagi na naszych myślach w dużej mierze
zawdzięczamy językowi. Myśl jest czymś wewnętrznym, czymś, co podmiot
ujmuje. Samo ujęcie jest niejako wydostaniem myśli na zewnątrz. W tym
sensie, wykorzystując język osiąga się podwójny skutek, gdyż środek wyrażający myśl jest tym samym, w czym myśl może być udostępniona dla innych.
Język jest więc wyjątkową modalnością.
Zauważmy jednak, że samo ujęcie myśli w języku, które można traktować jako przekraczanie owej pierwszoosobowej modalności, w jakiej myśl
jest nam dana przedjęzykowo, nie wyklucza realności fenomenalnej owej
myśli. Innymi słowy, przypisanie językowi wartości nie oznacza, że bez
języka myśl nie ma dla nas realności fenomenalnej czy też, że nie mamy
do niej w ogóle dostępu. Do prześledzenia struktury myśli i relacji między
myślami potrzebujmy medium, które przedstawia wyraźnie strukturę myśli
oraz pozwala na utrzymanie uwagi na jej składnikach. To pozwala na lepsze przetwarzanie, zakotwiczenie i przechowywanie w formie możliwej do
odzyskania elementów, które są trudno zauważalne.
I. Język, wewnętrzna forma językowa i myśl. Zauważmy następnie, że wyrażenia językowe ze względu na swoją gramatyczną i fonetyczną specyﬁkę niosą
z sobą coś, co można nazwać pobocznym obrazem skojarzeniowym. Tak dzieje
się, gdy powiemy „krwista czerwień” czy gdy usłyszymy niemieckie zdanie
„Etwas links liegen lassem” (dosł. odłożyć coś na lewą stronę). Także wtedy,
kiedy używamy słów na określenie stanów psychicznych, np. „skruszony”,
„chwiejny”, to pojawia się zawsze jakiś specyﬁczny obraz skojarzeniowy. Pojawiające się przy tych okazjach obrazy (poboczne przedstawienia) są istotnie
związane z językiem i stanowią ﬁguratywną wewnętrzną formę językową.
Obecność i świadomość wewnętrznej formy językowej pozwala na połączenie
dźwięku i znaczenia. Przyjmuje się, że jest to jakaś forma zapośredniczenia
znaku zewnętrznego z tym, co on wyraża przy pomocy znaku wewnętrznego.
Lokalizacja funkcjonalna tych skojarzeniowych obrazów sprowadza się
do tego, że traktuje się je wyłącznie jako środki pomocnicze, naprowadzające słuchającego na ujęcie znaczenia (myśli). Mają one również za zadanie
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wzbudzić potrzebną w myśleniu naoczność. Ponadto ich funkcją jest wywołanie doznań estetycznych, np. przyjemności w odbiorze informacji. Aby
dostrzec właściwe usytuowanie i rolę wewnętrznej formy językowej, trzeba
zauważyć, że przyczyną wykształcenia się tych form językowych był fakt, że
język służący porozumiewaniu się kształtował się w taki sposób, aby pewne
znaki bez wcześniejszej umowy (konwencji) były znakami zrozumiałymi
z samej swojej natury. Wymiana myśli nie może odbywać się bez udziału
wewnętrznej formy językowej, niemniej sam proces myślenia może przebiegać
bez wsparcia owych wewnętrznych form językowych.
Podkreślmy również, że odróżnienie wyrażenia językowego od myśli nie
wiąże się wyłącznie z różnicą po stronie wewnętrznych form wyrazu, jakie
niosą ze sobą różne zdania, mogące wyrażać jedną i tę samą myśl. Wbrew
temu, co bardzo często twierdzą zwolennicy związania myśli z językiem,
powoływanie się na teorię wewnętrznej formy językowej, teorię siły (Kraft)
lub zabarwienia (Färbung) nie jest jedyną podstawą, ze względu na którą
można uznać sensowność twierdzenia, że jedna i ta sam myśl może być
wyrażana przez dwa różne zdania.

***
Przywołane wyżej wyjaśnienia zarysowują kierunek dla teorii mającej
pokazywać, skąd bierze nasze przeświadczenie o bliskim związaniu myśli
z językiem oraz introspekcyjna obecność języka w trakcie wykonywania
operacji na myślach. Specyﬁ ka tego wyjaśnienia polega na tym, że fakt
obecności języka w relacji do myśli nie musi prowadzić w konsekwencji do
twierdzenia, że myśl jest ukonstytuowana w języku. Myśli szumią słowami,
kiedy je świadomie ujmujemy, gdyż wiele z nich dotyczy faktów językowych,
spora ich część domaga się korzystania z surogatów czy wreszcie odbywa się
z efektywnym wykorzystaniem pamięci. Myślenie korzysta z usług języka,
gdyż spora część naszych pojęć nabywana jest kolektywnie, a sam proces
nabywania pojęć, alokacji podporządkowany jest późniejszej komunikacji.
Posługujemy się skrótami myślowymi, które kulturowo „zapakowane” są
w gotowe formuły językowe. Dzięki językowi wyraźniej zasygnalizujemy
własną postawę oraz włączamy się w krąg pewnej grupy. Te i inne fakty
wskazują na źródła obecności języka w naszym świadomym myśleniu.
Zgodnie z podanym opisem oraz komentarzami można dalej mówić, że
choć myśli szumią słowami, to jednak w żadnym razie nie musi to oznaczać,
że myśl i język trzeba traktować jako dwie strony tego samego medalu. Jeśli
nawet uznamy, że język jest istotnym wsparciem naszych myśli, to wcale nie
musimy twierdzić , że realność myśli i jej fenomenalna dostępność jest możliwa jedynie dzięki językowi. Wydaje się, że sposób, w jaki pokazano źródła
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obecności języka w relacji do myśli, pozwala nam na ciągłe dystansowanie
się od twierdzenia, że język jest koniecznym i ostatecznym wyrazem myśli
oraz że myśl i język mają się do siebie tak, jak wewnętrzna i zewnętrzna
strona tego samego aktu.
Mając jednak na uwadze poczynione w pracy ustalenia, zdajemy sobie
sprawę, że, używając pewnej przenośni, język można traktować jako rodzaj
stabilnego ekranu, który udostępnia myśli naszej uwadze. Artykulacja w języku jest rodzajem świadomej manifestacji obecności myśli w umyśle. Nawet
jeśli władza językowa zmusza do zakodowania myśli w określony sposób,
zgodnie z istniejącym w danym języku leksykonem i strukturą, to nie ma
żadnych podstaw, aby przyjąć, że posiadanie języka czyni udostępniającą się
naszej świadomości myśl możliwą. Uznanie języka za najlepszą modalność,
umożliwiającą nam skierowanie uwagi na myśli, nie jest jednak traktowane
jako argument za konstytutywnym udziałem języka w naszym świadomym
myśleniu. Co ważne, żaden z podanych punktów nie wyklucza istnienia
takich fenomenów, jak posiadanie czegoś na końcu języka, nagłe olśnienie
czy powiedzenie czegoś inaczej, niż się myślało.
Zgoda na tak szeroko rozumianą rolę języka w stosunku do myśli nie
likwiduje zatem możliwości dowodu na rzecz kategorialnej odrębności myśli
względem języka. Wbrew ujmowaniu języka w kategoriach nośnika lub organu, do czego odwołują się autorzy wiążący myśl z językiem, w nakreślanym
umiarkowanym proﬁlu, ustalającym związek myśl-język, obecna jest raczej
metafora „wsparcia”.
Przydatną analogię można uczynić tutaj ze wzrokiem, który jest doskonałym narzędziem dla przekazu informacji. Osoby niewidome o wiele trudniej niż osoby widzące
wykorzystują dane obecne w kulturze człowieka, mają bowiem utrudniony dostęp do
książek, diagramów, map, telewizji itd. Bez wsparcia społecznego, mogącego dostarczyć
alternatywnego środka transferu informacji – takiego jak Braile – osoby niewidome ze
względu na ograniczoną obecność w życiu społecznym i kulturowym, mogą przejawiać
deﬁcyty kognitywne. To jednak nie znaczy, że wzrok czyni je mądrymi lub że wyjaśnienie,
jak ewolucyjnie rozwijał się wzrok jest równoważne z wyjaśnieniem ewolucji i rozwoju
abstrakcyjnych myśli. Język może być użyteczny w podobny sposób, jak użyteczny jest
wzrok. Jest narzędziem do komunikacji. Nie jest jednakże mechanizmem, który ma
moc generowania i oszacowywania myśli [Bloom, 2000, s. 258].

Zgodnie z podaną analogią oraz wyjaśnieniami poczynionymi w pracy
trzeba powiedzieć, że wiedza językowa wchodzi w interakcję z rozwojem
kognitywnym, jednak natura tej interakcji zależy od wcześniejszych osiągnięć w rozwoju odpowiednich myśli. Nie negując, że postęp semantyczny
i odkrycie wzoru językowego są pomocne w formowaniu myśli, a język nie
jest jedynie nalepką naklejaną na gotowy produkt, uznajemy jednak, że myśl
wyprzedza o „krok” pojawienie się języka.
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On the Relationship between thought and language.
A critical study of approaches that identify thought with language

Today there is no philosopher, psychologist or linguist who would not be
intrigued by the relationship between thought and language, and who would
not ask the following questions: Can the natural language we speak inﬂuence the way we think? Do grammatical and lexical aspects of a particular
linguistic system organize the thought processes of its users? How much
of what is unique about the human mind is owed to language? How far is
our capacity for thinking dependent upon our ability to communicate in
a public language? Does the language which we speak shape or constrain
thoughts that we are capable of entertaining?
Doubtlessly the interest concerning these question was elevated by changes
that occurred in the 20th century philosophy, by signiﬁcant development in
linguistic and ethnolinguistic research, and also by vivid discussions within
developmental psychology on the acquisition of language and language deﬁciencies among children and adults. The curiosity that these questions arouse
stems also from our many experiences, like when we search stubbornly for a
word which would express a thought that we already posses (we believe we
posses) we say “it is at the tip of my tongue”, and when we notice with relief
that the editor of our book helped us to expressed better what we had intended
to express. Quite often we have a conviction that the language we speak
shapes our way of perceiving the world both in individual and social aspects.
In contemporary debates concerning the relationship thought-language
one employs a number of oppositions. It seems that nowadays three of them
are crucial: (a) Language as code versus language as vehicle, (b) The communicative conception of language versus the cognitive conception,(c) The
theorist of thought versus the theorist of linguistic meaning.
Employing these oppositions in the monograph one attempts at many-sided comparative analysis of the approach which connects thought with language
(so sets the so-called priority of language over though) and the approach which
recognizes the independence of thought from language (so which sets the socalled priority of what – nie może byc priorytet po prostu). One shows that
authors who connect thought with language usually state the following four
claims (i) the locus of language is constituted by the domain of the cognitive
activity of the knowing subject; (ii) the primary and principal function of
language is to make it possible for some sorts of thoughts to come to being;
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(iii) language as a kind of competence appeared as a factor operative in the
development of cognitive competence; (iv) linguistic activity is activated
in the very process of thinking, it is a constitutive component of thinking.
Those, who are trying to give thought an independence from language also
make the four opposite claims: (i*) the locus of language is constituted by the
domain of interpersonal relations; (ii*) the primary and principal function
of language is to facilitate interpersonal communication; (iii*) language as a
kind of competence appeared as a result of the need to live in a community;
(iv*) linguistic activity is activated at the moment of making our thoughts
public, that is at the moment when the subject decides to express his thoughts.
In the book it is accepted that important part of philosophical analysis
of the relationship between thought and language is constituted by presentation of data concerning this subject in four domains of empirical research:
linguistics, etiology, neurolinguistics and development psychology. So in
linguistics one stressed the opposition between relativism and linguistic
universalism, in etiology – between human language and communication
among animals; in neurolinguistics – between losing language and continuance of cognitive abilities; in developmental psychology – between partially
and fully developed linguistic mind. A survey of empirical research gave an
insight into main trends determining the ways in which the relationship
between thought (thinking) and language is examined. In this aspect the
book shows that within the domain of linguistic research the main determinants and assumptions of the tradition which draws on the thought of
Herder and Humboldt were developed in the works of Whorf and Saphir,
and found their crowning in the contemporary works of Levinson and
Lucy. In the same spirit it is shown that within the domain of etiological research contemporary explanations present in the works of Dennett,
Bickerton, Chomsky and Davidson are essentially related – because of the
same subject – to the ones provided by Descartes and Condillac. Then it is
shown that the critique of the thesis claiming that animals have language
can appeal to mechanisms related to structure-dependent transformations
or to mechanisms of reading the intentions of communication. Within this
context one has distinguished the skills of communication from linguistic
skills, and LAD mechanisms from SAM mechanisms.
In building philosophical background of the book one draws on the debate
from the second half of the 20th century between so-called theoreticians
of thought and theoreticians of meaning. This debate was born as a result
of interpretation of many Frege’s claims concerning thought and relations
between thought and language. The results of analysis conducted on this
occasion turned out to be crucial for developing argumentation strategies
to describe the relationship in which thought and its philosophical analysis
remains to language and its analysis. Along with some precisation of many
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key concepts and distinctions within this context one has shown that the
structure of thought does not have to be considered as a mirror reﬂection
of the structure of sentence, and that thought’s having a structure can be its
original feature, and not one inherited from means of its expression. Then
one has attempted to show that there are strong reasons for the claim that
one and the same thought can be expressed in many ways by the means of
sentences which do not share the same logical form.
In the course of analysis one has revealed that in contemporary philosophical considerations concerning the relation thought-language one should
distinguish three versions of argumentation for the identity or constitutive
connection of thought and language. Each of those conceptions suggests
a diﬀerent scope in which language inﬂuences thought, indicates a diﬀerent theoretical background and develops a diﬀerent line of argumentation.
Within the framework of the ﬁrst conception it is claimed that the notion
of language is implicated in the notion of thought, so conceptual contents
(thoughts and concepts) are essentially dependent on language. This approach
allows only creatures that possess language to have thoughts and concepts.
The main contrast in this conception is built by the distinction of thought (a
kind of conceptual content and at the same time language-dependent content)
and proto-thought (a kind of non-conceptual content and at the same time
language-independent content). The second conception, contemporary developed, is based on the hypothesis of language as a medium in multicultural
communication. Within this context one usually claims that natural language
is a medium for this kind of thinking in which there occurs an integration of
output data from many domain-speciﬁc conceptual modules into one whole.
In other words one claims here that the richness and speciﬁcity of thoughts
possessed by people is not caused by a special module (or many modules),
but by a certain ability to connect their content into one whole. The main
distinction employed within this argumentation is the opposition between
intermodule representations (language-dependent) and module representation
(language-independent). In the third contemporary conception one develops
the hypothesis of language as a warrant of the occurrence of second-order
cognitive dynamics. Here one claims that natural language is a vehicle of
conscious propositional thinking and that only language allows us to have
any immediate, non-inferential and non-interpretational conscious access
to our thoughts. It seems that the basic distinction one employs in this view
is the opposition between second-order thinking (language-dependent) and
ﬁrst-order thinking (language-independent).
By analyzing the three mentioned cases of argumentation for the hypothesis which states the connection between thought and language one has
indicated that the role of language in relation to thought can be described
by means of categories characterizing how our mind functions, that is as a
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means which – by becoming an internal vehicle for our thoughts alters our
mind – reprograms it in a way from inside, or as something that expands
our cognitive abilities, thereby working as a transcendent extension of our
mind. It has next been indicated that when we speak about a participation
of language in our thoughts we may mean: a logical structure of language,
its material character, compositionality, its power of simulation of cognitive
processes, its ability to preserve meanings, its public and social dimension
or ﬁ nally its ability to follow actively and to monitor our own and others thoughts. In the light of analysis developed in the book one has also
shown that when we speak about a constitutive presence of language in our
thoughts we may mean here the following claims: (a) conceptual contents are
language-dependent; but also (b) that language is a transmitter integrating
output-data obtained from many domain-speciﬁc conceptual modules into
one whole; or ﬁnally the claim that (c) language is an internal prosthesis which
allows second-order dynamics to develop. Moreover, a precise description of
research carried on today to some extend reveals that when the important
relation between thought and mind is determined, what is at stake is the
argumentation for the claim that language is the only tool which – when
interiorized – is incorporated into an internal way of performing concrete
cognitive activities, what in consequence is supposed to suggest that only
natural language allows to explain certain peculiar aspects of human intelligence and forms of thinking characteristic for human being.
Be developing some critical-evaluative analysis one has shown that the
conception which considers language as a connector allowing to connect
information coming from various conceptual modules gives rise to many
doubts. The distinction between thoughts and proto-thoughs was criticized
in a similar way. Developing a series of critical remarks one has attempted
to prove the structural independence and graspability of thought. Also some
evidence has been provided to show that conceptual contents cannot be
essentially connected with their presence on each level of natural language.
Then, by bringing a number of phenomena such as “having something at
the tip of one’s tongue”, “recalling a thought but not a sentence”, “parroting”
etc., one has shown that the hypothesis that conscious thinking (thinking
about thinking) can be realized only in language is false. Linking research
conducted in philosophy and cognitive sciences with considerations carried on in developmental psychology one has in turn presented a number
of pre-linguistic skills which determine the direction from thoughts to
language, thereby seriously undermining the hypothesis that connects conceptual content with language. In this sense one has tried to show that the
compromise solution, suggesting a bi-directionality of the relation between
thought and language with a certain indication of the priority of thought,
is the one closest to truth.
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Rozdział I. Myśl-Język: Dziedzictwo nauk empirycznych
. Lingwistyka: Między relatywizmem
a uniwersalizmem językowym
.. Podstawowe trendy i problemy: Od Herdera do Whorfa
.. Współczesne rozwinięcie tezy Sapira-Whorfa
.. Formy sprzeciwu wobec tezy relatywizmu językowego
... Uniwersalizm gramatyczny
1.3.2. Uniwersalizm konceptualny
.. W kierunku rozwiązania pośredniego
. Etiologia. Między ludzkim językiem a komunikacją zwierząt
.. Podstawowe trendy i problemy: od Kartezjusza do Dennetta
.. Językowe zdolności zwierząt: poszukiwanie gramatyki
... Komunikacja i język w środowisku naturalnym
... Komunikacja i język zwierząt w środowisku sztucznym
.. Zdolności językowe: poszukiwanie intencji komunikacyjnych
. Neurolingwistyka. Między utratą języka
a trwałością zdolności poznawczych
.. Podstawowe trendy i problemy: od Broka do Gazzanigi
.. Afazja a deﬁcyty językowe
.. Afazja a mowa wewnętrzna
.. Deﬁcyty językowe a deﬁcyty kognitywne
. Psychologia rozwojowa: między wpół
a w pełni uformowanym umysłem językowym
.. Podstawowe trendy i problemy (Piaget)
... Pierwsza opozycja (Wygotski)
... Druga opozycja (Chomsky)
.. Nowe tendencje w badaniach rozwojowych
... Akwizycja języka: od idei jednokierunkowości
do idei interakcyjności
... Język i przekraczanie jądrowych systemów wiedzy
... Język i myślenie o myślach a zaliczenie testu
fałszywego przekonania
Rozdział II. Teoria myśli a teoria znaczenia językowego
1. Uwagi wstępne: historyczne źródła sporu
2. Myśl i jej główne cechy
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3.

Podstawy kontrowersji między teorią znaczenia językowego
a teorią myśli
.. Interpretacja w schemacie teorii znaczenia językowego
.. Interpretacja w schemacie teorii myśli
4. Jedna myśl – dwa zdania
.. Zdanie – myśl – styl – zabarwienie
.. Co to znaczy, że myśl jest wewnętrznie złożona
(in sich gegliedert)?
.. Myśl jako wartość poznawcza i identyczność myśli
. Ogólne wsparcie poglądu nadającego myśli niezależność od języka
.. Credo ﬁlozoﬁczne
.. Myślenie (ujęcie myśli) a funkcje języka
Rozdział III. Język a posiadanie myśli
– o prymacie języka nad myślą
1. Uwagi wstępne: idea konceptualnego prymatu języka nad myślą
2. Uprzywilejowana pozycja języka i język jako nośnik myśli
3. Odrzucenie koncepcji języka jako kodu dla myśli
.. Język jako kod: ogólna idea
.. Krytyka wybranych twierdzeń
.. Odrzucenie metafory myśli jako samodzielnego przedmiotu
przed „okiem umysłu”
4. Myśli a protomyśli
.. Myśli jako rodzaj treści konceptualnych
.. Treści konceptualne a język
... Konsekwencje językowego związania
treści konceptualnych
.. Protomyśl jako rodzaj treści niekonceptualnych
... Locus protomyśli
... Nośnik i funkcje protomyśli
5. Konsekwencje, trudności, ograniczenia
.. Problem wyróżnienia protomyśli
.. Treści konceptualne a zdolności przedjęzykowe
.. Konceptualne pierwszeństwo myśli przed językiem
Rozdział IV. Język jako środek tworzenia myśli
(międzymodułowo) złożonych
1. Uwagi wstępne: idea języka w strukturze modularnej umysłu
. Umiarkowanie rozległy modularyzm
i rozumienie języka naturalnego
3. Język a przełamywanie ograniczeń myślenia przestrzennego
4. Język a myślenie matematyczne
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.. Od kompetencji językowej do zdolności matematycznych
(N. Chomsky)
.. Od lingwistycznych wskaźników do pojęcia liczby (P. Bloom)
.. Od reprezentacji wielości do reprezentacji ilości
(Gallistel i Gelman)
.. Język a wykształcenie się swoistych dla ludzi
zdolności matematycznych
... Przedwerbalne zdolności matematyczne
... Locus i funkcja języka
.. Argumenty dodatkowe
5. Konsekwencje, trudności, ograniczenia
.. Przeszacowanie rangi języka naturalnego
– sześć uwag krytycznych
.. Alternatywne spojrzenie
... Fenomenologia doświadczenia matematycznego a język
... Zasady przed językiem
.. Konkluzja: wewnętrzne napięcie
Rozdział V. Język a myślenie o myślach – poznawcza dynamika
drugiego rzędu
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