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Wielu filozofów analitycznych nie chce uwa¿aæ uprawianej przez siebie
dyscypliny za czêæ humanistyki. S¹dz¹ oni, ¿e ich filozofia stanowi zdyscyplinowane d¹¿enie do wiedzy obiektywnej i ¿e pod tym wzglêdem podobna jest do nauk przyrodniczych. Humanistyka jest dla nich aren¹, na
Richard M. Rorty (19312007), to jeden z najbardziej znanych i najczêciej dyskutowanych mylicieli amerykañskich. W swoim t³umaczonym na wiele jêzyków dorobku
³¹czy w¹tki filozofii analitycznej, pragmatyzmu, fenomenologii egzystencjalnej i dekonstrukcjonizmu.
1
Tytu³ orygina³u: Analytic Philosophy and Transformative Philosophy. Tekst pochodzi z 1998 r., zosta³ przedstawiony 29 stycznia 1999 r. na sympozjum zorganizowanym
z okazji 50-lecia Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Stanforda, a wersja, na podstawie której dokonano przek³adu, nosi datê 10 listopada 1999. Mia³ on byæ pierwotnie
opublikowany w czasopimie Stanford Humanities Review (zob. R. Rorty, Response
to Jacques Bouveresse, [w:] Rorty and His Critics, ed. by R.B. Brandom, Oxford: Blackwell 2000, s. 154, przyp. 8), jednak¿e czasopismo to przesta³o siê ukazywaæ i do publikacji tekstu w wersji angielskiej ostatecznie nie dosz³o. Po raz pierwszy ukaza³ siê on
w przek³adzie niemieckim. Zob. Analytische Philosophie und verändernde Philosophie,
*
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której cieraj¹ siê ze sob¹ pozbawione uzasadnieñ opinie. Filozofowie tego
rodzaju wol¹, aby dla celów administracyjnych umieszczaæ ich najdalej jak
to tylko mo¿liwe od profesorów literatury, a mo¿liwie najbli¿ej profesorów
fizyki.
To w³anie dlatego w strukturze organizacyjnej uniwersytetów amerykañskich instytuty filozofii niekiedy znajduj¹ siê na Wydziale Nauk Spo³ecznych, a nie na Wydziale Humanistycznym. Dlatego równie¿ nieanalityczni filozofowie amerykañscy, okr¹¿eni przez analityków, staraj¹ siê niekiedy jednoczyæ wokó³ has³a filozofii humanistycznej. Kiedy analitycy i nieanalitycy zaczynaj¹ dzia³aæ sobie na nerwy, w³adze akademickie usi³uj¹
czasami rozwi¹zaæ ten problem dziel¹c instytut na dwa  tworz¹c jeden
instytut dla analitycznych techników i drugi dla nieanalitycznych mêtniaków.
Antagonizm miêdzy filozofi¹ analityczn¹ a nieanalityczn¹ jest nam,
filozofom, a¿ nadto dobrze znany. Jednak¿e mówienie o tym roz³amie jest
czêsto niezrozumia³e dla niefilozofów. Nie maj¹ oni pojêcia, o co w tym
wszystkim chodzi. Nie maj¹ zupe³nie jasnoci, co odró¿nia filozofiê analityczn¹ od innych odmian filozofii, jakiego rodzaju problemy s¹ dyskutowane przez filozofów analitycznych i dlaczego amerykañskie instytuty filozofii czêsto z zadowoleniem godz¹ siê na to, ¿e o takich postaciach, jak
Hegel, Heidegger, Derrida i Foucault nauczaj¹ w uniwersytecie inni (czyni¹ to np. politolodzy, profesorowie literatury porównawczej, historycy ¿ycia
intelektualnego).
Wiêksz¹ czêæ tego artyku³u powiêcê historii i socjologii filozofii
analitycznej w ramach amerykañskiego rodowiska akademickiego. Bêdzie
to stanowi³o t³o dla mojego twierdzenia, ¿e filozofom analitycznym zupe³nie nie uda³o siê osi¹gn¹æ tego, czego pragnêli najbardziej: sprowadzenia
filozofii na bezpieczn¹ cie¿kê nauki. Bêdê jednak twierdzi³, ¿e ci filozofowie analityczni, którzy zrobili najwiêcej dla podwa¿enia scjentystycznych pretensji tego nurtu, wnieli trwa³y, bardzo wartociowy wk³ad do
filozofii. Mora³ mojego artyku³u bêdzie taki, ¿e zarówno niepowodzenia
filozofii analitycznej, jak i dzieje jej samokrytyki, dostarczaj¹ dodatkowych
Übersetzung von C. Mayer, [w:] R. Rorty, Philosophie und die Zukunft. Essays, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag (2000) 20012 , s. 5478.
Publikacja tekstu w jêzyku polskim sta³a siê mo¿liwa dziêki bezinteresownej zgodzie
Profesora Rortyego, za któr¹ redakcja Analizy i Egzystencji jest bardzo wdziêczna.
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powodów, aby raz na zawsze porzuciæ ideê uczynienia z filozofii jakiego
rodzaju nauki. Powody te pomagaj¹ nam odrzuciæ za³o¿enie, ¿e filozofia
powinna dodawaæ cegie³ki do gmachu wiedzy i zast¹piæ je tez¹, ¿e filozofia jest, jak to powiedzia³ Hegel, swym czasem uchwyconym w myli.
Czêsto mówi siê o kryzysie w humanistycznych instytutach uniwersytetów amerykañskich. Jednak¿e ci, którzy o tym mówi¹, maj¹ zwykle na
myli nadmiern¹ poprawnoæ polityczn¹, z któr¹ ci¹gle mo¿na siê jeszcze
spotkaæ w amerykañskich instytutach literatury. Amerykañskie instytuty
filozofii swój ostatni kryzys przechodzi³y w latach czterdziestych i piêædziesi¹tych XX w.  by³ to okres, w którym filozofia analityczna przejê³a
w³adzê. Od tego czasu nie by³o ¿adnej dramatycznej zmiany pokoleniowej,
wyj¹wszy nag³e pojawienie siê w latach siedemdziesi¹tych filozofii feministycznej jako nowego obszaru specjalizacji. Podczas gdy nastêpstwem
radykalizmu lat szeædziesi¹tych by³y g³êbokie przemiany matryc kilkunastu dyscyplin uniwersyteckich, na filozofiê amerykañsk¹ nie mia³o to w zasadzie ¿adnego wp³ywu. Wielu filozofów analitycznych udziela³o siê politycznie, lecz zazwyczaj nie zmieni³o to u nich ani obrazu ich w³asnej profesji, ani nie wp³ynê³o na to, co zwykli czytaæ.
Filozofiê analityczn¹ mo¿na z grubsza okreliæ jako próbê po³¹czenia
przejcia od roztrz¹sania dowiadczenia do roztrz¹sania jêzyka  czyli tego,
co Gustav Bergmann nazwa³ zwrotem lingwistycznym  z jeszcze jedn¹
prób¹ profesjonalizacji tej dyscypliny przez uczynienie jej bardziej naukow¹. Zwrot lingwistyczny jest wspólny dla ca³ej dwudziestowiecznej filozofii  jest tak samo widoczny u Heideggera, Gadamera, Habermasa i Derridy, jak u Carnapa, Ayera, Austina i Wittgensteina. Od innych dwudziestowiecznych programów filozoficznych odró¿nia filozofiê analityczn¹ przekonanie, ¿e ów zwrot, powi¹zany z wykorzystaniem logiki symbolicznej,
umo¿liwia, lub przynajmniej u³atwia, przekszta³cenie filozofii w dyscyplinê naukow¹. Towarzyszy temu nadzieja, ¿e filozofowie bêd¹ w stanie, dziêki
wytrwa³ym i zespo³owym badaniom, dodawaæ cegie³ki do gmachu wiedzy.
W rezultacie nie bêdzie ju¿ szkó³ filozoficznych, lecz tylko specjalnoci
filozoficzne.
Zanim dosz³o do zwrotu lingwistycznego, Edmund Husserl podj¹³
podobn¹ próbê. Jego nawo³ywania do naukowoci i pracy zespo³owej mocno
przypominaj¹ to, co g³osili Carnap i Reichenbach kilkadziesi¹t lat póniej.
Jednak¿e w Byciu i czasie Heideggerowi uda³o siê przedstawiæ Kierkegaardowskie i Nietzscheañskie myli w ¿argonie, który sprawi³, ¿e sta³y siê
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one bli¿sze szacownym doktrynom filozoficznym ni¿ czystym wytworom
literackim. Nadaj¹c quasi-kantowsk¹, profesjonalnie wygl¹daj¹c¹ formê
Kierkegaardowskim i Nietzscheañskim treciom, Heidegger przyczyni³ siê
do tego, ¿e filozofowie mogli bardziej zainteresowaæ siê intelektualistami-literatami, ni¿ uwa¿a³ to za potrzebne Carnap lub Husserl. Tym samym da³
on pocz¹tek tradycji, któr¹ filozofowie analityczni okrelaj¹ jako filozofiê
kontynentaln¹  tradycji, która w Stanach Zjednoczonych jest studiowana
w wielu instytutach humanistycznych, lecz zazwyczaj nie w instytucie filozofii.
Carnap i Husserl s¹dzili, ¿e Platon by³ na w³aciwej drodze, kiedy
przedk³ada³ matematyków nad poetów. Ale podczas gdy program Husserla
zosta³ zduszony w zarodku przez Heideggera, Carnapowskie nadzieje na
naukowoæ oraz jego podejrzliwoæ wobec Heideggera i literacko nastawionych mylicieli, którzy bior¹ Heideggera na powa¿nie, s¹ ci¹gle jak
najbardziej ¿ywe w amerykañskich instytutach filozofii. Takie nadzieje i podejrzenia pomagaj¹ wyjaniæ szowinistyczne oburzenie wielu amerykañskich profesorów filozofii, kiedy dowiedzieli siê o zamiarze Uniwersytetu
Cambridge nadania Derridzie doktoratu honoris causa.
W latach 19451960 filozofia analityczna opanowa³a wiêkszoæ wa¿nych amerykañskich instytutów filozofii. Tacy emigranci i empiryci logiczni, jak Carnap i Hempel, zast¹pili Deweya i Whiteheada w roli bohaterów m³odszej generacji. To zast¹pienie doprowadzi³o do uderzaj¹cych, ca³ociowych zmian w toku studiów doktoranckich tych instytutów filozofii
oraz w wizerunku, jaki mieli o sobie ci, którzy uzyskiwali w nich doktoraty.
Przed dominacj¹ filozofii analitycznej studiowanie filozofii zarówno
w krajach anglojêzycznych, jak i nieanglojêzycznych, koncentrowa³o siê
wokó³ historii filozofii. Od ka¿dego, kto naucza³ filozofii wymagano umiejêtnoci porównawczego rozprawiania o zaletach Platona i Arystotelesa,
Hobbesa i Spinozy, Kanta i Hegla, Nietzschego i Milla.
Oczywicie nie tylko tego oczekiwano od kogo, kto uprawia³ filozofiê; trzeba by³o równie¿ braæ udzia³ w bie¿¹cych debatach toczonych na
³amach czasopism. Jednak¿e nikt w tym okresie nie mia³ ¿adnych w¹tpliwoci co do tego, ¿e filozofia jest jednym z dzia³ów humanistyki, a zaawansowane kszta³cenie w zakresie filozofii nie ró¿ni³o siê te¿ zbytnio od
zaawansowanego kszta³cenia w instytutach literatury  czytano teksty z kanonu, rozwijano pogl¹dy o ich wzglêdnych zaletach oraz próbowano je razem wi¹zaæ w interesuj¹ce i nowe wzorce. A¿ do koñca lat czterdziestych
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XX w. amerykañscy nauczyciele akademiccy z literatury i historii mieli na
ogó³ jakie rozeznanie w zainteresowaniach i pogl¹dach swoich kolegów
w instytucie filozofii, i odwrotnie. Przesta³o tak byæ oko³o 1965 r.
Kiedy by³em doktorantem z filozofii w latach 19501954, znalaz³em
siê w zasiêgu oddzia³ywania nauczycieli dwóch zupe³nie ró¿nych typów,
tj. tych, którzy, jak McKeon i Hartshorne, wymagali ode mnie rozwijania
pogl¹dów na to, co jest ¿ywe i martwe w myli rozmaitych wielkich filozofów oraz tych, którzy, jak Carnap i Hempel, wymagali ode mnie znajomoci aktualnych artyku³ów z czasopism, a w szczególnoci artyku³ów skoncentrowanych na próbach podania tego, co by³o wówczas nazywane racjonalnymi rekonstrukcjami rozmaitych czêci kultury, np. testowania teorii
naukowych. Jednym z ¿ywo dyskutowanych tematów na seminarium filozofii nauki Hempla by³ paradoks kruków. Chodzi³o w nim o to, ¿e znane
koncepcje logiki potwierdzania naukowego maj¹ kontrintuicyjn¹ konsekwencjê: istnienie ka¿dego niekruka, który nie jest czarny, stanowi potwierdzenie s¹du, ¿e wszystkie kruki s¹ czarne.
Powiêci³em kilka lat oraz czêæ mojej nieco schizofrenicznej rozprawy doktorskiej zmaganiom z pokrewnym problemem nomologicznoci.
Prawdziwa nienomologiczna generalizacja, taka jak wszystkie monety
w mojej kieszeni s¹ srebrne, nie uprawnia do twierdzenia kontrfaktycznego gdyby ten grosz znalaz³ siê w mojej kieszeni, to by³by srebrny. Natomiast prawdziwa nomologiczna generalizacja, taka jak wszystkie kruki s¹
czarne, uprawnia do twierdzenia kontrfaktycznego gdyby ten ptak okaza³ siê krukiem, to by³by czarny. Jest jednak trudniej, ni¿ siê to wydaje,
ustalenie tego, na czym polega nomologicznoæ generalizacji.
Moja rozprawa doktorska by³a porównaniem trzech sposobów rozumienia pojêcia potencjalnoci, które zosta³y zaproponowane przez: Arystotelesa, siedemnastowiecznych racjonalistów oraz Hemplowsko-Carnapowsk¹ filozofiê nauki. Z tego powodu dwie trzecie badañ zwi¹zanych z rozpraw¹ powiêci³em na czytanie komentarzy do wielkich zmar³ych filozofów, a jedn¹ trzeci¹ na czytanie najwie¿szych artyku³ów z czasopism, proponuj¹cych nowe i ekscytuj¹ce analizy przypuszczaj¹cych zdañ warunkowych. Moje badania nad doktoratem spowodowa³y, ¿e  by pos³u¿yæ siê
niezrêczn¹ metafor¹  osiad³em na mielinie miêdzy odp³ywem a przyp³ywem. Kiedy ukoñczy³em studia doktoranckie i odby³em s³u¿bê wojskow¹,
by³ rok 1958. Wówczas by³o ju¿ jasne, ¿e bez znajomoci filozofii analitycznej nie dostanie siê dobrej pracy. Sprawianie wra¿enia obiecuj¹cego
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m³odego filozofa w Princeton, gdzie dosta³em pracê w 1961 r., by³o prawie
wy³¹cznie kwesti¹ rozprawiania w ten nowy sposób  dotrzymywania kroku aktualnym czasopismom i uczestniczenia w obiegu w³aciwych preprintów. Jeli kto mia³ nadziejê, tak jak ja, na sta³e zatrudnienie, to w niewielkim stopniu liczy³o siê w tym wszystkim nastawienie historyczne.
By³o tak czêciowo z powodu wp³ywu Willarda Van Ormana Quinea.
Quine by³ gorliwym uczniem Carnapa, arbitrem elegancji w filozofii analitycznej, a tak¿e idea³em ka¿dego z nas. Odnosi³ siê z pogard¹ do studiowania historii filozofii. Kiedy Quine sam by³ studentem, dok³ada³ starañ, aby
czytaæ jak najmniej tekstów z kanonu i zaleca³ takie samo postêpowanie swym
studentom w Harvardzie. Uwa¿a³, ¿e historia filozofii jest tak samo nieistotna dla obecnych dociekañ filozoficznych, jak historia fizyki dla obecnych
badañ w tej dziedzinie. Quine podziwia³ Carnapa za to, ¿e kiedy zosta³ poproszony o prowadzenie elementarnych zajêæ z filozofii Platona, odpowiedzia³, ¿e tego nie uczyni, gdy¿ nie bêdzie uczy³ niczego oprócz prawdy.
Tego rodzaju Quineowskie postawy by³y rozpowszechnione w Princeton. Studenci z Princeton sumiennie rywalizowali ze sob¹ w zakresie
umiejêtnoci argumentacyjnej i dialektycznej bystroci, nie za w zakresie
zdobywania rozleg³ej erudycji. Zwolnilimy jednego z naszych najzdolniejszych studentów z obowi¹zku zaliczenia jêzyka obcego, t³umacz¹c to tym,
¿e by³oby krzywdz¹ce, gdyby szczególne upoledzenie genetyczne  brak
instynktu jêzykowego  opóni³o olniewaj¹c¹ karierê, która by³a mu pisana (i któr¹ faktycznie zrobi³). Takiej litoci nie okazano by jednak studentowi twierdz¹cemu, ¿e jego geny uniemo¿liwiaj¹ mu opanowanie logiki
symbolicznej. Pod koniec mojego pobytu w Princeton, gdzie oko³o roku
1980, Instytut Filozofii zniós³ ca³kowicie obowi¹zek zdawania jêzyka obcego przez doktorantów. Decyzja ta by³aby nie do pomylenia trzydzieci
lat wczeniej (i faktycznie zosta³a póniej uchylona).
W latach osiemdziesi¹tych XX w. ró¿nica miêdzy studentami wykszta³conymi w anglojêzycznych instytutach filozofii o profilu Harvardu i Princeton a studentami wykszta³conymi we Francji, Niemczech, W³oszech,
Hiszpanii i w wiêkszoci innych krajów europejskich (z wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii i Skandynawii) by³a ju¿ naprawdê bardzo wielka. Ci drudzy
na ogó³ stosunkowo dobrze znali Hegla i Heideggera. Mieli wyrobiony
pogl¹d na temat wzglêdnych zalet wielkich dziejów myli, zarysowanych
przez obu mylicieli, jak równie¿ na temat tego, w jaki sposób po³¹czyæ te
opowieci, z rozmaitymi, równie wielkimi opowieciami dotycz¹cymi hi-
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storii sztuki i literatury, z jednej strony, oraz dotycz¹cymi historii instytucji
spo³ecznych i politycznych, z drugiej strony. Niektórzy anglojêzyczni studenci równie¿ czytali prace obu tych filozofów i mieli swój pogl¹d na temat takich opowieci, lecz tacy studenci byli nietypowi i czêsto marginalizowani. Co wiêcej, niektórzy studenci w krajach nieanglojêzycznych mocno interesowali siê filozofi¹ analityczn¹ i byli gotowi iæ za rad¹ Quinea
dotycz¹c¹ ignorowania historii filozofii. Jednak¿e i oni byli nietypowi i czêsto marginalizowani.
Wiêkszoæ tych g³êbokich ró¿nic przetrwa³a do dzisiaj. Istnieje ci¹gle
wielka ró¿nica miêdzy m³odymi ludmi, którzy chc¹ zostaæ profesorami
filozofii w anglojêzycznych i nieanglojêzycznych czêciach wiata. Najwiêksz¹ ró¿nicê stanowi¹ ich odmienne pojêcia o tym, co to znaczy byæ
filozofem, czyli obraz samych siebie oraz ambicje studiuj¹cych filozofiê
na poziomie zaawansowanym. To w³anie ta ró¿nica czyni bardzo nieprawdopodobnym zbli¿enie miêdzy tradycj¹ analityczn¹ a tradycj¹, w której nadal
kszta³ci siê studentów, przeprowadzaj¹c ich przez kanoniczn¹ sekwencjê
od Platona do Nietzschego.
Wród filozofów anglojêzycznych najbardziej liczy siê czysta umiejêtnoæ argumentacji tego rodzaju, która jest charakterystyczna dla adwokatów prowadz¹cych sprawy s¹dowe. Ci¹gle rzecz¹ najwa¿niejsz¹ jest to,
co moi koledzy z Princeton nazywali szybkim g³ówkowaniem. Z kolei
gdzie indziej nadal najbardziej liczy siê erudycja  du¿e oczytanie oraz
wyrobienie sobie pogl¹du na to, w jaki sposób rozmaite rzeczy, o których
siê czyta³o, powi¹zaæ w jak¹ jedn¹ opowieæ, z której mo¿na wyprowadziæ mora³. To w³anie dlatego nieanglojêzyczni studenci na kontynencie
europejskim nie maj¹ zwykle problemów z prowadzeniem rozmowy ze studentami literatury i historii. Doktoranci z filozofii w Stanach Zjednoczonych maj¹ czêsto z tym problem.
Niemniej jednak antyhistoryzm filozofii analitycznej nie przeszkodzi³ w tym, ¿e w Stanach Zjednoczonych w jaki sposób powrócono do
uprawiania historii filozofii. W dziedzinie tej jest obecnie znacznie wiêcej
pierwszorzêdnych prac filozofów amerykañskich ni¿ dwadziecia lat temu.
Na ogó³ jednak s¹ to prace, które unikaj¹ historii myli (Geistesgeschichte). Koncentruj¹ siê one raczej na konkretnej postaci lub okresie i nie wieñczy ich ¿aden mora³ dotycz¹cy historii wiata. W bardzo niewielkim stopniu s¹ one zbie¿ne z zainteresowaniami ludzi, którzy powa¿nie traktuj¹
opowieci Hegla i Heideggera o drodze wiod¹cej od Platona do Kanta.
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Jednak¿e to uprawianie historii filozofii jest równie dalekie od tego,
co dzieje siê w tzw. rdzennych dziedzinach filozofii analitycznej. Zawdziêcza ono bardzo ma³o filozofii analitycznej i jest przed³u¿eniem prac historycznych, napisanych zanim Russell i Carnap zaproponowali zmianê paradygmatu, która zrewolucjonizowa³a filozofiê anglojêzyczn¹. Historycy filozofii w amerykañskich instytutach filozofii s¹, ¿e tak powiem, analityczni tylko przez grzecznoæ. Podczas gdy w pierwszym porywie analitycznego entuzjazmu podejmowano niezdarne próby zrobienia z Arystotelesa jakiego proto-Russella lub proto-Austina oraz uczynienia z Kanta nieco
zdezorientowanego proto-Strawsona, to obecnie nie ma prawie ¿adnej ró¿nicy miêdzy komentarzami do tekstów kanonicznych napisanymi przez profesorów filozofii, a komentarzami napisanymi przez politologów lub historyków ¿ycia intelektualnego.
Z filozofi¹ moraln¹ i polityczn¹ rzeczy maj¹ siê tak samo jak z histori¹ filozofii. John Rawls napisa³by tê sam¹ ksi¹¿kê, nawet gdyby Russell
i Carnap nigdy nie istnieli, i nawet gdyby nigdy nie dosz³o do zwrotu lingwistycznego. O tyle, o ile tacy autorzy jak Rawls, Charles Taylor i Peter
Singer pos³uguj¹ siê metodami, to s¹ to te same metody, jakimi pos³ugiwali siê Sidgwick, Mill i T.H. Green. Zwrot lingwistyczny w ¿aden sposób nie wp³yn¹³ na ich badania. Jedynym skutkiem spowodowanym przez
dominacjê filozofii analitycznej na tych obszarach okaza³o siê zepchniêcie
historii filozofii, filozofii moralnej oraz filozofii politycznej na margines
programu nauczania filozofii. Centralne miejsce w amerykañskich instytutach filozofii zajmuj¹ obecnie tzw. rdzenne specjalnoci  metafizyka, epistemologia, filozofia jêzyka i filozofia umys³u.
Uznanie tych dziedzin za centralne zachêca studentów, by s¹dziæ, ¿e
prace z innych dziedzin filozofii s¹ s³abe i miêkkie. Twardy rdzeñ sk³ada
siê jedynie z prac, które s¹ nie tylko ca³kowicie odmienne od tego, co robi¹
profesorowie z literatury lub historii, lecz tak¿e niezrozumia³e dla kogo,
kto nie jest zawodowym filozofem. Rdzenny status tych prac bierze siê
st¹d, ¿e nale¿¹ one do tej czêci filozofii, która ci¹gle wydaje siê stwarzaæ
nadziejê na osi¹gniêcie definitywnych, quasi-naukowych wyników  na
zdobycie wiedzy, w przeciwieñstwie do zwyk³ych opinii.
Aby wyrobiæ sobie pogl¹d na to, co twardzi filozofowie analityczni
traktuj¹ powa¿nie, rozwa¿my nastêpuj¹cy przyk³ad. W 1962 r. Edmund
Gettier wskaza³ na b³¹d w tradycyjnej definicji wiedzy jako uzasadnionego
prawdziwego przekonania  w definicji, któr¹ po raz pierwszy sformu³o-
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wa³ Platon2. Gettier zauwa¿y³, ¿e mo¿na mieæ uzasadnione i prawdziwe
przekonanie, które jednak¿e nie bêdzie wiedz¹, z tego prostego powodu,
¿e zosta³o wywo³ane przyczynowo w niew³aciwy sposób  przez nieistotne zdarzenia. Na przyk³ad, jeli jestem przekonany, ¿e kto w moim instytucie ma obecnie samochód marki BMW, lecz jestem przekonany, ¿e tym
kim jest Jones, który powiedzia³ mi w minionym miesi¹cu, ¿e posiada samochód tej marki, to wówczas mogê mieæ uzasadnione prawdziwe przekonanie. Jednak¿e z tej racji, i¿ Jones sprzeda³ swoje BMW wczoraj, moje
przekonanie jest prawdziwe tylko dlatego, ¿e to inny kolega z mojego instytutu, niejaki Smith, kupi³ ten samochód od Jonesa. Poniewa¿ moje uzasadnione przekonanie zosta³o wywo³ane przyczynowo, ¿e siê tak wyra¿ê,
przez co niew³aciwego, to bynajmniej nie wiem, ¿e jaki mój kolega ma
BMW, pomimo ¿e jeden z nich faktycznie taki samochód posiada i pomimo ¿e moje przekonanie o tym jest uzasadnione.
Spostrze¿enie Gettiera doprowadzi³o do powstania tego, co nazywane jest przyczynowymi teoriami wiedzy. Teorie takie próbuj¹ okreliæ,
jakiego rodzaju zwi¹zek przyczynowy zachodzi miêdzy poznaniami a przedmiotami wiedzy empirycznej. Zainteresowani takimi teoriami rozwa¿aj¹
tak¿e to, czy takie zwi¹zki istniej¹ równie¿ w przypadku wiedzy matematycznej i moralnej. Dociekania tego rodzaju wi¹¿¹ siê z zainspirowanymi
przez Kripkego przyczynowymi teoriami referencji. S¹ to teorie dotycz¹ce
tego, w jaki sposób to, o czym mówimy jest wyznaczone nie przez to, co
o tym czym stwierdzamy, lecz przez zwi¹zki przyczynowe miêdzy naszymi u¿yciami pewnych s³ów a rzeczami, do nazywania których tych s³ów
pierwotnie u¿ywano.
Wród filozofów analitycznych jest wiele dyskusji na temat wartoci
takich teorii  na temat tego, czy potrzeba nam teorii wiedzy albo teorii
referencji, czy odkrycie Gettiera ma jak¹kolwiek donios³oæ filozoficzn¹,
czy teorie przyczynowe bêd¹ kiedykolwiek funkcjonowa³y tak jak nale¿y
oraz do czego bêd¹ przydatne, jeli bêd¹ funkcjonowa³y bez zarzutu. Niemniej jednak od studenta filozofii wymaga siê pogl¹dów na wszystkie te
tematy, choæby dlatego, aby mieæ pewnoæ, ¿e zda on tê czêæ egzaminu

2
E.L. Gettier, Is Justified True Belief Knowledge?, Analysis 23 (1963), s. 121123
[Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedz¹?, t³um. J. Hartman, J. Rabus,
Principia 1 (1990), s. 9396].
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doktorskiego, która obejmuje epistemologiê i metafizykê. W moim zawodzie znacznie wiêcej uznania przynosi podanie nowego argumentu dotycz¹cego tych spraw, ni¿, na przyk³ad, opublikowanie ca³ociowej historii
filozofii moralnej w Europie od Montaignea do Kanta.
Kilka lat temu tak¹ historiê opublikowa³ Jerome Schneewind, który
naucza filozofii w Uniwersytecie Johna Hopkinsa3. Piêædziesi¹t lat temu,
kiedy nazwiska Lovejoya, Jaegera, Cornforda, Gilsona, Wolfsona oraz Kemp
Smitha wywo³ywa³y jeszcze szacunek, d³ugie, erudycyjne, oryginalne i pe³ne
polotu dzie³o z historii filozofii, takie jak The Invention of Autonomy Schneewinda, zosta³oby uznane za jedn¹ z najwa¿niejszych wspó³czesnych prac
z filozofii powsta³ych w Ameryce. Tymczasem obecnie dzie³o to znajdzie
prawdopodobnie wiêcej czytelników poza instytutami filozofii ni¿ w ich
obrêbie. Wiêkszoæ amerykañskich nauczycieli filozofii nie bêdzie wiadoma jego istnienia.
G³ównym powodem takiej w³anie dystrybucji presti¿u jest znowu to,
¿e filozofowie analityczni chcieliby ponad wszystko mieæ poczucie, i¿ dodaj¹ cegie³ki do gmachu wiedzy. Rzecz jasna, filozofowie analityczni nie
odnosz¹ siê z tak¹ podejrzliwoci¹ do historyków, jak do krytyków literackich. Uznaj¹ bowiem, ¿e historycy ograniczaj¹cy siê do ustalania zdarzeñ,
które faktycznie mia³y miejsce, dostarczaj¹ wiedzy, a nie tylko zwyk³ych
opinii. Z tej jednak racji, ¿e historycy filozofii, tacy jak Lovejoy lub Schneewind, zajmuj¹ siê trendami, a nie zdarzeniami, s¹ czêsto umieszczani razem z handlarzami opinii (opinion-mongers). Uwa¿a siê, ¿e s¹ bardziej
podobni krytykom literackim, ni¿ temu jak powinni wygl¹daæ prawdziwi
filozofowie, czyli filozofowie profesjonalni.
Jest tak z tego powodu, ¿e snucie opowieci o trendach jest zachêt¹
dla nastêpnej generacji historyków ¿ycia intelektualnego do sformu³owania innej, konkurencyjnej opowieci o tych samych trendach, tak samo jak
ustalenie kanonu literatury zachêca nastêpn¹ generacjê krytyków do jego
zrewidowania. W przeciwieñstwie do tego, wyjanienie makrostrukturalnego zjawiska fizycznego przez odwo³anie siê do szczegó³owych konfiguracji mikrostrukturalnych nie stanowi na ogó³ zachêty dla nastêpnej generacji do zaproponowania konkurencyjnego wyjanienia. Czêsto bowiem
panuje zgoda co do tego, ¿e to pierwsze wyjanienie doda³o cegie³kê do
J.B. Schneewind, The Invention of Autonomy: A History of Modern Moral Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press 1998.
3
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gmachu wiedzy, co czyni zbêdnym ponowne oglêdziny tego ma³ego fragmentu muru. To w³anie za tak¹ definitywnoci¹ i ostatecznoci¹ têskni¹
filozofowie analityczni. Oczywicie czego takiego nie daje ksi¹¿ka w rodzaju dzie³a Schneewinda.
Kontrast miêdzy filozofi¹ analityczn¹ a nieanalityczn¹ odpowiada
w przybli¿eniu opisanemu przez C.P. Snowa kontrastowi miêdzy kultur¹
naukow¹ a kultur¹ literack¹, czyli kontrastowi  o którym mówi³em wczeniej  miêdzy tym, co twarde i miêkkie lub tym, co techniczne i mêtne.
Wiêkszoæ ludzi, którzy optuj¹ za tym, co filozofowie analityczni nazywaj¹ filozofi¹ kontynentaln¹, sk³onna jest, czêsto nawet z gorliwoci¹, zamazywaæ granice miêdzy filozofi¹, histori¹ ¿ycia intelektualnego, literatur¹, krytyk¹ literack¹ i krytyk¹ kultury. Stosunkowo obojêtne s¹ im wyniki
tzw. nauk twardych. Znajduj¹ wiele powodów przemawiaj¹cych za tym, ¿e
profesorowie filozofii powinni czytaæ The New York Review of Books,
a prawie ¿adnych za tym, ¿e powinni oni prenumerowaæ Scientific American.
Typowy czytelnik Heideggera i Derridy traktuje twarde nauki jako
s³u¿ebnice postêpu technicznego, a nie jako dyscypliny, które dostarczaj¹
okien pozwalaj¹cych nam ujrzeæ rzeczywistoæ bez ¿adnej zas³ony. Czytelnik tego rodzaju zgodzi siê z Kierkegaardem i Nietzschem, ¿e Platon
i Arystoteles mylili siê s¹dz¹c, i¿ d¹¿enie do prawdy obiektywnej jest najbardziej wartociow¹ i najbardziej ludzk¹ aktywnoci¹, do której jestemy
zdolni. Wiêkszoæ takich czytelników zgodzi siê z Nietzschem, ¿e greccy
filozofowie nie dostrzegli, i¿ sztuka i literatura ma pierwszeñstwo przed
nauk¹ i matematyk¹, czyli ¿e na naukê nale¿y patrzeæ przez optykê sztuki
i ¿ycia. Platon zak³ada³, ¿e wychowanie bêdzie skoncentrowane wokó³ nauki, podczas gdy Nietzsche postulowa³ kulturê skoncentrowan¹ na sztuce,
w której uznajemy, ¿e to poeci okrelaj¹ nasze cele, a naukowcy jedynie
dostarczaj¹ rodków do realizacji tych celów.
Ten sposób mylenia dobrze podsumowuje Kierkegaard, podkrelaj¹c, ¿e to, co nazywamy wiedz¹ obiektywn¹, czy bêdzie ona dotyczy³a
twierdzeñ matematycznych, czy faktów fizycznych, czy te¿ zdarzeñ historycznych, jest jedynie wiedz¹ akcydentaln¹. Cegie³ki, które tworz¹ gmach
wiedzy ludzkiej, s¹ nieistotne dla tego jedynego celu, który ma rzeczywiste
znaczenie. Celem tym jest to, co Kierkegaard nazywa transformacj¹ istniej¹cej jednostki. Kierkegaard tak pisze: Ca³a wiedza, która wewnêtrznie  w refleksji wnêtrza  nie wi¹¿e siê z istnieniem, jest ze swej istoty
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uwa¿ana za wiedzê akcydentaln¹; jej stopieñ i zasiêg nie ma w istocie znaczenia [...] Tylko wiedza etyczno-religijna jest istotnie zwi¹zana z podmiotem poznaj¹cym.
Wzorcowym przypadkiem egzystencjalnej transformacji jest dla Kierkegaarda narodzenie siê na nowo w Chrystusie. Oczywicie nie jest to jedyny przyk³ad uzyskiwania tego, co Heidegger nazywa³ autentycznym istnieniem, czyli ¿ycia, którego cele nie s¹ po prostu przejête z w³asnej kultury lub tradycji, lecz s¹ wynikiem specyficznego, alienuj¹cego, ekstatycznego spotkania z czym lub kim nowym. Jest to spotkanie tego rodzaju, które Platon mia³ z Sokratesem, Pico della Mirandola z Platonem, Romeo z Juli¹, Hitler z Wagnerem, Quine z Carnapem, Harold Bloom z Blakiem, a wielu idealistycznie nastawionych m³odych ludzi z takimi ruchami spo³ecznymi, jak marksizm, feminizm, faszyzm oraz ruch równouprawnienia homoseksualistów.
Rzecz jasna, nie ka¿dy w humanistyce d¹¿y do egzystencjalnej transformacji. Nie wszyscy te¿ humanici s¹ nieanalitycznymi profesorami filozofii. Jednak¿e istnienie fenomenu transformacji egzystencjalnej jest tak
wa¿ne dla humanistyki, jak fenomen konsensusu kompetentnych ekspertów dla kultury naukowej. Gdyby nie by³o takiego fenomenu, nie by³oby
kultury literackiej, tak samo jak nie by³oby kultury naukowej, gdyby osi¹gniêcie konsensusu nie by³o powszechnym i spodziewanym rezultatem przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych.
Nie oznacza to, ¿e g³ównymi wytworami instytutów humanistycznych
s¹ ksi¹¿ki, które doprowadzaj¹ do egzystencjalnej transformacji. Zasadniczym wytworem tych instytutów s¹ raczej prace z zakresu historii myli,
czyli opowieci o minionych transformacjach, a w szczególnoci narracje
³¹cz¹ce wiele kolejnych transformacji w wizerunkach, jakie o sobie samych
maj¹ spo³eczeñstwa i jednostki. S¹ to opowieci np. o tym, jak Grecy przeszli od Homera do Arystotelesa, jak krytyka literacka przesz³a od dra Johnsona do Harolda Blooma, jak niemiecka wyobrania przesz³a od Schillera
do Habermasa, jak protestantyzm przeszed³ od Lutra do Tillicha oraz jak
feministyki przesz³y od Harriet Taylor do Catherine MacKinnon. Narracje
te pokazuj¹ nam, w jaki sposób istoty ludzkie potrafi¹ zmieniæ swe najwa¿niejsze samookrelenia. Wszystkie takie narracje mo¿na bez koñca kwestionowaæ i bez koñca poprawiaæ w wietle coraz to nowszych zmian. Tak
wiêc ju¿ sama koncepcja ostatecznego, definitywnego ujêcia historycznego jakiegokolwiek z tych przejæ jest tak niem¹dra, jak pomys³ ostatniej,
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definitywnej powieci edukacyjnej (Bildungsroman).
Takie narracje, kiedy zostan¹ splecione ze sob¹ oraz z w³asn¹ niespisan¹ powieci¹ wychowawcz¹ czytelnika, daj¹ mu poczucie tego, co Hegel
nazywa³ biegiem wiatowego ducha. Ksi¹¿ki, które splataj¹ wiele takich
narracji i które wprowadzaj¹ jaki mora³ do wzoru powstaj¹cej tkaniny,
spe³niaj¹ zadanie, jak mówi³ Hegel, uchwycenia naszego czasu w myli.
Zwrot ten by³ jedn¹ z wielu definicji filozofii podawanych przez Hegla.
Wydaje mi siê, ¿e jest to przekonuj¹ca definicja tego, co instytuty humanistyczne naszych uniwersytetów maj¹ nadziejê zrobiæ dla swoich studentów. Snuj¹c opowieci o minionych spotkaniach transformacyjnych, kadra
tych instytutów ma nadziejê, ¿e u³atwi to studentom dowiadczenie przez
nich podobnych spotkañ, spotkañ, z których kilka mo¿e przypieszyæ pochód wiatowego ducha.
Uchwycenie naszego czasu w myli jest dla humanistyki tym, czym
dla nauk przyrodniczych jest rozwi¹zywanie zagadek. Jednym z g³ównych
róde³ satysfakcji bycia przyrodnikiem, i to nawet bardzo polednim, jest
mo¿noæ rozwi¹zania jakiej zagadki  przynajmniej jakiej zagadki drugorzêdnej  raz na zawsze. Wielkim naukowcem jest ten, kto rozwi¹zuje
wielk¹, uporczyw¹ zagadkê, dotycz¹c¹ np. poruszania siê planet po elipsach, mikrostruktury radioaktywnoci lub fizycznej realizacji kodowania
genetycznego. Bardzo wielki naukowiec-przyrodnik mo¿e rozwi¹zaæ zagadki w sposób, który przekszta³ci ca³e nasze pojêcie o tym, jak dzia³aj¹
rzeczy. To w³anie dlatego Einsteina okrela siê czasami jako filozofa-naukowca. Jego osi¹gniêcia pasuj¹ bowiem do podanej przez Wilfrida
Sellarsa definicji filozofii jako opisu i wyjaniania tego, jak rzeczy, w najszerszym sensie tego terminu, s¹ ze sob¹ powi¹zane, w najszerszym sensie
tego terminu.
Jednak¿e bardzo wielki filozof, kto w rodzaju Platona lub Hegla,
mo¿e dokonaæ czego podobnego do tego, co zrobi³ Einstein. Mo¿e te¿
tego dokonaæ wielki myliciel religijny, w rodzaju Kierkegaarda, albo bardzo wielki poeta, w rodzaju Szekspira. Rzeczy, które wi¹¿e siê w nowy
sposób, mog¹ byæ ró¿ne, lecz szerokoæ i rozmach s¹ porównywalne.
W przypadku nauk odpowiednimi rzeczami s¹ obiekty pozaludzkie (wliczaj¹c w to fragmenty istot ludzkich, takie jak neurony lub geny). W humanistyce s¹ to rzeczy ludzkie  instytucje ludzkie, ¿ycie poszczególnych ludzi, ich cechy charakteru, osi¹gniêcia itd. Wielcy, lecz nie tak bardzo wielcy historycy, krytycy literaccy oraz filozofowie pozostaj¹ w takiej relacji
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do ludzi w rodzaju Kanta i Szekspira, jak przeciêtni laureaci Nagrody Nobla z fizyki do Einsteina. Nie doprowadzaj¹ oni do transformacji, lecz
u³atwiaj¹ nastêpn¹ seriê takich transformacji. Podczas gdy fizycy przygotowuj¹ nastêpn¹ transformacjê przez rozwi¹zywanie zagadek, humanici
przygotowuj¹ j¹ konstruuj¹c opowieci o tym, w jaki sposób minione
transformacje s¹, lub nie s¹, ze sob¹ powi¹zane.
Na przyk³ad Comte i Marks próbowali uchwyciæ swój czas w myli,
kiedy stworzyli retrospektywne narracje na poparcie podanych przez siebie
propozycji, w jaki sposób zlikwidowaæ wielkie nierównoci, które przetrwa³y Rewolucjê Francusk¹. Podobnie postêpowali renesansowi humanici, kiedy sugerowali, czym mo¿e staæ siê chrzecijañstwo po tym, jak stalimy siê zdolni do przyswojenia sobie m¹droci staro¿ytnych.
Najwiêksi nieanalityczni filozofowie XX w., Dewey i Heidegger, powiêcili du¿o czasu na konstruowanie opowieci o upadku i postêpie, opowieci, które doprowadzi³y do tego, ¿e ich czytelnicy zrewidowali widzenie samych siebie i swego otoczenia. Nowe, potencjalnie transformacyjne,
widzenie rzeczy, które ci dwaj myliciele zaproponowali, nie mo¿e oczywicie byæ opisane jako dostarczaj¹ce nam nowej wiedzy. Niemniej jednak
nazywanie tego sugestiami maj¹cymi doprowadziæ do zmiany opinii jest
równie myl¹ce. Ci bowiem, którzy id¹ za Kierkegaardem, odró¿niaj¹c to,
co egzystencjalne i wa¿ne od tego, co obiektywne i stosunkowo b³ahe, maj¹
s³uszny powód, by zignorowaæ pytania o konsensus i pewnoæ. Maj¹ równie¿ s³uszny powód, by nie interesowaæ siê rozró¿nieniem wiedzy i opinii.
Kiedy kto zmienia zawód, ¿onê, kochankê lub wyznanie, to nie pyta ani
o pewnoæ, ani o konsensus w sprawie s³usznoci swego wyboru. Nie ma
te¿ sensu pytaæ o to, kiedy wybiera siê miêdzy Deweyowsk¹ optymistyczn¹ narracj¹ o naszym wznoszeniu siê do demokracji spo³ecznej a Heideggerowsk¹ pesymistyczn¹ narracj¹ o naszym staczaniu siê w bezmylny techniczny gigantyzm.
Aby zilustrowaæ ró¿nicê miêdzy historycznie zorientowan¹ filozofi¹,
która nie ma ¿adnych k³opotów, gdy chodzi o jej relacjê do innych dyscyplin humanistycznych, a filozofi¹, dla której historia jest czym nieistotnym, powrócê do Schneewinda, którego ksi¹¿kê wczeniej wspomnia³em.
Na seminarium obejmuj¹cym materia³ z tej ksi¹¿ki, student, którego zadziwi³o podejcie Schneewinda, zada³ mu z niepokojem pytanie: Jest Pan
jednak chyba przekonany, ¿e istnieje korpus obiektywnie trafnej wiedzy
moralnej, do której filozofowie moralnoci asymptotycznie siê zbli¿aj¹, czy¿
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nie?. Kiedy Schneewind odpowiedzia³, ¿e o niczym takim nie jest przekonany, wprawi³o to studenta w prawdziw¹ konsternacjê zwi¹zan¹ z sensem
pisania historii filozofii moralnej. Podejrzewam, ¿e konsternacja ta nie pojawi³aby siê u amerykañskiego studenta filozofii sprzed piêædziesiêciu lat.
Przytoczy³em tê anegdotê, aby wskazaæ, jak g³êboko w kulturze filozofii analitycznej zakorzeniony jest idea³ poszukiwania prawd, które nie s¹
ograniczone czasowo i nie podlegaj¹ rewizji. Jeli kierujemy siê tym idea³em, wówczas to, co dzieje siê w instytutach literatury i historii z pewnoci¹ bêdzie siê jawi³o jako co, co nie mo¿e mieæ ¿adnego znaczenia filozoficznego. I na odwrót, jeli siê zgodzimy z Kierkegaardem, ¿e znajomoæ
takich prawd jest czym b³ahym w porównaniu z etyczno-religijn¹ transformacj¹, to filozofia analityczna bêdzie nas ma³o interesowa³a. Poniewa¿
wiêkszoæ czytelników prac filozoficznych zgadza siê z Kierkegaardem,
filozofia analityczna ma niewielu czytelników poza anglojêzycznymi instytutami filozofii. Wiêkszoæ innych profesorów w uniwersytetach anglojêzycznych nie wie i nie interesuje siê tym, co dzieje siê w ich instytucie
filozofii. Jeli w ogóle o tym myl¹, to traktuj¹ ten instytut z lekcewa¿eniem jako opanowany przez techników, których prace s¹ nieinteresuj¹ce
dla niespecjalistów.
Wielu filozofów analitycznych zgodzi³oby siê z pogl¹dem na filozofiê sformu³owanym przez Davida Lewisa, jednego z najbardziej szanowanych i podziwianych wspó³czesnych filozofów amerykañskich. Jego zdolnoci budowania systemu i rozwi¹zywania zagadek oraz jego przenikliwoæ argumentacyjna wzbudza³y zazdroæ jego kolegów. Jednak¿e niezbyt
interesowa³a go historia filozofii oraz to, czy jego studenci znaj¹ tê historiê, w czym by³ podobny do swego nauczyciela Carnapa. Lewis pisze, ¿e
kiedy zabieramy siê do filozofii jestemy ju¿ wyposa¿eni w ca³y zestaw
ukszta³towanych opinii. Zadaniem filozofii nie jest daleko id¹ce podwa¿anie lub uzasadnianie tych zastanych opinii, lecz jedynie próba odkrycia
tego, w jaki sposób mo¿na je rozwin¹æ w uporz¹dkowany system. Metafizyczna analiza umys³u jest prób¹ usystematyzowania naszych opinii
o umyle. Osi¹ga swój cel w takiej mierze, w jakiej (1) jest systematyczna
oraz (2) respektuje te z naszych przedfilozoficznych opinii, do których jestemy mocno przywi¹zani4.
4

D. Lewis, Counterfactuals, Oxford: Blackwell 1973, s. 88.
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Filozofowie, którzy zgadzaj¹ siê z Lewisem zwykle maj¹ niewiele
cierpliwoci dla tych, którzy, tak jak Kierkegaard, licz¹ na to, ¿e lektura
ksi¹¿ki filozoficznej, dziêki podwa¿eniu lub uzasadnieniu naszych obecnych opinii, mo¿e pozwoliæ na transformacjê nas samych. Twierdzenie Kierkegaarda, ¿e rzeczywiste znaczenie ma tylko to, co etyczno-religijne, jest
antytez¹ pogl¹du Lewisa na temat tego, do czego s³u¿y filozofia. Ró¿nica
miêdzy tymi dwoma mylicielami jest, jak to ju¿ wskazywa³em, ró¿nic¹
miêdzy konstruowaniem ca³ociowych opowieci, w szczególnoci opowieci o odkupieniu lub upadku, a rozwi¹zywaniem zagadek.
Lewis jest archetypem filozofa, który rozwi¹zuje zagadki. Jego rozwi¹zania zagadek s¹ oryginalne i b³yskotliwe, a ponadto tworz¹ naprawdê
piêkny system. Niemniej jednak ci, którzy s¹dz¹, ¿e filozofia powinna koncentrowaæ siê na usuwaniu tradycyjnych zagadek, a nie na ich rozwi¹zywaniu, g³osz¹ na ogó³ taki pogl¹d, poniewa¿ maj¹ nadziejê, ¿e takie usuwanie zagadek pomo¿e nam zast¹piæ zu¿yty ¿argon nowym, transformacyjnym sposobem mówienia i mylenia. Takie osoby bêd¹ uwa¿a³y, ¿e Lewisowskie budowanie systemu ma jedynie wartoæ estetyczn¹. Do przyjêcia takiego pogl¹du bêd¹ szczególnie sk³onni filozofowie, dla których u¿yteczny okazuje siê Heidegger z tego w³anie powodu, ¿e próbuje pozbyæ
siê wszystkich presupozycji podzielanych przez Platona i filozofiê analityczn¹.
Jeli filozofia analityczna ma zachowaæ jak¹kolwiek nadziejê zrealizowania swego marzenia o unaukowieniu i pe³nej profesjonalizacji, to
musz¹ istnieæ znaczenia, które pozostaj¹ niezmienne pomimo zmian uzusu
jêzykowego oraz intuicje, które zachowuj¹ status truizmów pomimo zmian
kulturowych. Istotne dla tego nurtu jest to, ¿e historyzm ma swoje ograniczenia, czyli ¿e nie ka¿dy sposób mówienia i mylenia jest do przyjêcia
i nie ka¿dy problem filozoficzny jest kandydatem do terapeutycznego usuniêcia. Jeli bowiem wszystkie sposoby mówienia i mylenia s¹ potencjalnie zastêpowalne, to analitykom rozwi¹zuj¹cym zagadki bêdzie zawsze
grozi³o to, ¿e stan¹ siê prowincjonalni, ograniczeni czasowo i przestarzali.
To w³anie stanowi zasadniczy powód tego, dlaczego w ramach wspó³czesnej filozofii analitycznej holizm, kontekstualizm, pragmatyzm i historyzm s¹ traktowane z tak du¿¹ podejrzliwoci¹. Albowiem im wiêcej znaczeñ, pojêæ i intuicji wydaje siê zdanych na ³askê historii, tym mniejsza jest
nadzieja na to, ¿e pewnego dnia filozofia wkroczy na bezpieczn¹ cie¿kê
nauki. Historyzm w filozofii jest g³ównym wrogiem profesjonalizacji. Oba-
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wa przed deprofesjonalizacj¹ odgrywa wród filozofów analitycznych znacz¹c¹ rolê w wyborze konkretnych pogl¹dów filozoficznych.
Osobicie jestem zdeklarowanym holist¹, historyst¹, pragmatyst¹ i kontekstualist¹. Nie jestem przekonany o istnieniu ma³ych analizowalnych grudek, zwanych pojêciami i znaczeniami, które przyjmowane s¹ w opisie celów i zadañ filozofów analitycznych. Kiedy zapoznam siê z jak¹ zagadk¹ filozoficzn¹, to moim pierwszym impulsem jest próba jej usuniêcia,
a nie rozwi¹zania. Na ogó³ podajê w w¹tpliwoæ kategorie, w jakich problem jest sformu³owany i próbujê wskazaæ na nowy zestaw kategorii, które
nie pozwalaj¹ na wyra¿enie owej rzekomej zagadki.
Zachowanie tego rodzaju byæ mo¿e t³umaczy, dlaczego jestem czêsto
okrelany jako filozof kresu filozofii. Jednak¿e wcale nim nie jestem.
Filozofia nie mo¿e w ¿aden sposób mieæ kresu, chyba ¿e zakoñcz¹ siê zmiany kulturowe, a ja, podobnie jak ka¿dy inny, mam nadziejê, ¿e takie zmiany bêd¹ siê nadal dokonywa³y. Jeli przyjmie siê zachodzenie zmian kulturowych, to zawsze bêd¹ istnieli ludzie próbuj¹cy powi¹zaæ ze sob¹ stare
i nowe. Platon usi³owa³ powi¹zaæ najlepsze cechy olimpijskich bogów Hezjoda z najlepszymi cechami geometrii aksjomatycznej, Akwinata usi³owa³ powi¹zaæ Arystotelesa z Pismem wiêtym, Dewey usi³owa³ powi¹zaæ
Hegla z Darwinem, a Annette Baier usi³uje powi¹zaæ Humea i Harriet
Taylor z Freudem.
W³aciwe jest nazywanie wszystkich tych osób filozofami, zarówno
w wietle definicji Sellarsa, jak i Hegla. Wszyscy oni usi³owali powi¹zaæ
sprawy ludzkie w szeroki, ca³ociowy sposób oraz uchwyciæ swoje gwa³townie zmieniaj¹ce siê czasy w myli. Powodem, dla którego filozofia zawsze grzebie swoich grabarzy, nie jest to, ¿e istniej¹ g³êbokie i trwa³e zagadki, które nagle pojawiaj¹ w ka¿dej epoce i kulturze, jak pajacyki wyskakuj¹ce na sprê¿ynie z pude³ka, lecz po prostu to, ¿e czasy ci¹gle siê
zmieniaj¹. Takie zmiany zawsze utrudniaj¹ zrozumienie, jak rzeczy s¹ ze
sob¹ powi¹zane, poniewa¿ zmuszaj¹ nas do opisywania nowych zjawisk
w kategoriach, które zosta³y zaprojektowane dla starych zjawisk. U¿ytecznymi filozofami s¹ ci, którzy wymylaj¹ nowe kategorie i tym samym czyni¹ istniej¹ce s³ownictwo przestarza³ym. Wynajdywania takich kategorii
nie mo¿na uczyniæ celem programu badañ naukowych. Mam zatem niez³omn¹ nadziejê, ¿e dobiegn¹ kresu próby wprowadzenia filozofii na bezpieczn¹ cie¿kê nauki.
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Niemniej jednak jeli takie próby faktycznie dobiegn¹ kresu, to historycy ¿ycia intelektualnego nie bêd¹ uznawali filozofii analitycznej za stratê
czasu. Wprost przeciwnie, jestem przekonany, ¿e bêd¹ oni uwa¿ali, ¿e filozofia analityczna dostarczy³a nowych silnych racji, przemawiaj¹cych na
rzecz historyzmu i przeciw scjentyzmowi. Nic tak nie przystoi filozofii analitycznej jak jej ci¹g³a samokrytyka  jej zwyczaj podkopywania w³asnych
podstaw, kwestionowania w³asnych roszczeñ. Otwartoæ na tak¹ samokrytykê pozwoli³a takim filozofom analitycznym, jak Kuhn i Putnam, sformu³owaæ o wiele g³êbsze krytyki Russellowskiej i Carnapowskiej próby nadania filozofii podstaw naukowych ni¿ krytyki tej próby, które powsta³y poza
nurtem analitycznym. Reakcji przeciwko pozytywizmowi logicznemu, która
zdominowa³a filozofiê analityczn¹ w ostatnich czterdziestu latach, nie powinno siê traktowaæ jako burzy w anglosaskiej szklance wody, lecz jako
istotny przyczynek do filozofii ogólnowiatowej.
Jeli historycy maj¹ doceniæ rangê osi¹gniêæ filozofii analitycznej, to
dobrze by³oby, aby zignorowali wyrachowan¹ retorykê, któr¹ filozofowie
analityczni niestety nadal siê pos³uguj¹. Mog¹ spokojnie zlekcewa¿yæ twierdzenie, ¿e filozofiê analityczn¹ cechuje niezwyk³y, byæ mo¿e dot¹d niespotykany, stopieñ jasnoci i cis³oci. Powinni siê natomiast przyjrzeæ wewnêtrznej dialektyce filozofii analitycznej. Dziêki temu, co Hegel nazwa³
przebieg³oci¹ rozumu, dialektyka ta pozwoli³a filozofom analitycznym
wyjaniæ znacznie janiej, ni¿ kiedykolwiek przedtem, dlaczego jasnoæ
i cis³oæ s¹ zrelatywizowane do okolicznoci kulturowych.
W ponadczterdziestoletnim okresie panowania filozofii analitycznej
wród amerykañskich filozofów analitycznych nie osi¹gniêto wiêkszej zgody
ni¿ wród neokantowskich filozofów w Niemczech w drugiej po³owie
XIX w. czy wród preanalitycznych filozofów amerykañskich porównuj¹cych zalety Jamesa, Russella, Bradleya, Whiteheada i Bergsona. Russellowsko-Carnapowska próba wykorzystania logiki symbolicznej do sprowadzenia filozofii na bezpieczn¹ cie¿kê nauki zakoñczy³a siê ca³kowitym
fiaskiem, podobnie jak Husserlowska próba wykorzystania do tego celu
fenomenologicznej epoché. Filozofowie analityczni, tak samo szybko jak
scholastycy z XIV w., dziel¹ siê na szko³y, z których ka¿da z lekcewa¿eniem odnosi siê do znaczenia szkó³ pozosta³ych.
Takiej scholastyki trudno jest unikn¹æ, kiedy jaka profesja nie odpowiada przed nikim oprócz samej siebie. Na przyk³ad, to, co uchodzi za
rzeczywisty problem w prawoznawstwie, jest czym, o czym spo³eczeñ-
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stwo jako ca³oæ ma swoje zdanie. Tymczasem spo³eczeñstwo nie ma ¿adnego zdania o tym, co uchodzi za problem filozoficzny.To w³anie dlatego,
od kiedy dokona³a siê profesjonalizacja filozofii w epoce Kanta, filozofowie spêdzaj¹ przynajmniej po³owê swojego czasu na t³umaczeniu, dlaczego problemy ich kolegów s¹ nierzeczywiste.
Doktorant w instytucie filozofii analitycznej zapoznaje siê nie ze zbiorem metod lub narzêdzi, lecz po prostu z rozmaitymi grami jêzykowymi,
w których obecnie bierze udzia³ kadra tego instytutu. S¹ to gry jêzykowe,
które mog¹ byæ traktowane z pogard¹ przez filozofów analitycznych w najbli¿szym s¹siednim uniwersytecie. Niemniej jednak zaznajomienie siê z takimi grami jêzykowymi stanowi wprowadzenie do profesji. Pod tym wzglêdem kszta³cenie na poziomie doktoratu ma charakter dok³adnie takiego
samego procesu dla studentów Davida Lewisa lub Donalda Davidsona, jak
dla studentów znajduj¹cych siê po drugiej stronie przepaci  np. dla uczniów
Albrechta Wellmera lub Gianniego Vattimo. We wszystkich tych czterech
przypadkach zaznajamiamy siê z tym, co podejrzliwe osoby z zewn¹trz
nazywaj¹ ja³owym ¿argonem, a co zaanga¿owane osoby z wewn¹trz nazywaj¹ niezbêdnymi narzêdziami.
Kiedy w 1950 r. by³em wpatrzony w Carnapa, rzeczywicie s¹dzi³em,
¿e pod koniec XX w. filozofowie na ca³ym wiecie bêdê przystrajaæ swoje
artyku³y kwantyfikatorami, przemawiaæ w tym samym idealnie przejrzystym jêzyku, próbowaæ rozwi¹zywaæ te same zagadki oraz dodawaæ cegie³ki
do tego samego gmachu. Jednak w czasie moich lat spêdzonych w Princeton, obserwuj¹c zmieniaj¹ce siê wiatry doktrynalne oraz ganiêcie i umieranie nowych zagadek filozoficznych, zapalonych w minionym roku, doszed³em do wniosku, ¿e wed³ug tego scenariusza nieprawdopodobny jest
bieg wydarzeñ nawet w jednym uniwersytecie, a tym bardziej w skali globalnej. Mimo to po zdaniu sobie sprawy, ¿e wród moich kolegów z Princeton nie ma wiêkszej zgody co do tego, kiedy jaka cegie³ka zosta³a dodana do gmachu wiedzy, ni¿ co do tego, co uchodzi za wa¿ny problem filozoficzny, nie os³abi³o siê moje coraz mocniejsze przewiadczenie, ¿e najlepsi
filozofowie analityczni zrobili bardzo wiele dla transformacji obrazu, jaki
ludzie maj¹ o sobie samych.
W ró¿nych ksi¹¿kach i artyku³ach usi³owa³em przedstawiæ historiê
tego, w jaki sposób zwrot lingwistyczny w filozofii umo¿liwi³ nastêpcom
Kanta dojcie do porozumienia z Darwinem oraz zainspirowa³ antyreprezentacjonalistyczn¹ liniê mylenia, która wspó³gra z perspektywizmem
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Nietzschego oraz z pragmatyzmem Deweya. Ta linia mylenia, obecna
u pónego Wittgensteina, a tak¿e w pracach Sellarsa i Davidsona, pozwoli³a nam na nowo przemyleæ relacjê jêzyka do rzeczywistoci. Tego rodzaju przemylenie mo¿e w koñcu osi¹gn¹æ to, czego na pró¿no oczekiwali
niemieccy idealici  mo¿e sk³oniæ nas do zakoñczenia roztrz¹sania mêcz¹cych pseudoproblemów dotycz¹cych relacji podmiotu do przedmiotu
oraz zjawisk do rzeczywistoci.
Utrzymujê, ¿e ci filozofowie analityczni mog¹ pomóc nam sprowadziæ filozofiê z powrotem na cie¿kê heglowsk¹, historystyczn¹ i romantyczn¹. Jest to cie¿ka, któr¹ mieli nadziejê zablokowaæ dziewiêtnastowieczni neokantyci, husserlowscy fenomenologowie oraz za³o¿yciele filozofii
analitycznej. Przedstawion¹ przeze mnie w innym miejscu historiê o tym,
w jaki sposób filozofia analityczna bez powodzenia próbowa³a omin¹æ tê
cie¿kê, wieñczy twierdzenie, ¿e istoty ludzkie mog¹, posi³kuj¹c siê Wittgensteinem, Sellarsem i Davidsonem, z jednej strony, oraz Heideggerem,
Foucaultem i Derrid¹ z drugiej strony, pozbyæ siê dawnej koncepcji, ¿e jest
co poza istotami ludzkimi  co takiego, jak Wola Boga lub Wewnêtrzna
Natura Rzeczywistoci  co ma w³adzê nad ludzkimi przekonaniami i dzia³aniami. Jest to historia o tym, w jaki sposób pewne intuicje, które odziedziczylimy po Grekach, mog¹ nie byæ systematyzowane, lecz mog¹ zostaæ
podwa¿one i zast¹pione. Bez wzglêdu na to, czy historia ta zostanie zaakceptowana i bêdzie siê podoba³a, jest to historia transformacji, w której
Kierkegaard móg³by doszukaæ siê znaczenia etyczno-religijnego (aczkolwiek znaczenie to bêdzie ca³kowicie ateistyczne).
Krótko mówi¹c, moja historia nie jest o tym, w jaki sposób unikaæ
filozofii analitycznej, lecz raczej o tym, dlaczego nale¿y studiowaæ niektórych wybranych filozofów analitycznych, aby w pe³ni doceniæ mo¿liwoci
transformacyjne, które przed naszymi nastêpcami otwar³y nurty intelektualne XX w. Przyszli historycy ¿ycia intelektualnego bêd¹ musieli zaznajomiæ siê z matryc¹ dyscyplinarn¹ filozofii analitycznej  pomimo tego, ¿e
pobrzmiewa ona pust¹, defensywn¹ retoryk¹  podobnie jak musieli zaznajomiæ siê z matryc¹ dyscyplinarn¹ niemieckiego idealizmu.
Niemiecki idealizm równie¿ przyniós³ wiele pustej, scjentystycznej
retoryki, lecz przypieszy³ pochód wiatowego ducha. Uwa¿am, ¿e przypieszy go tak¿e holistyczna i kontekstualistyczna linia mylenia, któr¹ kierowa³ siê Wittgenstein przechodz¹c od Traktatu logiczno-filozoficznego do
Dociekañ filozoficznych, i która sk³oni³a Quinea do wykpienia rozró¿nie-
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nia analitycznesyntetyczne, która doprowadzi³a Sellarsa do porzucenia
Lockeowskiej idei wiadomoci przedjêzykowej oraz spowodowa³a, ¿e
Davidson odrzuci³ koncepcjê schematu pojêciowego.
Przewidujê, ¿e uprawiaj¹cy historiê filozofii w XXII w. bêd¹ musieli
przedzieraæ siê przez szczegó³y techniczne, od których roi siê ten nurt mylowy, podobnie jak obecni badacze musz¹ przedzieraæ siê przez szczegó³y
techniczne Krytyki czystego rozumu Kanta. Niezale¿nie od ca³ej swej pretensjonalnej architektoniki i wymylnych rozwi¹zañ ja³owych pseudozagadek, ksi¹¿ka Kanta okaza³a siê mieæ transformacyjne, etyczno-religijne
oddzia³ywanie. Mylimy o sobie inaczej, poniewa¿ Kant napisa³ to, co napisa³. Dwudziestowieczna filozofia analityczna, wbrew swym pseudonaukowym pretensjom i mimo niezliczonych lepych uliczek, w które skrêca³a, bêdzie równie¿ mia³a oddzia³ywanie transformacyjne i nasi nastêpcy
bêd¹ jej d³u¿nikami.
Byæ mo¿e filozofia analityczna nie osi¹gnê³a tego, do czego d¹¿y³a
i nie rozwi¹za³a zagadek, tak jak s¹dzi³a. Niemniej jednak w trakcie ustalania powodów, dla których nale¿y zrezygnowaæ z tych d¹¿eñ i zagadek, uda³o
jej siê zaj¹æ wa¿ne miejsce w historii idei. Rezygnuj¹c z poszukiwania apodyktycznoci i ostatecznoci, które ³¹czy³o Husserla z Carnapem i Russellem, oraz podaj¹c nowe powody, dla których owo poszukiwanie nigdy nie
zakoñczy siê powodzeniem, filozofia analityczna wytyczy³a szlak, który
przeprowadzi³ nas przez scjentyzm, podobnie jak idealici niemieccy wytyczyli szlak, który pozwoli³ nam omin¹æ empiryzm. Sporo czasu zajê³o
nam przyswojenie sobie antyempirystycznych wniosków niemieckiego idealizmu i podobnie mo¿e byæ z przyswojeniem sobie antyscjentystycznych
wniosków filozofii analitycznej. Jednak¿e byæ mo¿e którego dnia historycy ¿ycia intelektualnego bêd¹ w stanie potraktowaæ te rzekomo opozycyjne nurty jako nawzajem siê uzupe³niaj¹ce.
Z jêzyka angielskiego prze³o¿y³ Tadeusz Szubka
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ANALYTIC AND TRANSFORMATIVE PHILOSOPHY
Summary
The paper was written in 1998 for a symposium organized in conjunction with the
50th anniversary of the School of the Humanities at Stanford University, and first
published in German translation in 2000. It is mostly devoted to the history and
sociology of analytic philosophy in American universities after the Second World
War. The author argues that analytic movement has failed to keep its promise of
putting philosophy on the secure path of a science. Thus it may not have lived up to
its pretensions. A permanent, extremely valuable contribution to philosophy has
been made by those analytic thinkers who undermined the scientistic pretensions of
the movement. The general lesson of the paper is that this particular failure of analytic philosophy and its various internal critiques give additional strong reasons to
abandon the hope of making philosophy into some sort of science.
Summarized by Tadeusz Szubka

Dwudziestowieczna filozofia analityczna

27

Analiza i Egzystencja 5 (2007)
ISSN 1734-9923

TADEUSZ SZUBKA*

DWUDZIESTOWIECZNA FILOZOFIA ANALITYCZNA
O PEWNEJ PRÓBIE CA£OCIOWEGO UJÊCIA

S³owa kluczowe: dwudziestowieczna filozofia analityczna, fenomenologia,
hermeneutyka, analiza, spekulacja, filozofia jêzyka potocznego,
Dummett, Kripke, Soames, Strawson
Keywords: twentieth-century analytic philosophy, phenomenology, hermeneutics,
analysis, speculation, the ordinary language philosophy, Dummett, Kripke,
Soames, Strawson

Sporód licznych nurtów sk³adaj¹cych siê na filozofiê wspó³czesn¹, nurt
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analitycznej bynajmniej nie odzwierciedla liczba ca³ociowych opracowañ
historycznych dotycz¹cych tego nurtu, kierunku czy tradycji. Jedne z tych
opracowañ s¹ ju¿ mocno przestarza³e i obejmuj¹ w zasadzie tylko dzieje
filozofii analitycznej w pierwszej po³owie XX w. Natomiast inne, nowsze,
s¹ zwykle zbyt skrótowe lub jednostronne. W tej sytuacji nie jest niczym
zaskakuj¹cym, ¿e z du¿ym zainteresowaniem spotka³ siê obszerny dwutomowy zarys dziejów filozofii analitycznej, Philosophical Analysis in the
Twentieth Century, napisany przez Scotta Soamesa (2003), amerykañskiego myliciela, znanego przede wszystkim z publikacji z zakresu filozofii
jêzyka1. Jak to zaznacza autor w pierwszym akapicie wstêpu do tego imponuj¹cego dzie³a, jego celem jest ca³ociowy przegl¹d rozwoju analitycznej
tradycji filozoficznej, który dokona³ siê w latach 19001975. Pierwszy z tomów obejmuje okres a¿ piêædziesiêciu lat tego rozwoju, a drugi pozosta³e
dwadziecia piêæ lat. Soames nie omawia zatem dok³adnie tego, co sta³o
siê w filozofii analitycznej w ostatnim æwieræwieczu XX w., aczkolwiek
nieco ogólnych uwag o tym okresie mo¿na znaleæ w epilogu.
Powiedzenie, ¿e Soames dokonuje przegl¹du tego, co dzia³o siê w filozofii analitycznej w minionym wieku oraz omawia pogl¹dy g³ównych
przedstawicieli tego nurtu, mo¿e sugerowaæ, ¿e uprawia on typow¹ historiê
filozofii o charakterze opisowo-narracyjnym. Bynajmniej tak nie jest. Jego
cel jest znacznie ambitniejszy. Chce nie tylko przedstawiæ najwa¿niejsze
koncepcje filozofów analitycznych, lecz równie¿ dokonaæ ich oceny, wskazaæ na mocne i s³abe punkty itd. Z filozoficznego punktu widzenia taka
normatywno-krytyczna historia wspó³czesnej myli analitycznej jest z pewnoci¹ bardziej interesuj¹ca i u¿yteczna ni¿ opisowo-narracyjna historia idei
filozoficznych. Aby jednak by³a interesuj¹ca i u¿yteczna w sposób wieloraki, musi trafnie ujmowaæ specyfikê filozofii analitycznej i jej g³ównych
osi¹gniêæ oraz byæ napisana bez zniekszta³cania tego, co siê w niej wydarzy³o w minionym wieku i z zachowaniem odpowiednich proporcji. Istniej¹ podstawy, by s¹dziæ, ¿e tych warunków Soamesowi nie uda³o siê spe³O zainteresowaniu tym obszernym dzie³em wiadcz¹ liczne recenzje oraz sympozja
dyskusyjne. Zob. m.in.: Martinich 2005; Rorty 2005; Kremer 2005; Hacker 2006; Stoljar 2006; Burgess 2006; Proops 2006; Sainsbury 2006; Beaney 2006; Weatherson 2007;
Byrne 2007; Yablo 2007. Wiele z tych g³osów dyskusyjnych i krytyk spotka³o siê z replik¹ Soamesa. Zob. m.in.: Soames 2006a, 2006b, 2007 oraz odpowiedzi zamieszczone
na jego stronie internetowej: http://www-rcf.usc.edu/~soames/replies/.
1
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niæ. Bêdê stara³ siê to poni¿ej wykazaæ, powiêcaj¹c pierwsz¹ czêæ moich
uwag koncepcji filozofii analitycznej oraz jej dwóch g³ównych osi¹gniêæ
wyró¿nionych przez Soamesa, a czêæ drug¹ zniekszta³conemu obrazowi
filozofii analitycznej po drugiej wojnie wiatowej, jaki wy³ania siê z jego
dzie³a.

Wyznaczniki i osi¹gniêcia tradycji analitycznej
Zdaniem Soamesa w wielu krêgach akademickich, a zw³aszcza wród
tradycyjnych humanistów i na wydzia³ach filologicznych, panuje przekonanie, ¿e filozofia analityczna jest zwart¹, jednolit¹ szko³¹ mylow¹ lub
podejciem do filozofii o wyranym obliczu doktrynalnym. Innymi s³owy,
zwolenników filozofii analitycznej ³¹czy zespó³ pogl¹dów, które uwa¿aj¹
za s³uszne. Przekonanie to rozmija siê jednak z rzeczywistym stanem rzeczy, gdy¿ filozofia analityczna to nie ¿adna szko³a filozoficzna, której przedstawiciele maj¹ jednakowe lub zbli¿one pogl¹dy filozoficzne, lecz raczej
pewna okrelona tradycja historyczna, zapocz¹tkowana przez G.E. Moorea,
B. Russella, L. Wittgensteina, a wczeniej przez G. Fregego (aczkolwiek
jego wp³yw na kszta³towanie siê tej tradycji by³ przez wiele lat bardzo ograniczony). O przynale¿noci do tej tradycji decyduje po prostu nawi¹zywanie do dorobku i programu uprawiania filozofii przez tych mylicieli lub
ich kontynuatorów. W ten sposób jedna generacja filozofów oddzia³uje
i wp³ywa na drug¹. Mo¿na zatem najkrócej powiedzieæ, ¿e filozofia analityczna jest szlakiem wp³ywów (Soames 2003, vol. 1, s. XIII). Jednoæ
owemu szlakowi nadaj¹ trzy tendencje metafilozoficzne. Pierwsz¹ jest ho³dowanie idea³om jasnoci i precyzji w formu³owaniu problemów i stanowisk filozoficznych oraz szczegó³owe argumentowanie na rzecz przyjmowanych rozwi¹zañ. Drug¹ tendencj¹ jest pojmowanie filozofii jako dzia³alnoci teoretycznej, a nie jako aktywnoci praktycznej, która ma prowadziæ
do rozwoju moralnego, umocnienia duchowego itp. Ogólnie rzecz bior¹c,
celem filozofii analitycznej jest odkrycie tego, co prawdziwe, a nie podanie u¿ytecznego przepisu na to, jak ¿yæ (Soames, vol. 1, s. XIV). Trzecia
tendencja sprowadza siê do przewiadczenia, ¿e postêp w filozofii dokonuje siê nie tyle przez budowanie ca³ociowych, dalekosiê¿nych systemów
filozoficznych, ile przez drobiazgowe dociekania zmierzaj¹ce do rozwi¹zania precyzyjnie sformu³owanych szczegó³owych kwestii filozoficznych.
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Tym, co odró¿nia dwudziestowieczn¹ filozofiê analityczn¹ od przynajmniej niektórych postaci filozofii w innych tradycjach lub innych czasach,
nie jest kategoryczne odrzucanie systemów filozoficznych, lecz raczej akceptacja bogactwa mniejszych, bardziej dog³êbnych i bardziej cis³ych badañ, które nie musz¹ byæ powi¹zane z ¿adnym nadrzêdnym pogl¹dem filozoficznym (Soames, vol. 1, s. XV).
Twierdzenie, ¿e filozofia analityczna nie jest jednolit¹ szko³¹ mylow¹ lub typowym kierunkiem filozoficznym o charakterystycznym obliczu
doktrynalnym jest szeroko rozpowszechnione. Jak to dobitnie sformu³owa³
kiedy D. Davidson, filozofia analityczna nie jest oczywicie ani metod¹,
ani doktryn¹; jest to pewna tradycja i postawa (1985, s. XI). Jednak¿e
znacznie ³atwiej takie twierdzenie przyj¹æ, ni¿ dok³adniej tradycjê analityczn¹ scharakteryzowaæ, a zw³aszcza wskazaæ na zespó³ cech, które odró¿niaj¹ j¹ od innych tradycji filozoficznych. Dla Soamesa filozofia analityczna pojêta jako tradycja jest szlakiem wp³ywów wywodz¹cych siê od
grona jej pocz¹tkodawców. Przy takim postawieniu sprawy bardzo wa¿ne
staje siê to, kogo zalicza siê do grona tych, którzy ow¹ tradycjê zainicjowali. Dla Soamesa s¹ to trzej klasyczni przedstawiciele filozofii analitycznej
z Cambridge (Moore, Russell i Wittgenstein) oraz  do pewnego stopnia 
niemiecki logik i filozof jêzyka Frege. Wiele racji przemawia za tym, ¿e
jest to grono zbyt szczup³e. Nale¿a³oby do niego z pewnoci¹ dodaæ Franza Brentano, którego psychologia opisowa, wraz z wypracowanymi w jej
ramach kategoriami (a zw³aszcza pojêciem intencjonalnoci), mia³a donios³y wp³yw na analityczne badania nad natur¹ umys³u, a jego dzia³alnoæ
dydaktyczna i program uprawiania filozofii da³y impuls do rozwoju rodkowoeuropejskiego nurtu filozofii analitycznej. Jednak¿e ten dodatek znacznie skomplikowa³by koncepcjê filozofii analitycznej, jak¹ proponuje
Soames. Jak bowiem dobrze wiadomo, idee Brentana le¿¹ te¿ u podstaw
fenomenologii, który to kierunek filozoficzny zaliczany jest do tradycji tzw.
filozofii kontynentalnej, przeciwstawianej zazwyczaj filozofii analitycznej.
We wczesnej fazie rozwoju tradycji analitycznej, na co zwraca³o uwagê
wielu badaczy tego okresu, mamy zatem do czynienia z jednym szlakiem
wp³ywów, który dopiero w pewnym okresie zaczyna siê rozdzielaæ na filozofiê analityczn¹ i inne nurty filozoficzne, a w tym i fenomenologiê2.
2

Zwracaj¹ na to uwagê m.in. M. Dummett (1993) oraz P. Simons (2001).
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Jednak¿e nawet poprzestaj¹c na w¹skim gronie twórców dwudziestowiecznej tradycji analitycznej, przyjêtym przez Soamesa, bardzo trudno
bez dodatkowych kryteriów wskazaæ na te wp³ywy, którym uleganie decyduje o przynale¿noci do tradycji filozofii analitycznej. Przecie¿ nie mo¿e
tu chodziæ o wszystko to, co zawiera siê w dzie³ach przedstawicieli wczesnej filozofii analitycznej. Znajduj¹ siê w nich bowiem bardzo ró¿norodne
w¹tki, z których wiele nie przetrwa³o próby czasu. Co wiêcej, przez ca³y
wiek dwudziesty istnia³o oddzia³ywanie miêdzy anglosask¹ filozofi¹ analityczn¹ a amerykañskim pragmatyzmem. Oddzia³ywanie to nie polega³o przy
tym zawsze na krytyce okrelonych pogl¹dów pragmatystów (przyk³adem
takiej krytyki jest polemika G. E. Moorea z W. Jamesem oraz B. Russella
z J. Deweyem), lecz równie¿ na przejmowaniu i rozwijaniu niektórych ich
koncepcji, a w szczególnoci tych, których twórc¹ by³ C.S. Peirce (z tego
powodu jest on czêsto zaliczany do prekursorów filozofii analitycznej).
Nie mo¿na zatem poprzestaæ na samym okreleniu, ¿e filozofia analityczna jest szlakiem wp³ywów, a je¿eli tak post¹pimy, to filozofia analityczna
zleje siê z innymi kulturowo i jêzykowo pokrewnymi nurtami mylowymi,
lecz mimo wszystko od filozofii analitycznej odmiennymi.
Soames stara siê takiej konsekwencji unikn¹æ, wymieniaj¹c trzy cechy charakterystyczne analitycznej tradycji filozoficznej. Wydaje siê jednak, ¿e nie s¹ one na tyle charakterystyczne, aby ³¹cznie by³y w stanie odró¿niæ filozofiê analityczn¹ od wszystkich dwudziestowiecznych kierunków czy nurtów filozoficznych zaliczanych do tzw. filozofii kontynentalnej. Aby siê o tym przekonaæ, wystarczy tylko pobie¿nie przyjrzeæ siê fenomenologii i hermeneutyce. Twórcy tych kierunków, czyli odpowiednio
E. Husserl i H.-G. Gadamer, bynajmniej nie kwestionowali, ¿e w filozofii
nale¿y d¹¿yæ do precyzji, cis³oci i w³aciwie uzasadniaæ przyjmowane
tezy, czyli argumentowaæ (jednym z naczelnych postulatów metafilozoficznych Husserla by³o przecie¿ uczynienie z filozofii nauki cis³ej). To prawda, ¿e byæ mo¿e nieco inaczej ni¿ filozofowie analityczni pojmowali oni
idee precyzji, cis³oci i uzasadnienia. Husserl podporz¹dkowywa³ je odpowiedniemu wyra¿eniu radykalnie bezporedniego i bezza³o¿eniowego
poznania rzeczy, specyficznego dla filozofii, a Gadamer chêtniej ni¿ analitycy siêga³ do idea³ów precyzji i uzasadnienia w³aciwych humanistyce,
a nie naukom przyrodniczym. Jednak¿e kontrast ten os³abiaj¹ dyskusje toczone w ramach samej filozofii analitycznej na temat wzorców precyzji,
cis³oci i argumentacji, które powinny obowi¹zywaæ w filozofii. Wystar-
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czy w tym miejscu wspomnieæ o ¿ywym w po³owie XX w. sporze miêdzy
deskrypcjonistami, broni¹cymi w filozofii tego stopnia precyzji, jaki mo¿na osi¹gn¹æ przez ostro¿ne i odpowiednio zreflektowane pos³ugiwanie siê
jêzykiem naturalnym, a konstrukcjonistami i rekonstrukcjonistami postuluj¹cymi, aby w filozofii dokonaæ daleko id¹cej reformy jêzyka naturalnego lub zast¹piæ go sztucznym jêzykiem formalnym.
Niewiele pomaga dodanie do tej cechy czy tendencji tezy, ¿e filozofia
w ramach tradycji analitycznej jest dzia³alnoci¹ teoretyczn¹, czyli poszukiwaniem prawdy o wiecie, a nie swoistym sposobem nabywania umiejêtnoci m¹drego ¿ycia, budowania w³asnej duchowoci itp. Fenomenologia
i hermeneutyka nale¿¹ bowiem do ogromnej wiêkszoci kierunków i tradycji, traktuj¹cych filozofiê jako aktywnoæ typowo teoretyczn¹, która chocia¿ mo¿e pomóc w ukszta³towaniu indywidualnego pogl¹du na wiat i byæ
wykorzystana w procesie podejmowania praktycznych decyzji, to jako taka
nie jest ani wiatopogl¹dem, ani sztuk¹ ¿ycia. Zwolennicy fenomenologii
d¹¿yli przede wszystkim do uzyskania ród³owego ogl¹du dziedziny bêd¹cej przedmiotem ich zainteresowania, czyli jawi¹cych siê w jej ramach fenomenów. Ogl¹d ten, a póniej opis jego rezultatów, powinien byæ wolny
od za³o¿eñ takiej czy innej teorii filozoficznej oraz nie kierowaæ siê wzglêdami praktycznymi. Dopiero na podstawie takiego ogl¹du i opisu fenomenologicznego, mo¿na przystêpowaæ do okrelania istot badanych przedmiotów i budowania ca³ociowych koncepcji filozoficznych. Z kolei dla
Gadamera i innych zwolenników hermeneutyki filozofia to, mówi¹c najkrócej, historycznie uwarunkowane badanie sposobów, w jaki wiat jawi
siê cz³owiekowi i jak jest przez niego rozumiany. Badanie to ma równie¿
aspekty praktyczne, a nawet zbli¿a siê do swoicie pojêtej filozofii praktycznej. Jednak¿e takie zbli¿enie nie czyni z filozoficznej hermeneutyki
aktywnoci praktycznej.
Równie¿ trzecia tendencja, któr¹ wymienia Soames, a mianowicie
nacisk k³adziony przez zwolenników filozofii analitycznej na prowadzenie
szczegó³owych badañ filozoficznych o ograniczonym zasiêgu oraz przewiadczenie, ¿e postêp w filozofii dokonuje siê dziêki takim w³anie badaniom, a nie dziêki dalekosiê¿nym syntezom filozoficznym, nie jest czym,
co by³oby charakterystyczne wy³¹cznie dla analitycznej tradycji filozoficznej. Do pewnego stopnia zgadza siê z tym nawet sam Soames, który po
przedstawieniu tej tendencji, zauwa¿a w nastêpnym akapicie, ¿e w jakim
nieco bardziej ograniczonym zakresie podobny trend mo¿na zaobserwo-
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waæ w dwudziestowiecznej filozofii zachodniej w ogólnoci  bez wzglêdu na podejcie (2003, vol. 1, s. XV). Wi¹¿e on ten trend z profesjonalizacj¹ i specjalizacj¹ wspó³czesnej filozofii. Nie kwestionuj¹c, ¿e tak byæ mo¿e
jest, warto równie¿ zauwa¿yæ, i¿ wspieraj¹ go tak¿e okrelone wzglêdy
metodologiczne, i to obecne nie tylko w samej tradycji analitycznej. W fenomenologii tendencja ta wi¹¿e siê z has³em powrotu do rzeczy i donios³oci¹ w³aciwie przeprowadzonego, drobiazgowego opisu fenomenologicznego. Z kolei w hermeneutyce ród³em tej tendencji jest teza o historycznym uwarunkowaniu pojêæ i koncepcji filozoficznych. Z tego powodu
wszelkie ponadhistoryczne syntezy filozoficzne skazane s¹ na niepowodzenie.
Trzy tendencje wymienione przez Soamesa nie wyró¿niaj¹ zatem w dostateczny sposób tradycji dwudziestowiecznej filozofii analitycznej. Aby
tradycjê tê mo¿na by³o wyranie oddzieliæ od takich nurtów myli kontynentalnej, jak fenomenologia i hermeneutyka, nale¿a³aby te trzy tendencje
istotnie uzupe³niæ. Nie wydaje siê jednak, aby za odpowiednie uzupe³nienia mo¿na by³o uznaæ tu dwa osi¹gniêcia filozoficzne, które Soames uwa¿a za kluczowe dla tej tradycji. Charakteryzuje on je nastêpuj¹co:
Wed³ug mnie dwoma najwa¿niejszymi osi¹gniêciami tradycji analitycznej w tym okresie s¹: (1) uwiadomienie sobie, ¿e spekulacja filozoficzna musi mieæ oparcie w myli przedfilozoficznej oraz (2) sukces
w zrozumieniu i oddzieleniu od siebie fundamentalnych pojêæ metodologicznych: konsekwencji logicznej, prawdy logicznej, prawdy koniecznej i prawdy apriorycznej (2003, vol. 1, s. XI).

Pierwsze z tych osi¹gniêæ ma polegaæ na tym, ¿e przedstawiciele filozofii analitycznej w szczególnie skuteczny sposób potrafi¹ poskromiæ zapêdy niczym nieograniczonej spekulacji i podporz¹dkowaæ j¹ przewiadczeniom zdroworozs¹dkowym i rezultatom nauk szczegó³owych. Tym samym teorie filozoficzne musz¹ mieciæ siê w granicach wytyczonych przez
zdrowy rozs¹dek i nauki szczegó³owe, a tak¿e poddawaæ siê ich sprawdzianowi. Co prawda mo¿e niekiedy dojæ do sytuacji, w której bêdzie istnia³ konflikt miêdzy twierdzeniami dobrze uzasadnionej teorii filozoficznej a przekonaniami zdroworozs¹dkowymi i naukowymi, lecz bardzo rzadko
i wyj¹tkowo zostanie on rozstrzygniêty na korzyæ teorii filozoficznej. Z kolei sedno drugiego osi¹gniêcia tradycji analitycznej sprowadza siê do tego,
¿e po wielu latach usi³owañ zdano sobie precyzyjnie sprawê (g³ównie dziê-
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ki prze³omowym pracom S.A. Kripkego) z ró¿nic, jakie zachodz¹ miêdzy
semantyczn¹ kategori¹ analitycznoci, epistemologiczn¹ kategori¹ apriorycznoci i metafizyczn¹ kategori¹ koniecznoci, a tak¿e ich przeciwieñstwami. Wed³ug Soamesa osi¹gniêcie to ma niezwykle dalekosiê¿ne konsekwencje i ca³kowicie zmieni³o kszta³t wielu dysput filozoficznych.
Trudno by³oby zaprzeczyæ temu, ¿e sprzeciw wobec niekontrolowanej spekulacji filozoficznej jest jedn¹ z bardziej wyrazistych cech, która
pomaga odró¿niæ tradycjê analityczn¹ od innych nurtów filozoficznych.
Z historycznego punktu widzenia jest to zupe³nie zrozumia³e, gdy¿ filozofia analityczna zrodzi³a siê w du¿ej mierze z krytyki i odrzucenia neoheglowskiej myli spekulatywnej. Znalaz³o to odzwierciedlenie chocia¿by
w tym, ¿e w pierwszej po³owie XX w. najczêciej przeciwstawiano filozofiê analityczn¹ filozofii spekulatywnej (przeciwstawienie to zosta³o z czasem zast¹pione nieco myl¹c¹ i osobliw¹ opozycj¹ filozofia analityczna 
filozofia kontynentalna)3. Niew¹tpliwie inne nurty filozoficzne, takie jak
fenomenologia i hermeneutyka, równie¿ nieufnie odnosi³y siê do niektórych postaci filozofii spekulatywnej, lecz czyni³y to w sposób mniej zdecydowany ni¿ tradycja analityczna.
Gdyby Soames rozwin¹³ ten w¹tek w kierunku, który sugeruje nawet
sam tytu³ jego dzie³a, czyli skoncentrowa³ siê na tym, czym w przedstawianej przez niego tradycji jest analiza filozoficzna, to byæ mo¿e uda³oby mu
siê uchwyciæ co, co stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych i jednocz¹cych w¹tków tej tradycji4. Soames jednak tego nie czyni, lecz sygnalizuje jedynie sposób, w jaki w ramach tradycji analitycznej kontrolowana
i ograniczana jest spekulacja filozoficzna. Sposobem tym mia³oby byæ odwo³ywanie siê do zdrowego rozs¹dku i nauk szczegó³owych. Czy jednak
rzeczywicie mo¿na tu mówiæ o jednym sposobie kontrolowania i ograniczania spekulacji filozoficznej? Wydaje siê, ¿e nie. Przemawiaj¹ za tym
liczne racje, a przede wszystkim to, ¿e filozofowie przypisuj¹cy twierdzeniom zdroworozs¹dkowym szczególn¹ rolê w budowaniu i uzasadnianiu
teorii filozoficznych stanowi¹ w ramach tradycji analitycznej nurt, który
wyranie przeciwstawia siê innemu nurtowi, bazuj¹cemu na twierdzeniach
nauk szczegó³owych. Dzieje tradycji analitycznej mo¿na nawet przedstawiæ

3
4

Zob. w tej sprawie pierwszy rozdzia³ monografii Szubka 2007.
Jak to sugeruje Sainsbury 2006, s. 639.
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jako po czêci walkê miêdzy Mooreowskim zdrowym rozs¹dkiem
a Russellowska pogard¹ dla zdrowego rozs¹dku, w której to walce pozytywici logiczni, a póniej Quine, staj¹ po stronie bardziej radykalnego podejcia Russellowskiego, a tzw. filozofowie oksfordzcy, wraz
z Rossem i Strawsonem, opowiadaj¹ siê za bardziej konserwatywnym
podejciem Mooreowskim (Sainsbury 2006, s. 638).

A jeli tak, to nie mo¿na tu mówiæ o jakim jednym osi¹gniêciu tradycji
analitycznej czy te¿ jej jednej cesze charakterystycznej.
Pozostaje zatem jeszcze owo drugie osi¹gniêcie filozofii analitycznej, które tak mocno eksponuje Soames. ledz¹c debatê dotycz¹c¹ analitycznoci, apriorycznoci i koniecznoci, toczon¹ w drugiej po³owie XX w.,
bez trudu mo¿na siê przekonaæ o z³o¿onoci tej problematyki i coraz wiêkszej subtelnoci bronionych w tej debacie stanowisk. Z pewnoci¹ za postêp w tej mierze nale¿y uznaæ ustalenie konsekwencji, do jakich prowadzi
oddzielenie semantycznej, epistemologicznej i metafizycznej p³aszczyzny
tej debaty, wraz z w³aciwymi im kategoriami (odpowiednio: analitycznoci i syntetycznoci, apriorycznoci i aposteriorycznoci oraz koniecznoci
i przygodnoci). Z tego punktu widzenia prace z wczeniejszego okresu
rozwoju tradycji analitycznej oraz z innych nurtów filozoficznych, w których np. swobodnie i bez ¿adnej dodatkowej argumentacji przechodzi siê
od uznania aposteriorycznoci danego s¹du do stwierdzenia, ¿e jest on przygodny, albo te¿ od uznania koniecznoci innego s¹du do stwierdzenia, ¿e
jest on aprioryczny i analityczny, nale¿y uznaæ za u³omne i co najmniej
dyskusyjne. Z drugiej jednak strony nie wszyscy przedstawiciele filozofii
analitycznej uznali wszystkie konsekwencje tego postêpu, do którego
w istotny sposób przyczyni³ siê Kripke, za fortunne i bêd¹ce jakim szczególnym osi¹gniêciem tradycji analitycznej. Dotyczy to zw³aszcza kategorii
prawd metafizycznie koniecznych, które nie s¹ ani analityczne w szerokim
sensie, ani aprioryczne. Zdaniem niektórych filozofów (np. P.F. Strawsona) nale¿y sceptycznie podchodziæ do mo¿liwoci istnienia takich prawd,
gdy¿ nie ma innej koniecznoci poza szeroko pojêt¹ koniecznoci¹ pojêciow¹ (analityczn¹) oraz koniecznoci¹ przyrodnicz¹ (która jest rezultatem
obowi¹zywania okrelonych praw przyrody, które przecie¿ maj¹ ostatecznie charakter przygodny). Mo¿na potraktowaæ wprowadzanie takich kategorii jako swoiste rekomendacje s³owne, które nie maj¹ wiêkszego merytorycznego znaczenia. Tak w³anie czyni R. Rorty (2005), nie zgadzaj¹c siê
z Soamesem, ¿e rozró¿nienia przeprowadzone przez Kripkego i zwi¹zane
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z nimi odkrycie prawd koniecznych a posteriori doprowadzi³o do fundamentalnych zmian metodologicznych w filozofii analitycznej. Tak wiêc owo
donios³e osi¹gniêcie tradycji analitycznej, wskazane przez Soamesa, ma
charakter co najmniej kontrowersyjny. Ponadto niezbyt du¿a jest jego u¿ytecznoæ w okrelaniu specyfiki tradycji analitycznej, poniewa¿ w takich
nurtach filozoficznych, jak fenomenologia nigdy nie by³o tendencji do cis³ego ³¹czenia, czy nawet uto¿samiania, semantycznych kategorii analitycznoci i syntetycznoci z epistemologicznymi kategoriami apriorycznoci
i aposteriorycznoci oraz metafizycznymi koniecznoci i przygodnoci.
W zwi¹zku z tym zawsze zdawano w nich sobie sprawê z ró¿norodnoci
prawd, na któr¹ w tradycji analitycznej zwróci³ uwagê Kripke.

Arbitralnie selektywna historia filozofii analitycznej
Soames kilkakrotnie podkrela, ¿e jego celem nie by³o napisanie ca³ociowej i drobiazgowej historii wspó³czesnej filozofii analitycznej. Jest
to zadanie niewykonalne dla jednego badacza, gdy¿ tradycja analityczna
stanowi olbrzymi nurt filozofii wspó³czesnej, prawdopodobnie obejmuj¹cy wiêcej opublikowanych prac filozoficznych, ni¿ we wszystkich wczeniejszych wiekach razem wziêtych. Z tego powodu ka¿da historia filozofii
analitycznej musi byæ bardzo selektywna. Soames zdaje sobie w pe³ni sprawê
z selektywnoci swojej historii, lecz twierdzi jednoczenie, ¿e dziêki odpowiedniemu doborowi rozwa¿anych przez niego filozofów oraz ich dzie³,
udaje mu siê przedstawiæ na tyle szczegó³owy obraz rozwoju tradycji analitycznej, ¿e pozwala on odpowiednio zrozumieæ i oceniæ wszystko to, co
dzia³o siê w jej ramach w XX w.
Soames wspomina o dwóch istotnych brakach swojej historii filozofii
analitycznej. Po pierwsze, nie zosta³ w niej przedstawiony rozwój logiki
formalnej oraz formalnej filozofii jêzyka. Rozwojowi temu obiecuje on
powiêciæ osobn¹ monografiê, która rozpocznie siê od przedstawienia Fregeowskiej formalizacji logiki oraz jego semantyki, a nastêpnie bêdzie
omawia³a prace A. Tarskiego o prawdzie i konsekwencji logicznej w jêzykach nauk dedukcyjnych, opracowanie logiki modalnej i jej semantyki przez
C.I. Lewisa, R. Carnapa. R.B. Marcus i S.A. Kripkego, a tak¿e zastosowanie i rozszerzenia wszystkich tych idei przez takich filozofów, jak R. Montague, D. Kaplan, R. Stalnaker i D. Lewis (Soames 2003, vol. 2, s. 462). Po
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drugie, Soames podkrela, ¿e wiadomie pomin¹³ w swojej historii filozofii analitycznej kluczowe prace w ewolucji dwudziestowiecznej filozofii
polityki, wydane na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych przez Johna Rawlsa
i Roberta Nozicka. Uczyni³ tak nie tylko dlatego, ¿e rozwój filozofii politycznej w ramach tradycji analitycznej mia³ swój w³asny, specyficzny rytm
i dokonywa³ siê bez wiêkszego zwi¹zku z innymi dyscyplinami filozoficznymi, lecz tak¿e dlatego, aby nadmiernie nie poszerzaæ objêtoci swojego
dwutomowego dzie³a. Jednak¿e poza tymi dwoma brakami Soames nie
zauwa¿a w swoim dziele ¿adnych innych istotnych luk. Krótko mówi¹c,
Soames jest przekonany, ¿e chocia¿ przedstawiona przez niego historia filozofii analitycznej jest selektywna, to nie jest ona arbitralnie selektywna
i selektywnoæ ta nie przeszkadza czytelnikowi w wyrobieniu sobie ca³ociowego obrazu rozwoju wspó³czesnej filozofii analitycznej.
Wydaje siê wszak¿e, ¿e to optymistyczne przekonanie Soamesa rozmija siê z rzeczywistym stanem rzeczy. Jego historia filozofii analitycznej
zawiera znacznie wiêcej braków i pominiêæ, ni¿ te przez niego zauwa¿one.
Co wiêcej, s¹ to czêsto braki bardzo zaskakuj¹ce, które trudno by³oby wyt³umaczyæ niewielkim znaczeniem pominiêtych filozofów i ich prac dla
rozwoju filozofii analitycznej, a znacznie ³atwiej specyficznymi zainteresowaniami badawczymi Soamesa oraz jego sympatiami i antypatiami intelektualnymi.
Jeden z takich braków mo¿na znaleæ w zawartym w drugim tomie
omówieniu filozofii jêzyka potocznego, która po drugiej wojnie wiatowej
zdominowa³a filozofiê uprawian¹ w Wielkiej Brytanii. Soames przedstawia kilka postaci i prac nale¿¹cych do tego nurtu, po czym wymienia jego
piêæ tez charakterystycznych: (1) ród³em problemów filozoficznych s¹
rozmaite nadu¿ycia jêzyka; (2) analiza filozoficzna nie polega na odkrywaniu g³êbokich form logicznych oraz koniecznych i wystarczaj¹cych warunków stosowalnoci pojêæ, lecz na opisywaniu, w jaki sposób filozoficznie
donios³e s³owa s¹ u¿ywane w zwyk³ych, codziennych kontekstach; (3) znaczeniem s³owa jest jego u¿ycie; (4) filozoficzne badanie znaczenia polega
na nieformalnym zestawianiu rozmaitych sposobów u¿ycia s³owa lub zwrotu
jêzykowego; (5) systematyczne teorie znaczenia s¹ czym zbêdnym i niepotrzebnym. W zasadzie mo¿na siê zgodziæ z Soamesem, ¿e tezy te wyra¿aj¹ najbardziej charakterystyczne elementy filozofii jêzyka potocznego,
w szczytowym i najbardziej dogmatycznym punkcie jej rozwoju. Jednak¿e
nie mo¿na siê zgodziæ z jego przedstawieniem zmierzchu tej filozofii, z któ-
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rym czytelnik ma siê okazjê zapoznaæ w koñcowej czêci rozdzia³u powieconemu P. Griceowi. Soames tak przedstawia ten zmierzch:
Antyteoretyczne podejcie filozofów jêzyka potocznego po prostu nie
mog³o poradziæ sobie z potrzeb¹ odkrywania prawd dotycz¹cych znaczenia, któr¹ generowa³a ich koncepcja problemów filozoficznych.
W ramach samej szko³y jêzyka potocznego zda³ sobie z tego sprawê
Grice i wskaza³ na jeden kierunek przezwyciê¿enia tego podejcia. Po
drugiej stronie Atlantyku w Ameryce rodzi³y siê ca³kowicie odmienne
pogl¹dy  dotycz¹ce znaczenia, donios³oci teorii i natury problemów
filozoficznych (2003, vol. 2, s. 216).

Krótko mówi¹c, zmierzch filozofii jêzyka potocznego w Wielkiej Brytanii
dokona³ siê, z jednej strony, za spraw¹ Gricea oraz, z drugiej strony, dziêki mocnemu powiewowi nowych teoretycznych pogl¹dów filozofów amerykañskich. Z pewnoci¹ by³y to czynniki, które w jaki sposób przyczyni³y siê do zmierzchu filozofii jêzyka potocznego, lecz nie by³y to czynniki
jedyne ani najwa¿niejsze. Bodaj¿e najwa¿niejszym czynnikiem tego zmierzchu by³a przedwczesna mieræ J.L. Austina  charyzmatycznego i niezwykle sprawnego organizacyjnie lidera tego nurtu. Ponadto, do daleko id¹cej
transformacji filozofii jêzyka potocznego co najmniej równie istotnie jak
Grice przyczyni³ siê P.F. Strawson (obaj ci filozofowie przez jaki czas
bardzo cile ze sob¹ wspó³pracowali). Ponad 50 lat temu, w obszernym
studium krytycznym Wittgensteinowskich Dociekañ filozoficznych, Strawson explicite wystêpowa³ przeciwko propagowanej w tym dziele antyteoretycznej i terapeutycznej wizji filozofii, w myl której jedynym celem
w³aciwie pojêtej filozofii jest zbieranie rozmaitych obserwacji o sposobach u¿ycia jêzyka potocznego i wykorzystywanie ich do usuwania tradycyjnych problemów metafizycznych, których ród³em jest rzekomo lekcewa¿enie tych sposobów u¿ycia. Argumentowa³ wówczas nastêpuj¹co:
Otó¿ nawet jeli rozpoczniemy od celu terapeutycznego, to nasza ciekawoæ mo¿e nie wygasn¹æ, kiedy ten cel zostanie osi¹gniêty; mo¿na
przecie¿ badaæ logikê zbioru pojêæ, nie maj¹c na pocz¹tku ¿adnego
innego celu, ni¿ po prostu rozwik³anie i uporz¹dkowanie zawi³oci.
Pragnienie systematycznego zaprezentowania faktów staje siê tu wa¿ne odpowiednio do tego, jak cele terapeutyczne staj¹ siê drugorzêdne
(Strawson 1954/1974, s. 143).
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W tym samym studium krytycznym Strawson sugeruje, ¿e wbrew temu, co
s¹dzili niekiedy zwolennicy filozofii jêzyka potocznego, tradycyjne problemy i koncepcje metafizyczne nie s¹ jedynie wytworami nieporozumieñ
jêzykowych, nadmiernych uproszczeñ i popiesznych uogólnieñ. Istnieje
bowiem odmiana metafizyki, która nie pope³nia b³êdów swoich tradycyjnych poprzedniczek. Okreli³ on j¹ mianem metafizyki deskryptywnej i zarysowa³ jej zasadnicze zrêby w wa¿nej monografii Individuals (1959).
Wp³yw tej ksi¹¿ki na transformacjê i zmierzch filozofii jêzyka potocznego
trudno by³oby przeceniæ i nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e pod tym
wzglêdem oddzia³a³a ona co najmniej równie mocno jak prace Gricea.
Jest zatem bardzo zaskakuj¹ce, ¿e Soames pomija j¹ milczeniem w swojej
historii filozofii analitycznej5.
Jednak¿e jeszcze bardziej zaskakuj¹ce i niezrozumia³e jest to, ¿e Soames w ogóle nie uwzglêdnia w swojej historii filozofii analitycznej prac
M. Dummetta, który w Wielkiej Brytanii w sposób bodaj najbardziej wp³ywowy przeciwstawia³ siê filozofii jêzyka potocznego i jej centralnym tezom6 . Co wiêcej, Dummett bardzo zdecydowanie broni we wszystkich
swoich pracach stanowiska, ¿e uczynienie z filozofii jêzyka kluczowej dyscypliny filozoficznej, tak bardzo charakterystyczne dla tradycji analitycznej, bêdzie owocne tylko wtedy, gdy filozofia jêzyka przybierze postaæ systematycznej teorii znaczenia. Pod tym wzglêdem pogl¹dy metafilozoficzne
Dummetta okaza³y siê bardzo podobne do pogl¹dów Davidsona w Stanach
Zjednoczonych, aczkolwiek nale¿y od razu zaznaczyæ, ¿e chocia¿ obu tych
mylicieli ³¹czy przekonanie o filozoficznej donios³oci systematycznej teorii znaczenia, to zaproponowane przez nich teorie znaczenia s¹ ca³kowicie
odmienne. Davidson uwa¿a bowiem, ¿e znaczenie nale¿y opisywaæ i wyjaniaæ za pomoc¹ kategorii warunków prawdziwoci, z czym nie zgadza siê

5
Chocia¿ nie pod ka¿dym wzglêdem mo¿na siê zgodziæ z niezwykle surow¹ i krytyczn¹ ocen¹ ksi¹¿ki Soamesa, dokonan¹ przez P.M.S. Hackera (2006), to ma on niew¹tpliwie racjê, stanowczo stwierdzaj¹c, ¿e w swojej historii filozofii analitycznej
Soames pomin¹³ najwa¿niejsze i najbardziej reprezentatywne prace Strawsona. Odpowied Soamesa na ten zarzut (2006a) jest ca³kowicie nieprzekonuj¹ca.
6
Zob. zw³aszcza jego metafilozoficzn¹ rozprawê o potrzebie uprawiania filozofii analitycznej w sposób systematyczny (1975/1978) oraz autobiograficzne uwagi o swoim
stosunku do oksfordzkiej filozofii jêzyka potocznego, poczynione w trakcie wywiadu
zamieszczonego jako dodatek w: Dummett 1993, s. 167170.

40

Tadeusz Szubka

Dummett, wed³ug którego oddanie pe³nej sprawiedliwoci rzeczywistej
praktyce jêzykowej wymaga eksplikacji znaczenia w kategoriach warunków weryfikacji, albo szerzej, warunków uzasadniania.
Bardzo czêsto w rozmaitych historycznych zarysach filozofii analitycznej po rozdziale lub paragrafie o pogl¹dach Davidsona znajduje siê
rozdzia³ lub paragraf o stanowisku Dummetta, a niekiedy nawet koncepcje
obu tych mylicieli omawiane s¹ w jednym rozdziale lub paragrafie, poniewa¿, jak to trafnie zauwa¿a T. Baldwin, pisma Davidsona stanowi¹ jedn¹
stronê d³ugotrwa³ej debaty angloamerykañskiej, w której drug¹ stronê sformu³owa³ oksfordzki filozof Michael Dummett (Baldwin 2001, s. 107).
Soames w swojej obszernej, bo licz¹cej ponad 900 stron, monografii ca³kowicie zignorowa³ drug¹ stronê tej debaty. Tym samym pomin¹³ on w swoim obrazie rozwoju filozofii analitycznej w drugiej po³owie XX w. wa¿ki
wk³ad filozofa, który ma wszelkie prawo, aby znaleæ siê w szczup³ym gronie najwa¿niejszych mylicieli analitycznych, którzy uczynili ten okres
wiekiem znaczenia. Takie pominiêcie nie powinno mieæ miejsca w monografii, której drugi tom ma ów zwrot za swój podtytu³7.
Na tle tego rodzaju istotnych pominiêæ, w jakie obfituje zaproponowana przez Soamesa historia tradycji analitycznej, nieco sztuczne i przesadne wydaje siê kreowanie Kripkego na najwa¿niejsz¹ postaæ filozofii
analitycznej ostatniego æwieræwiecza XX w. Bez w¹tpienia Kripke wniós³
bardzo wa¿ny wk³ad do tradycji analitycznej tego okresu, we wszystkich
tych sprawach, które a¿ w czterech rozdzia³ach powiêconych temu mylicielowi (sic!) szeroko omawia Soames. Krótko mówi¹c, nie tylko zaproponowa³ on nowy pogl¹d na znaczenie i odniesienie wyra¿eñ jêzykowych,
lecz równie¿ wyranie odró¿ni³ metafizyczne pojêcie koniecznoci od epi7
Trudno siê zgodziæ z Martinichem (2005, s. 125), który sugeruje, ¿e Soames nie
uwzglêdni³ w ogóle prac Dummetta z uwagi na przyjête ramy czasowe swojej historii
filozofii analitycznej, czyli fakt, ¿e ma ona jedynie obejmowaæ okres od 1900 do 1970 r.
Soames bowiem wprost zaznacza, ¿e koñczy swoj¹ historiê filozofii analitycznej nie na
roku 1970, lecz na pierwszej po³owie lat 70., a dok³adniej na roku 1975. Jest to dlatego
wa¿ne, ¿e pierwsze wydanie jednego z najbardziej fundamentalnych dzie³ Dummetta,
zawieraj¹ce wyk³adniê filozofii jêzyka Fregego oraz jego w³asne idee, ukaza³o siê
w 1973 r. (Dummett 1973/1981). Ponadto, w epilogu swojej historii filozofii analitycznej, Soames wymienia i krótko charakteryzuje niektóre linie rozwojowe tradycji analitycznej w ostatnich dekadach XX w., lecz nie wspomina w nim w ogóle o pracach Dummetta i ich znaczeniu.
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stemologicznego pojêcia apriorycznoci i semantycznego pojêcia analitycznoci, podaj¹c jednoczenie argumenty za istnieniem prawd koniecznych
poznawalnych jedynie a posteriori, co nada³o nowy sens metafizycznemu
esencjalizmowi. Zdaniem Soamesa trudno jest przeceniæ owo odkrycie
koniecznoci aposteriorycznej, czy raczej powrót do tej kategorii w nowej,
atrakcyjniejszej postaci. Swoje rozwa¿ania dotycz¹ce tego odkrycia oraz
donios³oci filozofii Kripkego koñczy Soames tak¹ oto wypowiedzi¹:
Jest to jedno z wielkich filozoficznych osi¹gniêæ XX wieku, które przekszta³ci³o krajobraz filozoficzny, na nowo wyskalowa³o nasze pojêcie
o tym, co mo¿liwe oraz zmieni³o nasze rozumienie naszej w³asnej przesz³oci filozoficznej. Nie istnieje nic innego, co by³oby wa¿niejsze, aby
uzyskaæ perspektywê potrzebn¹ dla zrozumienia i krytycznej oceny tradycji filozoficznej obejmuj¹cej Moorea, Russella i Wittgensteina, pozytywizm logiczny i szko³ê jêzyka potocznego, a tak¿e Quinea, Davidsona i samego Kripkego. Bez odkrycia Kripkego, historia przedstawiona na tych stronach by³aby ca³kowicie inna; w istocie rzeczy, tomy
te nie by³yby chyba mo¿liwe (Soames 2003, vol. 2, s. 456).

W wietle tej wypowiedzi Kripke urasta do rangi kogo, kto ca³kowicie
i fundamentalnie zmieni³ tradycjê analityczn¹ i pozwoli³ nam na ca³kowicie now¹ ocenê jej przesz³oci. Uczyni³ to przy tym nie za pomoc¹ jakiego
ca³ociowego i dalekosiê¿nego systemu filozoficznego, lecz dziêki kilku
rozró¿nieniom i kilkunastu pomys³owym argumentom, przedstawionym
w objêtociowo niewielkiej ksi¹¿eczce.
Nie kwestionuj¹c wagi prac Kripkego dla rozwoju filozofii analitycznej, z du¿¹ doz¹ sceptycyzmu nale¿y odnieæ siê do przypisania im tak prze³omowego znaczenia, jak to czyni Soames. Nie wszyscy filozofowie analityczni  jak to ju¿ wczeniej zasygnalizowano  uwa¿aj¹ powrót do kategorii metafizycznej koniecznoci aposteriorycznej za fortunne i teoretycznie owocne posuniêcie, nie mówi¹c ju¿ o odnowieniu metafizycznego esencjalizmu. Filozofia analityczna drugiej po³owy XX w. jest nurtem zbyt zró¿nicowanym i podzielonym na zbyt wiele szkó³ i czêciowo izolowanych
krêgów wzajemnych wp³ywów, aby mo¿na wskazaæ na jednego myliciela,
który dokona³ jej ca³ociowej transformacji. Pisze o tym zreszt¹ sam Soames w epilogu swojej historii filozofii analitycznej, aczkolwiek odnosi on
to jedynie do najnowszej fazy jej rozwoju. Moim zdaniem nale¿y to odnieæ do ca³ej powojennej historii ruchu analitycznego. Dopiero po odpo-
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wiednim uwzglêdnieniu tego faktu i po wype³nieniu arbitralnych luk, których nie brakuje w monografii Soamesa, bêdzie mo¿na przedstawiæ historiê filozofii analitycznej, odpowiadaj¹c¹ jej rzeczywistemu, wielowymiarowemu rozwojowi.
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TWENTIETH-CENTURY ANALYTIC PHILOSOPHY
ON A RECENT ATTEMPT OF ITS GENERAL ACCOUNT
Summary
Although analytic philosophy is a major movement shaping contemporary philosophy, there are not too many historical accounts of that movement which would be
comprehensive, unified and sufficiently detailed. An impressive attempt to fill in
this lacuna is the two-volume book Philosophical Analysis in the Twentieth Century, modestly described by its author Scott Soames (renowned mainly for his work in
the philosophy of language) as an introductory overview of the analytic tradition
in philosophy covering roughly the period between 1900 and 1975. The first volume discusses the philosophy of G.E. Moore, the most influential views of Bertrand
Russell, Ludwig Wittgensteins Tractatus, logical positivism (including emotivism
in ethics and reaction against it), as well as the early philosophy of W.V. Quine. The
second volume continues the story of analytic philosophy by providing an account
of the later philosophy of Wittgenstein, the ordinary language philosophy and its
demise, the philosophical naturalism of W.V. Quine, the theory of meaning of Donald Davidson, and finally Saul Kripkes seminal philosophy of language and its
wide-ranging implications. The book contains also a short epilogue outlining the
direction taken by analytic philosophy in the last quarter of the twentieth century.
The two volumes of Soames account of contemporary analytic tradition are packed with lucid, sophisticated and detailed discussions of various views of major
thinkers of that tradition. However, besides these merits the book by Soames has
several weaker points. It defines analytic philosophy in a rather loose and unspecific manner, as well as gives an arbitrarily selective and unbalanced account of its
recent developments.
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wowitej filozofii analitycznej, za wzorcowych filozofów analitycznych
uwa¿aj¹ oni natomiast Russella i Carnapa1.
Jeli chodzi o Wittgensteina, to mo¿na powiedzieæ, ¿e analitycznoæ
jego filozofii z okresu Tractatus logico-philosophicus jest ró¿na od jej analitycznoci z okresu Philosophical Investigations. Filozofiê analityczn¹
wyranie przeciwstawia filozofii Wittgensteina m.in. Ray Monk. Jego argumenty s¹ moim zdaniem doæ przekonuj¹ce2. Natomiast Peter M.S. Hacker  przeciwnie  ca³kiem cile wi¹¿e pojmowanie filozofii analitycznej
z postaci¹ Wittgensteina, pisz¹c nawet, ¿e uprawiana w Stanach Zjednoczonych filozofia Quinea i innych, poniewa¿ wiadomie oddala³a siê od
myli Wittgensteina, jest analityczna ju¿ raczej tylko z nazwy3. Podejcie
Hackera jest rezultatem zw³aszcza jego niezgody na proscjentystyczn¹ charakterystykê filozofii analitycznej4. Wiadomo, ¿e w Kole Wiedeñskim wielu filozofów uwa¿a³o Tractatus logico-philosophicus za dzie³o przewodnie, rodzaj credo filozoficznego. Gdy jednak czo³owi logiczni empiryci
przenieli siê z Europy do Stanów Zjednoczonych, czêsto okrelaj¹c w³asn¹ filozofiê mianem analitycznej, a w ka¿dym razie bêd¹c przez innych
okrelani jako analityczni, nie uznawali ju¿ mylowego przewodnictwa
Wittgensteina. Herbert Feigl w rozmowie z Karlem R. Popperem powiedzia³: Naszym b³êdem by³o to, ¿e w³anie Wittgensteina traktowalimy
jak bibliê5.
Niew³aciwe s¹ próby definiowania filozofii analitycznej poprzez
przedmiot. Nie jest np. prawd¹, jak nieraz siê twierdzi, ¿e centralnym, czy

1
Por. I. Ziemiñski, Zagadnienie mierci w filozofii analitycznej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1999, s. 467488.
2
R. Monk, What is Analytical Philosophy, [w:] R. Monk, Anthony Palmer (eds.),
Bertrand Russell and the Origins of Analytical Philosophy, Bristol: Thoemmes Press
1996, s. 125.
3
P.M.S. Hacker, Wittgensteins Place in Twentieth-Century Analytic Philosophy,
Oxford: Blackwell 1996, s. XI, 265266, 272.
4
H. Sluga, What has History to do with me? Wittgenstein and Analytic Philosophy,
Inquiry, vol. 41, nr 1, 1998, s. 107112.
5
Za: P.K. Feyerabend, Herbert Feigl: a Biographical Sketch, [w:] P.K. Feyerabend,
G. Maxwell (eds.), Mind, Matter, and Method. Essays in Philosophy and Science
in Honor of Herbert Feigl, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1966, s. 7,
przyp. 3.
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wrêcz niemal jedynym, przedmiotem zainteresowañ filozofów analitycznych jest jêzyk6.
Mo¿na próbowaæ definiowaæ filozofiê analityczn¹ poprzez odniesienie do tradycji zapocz¹tkowanej przez Moorea i Russella. Bêd¹ to jednak
definicje niezadowalaj¹ce, bo nie mog¹ one uj¹æ rzeczywistej istoty tego,
co bardziej zasadniczo od samej tradycji ³¹czy filozofów analitycznych.
Zupe³nie niew³aciwe by³yby próby definiowania filozofii analitycznej jako po prostu filozofii anglosaskiej. Do filozofii analitycznej s³usznie
bowiem zalicza siê dokonania wielu filozofów pisz¹cych w jêzykach innych ni¿ angielski. Tak np. za filozofiê pod wa¿nymi wzglêdami (a co do
niektórych filozofów w zupe³noci) analityczn¹ mo¿na uznaæ filozofiê uprawian¹ w Szkole Lwowsko-Warszawskiej7.
Terminu filozofia analityczna u¿ywano ju¿ w latach trzydziestych
XX w., choæ jego powszechne u¿ycie datuje siê od lat piêædziesi¹tych, co
mo¿na chyba w du¿ej mierze zawdziêczaæ publikacji Elements of Analytic
Philosophy Arthura Papa z 1949 r. 8
W 1936 r. w artykule Impressions and Appraisals of Analytic Philosophy in Europe Ernest Nagel, wymieniaj¹c Cambridge, Wiedeñ, Pragê,
6
W ten sposób charakteryzuj¹ czêsto filozofiê analityczn¹ jej przeciwnicy. Równie¿
jej zwolennik, Michael Dummett, znany jest z takiego w³anie jej okrelania; cilej 
Dummett twierdzi, ¿e dla filozofii analitycznej konstytutywne jest the belief, first, that
a philosophical account of thought can be attained trough a philosophical account of
language, and secondly, that a comprehensive account can only be so attained. Ten¿e,
Origins of Analytic Philosophy, CambridgeMassachusetts Harvard University Press
1994, s. 4. Przeciwko takiemu ujêciu mo¿na zauwa¿yæ chocia¿by, ¿e równie¿ wielu
nieanalitycznych filozofów koncentruje swoje rozwa¿ania filozoficzne g³ównie wokó³
jêzyka, wystarczy wskazaæ np. na Martina Heideggera, Michela Foucaulta czy Jacquesa
Derridê. Por. C. Sluga, What has History..., s. 102, 120, przyp. 8.
7
Zob. J. Woleñski, Filozoficzna szko³a lwowsko-warszawska, Warszawa: PWN 1985,
s. 6, 76, 314317; T. Baldwin, Analytical Philosophy, [w:] E. Craig (red.), Routledge
Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge 1999, vol. 1, s. 223229; E. Nagel,
Impressions and Appraisals of Analytic Philosophy in Europe, cz. I: The Journal of
Philosophy vol. 33, nr 1 (1936), s. 69; cz. II: The Journal of Philosophy vol. 33,
nr 2 (1936), s. 4953. Jednak wiêkszoci filozofów tej szko³y nie charakteryzowa³a postawa proscjentystyczna, która mia³aby wyraz w ich filozofii (z proscjentyzmem zbie¿ne
by³y pogl¹dy nominalistyczne Stanis³awa Leniewskiego oraz reizm Tadeusza Kotarbiñskiego).
8
A. Pap, Elements of Analytic Philosophy, New York: The Macmillan 1949.
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Warszawê i Lwów jako wiod¹ce orodki ówczesnej filozofii analitycznej,
wskazuje na jej nastêpuj¹ce cechy:
(a) specjalne zajêcie siê naukami szczegó³owymi;
(b) precyzyjna analiza znaczeñ;
(c) rzetelnoæ i antydogmatyzm: drobiazgowe i bezstronne wa¿enie
racji za i przeciw formu³owanym tezom;
(d) bazowanie na naukowej wiedzy empirycznej, zainteresowanie jej
rozwojem i wszystkimi jej konsekwencjami;
(e) ahistorycznoæ, rozumiana jako podejmowanie zagadnieñ filozoficznych bez ich ugruntowywania w tradycyjnych systemach filozoficznych,
a nawet jako ogólna postawa niechêci wobec tych systemów;
(f) opieranie myli filozoficznej na zdroworozs¹dkowym naturalizmie, który akceptuje jako szczególnie wiarygodne rezultaty badañ uzyskane w naukach przyrodniczych; a jednoczenie:
(g) zasadnicze oddzielanie kwestii filozoficznych od osobistego wiatopogl¹du i wyznawanych wartoci;
(h) szeroka i niekiedy cis³a wspó³praca filozofów9.
Nale¿y wzi¹æ jeszcze pod uwagê fakt, ¿e sporód ró¿nych filozofów
analitycznych niektórzy s¹ uznawani za bardziej analitycznych ni¿ inni.
Co wiêcej, wydaje siê, ¿e stopniowaln¹ analitycznoæ, przynajmniej w pewnych wyodrêbnionych aspektach, mo¿na by przypisywaæ filozofiom minionych wieków  wczeniejszych ni¿ XX. Tak np. filozofia Arystotelesa
w sposób oczywisty przedstawia siê jako bardziej analityczna  w³anie
w jakim istotnym aspekcie zbie¿nym ze wspó³czesn¹ filozofi¹ analityczn¹
 ni¿ np. filozofia w. Augustyna. O jaki aspekt mo¿e chodziæ? W tym
konkretnym wypadku wiêkszej analitycznoci wa¿ne s¹ chyba m.in. ró¿nice takie, jak: bardziej logiczny i empiryczny charakter filozofii Arystotelesa, a bardziej intuicyjny i teistyczny Augustyna. Mo¿e zatem da³oby siê
w ogólny sposób scharakteryzowaæ filozofiê analityczn¹ w³anie poprzez
przedstawienie jej metodologicznych pryncypiów? Ponadto zwyk³o siê
wskazywaæ na filozofów ¿yj¹cych setki lat przed Mooreem i Russellem
jako na protoplastów filozofii analitycznej  zw³aszcza na Davida Humea,
a jeszcze przedtem  Thomasa Hobbesa. Co mo¿e ³¹czyæ Arystotelesa, Hob9
E. Nagel, Impressions and Appraisals..., The Journal of Philosophy, vol. 33, nr 1
(1936), s. 69. Por. Sluga, What Has History..., s. 100101, 103, 120, przyp. 3.
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besa, Humea, Moorea i Russella, w przeciwstawieniu do np. w. Augustyna, Sørena Kierkegaarda i Jeana Paula Sartrea?
Twierdzê, ¿e tym, co istotnie wspólne filozofom analitycznym jest: po
pierwsze, metodologia, a po drugie  odniesienie do nauk empirycznych.
Istotn¹ w³asnoci¹ metodologiczn¹ filozofii analitycznej jest wymóg
skrupulatnoci rozumowañ, przede wszystkim uzasadniania10. Przy ka¿dej
stawianej tezie filozoficznej wolno i nale¿y zapytaæ:
(1) jak mo¿na j¹ uzasadniæ?
(2) czy racje, które j¹ uzasadniaj¹, s¹ wiarygodne?
(3) pod jakim wzglêdem s¹ wiarygodne?
(4) czy nie istnieje jaka teza konkurencyjna, uzasadniona racjami
bardziej wiarygodnymi (pod jakim wzglêdem lub z jakiego punktu widzenia)?
(5) albo teza uzasadniona w lepszy sposób, np. prociej lub bez
wiêkszej liczby za³o¿eñ.
Oczywicie w ka¿dej proponowanej argumentacji nieuniknione jest
zak³adanie tez fundamentalnych, czy to przedmiotowych, czy jêzykowych
lub innych, co do których trudno znaleæ dalsze uzasadnienie, a przynajmniej takie, które przekonywa³oby wszystkich11.
Drug¹ istotn¹ w³asnoci¹ metodologiczn¹, w jakim stopniu pochodn¹ wobec pierwszej, jest wymóg cis³oci i jasnoci argumentacji oraz stosowanych wyra¿eñ12 . Na wymóg ten sk³adaj¹ siê cztery nastêpuj¹ce dezyderaty:
(6) filozof analityczny powinien: (a) usilnie staraæ siê uzyskaæ wyran¹ wiadomoæ znaczeñ stosowanych lub rozwa¿anych wyra¿eñ;
10
Tê w³asnoæ uznaje nie tylko za istotn¹, ale za najbardziej istotn¹ w filozofii analitycznej D. Føllesdal w artykule Analytic Philosophy: What is it and why should one
engage in it?, [w:] H.-J. Glock, The Rise of Analytic Philosophy, Oxford: Blackwell
Publishers 1997, s. 116. Gdybymy powiedzieli, ¿e jest to istotna i jedyna cecha specyficzna filozofii analitycznej, to by³oby to chyba ujêcie zbyt rozszerzaj¹ce pojêcie filozofii analitycznej. (Por. P.M.S. Hacker, The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy, [w:] H.-J. Glock, The Rise of Analytic Philosophy, s. 5176).
11
Choæ zwolennicy koherentystycznej koncepcji uzasadniania nie zgodziliby siê z t¹
tez¹. Jej prawdziwoæ wydaje mi siê oczywista, mo¿na j¹ jednak kwestionowaæ.
12
Tê w³asnoæ jako najbardziej istotn¹ w filozofii analitycznej uznaje U.M. ¯egleñ,
Filozofia analityczna, [w:] R. Wójcicki, Ajdukiewicz. Teoria znaczenia, Warszawa: Prószyñski i S-ka 1999, s. 7987.
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(b) przedstawiaæ swoje wywody w taki sposób, aby równie¿ inni mogli
wiedzieæ, w jakim sensie termin jest u¿ywany;
(7a) wymogiem, a zarazem potrzeb¹ filozofa analitycznego, jest okrelenie i uzasadnienie ogólnych kryteriów sensownoci wszelkich wypowiedzi i wyra¿eñ; (7b) koniecznym minimum jest okrelenie kryteriów sensownoci dla tej dziedziny dyskursu, której w³anie dotycz¹ rozwa¿ania13;
(8) argumentacje i analizy (w sensie rozwa¿añ niemaj¹cych bezporednio na celu uzasadnienia jakich tez, lecz nastawionych na opis danego
zjawiska albo na ustalenie czego) powinny byæ ujmowalne (niekoniecznie
musz¹ byæ faktycznie ujmowane14) w formalne schematy logiczne (przy
tym za podstawow¹ zwyk³o siê uznawaæ logikê klasyczn¹);
(9) powinna istnieæ mo¿liwoæ parafrazowania stosowanych wyra¿eñ zdaniowych w zdania stwierdzaj¹ce to samo, ale w inny sposób, przy
tym powinno byæ jasne, jak¹ formê logiczn¹ posiadaj¹ te wyra¿enia15.
Filozofiê analityczn¹ cechuje równie¿ ogólne odniesienie do nauk
empirycznych. Polega ono, najogólniej rzecz ujmuj¹c, na tym, ¿e:
(10) rzetelnie przeprowadzane badania empiryczne oraz realizacjê
ca³ego ci¹gu (ci¹gów) takich badañ w celu sformu³owania najbardziej
adekwatnej i cechuj¹cej siê kanonicznymi walorami metodologicznymi teorii
traktuje siê jako wzorcowy, a w ka¿dym razie najmniej kwestionowany, sposób dochodzenia do wiarygodnych twierdzeñ (o wiecie lub o cz³owieku).
W zwi¹zku z (8) i (10) oczywisty jest postulat:
(11) twierdzenia filozoficzne nale¿y uzgadniaæ z twierdzeniami nauk
empirycznych.
Niektórzy filozofowie analitycznie wi¹¿¹ ze sob¹ wymogi (7a), (8),
(10) i (11) w taki sposób, ¿e przyjmuj¹ dwie tezy: I. Ogólnym kryterium
sensownoci wypowiedzi maj¹cych funkcjê opisow¹ jest mo¿liwoæ ich

13
Nie oznacza to, ¿e w ka¿dym artykule czy dyskusji nale¿y explicite te kryteria formu³owaæ.
14
Gdy s¹ w taki sposób programowo faktycznie ujmowane, to mówimy o metodzie
tzw. twardej analizy (hard analysis).
15
Postaciami realizacji tego postulatu jest metoda stosowana w Russellowskiej teorii
deskrypcji oraz metoda parafraz Kazimierza Ajdukiewicza. Zob. J. Woleñski, Kierunki
i metody filozofii analitycznej, [w:] J. Perzanowski (red.), Jak filozofowaæ? Studia z metodologii filozofii, Warszawa: PWN 1989, s. 6063, 6671, 7576; U.M. ¯egleñ, Filozofia analityczna, s. 8182.
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prze³o¿enia na jêzyk nauk empirycznych lub potoczny jêzyk obserwacyjny
(tj. jêzyk, w którym osoby komunikuj¹, ¿e co widz¹, co s³ysz¹ itd.).
II. Ostatecznym kryterium wszelkiego uzasadnienia16 s¹ tzw. wiadectwa
empiryczne.
Aprobuj¹ca postawa wzglêdem nauk empirycznych nie oznacza, ¿e
do ich metod i wyników podchodzi siê w sposób bezkrytyczny. Wrêcz przeciwnie, w³anie w filozofii analitycznej, jak pokazuje historia filozofii
(zw³aszcza XX w.17), przeprowadzono najwiêcej studiów nad prawomocnoci¹ poszczególnych procedur i etapów budowania i rozwoju nauk empirycznych.
W filozofii analitycznej istnieje wyrany trend scjentystyczny i naturalistyczny, tworzony przez tych filozofów, którzy nie tylko aprobuj¹ metody i wyniki nauk empirycznych, zw³aszcza przyrodniczych, ale wrêcz je
afirmuj¹. Niektórzy ograniczaj¹ uznane uniwersum ontologiczne do tego,
co jest przedmiotem badañ tych¿e nauk lub o czym mo¿na przypuszczaæ,
¿e jest ostatecznie do poziomu przyrodniczego redukowalne.
Poza trendem naturalistycznym filozofiê analityczn¹ charakteryzuje
jeszcze jedna znana w³aciwoæ, mianowicie to, ¿e jej uprawianie nie ³¹czy
siê, a w ka¿dym razie z zasady nie mo¿e siê ³¹czyæ, z kwestiami ideologicznymi czy wiatopogl¹dowymi18. Znaczy to, ¿e to, w co osobicie (prywat-

16
Nie chodzi tu o uzasadnienie w sensie czysto formalnym, ale o uzasadnienie faktyczne, tj. takie, które uwa¿a siê za nadaj¹ce uzasadnianej tezie epistemiczn¹ prawomocnoæ.
17
Filozofem analitycznym, który w XIX w. bada³ metodologiê nauk empirycznych,
a którego nie wypada nie wspomnieæ w historii filozofii tych¿e nauk, by³ John Stuart
Mill. Zgodne z zarysowan¹ przeze mnie charakterystyk¹ jest równie¿ zaliczenie w poczet filozofów analitycznych, którzy zajmowali siê metodologi¹ nauk empirycznych,
m.in. Arystotelesa, Francisa Bacona z Verulamu, Johna Fredericka Herschela, Ernsta
Macha.
18
J.M. Bocheñski, O filozofii analitycznej, t³um. D. Gabler, [w:] ten¿e, Logika i filozofia. Wybór pism, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993, s. 4748 (ca³oæ tekstu: s. 3549). Bocheñski zwraca uwagê przede wszystkim na takie cechy filozofii analitycznej, jak racjonalnoæ, ostro¿noæ w formu³owaniu pe³nych systemów filozoficznych, za³o¿enie o istnieniu obiektywnego i poznawalnego wiata oraz w³anie oddzielenie uprawiania filozofii od osobistego wiatopogl¹du, religii i moralnoci. Interesuj¹ca
jest jego opinia o szczególnej bliskoci filozofii analitycznej ze scholastyczn¹. Wydaje
siê, ¿e poza w³asnoci¹ zajmowania proscjentystycznej postawy sposoby uprawiania
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nie) wierzy filozof, nie mo¿e w ¿aden sposób wp³ywaæ na to, jak ocenia on
filozoficzn¹ zasadnoæ twierdzeñ uznawanych przez siebie lub innych. Jeli filozof tworzy system filozoficzny, to z regu³y jest gotów okreliæ, jakie
s¹ jego podstawowe przes³anki. Filozofowi niezgadzaj¹cemu siê z któr¹
z tych przes³anek powinien on wyjaniæ, dlaczego uznaje j¹ za wiarygodn¹
 albo odwo³uj¹c siê do jeszcze innych przekonañ zasadniczych, albo przyznaj¹c, ¿e jako nale¿¹ca do fundamentów systemu, przes³anka ta sama nie
da siê ju¿ uzasadniæ (tj. w sposób inferencyjny)19.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e powy¿sze okrelenia sk³adaj¹ siê na definicjê
filozofii analitycznej. Jest to definicja normatywna, poniewa¿ pisz¹cy te
s³owa uwa¿a, ¿e dobrze by³oby u¿ywaæ terminu filozofia analityczna
zgodnie z w³anie okrelonym sensem. Jest normatywna równie¿ dlatego,
¿e jej autor bardziej ceni tak rozumian¹ filozofiê ni¿ jak¹kolwiek inn¹. Nie
jest to jednak definicja czysto normatywna20. Podobnie definiowali filozofiê analityczn¹ m.in. Ernest Nagel, Józef Maria Bocheñski, Dagfinn
Føllesdal, Ray Monk. Normatywny charakter ich definicji jest wyrany.
Jednak¿e s¹ to równie¿ definicje w jakiej mierze sprawozdawcze, bowiem
w sposób zbli¿ony do zdefiniowanego czêsto pojmowano (i pojmuje siê)
termin filozofia analityczna21. Tê sprawozdawczoæ ³atwo zauwa¿yæ we
filozofii obu typów faktycznie s¹ zbie¿ne. Jeli chodzi o podobieñstwa do innych filozofii, to wypada powiedzieæ zw³aszcza o fenomenologii. Niektórzy twierdz¹ mianowicie,
¿e metoda fenomenologii jest w jakim stopniu stosowana w filozofii analitycznej. Postuluje siê te¿ uzupe³nianie metodologii fenomenologicznej metodologi¹ analityczn¹.
Zob. J. Czerniawski, Filozofia analityczna a metoda fenomenologiczna, Filozofia Nauki nr 3-4 (2000), s. 133138; J. Dêbowski, Pomiêdzy epistemiczn¹ impotencj¹ a epistemiczn¹ omnipotencj¹, tam¿e, s. 139145.
19
To zasadnicze oddzielanie filozofii od wiatopogl¹du mo¿e doprowadziæ nawet do
tak skrajnych wypadków, ¿e kto osobicie bêdzie wierzy³ w co, co jest negowane na
gruncie g³oszonej przez niego koncepcji filozoficznej, z uznawanymi za najbardziej
wiarygodne z racjonalnego punktu widzenia przes³ankami podstawowymi.
20
Recenzent Analizy i Egzystencji stwierdzi³, ¿e definicje s¹ albo normatywne, albo
sprawozdawcze, tertium non datur. Utrzymujê, ¿e proponowana przeze mnie definicja
jest przede wszystkim normatywna, ma jednak równie¿ aspekt sprawozdawczy. Przy
okazji dziêkujê Recenzentowi za wszystkie uwagi.
21
Potwierdzaj¹ to Piotr Gutowski i Tadeusz Szubka [w:] tych¿e, Czym jest filozofia
analityczna?, Przegl¹d Filozoficzny (Nowa Seria) nr 2 (2000), s. 7, przyp. 7. Autorzy proponuj¹ jednak definiowaæ rzeczony termin w sposób czysto sprawozdawczy (opisowy).
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wspomnianym powy¿ej artykule Nagela, który jest w³aciwie raportem filozoficznym z jego podró¿y po przedwojennej Europie. Ujêcie w punktach
(1)(11) znaczenia terminu filozofia analityczna jest chyba zupe³nie zbie¿ne z ujêciem Nagela, przedstawionym powy¿ej w punktach (a)(h).

A NORMATIVE DEFINITION OF ANALYTICAL PHILOSOPHY
Summary
Analytical philosophy cannot be defined as a philosophical school in the world.
This is a broad type of philosophy and most prominent ideas popularly attached to
the term analytical philosophy are: 1) generally it concerns questions of language, concepts, logic and methodology; 2) it is rather rigouristic as to the way of
exposition and considering of philosophical problems, perhaps more logically demanding and careful than any other sort of philosophy; 3) in consequence its primary objective is analysis of concrete concepts and theoretical problems, and only
secondary (if at all) larger synthesis of thought.
These three characteristics are however only common associations. As such they
should be included in working out purely reportive definition of the term analytical philosophy, probably insuperable task.
We stay with different definitions, and various analytical philosophies themselves.
In spite of that I propose to stipulate one normative definition. It is also reportive
due to equivalences or strong resemblance to definitions made by Ernest Nagel,
Józef Maria Bocheñski, Dagfinn Føllesdal, Ray Monk and many others (so often
not quite explicit definitions, though understandings being sufficiently recognizable as pertaining to one genre). Summing up all definitional requirements, analytical philosophy has been characterized as: 1) having high standards of objectivity
and justifiability (formulating explicit theses, always preferring uniquely and clearly interpretable expressions, finding scrupulous arguments pros and cons etc.); and
2) approving of (moderately at least) empirical sciences, with assumption of privileged status of empirical knowledge. Second feature is less important, and yet without it a philosophy cannot be completely analytical in preferred sense. Philosophical analyticity is gradable, relatively to these two features. There are some virtues of such definition. For example, we may properly say that Aristotle was certainly
more analytical than Plato, but still consider whether Plato (with supposed unwritten and esoteric doctrine) was more analytical than Heidegger.
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Póna filozofia Wittgensteina  choæ mo¿e brzmieæ to nieco dziwnie dla
tych, którzy s¹ przekonani, ¿e stanowi ona wk³ad wy³¹cznie do namys³u
nad natur¹ naszego jêzyka  daje siê wpisaæ w nowoczesn¹ refleksjê nad
problemem podmiotowoci. Jeli bowiem zastanowiæ siê nad ide¹ przewodz¹c¹ dokonywanym przez niego analizom zjawisk psychicznych, takich
jak mylenie, chcenie, posiadanie nadziei, oczekiwanie na co itd., nasuwa
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siê wniosek, i¿ tym, co spaja poszczególne analizy owych zjawisk, jest
krytyka pewnego sposobu ujmowania podmiotu. Dotyczy ona pojmowania
cz³owieka jako bytu zamkniêtego: izolowanego obszaru, gdzie zjawiska
psychiczne zachodz¹ w postaci procesów i aktów. Na bazie tych analiz,
a raczej refleksji dotycz¹cej tego, w co s¹ one wymierzone, mo¿na, z du¿¹
doz¹ mia³oci, stwierdziæ, ¿e Wittgenstein zabiera g³os w sporze o status
podmiotowoci i g³os ten rozbrzmiewa po stronie tych, którzy zajmuj¹ krytyczn¹ postawê wobec nowo¿ytnego sposobu ujmowania podmiotu.
Przedstawienie kwestii podmiotowoci od strony negatywnej, w dobie zaawansowanych sporów na ten temat, wydaje siê jednak g³êboko niewystarczaj¹ce. Tymczasem krytyka jest tym, co wy³ania siê jako wynik
dociekañ Wittgensteina. Filozofia, któr¹ uprawia  jak sam o tym mówi 
burzy tylko to, co wielkie i wa¿ne (DF, 118)1. W swoich analizach stanów
psychicznych najwiêkszy nacisk k³adzie na przedstawienie tego, czym owe
zjawiska nie s¹ i na czym polega b³êdne ich rozumienie. Wyznaje pogl¹d,
i¿ w samym tylko przedstawieniu tego, co nale¿y odrzuciæ, spe³nia siê cel
filozofii, która jako taka nie d¹¿y do odkryæ, ale do zrozumienia rzeczy
dawno znanych (DF, 89). Czy mo¿na zatem mówiæ o jakiejkolwiek pozytywnej koncepcji wy³aniaj¹cej siê z docelowo destrukcyjnych analiz? Czy
w oparciu o analizy, które maj¹ przede wszystkim charakter burz¹cy, daje
siê zbudowaæ pozytywn¹, a nie tylko krytyczn¹ koncepcjê podmiotu?
Aby móc odpowiedzieæ na to pytanie, trzeba najpierw dok³adnie przyjrzeæ siê temu, wobec czego Wittgenstein zajmuje, tak wa¿n¹ dla siebie,
krytyczn¹ postawê. Przegl¹daj¹c literaturê dotycz¹c¹ pónych pism Wittgensteina, rzuca siê w oczy, ¿e jego interpretatorzy przeciwstawiaj¹ tê myl
wzmiankowanej ju¿ tradycji kartezjañskiej2. I choæ odniesienie takie z pewnoci¹ pozwala g³êbiej wnikn¹æ w treæ wittgensteinowskich dociekañ, nie
stanowi ono podstawy jego krytycznych odniesieñ. Zgodnie bowiem z jego metodologicznym credo, to nie tradycja filozoficzna, ta czy inna, ale
1
Litery DF w nawiasach okr¹g³ych, ³¹cznie z numerem odpowiedniej uwagi, odsy³aj¹ do: L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa: PWN 1972.
2
Czêste odwo³ania do kartezjanizmu, jakie pojawiaj¹ siê w literaturze powiêconej
myli Wittgensteina, zdaniem Kennyego nie wynikaj¹ z tego, ¿e Wittgenstein tradycjê
tê uznawa³ za szczególnie b³êdn¹, ale dlatego, ¿e kartezjañskie cogito jest wyrazem
mitu, który zaw³adn¹³ umys³owoci¹ wiêkszej czêci rasy ludzkiej. Cf. A. Kenny, The
Legacy of Wittgenstein, Oksford: Basil Blackwell, 1984, s. 77.
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nasze potoczne pogl¹dy powinny zostaæ wziête pod rozwagê. O nie Wittgensteinowi chodzi i do nich siê odnosi.
Trudno tu utrzymaæ siê niejako z g³ow¹ na powierzchni  dostrzegaæ,
¿e nale¿y pozostaæ przy sprawach mylenia codziennego  by nie zejæ
na manowce, gdzie rodzi siê pozór, i¿ chodzi o opisanie najwiêkszych
subtelnoci, których przecie¿ naszymi rodkami w ogóle nie moglibymy opisaæ. Czujemy siê tak, jak gdyby przysz³o nam naprawiaæ zerwan¹ pajêczynê palcami. (DF, 106)
Problemy, które rodzi b³êdna interpretacja naszych form jêzykowych,
maj¹ charakter g³êbi. S¹ to g³êbokie niepokoje, zakorzenione w nas tak
g³êboko, jak formy naszego jêzyka; a ich znaczenie jest tak wielkie, jak
donios³oæ naszego jêzyka. (DF, 111)
Cz³owiek wcale nie zwraca uwagi na w³aciwe podstawy swych badañ.
Chyba, ¿e kiedy w³anie to go uderzy. Czyli: nie zwracamy uwagi na
to, co raz dostrze¿one najsilniej rzuca siê w oczy. (DF, 129)

Jak siê wiêc zdaje, charakterystyczne dla tej filozofii jest to, ¿e mimo
i¿ daje siê j¹  jako zwrócon¹ krytycznie  umieciæ w okrelonej tradycji
rozumienia podmiotu, albo raczej wobec niej, to jednak podstaw¹ dociekañ Wittgensteina pozostaje potoczne rozumienie siebie.
Wniosek ten pozwala powróciæ do pytania o mo¿liwoæ pozytywnej
koncepcji podmiotowoci. Wydobycie podstawy jego krytycznych analiz 
czyli pogl¹dów, przeciwko którym kieruje siê jego krytyka  umo¿liwia
wyci¹gniêcie pozytywnych wniosków, gdy te przeciwstawi siê koncepcji
odrzuconej. Nasze mniemania dotycz¹ce tego, kim jestemy, Wittgenstein
uznaje za b³êdne, ale b³êdne w sposób pouczaj¹cy. Odkrycie ich jako b³êdnych ma charakter konstruktywny. Paradoksalnie jednak odkrywana prawda jest nam dobrze znana.
Filozofia stawia nam jedynie co przed oczami, niczego nie wyjaniaj¹c i nie wysuwaj¹c ¿adnych wniosków.  Skoro wszystko le¿y jak na
d³oni, to nie ma czego wyjaniaæ. Gdy¿ to, co jest ewentualnie ukryte,
nie interesuje nas. (DF, 126)

Przyjêta przez Wittgensteina filozoficzna metoda, zdaj¹ca siê zrazu
wy³¹cznie krytyk¹ (burz¹c¹ to, co wielkie i wa¿ne), prowadzi do odkryæ
nieprzynosz¹cych nic, czego bymy wczeniej nie wiedzieli. Usuwa siê nie-
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jako to tylko, co staje nam na przeszkodzie, by zobaczyæ co, co zawsze
widzimy. To w³anie jest paradoksalne: wynikiem filozoficznych dociekañ
Wittgensteina jest uprzytomnienie sobie tego, co w pewnym wa¿nym sensie, ju¿ wiemy3.
To, co wiemy, gdy nas nie pytaj¹, a przestajemy wiedzieæ, gdy mamy
rzecz wyjaniæ, jest czym, co wymaga uprzytomnienia. (I co najwidoczniej z jakiego powodu uprzytomniæ sobie trudno). (DF, 89)

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e pozytywna koncepcja podmiotowoci,
jaka mo¿e powstaæ na bazie krytycznych analiz zjawisk psychicznych, ma
postaæ uprzytomnienia sobie tej znajomoci siebie, na gruncie której powstaje fa³szywa, potoczna autowyk³adnia4. Droga do wymagaj¹cej uprzytomnienia samowiedzy wiedzie od pogl¹du potocznego, poprzez jego krytykê, do pozytywnej koncepcji podmiotowoci, znanej nam, ale przyjmuj¹cej zdeformowan¹ postaæ w potocznych przekonaniach.
Znaczna czêæ Dociekañ filozoficznych, a niemal w ca³oci uwagi zawarte w tomach nazwanych ogólnie filozofi¹ psychologii, a wiêc Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie i Letzte Schriften über die
Philosophie der Psychologie, powiêcone s¹ analizie tego, co okrelamy
mianem zjawisk, aktów, procesów i stanów psychicznych. Sposób, w jaki
je sobie wyobra¿amy, wi¹¿e siê z ogólniejszym jeszcze wyobra¿eniem na
3
To samo, jak siê zdaje, ma na myli R. Rhees w swoim artykule powiêconym ocenie wartoci uprawiania filozofii w duchu Wittgensteina. Pisze w nim, ¿e filozofia uprawiana w sposób, o którym mówi autor Dociekañ, faktycznie nie przynosi ¿adnego po¿ytku  nie wiemy dziêki niej niczego, czego nie wiedzielibymy wczeniej, daje nam
jednak pewien typ wgl¹du, dziêki któremu docieramy do tego, czego nigdy nie osi¹gnêlibymy drog¹ budowania filozoficznych koncepcji. Mimo tego, zdaniem Rheesa, to
w³anie filozofowie, a wiêc ci, którzy owe koncepcje buduj¹, porzucaj¹c tego typu dzia³alnoæ, maj¹ najwiêksze szanse na dotarcie do prawdy. Cf. R. Rhees, The Fundamental
Problems of Philosophy, Philosophical Investigations 17 (1994), s. 573585.
4
Ten rodzaj wiedzy, rozumienia, które pojawia siê przed wszelkiego rodzaju refleksj¹, jest przedmiotem uwagi Malcolma. To w³anie owe przed-rozumienie, a nie refleksja nad rzeczywistoci¹, jest u Wittgensteina ród³em znaczenia pojêæ jêzyka, w którym
o wiecie mówimy. Pocz¹tków znaczeñ, zdaniem Malcolma, szuka on w prymitywnych,
instynktownych reakcjach na rzeczywistoæ, a nie w refleksji nad ni¹. Rodzaj wiedzy,
który wymaga uprzytomnienia, to rozumienie, które le¿y u podstaw mo¿liwoci pos³ugiwania siê jêzykiem, w którym na temat rzeczywistoci mówimy. Cf. N. Malcolm, Wittgenstein: A Religious Point of View, London: Routledge 1993, s. 91.
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temat tego, kim jestemy. Naszkicowana w tym artykule droga, która ma
wieæ do odnalezienia pozytywnej koncepcji podmiotowoci, czyni bezu¿ytecznym drobiazgowe przedstawianie przeprowadzanych przez Wittgensteina analiz. Dlatego te¿ omówi siê jedno tylko wybrane zjawisko psychiczne, by na podstawie jego b³êdnej wyk³adni zarysowaæ fa³szywy sposób rozumienia tego, kim jestemy. Analizowanym zjawiskiem bêdzie wyobra¿anie sobie czego.
Krytyka, jak¹ przeprowadza Wittgenstein analizuj¹c fenomeny naszego
¿ycia duchowego, wymierzona jest w pojmowanie ich jako aktów, stanów
lub procesów przebiegaj¹cych w naszym wnêtrzu, pojmowanym jako miejsce, gdzie zachodz¹. Myl¹c na przyk³ad o oczekiwaniu, wyobra¿amy sobie siebie wprawionych w pewien stan; snucie refleksji pojmujemy jako
proces zapocz¹tkowany i zakoñczony w naszym aparacie mózgowym, wolê
za wyobra¿amy sobie jako akt, na mocy którego powstaje impuls popychaj¹cy nas do okrelonego dzia³ania. Taki obraz ¿ycia duchowego silnie
trafia nam do przekonania, a w rezultacie uznajemy go za prawdziwy.
Mieæ jaki pogl¹d jest to pewien stan.  Stan czego? Duszy? Umys³u?
(DF, 213)

Sk¹d bierze siê w nas ³atwoæ uznania wyk³adni naszego ¿ycia psychicznego za co, co przebiega w naszym wnêtrzu? Jakie przekonanie sk³ania nas do uznania fenomenów ¿ycia psychicznego za zachodz¹ce w nas
procesy i akty? Jest nim myl, ¿e owe zjawiska, skoro s¹ nasze, to musz¹
w nas zachodziæ. To my mylimy, oczekujemy, chcemy itd.  aby byæ w³asnym, nasze ¿ycie psychiczne wymaga miejsca, gdzie mog³oby siê toczyæ.
I tak rodzi siê mit wnêtrza  wydzielonego miejsca w wiecie, miejsca, które jest wy³¹cznie nasze, i w tym sensie odizolowane od reszty wiata. A wraz
z tym mitem, obraz cz³owieka jako bytu zamkniêtego, bytu, który posiada
w³asny wiat wewnêtrzny.
Zjawiskiem, którego wyk³adnia odpowiada prezentowanemu powy¿ej przekonaniu w sposób wrêcz wzorcowy, jest analizowany przez Wittgensteina psychiczny fenomen wyobra¿ania sobie czego. Zawiera on w sobie konstytutywne dla przekonania o izolacji ¿ycia duchowego elementy.
Po pierwsze: wyobra¿anie sobie czego wydaje nam siê dzie³em okrelonego indywiduum i w tym sensie pozostaje niezale¿ne od zewnêtrznej rzeczywistoci.
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Opisujê komu pewien pokój, a potem, by siê przekonaæ, czy opis mój
zosta³ zrozumiany, polecam mu namalowaæ wed³ug tego opisu obraz
impresjonistyczny.  Cz³owiek ów maluje krzes³a, okrelane w moim
opisie jako zielone, na ciemnoczerwono; gdzie mówi³em ¿ó³to, tam
maluje na niebiesko.  Takie wra¿enie zrobi³ na nim ów pokój. A ja
powiadam: Bardzo dobrze; tak to wygl¹da. (DF, 368)

Po drugie za, nale¿y do grupy tych zjawisk, o których inni mog¹ siê
dowiedzieæ wy³¹cznie wtedy, kiedy zostan¹ im zakomunikowane, opisane
przez osobê, która co sobie wyobra¿a. Komunikacjê tak¹ wyobra¿amy
sobie w postaci fizycznego  za pomoc¹ s³ów  przekazywania czego, co
ma naturê psychiczn¹, co tkwi w naszym umyle i w postaci komunikatu
wêdruje do innego umys³u.
Tak przywyklimy do jêzykowego komunikowania siê w rozmowie, ¿e
zdaje siê nam, jakoby ca³y dowcip tej komunikacji polega³ na tym, i¿
kto drugi chwyta sens moich s³ów  co psychicznego  i ¿e niejako
wch³ania je do swego umys³u. (DF, 363)

W obu tych elementach pojawia siê w³aciwy dla potocznej wyk³adni
tego zjawiska jego zamkniêty charakter. Przeciwko takiemu jego pojmowaniu zwraca siê krytyczna analiza Wittgensteina. Wedle niego zjawiska
psychiczne takie jak wyobra¿anie sobie czego nie maj¹ charakteru procesu, który w nas przebiega, gdy¿ w ogóle nie maj¹ charakteru czego, co
zachodzi w izolacji. Miejsca odosobnienia to fikcja, która powstaje, gdy
próbujemy wyjaniæ sobie naturê naszego ¿ycia duchowego. Jak¹ drog¹
nale¿y pójæ, aby unikn¹æ tego rodzaju nasuwaj¹cej siê wyk³adni? Wittgensteinowska droga owiecenia wiedzie przez refleksjê nad jêzykiem. Filozof ów zwraca nasz¹ uwagê na u¿ycie wyra¿eñ, za pomoc¹ których o prze¿yciach mówimy.
Nie o to trzeba pytaæ, czym s¹ wyobra¿enia, ani o to, co siê dzieje, kiedy co sobie wyobra¿amy; lecz o to, jak u¿ywa siê s³owa wyobra¿enie. (DF, 370)

Sk¹d ten pomys³? Dlaczego Wittgenstein pyta o u¿ycie s³ów? Dlaczego nie chce przygl¹daæ siê poszczególnym prze¿yciom  koncentrowaæ na nich uwagi, gdy zachodz¹? Odpowied na to pytanie, w kontekcie
prowadzonych tu rozwa¿añ, jest prosta: owo przygl¹danie siê, które mia³o-
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by przybli¿yæ nam istotê zjawiska, zak³ada jego naturê jako wewnêtrznego, zachodz¹cego w nas, a wiêc ukrytego procesu. W samym podejciu
za³o¿one zosta³oby to, do czego dziêki niemu mielibymy dojæ. Dlatego
te¿ Wittgenstein rezygnuje z metody introspekcyjnej w docieraniu do istoty zjawiska i zwraca siê ku czemu, co wydaje siê nie dotyczyæ jego samego, ale s³owa, które ono nazywa. To w³anie charakterystyczne jest dla sposobu, w jaki myliciel ten prowadzi dociekania: zjawiska tradycyjnie rozpoznawane na podstawie introspekcyjnych wgl¹dów bada od strony u¿ycia
wyra¿eñ, za pomoc¹ których o nich mówimy. Zamiast ledziæ w sobie okrelony proces lub akt psychiczny, mamy przyjrzeæ siê u¿yciu pojêcia, które go nazywa5. W podejciu tym nie chodzi mu jednak o badania nad jêzykiem, które mia³yby prowadziæ do rozstrzygniêæ semantycznych (DF, 370) 
jego celem jest odwrócenie uwagi od wnêtrza pojmowanego jako miejsce,
na którym mo¿na j¹ skoncentrowaæ, a skierowanie jej, w stronê przeciwn¹ 
w stronê spo³ecznej matrix, faktycznego ród³a naszego ¿ycia psychicznego.
Widzenie i wyobra¿anie s¹ ró¿nymi zjawiskami.  S³owa widzieæ
i wyobra¿aæ maj¹ ró¿ne znaczenie! Ich znaczenia odnosz¹ siê do ca³ego mnóstwa wa¿nych sposobów ludzkiego zachowania, do zjawisk
ludzkiego ¿ycia. (K, 629)6
Gdy powtarzam sobie w myli abecad³o, co wtedy stanowi kryterium
tego, ¿e robiê to samo, co kto inny, kto te¿ je sobie po cichu powtarza?
Mog³oby siê okazaæ, i¿ i w jego krtani, i w mojej dzieje siê wtedy to
samo. (Podobnie, gdy obaj o tym samym mylimy, tego samego pragniemy itd.) Czy jednak u¿ycia s³ów: powtarzaæ sobie po cichu to
a to nauczylimy siê dziêki temu, ¿e wskazano nam jaki proces w krtani albo w mózgu? Czy nie mog³oby byæ równie dobrze tak, ¿e wyobra¿eniu g³oski a odpowiada³yby u mnie i u niego ró¿ne procesy fizjologiczne? Sêk w tym: Jak porównuje siê wyobra¿enia? (DF, 376)

5
Fakt tego, ¿e aby zrozumieæ, na czym polega istota okrelonego zjawiska psychicznego, jestemy sk³onni siêgaæ po metody introspekcyjne wynika, jak podkrela to Malcolm, z naszego uwarunkowania kultur¹ naukowo-techniczn¹. To ona ka¿e nam stawiaæ
pytania typu: co siê dzia³o gdy..., co w nas musia³o zajæ by... itd., pytania ca³kowicie nieadekwatne jeli chodzi o specyfikê zjawisk psychicznych. Cf. N. Malcolm, Wittgenstein: A Religious Point of View, London: Routledge 1993, s. 70.
6
Litera K w nawiasach okr¹g³ych, ³¹cznie z numerem odpowiedniej uwagi, odsy³a
do: L. Wittgenstein, Kartki, Warszawa: Wydawnictwo KR 1999.
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Refleksja nad sposobem u¿ycia wyra¿enia wyobra¿aæ co sobie
pozwala nam oderwaæ siê od pojmowania wyobra¿ania sobie jako czego,
co zachodzi w naszej g³owie. Wittgenstein zwraca nam uwagê na sposób, w jaki uczymy u¿ywania tych s³ów. Przyswajaj¹c sobie ich znaczenie,
nie wyszukujemy przecie¿ odpowiadaj¹cemu nazwie procesu w sobie 
wyra¿enia tego uczymy siê dziêki temu, ¿e wskazuje siê nam ogólnie rozpoznawaln¹ sytuacjê, w której zasadne jest jego u¿ycie. Myl ta wiedzie
do sedna problemu.
Wyra¿enia wyobra¿aæ co sobie nie uczymy siê tylko w odniesieniu do nas samych, czyli dla przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej. Uczymy siê go u¿ywaæ mówi¹c o wyobra¿eniach innych osób. Gdybymy wyra¿enie to odnosili do procesów tocz¹cych siê w naszym wnêtrzu, nie moglibymy mówiæ o wyobra¿eniach innych osób. Nie widzimy
przecie¿ obrazu, który pojawia siê przed oczyma duszy tych, którzy co
sobie wyobra¿aj¹, mimo to wiemy, co sobie wyobrazili. W ¿yciu codziennym nie mamy z tym k³opotu. Jak to robimy? Sk¹d wiemy, co wyobra¿aj¹
sobie inni? Odpowied na to pytanie wiedzie nas do kluczowej kwestii
kryterium poprawnoci u¿ycia s³ów.
Je¿eli potrafiê wyobraziæ sobie ból i je¿eli kto inny potrafi go sobie
wyobraziæ, a przynajmniej mówimy, ¿e to potrafimy  jak stwierdziæ,
czy dobrze go sobie wyobra¿amy, i na ile dok³adnie? (K, 535)
[...] Co stanowi kryterium czerwonoci pewnego wyobra¿enia? Dla niego, gdy ma je kto inny: to, co on mówi i czyni. Dla mnie, gdy ja sam je
mam: nic. (DF, 376)

O tym, co wyobrazi³ sobie kto inny, wiemy na podstawie tego, co
mówi i robi. Stwierdzenie to tylko na pozór jest banalne. Wypowiadaj¹c
siê na temat wyobra¿eñ innych, czym siê kierujemy i to, czym siê kierujemy nie mieci siê w naszym wnêtrzu, lecz jest kryterium zewnêtrznym.
Wniosek ten jest dla Wittgensteina bardzo wa¿ny. Dlaczego? Wydaje siê
przecie¿ trywialny. Do kryterium zewnêtrznego  jak siê zdaje  odwo³ujemy siê po prostu wtedy, gdy nie mo¿emy siê odwo³aæ do kryterium wewnêtrznego  w³aciwego kryterium rozstrzygaj¹cego kwestiê. Odwo³anie
siê do kryterium zewnêtrznego nie musi obalaæ przekonania o wewnêtrznoci zjawisk psychicznych  wystarczy tylko uznaæ kryterium wewnêtrzne za prymarne w stosunku do zewnêtrznego. Tymczasem  i na tym pole-
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ga oryginalnoæ myli Wittgensteina  kryterium zewnêtrzne nie tylko nie
pe³ni funkcji zastêpczej w stosunku do kryterium wewnêtrznego, ale jest
jedynym kryterium rozstrzygaj¹cym o naszych wyobra¿eniach. Innego kryterium po prostu nie ma.
Wniosek ten na pierwszy rzut oka wydaje siê zwyczajnie b³êdny. Jeli
nie istnieje kryterium wewnêtrzne, w jaki wiêc inny sposób rozpoznajemy,
co sobie wyobrazilimy? Przecie¿ nie ws³uchujemy siê we w³asne na ten
temat s³owa i nie przygl¹damy siê temu, co robimy?7 W ten sposób przecie¿, jak zosta³o to podkrelone, rozstrzyga kryterium zewnêtrzne. Jeli nie
istnieje kryterium wewnêtrzne, sk¹d wiemy, co sobie wyobrazilimy?
Aby odpowiedzieæ na to pytanie nale¿y, wedle metody Wittgensteina,
zdaæ sobie sprawê z b³êdu, który robimy s¹dz¹c, ¿e swoje stany rozpoznajemy, ¿e siê na przyk³ad od siebie o tym, co sobie wyobrazilimy, dowiadujemy.
W jaki sposób wiem na podstawie swego wyobra¿enia, jak naprawdê
ów kolor wygl¹da? [...] Nie widzê tu wprawdzie nic fioletowego, ale
gdy mi dasz kasetê z farbami, to ci ten kolor poka¿ê. Jak mo¿na wiedzieæ, ¿e potrafi siê pokazaæ fiolet, gdy...; czyli ¿e rozpozna siê ów
kolor widz¹c go? (DF, 388)

Sk¹d wiemy, co sobie wyobrazilimy? Wydaje nam siê, ¿e dzieje siê
to w nastêpuj¹cy sposób: odnosimy posiadane wyobra¿enie do wyobra¿anego przedmiotu (barwê, któr¹ mam na myli do barwy z kasety z farbami)
i stwierdzamy, czy podobieñstwo zachodzi, czy te¿ nie. Taka wyk³adnia
nasuwa nastêpuj¹ce wnioski: podobieñstwo, które ma zajæ, musi mieæ charakter nad-podobieñstwa  wyobra¿enie musi byæ bardziej podobne do
swego przedmiotu ni¿ wszelki obraz. Po drugie za  i to jest dla prowadzonych tu rozwa¿añ wa¿niejsze  nim przyst¹pimy do takiego porównania, musimy wiedzieæ  by ów obraz odnieæ do porównywanego z nim
przedmiotu  co sobie wyobrazilimy. Czym jest jednak owo to  co odnoszonego  skoro nie wiemy jeszcze, co sobie wyobrazilimy? Ca³a ta cereFakt, ¿e w³asnych stanów nie rozpoznajemy z oznak, po których rozpoznajemy stany innych osób, czyni z nich stany szczególne. Zrodzone w ten sposób poczucie wyj¹tkowoci stanów w³asnych sk³ania nas, jak pisze o tym Mounce, do przekonania o ich
prywatnym charakterze. Cf. H. Mounce, The Inner and the Outer, Philosophical Investigations 25 (2002), s. 68.
7
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monia wewnêtrznego porównania nie wyjania nam, sk¹d wiemy, co sobie
wyobrazilimy. Sk¹d wiêc to wiemy, jak siê tego dowiadujemy? W tym
w³anie tkwi sedno sprawy. Odpowied na to pytanie stanowi bowiem klucz
do tajemnicy istnienia wy³¹cznie kryteriów zewnêtrznych. O w³asnych
wyobra¿eniach niczego siê od siebie nie dowiadujemy8. Faktycznie mówimy o swoich wyobra¿eniach, ale nie na podstawie ich rozpoznania. Jak
to rozumieæ?
Kiedy co sobie wyobra¿amy, nie obserwujemy. To, ¿e obrazy pojawiaj¹ siê i znikaj¹, nie dzieje siê nam. Nie zaskakuj¹ nas one i nie mówimy
Patrz!.... (W przeciwieñstwie na przyk³ad do powidoków.) (K, 632)

Tym, co wydaje nam siê wskazywaæ na istnienie wewnêtrznego kryterium rozstrzygaj¹cego, czy i co sobie wyobra¿am, jest pewnoæ, ¿e mo¿emy obserwowaæ swoje ¿ycie i na tej podstawie posiadaæ o nim wiedzê.
Fakt ten wydaje nam siê oczywisty. Gdy co sobie wyobra¿amy, wiemy, ¿e
to robimy i wiemy, co sobie wyobra¿amy. Zdaniem Wittgensteina jednak,
mówi¹c w ten sposób, s³owa wiedzieæ u¿ywamy niew³aciwie. To, co
nazywamy wiedz¹, nie odnosi siê do naszych w³asnych stanów psychicznych. My owe stany mamy, ale to nie znaczy, ¿e o nich wiemy  w normalnym sensie tego s³owa.
Gdy filozofujemy, wydaje nam siê, ¿e s³owa wiem w odniesieniu
do stanów ducha zasadnie u¿ywa siê wy³¹cznie, jeli chodzi o w³asne stany
psychiczne. Zastosowanie go w odniesieniu do stanu innych osób jawi nam
siê jako pewne nadu¿ycie. Przekonanie to ma swoje ród³o w tym, ¿e czasami mylimy siê w ocenie stanów innych osób, a nigdy nie mylimy siê oceniaj¹c w³asne. I na tym w³anie polega paradoksalnoæ tej kwestii: to bowiem, co wydaje siê przemawiaæ za pe³n¹ prawomocnoci¹ u¿ycia tego
8
Kryterium zewnêtrzne w postaci klucza do rozumienia natury tzw. procesów psychicznych pojawia siê równie¿ w komentarzach N. Malcolma. Podkrelaj¹c, ¿e brak
kryterium wewnêtrznego  kryterium orzekania o stanach w³asnych  nie pozwala stanów tych uznaæ za prywatne, dodaje, ¿e istnienie kryteriów zewnêtrznych odgrywa istotn¹
rolê w wypowiedziach o nich. To bowiem, ¿e orzekaj¹c o stanach w³asnych nie potrzebujemy kryterium zewnêtrznego, nie znaczy, ¿e jest dla nas nieistotne. Kryterium to,
choæ niestosowane, tkwi w u¿ywanych przez nas pojêciach i tylko dlatego, ¿e jest, mo¿emy o swoich stanach mówiæ. Innymi s³owy: nie my potrzebujemy kryterium, potrzebuje go nasza mowa, by staæ siê zrozumia³a dla innych. Cf. N. Malcolm, Turning to
Stone, Philosophical Investigations 12 (1989), s. 101111.
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s³owa wy³¹cznie w odniesieniu do pierwszej osoby liczby pojedynczej, przemawia przeciwko sensownoci tego u¿ycia.
Mówi siê: Wiem, gdzie mo¿na by te¿ powiedzieæ: S¹dzê, lub Przypuszczam; gdzie mo¿na siê o czym przekonaæ. (Gdyby kto zechcia³
oponowaæ, ¿e mawiamy czasem: Muszê przecie¿ wiedzieæ, czy mam
bóle!, Tylko ty mo¿esz wiedzieæ, co czujesz itd., to winien przyjrzeæ
siê najpierw powodom wypowiadania takich zwrotów i ich celowi.
Wojna to wojna nie jest przecie¿ przyk³adem zasady to¿samoci.)
(DF, s. 309)

Gdybym móg³ wiedzieæ o tym, ¿e co sobie wyobra¿am, ¿e kogo
oczekujê, lub ¿e by³em wesó³  musia³bym równie¿ móc siê co do tego
myliæ, byæ pewnym lub w to w¹tpiæ. Tymczasem zdania typu: Przypuszczam, ¿e wyobra¿am sobie, jak bardzo mnie boli, czy te¿ S¹dzê, ¿e jestem wesó³ lub: By³em pewien, ¿e oczekiwa³em jego przyjcia, ale siê
myli³em, uznajemy za niedorzeczne. Tam, gdzie mo¿liwoæ niewiedzy jest
z góry wykluczona, nie mo¿na mówiæ o wiedzy.
Mogê wiedzieæ, co myli inny cz³owiek, ale nie, co ja sam mylê. (DF,
s. 310)

Jaki z tego wniosek? Z tego, ¿e na temat swoich stanów nie mo¿emy
posiadaæ wiedzy, wynika, ¿e wobec nich nie zajmujemy postawy poznawczej. Swoich stanów nie rozpoznajemy, nie s¹ one przedmiotem naszej obserwacji (nie mo¿emy ich widzieæ lepiej, gorzej lub wcale). Nie mog¹ byæ
przedmiotem naszej wiedzy, nie potrzebuj¹ kryterium orzekania na ich temat  my sami ¿adnego kryterium ich rozpoznawania nie posiadamy. W³asne
stany psychiczne nie s¹ wewnêtrznie rozpoznawane, bo nie maj¹ owej wewnêtrznej natury, któr¹ chcielibymy na zasadzie bezporedniej ich znajomoci im przypisaæ9. Jedynym istniej¹cym kryterium rozpoznania danego

9
Thornton zwraca uwagê na to, ¿e uznaj¹c czasowniki psychologiczne za odnosz¹ce
siê do wewnêtrznych czynnoci, kierujemy siê tym, ¿e u¿ywamy ich równie¿ w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Fakt ten jednak b³êdnie interpretujemy: istnienie prywatnego odniesienia tych czasowników nie oznacza, ¿e maj¹ one równie¿ prywatny
sens. Cf. S. Thornton, Sempiternity, Immortality and the Homunculus Fallacy, Philosophical Investigations 16 (1993), s. 311. Nie tylko znaczenie s³ów zale¿y od norm
publicznych, ale równie¿ to, co robimy, a czemu b³êdnie przypisywalibymy prywatny
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stanu, a bêdzie to zawsze stan innego, pozostaje wiêc kryterium zewnêtrzne10.
Zjawisko wewnêtrzne wymaga zewnêtrznych kryteriów. (Df, 580)

Ten wniosek jednak sprawy nie rozstrzyga. Istnienie zewnêtrznego
kryterium rozpoznania okrelonego stanu, w jakim znajduje siê dana osoba, nie przeczy wewnêtrznej naturze owego stanu, je¿eli tylko odró¿nimy
prze¿ycia wewnêtrzne od zewnêtrznych oznak i te ostatnie potraktujemy
jako skutek tych pierwszych. Kryterium zewnêtrzne odnosiæ siê bêdzie do
oznak, nie przecz¹c istnieniu procesu wewnêtrznego, ale istnienie to potwierdzaj¹c. Argument ten, choæ wydaje siê byæ s³uszny, zostaje przez Wittgensteina odrzucony.
Zwi¹zek pomiêdzy oznakami danego prze¿ycia  tym, co cz³owiek
robi, mówi, jak przy tym wygl¹da i w jakiej siê to odbywa sytuacji  i samym owym prze¿yciem wyobra¿amy sobie jako stosunek przyczyny do
skutku. Oznaki tego, ¿e kto sobie co wyobra¿a  podlegaj¹ce kryterium
zewnêtrznemu  staj¹ siê przejawem wewnêtrznego procesu (aktu lub stanu) wyobra¿ania sobie czego. Argumentacja Wittgensteina przeciwko takiej wyk³adni jest rozbudowana, tu jednak scharakteryzujemy jedynie jej
g³ówn¹ liniê. Stanowisko Wittgensteina wobec pojmowania oznak jako
widocznych przejawów niewidocznego dla oka innych procesu, mo¿na
okreliæ mianem agnostycyzmu. Opiera siê ono na zasadniczym argumencie, ¿e twierdzenie, i¿ oznaki zewnêtrzne musz¹ mieæ swoje umocowanie
w wewnêtrznym procesie lub akcie, równowa¿ne jest z twierdzeniem przeciwstawnym, a mianowicie, ¿e wewnêtrznie nie dzieje siê nic, co by je powodowa³o. Dlaczego? Gdy rozpoznajemy stan jakiej osoby (a rozpoznaniu, co warto przypomnieæ, podlegaj¹ wy³¹cznie stany innych), jako na
sens, od tego zale¿y. Cf. R. Norman, Public Reasons and the Private Language Argument, Philosophical Investigations 23 (2000), s. 293.
10
Hanfling zauwa¿a, ¿e istnienie kryteriów (zewnêtrznych) dla orzekania okrelonych
stanów psychicznych uchodzi naszej uwadze: we w³asnym przypadku ich nie stosujemy,
a w przypadku innych  np. czyjego bólu, nadziei, pewnoci itd.  rozpoznajemy je
automatycznie. Cf. O. Hanfling, Criteria, Conventions and Other Minds, [w:] Ludwig
Wittgenstein. Critical Assessments, t. II, ed. S. Shanker, London: Croom Helm, s. 229.
Automatyzm rozpoznania nie oznacza jednak, ¿e jego kryteriów nie bylimy w stanie
podaæ i ¿e to nie na nich wspiera siê rozpoznanie.
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przyk³ad straszne mêki, które prze¿ywa dana osoba, w ogóle nieistotne
pozostaje dla nas, czy spowodowa³ to wewnêtrzny proces, czy te¿ cierpienia te pojawiaj¹ siê bez ¿adnego niejawnego umocowania. Zak³adanie go
jest tyle samo warte co za³o¿enie przeciwne, dlatego te¿ jest zbêdne.
Ogóln¹ konkluzjê odnosz¹c¹ siê do owych analiz mo¿na  od strony
negatywnej  sformu³owaæ nastêpuj¹co. Gdy mówimy o wyobra¿aniu sobie czego, wyra¿enie nasze nie odnosi siê do wewnêtrznego procesu zachodz¹cego w naszym wnêtrzu (które w zale¿noci od tradycji ró¿nie mo¿emy okrelaæ), nawet gdyby taki proces rzeczywicie zachodzi³. Ka¿¹c
komu co sobie wyobraziæ, nie mo¿emy podaæ mu ¿adnych instrukcji co
do tego, jaki proces ma zapocz¹tkowaæ, przeprowadziæ i zakoñczyæ w swoim
wnêtrzu.
Powiada siê np. komu, kto ma odegraæ jak¹ rolê w teatrze: Musisz
sobie wyobraziæ, ¿e cz³owiek ów ma bóle, które ukrywa  nie daj¹c
mu ¿adnych dalszych wskazówek, nie mówi¹c, co w³aciwie ma robiæ.
St¹d owa analiza nie ma tu nic do rzeczy.  A teraz przygl¹damy siê
aktorowi, który wyobra¿a sobie ow¹ sytuacjê. (DF, 393)

Tym, co bierzemy pod uwagê mówi¹c o wyobra¿aniu sobie czego,
s¹ spo³eczne standardy, zgodnie z którymi ludzie wyobra¿aj¹ co sobie.
Fakt ten, co zosta³o ju¿ podkrelone, kieruje nas  chc¹cych dotrzeæ do
natury zjawisk psychicznych  we w³aciw¹ stronê. A raczej  co charakterystyczne dla filozofii Wittgensteina  odwraca od niew³aciwej. Dlaczego
spostrze¿enie, ¿e przy ocenianiu, czy zachodzi dane zjawisko psychiczne,
czy te¿ nie, odwo³ujemy siê jedynie do kryterium zewnêtrznego, jest tak
wa¿ne?
Bior¹c pod uwagê takie zjawiska, jak mylenie, weso³oæ, oczekiwanie, irytacja itd., wyobra¿amy sobie byt ludzki w postaci pojemnika, w którym zachodz¹, przebiegaj¹, dokonuj¹ siê akty i procesy psychiczne. Jestemy niejako od wewn¹trz wprawiani w okrelone stany. Stany te s¹ nasze, bo nikt inny ich nie ma. Wyobra¿enie to wiedzie nas do przekonania
o istnieniu cis³ej granicy pomiêdzy wnêtrzem jako miejscem naszego ¿ycia duchowego i zewnêtrzem, gdzie pada wzrok innych osób i gdzie one
same siê znajduj¹ (granicê tê przedstawiamy sobie jako granicê skóry ludzkiej). Granica ta pozostaje nieprzekraczalna dla wiedzy innych, którzy
nigdy nie mog¹ mieæ pewnoci, ¿e wiedz¹, co czuje osoba, który dany stan
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przejawia. Na tej zasadzie równie¿ i inni s¹ wobec jakiego mnie zamkniêci  ja zna ich o tyle, o ile odgadnie, domyli siê lub dowie od nich tego,
co oni sami o sobie wiedz¹. Taki obraz naszego ¿ycia psychicznego  niezwykle silnie trafiaj¹cy nam do przekonania  towarzyszy pojmowaniu cz³owieka jako monady, bytu zamkniêtego, maj¹cego bezporedni dostêp wy³¹cznie do samego siebie. Przekonanie o uprzywilejowanym dostêpie do
w³asnego ¿ycia duchowego i domylny charakter wiedzy o stanach innych
osób (niekwestionowany brak pewnoci co do tego, co myl¹ i czuj¹) owocuje przekonaniem o izolacji bytów ludzkich wzglêdem siebie, izolacji,
z któr¹ w ¿yciu codziennym faktycznie nie mamy do czynienia.
Tymczasem do naszych zwyczajnych dowiadczeñ nale¿y to, ¿e czêsto wiemy, co myl¹ i czuj¹ inni ludzie, a nieraz mamy co do tego pewnoæ
(patrz¹c na kogo prze¿ywaj¹cego straszne mêki, wiemy, ¿e cierpi, nie tylko to przypuszczamy). Paradoksalnie bowiem sytuacje, w których inny cz³owiek bywa dla nas zagadk¹, lub w których nie potrafimy zrozumieæ czyjego postêpowania, oznacza w³anie, ¿e ¿ycie psychiczne innych ludzi jest
przedmiotem naszej wiedzy, a wiêc i przypuszczeñ, pomy³ek. Izolacja, której
faktycznie brak na poziomie codziennego ¿ycia z innymi, pojawia siê jednak natychmiast, gdy istotê tak zwanego ¿ycia duchowego staramy siê sobie wyjaniæ.
Znajomoæ ró¿nicy pomiêdzy rozumieniem, które faktycznie kszta³tuje nasze ¿ycie, a wyk³adni¹, jaka siê pojawia, gdy zaczynamy je sobie
wyjaniaæ, jest w³anie t¹ wiedz¹, któr¹ zdaniem Wittgensteina mo¿na zdobyæ w³aciwie uprawiaj¹c filozofiê. Ujrzawszy, na czym polega fa³sz
naszych przekonañ, docieramy do tego, co wiemy, choæ nie uprzytamniamy sobie tego w³anie z powodu fa³szywych  choæ posiadaj¹cych walor oczywistoci  naszych pogl¹dów. Wiedza, która stanowi cel filozofowania, to rozumienie, które pozwala nam poruszaæ siê w wiecie, rozeznawaæ siê w nim, zanim jeszcze zaczniemy siê zastanawiaæ nad tym, jak
to robimy. Zapytani, czy posiadamy wiedzê na temat w³asnych stanów psychicznych (czy wiemy, ¿e je mamy), odpowiemy, ¿e tak, na co dzieñ wcale
nie dokonuj¹c ich rozpoznania. Pytani o to, czy mo¿emy byæ pewni tego,
co czuj¹ inni, odpowiemy, ¿e nie jest to mo¿liwe, mimo ¿e nieraz tej pewnoci dowiadczamy. Analizy Wittgensteina docieraj¹ do stanu sprzed owych
odpowiedzi i w tym sensie siêgaj¹ do tego, co ju¿ wiemy. Jaka koncepcja
podmiotu rysuje siê na gruncie w ten sposób uprzytomnionej wiedzy?
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Porzucaj¹c b³êdne przekonania dotycz¹ce postaci naszego ¿ycia psychicznego, przestajemy jawiæ siê sobie jako byt, który choæ posiada poznawczy przywilej przejrzystoci wewnêtrznej, pozostaje zamkniêty wobec wszystkiego, co nie jest nim samym. Nasze ¿ycie duchowe traci charakter wyobcowania, a w³asnoæ, nale¿enie do nas ¿ycia duchowego nabiera innego sensu. Kwestie te wydaj¹ siê najmocniej akcentowanym rysem koncepcji podmiotu wyrastaj¹cej z analiz Wittgensteina.
Nasze ¿ycie psychiczne nie ma wedle niego charakteru prywatnego, lecz
publiczny. Paradoksalnie bowiem to, co zgodnie z naszym wyobra¿eniem
zalega nasze wnêtrze i pozostaje dla tego, co na zewn¹trz niejawne, jest
w³anie sposobem naszego ujawniania siê w wiecie (choæ czasami pojawia siê w modi udawania i ukrywania). Emocje, uczucia, to, co okrelamy
mianem stanów psychicznych, to sposób, w jaki siê w wiecie ujawniamy.
W przeciwieñstwie do wyobra¿enia zamkniêtego charakteru prze¿yæ wewnêtrznych, jestemy bytem otwartym.
W uznaniu publicznego  jawnego  charakteru naszego ¿ycia duchowego stoi nam na przeszkodzie oczywistoæ faktu, ¿e kiedy czego doznajemy, co prze¿ywamy, to nikt inny tego nie ma. Dane uczucie, doznanie mamy w³anie my, nikt inny. W³asnoæ w postaci ja  nikt inny
nie ma jednak charakteru w³asnoci posiadanej rzeczy. Jaki charakter ma?
Na czym polega specyfika ¿ycia duchowego?
Odpowied na to pytanie wymaga innego rozumienia podmiotu ni¿
jako bytu izolowanego. Bior¹c pod uwagê wynik analizy stanów psychicznych, pozwalaj¹cy okreliæ je jako ludzkie sposoby ujawniania siê, podmiot nie tyle jest tym, co ma w sobie (czym niejawnym), ile tym, jak siê
ujawnia (czym jawnym). Jego istot¹ jest sposób, w jaki staje siê jawny, nie
za to, co mia³oby stanowiæ jego uposa¿enie. Treæ wewnêtrzna, któr¹
wydajemy siê byæ nape³nieni, trac¹c charakter bycia czym zamkniêtym,
(od)zyskuje charakter publiczny. Wspólnotowy charakter w³asnego ¿ycia
duchowego uwidacznia siê w tym, ¿e bycie podmiotem, a wiêc czym, co
siê ujawnia w okrelony sposób, wymaga istnienia norm publicznych.
Otwarcie podmiotu, o jakim tu mowa, zdaje siê nieæ ze sob¹ znikniêcie tak zwanej sfery immanencji, to za rzekomo prowadzi do zaniku
to¿samoci osobowej. Tymczasem na co dzieñ z w³asn¹ identyfikacj¹ nie
mamy problemów. Nie dokonujemy jej co prawda poprzez akt refleksji nad
swoim wnêtrzem  ale faktem jest, ¿e nie gubimy siebie. W jakim wiêc
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teraz sensie mo¿emy byæ sob¹? Czy publiczny charakter naszych prze¿yæ
nie jest fikcj¹? Idea podmiotu izolowanego, przewodz¹ca naszej potocznej
wyk³adni, utrzymuje jednoæ podmiotu nazywaj¹c j¹ jednoci¹ wewnêtrzn¹. Czy koncepcja podmiotu otwartego zrywaj¹cego z t¹ ide¹ nie przemawia przeciwko naszemu poczuciu to¿samoci? Co siê z nim dzieje, jeli
przestajemy go wspieraæ na w³asnoci posiadanych prze¿yæ?
Troska o zachowanie to¿samoci w koncepcji podmiotu otwartego jest
zbyteczna, gdy¿ wraz z ow¹ otwartoci¹ sfera immanencji nie znika, lecz
ulega przesuniêciu. Wittgensteinowskie podejcie ujmuje podmiot w cis³ym zwi¹zku z tym, co ca³a nowo¿ytna tradycja uznawa³a za sferê podmiotowi obc¹: z innymi ludmi i wiatem, w którym ¿yjemy. Konstytutywna dla podmiotu rola owego zwi¹zku nie pozwala traktowaæ cz³owieka jako
bytu, który istnieje ze wzglêdu na w³asn¹ sferê prywatn¹. Podmiot w ujêciu Wittgensteina o tyle jest, o ile anga¿uje siê w wiat wspólny. Nie oznacza to jednak, ¿e nie istniej¹ poszczególne osoby, ¿e podmiot uczestniczy
w nadrzêdnej wobec siebie podmiotowoci. Chodzi raczej o to, ¿e sposób,
w jaki siê ujawniamy jako takie a nie inne indywiduum, musi zostaæ zobiektywizowany na gruncie wiata wspólnego. Nic bowiem, czym podmiot
jest, by nim w³anie by³, nie pochodzi od niego samego. ród³o sposobu,
w jaki jestemy, bije na zewn¹trz.

A HUMAN BEING AS AN OPEN SUBJECT

AN ATTEMPT OF A POSITIVE CHARACTERISTIC OF A SUBJECT
IN WITTGENSTEINS PHILOSOPHY OF PSYCHOLOGY

Summary
The aim of the essay is to give a positive theory of the status of a subject in Wittgensteins late writings. His analyses of psychological phenomena such as: thinking, wanting, hoping etc., form a picture of human being, but from negative side
only. In defining a man a negative answer is much easier to find  the problem arise
when we try to formulate a positive one. We know that a man is not isolated being
but who is he? The supposed Wittgensteins answer is that a man is a being whose
humanity lies outside of him. The source of his spiritual life comes from the
outer, from the region which traditionaly we count as strange for us.
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Quine zidentyfikowa³ w tradycji empiryzmu zachodniego; orzek³, ¿e s¹ b³êdne i odrzuci³ je. To samo uczyni³ Davidson wzglêdem dogmatu wskazanego przez siebie. Jego praca jednak pozostawia czytelnika z zagadk¹, co
dok³adnie mia³ na myli. Podajemy ni¿ej jej rozwi¹zanie.
Pierwsz¹ wskazówk¹ jest zapowied Davidsona, i¿ jego intencj¹ jest
zniesienie mo¿liwoci relatywizmu. Oznacza to, ¿e wynik interpretacji zawsze musi prowadziæ do tego, ¿e dualizm schematu pojêciowego i treci
czyni relatywizm mo¿liwym, za jego odrzucenie powoduje, i¿ dla relatywizmu, przynajmniej w pewnej jego postaci, miejsca ju¿ nie ma. Drug¹
wskazówk¹ jest pointa artyku³u, w której Davidson zaznacza, i¿ odrzucaj¹c pojêcie schematu pojêciowego, nie rezygnuje bynajmniej z pojêcia prawdy obiektywnej, czyli prawdy jednej dla wszystkich. Zasadnicze znaczenie
ma równie¿ nacisk, jaki Davidson k³adzie na to, i¿ treæ, o której mowa,
mia³aby byæ ca³kowicie nieupostaciowana. Dwukrotnie u¿ywa on w zwi¹zku
z tym wyra¿enia nie zinterpretowana [5, s. 285, 297]. Wiele cennych
wskazówek zawiera tak¿e fragment, w którym Davidson omawia odpowiadanie jako jedn¹ z mo¿liwych relacji miêdzy jêzykiem a dowiadczeniem lub wiatem [5, s. 292]. Pisze:
Problem polega na tym, ¿e pojêcie odpowiadania ogó³owi dowiadczeñ, podobnie jak pojêcie odpowiadania faktom czy bycia prawdziwym wobec faktów, nie dodaje nic zrozumia³ego do prostego pojêcia
bycia prawdziwym. Mówienie raczej o dowiadczeniu zmys³owym ni¿
o wiadectwach, czy po prostu o faktach, jest wyrazem pewnego pogl¹du na ród³a albo naturê tych wiadectw i nie dodaje ¿adnego bytu
nowego rodzaju do uniwersum, na podstawie którego testuje siê schematy pojêciowe. Ogó³ wiadectw zmys³owych, o ile nie ma innego rodzaju wiadectw, jest tym, czego potrzebujemy, i, co sprawia, ¿e nasze
zdania i teorie s¹ prawdziwe. Nic jednak, ¿adna rzecz, nie czyni zdañ
ani teorii prawdziwymi: ani dowiadczenie, ani pobudzenia nerwowe,
ani wiat. To, ¿e dowiadczenie jest takie-a-takie, ¿e nasza skóra zosta³a ogrzana lub nak³uta, ¿e wszechwiat jest skoñczony, te fakty, jeli
wolimy mówiæ w ten sposób, czyni¹ zdania i teorie prawdziwymi. Jeszcze trafniej mo¿na to uj¹æ, nie odwo³uj¹c siê do faktów; zdanie Moja
skóra jest ciep³a jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy moja skóra
jest ciep³a. Nie ma tu mowy o fakcie, wiecie, dowiadczeniu, czy wiadectwie. [5, s. 292]
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Jeli dobrze rzecz rozumiemy, Davidson twierdzi tu, ¿e orzeczenie
prawdziwoci zdania nie anga¿uje ¿adnych przedmiotów poza nim samym.
Jak s¹dzimy, wyra¿a tak myl, i¿ prawdziwoæ nie jest zakamuflowanym
stosunkiem, zatem zdania j¹ stwierdzaj¹ce nie g³osz¹ ani stosunku do przedmiotu wyró¿nionego, ani te¿ nie maj¹ charakteru egzystencjalnego. (W³asnoci, które nie s¹ zakamuflowanymi stosunkami, bêdziemy nazywaæ w³asnociami w sensie cis³ym.) By rzecz wyjaniæ, rozpatrzmy obie mo¿liwoci. Odnonie do pierwszej wyjaniamy, ¿e zakamuflowanym stosunkiem do przedmiotu wyró¿nionego jest na przyk³ad prawoæ, jeli rozumieæ j¹ jako odniesion¹ do pewnego konkretnego kodeksu, podobny charakter maj¹ te¿ takie pojêcia, jak: chrzecijañstwo, arystotelizm czy stalinizm. cilej za: P jest zakamuflowanym stosunkiem do przedmiotu wyró¿nionego, gdy istnieje taki stosunek Q i przedmiot wyró¿niony a, ¿e
P(x) º Q(x, a).
Postawienie sprawy w ten sposób kaza³oby zastanowiæ siê nad statusem takich przedmiotów, jak ogó³ mo¿liwego dowiadczenia, ogó³ faktów
[por. 6, s. 41] czy wiat. Bowiem po uznaniu prawdziwoci za w³asnoæ
w sensie cis³ym, zgodnoæ zdañ z nimi mo¿e byæ traktowana jedynie metaforycznie. A poniewa¿ nie ma ¿adnych innych wa¿nych kontekstów, w których o rzeczach tego rodzaju mówimy, narzuca siê myl, ¿e byæ mo¿e Davidson sk³onny by³by twierdziæ, ¿e, choæ istnieje jego skóra, nie ma czego
takiego, jak wiat rozumiany jako ogó³ tego, co istnieje, jak i to, ¿e, choæ
jego skóra zosta³a ogrzana, nie ma czego takiego, jak wiat rozumiany
jako ogó³ tego, co ma miejsce; a tak¿e to, i¿, o ile istniej¹ dowiadczenia
ciep³a, nie ma czego takiego jak ogó³ mo¿liwego dowiadczenia itd. Zarówno bowiem wiat, jak i ogó³ mo¿liwego dowiadczenia istniej¹ jedynie
w metaforze, czyli nie istniej¹ naprawdê.
Sam Davidson nie wzdraga siê przed wyg³aszaniem metafor tego rodzaju. Pisze na przyk³ad:
[...] prawdê mo¿na wyjaniæ przez odwo³anie siê do relacji miêdzy jêzykiem a wiatem, [...] analiza tej relacji dostarcza nam wgl¹du w to,
w jaki sposób poprzez wypowiadanie zdañ udaje siê nam czasem powiedzieæ co, co jest prawdziwe. [6, s. 34]
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¯¹da³by jednak zapewne, by o tym, ¿e s¹ one metaforami, nie zapominaæ.
Stwierdzenia powy¿sze domagaj¹ siê komentarza. Nale¿y bowiem
odró¿niæ wiat od wszechwiata. Zatrzymajmy siê przez chwilê przy pierwszym z tych okreleñ. Na to, i¿ wiat nie jest przedmiotem podobnym do
przedmiotów materialnych pierwszy zwróci³ uwagê Immanuel Kant. W Krytyce czystego rozumu istnienie w podstawowym sensie przyznaje on jedynie przedmiotom fizycznym. wiat nie jest za dla niego czym, czemu
mo¿na przypisaæ istnienie w tym samym sensie. Jest on ide¹ rozumu praktycznego.
Przyk³adem drugiego rodzaju w³asnoci  bêd¹cych zakamuflowanym stosunkiem  jest ojcostwo. Powiedzieæ bowiem o kim, ¿e jest ojcem, to tyle, co stwierdziæ, ¿e istnieje kto, kto jest jego dzieckiem, czyli
kto, z kim pozostaje on w stosunku ojcostwa. cile za: powiemy, ¿e P
jest zakamuflowanym stosunkiem, a tym samym P(x)  zakamuflowanym
zdaniem egzystencjalnym, gdy istnieje taka relacja R, ¿e
P(x) º $y: R(x, y).
Mo¿na rozwa¿yæ pytanie, czy nie jest tak z prawdziwoci¹  czy mówi¹c o zdaniu, ¿e jest prawdziwe, nie twierdzimy tym samym, ¿e istnieje
co, z czym zdanie to pozostaje w pewnej relacji; rzeczami tego rodzaju
mog³yby byæ fakty lub dowiadczenia. Jak rozumiemy, Davidson daje odpowied przecz¹c¹ [por. 6, s. 51 i n.].
Podsumowuj¹c: obydwa mo¿liwe sposoby rozumienia orzeczeñ prawdziwoci jako orzeczeñ zachodzenia zakamuflowanego stosunku Davidson, ma, jak s¹dzimy, na myli twierdz¹c, ¿e ¿adna rzecz nie czyni zdañ
prawdziwymi. Odrzuca zatem zarówno twierdzenie, i¿ pewien wyró¿niony
przedmiot, jak na przyk³ad rzeczywistoæ, czyni zdania prawdziwymi, jak
i twierdzenie, i¿ ka¿demu zdaniu mo¿na przypisaæ pewien przedmiot, na
przyk³ad fakt, który czyni³by go prawdziwym.
Dodajmy, i¿ odrzucenie tych sensów, w których co mog³oby czyniæ
zdania prawdziwymi, oznacza zgodnie z odczytaniem Rortyego, i¿ zdaniem Davidsona
Pozbawione s¹ sensu spory miêdzy realizmem i antyrealizmem, skoro
zak³adaj¹ one bezprzedmiotow¹ i myl¹c¹ koncepcjê przekonañ czynionych prawdziwymi [19, s. 128] (t³um. J. Kmita [9, s. 158]).
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Skoro jednak, z drugiej strony, Davidson dopuszcza mówienie, ¿e fakty
czyni¹ zdania prawdziwymi, musi inaczej rozumieæ tu s³owo czyniæ. Jeli dobrze rzecz odczytalimy, z dwuznacznoci¹ t¹ mamy do czynienia
tak¿e w mowie potocznej. Jeli kto jest ojcem, to mówimy, ¿e jego dziecko czyni go ojcem  odpowiada to jednemu ze wspomnianych przed chwil¹ sensów czynienia  temu, w którym tworzy ono zakamuflowane zdanie egzystencjalne  nie o to wiêc chodzi. Jeli jednak dany koñ jest szybki,
mo¿emy powiedzieæ te¿, ¿e czyni¹ go takim jego miênie. W pierwszym
przypadku rzecz, która sprawia, ¿e inna posiada pewn¹ cechê, jest niezale¿nym od niej przedmiotem, w drugim za rzecz ta jest czym ontologicznie zale¿nym. Mo¿na bowiem nie mieæ dzieci, koñ nie mo¿e jednak nie
posiadaæ miêni. cile bior¹c, w drugim sensie, jeli y sprawia, ¿e x jest P,
to istnieje takie przyporz¹dkowanie f, ¿e
y = f(x),
oraz istnieje taka w³aciwoæ Q, ¿e
P(x) ® Q(y).
W przyk³adzie z koniem w³asnoci¹ Q miêni konia jest ich si³a. Jednokierunkowoæ zale¿noci miêdzy P(x) a Q(y) bierze siê st¹d, ¿e miênie
mog¹ nie byæ jedyn¹ rzecz¹, która czyni konia szybkim (mog¹ to byæ te¿
d³ugie nogi itp.).
Mniemamy, ¿e w owym sensie, w którym fakty wedle Davidsona czyni¹ zdania prawdziwymi, ma on na myli fakty w sensie, w którym s¹ one
ontologicznie zale¿ne od zdañ, którym odpowiadaj¹. Zale¿noæ ta polega
na reifikacji, to jest faktem odpowiadaj¹cym zdaniu p jest to, ¿e p. Wskazuje na to przytoczone zdanie:
To, ¿e dowiadczenie jest takie-a-takie, ¿e nasza skóra zosta³a ogrzana
lub nak³uta, ¿e wszechwiat jest skoñczony, te fakty, jeli wolimy mówiæ w ten sposób, czyni¹ zdania i teorie prawdziwymi. [5, s. 292]

Natomiast w³asnoæ faktów, która sprawia, ¿e odpowiadaj¹ce im zdania s¹ prawdziwe, to zachodzenie. Poniewa¿ za zachodzenie odpowiedniego faktu wyczerpuje warunki prawdziwoci zdania, zale¿noæ miêdzy
prawdziwoci¹ zdañ a zachodzeniem faktów jest dwustronna i mo¿na wyraziæ j¹ s³owami:
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Zdanie «p» jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy to, ¿e p, jest
prawd¹.
Davidson pomija ten etap rozwa¿añ i od razu przechodzi do zrównowa¿enia prawdziwoci zdania z zachodzeniem tego, co ono stwierdza, podaj¹c przyk³adowe zdanie o schemacie:
Zdanie «p» jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy p. [por. 5,
s. 292]
Komentarz, jakim przyk³ad ten opatruje, mianowicie zdanie:
Nie ma tu mowy o fakcie, wiecie, dowiadczeniu czy wiadectwie. [5, s. 292],
dodatkowo potwierdza, i¿ ma prawdziwoæ za w³asnoæ cis³¹. Jeli s³uszna jest nasza interpretacja (lub podobna), twierdzenie Davidsona, i¿ fakty
czyni¹ zdania prawdziwymi, w ¿aden sposób nie zadaje k³amu jego wczeniejszemu stwierdzeniu, i¿ tak nie jest. Mamy tu bowiem do czynienia z ró¿nymi sensami s³owa czyniæ.
S¹dzimy, ¿e uznanie przez Davidsona prawdziwoci za w³asnoæ
w sensie cis³ym i ontologiczne powi¹zanie faktów ze zdaniami oznacza
tak¿e, i¿ jego zdaniem pojêcie faktu nie ma ¿adnego innego sensu, jak wy³o¿ony tu sens reifikatywny. Tak naszym zdaniem nale¿y rozumieæ jego
stwierdzenie, i¿ nie ma czego takiego jak fakty [6, s. 51 i n.]. Radykalnoæ
tej wypowiedzi ma naszym zdaniem oznaczaæ, i¿ fakty nie s¹ niczym rzeczywistym, s¹ jedynie idealne.
Podane wy¿ej tropy ukierunkowuj¹, ale nie daj¹ jasnej odpowiedzi.
W³aciwe odczytanie wymaga namys³u nad ca³oci¹ prac autora. Oto, co
uda³o nam siê odgadn¹æ.

1. Dualizm schematu pojêciowego i treci
Naszym zdaniem wedle Davidsona dualizm schematu pojêciowego
i treci g³osi:
Ka¿dy jêzyk pozostaje w pewnej relacji ze wiatem.
W³asnoci¹ jêzyków, która mia³aby odpowiadaæ za charakter ich relacji ze wiatem, mia³by byæ schemat pojêciowy. Jêzyki w ten sam sposób
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powi¹zane ze wiatem posiada³yby ten sam schemat. Dlatego w³anie Davidson pos³u¿y³ siê w nazwie tego pogl¹du wyra¿eniem schemat pojêciowy nie za jêzyk, jako pojêciem ogólniejszym.
Drugim terminem jest treæ. Oznacza on tyle, co wiat lub dowiadczenie. Naszym zdaniem jednak, skoro dowiadczenie jest czêci¹ wiata,
wystarczy mówiæ o dualizmie schematu pojêciowego i wiata. Dlatego nie
rozdzielamy dualizmu schematu pojêciowego i treci na dualizm schematu
i wiata oraz schematu i dowiadczenia, ale mówimy o jednym dualizmie:
schematu i wiata. Czujemy siê do tego upowa¿nieni tak¿e dlatego, ¿e sam
autor pos³u¿y³ siê wyra¿eniem dualizm schematu i wiata w ostatnim
ustêpie omawianego artyku³u. Ponadto pisze:
Treæ empiryczna wyjaniana jest z kolei przez odwo³anie siê do faktów, wiata, dowiadczenia, wra¿eñ, ca³oci doznañ zmys³owych czy
czego podobnego. [5, s. 287]

Przydawka empiryczny znaczy tu zatem tyle, co przynale¿ny dowiadczeniu lub poznawany na podstawie dowiadczenia. Pisze te¿:
Omawiana propozycja nie sprowadza siê do tezy, ¿e doznania, pobudzenia nerwowe, dane czy wra¿enia zmys³owe s¹ jedynym przedmiotem jêzyka. Istnieje co prawda teoria, wedle której mówienie o domach
na Elm Street powinno byæ w ostatecznej instancji rozumiane jako
mówienie o danych zmys³owych czy percepcjach, ale takie redukcjonistyczne pogl¹dy s¹ tylko skrajn¹ i niedaj¹c¹ siê utrzymaæ wersj¹ omawianego tu stanowiska ogólnego. [5, s. 291292]

Musimy w zwi¹zku z tym zaprotestowaæ przeciw ujmowaniu dualizmu schematu pojêciowego i treci jedynie jako dualizmu schematu pojêciowego i dowiadczenia. Czyni to miêdzy innymi Kmita. Do s³owa treæ,
wystêpuj¹cego w nazwie tego pogl¹du, dodaje on systematycznie ujêt¹
w nawias przydawkê empiryczna [9, s. 35]. Pogl¹d ten wyjania nastêpuj¹co:
jest to pojêcie jêzyka jako schematu systematycznie porz¹dkuj¹cego
czy organizuj¹cego treci empiryczne, niechby tylko znaczenia bodcowe Quinea [9, s. 48]

w innym miejscu za:
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By³by to dogmat konstatuj¹cy, i¿ ca³okszta³t analogicznych w zasadzie dla wszystkich ludzi, przedpojêciowych jeszcze, danych dowiadczenia, obojêtnie: czy artyku³owanych jako dane zmys³owe, czy te¿
wyniki oddzia³ywania sytuacji fizycznych na neurofizjologiczne zakoñczenia systemów nerwowych organizmów ludzkich  w przypadku
Quinea idzie oczywicie o to drugie, klasyfikowany jest wedle ró¿nych schematów pojêciowych. Kiedy za ró¿ne s¹ schematy pojêciowe
w³aciwe poszczególnym zbiorowociom ludzkim, u¿ywanym przez nie
jêzykom, ró¿ne s¹ te¿ organizowane przez te schematy klasyfikacje
umeblowania wiata. [9, s. 5152].

Musimy jednak przyznaæ, i¿ pewne symptomy zdaj¹ siê wskazywaæ
na poprawnoæ takiego odczytania. Nale¿¹ do nich polemiki, które Davidson toczy w omawianym artykule. Whorfowi nies³usznie, Quineowi za
s³usznie zarzuca on ów dualizm w³anie ze wzglêdu na dowiadczenie.
Davidson przytacza jednak wypowied drugiego z nich:
Uporczywie rozbijamy rzeczywistoæ na mnóstwo identyfikowalnych
i odró¿nialnych przedmiotów. [15, s. 1]

Potwierdza ona, i¿ przeciwstawienie schematu pojêciowego dowiadczeniu jest i dla Quinea niewiele wiêcej wa¿ne od przeciwstawienia go
wiatu.
Innym symptomem jest to, ¿e Davidson wykorzystuje pojêcie treci
empirycznej do wyjanienia relatywizmu pojêciowego. Jednak¿e relatywizm
pojêciowy nie jest dla Davidsona cile zwi¹zany z dualizmem schematu
pojêciowego i treci; nie jest te¿ z nim cile zwi¹zana treæ empiryczna,
bowiem mo¿e jedynie pos³u¿yæ jako podpora relatywizmu pojêciowego
[5, s. 287], nie jest za jego momentem istotnym. Ponadto, jak zaznaczylimy, treæ empiryczn¹ Davidson rozumie w zasadzie jako wiat lub dowiadczenie, Kmita za zdaje siê zawê¿aæ jej znaczenie tylko do czêci drugiej.
Ogólnie bior¹c, wymienione symptomy nie potwierdzaj¹, i¿ dualizm
schematu pojêciowego i treci nale¿y ograniczaæ do dowiadczenia. Przeciwnie, koñcowy akapit artyku³u wskazuje, i¿ dualizm w odniesieniu do
wiata rzeczy Davidson ma za istotniejsz¹ jego postaæ. Dodaæ jeszcze nale¿y, i¿ schemat pojêciowy w jego ujêciu mo¿e wp³ywaæ na umeblowanie
wiata nie tylko poprzez zwi¹zek z dowiadczeniem, ale mo¿e to tak¿e
czyniæ bezporednio. wiadczy o tym to, co pisze on w tej partii tekstu,
w której omawia podstawowe metafory trzeciego dogmatu. Pisze:
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[...] co jest jêzykiem zwi¹zanym ze schematem pojêciowym niezale¿nie od tego, czy przek³ad jest mo¿liwy, czy te¿ nie, jeli pozostaje w pewnej relacji [...] z dowiadczeniem (przyrod¹, rzeczywistoci¹, doznaniami zmys³owymi). [5, s. 290].

Zwi¹zek jêzyka ze wiatem stawia zatem na równi ze stosunkiem do
dowiadczenia. Ogólnie bior¹c, niewykluczony jest nawet, jak s¹dzimy,
taki wariant dualizmu schematu pojêciowego i treci, przy którym schemat
pojêciowy zwi¹zany jest z dowiadczeniem dopiero poprzez wiat tak, i¿
zachodzi pewna relacja miêdzy nim a wiatem ca³ym, a w konsekwencji
dopiero z dowiadczeniem jako czêci¹ wiata.
Kwestiê dowiadczenia wyjani dodatkowo nastêpuj¹ca uwaga. Otó¿
przejawem dualistycznego sposobu mylenia jest nie tylko pogl¹d, i¿ zachodzi relacja miêdzy jêzykiem a wiatem, czyli ogó³em rzeczy w ogóle,
ale tak¿e miêdzy jêzykiem a dowolnym wycinkiem wiata, okrelonym jako
ogó³ rzeczy pewnego okrelonego rodzaju. W roli zwi¹zanych z jêzykiem
ogó³ów mo¿e wyst¹piæ w³anie ogó³ dowiadczeñ, ogó³ przedmiotów idealnych, ogó³ osób, ogó³ wartoci i tym podobne.
Gdy przychodzi wyjaniæ trzecie s³owo  dualizm  musimy przyznaæ, jestemy stropieni. S³owo to bowiem oznacza dwoistoæ. U¿ywamy
go, by orzec, ¿e tam, gdzie mog³oby byæ jedno, trzy lub wiêcej, jest jednak
dwoje. Jednak¿e, jeli nasza interpretacja jest s³uszna, dualizm schematu
pojêciowego i treci pogl¹du liczbowego w sobie nie zawiera. Podejrzewamy wiêc, i¿ na drodze metonimii Davidson u¿y³ go w sensie przeciwstawienia. Mowa wiêc jest raczej o przeciwstawieniu schematu pojêciowego
wiatu. W istocie chodzi jednak o samo istnienie zwi¹zku. Dlatego te¿ lepiej by³oby u¿yæ s³owa relacjonizm lub innego o podobnym sensie.
Wyjaniæ nale¿y równie¿, ¿e w ujêciu Davidsona przypisywanie jêzykowi okrelonych za³o¿eñ semantyczno-ontologicznych nie oznacza jeszcze dualizmu schematu pojêciowego i treci. Jeliby bowiem za³o¿enia owe
przeprowadziæ bez orzekania jakiejkolwiek relacji danego jêzyka ze wiatem, dualizm ten nie zaistnia³by. Nie mo¿emy siê przeto zgodziæ z Kmit¹,
gdy pisze:
Jêzyk w sensie Quinea charakteryzuj¹ zawsze okrelone za³o¿enia semantyczno-ontologiczne, a to ju¿ implikuje, ¿e zwi¹zany jest z nim
okrelony schemat pojêciowy w rozumieniu Davidsona. [9, s. 56]
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Moment, w którym zjawia siê dualizm u Quinea, to ten, w którym
wypowiada siê on o relacji jêzyków do wiata; na przyk³ad, gdy pisze, ¿e
uporczywie rozbijamy rzeczywistoæ na mnóstwo identyfikowalnych i odró¿nialnych przedmiotów. Tego typu stwierdzenia nie s¹ u tego filozofa
w zasadzie zbêdnym ozdobnikiem, wrêcz przeciwnie  one to wyjaniaj¹,
jak mo¿liwy jest u niego relatywizm.
Dodajmy, i¿, mimo ¿e pomys³ relatywizmu ontologicznego zdawaæ
siê mo¿e to¿samy z dualizmem schematu pojêciowego i treci lub przynajmniej logicznie odeñ uzale¿niony, tak jednak nie jest. Bowiem idea, ¿e
ontologia ¿adnego jêzyka nie jest jednoznacznie ustalona, nie poci¹ga ¿adnych twierdzeñ odnonie do stosunku jêzyków do wiata. Mo¿na rzec, i¿
mo¿e ona wci¹¿ dotyczyæ samego tylko jêzyka. By tak zosta³o, nale¿a³oby
rzecz jasna przyj¹æ, ¿e i sam wiat jest ontologicznie niedookrelony. Czyni³oby to z ontologii kwestiê czysto jêzykow¹, jak jest ni¹ gramatyka (nikt
nie twierdzi, ¿e wiat ma jak¹kolwiek strukturê gramatyczn¹; dziwnie
brzmia³oby nawet stwierdzenie, ¿e jest gramatycznie niedookrelony). Tego
jednak Quine nie czyni i to sprawia, ¿e popada w dualizm schematu pojêciowego i treci.
Za przyk³ad dualisty schematu pojêciowego i treci wemy jeszcze
Rortyego. Pogl¹d o zachodzeniu pewnej relacji miêdzy jêzykiem a wiatem zawiera on w nastêpuj¹cych s³owach:
Nie ma wszelako sposobu odparcia sceptyka  zadanie, które postawi³a
przed sob¹ epistemologia jest w ogóle niewykonalne, poniewa¿ wszelkie odkrycie dotycz¹ce sposobu funkcjonowania jêzyka mo¿liwe jest
tylko w ramach w³anie obowi¹zuj¹cej teorii wszystkich innych rzeczy
w wiecie, a ¿adna czêæ w³anie obowi¹zuj¹cej teorii nie mo¿e powiadczyæ trafnoci pozosta³ej czêci. [17, s. 261]

Zgadza siê on z póniejszym pogl¹dem Putnama (zatem jego równie¿
nale¿y wpisaæ na listê dualistów), a relacjonuje rzecz tê nastêpuj¹co:
Wed³ug Putnama nie pozostaje nic innego ni¿ wycofaæ siê na pozycje
realizmu wewnêtrznego  zamiast próbowaæ wyjaniæ ów zwyk³y
fakt, ¿e na tej ziemi pos³ugiwanie siê jêzykiem ma udzia³ w osi¹ganiu
celów, spe³nianiu pragnieñ i we wszystkim w ogóle, co mamy twierdz¹c, i¿ jêzyk odzwierciedla wiat, uznaæ ¿e tak jest, poniewa¿ to
mówi¹cy odzwierciedlaj¹ wiat  tj. rodowisko, w którym ¿yj¹  co
znaczy, i¿ buduj¹ symboliczne przedstawienie tego rodowiska [12, s. 483]
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(Rzekomy, zdaniem Davidsona, stosunek schematu pojêciowego
(wzglêdnie jêzyka) do wiata nazywaæ bêdziemy dalej ogólnie uchwytywaniem.)

2. Wartoæ przedstawionej interpretacji
Wyjanimy, po pierwsze, pêkniêcie omawianego tu wyk³adu  w jaki
sposób czêæ artyku³u, w której uzale¿nia siê schemat pojêciowy od przek³adu, oraz ta, w której siê go od niej uniezale¿nia, mówi¹ o tym samym.
Naszym zdaniem obszerna pocz¹tkowa czêæ pracy ma charakter heurystyczny, jej celem jest prowadzenie intuicji czytelnika drog¹ przyk³adów
i przenoni; materia³ wziêty jest niejednokrotnie ze sposobu mówienia protagonistów trzeciego dogmatu. Tego, co tam powiedziane, nie nale¿y za
rozumieæ dos³ownie.
W czêci tej Davidson opiera siê na przekonaniu licznych relatywistów, i¿ jêzyki pozostaj¹ce w odmiennych relacjach do wiata s¹ czêciowo lub nawet ca³kowicie wzajemnie nieprzek³adalne, i buduje na tej podstawie rozleg³¹ figurê heurystyczn¹. Pomaga mu w tym to, i¿ sam  z rzadka co prawda  pos³uguje siê w swych pracach terminem schemat pojêciowy w podobnym, jak tam¿e nadany, a wiêc przek³adowym sensie. Heurystyczny charakter rozwa¿añ przyczynia siê do lunego traktowania powziêtych w jego obrêbie ustaleñ.
Charakterystyczn¹ niekonsekwencj¹ jest to, ¿e Davidson usi³uje za
jednym zamachem unaoczniæ dualizm schematu pojêciowego i treci jako
ca³oæ, nie za tylko w tej mierze, w jakiej wyjaniæ go mo¿na w oparciu
o pojêcie przek³adu. Dlatego te¿ traktuje kwestiê nieprzek³adalnoci po macoszemu i niejednokrotnie zadowala siê s³abszym wskanikiem ró¿nicy
schematów pojêciowych, na przyk³ad ró¿nic¹ systemów znaczeñ miêdzy
jêzykami. Wyjania to, dlaczego tak niestarannie wzglêdem cis³ego ujêcia
podejcia przek³adowego dobra³, a nastêpnie skomentowa³ wyj¹tek z Feyerabenda. Jasne staje siê tak¿e, dlaczego uzna³ za nierozstrzygalne to, czy
kto u¿ywa terminów neurologicznych w znaczeniu zwyk³ym, czy te¿
psychologicznym. Przyk³ad ten mia³ bowiem s³u¿yæ ukazaniu, ¿e ró¿nicy
schematu pojêciowego nie sposób wykryæ empirycznie. Dlatego te¿ Davidson nagi¹³ tu w³asne przekonania i odwo³a³ siê do pogl¹du ogólnie akceptowalnego, by zasugerowaæ, na czym mog³oby to polegaæ. W tym celu
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musia³ przyj¹æ, ¿e w przypadku tych dwu sposobów mówienia mamy
do czynienia z odmiennymi schematami pojêciowymi. Musia³ te¿ przyj¹æ,
i¿ ostatecznie kwestii tej nie da siê rozstrzygn¹æ.
Fakt, i¿ Davidson najwyraniej nie przyk³ada³ zbytniej wagi do cis³ego rozumienia tego, czym jest relatywizm pojêciowy, wyjania tak¿e,
dlaczego przeocza jego szczególny, gdy¿ uzale¿niony od pojêcia przek³adu, charakter i nie formu³uje oskar¿enia o sprzecznoæ.
Na to, ¿e podejcie przek³adowe jest dla Davidsona zaledwie jednym
z mo¿liwych sposobów ujmowania dualizmu schematu pojêciowego i treci, wskazuje tak¿e to, i¿ jest ono jedynie jednym ze sk³adników wyliczenia sposobów, na które dualizm schemattreæ by³ formu³owany
[5, s. 287]. Innym sk³adnikiem tego wyliczenia jest  ujêcie, w którym przek³adalnoæ nie gra ¿adnej roli [5, s. 289 i n.].
Relacjonistyczny charakter dualizmu schematu pojêciowego i treci
wyjania ponadto trudnoæ, na jak¹ natyka siê podejcie przek³adowe, gdy
ma wyjaniæ to, dlaczego Davidson twierdzi, i¿ odrzucenie dualizmu analityczno-syntetycznego nie ma wp³ywu na mo¿liwoæ przyjêcia trzeciego
dogmatu. Przypomnijmy, ¿e trudnoæ polega na tym, i¿ odrzucenie pierwszego dogmatu oznacza koniecznoæ po¿egnania pojêcia znaczenia, jest
ono za podstawowym pojêciem ujêcia przek³adowego. Gdy jednak zorientujemy siê, i¿ podejcie to ma jedynie charakter pomocniczy, sam za
dualizm schematu pojêciowego i treci mo¿e siê w sformu³owaniu bez pojêcia znaczenia obejæ, rzecz dotyczy bowiem jedynie zwi¹zku miêdzy jêzykiem a wiatem, k³opot znika.
Nasza interpretacja uwzglêdnia te¿, a pominiêcie tej sprawy jest naszym zdaniem g³ównym szkopu³em odczytania dokonanego przez Kmitê,
nieprzek³adowe ujêcie schematu pojêciowego oraz wyjania pocz¹tkow¹
uwagê Davidsona o tym, i¿ ci, którzy przekonani s¹ o istnieniu tylko jednego schematu pojêciowego, tak¿e s¹ zwolennikami trzeciego dogmatu.
Ponadto naszemu odczytaniu nie mo¿na postawiæ zarzutu o pêkniêcie, jaki s³usznie w naszej opinii nale¿y siê sposobowi, w jaki zinterpretowa³ tekst Davidsona Kmita. Dualizm w naszym ujêciu polega jedynie na
uznaniu, ¿e miêdzy jêzykami a wiatem zachodz¹ pewne relacje, nie powstaje w zwi¹zku z tym problem wyjanienia, na czym te zwi¹zki mia³yby
polegaæ. Zagadnienie to, a wraz z nim ewentualne niejasnoci, takie jak te,
w które popada dualista w odczytaniu Kmity, spada na barki samego dualisty, a jest konsekwencj¹ jego dualizmu.
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W ¿adnym razie nie dochodzi te¿ u nas do przesuniêcia problemu, co
zarzucamy interpretacji dokonanej przez Roberta Krauta [10]. W zwi¹zku
z t¹ interpretacj¹ warto podkreliæ, i¿ jej b³¹d dotyczy samej istoty dualizmu schematu pojêciowego i treci. Pod tym wzglêdem nasze zarzuty odnonie do odczytania dokonanego przez Kmitê malej¹ wrêcz do rozmiaru
uwag kosmetycznych. To, ¿e chodzi o treæ ca³kowicie niezinterpretowan¹, ma znaczenie zasadnicze [por. 5, s. 285, 297]. Dlatego zapewne Davidson usi³owa³ wyjaniæ dualizm schematu pojêciowego i treci przy pomocy
relatywizmu pojêciowego. Tylko bowiem, jeli pominiemy rozcz³onkowanie wiata na poszczególne rzeczy, mo¿emy mówiæ o relacji miêdzy jêzykiem a nim ca³ym. Tylko wtedy równie¿ mo¿liwe jest wyobra¿enie sobie
figury mylowej, w której prawda mia³aby byæ wzglêdna. Jeli bowiem
uj¹æ wiat jako co, co zawiera ju¿ okrelone przedmioty czy stany rzeczy,
staj¹ siê one punktami zaczepienia uniemo¿liwiaj¹cymi pe³n¹ wzglêdnoæ
prawdy, a im wiêcej ich jest, tym bardziej prawda musi byæ bezwzglêdna,
przedmioty te musz¹ ju¿ bowiem byæ zawarte we wszystkich obrazach wiata. Miejsce dla wzglêdnoci pozostaje za tylko tam, gdzie nic nie jest ustalone. Dlatego te¿ pe³na wzglêdnoæ prawdy wymaga, by jêzyk stan¹³ przed
wiatem, o którym nic nie jest jeszcze powiedziane.
Davidson tak o tym pisze:
Niezbêdne jest przy tym, aby poza wszystkimi schematami by³o jeszcze co wspólnego i neutralnego. [5, s. 288],

dalej za:
Sam Feyerabend s¹dzi, ¿e mo¿liwe jest porównywanie ró¿nych schematów przez wybranie punktu widzenia znajduj¹cego siê poza systemem, czy jêzykiem. ¯ywi on tak¹ nadziejê, gdy¿ istnieje przecie¿
ludzkie dowiadczenie jako stale trwaj¹cy proces [przypis] niezale¿ny
od wszelkich schematów. [5, s. 288289] (cytaty z Paula Feyerabenda
[7, s. 214, za: 5, s. 289]).

Nastêpnie Davidson celnie cytuje Quinea:
Ca³okszta³t naszej tzw. wiedzy czy przekonañ [...  pominiêcie D.D.]
jest tworem cz³owieka i styka siê z dowiadczeniem tylko wzd³u¿ swoich krawêdzi [przypis]; [...  D.D.] nauka jako ca³oæ podobna jest
do pola si³y, którego warunkami brzegowymi jest dowiadczenie.
[5, s. 289]
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Tu warto wtr¹ciæ dwa zdania Quinea, które Davidson pomija (zapewne dla skrótu):
Pole jako ca³oæ jest jednak na tyle nie zdeterminowanie przez swe
warunki brzegowe, tj. przez dowiadczenie, ¿e istnieje znaczna swoboda wyboru zdañ, które wobec danego konfliktu z dowiadczeniem maj¹
byæ przecenione. ¯adne poszczególne wiadectwo dowiadczenia nie
jest zwi¹zane z jakim okrelonym zdaniem z wnêtrza pola; zwi¹zek
ten ma co najwy¿ej charakter poredni, za spraw¹ równowagi pola jako
ca³oci. [13, s. 65]

Ostatnie zdanie wskazuje, i¿ Quineowi mo¿na by przypisywaæ hierarchiczny dualizm schematu pojêciowego i treci. Zgodnie z nim najni¿sza warstwa  dowiadczenie  by³aby organizowana przez pojêciowoæ
zdañ obserwacyjnych, te jednak same tworzy³yby warstwê, która podlega³aby organizacji wy¿szego rzêdu itd. Tu byæ mo¿e le¿y ziarno prawdy z rozwa¿añ Krauta.
Do powy¿szego dodajmy, ¿e nasza interpretacja radzi sobie równie¿
z trudnoci¹, której nie mog¹ podo³aæ odczytania ani Kmity, ani Rortyego.
Sk³aniaj¹ siê oni bowiem ku pogl¹dowi, i¿ schematem pojêciowym ma byæ
co w rodzaju systemu pojêæ i wskazañ na przedmioty. Musia³oby to oznaczaæ, ¿e, zdaniem Davidsona, nie mo¿na by³o, ¿e postaramy wypowiedzieæ
siê neutralnie, wydzieliæ w s¹dzeniu czêci czysto jêzykowej i tego, co pochodzi od wiata. Jak to jednak pogodziæ z nastêpuj¹c¹ wypowiedzi¹ Davidsona:
[...] prawdziwoæ wypowiedzi zale¿y od dwóch dok³adnie rzeczy: od
tego, co znacz¹ wyg³oszone s³owa oraz od tego, jak zaaran¿owany jest
wiat. [2, s. 309] (t³um. Kmity [9, s. 55]).

3. Argumentacja przeciw dualizmowi schematu pojêciowego
i treci
Przechodzimy teraz do przedstawienia argumentacji na rzecz odrzucenia omawianej tu tezy. Sam Davidson przeciw dualizmowi schematu i treci, sformu³owanemu jako pogl¹d, ¿e miêdzy jêzykiem a wiatem zachodzi
pewien stosunek, ¿adnych racji nie przedstawi³. Pozwalamy sobie przeto
na podanie argumentu opracowanego przez nas samodzielnie:
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S³owo wiat jest onomatoidem.
Musimy zacz¹æ od tego, ¿e wiat w ogóle nie jest rzecz¹, z któr¹ cokolwiek mog³oby wchodziæ w jak¹kolwiek relacjê. Nie jest ni¹ dlatego, ¿e
w ogóle nie ma takiej rzeczy, jak wiat. Nie ma jej za dlatego, ¿e s³owo to
nie oznacza ¿adnego przedmiotu. Nie taka bowiem jest jego funkcja.
Znaczenie s³ów najlepiej badaæ przez rozwa¿enie klasy zdañ równoznacznych zdaniom te s³owa zawieraj¹cym (zwie siê to czasem metod¹
parafraz). Analizê tego rodzaju przeprowadzimy tu pokrótce odnonie do
s³owa wiat. Rozwa¿ymy tu cztery konteksty, w których wystêpuje ono
w interesuj¹cym nas sensie, czyli jako ogó³ wszystkiego. Wzglêdem innych kontekstów rozwa¿ania mo¿na przeprowadziæ analogicznie. S³owo
wiat wystêpuje zatem miêdzy innymi:
1. jako czêæ orzecznika sk³adnik (element, czêæ itp.) wiata lub
orzeczenia nale¿y do (itp.) wiata;
2. jako sk³adnik podmiotu lub dope³nienia sk³adnik (element, czêæ
itp.) wiata;
3. jako podmiot;
4. jako sk³adnik okolicznika na (w) wiecie (poród wiata itp.).
Rozwa¿my ka¿dy z nich.
Ad 1. Z kontekstem pierwszym mamy do czynienia w zdaniach:
Kolumna Zygmunta jest sk³adnikiem wiata.
Kolumna Zygmunta przynale¿y wiatu.
Zdania te z pozoru g³osz¹ zachodzenie pewnej relacji (bycia czêci¹
lub podobnej) miêdzy kolumn¹ Zygmunta a wiatem. Uwa¿amy je jednak¿e za równoznaczne ze zdaniem:
Kolumna Zygmunta istnieje.
Tak te¿ zdanie:
Dinozaury by³y czêci¹ wiata.
równoznaczne jest zdaniu:
Dinozaury istnia³y.
za zdanie:
Krasnoludki nie s¹ elementami wiata.
zdaniu:
Krasnoludki nie istniej¹.
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Tak wiêc zdania, które pozornie dotyczy³y relacji miêdzy dwoma przedmiotami, dotycz¹ w istocie przedmiotu jednego, za wyra¿enie jest czêci¹ wiata i podobne s³u¿¹ wyra¿eniu pojêcia istnienia.
Ad 2. Z tym kontekstem mamy do czynienia w zdaniach:
Maciej utworzy³ nowy sk³adnik wiata.
Lech napotka³ tam nieznane dot¹d sk³adniki wiata.
Za przep³yw pr¹du odpowiedzialne s¹ pewne sk³adniki wiata.
Zdania te z pozoru mówi¹ o relacji jednego przedmiotu do drugiego (lub
drugich), przy czym druga rzecz mia³aby pozostawaæ w pewnej zale¿noci
od przedmiotu, jakim jest wiat, jak w zdaniach:
Maciej utworzy³ nowy fragment muru.
Lech napotka³ tam nieznane dot¹d fragmenty budowli.
Za przep³yw pr¹du odpowiedzialne s¹ pewne czêci przewodnika.
Jednak¿e zdania te równoznaczne s¹ zdaniom:
Maciej stworzy³ nowy przedmiot.
Lech napotka³ tam nieznane dot¹d przedmioty.
Za przep³yw pr¹du odpowiedzialne s¹ pewne przedmioty.
Oznacza to, i¿ wyra¿enie typu sk³adnik wiata znaczy tyle, co s³owo
przedmiot. Zatem wbrew pozorom sk³adniki wiata, o których mo¿na by
s¹dziæ, ¿e pozostaj¹ w pewnym zwi¹zku z przedmiotem, którym mia³by
byæ wiat, s¹ po prostu przedmiotami i o ¿adnym przedmiocie takim jak
wiat, nie ma we wspomnianych zdaniach mowy.
Ad 3. Jako podmiot s³owo to wystêpuje w zdaniach:
wiat sk³ada siê z wielu czêci.
wiat zbudowany jest z czterech ¿ywio³ów.
a tak¿e
wiat jest piêkny.
i
wiat jest niezwykle z³o¿ony.
Pozornie mówi¹ one o w³aciwociach pewnego przedmiotu. Jednak¿e w istocie równoznaczne s¹ zdaniom, w których o ¿adnym przedmiocie
takim jak wiat nie ma mowy. Ten rodzaj kontekstów s³owa wiat nie
poddaje siê tak jednorakiej, jak podane odnonie do innych kontekstów,
parafrazie, ogólnie jednak mo¿na stwierdziæ, ¿e zdania równoznaczne mówi¹ o istnieniu pewnych przedmiotów. Podane przyk³ady równoznaczne s¹
nastêpuj¹cym zdaniom:

Trzeci dogmat empiryzmu wyjaniony

87

Istnieje wiele przedmiotów.
Istniej¹ cztery ¿ywio³y.
Istniej¹ piêkne przedmioty.
Istniej¹ niezwykle z³o¿one przedmioty.
(Ostatnie dwie parafrazy mog¹ siê wydawaæ w¹tpliwe o tyle, ¿e sens dwóch
ostatnich przyk³adów nie jest jasny. Wybralimy te a nie inne zdania na
parafrazy, gdy¿ zazwyczaj g³osimy piêkno wiata w³anie zetkn¹wszy siê
z przejawem piêkna. Inne mo¿liwe równoznaczniki to przyk³adowo zdania:
Wiêkszoæ przedmiotów jest piêkna.
Wiêkszoæ przedmiotów jest niezwykle z³o¿ona.)
Ad 4.W kontekcie tym s³owo to pada w zdaniu:
By³ to ostatni tur na wiecie.
Mo¿na by odnieæ wra¿enie, ¿e wyra¿enie typu na wiecie wyznacza w tym zdaniu zakres, którego dotyczy zdanie. Jednak¿e zdanie to równoznaczne jest zdaniu:
By³ to ostatni tur.
Oznacza to, i¿ wyra¿enie to mo¿na pomin¹æ bez zmiany logicznego
sensu zdania. Nie mo¿e ono zatem nieæ ¿adnej informacji o zakresie. Nie
jest to jednak wyra¿enie ca³kowicie pozbawione znaczenia: ma ono charakter pragmatyczny. Jest tego samego rodzaju, co wyra¿enie prawdziwy, stosowane w odniesieniu do dowolnego przedmiotu lub rodzaju przedmiotu, jak w zdaniu:
Prawdziwe konie nie jedz¹ kie³basy.
S³owem prawdziwy zwracamy uwagê na to, i¿ w danej wypowiedzi
chodzi nam o to, jak rzeczy z koñmi maj¹ siê naprawdê. U¿ywamy go wówczas, gdy mo¿e powstaæ co do tego w¹tpliwoæ, na przyk³ad po wys³uchaniu bajki o koniach, w której konie by³y przedstawione niezgodnie z prawd¹. Natomiast wyra¿enia na wiecie u¿ywamy, by daæ do zrozumienia,
¿e stan rzeczy, który stwierdzamy, nie ma ograniczonego zakresu obowi¹zywania, ale ¿e jest nieograniczony. Mówimy to zatem wtedy, gdy rozmówca móg³by oczekiwaæ podania zakresu. Robimy to, by przeciwstawiæ
nasz¹ wypowied takim wypowiedziom, które ograniczaj¹ rzecz do Polski,
Europy czy kuli ziemskiej. W tym samym sensie s³owo wiat wystêpuje
w takich wyra¿eniach, jak mistrz wiata czy rekord wiata.
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S³owo wiat rozumiane jako ogó³ wszystkiego nie oznacza przeto ¿adnego przedmiotu, jest jedynie czêci¹ rozmaitych zdañ. W zdaniach
tego rodzaju myl wyra¿ona jest przy pomocy pewnego metaforycznego
obrazu, który mo¿na by nazwaæ mitem wiata, g³ównym jego rysem za
jest istnienie pewnego szczególnego przedmiotu zwanego wiatem. Jednak¿e myli wyra¿one w tych zdaniach mo¿na z powodzeniem wypowiedzieæ równie¿ tak, ¿e odwo³anie do tego rzekomego przedmiotu w ogóle
w nich nie wystêpuje. Powy¿sze stwierdzenia wyczerpuj¹ charakterystykê
onomatoidu zaproponowan¹ przez Tadeusza Kotarbiñskiego [por. 8, s. 460].
Na poparcie zaliczenia s³owa wiat do tego rodzaju dodajmy jeszcze, i¿
s³owo to nigdy nie wystêpuje w roli orzecznika, czyli o niczym nie mo¿na
sensownie powiedzieæ, ¿e jest wiatem. (Pozorne przedmioty oznaczane
przez onomatoidy pozwalamy sobie nazywaæ dalej nibyprzedmiotami).
Powy¿szy wniosek zdaje siê wspó³brzmieæ z twierdzeniem, które, jak
pokazalimy wy¿ej, mo¿na by wywieæ z pewnych stwierdzeñ Davidsona
zawartych w omawianym tu artykule. Nie ma jednak ¿adnej pewnoci, czy
zaakceptowa³by on stwierdzenie, i¿ s³owo wiat nie oznacza ¿adnego
przedmiotu.
Skoro za s³owo wiat jest onomatoidem, nie istnieje taki przedmiot jak wiat, nic te¿ nie mo¿e z przedmiotem tym wchodziæ w jakiekolwiek relacje. Nale¿y podkreliæ, i¿ zakwalifikowanie wiata jako nibyprzedmiotu nie oznacza stwierdzenia, i¿ wiat nie istnieje, to jest, nie oznacza, i¿
nie mia³yby istnieæ poszczególne przedmioty, jak kolumna Zygmunta, królowa Anglii czy liczba 2, ale raczej to, ¿e kwestia istnienia wiata jest nonsensowna (w odró¿nieniu od pytania o istnienie kolumny Zygmunta). Jeli
za nasza argumentacja jest s³uszna, dualizm schematu pojêciowego i treci równie¿ nie ma sensu.
Jak wspomnielimy, nie jestemy przekonani, czy Davidson zaakceptowa³by wniosek, i¿ owym wyra¿eniom ogó³owym nie odpowiadaj¹ ¿adne
przedmioty. Jednak pogl¹d ten jest pogl¹dem bardziej podstawowym od
samego dualizmu schematu pojêciowego i treci, bowiem go umo¿liwia.
Skoro za dualici przekonani s¹ o tym, ¿e wiat jest przedmiotem, choæ
byæ mo¿e szczególnego rodzaju, pogl¹d ten mo¿na by uznaæ za czwarty
i byæ mo¿e dopiero teraz ostatni dogmat empiryzmu.

Trzeci dogmat empiryzmu wyjaniony

89

Literatura
[1] Bucher M.A., Spergel D.N., Inflacja we wszechwiecie o ma³ej gêstoci, wiat
Nauki 3 (1999).
[2] Davidson D., A Coherence Theory of Truth and Knowledge [11, s. 307319].
[3] Davidson D., Eseje o prawdzie, jêzyku i umyle, wybór B. Stanosz, Warszawa:
PWN 1992.
[4] Davidson D., Inquiries into Truth nad Interpretation, Oxford: Clarendon Press
1984.
[5] Davidson D., O pojêciu schematu pojêciowego, t³um. J. Gryz, [w:] Empiryzm
wspó³czesny, red. B. Stanosz, Warszawa: UW 1991, s. 258279, oryg. [4, s. 183
198].
[6] Davidson D., True to the Facts [4, s. 3754]; cyt. za: [3, s. 3359].
[7] Feyerabend P., Problems of Empiricism, [w:] Beyond the Edge of Certainty, ed.
R.G. Colodny, New Jersey: Englewood Cliffs 1965.
[8] Kotarbiñski T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk,
wyd. II, Wroc³awWarszawaKraków: Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich
1961.
[9] Kmita J., Jak s³owa ³¹cz¹ siê ze wiatem, Studium krytyczne neopragmatyzmu,
Poznañ: Wydawnictwo Naukowe IF UAM, 1995.
[10] Kraut R., The Third Dogma [11, s. 398416].
[11] LePore E. (ed.), Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of
Donald Davidson, Oxford: Blackwell 1986.
[12] Putnam H., Realism and Reason, Proceedings of the Aristotelian Philosophical Society 50 (1977).
[13] Quine W.V.O., Dwa dogmaty empiryzmu, cyt. za: [16, s. 3570].
[14] Quine W.V.O., Ontological Relativity and Other Essays, New York 1969.
[15] Quine W.V.O., Speaking of Objects [14].
[16] Quine W., Z punktu widzenia logiki, t³um. B. Stanosz, Warszawa: PWN 1969.
[17] Rorty R., Filozofia a zwierciad³o natury, t³um. M. Szczubia³ka, Warszawa:
Wydawnictwo Spacja  Fundacja Aletheia 1994.

90

Roman P. Godlewski

[18] Rorty R., Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers, vol. I, Cambridge: Cambridge University Press 1991.
[19] Rorty R., Pragmatism, Davidson and Truth [18, s. 126150].

THE THIRD DOGMA OF EMPIRICISM REVEALED
Summary
The article is focused on the idea rejected by Davidson in his On the very Idea of
the Conceptual Scheme. The idea is described as dualism of conceptual scheme and
content or as the third dogma of empiricism. In the article it is explained as thesis
that every language stays in a relation to the world. The author claims that this
interpretation is the closest to Davidsons suggestions that refutation of the dualism
lets to avoid relativism and save the objective concept of truth and to his understanding of truth as logically simple  not a relation camouflaged. The presented interpretation best deals with difficulties that other do not. Davidson did not refute the
third dogma, so the article gives two arguments. The first is based on the thesis that
the world is not an object of any kind; the second  on the thesis that the world is
not any object at all, because the word world is an onomatoid.
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jêcie wiedzy (i uzasadnienia jako jej elementu), nastêpnie problem sceptycyzmu, a na koniec pojêcie prawdy, które najsilniej ³¹czy tê epistemologiê
z pragmatyzmem.

1. Pojêcie wiedzy i uzasadnienia
Zgodnie z tradycj¹ pragmatyzmu Williams uwa¿a wiedzê nie za pojêcie opisowe lecz zawieraj¹ce element normatywny.
Standardowa analiza jest zwykle pojmowana jako ustalenie warunków prawdziwoci dla zwrotu S wie, ¿e p. Ujmuj¹c to tak, nie powinnimy jednak siê ³udziæ, ¿e w stwierdzaniu czy przypisywaniu wiedzy dokonujemy po prostu empirycznego opisu siebie lub innej osoby
[ ] Przedstawiaj¹c roszczenie do wiedzy wyra¿am moje zaanga¿owanie w prawdziwoæ pewnego s¹du: jest to sedno warunku przekonania.
Poza tym prezentujê siebie jako epistemiczne uprawnionego do tego
zaanga¿owania (2001, s. 171).

Element normatywny jest zwi¹zany z aspektem performatywnym wskazywanym przez Austina (wiedzieæ, to osobicie rêczyæ za prawdziwoæ tego,
co siê stwierdza), a ostatnio Brandoma (przypisuj¹c komu wiedzê, implikujemy w³asne zaanga¿owanie i uprawnienie). Samo przekonanie jest form¹ zaanga¿owania, postaw¹ ju¿ normatywn¹, a wiedza jako rodzaj przekonañ z jednej strony dziedziczy ten wymiar normatywny, a z drugiej jeszcze go wzmacnia.
Na gruzach literatury gettierowskiej2 Williams proponuje w³asn¹ definicjê wiedzy. S wie, ¿e p, jeli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
(1) S ma przekonanie, ¿e p;
(2) p jest prawdziwe;
(3a) S ma osobiste uzasadnienie dla przekonania, ¿e p;
(3b) S ma przekonanie, ¿e p na bazie adekwatnych podstaw (2001, s. 23).
Odsy³acz bez nazwiska autora bêdzie odnosi³ do prac M. Williamsa.
Literatura gettierowska to prace nawi¹zuj¹ce do s³ynnego artyku³u E.L. Gettiera,
zwykle maj¹ce na celu podanie definicji wiedzy i wyeliminowanie kontrprzyk³adów
podanych przez Gettiera. Z czasem uwiadomiono sobie, ¿e nie da siê sformu³owaæ
definicji wiedzy poprzez podanie warunków koniecznych i wystarczaj¹cych, poniewa¿
jest to pojêcie prototypowe (Goldman 1993, s. 128).
1
2
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Pierwsze dwa warunki s¹ standardowe. Wiedza zak³ada przekonanie (nie
mo¿na mieæ wiedzy w sprawach, co do których nie ma siê pogl¹dów, 2001,
s. 18) oraz prawdziwoæ (idea wiedzy fa³szywej jest oksymoronem, 2001,
s. 19). Warunek prawdziwoci nie jest traktowany jako opisowy (Williams
opowie siê za pewn¹ wersj¹ pragmatycznej teorii prawdy). Wiedza jest terminem sygnalizuj¹cym sukces i dlatego nie dopuszcza fa³szu.
Pierwszy warunek wyklucza z zakresu wiedzy to, co nazywamy wiedz¹ ma³ych dzieci, zwierz¹t czy maszyn. W ten sposób skrajny naturalizm
zosta³ definicyjnie wyeliminowany. Nie traktuje siê powa¿nie stwierdzenia
Armstronga, ¿e wiedzê posiada termometr, który rzetelnie (reliabilnie) wskazuje temperaturê. Termometr nie wie, czy w pokoju jest ciep³o, poniewa¿
brakuje mu refleksyjnej samowiedzy, która, pisze Williams za Davidsonem, jest dostêpna tylko u¿ytkownikom jêzyka. Warunkiem wiedzy jest
przekonanie, a to jest zwi¹zane ze wiadomoci¹ racjonalnego podmiotu
(tak mo¿na okreliæ u¿ytkownika jêzyka). Dodatkowo Williams opowiada
siê za wczeniej przez siebie kwestionowan¹ zasad¹, ¿e wiedza wymaga
wiedzy o wiedzy: jeli kto naprawdê co wie, nie mo¿e nie wiedzieæ, ¿e
wie (2001, s. 19). W Unnatural Doubts pisa³, ¿e istot¹ eksternalizmu jest
dopuciæ wiedzê u osoby, która faktycznie spe³nia pewne warunki, niezale¿nie, czy wie o tym, ¿e je spe³nia (1991, s. 319) oraz ¿e mo¿na wiedzieæ nie wiedz¹c, ¿e siê wie (1991, s. 334). Teraz eksternalizm ma byæ
uzgodniony z internalizmem.
Podwójny warunek trzeci definicji dotycz¹cy uzasadnienia jest w³anie wyrazem tego uzgodnienia. Zdaniem Williamsa radykalny lub czysty
eksternalizm to teza, ¿e wy³¹cznie eksternalne czynniki stanowi¹ wystarczaj¹ce warunki dla wiedzy (2001, s. 32). Od razu trzeba zaznaczyæ, ¿e
takich eksternalistów nie ma (podobnie jak nie ma skrajnych sceptyków
czy behawiorystów). Stanowisko takie rozpatrywa³ Armstrong, pisz¹c o termometrze jako modelu wiedzy, czy Goldman, zastanawiaj¹c siê nad wiedz¹ elektrycznych drzwi. W proponowanych przez nich definicjach pojawia siê jednak warunek przekonania, który eliminuje tak skrajny eksternalizm. Wiêkszoæ zwolenników eksternalizmu definiuje to stanowisko poprzez negacjê internalizmu3, a wtedy jest to teza umiarkowana, która jest
negacj¹ skrajnego internalizmu.
Eksternalizm epistemiczny jest nurtem zapocz¹tkowanym w roku 1980. Jego g³ównymi przedstawicielami s¹ D. Armstrong, F. Dretske, A. Goldman, R. Nozick i A. Plan3
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Internalizm jest stanowiskiem, które mo¿e byæ konsekwentnie utrzymane w odniesieniu do uzasadnienia jako elementu wiedzy, lecz nie do
ca³ej wiedzy, gdzie obecny jest warunek prawdziwoci. Ten ostatni, jak siê
na ogó³ uwa¿a4, znajduje siê poza introspekcyjnym zasiêgiem podmiotu.
Spór eksternalizmu z internalizmem dotyczy wiêc interpretacji uzasadnienia i wyra¿ony jest w pytaniu, czy czynnikami nadaj¹cymi uzasadnienie
przekonaniom mog¹ byæ takie, do których podmiot nie ma introspekcyjnego dostêpu. Internalici odpowiadaj¹ na to pytanie negatywnie, broni¹c stanowiska skrajnego: podmiot ma wy³¹czn¹ w³adzê decydowania o uzasadnieniu, a przynajmniej o uzasadnieniu maj¹ decydowaæ czynniki, do których podmiot ma dostêp i na podstawie których mo¿e dokonaæ racjonalnej
oceny. Eksternalici za domagaj¹ siê dopuszczenia czynników niedostêpnych podmiotowi, nazywanych eksternalnymi (czyli zewnêtrznymi) takimi
jak zwi¹zki przyczynowe czy obiektywna rzetelnoæ procesów poznawczych. Nie przecz¹ jednak temu, ¿e czynniki dostêpne podmiotowi tak¿e
musz¹ byæ tu obecne i decydowaæ o uzasadnieniu.
Williams w swojej definicji próbuje uzgodniæ obie te tendencje i wprowadza dwa typy uzasadnienia: uzasadnienie osobiste (zgodne z ideami internalizmu) i uzasadnienie jako posiadanie adekwatnych podstaw (zgodne
z duchem eksternalizmu). Przekonanie jest uzasadnione osobicie, jeli
zosta³o odpowiedzialnie uformowane i podtrzymywane, np. bez ignorowania wa¿nych danych wiadcz¹cych przeciwko niemu. Co prawda nie mamy
kontroli nad tym, o czym jestemy przekonani, lecz mamy kontrolê nad
tym, jak przeprowadzamy badania (2001, s. 26). Przekonanie jest uzasadnione w sensie posiadania adekwatnych podstaw, jeli procedura jego powstania by³a faktycznie rzetelna. Tego rodzaju uzasadnienie, pisze, nie zawsze polega na posiadaniu danych, lecz niekiedy na niewiadomym funkcjonowaniu w³adz poznawczych.

tinga. W teorii wiedzy i jest negacj¹ internalizmu, który ogranicza czynniki nadaj¹ce
uzasadnienie przekonaniom do tych, które s¹ introspekcyjnie dostêpne. Eksternalici
uwa¿aj¹, ¿e o uzasadnieniu przekonania decyduj¹ równie¿ czynniki introspekcyjnie niedostêpne, np. rzetelnoæ procesów poznawczych, które wytworzy³y dane przekonanie.
Por. moj¹ ksi¹¿kê Eksternalizm we wspó³czesnej epistemologii (Ziemiñska 2002a, s. 287).
4
Odstêpstwem od tej zasady s¹ wspó³czesne epistemiczne koncepcje prawdy proponowane przez M. Dummetta i H. Putnama, a z teorii wczeniejszych pragmatyczna koncepcja prawdy spopularyzowana przez W. Jamesa.
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Do wiedzy nie wystarczy zatem ani sama epistemiczna odpowiedzialnoæ podmiotu (podmiot mo¿e niewinnie zaanga¿owaæ siê w fa³szywe przekonanie, a osoby trzecie mog¹ lepiej znaæ jego sytuacjê epistemiczn¹ ni¿
on sam), ani samo posiadanie adekwatnych podstaw (mogê zdobyæ przekonanie w rzetelny sposób, ale w wietle moich danych powinnam je odrzuciæ). Williams daje przyk³ad swojego przekonania, ¿e mecz rozpocznie siê
o 15.30, które zdoby³ na podstawie informacji w gazecie. Wyobramy sobie, ¿e w³anie rozmawialimy telefonicznie z redaktorem tej gazety i dowiedzielimy siê, ¿e zdarzy³a siê pomy³ka w druku, a mecz faktycznie ma
rozpocz¹æ siê o 14.30. Wiemy teraz, ¿e Williams ma b³êdne dane, choæ nie
jest epistemiczne nieodpowiedzialny (ma osobiste uzasadnienie dla swojego przekonania). Gdyby jednak zdarzy³o siê niespodziewane opónienie
i mecz rozpocz¹³ siê o 15.30, to nie powiedzielibymy, ¿e Williams o tym
wiedzia³. Uzasadnienie osobiste nie wystarczy dla wiedzy, tak samo jak nie
wystarcz¹ adekwatne podstawy, jeli nie mo¿emy ich odpowiedzialnie uznaæ.
Epistemiczna odpowiedzialnoæ jest istotnym komponentem racjonalnoci; gdyby nie obchodzi³a nas ¿ywotnie racjonalnoæ, nie mielibymy te¿
interesu w uzasadnianiu (2001, s. 24). Tymi s³owami Williams przyznaje
racjê internalistom, ¿e idea uzasadniania bez wiadomoci podmiotu nie
mia³aby wiêkszego sensu. Mo¿e mieæ jednak sens uzasadnienie bez wiadomoci podmiotu.
Williams wymienia dwie koncepcje relacji pomiêdzy uzasadnieniem
a uzasadnianiem, bêd¹ce zarazem dwoma koncepcjami spe³nienia warunku epistemicznej odpowiedzialnoci. Mo¿na mianowicie ¿¹daæ, aby ka¿de
uzasadnienie zosta³o zdobyte poprzez przeprowadzenie procedury uzasadniaj¹cej (wymóg wczeniejszego ugruntowania), lub mo¿na przyj¹æ, ¿e
przekonania s¹ naturalnie uzasadnione, a procedura uzasadniania potrzebna jest dopiero wtedy, gdy pojawi¹ siê dane przeciwne (struktura domys³u
i wyzwania). Te dwie koncepcje oka¿¹ siê niezwykle istotne z punktu widzenia dyskusji ze sceptycyzmem.
Williams zajmuje stanowisko porednie równie¿ w sporze pomiêdzy
fundamentyzmem i koherentyzmem na temat natury uzasadniania.
Opowiada siê za skromnym fundamentyzmem strukturalnym (istniej¹ przekonania bazowe, które s¹ uzasadnione bez dalszych wiadectw), ale nie
fundamentyzmem substancjalnym (przekonania bazowe s¹ bazowe dziêki
w³asnej naturze i treci, a zatem s¹ przekonaniami bazowymi raz na za-
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wsze5). Uzasadnienie przekonañ bazowych mo¿e byæ zniesione w innym
kontekcie; przekonania bazowe nie s¹ przekonaniami z natury nieobalalnymi czy niekorygowalnymi. Kartezjañskie mylê nazywa on s¹dem tylko
pragmatycznie samoweryfikuj¹cym siê (nie mo¿e byæ fa³szywy, kiedy go
stwierdzam), ale nie prawd¹ konieczn¹ (mog³am w ogóle siê nie urodziæ
albo w tym momencie spaæ; 2001, s. 95). Williams, podobnie jak Sellars,
odrzuca mit bezporednich danych (dane s¹ uwik³ane w nasze pojêcia).
Wiedzê a priori, ³¹cznie z matematyk¹, deflacyjnie interpretuje jako efekt
jêzykowych konwencji (2001, s. 90). Tak jak Quine odrzuca dystynkcje
a priori  a posteriori oraz analityczne  syntetyczne jako filozoficznie
nieu¿yteczne i zak³adaj¹ce wyizolowane znaczenia.
Tak os³abiony fundamentyzm zbli¿a siê do koherentyzmu, lecz nie
powinien, zdaniem Williamsa, popaæ w skrajny koherentyzm, który z kolei ho³duje mitowi systemu, a ignoruje rolê empirii. Skrajny koherentyzm
zwi¹zany jest ze skrajnym holizmem (co do wiedzy i znaczenia), gdzie
¿adne przekonania nie s¹ uprzywilejowane i tym samym ignoruje siê rolê
przekonañ bazowych (nawet jeli podlegaj¹ rewizji). Koherentyzm jest poza
tym ukrytym fundamentyzmem, poniewa¿ regu³y koherencji maj¹ specjalny status. Tajemniczy jest te¿ status aktów poznawczych, w których stwierdzamy koherencjê. Wydaje siê, ¿e tylko umys³ boski by³by w stanie ogarn¹æ wszystkie nasze przekonania (2001, s. 136). Williams akceptuje lokalny holizm (nie mamy jednego systemu, ale nieokrelon¹ iloæ modularnych
podsystemów; 2001, s. 129) i w zwi¹zku z tym lokalny koherentyzm. Dodatkowo nasze podsystemy przekonañ funkcjonuj¹ w oparciu o wyró¿nione przekonania bazowe, które dopóki nie ma powodów do w¹tpliwoci,
dopóty funkcjonuj¹ jako oczywiste.
Wed³ug Williamsa mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe idea³y wiedzy:
koncepcjê demonstratywn¹ i koncepcjê fallibilistyczn¹. Klasyczna platoñsko-arystotelesowska koncepcja wiedzy to koncepcja demonstratywna,
poniewa¿ zwi¹zana jest z fundmentystyczn¹ zasad¹, ¿e wiedza zaczyna
siê od przekonañ bazowych i tego, co mo¿na z nich wywnioskowaæ (2001,
s. 39). Wiedza tak pojêta wymaga pewnoci i gwarancji prawdziwoci
(w klasycznym sensie prawdy). Nasza wiedza empiryczna nie jest w tym

Ogólny pogl¹d, ¿e przekonania maj¹ swoj¹ naturê, od której zale¿y ich wartoæ,
Williams odrzuca pod nazw¹ realizmu epistemologicznego.
5
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sensie demonstratywna: (1) dane empiryczne stanowi¹ce przes³anki rozumowañ empirycznych mog¹ byæ tylko przygodnie prawdziwe, rejestruj¹
fakty, które siê zdarzy³y, ale mog³y byæ inne; (2) wniosek argumentu indukcyjnego jest silniejszy ni¿ jego przes³anki; (3) mo¿liwoæ b³êdu nie jest
nigdy wykluczona. Zdaniem Williamsa wiedza naukowa nie pasuje do demonstratywnej koncepcji wiedzy.
Klasyczna koncepcja [wiedzy] nie wyklucza ludzkiej omylnoci. Zawsze mo¿emy powiedzieæ, ¿e chocia¿ wiedza jest idealnie demonstratywna, czêsto mylimy siê z powodu b³êdów logicznych lub niewystarczaj¹cej jasnoci naszych idei. Jednak¿e, podczas gdy klasyczna koncepcja wymaga teorii b³êdu, aby wyjaniæ, dlaczego ulegamy pomy³kom, przy za³o¿eniu, ¿e idealnie nie powinnimy, wspó³czesna koncepcja wbudowuje mo¿liwoæ b³êdu w sam¹ ideê empirycznego badania. Demonstratywna koncepcja nie jest ju¿ wiarygodna nawet jako
idea³ (2001, s. 42).

Opinia Williamsa potwierdza stanowisko S. Judyckiego, ¿e we wspó³czesnej epistemologii nast¹pi³a zmiana koncepcji wiedzy. Tradycyjna koncepcja wiedzy by³a koncepcj¹ wiedzy demonstratywnej, tzn. wiedzieæ co
znaczy³o nie móc pomyleæ, ¿e mog³oby byæ inaczej, ni¿ dany s¹d g³osi
(Judycki 2005, s. 143). Przyk³ady takiej wiedzy to pierwsze zasady czy
cogito Kartezjusza. Wiedza niedemonstratywna to wiedza indukcyjna,
abdukcyjna, koherentystyczna, zwi¹zana z prawdopodobieñstwem i uzasadnieniem, o radykalnie odmiennej naturze ni¿ wiedza demonstratywna
(Judycki 2005, s. 143144). Judycki na podstawie tego odró¿nienia wnosi,
¿e formu³a wiedzy jako prawdziwego uzasadnionego przekonania nie zas³uguje na nazwê klasycznej definicji wiedzy, poniewa¿ jest odejciem od
tej koncepcji (zw³aszcza ¿e nonikiem wiedzy mia³yby byæ przekonania
jako stany psychiczne, a nie s¹dy jako idealne treci). Williams równie¿
zauwa¿a, ¿e Platon za w³aciwy przedmiot wiedzy mia³ pozaczasowe prawdy. Jeli wspó³czenie wiedzê traktujemy jako rodzaj przekonañ, trudno
o zachowanie klasycznej koncepcji.
Williams nie ukrywa swej aprobaty dla niedemonstratywnej koncepcji wiedzy, któr¹ nazywa fallibilistyczn¹ (wiedza fallibilna to tyle, co wiedza obalalna). Klasyczny idea³ wiedzy wymaga od wiedzy nieobalalnoci,
wspó³czesny, modelowany na wiedzy empirycznej, wpisuje obalalnoæ w sa-
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mo pojêcie wiedzy6 . Williams nie tylko twierdzi, ¿e nasza wiedza jest obalalna, ale ¿e sam idea³ wiedzy nieobalalnej nie ma ju¿ dzi racji bytu.
Modelem wiedzy jest dla niego wiedza potoczna. Rozwa¿a nastêpuj¹cy przyk³ad: Pytasz mnie, czy wiem, kiedy odje¿d¿a nastêpny poci¹g do
miasta. Odpowiadam: Tak, o drugiej, w³anie sprawdzi³am. Nastêpnie
zauwa¿asz, ¿e mam w rêku zesz³oroczny rozk³ad jazdy i moja odpowied
automatycznie traci na wiarygodnoci, wymagaj¹c dalszego sprawdzenia.
Informacje z najwie¿szego rozk³adu jazdy zwykle wystarczaj¹ do wiedzy.
Gdybym jednak znajdowa³a siê w takiej sytuacji, ¿e nie mogê spóniæ siê
na wa¿ne spotkanie, to nale¿a³oby jeszcze sprawdziæ, czy nie ma og³oszenia o zmianach w rozk³adzie z powodu remontu torów. Kiedy stawka jest
doæ wysoka, nawet odlegle mo¿liwoci b³êdu staj¹ siê warte powa¿nego
potraktowania (2001, s. 47). Zdaniem Williamsa w tym sensie uzasadnienie i wiedza maj¹ wyrany wymiar pragmatyczny. Wiedza jest wra¿liwa na
nasze zainteresowania. Kiedy przenoszê siê do innego miasta, opró¿niam
dom: zabieram z niego wszystko, lecz nie wyrywam kranu ze ciany, a tym
bardziej nie opró¿niam go w taki sposób, jak eksperymentator próbuje opró¿niæ komorê pró¿niow¹ (2001, s. 47). Podobnie, warunki dla wiedzy zale¿¹
od stopnia naszego zainteresowania i sytuacji (pragmatyzm i kontekstualizm).
Cytowany przyk³ad sugeruje jednak, ¿e s³owo wiedza to Ungerowski7 absolutny termin graniczny, taki jak p³aski, prosty, pe³ny, pusty. Terminy te sygnalizuj¹ typy idealne, a ich rzeczywiste przedmioty odniesienia
nie spe³niaj¹ tkwi¹cej w nich absolutnej charakterystyki (Szymura 2005,
s.154). Wiedza jako typ idealny to niew¹tpliwie wiedza w sensie demonstratywnym i to nie ona jest wra¿liwa na nasz¹ pragmatyczn¹ sytuacjê i kontekst, lecz jej konkretyzacje (to, co nazywamy wiedz¹, wierz¹c, ¿e jest to
wiedza). Mo¿na wci¹¿ twierdziæ, ¿e wiedza demonstratywna pozosta³a idea³em, a wiedza empiryczna jest tylko konkretyzacj¹ tego idea³u. Znamienne jest, ¿e Williams proponuje jedn¹ definicjê wiedzy z podwójnym i wieloznacznym pojêciem uzasadnienia. Sugeruje to, ¿e idea jest jedna, a wiele
jej konkretyzacji.
Chcia³oby siê powiedzieæ naturê wiedzy, ale Williams bêdzie zaprzecza³, jakoby
wiedza mia³a jak¹kolwiek naturê (deflacjonizm co do wiedzy).
7
Peter Unger jest wspó³czesnym filozofem amerykañskim, zdeklarowanym globalnym sceptykiem, m.in. dlatego, ¿e wiedzê zalicza do terminów granicznych (por. Unger
1975).
6
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Za tak¹ interpretacj¹ przemawia te¿ problem stabilnoci wiedzy, która ma jednak ró¿niæ siê od zwyk³ego przekonania (jak stabilnoæ wiedzy
uzgodniæ z jej obalalnoci¹?).Williams dochodzi do wniosku, ¿e pewna
miara stabilnoci jest potrzebna. [...] Ale to nie dowodzi, ¿e absolutna stabilnoæ jest potrzebna (2001, s. 55). Ten konflikt intuicji sugeruje, ¿e idea³
wiedzy pewnej wci¹¿ tkwi w naszym myleniu i nie mo¿e znikn¹æ, dopóki
bêdziemy poszukiwaæ prawdy i bêdziemy chcieli odró¿niæ wiedzê od dowolnego przekonania. Nawet ¿art Williamsa zdradza obecnoæ tego idea³u:
dlaczego traktujemy wiedzê tak powa¿nie, jeli nigdy lub prawie nigdy
nie jestemy w stanie wiedzieæ, i¿ j¹ mamy (2001, s. 55).

2. Sceptycyzm w kontekcie
Filozofia analityczna, po tym jak Moore wpisa³ istnienie wiedzy na
listê truizmów, czêsto traktowa³a problem sceptycyzmu jako ma³o wa¿ny.
Williams dostrzega we wspó³czesnej filozofii anglosaskiej nurt nowego
sceptycyzmu, który na nowo odkrywa w sceptycyzmie realny problem
(1991, s. xiv)8. Zdaniem Williamsa sceptycyzm potrzebuje diagnozy teoretycznej, przeanalizowania jego za³o¿eñ i róde³. Za przewodnika obiera
Davida Humea, który zwróci³ uwagê na to, ¿e w¹tpliwoci sceptyczne gin¹
w ¿yciu codziennym, a pojawiaj¹ siê podczas refleksji filozoficznej (Hume
1963, s. 349). ¯ycie codzienne cechuje siê naturaln¹ pewnoci¹, natomiast
postawienie pytania o wiedzê radykalnie odwraca sytuacjê i w¹tpliwoci
wydaj¹ siê nie do usuniêcia. Hume, pisze Williams, uchwyci³ co o wielkim znaczeniu: skrajn¹ wra¿liwoæ w¹tpliwoci sceptycznych na kontekst
(1991, s. xix). Ta myl zaprowadzi Williamsa do kontekstualistycznej riposty: sceptycyzm jest problemem tylko w jednym kontekcie, a jeli inne s¹
te¿ uprawnione, to zasiêg sceptycyzmu jest ograniczony, a w szczególnoci
nie podlega mu wiedza potoczna. Polemika Williamsa ze sceptycyzmem
bêdzie polega³a na zablokowaniu uprzywilejowania kontekstu sceptyka (jego

8
B. Stroud pisze: musimy jako poradziæ sobie z grob¹ filozoficznego sceptycyzmu, jeli w ogóle mamy zrozumieæ naturê i mo¿liwoæ ludzkiej wiedzy; nawet realizowanie programu naturalistycznego nie zwalnia nas z podania odpowiedniego wyjanienia mocy sceptycyzmu (Stroud 2005, s. 330 i 351).
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pojêcia wiedzy i jego za³o¿eñ na temat sposobu uzasadniania) oraz zablokowaniu zasady, ¿e ciê¿ar dowodu spoczywa tylko po stronie twierdz¹cego, a negowanie nie wymaga ¿adnych podstaw i nie ma ¿adnych ograniczeñ.
Trzeba te¿ od razu zaznaczyæ, ¿e Williams polemizuje ze sceptycyzmem globalnym i radykalnym (wiedza w ogóle nie jest mo¿liwa), a nie ze
s³abymi jego odmianami, np. sceptycyzmem praktycznym (antydogmatyzmem), który s³usznie odró¿nia wiedzê od zwyk³ych przekonañ. W szczególnoci Williams odró¿nia sceptycyzm od akceptowanego fallibilizmu
(wiedza bywa niestabilna). Ten ostatni wywodzi siê z tradycji sceptycznej
i podkrela obalalnoæ wiedzy, lecz nie przeczy jej istnieniu.
Williams uwa¿a, ¿e kluczowe dla sceptycyzmu jest specyficzne pojêcie wiedzy, a w szczególnoci pojêcie uzasadniania, zw³aszcza ¿e, zdaniem
sceptyków, wiedza jest niemo¿liwa w³anie z powodu jego braku. Sceptycy twierdz¹: nie mo¿emy nawet ustaliæ posiadania uzasadnionych przekonañ (2001, s. 59). Filozoficzny, czyli radykalny sceptycyzm jest tez¹, ¿e
nigdy nie mamy najmniejszego uzasadnienia dla przekonania o jednej rzeczy raczej ni¿ drugiej (2001, s. 59); nic nigdy nie mo¿e byæ uzasadnione
(2001, s. 66). To dlatego wiedza ma byæ niemo¿liwa.
Radykalnoæ tych tez sprawia, ¿e polemika ze sceptycyzmem staje siê
obron¹ racjonalnoci. Sceptycyzm jest szczególnie trudno zignorowaæ.
Sceptycyzm jest szkieletem w gabinecie zachodniego racjonalizmu: jest
argumentatywnie wyrafinowanym atakiem na sam¹ racjonaln¹ argumentacjê [...]. Jeli sceptycyzmu nie mo¿na odrzuciæ, racjonalny punkt widzenia
sam siebie uniewa¿nia (2001, s. 5). Wypada zgodziæ siê z t¹ ocen¹ znaczenia problemu sceptycyzmu. Radykalny sceptycyzm sugeruje, ¿e nie ma
ró¿nicy miêdzy wiedz¹ i dowolnym przekonaniem, a w zwi¹zku z tym, ¿e
z teoretycznego punktu widzenia wszystkie przekonania s¹ równosilne. Zgoda lub milczenie wobec takiego sceptycyzmu by³yby odrzuceniem idei racjonalnoci cz³owieka.
Odpowied Williamsa na sceptycyzm ewoluowa³a wraz z dojrzewaniem jego koncepcji uzasadniania. Najpierw (1977) s¹dzi³, ¿e aby uporaæ
siê ze sceptycyzmem, wystarczy odrzuciæ fundamentyzm w teorii uzasadniania. W Unnatural Doubts (1991) oraz w artykule Skepticism (1999a)
uwa¿a³, ¿e sceptycyzm jest wewnêtrznym problemem internalizmu i mo¿na go unikn¹æ porzucaj¹c arbitralne ograniczenia internalistycznej teorii
uzasadniania. W Problems of Knowledge (2001) Williams jest ponad spo-
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rami fundamentyzmkoherentyzm oraz internalizmeksternalizm i uwa¿a,
¿e ród³em sceptycyzmu jest demonstratywna koncepcja wiedzy nieobalalnej i zwi¹zana z ni¹ koncepcja uzasadnienia wymagaj¹cego przejcia przez
procedurê uzasadniania (wymóg wczeniejszego ugruntowania).
Wed³ug rekonstrukcji Williamsa na tê koncepcjê sk³adaj¹ siê cztery
warunki uzasadnienia:
(1) nie ma uzasadnienia za darmo  na ka¿de osobiste uzasadnienie
trzeba zapracowaæ odpowiedzialnym zachowaniem poznawczym;
(2) zachowanie poznawcze jest odpowiedzialne tylko wtedy, gdy za
prawdziwe uznajemy wy³¹cznie przekonania posiadaj¹ce co najmniej adekwatne podstawy;
(3) podstawami tymi mog¹ byæ wiadectwa (s¹dy) przemawiaj¹ce
za prawdziwoci¹ uzasadnianego przekonania;
(4) podmiot musi posiadaæ te wiadectwa i uczyniæ z nich w³aciwy
u¿ytek (2001, s. 147).
Warunki te pasuj¹ do tezy, ¿e wiedza wymaga zarówno uzasadnienia
osobistego, jak i adekwatnych podstaw. Sceptyk zak³ada jednak cis³y i niesymetryczny zwi¹zek pomiêdzy nimi, który Williams nazywa tez¹ o niesamodzielnoci uzasadnienia osobistego. Mianowicie, nie mo¿na mieæ uzasadnienia osobistego (1), jeli jednoczenie nie mamy dostêpu do adekwatnych podstaw (2). Podstawy takie mog¹ stanowiæ wy³¹czne przekonania
lub inne stany wiadome, tak aby podmiot mia³ do nich bezporedni dostêp
poznawczy (to jest wymóg skrajnego internalizmu wyra¿ony w punktach
(3) i (4)). Dodatkowo zak³ada siê, ¿e pytanie sk¹d wiesz? mo¿e byæ zawsze racjonalnie postawione, bez potrzeby motywowania w¹tpliwoci przez
jakie racje. Podmiot, który akceptuje przekonanie, bierze na siebie ciê¿ar
dowodu i ma obowi¹zek przedstawiaæ ten dowód na ¿¹danie (1999a, 51).
Takie s¹ za³o¿enia sceptycyzmu w stylu staro¿ytnym.
Uzasadnienie otrzymuje tutaj warunki, które s¹ zwykle nie do spe³nienia dla ludzkiego podmiotu: za pomoc¹ danych introspekcyjnie dostêpnych trzeba uzyskaæ gwarancje prawdziwoci przekonania. ¯adne przekonanie nie jest odpowiedzialnie utrzymywane, jeli nie opiera siê na adekwatnych i dostêpnych podstawach (2001, s. 148). Jest to po³¹czenie tezy
o niesamodzielnoci uzasadnienia personalnego z mocnym internalizmem.
Odpowiedzialnoæ podmiotu zale¿y od faktycznego ugruntowania i introspekcyjnego posiadania danych gwarantuj¹cych to ugruntowanie. Nic dziwnego, ¿e ka¿da próba sprostania tym wymogom koñczy siê ci¹giem w nie-
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skoñczonoæ w uzasadnianiu, dogmatycznym za³o¿eniem albo popadniêciem w b³êdne ko³o. A sceptycy mog¹ wnioskowaæ, ¿e nikt nigdy nie ma
uzasadnienia raczej dla jednego przekonania ni¿ drugiego.
Opisan¹ tutaj strukturê uzasadnienia mo¿na zakwestionowaæ w ró¿ny
sposób. Najprostszy polega³by na zakwestionowaniu warunków (3) i (4)
z pozycji eksternalizmu, gdzie kwestionuje siê koniecznoæ introspekcyjnej dostêpnoci czynników uzasadniaj¹cych. Williams uwa¿a jednak, ¿e
warunki (3) i (4) nie s¹ bez racji i ¿e czynniki uzasadniaj¹ce winny byæ
podmiotowi dostêpne w czasie procedury uzasadniania. Williams jednak
podkrela, i to jest charakterystyczne dla jego stanowiska, ¿e nie zawsze
taka procedura jest konieczna. Odrzuca wymóg, ¿e uzasadnienie osobiste
przys³uguje tylko wtedy, gdy podmiot skutecznie przeprowadzi³ procedurê
uzasadniania. Jest to w gruncie rzeczy odrzucenie warunku (1), gdzie powiada siê, ¿e na uzasadnienie trzeba zapracowaæ odpowiedzialnym zachowaniem poznawczym.
Najlepsz¹ ilustracj¹ propozycji Williamsa jest pokazanie koncepcji
alternatywnej dla zasady wczeniejszego ugruntowania. Jest to zasada
domys³u i wyzwania, któr¹ zaczerpn¹³ od R. Brandoma. Ró¿nica pomiêdzy tymi dwoma strukturami uzasadniania przypomina dwa systemy prawne. Pierwszy traktuje oskar¿onego jako winnego do czasu ewentualnego
oczyszczenia z zarzutu; drugi traktuje oskar¿onego jako niewinnego dopóki nie zostanie mu udowodniona wina9 (przerzuca siê czêæ ciê¿aru dowodu na oskar¿yciela). W istocie Williams proponuje, aby uzasadnienie by³o
domylne pod warunkiem nieobecnoci racji przeciwnych. Uzasadnienie
mo¿e przys³ugiwaæ podmiotowi, nawet jeli nie przeprowadzi³ procedury
uzasadniania, pod warunkiem, ¿e jego przekonanie ma domyln¹ akceptacjê przy braku powodów do w¹tpliwoci. Dopuszczenie przekonañ uzasadnionych domylnie sprawia, ¿e ginie b³êdne ko³o i ci¹g w nieskoñczonoæ. Przekonania domylne s¹ prowizoryczne, mog¹ byæ kwestionowane

9
Zasada domys³u i wyzwania, ilustrowana przy pomocy dwóch systemów prawnych, nawi¹zuje do filozofii zdrowego rozs¹dku. T. Reid pisa³ o prawniczej zasadzie, ¿e
oskar¿onego traktuje siê jako niewinnego, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina.
O zasadzie tej pisa³ te¿ R. Chisholm (Ziemiñska 1998, s. 28), polemizuj¹c ze sceptycyzmem; widaæ tutaj lad Peircea, pisz¹cego o koniecznych za³o¿eniach zdroworozs¹dkowych.
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i nie maj¹ w³asnej wartoci niezale¿nej od kontekstu, ale w okrelonym
kontekcie s³u¿¹ jako baza dla mylenia.
Sceptyk zak³ada zasadê wczeniejszego ugruntowania, kiedy twierdzi, ¿e zawsze ma prawo postawiæ pytanie sk¹d wiesz? i domagaæ siê
przeprowadzenia procedury uzasadnienia bez podania powodów do w¹tpliwoci. Tymczasem koncepcja domys³u i wyzwania stawia wymagania
zarówno wobec twierdz¹cych, jak i neguj¹cych. Sceptyk nie zawsze ma
prawo zapytaæ sk¹d wiesz?. Dopiero pojawienie siê powodów do w¹tpliwoci nak³ada na podmiot obowi¹zek obrony swojego przekonania i rodzi
potrzebê uruchomienia procedury uzasadniania.
Uzasadniæ przekonanie, pisze Williams w duchu internalizmu, to dostarczyæ dane, wykazaæ siê wiarygodnoci¹, oddaliæ mo¿liwe zarzuty. Uzasadnianie innymi s³owy to dawanie racji. Ale posiadanie uzasadnienia nie
jest zawsze kwesti¹ przejcia przez uprzedni proces uzasadniania (2001,
s. 15). Nie jest to krytyka z pozycji eksternalizmu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest niezale¿na od dyskusji eksternalizminternalizm. Samo jednak dopuszczenie istnienia uzasadnionych przekonañ w sytuacji, gdy podmiot nie zna
czynników uzasadniaj¹cych lub w ogóle siê nad nimi nie zastanawia, jest
przekroczeniem warunków internalizmu i postaci¹ eksternalizmu. Wygl¹da na to, ¿e procedura uzasadniania jest utrzymana w duchu internalizmu,
ale samo uzasadnienie mo¿e mieæ charakter eksternalny.
Przejcia przez proces uzasadniania nie potrzebuj¹ przekonania domylnie uzasadnione, traktowane jako oczywiste, a nawet nieuwiadamiane. Ich rola jest kluczowa dla wszelkiego mylenia. Nawet ¿eby zadaæ pytanie, trzeba mieæ ju¿ wiele przekonañ. Jak zauwa¿y³ Wittgenstein, gdyby
kto próbowa³ w¹tpiæ we wszystko, to nie doszed³by nawet do w¹tpienia
w cokolwiek (Wittgenstein 1993, s. 38). Williams cytuje Sellarsa: nauka
jest racjonalna nie dlatego, ¿e ma podstawy ale dlatego, ¿e jest samokoryguj¹cym siê przedsiêwziêciem, które mo¿e podaæ w w¹tpliwoæ ka¿de twierdzenie, chocia¿ nie wszystkie na raz (2001, s. 179)10. W myl fallibilizmu
wszystko mo¿na podaæ w w¹tpliwoæ, ale, podkrela Williams, nie jest prawd¹, ¿e w dowolnej sytuacji i wszystko na raz. Rorty (1998, s. 155) s³usznie

10
Podobnie pisze Rorty (1999, s. 47): Musimy utrzymywaæ, ¿e wcale nie mamy obowi¹zku uzasadniania wszystkiego, mimo i¿ wiadomo, ¿e ka¿dy pogl¹d jest nara¿ony na
krytykê.
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nazywa tê postawê Williamsa odrzuceniem wymogu totalnoci (ca³a nasza
wiedza ma byæ zbadana od razu)11.
Jej konsekwencj¹ jest odrzucenie wymogu wczeniejszego ugruntowania jako struktury uzasadniania. Williams idzie tutaj szlakiem opracowanym w poprzedniej ksi¹¿ce, w której twierdzi³, ¿e trzeba znaleæ w argumentacji sceptyka teoretyczne za³o¿enia, na które nie musimy siê zgodziæ. Rozumiemy argumentacjê sceptyka, uwa¿amy j¹ za powa¿ny problem,
lecz kwestionujemy jej teoretyczne konstrukty, uwa¿a Williams. Od pocz¹tku wiedzia³, ¿e chodzi o koncepcjê wiedzy, a w jej ramach uzasadnienia. Przez wiele lat ledzi³ szczegó³y tej koncepcji, szukaj¹c inspiracji w coraz nowszych teoriach uzasadnienia, jakie pojawia³y siê w filozofii anglosaskiej (koherentyzm, eksternalizm, neopragmatyzm). To poszukiwanie ma
jeden kierunek  jak os³abiæ koncepcjê uzasadnienia, aby wiedza by³a mo¿liwa, za podmiot zachowa³ walor racjonalnoci. Ju¿ wczeniej pisa³, ¿e
racjonalnoæ nie musi polegaæ na dostarczaniu dowodów wszystkiego, lecz
mo¿e to byæ gotowoæ do obrony b¹d modyfikacji swoich pogl¹dów, kiedy pojawi¹ siê w¹tpliwoci czy problemy (1999a, s. 54).
Przy modelu domys³u i wyzwania kwestia uzasadnienia mo¿e siê
pojawiæ tylko w okrelonym kontekcie i prowadzi do kontekstualizmu
w teorii wiedzy i uzasadniania. Kontekstualizm jest pogl¹dem, ¿e warunki
prawdziwoci dla zdania S wie, ¿e p, zmieniaj¹ siê w zale¿noci od kontekstu jego u¿ycia. Z punktu widzenia kontekstualizmu pogl¹dy sceptyka
s¹ niewiarygodne albo s¹ jedn¹ z mo¿liwoci (2001, s. 188). Nie maj¹ jednak ¿adnego priorytetu i nie zagra¿aj¹ innym kontekstom, np. wiedzy potocznej. Kiedy Williams jednakowo traktuje kontekst refleksji filozoficznej i kontekst mylenia potocznego, to ju¿ minimalizuje zasiêg sceptycyzmu tylko do jednego kontekstu. Poza tym, w ró¿nych kontekstach obowi¹zuj¹ ró¿ne standardy dla uzasadniania. W przypadku wiedzy potocznej
stopieñ skrupulatnoci w uzasadnianiu zale¿y od zainteresowania i wagi
sprawy. Sceptyk za niezmiennie domaga siê uwzglêdnienia wszystkich
logicznych mo¿liwoci, maksymalnego poziomu skrupulatnoci i z tego
11
Sam Rorty (1998, s. 155) uwa¿a, ¿e skuteczniejszym sposobem uporania siê ze sceptykiem jest odrzucenie wymogu obiektywnoci (wiedza, któr¹ wyjaniamy, to wiedza
o obiektywnym wiecie) i brutalny pragmatyzm (nie musimy odpowiadaæ na sceptycyzm, poniewa¿ nie ma ¿adnej ró¿nicy, czy odpowiemy nañ, czy nie). Williams nie
odrzuca warunku obiektywnoci i nie chce stosowaæ brutalnego pragmatyzmu.
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powodu jego warunki uzasadnienia mog¹ byæ zakwestionowane. Przy za³o¿eniach fallibilizmu argument z mo¿liwoci b³êdu, nazywany przez J. Dancyego (Dancy 1985) najpowa¿niejszym argumentem sceptycznym, nie jest
¿adnym argumentem. Nie podwa¿a istnienia wiedzy, która z natury zawiera mo¿liwoæ b³êdu: mo¿liwoæ b³êdu nie implikuje niemo¿liwoci wiedzy (2001, s. 170). Williams uwa¿a, ¿e sceptycyzm wywodzi siê z tradycji
indywidualizmu, a obecnie dominuje pojêcie wiedzy jako spo³ecznie uzyskanego i przekazywanego osi¹gniêcia (2001, s. 238), przy którym trudno
o pewnoæ. Pewnoæ przynale¿y do idea³u wiedzy demonstratywnej. Ten
za nie pasuje do wiedzy empirycznej.
Williams osobno traktuje sceptycyzm kartezjañski, który od staro¿ytnego ró¿ni siê tym, ¿e nie stawia nagich pytañ sk¹d wiesz?, ale popiera
je hipotezami (demona, snu). W ten sposób przesuwa siê ciê¿ar dowodu
i podwa¿a domylne uprawnienie, kwestionuj¹c zw³aszcza wiedzê o zewnêtrznym wiecie. Zak³ada siê tu natomiast, ¿e wiedza o dowiadczeniu,
o wewnêtrznych prze¿yciach jest wolna od w¹tpliwoci i epistemologicznie wczeniejsza ni¿ wiedza o wiecie. Zdaniem Williamsa jest to w¹tpliwe
teoretyczne za³o¿enie (substancjalny fundamentyzm i mit danych). Dlaczego zak³adaæ, ¿e zmys³y informuj¹ nas zawsze tylko o tym, jak siê rzeczy
jawi¹, a nigdy jakie s¹ obiektywnie? (2001, s. 189).
Odró¿nienie wiedzy o wiecie zewnêtrznym i wiedzy o dowiadczeniu zak³ada tzw. epistemologiczny realizm, który, jak Williams twierdzi od
wielu lat, ma byæ podstawowym ród³em sceptycyzmu kartezjañskiego.
Zaznacza, ¿e nie chodzi o stanowisko w ramach ontologii (istnieje realny
wiat), epistemologii (poznawalnoæ wiata) czy teorii prawdy (prawda jest
radykalnie obiektywna), lecz o tezê, ¿e realnie istniej¹ przedmioty epistemologicznej refleksji (2001, s. 171), np. ludzka wiedza jako obiekt nadaj¹cy siê do oceny (1991, s. 102). Williams w pierwszym zdaniu Unnatural
Doubts pisze: nie ma czego takiego, jak wiedza o wiecie zewnêtrznym
(1991, s. xii). Nie jest to jednak wyraz sceptycyzmu, lecz swoistego deflacjonizmu w kwestii wiedzy (wiedza i przekonania nie posiadaj¹ wewnêtrznej natury). Mamy wiele zmieniaj¹cych siê i kontekstualnych uprawnieñ
do wiedzy, ale wiedza nie jest obiektem. Tymczasem sceptyk, chc¹c twierdziæ, ¿e wiedza nie jest mo¿liwa, musi potraktowaæ wiedzê jako obiekt,
a termin wiedza o wiecie zewnêtrznym jako rodzaj naturalny. Tak¿e priorytet dla wiedzy internalnej wymaga potraktowania jej jako integralnego
obiektu.
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Realizm epistemologiczny jest za³o¿ony w wymogu wczeniejszego
ugruntowania, poniewa¿ warunki uzasadnienia traktuje siê tam jako obiektywne, niezale¿ne od interesów i sytuacji. Kontekstualizm odrzuca za³o¿enie, ¿e przekonania posiadaj¹ wewnêtrzny epistemologiczny status
(1991, s. xx), oparty na treci i niezmienny. Epistemiczny status przekonania zale¿y od kontekstu i nie istnieje poza kontekstem. Epistemiczne
normy s¹ stworzone w toku badania i dlatego s¹ do zmiany i poprawy
(2001, s. 249). Realizm epistemologiczny zak³ada, ¿e refleksja filozoficzna
ods³ania ostateczne, niezale¿ne od kontekstu warunki dla uzasadnienia,
¿e jest czym wiêcej ni¿ tylko jednym ze sposobów mówienia o wiedzy.
Tutaj jest teoretyczne ród³o tego, ¿e sceptyk chce kontekst filozoficznej refleksji potraktowaæ jako unikaln¹, uprzywilejowan¹ perspektywê,
która ods³ania ostateczne, niezale¿ne od kontekstu warunki uzasadnienia (2001, s. 196).
Widaæ, ¿e kontekstualizm jest w³anie opozycj¹ takiego realizmu. Nie
ma jednak podstaw, aby preferowaæ jeden przed drugim. Epistemologiczny
realizm polega na pewnym uproszczeniu, ale jako porz¹dkuje nasz obraz
wiata. Kontekstualizm unika uproszczenia, lecz ma mniejsze szanse na
uporz¹dkowanie naszych przekonañ. Wydaje siê te¿, ¿e trudno odmówiæ
naszej wiedzy i przekonaniom posiadania natury jako pewnego zespo³u
cech. wiadczy o tym najlepiej szczególny status empirii, która zdaniem
Williamsa ogranicza dowolnoæ koherentyzmu. Nie dowolne, ale empiryczne przekonania maj¹ byæ bazowe. A zatem kontekstualizm jest ograniczony tak samo jak koherentyzm. Szczególny status empirii wymaga s³abego
realizmu epistemologicznego. Przekonania nie wydaj¹ siê ca³kowicie kontekstualne, lecz maj¹ swoje cechy niezale¿ne od kontekstu.
Realizmu epistemologicznego mo¿e unikn¹æ sceptycyzm hipotezowy, który nie dotyczy wiedzy jako rodzaju, ale konkretnych przypadków
o szczególnym znaczeniu. Nie wiem, czy nie jestem mózgiem w pojemniku, a zatem nie wiem niczego o moim wiecie. Zdaniem Williamsa taki
sceptycyzm, któremu nie mo¿na zarzuciæ realizmu epistemologicznego,
mo¿na wyeliminowaæ za pomoc¹ przekonañ o domylnym uzasadnieniu.
Jeli mamy uzasadnienie dla dowolnego takiego przekonania, to eliminuje
ono hipotezy sceptyczne (Nie jest mo¿liwe, abym by³a mózgiem w laboratorium na Alpha Centauri, poniewa¿ w³anie wróci³am z pracy (1999a,
s. 58)).
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Z ca³¹ pewnoci¹, pisze Williams, nie ma miejsca ani na globalne
w¹tpliwoci sceptyka, ani na globalne gwarancje tradycyjnych epistemologów (2001, s. 151). Stanowisko sceptyka jest artefaktem teoretycznych
prekoncepcji, które mo¿emy racjonalnie odrzuciæ (2001, s. 197). Najwa¿niejszym osi¹gniêciem Williamsa jest w³anie odkrycie za³o¿eñ w argumentacji sceptyka. S¹ to: demonstratywna koncepcja wiedzy, internalizm
w uzasadnianiu, priorytet dla samowiadomoci, podporz¹dkowanie uzasadnienia osobistego obiektywnym racjom, zasada wczeniejszego ugruntowania, epistemologiczny realizm. Nie wszystkie z tych za³o¿eñ zas³uguj¹ na odrzucenie, ale jako arbitralne mog¹ byæ zast¹pione innymi konstruktami teoretycznymi. W ten sposób problem sceptycyzmu zostaje zdekontekstualizowany.
S³aboci¹ kontekstualizmu jest to, ¿e jest to stanowisko bliskie sceptycyzmowi. Wydaje siê nawet, ¿e sceptykom nie chodzi³o o nic wiêcej ni¿
o wzbudzenie naszych w¹tpliwoci. Jeli fallibilizm jest tez¹, ¿e nie istniej¹ przekonania nieobalalne, a wszystkie podlegaj¹ rewizji, to jest tylko ró¿nic¹ s³own¹, czy nasze fallibilne przekonania nazywamy wiedz¹, czy nie,
czy nazywamy je uzasadnionymi, czy nie. Williams okrela fallibilizm jako
zawsze obecn¹ mo¿liwoæ kontekstualnie w³aciwych ¿¹dañ co do racji,
za sceptycyzm jako nieograniczone ¿¹danie racji. Pierwszy tym ró¿ni siê
od drugiego, ¿e nie wszystkie przekonania wymagaj¹ procedury uzasadniania (1999a, s. 53). Williams s³usznie zauwa¿a, ¿e fallibilizm ma swoje
korzenie w tradycji sceptycznej. Fallibilizm zdaje siê ró¿niæ od sceptycyzmu jedynie optymistyczn¹ ocen¹ ludzkiej wiedzy (ludzka wiedza jest dobra taka jaka jest), podczas gdy sceptycyzm jest pesymistyczn¹ ocen¹ ludzkiej sytuacji epistemicznej. Ró¿nica ma zatem charakter normatywny a nie
opisowy.
Williams pisze, ¿e byæ racjonalnym nie znaczy wierzyæ tylko temu,
co umiem dowieæ, lecz byæ gotowym broniæ lub modyfikowaæ w³asne
pogl¹dy, kiedy pojawi¹ siê problemy. Byæ mo¿e ta s³absza wersja racjonalnoci jest jedyn¹, któr¹ da siê obroniæ, jeli wiedza ma istnieæ i byæ nam
dostêpna. Jest to jednak tylko powierzchowna i werbalna ró¿nica ze sceptycyzmem. Jego stanowisko trudno odró¿niæ od sceptycyzmu (2001,
s. 139), jak pisa³ o fenomenalizmie, idealizmie i relatywizmie. Williams
broni przed sceptycyzmem wiedzê potoczn¹, ale trzeba zauwa¿yæ, ¿e sceptycy te¿ nie przeczyli jej istnieniu. Uwa¿ali jedynie, ¿e wa¿niejsze dla zrozumienia kondycji ludzkiej jest przeprowadzenie dociekania z gwarancj¹
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prawdziwoci. Mo¿na powiedzieæ, jak Unger i Dretske, ¿e sceptycyzm nie
jest w ogóle problemem w dziedzinie nauk empirycznych i zwyk³ych przekonañ potocznych, lecz tylko wtedy, gdy poszukujemy pewnoci. Williams
próbuje nadaæ sens sceptycyzmowi i odeprzeæ jego argumentacjê, odrzucaj¹c idea³ wiedzy pewnej. Obrona potocznych przekonañ przed hipotezami
sceptycznymi to mizerny rezultat, na który zgodziliby siê zarówno sceptycy staro¿ytni, jak i kartezjañscy, którym chodzi³o o co wiêcej ni¿ o potoczn¹ pewnoæ.
Wydaje siê zatem, ¿e Williamsowi uda³o siê nie tyle odeprzeæ argumentacjê sceptyczn¹, ile podkreliæ jej kontekstualnoæ, czyli ograniczony
zasiêg. Najwa¿niejszym za wewnêtrznym problemem stanowiska Williamsa jest pytanie, w jakich warunkach uzasadnienie jest naturalne lub racje
zbyt s³abe, aby je zakwestionowaæ, a kiedy uzasadnienie wymaga przeprowadzenia procedury uzasadnienia. Byæ mo¿e jest to niecierpliwoæ ustalenia rzeczy raz na zawsze (2001, s. 240), któr¹ fallibilizm próbuje zmieniæ. Na tym jednak polega badanie, ¿e próbuje siê pewne rzeczy ustaliæ.
Zostawienie wszystkiego p³ynnym i zale¿nym od kontekstu przypomina
zasadê Feyerabenda wszystko ujdzie. Wtedy za mia³by racjê Rorty, ¿e
epistemologia nie jest potrzebna.

3. Prawda nie jest celem
Stanowisko Williamsa w sprawie pojêcia prawdy jest prób¹ po³¹czenia pragmatyzmu z deflacjonizmem. Zgodnie z tradycj¹ pragmatyzmu i stosownie do swojej diagnozy dla sceptycyzmu, Williams pisze:
Uwa¿am, ¿e chêæ mylenia o prawdzie (czy wiedzy) jako (dominuj¹cym, jeli nie jedynym) celu badania ma te same korzenie, co intuicje
nieobalalnoci wiedzy: klasyczna czy demonstratywna koncepcja wiedzy. Ta koncepcja jest cile zwi¹zana ze staro¿ytnym kontemplacyjnym idea³em wiedzy. Wyra¿a niecierpliwoæ ustalenia rzeczy raz na
zawsze, doprowadzenia badania do koñca. Fallibilista nie sympatyzuje
z tym idea³em (2001, s. 240).

Prawda nie jest celem czy norm¹, która prowadzi nawet w najbardziej teoretycznych kwestiach (2001, s. 238239).
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Twierdzenie, ¿e prawda jest naczeln¹ wartoci¹ poznawcz¹ i celem
poznawczych d¹¿eñ cz³owieka Williams uwa¿a za zwodniczy slogan,
który przypomina idealnie kompletn¹ teoriê wszystkiego (2001, s. 249).
Z drugiej strony jednak akceptuje skromniejszy cel, polegaj¹cy na akceptowaniu prawd raczej ni¿ fa³szów (2001, s. 249). Pisze, ¿e jeli prowadzimy badania, chcemy przedstawiæ sprawy prawid³owo. To jednak nie
znaczy, ¿e w akceptowaniu prawd jest zawsze jaki cel i samo akceptowanie prawd jest celem. To, czego chcemy, to prawdy donios³e (2001, s. 249).
Williams zdaje sobie sprawê z ograniczeñ instrumentalistycznej interpretacji prawdy, typowej dla pragmatyzmu.
Czy powinnimy [...] wyjaniæ wartoæ prawdy instrumentalnie? Niektórzy filozofowie obieraj¹ tak¹ strategiê, twierdz¹c, ¿e mamy wiêksze
prawdopodobieñstwo realizacji celów, je¿eli nasze przekonania s¹ prawdziwe ni¿ kiedy s¹ fa³szywe. Bez w¹tpienia jest to s³uszne, choæ w pewnych okolicznociach fa³szywe przekonanie mo¿e byæ po¿yteczne (moje
b³êdne przekonanie o odlocie sprawia, ¿e nie zd¹¿am na samolot, który
siê rozbija). Nawet jeli utrzymywanie prawdziwych przekonañ jest
u¿yteczne, najg³êbsz¹ racj¹ naszego zaanga¿owania w prawdziwe przekonania jest zwi¹zek (za pomoc¹ pojêcia znaczenia) miêdzy prawd¹
a przekonaniem (2001, s. 249).

Oto rozwój tez Williamsa: prawda nie jest celem ludzkich d¹¿eñ poznawczych, a co najwy¿ej narzêdziem do realizacji tego, co pragmatycznie
wa¿ne; jednak¿e po¿yteczny mo¿e byæ te¿ fa³sz, a celem jest akceptowanie prawd raczej ni¿ fa³szów; znaczenie prawdy nie polega na jej po¿ytku,
lecz na jej zwi¹zku z przekonaniem.
Zwi¹zek pomiêdzy prawd¹ i przekonaniem pozostaje doæ tajemniczy. Davidson pisa³, ¿e byæ przekonanym o czym, to byæ przekonanym
o jego prawdziwoci. Byæ mo¿e Williams chce twierdziæ, ¿e mieæ przekonanie znaczy to samo, co uznawaæ za prawdziwe (zaanga¿owanie
w prawdziwoæ pewnego s¹du: to jest istota warunku przekonania (2001,
s. 17)), a mo¿e, jak chce Rorty, ¿e prawda nie jest niczym wiêcej ni¿ przekonaniem. Przeciwko tej drugiej interpretacji przemawiaj¹ inne wypowiedzi. Dlaczego prawdê powinnimy rozumieæ raczej w realistyczny, a nie
jaki epistemiczny sposób [...], poniewa¿ chcemy odró¿niæ miêdzy tym,
jakie rzeczy s¹ faktycznie, a tym, jak je (jakkolwiek s³usznie) widzimy.
Mimo wszystko nie jestemy wszechwiedz¹cy (2001, s. 142). Widaæ, ¿e
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Williams opowiada siê za swoistym realizmem (podobnym do realizmu
Davidsona), ale jest to realizm minimalny w duchu deflacjonizmu12.
Wspó³czesne deflacyjne teorie prawdy (np. odcudzys³owiaj¹ca
Quinea, zazdaniowa Brandoma czy minimalistyczna Horwicha) pozbawiaj¹ prawdê wymiaru metafizycznego, sprowadzaj¹c j¹ do funkcji jêzykowych (prawda to rodek odcudzys³owiaj¹cy, wyra¿enie pe³ni¹ce funkcjê
zastêpowania zdañ czy generalizacji). Jak s³usznie pisze Williams, kwestionuj¹ one tradycyjne przekonanie, ¿e prawda ma jak¹ naturê i z tego
powodu odrzucaj¹ wszystkie dotychczasowe teorie, ³¹cznie z teori¹ koherencyjn¹ czy epistemiczn¹. Jednak¿e równie s³usznie przyznaje, ¿e deflacjonizm pasuje do idei korespondencji i zgodnoci z faktami, uznaje minimalny realizm jako stanowisko, i¿ nasze przekonanie, ¿e co jest prawdziwe i faktyczne jego bycie prawdziwym, to nie to samo (2001, s. 144).
Deflacjonizm ujmuje wszystko warte ujêcia z realistycznej koncepcji prawdy (2001, s. 144).
Wygl¹da na to, ¿e Williams próbuje pragmatyczn¹ koncepcjê prawdy
udoskonaliæ za pomoc¹ deflacjonizmu, i akceptuje minimalny realizm obecny w deflacjonizmie. Kiedy tradycyjni pragmatyci twierdzili, ¿e prawdziwe przekonania to te, które dzia³aj¹, zak³adali, ¿e prawda ma jak¹
naturê. Dzisiejsi zwolennicy pragmatyzmu uwa¿aj¹, ¿e instrumentalizm nie
musi byæ rewizyjny wobec potocznego sensu prawdy i maj¹ tendencje do
preferowania deflacyjnej teorii prawdy. Jest to zdrowy instynkt (2001,
s. 250).
Kontekst deflacjonizmu mo¿e nieco wyjaniæ problem prawdy jako
celu u Williamsa. Prawdê rozumian¹ w sposób deflacyjny nazywa on prawd¹
przez ma³e p, a prawdê jako cel nauki prawd¹ przez du¿e P i zaznacza,
¿e prawda w mocnym sensie nie jest naszym celem, ale jest nim prawda
deflacyjna. Przypomina to pogl¹d Rortyego, ¿e choæ prawda nie jest celem naszych d¹¿eñ, to dotyczy to jedynie prawdy obiektywnej13. Prawda
12
Davidson odrzuca³ deflacjonizm, ale zdaniem Williamsa jego stanowisko, jak chce
Rorty, mo¿na uznaæ za deflacyjne (por. Williams 1999b).
13
Rorty uwa¿a, ¿e prawda nie mo¿e byæ celem d¹¿eñ, skoro po osi¹gniêciu mo¿e nie
byæ rozpoznana. Davidson dodaje, ¿e skoro nie jest widzialna ani rozpoznawalna, nie
ma sensu nazywaæ jej celem d¹¿eñ. Lynch ripostuje, ¿e taka teza zak³ada mit, i¿ brak
pewnoci udaremnia poszukiwanie prawdy. Mogê znaæ prawdê bez pewnoci w absolutnym sensie, ¿e moje przekonanie jest s³uszne (Lynch 2004, s. 28).
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za, która nie ró¿ni siê od uzasadnienia, mo¿e byæ nazwana naszym celem.
Potocznie naiwnie s¹dzimy, ¿e poszukujemy prawdy obiektywnej, ale faktycznie chodzi nam jedynie o uzasadnione przekonania. Rorty przywo³uje
pragmatyczn¹ zasadê, ¿e jeli co nie stanowi ró¿nicy w praktyce, nie powinno równie¿ stanowiæ ró¿nicy w filozofii (2001, s. 259). To mog³oby
wyjaniæ, dlaczego Williams raz twierdzi, ¿e prawda nie jest celem, a innym razem, ¿e jednak chcemy akceptowaæ prawdziwe przekonania. K³opot w tym, ¿e Williams mówi tak¿e, ¿e trudno, aby deflacyjnie pojêta prawda by³a celem czy norm¹ (2001, s. 238239). Byæ mo¿e chodzi o to, ¿e
deflacyjnie pojêta prawda nie jest celem na gruncie mylenia potocznego.
W tym momencie jednak Williams, podobnie jak Rorty, nie tyle opisywa³by nasze potoczne intuicje co do prawdy, lecz próbowa³by je zmieniæ, sk³oniæ nas do porzucenia celu prawdy jako jednego z fa³szywych idoli.
Williams nie zgadza siê jednak z ostrym przeciwstawieniem realizmu
i pragmatyzmu. Poszukiwanie prawdy versus radzenie sobie w rzeczywistoci nazywa fa³szywym dylematem, którego mo¿na unikn¹æ dziêki deflacjonizmowi. Jest jednak tajemnicze, w jaki sposób deflacjonizm móg³by
te cele uzgodniæ, chyba tylko poprzez unikanie pytania, co jest naszym
celem. Deflacjonizm ma byæ najwyraniej metod¹ oczyszczenia pragmatycznej koncepcji prawdy z metafizyki.
Rorty jest bardziej zdecydowany i radykalny: nie tylko prawdê nazywa tym, w co op³aca siê nam wierzyæ (Rorty 1999, s. 37), ale wyranie
przyznaje, ¿e prawda to¿sama jest z uzasadnieniem, a nawet przekonaniem
(epistemiczna koncepcja prawdy). Williams natomiast utrzymuje minimalny realizm, a w definicji wiedzy utrzymuje klasyczny warunek prawdziwoci, obok warunku uzasadnienia. Wydaje siê, ¿e jeli prawda ma byæ
czym innym ni¿ uzasadnienie, powinna mieæ charakter obiektywny. Jeli
nie ma, bezcelowe jest wyd³u¿anie definicji wiedzy.
Williams pisze (2001, s. 241), ¿e jego epistemologia ma jasne zwi¹zki z pragmatyzmem, tradycj¹, z któr¹ identyfikuj¹ siê równie¿ Quine i Rorty. Quine, jak wiadomo, proponuje epistemologiê znaturalizowan¹, a Rorty
pisze o mierci epistemologii. Williams twierdzi, ¿e epistemologii z racji
wymiaru normatywnego nie da siê znaturalizowaæ (2001, s. 245), a mimo
to epistemologiê trzeba nadal uprawiaæ. Wygl¹da na to, ¿e akceptuje pragmatyzm, ale odrzuca jego nastêpstwa. Tê niekonsekwencjê zauwa¿a Rorty: Williams wci¹¿ wydaje siê mi nieco oczarowany przez epistemologiê,
przez ideê, ¿e jest co ciekawego do powiedzenia o wiedzy ludzkiej (Ror-
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ty 1998, s. 162); a przecie¿ zachêca³ do porzucenia idei wiedzy ludzkiej
jako rodzaju naturalnego (Rorty 1998, s. 163).
Ten brak konsekwencji jest w³aciwie zalet¹, poniewa¿ jest wyrazem
odrzucenia skrajnych stanowisk Rortyego i Quinea. W tej sytuacji dziwna jest jednak teza, ¿e prawda nie jest celem. Odwo³anie siê do cenionej
przez pragmatystów praktyki nie jest dobrym argumentem, poniewa¿ ludzie przyjmuj¹ jako cel poszukiwanie prawdy, kieruj¹ siê ciekawoci¹, chêci¹ zrozumienia siebie i wiata. Jest w tym tak¿e taka korzyæ, ¿e maj¹
wiêksze mo¿liwoci ewentualnego dzia³ania. Prawda nie jest przecie¿ opozycj¹ dobr¹, lecz jednym z dóbr. Nawet jeli nie jest jedynym celem, to jest
celem jednym z wielu. Próba pozbawienia prawdy takiej roli wymaga nie
tylko odrzucenia potocznych intuicji, ale przyjêcia w³anie metafizycznego za³o¿enia, ¿e dobro praktyczne jest jedyn¹ wartoci¹.
Oczywicie trudno w tym miejscu dowieæ tezy, ¿e prawda jest faktycznie celem naszych d¹¿eñ poznawczych. Takie za³o¿enie jest jednym
z fundamentalnych oczywistoci naszej kultury, które pozwalaj¹ nam toczyæ racjonalny dyskurs. Przyznaje to nawet Rorty, pisz¹c, ¿e jego filozofia
rewizyjna paso¿ytuje na filozofii systematycznej, bez której nie mia³aby
racji bytu. Przeszed³szy bowiem na pozycje Rortyego, nie mielibymy ju¿
powodu nie tylko dociekaæ prawdy, ale tak¿e spieraæ siê o cokolwiek, broniæ jakich tez, chyba ¿e cynicznie (bez przekonania) lub dla zabawy.
Dobr¹ obronê prawdy jako celu przedstawi³ M. Lynch, który uwzglêdnia kontekst pragmatyzmu amerykañskiego i twierdzi, ¿e prawda choæ nie
jest wartoci¹ najwy¿sz¹, to nie jest tylko wartoci¹ instrumentaln¹, za
nauka zmierza do prawdy, nawet jeli czêsto jej nie osi¹ga i ma równie¿
inne cele (Lynch 2004, s. 82). Jego argumentacja ma charakter w³anie
pragmatyczny i polega na pokazaniu, do czego prowadzi odrzucenie prawdy: znika rozró¿nienie na prawdê i fa³sz. Wszystkie przekonania s¹ równie
prawdziwe, nie ma b³êdów i nie ma podstaw do ¿adnej krytyki. Traci sens
toczenie dyskusji czy obrona jakichkolwiek stanowisk, nawet liberalizmu
i relatywizmu. Tak¿e deflacjonista Horwich przyznaje, ¿e prawda jest naszym celem (Horwich 2006, s. 355), ¿e jest wartoci¹ nieinstrumentaln¹,
moraln¹, nawet jeli w praktyce pojêcie prawdy s³u¿y jako rodek do uogólniania.
Wydaje siê, ¿e Williamsa koncepcja prawdy zagra¿a tej idei racjonalnoci, której broni³ on w polemice ze sceptycyzmem. Sam przyznaje, ¿e
prawd¹ interesujemy siê dlatego, ¿e inaczej bylibymy nieracjonalni i epi-
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stemicznie nieodpowiedzialni (2001, s. 24), a sprzeciw wobec racjonalnoci by³by samoobalaj¹cy. Jest w¹tpliwe, czy mo¿na odrzuciæ prawdê jako
cel, a nie odrzucaæ racjonalnoci. Jeli w naszych przekonaniach nie chodzi o prawdê, wszystko jedno, jakie przekonania ¿ywimy, byle by³y skuteczne. Powstaje wtedy pytanie, czy mia³a sens polemika ze sceptycyzmem,
zmierzaj¹ca do obrony racjonalnoci. Trzeba doceniæ Williamsa polemikê
ze sceptycyzmem i obronê racjonalnoci posiadanego przez nas uzasadnienia, lecz odrzucenie prawdy jako celu oraz idea³u wiedzy jako osi¹gniêcia
prawdy czyni ten ogromny wysi³ek niepotrzebnym. Skoro nie chodzi o prawdê, to z teoretycznego punktu widzenia wszystko jedno, jakie mamy uzasadnienia.
W epistemologii Williamsa jest wiele wahañ i prób szukania drogi
pomiêdzy skrajnymi stanowiskami. Mamy tutaj nie tylko po³¹czenie fundamentyzmu z koherentyzmem, internalizmu z eksternalizmem, ale te¿ próbê
uzgodnienia racjonalizmu z postaw¹ zdroworozs¹dkow¹, a pragmatyzmu
z realizmem w teorii prawdy. Lekarstwem na wszystko ma byæ kontekstualizm (zale¿noæ od kontekstu) i deflacjonizm (unikanie stanowisk metafizycznych). Cenny jest ten wysi³ek, ale Williams nie unikn¹³ szeregu trudnoci i prawdopodobnie przecenia mo¿liwoci tych stanowisk, podobnie
jak w przesz³oci przeceni³ mo¿liwoci koherentyzmu i eksternalizmu.
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PRAGMATIST EPISTEMOLOGY BY MICHAEL WILLIAMS
Summary
Article presents three main elements of Williams epistemology: the concept of
knowledge, the problem of skepticism and the concept of truth. Williams takes
knowledge not as pure descriptive but partly normative concept (to know is to be
engaged and entitled). He rejects the demonstrative conception of knowledge (knowledge is infallible) and prefers the fallibilist conception of knowledge (knowledge
is uncertain and fallible). Williams is good at bringing skeptical presuppositions to
light: the demonstrative conception of knowledge and the conception of justification with Prior Grounding Requirement, epistemological realism and priority for
internal knowledge. He rightly observes that when we change that presuppositions
(skeptics context), knowledge does exist. However, Williams-fallibilist is close to
a skeptic: they both agree that our beliefs are uncertain. The difference is only
whether some of our beliefs deserve to be called knowledge. The most important
worries concern Williams concept of truth (deflationary pragmatism). According
to Williams truth has no nature and it is not a goal of inquiry. However, if truth is
not a goal, we can hardly understand the previous discussion with skepticism and
the defense of rationality.
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Twardowski o znaku i znaczeniu pisa³ w swoich najwa¿niejszych rozprawach, przede wszystkim w O treci i przedmiocie przedstawieñ oraz
w O czynnociach i wytworach, jednak nigdy nie przedstawi³ ca³ociowej
koncepcji znaczenia, st¹d celem niniejszego artyku³u jest próba jej rekonstrukcji.
Za spraw¹ ró¿nych wp³ywów filozoficznych w twórczoci Twardowskiego wyró¿niamy dwa etapy, istotne tak¿e z punktu widzenia teorii znaczenia: psychologiczny i antypsychologiczny. Twórca Szko³y Lwowsko-Warszawskiej by³ uczniem Franza Brentana i to w znacznej mierze ukszta³towa³o jego pogl¹dy na filozofiê. Zdaniem Brentana psychologia jest podstaw¹ filozofii: teoria poznania nie mo¿e siê obejæ bez psychologii (poznanie jest zjawiskiem psychicznym), natomiast metafizyka bez teorii poznania. Twardowski w pierwszej fazie swojej filozoficznej drogi, podobJacek Moroz, mgr, absolwent filozofii i pedagogiki Uniwersytetu Szczeciñskiego.
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nie jak inni uczniowie Brentana, pozostawa³ pod silnym wp³ywem pogl¹dów swojego mistrza. W miarê jednak dojrzewania jego w³asnych koncepcji przeszed³ na pozycjê przeciwn¹  antypsychologistyczn¹. Podobn¹ drogê przebyli m.in. Husserl i Meinong.

Psychologistyczna koncepcja znaczenia
W rozprawie O treci i przedmiocie przedstawieñ Twardowski dokonuje rozró¿nienia na akt, treæ i przedmiot przedstawienia. Pisze on, ¿e
powszechnie znanym i niekwestionowanym faktem jest to, i¿ zjawiska psychiczne odnosz¹ siê do jakiego immanentnego przedmiotu (stanowisko
Brentana). To w³anie odniesienie (intencjonalnoæ) odró¿nia zjawiska psychiczne od fizycznych i to w³anie ze wzglêdu na nie przyzwyczajono siê
wyró¿niaæ w ka¿dym zjawisku psychicznym akt i treæ. Mówi¹c o przedstawieniach mo¿na mieæ na myli albo akty przedstawienia, albo te¿ to, co
przedstawione, czyli treci przedstawieñ. Twardowski uwa¿a, i¿ konieczne
jest dodatkowo odró¿nienie przedmiotu1 od treci przedstawienia.
Pojêcie znaczenia pojawia siê przy analizie nazw jako s³ownych znaków przedstawieñ. Choæ pomiêdzy mówieniem i myleniem nie zachodzi
doskona³y paralelizm, to jednak, zdaniem Twardowskiego, mo¿na mówiæ
o analogii zachodz¹cej pomiêdzy zjawiskami psychicznymi a wyra¿aj¹cymi
je formami jêzykowymi. Nazwie Twardowski przypisuje trzy zadania:
1. [...] ten, który siê ni¹ pos³uguje, co sobie przedstawia; wskazuje, ¿e w mówi¹cym zachodzi jaki akt psychiczny2;
2. [...] wzbudza w s³uchaj¹cym jak¹ okrelon¹ treæ psychiczn¹3;
1
Przedmiot to wszystko, co mo¿na sobie wyobraziæ i pomyleæ. Por. K. Twardowski, Wyobra¿enia i pojêcia, [w:] ten¿e, Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa: PWN
1965, s. 114. Ka¿de przedstawienie ma treæ, ale ju¿ nie ka¿de musi mieæ przedmiot.
W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e wedle Twardowskiego nie istniej¹ tzw. przedstawienia bezprzedmiotowe, gdy¿ ka¿de przedstawienie posiada swój przedmiot. Jednak
istotne jest, czy intencjonalnemu istnieniu przedmiotu w przedstawieniu odpowiada istnienie prawdziwe.
2
K. Twardowski, O treci i przedmiocie przedstawieñ, [w:] T. Rzepa (red.), Psychologia w szkole lwowsko-warszawskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997,
s. 72.
3
Tam¿e.
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3. [...] nazywanie przedmiotu przedstawionego w przedstawieniu,
które jest znaczeniem nazwy 4.
Nazwa pe³ni zatem trzy funkcje: 1) sygnalizowanie aktu przedstawienia w mówi¹cym, 2) wywo³anie treci psychicznych w rozmówcy, 3) nazywanie przedmiotów, które odpowiadaj¹ trzem momentom przedstawienia,
tj. aktowi, treci i przedmiotowi przedstawienia. D¹mbska wskazuje, ¿e [...]
sposób jêzykowego komunikowania informacyj opisany tu zosta³ w kategoriach psychologicznych5. Wyró¿niony zostaje tu nadawca i odbiorca,
zak³ada siê te¿, ¿e nadawca, wypowiadaj¹c nazwê, ma na celu wzbudzenie
w s³uchaj¹cym okrelonej reakcji w postaci tej samej treci psychicznej,
która jest udzia³em mówi¹cego. Wypowiadaj¹cy nazwê co sobie przedstawia, co oznacza, ¿e prze¿ywa on pewien akt psychiczny.
Bez w¹tpienia Twardowski w pierwszej fazie swoich pogl¹dów ³¹czy
znaczenie z bytem psychicznym treci, dokonuj¹c ich psychologizacji.
W takim ujêciu znaczenie to element wiadomoci o charakterze psychicznym. Mo¿na jednak zapytaæ, jak mo¿liwa jest komunikacja  zak³adaj¹ca
zgodnoæ znaczeñ  skoro znaczenia s¹ czym tylko psychicznym, a wiêc
istniej¹ tylko w g³owie6. Paczkowska-£agowska7 s³usznie zwraca uwagê
na brak uzasadnienia dla jednoci znaczenia, przy za³o¿eniu, ¿e treci psychiczne, które s¹ znaczeniem nazw, zale¿¹ od aktów numerycznie ró¿nych.

O czynnociach i wytworach,
czyli antypsychologizm Twardowskiego
W roku 1911 Twardowski pisze swoj¹ najwa¿niejsz¹ i najbardziej
znan¹ rozprawê: O czynnociach i wytworach. By³a ona wiadectwem poTam¿e.
I. D¹mbska, Znaki i myli. Wybór pism z semiotyki teorii nauki i historii filozofii,
Poznañ: PWN 1975, s. 253.
6
Bez w¹tpienia prze¿ycia psychiczne s¹ dostêpne tylko podmiotowi, który je posiada. Wskazuje na to Ingarden, twierdz¹c, ¿e trafne rozumienie tekstu literackiego niewiadomego pochodzenia praktycznie staje siê niemo¿liwe. Prawdopodobnie by³oby tyle
interpretacji, co czytaj¹cych. Por. R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 1, Warszawa: PWN
1957, s. 18.
7
E. Paczkowska-£agowska, Psychika i poznanie. Epistemologia Kazimierza Twardowskiego, Warszawa: PWN 1980, s. 117118.
4
5
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rzucenia psychologizmu8. Relacja zachodz¹ca pomiêdzy aktem psychicznym a treci¹ zosta³a tu ujêta jako stosunek czynnoci do wytworu tej czynnoci. W teorii czynnoci i wytworów poprzez czasownik wyeksponowany zostaje moment czynnociowy, za przez rzeczownik  moment zjawiskowy: dla przyk³adu: biegaæbieg, s¹dziæs¹d, gdzie bieg jest zjawiskiem, które powstaje w wyniku czynnoci biegania, a s¹d jest wytworem
aktu s¹dzenia.
Twardowskiego postawa wobec psychologizmu nie by³a w tamtym
okresie czym oryginalnym. Prze³omow¹ rolê w krytyce psychologizmu
odegra³y Badania logiczne Husserla. Wprowadzaj¹c pojêcie znaczeñ idealnych, korzysta³ on z dorobku Bolzana, który twierdzi³:
[...] znaczenie treci psychicznych prze¿ywanych przez przedstawiaj¹cego sobie pewn¹ nazwê uzyskuje podobieñstwo z treciami prze¿ywanymi przez innego osobnika przedstawiaj¹cego sobie tê sam¹ nazwê
tylko dziêki temu, ¿e materia³em treci prze¿yæ obu osobników jest
w³anie znaczenie idealne, nazwane przez Bolzana przedstawieniem
samym w sobie albo materia³em poszczególnych przedstawieñ, dziêki którym uzyskuj¹ one jednoæ znaczenia9.

Nazwa w takim ujêciu posiada tylko jedno znaczenie, niezale¿nie od tego,
czy jest przez kogokolwiek mylana10. Poza Husserlem w walce z psychologizmem zas³u¿y³ siê równie¿ nieco starszy od niego Frege. Krytykowa³
on J.S. Milla za traktowanie praw matematycznych i logicznych jako uogólnieñ indukcyjnych. Prawa logiki zdaniem Fregego nie s¹ empiryczne, ale
aprioryczne11. Frege pisze: [...] uwa¿am, ¿e istnieje dziedzina tego, co
obiektywne i nierzeczywiste, natomiast logicy psychologiczni bez ¿adnego uzasadnienia traktuj¹ to, co nierzeczywiste, jako subiektywne12 .

8
Uwa¿a siê, ¿e sporód wszystkich uczniów Twardowskiego £ukasiewicz mia³ najwiêkszy wp³yw na jego odejcie od psychologizmu. Por. A. Betti, On the Bolzanization
of Polish Thought, [w:] A. Chrudzimski, D. £ukasiewicz (ed.), Actions, Products and
Things. Brentano and Polish Philosophy, Frankfurt am Main: Ontos Verlag 2006, s. 62.
9
E. Paczkowska-£agowska, Psychika i poznanie..., s. 117.
10
Tam¿e, s. 117.
11
J. Woleñski, Psychologizm i metalogika, [w:] A. Olech (red.), Psychologizm  antypsychologizm, Kraków: Aureus 2001, s. 61.
12
G. Frege, Grundgesetze der Arithmetik, cyt. za J. Woleñski, Psychologizm..., s. 62.
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W zwi¹zku z istniej¹cymi tendencjami zmieni³o siê równie¿ zapatrywanie Twardowskiego na znaczenie. Nie jest ono pojmowane ju¿ jako konkretny wytwór psychiczny, lecz jako co, co stanowi abstrakt w stosunku
do konkretnych wytworów. Twardowski k³adzie nacisk na jedno znaczenie
znaku, pomijaj¹c wieloznacznoci znaczeniowe wywo³ane dzia³aniem znaku
na odbiorców w postaci wielu wytworów psychicznych. Tak pojête znaczenie nie jest konkretnym wytworem psychicznym, ale czym, do czego
siê dochodzi na drodze abstrahowania na konkretnych wytworach.
Jednak¿e pomimo uznania abstrakcyjnoci znaczenia Twardowski
zawsze widzia³ jego fundament bytowy w prze¿yciach, jego niezale¿noæ
od prze¿yæ traktuj¹c jako jedynie pozorn¹13. W O czynnociach i wytworach czytamy:
I te w³anie cechy wspólne, to, w czym siê owe poszczególne wytwory
psychiczne zgadzaj¹, uwa¿amy zwykle za znaczenie wytworu psychofizycznego, za zawart¹ w nim treæ, pod warunkiem oczywicie, ¿e odpowiadaj¹ one zamiarowi, w którym ów wytwór psychofizyczny zosta³
jako znak u¿yty. Dlatego mówimy te¿, ¿e jakie zdanie budzi w ró¿nych osobach myl tê sam¹, gdy tymczasem cile rzecz bior¹c, budzi ono tyle myli, ile jest osobników, przy czym myli te nie s¹ sobie
nawet równe. Ale abstrahujemy od tego, czym siê owe myli ró¿ni¹ i za
myl, która jest znaczeniem zdania, uwa¿amy tylko te jej sk³adniki,
które siê zgadzaj¹ ze sob¹ i z odpowiednimi sk³adnikami myli osobnika pos³uguj¹cego siê owym zdaniem. Mówimy wiêc tylko o jednym
znaczeniu znaku  pomin¹wszy przypadki wieloznacznoci  a nie o tylu
znaczeniach, ile wytworów psychicznych ów znak budzi, lub mo¿e
budziæ w osobnikach, na które dzia³a. W ten za sposób pojête znaczenie nie jest ju¿ konkretnym wytworem psychicznym, lecz czym, do
czego dochodzimy drog¹ abstrahowania dokonanego na poszczególnych wytworach14.

Twardowski zak³ada wiêc, ¿e zdanie, a wiêc wytwór psychofizyczny,
bêd¹cy znakiem dla wytworu psychicznego, budzi tyle myli, ilu jest rozumiej¹cych je osobników. Znaczenia zdania s¹ jednak¿e w pewien sposób
E. Paczkowska-£agowska, Psychika i poznanie..., s. 117118.
K. Twardowski, O czynnociach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki, [w:] ten¿e, Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa: PWN 1965,
s. 236.
13
14
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zbie¿ne, przypisuje siê im byt niezale¿ny od wytwarzaj¹cych czynnoci
psychicznych15. Takie rozumienie znaczenia wskazuje na jego odmiennoæ
i niezale¿noæ (niepe³n¹) wzglêdem aktów psychicznych, choæ równie silnie akcentuje wtórnoæ znaczenia wobec indywidualnych prze¿yæ16. Znaczenie okrelane jako wytwór czynnoci psychicznych zachowuje bez
w¹tpienia pewn¹ niezale¿noæ wobec wieloci i ró¿norodnoci aktów psychicznych, gdy¿ nie jest ka¿dorazowo identyczne z indywidualnymi prze¿yciami treci. Takie ujêcie koncepcji znaczenia (jako wytworu) pozwoli³o
Twardowskiemu unikn¹æ najtrudniejszego problemu psychologizmu 
kwestii ró¿nicy pomiêdzy to¿samoci¹ znaczenia a wieloci¹ i ró¿norodnoci¹ prze¿yæ je rozumiej¹cych. Raz uformowane znaczenie zachowuje
wobec indywidualnych czynnoci trwa³oæ. Dla to¿samoci znaczenia istotna
by³a nie tylko jego odmiennoæ od aktów psychiki, ale dodatkowo Twardowski przyj¹³, ¿e psychika ludzka posiada dyspozycje do wytwarzania
takich samych wytworów, co powoduje, ¿e przysz³e znaczenia bêd¹ identyczne z minionymi.
Koncepcja znaczenia Twardowskiego, choæ antypsychologistyczna,
wyranie na psychologizmie bazuje. wiadczy o tym chocia¿by fakt, ¿e
podstaw¹ to¿samoci znaczenia jest psychika ludzka i charakter zachodz¹cych w niej procesów. Znaczenie jako wytwór zachowuje nadal zwi¹zek ze
zjawiskami psychiki, bêd¹c w stosunku do nich wtórne17. To rozwi¹zanie
nie jest wiêc zupe³nym odejciem od stanowiska psychologicznego, pe³ni
raczej funkcjê poredni¹ miêdzy psychologizmem a platonizmem w teorii
znaczenia18.
Twardowski19 dzieli czynnoci i wytwory na fizyczne i psychiczne.
Do fizycznych nale¿¹: chodziæchód, skakaæskok,, do psychicznych
natomiast: myleæmyl, s¹dziæs¹d. Ponadto wystêpuj¹ czynnoci i wytwory o charakterze psychofizycznym. Psychofizyczn¹ jest czynnoæ fizyczna, jeli towarzyszy jej czynnoæ psychiczna, wywieraj¹ca jaki wp³yw
na przebieg czynnoci fizycznej a tym samym na powstaj¹cy dziêki niej
wytwór; powstaj¹cy za w ten sposób wytwór nazywa siê tak¿e psycho15
16
17
18
19

E. Paczkowska-£agowska, Psychika i poznanie..., s. 71.
H. Buczyñska-Garewicz, Znak i oczywistoæ, Warszawa: PAX 1981, s. 83.
Tam¿e, s. 8990.
Tam¿e, s. 83.
K. Twardowski, O czynnociach i wytworach..., s. 220221.
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fizycznym20 . Jako przyk³ad mo¿na podaæ krzykkrzyczeæ, k³amaæ
k³amstwo, mowamówiæ. Wystêpuj¹ równie¿ przypadki wyrazów oznaczaj¹cych raz czynnoci i wytwory psychofizyczne, innym razem czynnoci i wytwory psychiczne. Do takich wyrazów nale¿¹: zdanie, rozumiane
niekiedy jako przekonanie, czyli wytwór psychiczny, lub zdanie w sensie gramatycznym, rozumiane jako wytwór psychofizyczny21 .
Podzia³ wytworów dokonany przez Twardowskiego na wytwory psychiczne i psychofizyczne odegra³ istotn¹ rolê w koncepcji znaczenia. W czasie, kiedy mylimy, dokonujemy czynnoci psychicznych (wytworami s¹
nasze myli)  s¹ to nietrwa³e wytwory psychiczne. Kiedy mówimy, powstaj¹ nietrwa³e wytwory psychofizyczne (wyg³aszane zdania, wyrazy
mowy), natomiast kiedy piszemy  trwa³e wytwory psychofizyczne22. Wytwory psychofizyczne wyra¿aj¹ce jakie wytwory psychiczne nazywaj¹ siê
znakami tych wytworów psychicznych, natomiast same te wytwory psychiczne ich znaczeniem. Znaczeniem jest tedy ka¿dy wytwór psychiczny,
który pozostaje do wytworu psychofizycznego w tym stosunku, ¿e go wytwór psychofizyczny wyra¿a23 . Mo¿na mówiæ o znaczeniu krzyku, rysunku, ruchu itd. Wytwór psychofizyczny nie mo¿e mieæ zbyt wielu znaczeñ,
gdy¿, zdaniem Twardowskiego, staje siê on wówczas bez znaczenia24.
Wytwór psychiczny, który jest znaczeniem odpowiedniego wytworu psychofizycznego, a wiêc odpowiedniego znaku, istnieje potencjalnie w owym
wytworze psychofizycznym  w owym znaku25. Relacja miêdzy znakiem
a znaczeniem jest tu potraktowana jako zwi¹zek istniej¹cy pomiêdzy dwoma rodzajami wytworów: psychofizycznym i psychicznym.
Pisz¹c O czynnociach i wytworach Twardowski bez w¹tpienia nie
jest ju¿ psychologist¹, odrzuca bowiem rozumienie znaczenia, jako konkretnego wytworu psychicznego, lecz w dalszym ci¹gu nie mo¿na powiedzieæ, ¿e jest na tyle konsekwentnym antypsychologist¹, by móc postawiæ
go w jednym rzêdzie z Fregem i Husserlem. Wydaje siê, ¿e bliski Twar-

20
21
22
23
24
25

Tam¿e, s. 221.
Tam¿e.
H. Buczyñska-Garewicz, Znak..., s. 90.
K. Twardowski, O czynnociach i wytworach..., s. 232.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 233234.
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dowskiemu naturalizm26 nie pozwala³ na tak radykalne rozwi¹zanie, jak
przyjêcie istnienia trzeciego królestwa czy dziedziny idealnej, w której mo¿na by³o by umieciæ znaczenia. Twardowski wola³ uznaæ znaczenia
za abstrakt w stosunku do konkretnych wytworów, w dalszym ci¹gu uzale¿niaj¹c je od indywidualnych prze¿yæ. Warto jednak podkreliæ, ¿e znaczenie jako wytwór, mimo i¿ jest czym wtórnym wobec zjawisk psychicznych, posiada znaczn¹ autonomiê zagwarantowan¹ przez utrwalenie go
w wytworze psychofizycznym. Tym samym, zachowuj¹c elementy psychologistyczne i unikaj¹c idealizmu, Twardowski zrobi³ wyrany krok w stronê antypsychologizmu.

Twardowski a trzecie królestwo
Chcia³bym pokrótce porównaæ pogl¹dy Kazimierza Twardowskiego
na znaczenie z pogl¹dami Edmunda Husserla; obaj filozofowie wywodz¹ siê z tej samej brentanowskiej szko³y filozoficznej, tworzyli w tym samym okresie historycznym i obaj przeszli prze³om antypsychologiczny.
Husserla koncepcja znaczenia opiera siê na Brentanowskim za³o¿eniu o intencjonalnym charakterze aktów psychicznych  oznacza to, ¿e
wszystkie akty psychiczne cz³owieka (spostrzeganie, s¹dzenie, pragnienie)
skierowane s¹ na jaki przedmiot, przy tym istotne jest, ¿e przedmiot aktów
psychicznych nie musi realnie istnieæ. Wypowiadaj¹c siê na temat du¿ego
dêbowego sto³u, orzekamy co o konkretnym, realnie istniej¹cym przedmiocie, w takich przypadkach akt s¹dzenia nakierowany jest na stó³, natomiast jeli stwierdzamy 2 + 2 = 4, nie orzekamy niczego o przedmiocie
realnym, ale mówimy o bytach idealnych  liczbach, co nie oznacza, ¿e
s¹d, który wypowiadamy, jest nieprawdziwy. Husserl uwa¿a, ¿e na gruncie
naszej wiedzy arytmetycznej nie jest w¹tpliwe, ¿e powy¿szy s¹d jest prawd¹. Przedmioty idealne zajmuj¹ zatem dziedzinê idealn¹, która, bêd¹c tak¹,
nie zawiera charakterystyki czasowej i przestrzennej. Co istotne dla nas,
Husserl w³anie w tej dziedzinie umieci³ znaczenie. Jego zdaniem wy-

wiadczy o tym jego postawa antymetafizyczna (unikanie konstrukcji nie maj¹cych
nale¿ytej podbudowy w sferze faktów). Por. J. Woleñski, Filozoficzna szko³a lwowsko-warszawska, Warszawa: PWN 1985, s. 38.
26
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ra¿eniom przypisujemy znaczenie maj¹ce obiektywny charakter. Na wyra¿enie sk³ada siê strona fizyczna, to jest ci¹g dwiêków albo napis oraz strona znaczeniowa. Znaczenie nadawane jest w akcie psychicznym bêd¹cym
aktem intencji znaczeniowej. Powy¿sza intencja sprawia, ¿e napis czy
dwiêk zyskuje sens i staje siê wyra¿eniem. W koncepcji Husserla znajdujemy równie¿ akty, których zadaniem jest  poprzez przedstawianie podmiotowi jakiego przedmiotu  nadawaæ sens wyra¿eniom, których desygnat nie znajduje siê w otoczeniu mówi¹cego (kiedy wypowiada on dane
s³owo)27.
W koncepcji znaczenia Twardowskiego mo¿na znaleæ akcenty zarówno psychologistyczne jak i idealistyczne. Jednak z uwagi na to, ¿e
w swoich pracach odwo³uje siê on wprost do Husserla kategorii ideale Bedeutung, a tak¿e do Bolzana pojêcia Satz an sich, wskazuje na wiêksz¹
niechêæ do psychologizmu. Hanna Buczyñska-Garewicz uwa¿a jednak, ¿e
podobieñstwo koncepcji znaczenia jako wytworu z kategori¹ ideale Bedeutung jest jedynie powierzchowne. W obu koncepcjach znaczenia wystêpuj¹ istotne ró¿nice. Husserl inaczej ni¿ Twardowski pojmowa³ zwi¹zek
³¹cz¹cy prze¿ycie i znaczenie; wprowadza kategoriê intencji znaczeniowej,
która ³¹czy wyra¿enie ze znaczeniem i odnosi je do przedmiotowoci. Owa
intencja mo¿e byæ abstrakcyjnym uchwyceniem idealnej to¿samoci znaczenia, mo¿e mieæ te¿ charakter konkretyzuj¹cy dziêki prze¿yciu naocznoci. Zwi¹zek ³¹cz¹cy intencjê ze znaczeniem, przedmiotowoci¹ i wyra¿eniem ma charakter skomplikowanej relacji idealnej28. Intencja jest aktem transcendentalnej jani, znaczenie za idealnym bytem. U Twardowskiego zwi¹zek miêdzy prze¿yciem a znaczeniem jest zwi¹zkiem wytwarzania, zachodzi tu bowiem przyczynowa zale¿noæ. Mamy wiêc do czynienia z prze¿yciem jako empiryczn¹ czynnoci¹ tworz¹c¹ znaczenie jako
swój wytwór. Zasadnicze ró¿nice w obu tych koncepcjach dotycz¹ natury
relacji  idealna czy realna, i treci  intencjonalne zwrócenie siê ku czemu czy wytwarzanie tego czego. W obu koncepcjach odmiennie jest te¿
traktowany rodzaj prze¿ycia: dla Husserla jest to aprioryczny ogl¹d znaczenia bêd¹cego przedmiotem ogólnym; dla Twardowskiego jest to czynnoæ uogólniaj¹ca cechy wspólne klasy wytworów indywidualnych czyn27
U.M. ¯egleñ, Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruñ:
Wyd. UMK 2000, s. 136138.
28
H. Buczyñska-Garewicz, Znak..., s. 98.
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noci psychicznych. I wreszcie sposób istnienia znaczenia. W koncepcji
Husserlowskiej jest to ogólny byt idealny, autonomiczny wobec kieruj¹cych siê nañ aktów; u Twardowskiego  twór nadbudowany nad empirycznymi wytworami psychicznymi utrwalonymi w wytworach psychofizycznych29 .
W 1913 r. Twardowski w artykule O psychologii, jej przedmiocie,
zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju napisa³, ¿e
choæ nasze badania nad wytworami psychicznymi mog¹ mieæ charakter
apsychiczny, mimo i¿ coraz bardziej oddalamy siê od ich psychicznego
pochodzenia, to jednak w aspekcie genetycznym wytwory czynnoci psychicznych s¹ cile zwi¹zane z ¿yciem psychicznym30 . Mo¿na wiêc mówiæ
o pozorach niezale¿noci wytworów psychicznych wzglêdem czynnoci je
wytwarzaj¹cych. Jednak wytwory te zyskuj¹ niezale¿noæ (choæ nieca³kowit¹) wówczas, gdy dokonuje siê proces ich utrwalenia w wytworach psychofizycznych. Zdaniem Twardowskiego nauki humanistyczne traktuj¹
wytwory psychiczne tak, jak gdyby te istnia³y niezale¿nie od ¿ycia psychicznego, poza umys³em. W tym przypadku czynnikiem umo¿liwiaj¹cym
takie oderwanie s¹ w³anie wytwory psychofizyczne, które utrwalaj¹c wytwory psychiczne nadaj¹ im obiektywne istnienie31. Analogiczna sytuacja
zachodzi w przypadku znaczeñ  mog¹ one staæ siê obiektywnymi wraz
z po³¹czeniem z wytworami fizycznymi. Znaczenia zyskuj¹ wiêc sens
logiczny w wyniku oderwania ich od konkretnej wiadomoci wytwarzaj¹cej. Twardowski oferuje nam zatem tak¹ koncepcjê znaczenia, która wyjania mo¿liwoæ komunikacji, a zarazem nie pomija faktu pochodzenia znaczeñ.
Wytwory, nie bêd¹c ca³kowicie niezale¿nymi od czynnoci, co wynika z samej nazwy  wytwór czego b¹d kogo  posiadaj¹ pewne w³aciwoci, które o nich mo¿na orzekaæ, abstrahuj¹c zupe³nie od wytwarzaj¹cych je czynnoci. Tak jest z prawdziwoci¹, bêd¹c¹ w³asnoci¹ s¹dów
w sensie logicznym. W ten sposób znaczeniu nadawana jest wcale niema³a
autonomia. Chocia¿ znaczenia, jako wytwory psychiczne, powstaj¹ na droTam¿e, s. 9798.
K. Twardowski, O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do
innych nauk i o jej rozwoju, [w:] ten¿e, Wybrane pisma... Por. E. Paczkowska-£agowska, Psychika i poznanie..., s. 59.
31
E. Paczkowska-£agowska, Psychika i poznanie..., s. 86.
29
30
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dze dokonywania siê okrelonych czynnoci psychicznych, bêd¹cych pierwotnymi, to jednak, utrwalone w postaci wytworów psychofizycznych, staj¹
siê wobec tych czynnoci niezale¿ne. Tote¿ znaczeñ nie mo¿na traktowaæ
jako konkretnych wytworów psychicznych, egzystuj¹ one bowiem w pewnym oderwaniu od aktów psychicznych, a mianowicie w wytworach psychofizycznych, bêd¹cych ich znakami.
W myleniu Twardowskiego ujawnia siê umiarkowany antypsychologizm, nie móg³ on zgodziæ siê ani na znaczenia idealne Husserla, ani
na s¹dy same w sobie Bolzana. Rozwi¹zania mo¿na by szukaæ w filozofii Fregego, który zak³ada istnienie trzeciego królestwa, a wiêc czego,
w czym egzystuj¹ myli, bêd¹ce dla niego sensem ca³ego zdania. Myl
nie jest obiektem ani wiata zewnêtrznego, ani wewnêtrznego, podobnie
jak istnienia znaczeñ u Twardowskiego nie da siê zredukowaæ tylko do istnienia psychologicznego b¹d tylko fizycznego. Tak wiêc myli u Fregego nie s¹ obiektami zmys³owymi, nie s¹ te¿ bytami konkretnej wiadomoci, gdy¿ przys³uguje im samodzielnoæ. Choæ myli maj¹ charakter bezczasowy i niezmienny, mog¹ wchodziæ w stosunek z ujmuj¹cymi je przedmiotami; Fregowska myl oddzia³uje przez to, ¿e jest ujmowana i uznawana za prawdê32. Podobnie jak w przypadku dziedziny idealnej i s¹dów samych w sobie, koncepcja trzeciego królestwa nie rozwi¹zuje problemu istnienia znaczeñ Twardowskiego. Fregowskiej myli nie tworzymy, lecz jedynie wchodzimy z ni¹ w pewien stosunek, zastajemy j¹ jako
co ju¿ istniej¹cego. Pomiêdzy obiema koncepcjami wystêpuj¹ zatem znacz¹ce ró¿nice, poniewa¿ zarówno s¹d, jak i pojêcie Twardowskiego maj¹
g³êbokie genetyczne ugruntowanie w wiadomoci wytwarzaj¹cej.
Trzeciej drogi poszukiwa³ równie¿ Ingarden 33, dla niego bowiem znaczenia, jako twory psychiczne, s¹ nie do utrzymania, ale równie¿ nie do
utrzymania jest pogl¹d traktuj¹cy znaczenia s³ów jako ideale species pewPor. L. Wêsierska, Przedmioty czysto intencjonalne a obiekty trzeciego wiata, [w:]
R. Poczobut, L. Wêsierska, Z badañ nad sprzecznoci¹ przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim wiatem, Lublin: UMCS 1996, s. 117119.
33
Ingarden równie¿ wskazywa³ na fakt, ¿e celem Twardowskiego w rozprawie O czynnoci i wytworach by³o przezwyciê¿enie psychologizmu na drodze innej ni¿ Husserlowska w Badaniach logicznych. Uwa¿a³ tak¿e, ¿e cel ten nie zosta³ w pe³ni osi¹gniêty, gdy¿
twórca Szko³y Lwowsko-Warszawskiej pozostawa³ w istotnych punktach nadal psychologist¹. Zob. R. Ingarden, O poznawaniu dzie³a..., s. 1617.
32
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nego szczególnego typu34. W pracy Z teorii jêzyka i filozoficznych podstaw
logiki Ingarden pisze: Znaczenia s³ów s¹ pewnymi przez nas (nasze intencje) kszta³towanymi wytworami, które przybieraj¹ tak¹ czy inn¹ postaæ zale¿nie od celu przywiecaj¹cego nam przy ich tworzeniu35. Zmiany znaczenia obejmuj¹ nie tylko s³owa, ale równie¿ zdania. Tak wiêc wytwory
jêzykowe s¹ produktem operacji lingwistycznych, pewnych okrelonych
czynnoci psychicznych. Owe wytwory s¹ przedmiotami intencjonalnymi,
gdzie intencjonalnoæ jest nadawana poprzez odpowiedni akt przyznaj¹cy
s³owu znaczenie, tyle razy, ile jest ono mylane. Ingarden dostrzega podobieñstwo obu koncepcji, s³usznie jednak zauwa¿aj¹c, i¿ nie jest jasne, jakiego rodzaju wytworami s¹ znaczenia u Twardowskiego i co w³aciwie
ma on na myli mówi¹c o znaczeniach36 . Mimo to warto wskazaæ na fakt,
¿e zarówno dla Ingardena, jak i dla Twardowskiego, znaczenie jest przede
wszystkim czym obiektywnym, a wiêc takim samym dla wszystkich kompetentnych u¿ytkowników jêzyka, czym, co wykracza poza konkretne prze¿ycia, a jednoczenie czym, co jest tworem czynnoci psychicznych, okrelonych operacji subiektywnych.
Perspektywa podmiotowa w antypsychologizmie Twardowskiego jest
niezmiernie wa¿na, chocia¿by dlatego, ¿e wyjania problem zwi¹zku znaczeñ idealnych ze wiatem aktów psychicznych podmiotu  wiatem umys³owym. Wydaje siê, ¿e dobrym rozwi¹zaniem problemu istnienia znaczeñ
w koncepcji Twardowskiego jest umieszczenie ich w trzecim wiecie Poppera (na którego du¿y wp³yw mia³a m.in. filozofia Bolzana i Fregego).
W Wiedzy obiektywnej czytamy: Teorie i twierdzenia oraz zdania s¹ najwa¿niejszymi bytami jêzykowymi sk³adaj¹cymi siê na trzeci wiat37. Ponadto istniej¹ wiaty: drugi (wiat stanów psychicznych, stanów wiadomoci) i pierwszy (przedmiotów lub stanów fizycznych). Jêzyk uwik³any
jest we wszystkie trzy wy¿ej wymienione formy bytowania. Warstwa fi34
Taki pogl¹d prezentowa³ Husserl w Logische Untersuchungen, jednak w Formale
und transzendentale Logik (1929) porzuca tê koncepcjê  jak pisze Ingarden  kieruj¹c
siê chêci¹ ujednolicenia stanowiska transcendentalnego.
35
R. Ingarden, Z teorii jêzyka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa: PWN 1972,
s. 51.
36
Por. R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa: PWN 1988, s. 166.
37
K.R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, t³um.
A. Chmielewski, Warszawa: PWN 1992, s. 212.
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zyczna jêzyka dotyczy wiata pierwszego, generowanie i rozumienie wypowiedzi zwi¹zane jest ze wiatem drugim, natomiast wszelkie regu³y obowi¹zuj¹ce w jêzyku, jak równie¿ znaczenia istniej¹ jako twory trzeciowiatowe. W tym aspekcie mo¿na mówiæ o podobieñstwie pogl¹dów Twardowskiego i Poppera: za samymi napisami czy brzmieniami nie kryj¹ siê
¿adne treci, s¹ one nic nieznacz¹cymi wytworami fizycznymi. Tutaj trzeba jednak wyranie powiedzieæ, ¿e nie chodzi o pewien rodzaj aktualnego obcowania np. z ksi¹¿k¹, bo ona zawiera obiektywn¹ wiedzê niezale¿nie od tego, czy jest czytana w danym momencie, czy te¿ nie; wiedzê tak¹
posiada nawet wówczas, gdy nikt nigdy jej nie przeczyta³ i nie przeczyta.
Istota problemu le¿y w mo¿liwoci lub potencjalnoci bycia zrozumianym
i to w³anie czyni z danego przedmiotu ksi¹¿kê. Zatem obaj filozofowie
zdaj¹ siê zgadzaæ z tym, ¿e nie mo¿na mówiæ o znaczeniach (mimo ¿e istniej¹ one obiektywnie) bez ca³kowitego uwzglêdnienia podmiotów maj¹cych do nich dostêp, a wiêc mog¹cych je zrozumieæ. Treci zawarte w ksi¹¿ce aktualizuj¹ siê z chwil¹, gdy kto tê ksi¹¿kê czyta  tkwi¹ w niej one
jedynie potencjalnie. Wobec tego treci takie nie zosta³yby nigdy zaktualizowane, gdyby wszyscy u¿ytkownicy jêzyka nagle przestali istnieæ.
Jêzyk odgrywa du¿¹ rolê w filozofii Poppera, w Epistemologii bez
podmiotu poznaj¹cego38 dowodzi on bowiem, ¿e to w³anie dziêki jêzykowi
osi¹gniêcia ró¿nych nauk zyskuj¹ status bytów trzeciego wiata. Jêzyk, pocz¹tkowo rodek wy³¹cznie komunikacji opisów przedmiotów pozajêzykowych, staje siê w ten sposób zasadnicz¹ czêci¹ naukowego przedsiêwziêcia, nawet w matematyce, która z kolei staje siê czêci¹ trzeciego wiata39.
Ów trzeci wiat, bêd¹c obiektywnym wobec podmiotu, jest wyranie
z nim zwi¹zany; ma charakter samodzielny, lecz zarazem wtórny. Popper
pisze:
[...] mo¿na przyj¹æ przekonanie o realnoci albo (jak mo¿na by powiedzieæ) autonomii trzeciego wiata wraz z tez¹, ¿e wiat trzeci powstaje
jako dzie³o ludzkiej aktywnoci. Mo¿na nawet twierdziæ, ¿e trzeci wiat
jest dzie³em ludzkim, a zarazem jest ponadludzki w bardzo jasno
uchwytnym sensie tego s³owa. Przekracza on bowiem swoich twórców40.

38
39
40

Tam¿e, s. 187189.
Tam¿e, s. 187.
Tam¿e, s. 214215.
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A zatem Popperowski wiat, bêd¹c wytworem ludzkiego umys³u, jest niezale¿ny wobec swoich twórców, nie bêd¹c jednoczenie boskim i niezmiennym (w przeciwieñstwie do wiata idei platoñskich). Wydaje siê, ¿e oba
omawiane tu stanowiska filozoficzne (w interesuj¹cym nas zakresie) 
Twardowskiego i Poppera  s¹ paralelne. Przede wszystkim pierwszy wiat
Poppera przypomina Twardowskiego czynnoci i wytwory fizyczne, drugiemu wiatu odpowiadaj¹ czynnoci i wytwory psychiczne, natomiast trzeci
wiat koresponduje z pewn¹, utrwalon¹ za pomoc¹ jêzyka, klas¹ wytworów psychofizycznych, które powstaj¹ za spraw¹ czynnoci psychofizycznych. Wytwory psychofizyczne mog¹ wywieraæ wp³yw na to, co fizyczne
i psychiczne, podobnie jak byty trzeciowiatowe mog¹ oddzia³ywaæ na
pozosta³e dwa wiaty. Mo¿liwe jest zatem za³o¿enie, ¿e ca³y wiat kultury
utrwalony w postaci psychofizycznych przedmiotów (np. ksi¹¿ek, obrazów
itd.) istnieje w sposób opisany przez Poppera.
Zbie¿noci trzeciego wiata i wytworów psychofizycznych Twardowskiego nale¿y szukaæ w genetycznym zwi¹zaniu z podmiotem, jak równie¿
w umiarkowanej autonomii wzglêdem wytwarzaj¹cej ich wiadomoci.
wiat dzie³ sztuki, bibliotek, problemów naukowych, teorii itd. jest w du¿ej mierze autonomiczny, ale niezupe³nie. Na ów wiat stale oddzia³ujemy
(a on oddzia³uje na nas), przyczyniaj¹c siê do zwiêkszania jego objêtoci
(bez w¹tpienia liczba teorii i problemów naukowych stale ronie). W Epistemologii bez podmiotu poznaj¹cego Popper trzeci wiat, przyrównany
do sieci pajêczej, traktuje jako naturalny produkt zwierzêcia ludzkiego,
a o strukturach obiektywnych mówi wprost, ¿e s¹ wytworami ludzkich czynnoci.
Warto odnotowaæ, ¿e na temat teorii wiedzy u Twardowskiego i Poppera pisa³a E. Paczkowska-£agowska41, dokonuj¹c porównania obu koncepcji. Autorka Psychiki i poznania, wskazuj¹c na wyrane podobieñstwa
znaczeñ u obu filozofów, stwierdza: Wydaje siê, ¿e pewna klasa wytworów psychofizycznych, mianowicie tych, które utrwalono za pomoc¹ jêzyka, stanowi odpowiednik elementów popperowskiego wiata numer trzy42.

41
W niniejszym artykule nie podejmujê siê porównania teorii wiedzy Twardowskiego
i Poppera. Zainteresowanych odsy³am do pracy E. Paczkowskiej-£agowskiej, Psychika
i poznanie... W ostatnim rozdziale autorka dokonuje zestawienia teorii obu filozofów.
42
Tam¿e, s. 252.
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Reasumuj¹c nale¿y powiedzieæ, ¿e Twardowski, pomimo deklaracji
przejcia na pozycje antypsychologistyczne, tak naprawdê nigdy ca³kowicie nie zerwa³ z psychologizmem. Jako naturalista nie móg³ te¿ zgodziæ siê
na istnienie wiata idealnego, w którym mog³yby bytowaæ znaczenia. Zatem filozofia Twardowskiego nie mieci siê ju¿ w ramach psychologizmu,
ale jeszcze nie jest w pe³ni platonizmem w teorii znaczenia, wobec tego
mamy tu pewn¹ formê poredni¹. Za co do istnienia znaczeñ, mo¿na siê
pokusiæ o tezê, wedle której egzystuj¹ one podobnie jak przedmioty trzeciego wiata Poppera.
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THE CONCEPTION OF MEANING
IN KAZIMIERZ TWARDOWSKIS PHILOSOPHY
Summary
Kazimierz Twardowski used to write about meaning although he never presented
an exhaustive conception of it. One could distinguish two stages in his work: psychological and anti-psychological. In the first period meaning was understood as
a particular psychological product (an element of consciousness), while in the latter  as something we get to by the way of abstracting from particular products.
Although many philosophers consider Twardowski to be a representative of psychologism, despite an apparent evolution of his views, there are premises that point
to a considerable change in his views concerning the conception of meaning. The
author of the article sets out to attain two objectives: a reconstruction of the views
on the question of meaning belonging to the founder of Lvov-Warsaw School as
well as an attempt to answer the question about the existential status of meanings.
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sce by³ego doradcê prezydenta Reagana do spraw religii katolickiej i zbyt
wiele dowiedzia³em siê od niego na temat amerykañskiej sceny politycznej, w tym sporów na temat aborcji i roli religii w pañstwie, aby na tak
jednowymiarow¹ tezê siê zgodziæ. Równoczenie jednak owa teza, sprowadzaj¹ca ¿ycie polityczne do wyboru socjalno-ekonomicznego, zwraca³a
uwagê swoj¹ jasnoci¹ i niew¹tpliwie pokazywa³a wa¿ny aspekt ¿ycia politycznego.
W trakcie mojego pobytu w USA podj¹³em próbê ustalenia, jakie czynniki polityczne nie s¹ objête zmienn¹ socjalno-ekonomiczn¹1. Mylê, ¿e
rozwa¿ania te s¹ warte naszkicowania w kontekcie du¿ego zainteresowania filozofi¹ polityki, jakie panuje obecnie w Polsce2.
Zacznê od omówienia dwóch zasadniczych faz w amerykañskiej filozofii polityki. Mo¿emy je nazwaæ faz¹ dyskusji dotycz¹cej ogólnych ram
filozofii polityki oraz faz¹ filozofii spo³ecznej zajmuj¹cej siê multikulturalizmem i innymi zagadnieniami szczegó³owymi. Potem cofnê siê do fazy
pierwszej, aby postaraæ siê o stosunkowo pe³n¹ klasyfikacjê postaw w filozofii polityki. Proponowana klasyfikacja wyró¿nia lewicowy i prawicowy
liberalizm (lub indywidualizm) oraz lewicowy i prawicowy kolektywizm
(lub komunitaryzm). Wreszcie zajmê siê jednym ze stanowisk wyró¿nionych przez tak¹ klasyfikacjê, prawicowym komunitaryzmem, które wydaje
siê niedostatecznie reprezentowane w literaturze przedmiotu. Od tego, czy
owo stanowisko, które przyjdzie nam dookreliæ mianem konserwatyzm
jako prawicowy komunitaryzm, jest stanowiskiem teoretycznie znacz¹cym,
zale¿y powodzenie proponowanego schematu klasyfikacyjnego.

1
Zw³aszcza pracuj¹c z Amy Gutman, która zaprosi³a mnie do udzia³u w pierwszym
semestrze seminarium The Rockefeller Centre for Human Values, oraz jako uczestnik
seminarium Jamesa Childa w Bowling Green State University, powiêconego problematyce konserwatyzmu w filozofii polityki.
2
W Polsce wersje tego artyku³u zaprezentowa³em w trakcie wyk³adów na Uniwersytecie Rzeszowskim, filii Uniwersytetu l¹skiego w Cieszynie, Instytucie Nauk Politycznych PAN i Collegium Civitas w Warszawie w trakcie mojego pobytu w Polsce wiosn¹
2006 r. W tym kontekcie pragnê podziêkowaæ profesorom Zachariaszowi, Markiewicz
i Gadaczowi oraz doktorom Jurusiowi i Wroñskiemu za dyskusje lub zaproszenia na
wyk³ady.
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1. Wprowadzenie: dwie fazy we wspó³czesnej amerykañskiej
filozofii polityki
Faza luminarzy z Harvardu
Wspó³czesn¹ amerykañsk¹ filozofiê polityki mo¿na podzieliæ na dwie
fazy. Mylê, ¿e fazê pierwsz¹ zapocz¹tkowa³ John Rawls swoimi wczesnymi pracami, za najwybitniejszym osi¹gniêciem tej fazy by³o rozwiniêcie
jego idei w ksi¹¿ce A Theory of Justice oraz dyskusja z ni¹, jak¹ przeprowadzili ówczeni koledzy Rawlsa z Harvardu, Robert Nozick w ksi¹¿ce
Anarchy, State and Utopia i Michael Walzer w Spheres of Justice. Rawls
sta³ siê uosobieniem wspó³czesnego, filozoficznie podbudowanego, lewicowego liberalizmu amerykañskiego, Nozick sformu³owa³ w filozofii nowoczesny libertarianizm, za Walzer przedstawi³ filozoficzny argument na
rzecz komunitaryzmu.
Podstawow¹ zas³ug¹ Rawlsa by³o to, ¿e po okresie redukcjonistycznie rozumianej analitycznej filozofii polityki powróci³ do znacznie filozoficznie g³êbszej argumentacji autorów wczeniejszych, takich jak utylitarysta J.S. Mill, a tak¿e do etyki I. Kanta. Postêpuj¹c analogicznie, Nozick
nawi¹za³ do myli J. Lockea, A. Smitha i innych zwolenników, bynajmniej
niesk³onnej do kompromisu suwerennoci wolnego rynku. Natomiast Walzer odwo³ywa³ siê do filozofów tak historycznie odleg³ych, jak Majmonides i Pascal, ale tak¿e do Toquevillea i do wspólnotowej wizji porz¹dku
spo³ecznego g³oszonej przez umiarkowanych socjalistów (i przez niektórych mylicieli konserwatywnych).
Wszyscy ci filozofowie poszukiwali wsparcia swej filozofii poza tradycyjnymi ramami argumentu filozoficznego. Rawls, utrzymuj¹c siê stosunkowo najbli¿ej sfery tradycyjnego filozofowania, odwo³uje siê przy tym
do teorii decyzji oraz teorii wyboru spo³ecznego. Nozick wykracza poza
filozofiê, poszukuj¹c inspiracji czy te¿ modelu dla swojej teorii w sferze
ekonomii. Walzer, jako historyk z wykszta³cenia, odwo³uje siê raczej do
myli spo³ecznej, w tym socjologii, politologii i historii.
Dyskusja pomiêdzy Rawlsem, a póniej te¿ Ronaldem Dworkinem,
z jednej strony, za Nozickiem (oraz grup¹ innych libertarian) z drugiej,
dotyczy³a przede wszystkim roli pañstwa w procesie dystrybucji i redystrybucji. Walzer wniós³ do tej debaty rozumienie, ¿e osoba ludzka nie funk-
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cjonuje wy³¹cznie w sferze jednostkowej i pañstwowej. Zagadnienie struktur
porednich miêdzy jednostk¹ a pañstwem, prezentowane ju¿ wczeniej przez
konserwatystów, wzbogaci³o debatê lewicy i prawicy w sensie ekonomicznym o problem jednostkowoci i wspólnoty, który przekszta³ci³ siê w debatê liberalizmu i komunitaryzmu. Powsta³y liczne opracowania nt. liberalizm i jego krytycy, wykazuj¹ce ograniczenia modelu filozofii politycznej uprawianej w oparciu jedynie o prawa jednostki i o kryterium socjalno-ekonomiczne. Wiele z tych dyskusji wp³ynê³o na bardziej krytyczny
rozwój filozofii liberalnej w drugiej fazie wspó³czesnej amerykañskiej filozofii polityki, a w szczególnoci na odejcie liberalizmu od pewnych
uproszczeñ przejêtych od filozofii owieceniowej.
Faza zapocz¹tkowana w Princeton: próba diagnozy prze³omu
Uwa¿am, i¿ pierwsz¹ fazê rozwoju filozofii polityki w tradycji analitycznej zakoñczy³a konferencja nt. multikulturalizmu, zorganizowana wiosn¹ 1991 r. przez Amy Gutman jako inauguracja The Rockefeller Center for
Human Values w Princeton. Sama konferencja, na której g³ówny wyk³ad
wyg³osi³ Charles Taylor, a komentatorami byli Walzer, Rockefeller i Wolf,
przenios³a ciê¿ar dyskusji z problemów roli dystrybucji i redystrybucji dóbr
oraz liberalizmu i komunitaryzmu do problematyki wieloci kultur oraz
globalnej filozofii polityki, rozpatrywanej w poszerzonym nieco modelu
liberalnym3. W drugim wydaniu ksi¹¿ki zawieraj¹cej wyst¹pienia z tej konferencji nieprzypadkowo znalaz³y siê tak¿e g³osy innych znacz¹cych autorów, wykraczaj¹cych poza paradygmat dyskusji liberalizmu i libertarianizmu (A. Appiach i J. Habermas).
Nast¹pi³o wówczas podanie w w¹tpliwoæ zarówno owieceniowego
modelu wczesnej filozofii liberalnej, reprezentowanego na owej konferencji przez Rockefellera, jak i samej opozycji liberalizmu i komunitaryzmu,
co zosta³o umo¿liwione w³anie przez pewn¹ korektê w ramach samego
3
Rawls i Nozick wyg³osili zamkniête wyk³ady dla cz³onków seminarium Rockefellera, w którym wówczas uczestniczy³em, w fazie przygotowawczej do konferencji otwieraj¹cej The Rockefeller Center for Human Values wiosn¹ 1991 r., natomiast to nie oni
zostali zaproszeni do wyg³oszenia wyk³adów z okazji otwarcia tego centrum. Konferencjê otwieraj¹c¹ centrum zdominowa³y wyst¹pienia Ch. Taylora, koreferat M. Walzera
(w mniejszym stopniu Wolf oraz Rockefellera) i komentarz A. Gutman.
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liberalizmu. Ten ostatni sta³ siê metamodelem dyskusji politycznej w warunkach demokracji wolnorynkowej. W tym w³anie sensie nale¿y rozumieæ deklaracje Walzera i niektórych wczeniejszych komunitarystów dotycz¹ce przyjêcia przez nich modelu liberalnego; dyskusja miêdzy komunitaryzmem a liberalizmem zosta³a w swym g³ównym nurcie zakoñczona,
a zast¹pi³y j¹ próby umiejscowienia wielokulturowoci w ramach modelu
liberalnego.
Tym nurtem posz³y przede wszystkim ciekawe analityczne prace Willa Kymlicki, ale tak¿e szeroka grupa innych autorów. Kymlicka zwraca
uwagê na problematykê granic, emigracji czy to¿samoci narodowej w ramach poszerzonego modelu liberalizmu4. Podobn¹ problematyk¹ zajmuje
siê w wielu swoich pracach Amartya Sen, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie Ekonomii, jednak jego wywody w jeszcze wiêkszym stopniu wykraczaj¹ poza perspektywê amerykocentryzmu, charakterystyczn¹ dla wielu filozofów, których prace zdominowa³y poprzedni okres (np. T. Nagla,
który odmawia szerszego stawiania problemów globalnej filozofii spo³ecznej, gdy¿ stosowanie zasad redystrybucji, za którymi siê opowiada, spowodowa³oby zbyt du¿e koszty w skali lokalnej, albo wczesnego Walzera, g³osz¹cego w Spheres of Justice, ¿e nie istnieje spo³eczeñstwo globalne, a zatem tak¿e globalna filozofia spo³eczna).
W drugiej fazie rozwoju amerykañskiej filozofii polityki zaczêto te¿
w znacznej mierze zajmowaæ siê zagadnieniami stosowanej filozofii polityki, czêsto zwi¹zanymi z problematyk¹ egalitaryzmu, np. w pracach takich, jak M. Walzera Politics and Passion i M. Ungera Living High and
Letting Die, by nie wspomnieæ prac Dworkina ukoronowanych ksi¹¿k¹ The
Ulitmate Virtue (w której równoæ staje siê dominuj¹c¹ wartoci¹ spo³eczn¹). Je¿eli filozofiê polityki odró¿nimy od filozofii spo³ecznej, definiuj¹c
tê pierwsz¹ jako rozwa¿anie najw³aciwszego modelu ¿ycia politycznego, za tê drug¹ jako rozwa¿anie wp³ywu modeli ¿ycia politycznego na
szczegó³owe zagadnienia ¿ycia spo³ecznego (takie jak ubóstwo, prawa
mniejszoci lub imigracja), to miêdzy faz¹ pierwsz¹ a drug¹ nast¹pi³o przesuniêcie zainteresowania od filozofii politycznej do spo³ecznej.
Nieprzypadkowo powstrzymujê siê tutaj przed wymienianiem prac MacIntyrea i Sandela. Aczkolwiek prace te przyczyni³y siê do ukszta³towania wspó³czesnego multikulturalizmu, nale¿¹ one do fazy pierwszej w analitycznej filozofii polityki i stanowi¹ podglebie, a nie sedno obecnej dyskusji.
4
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Powsta³ tak¿e nieco inny nurt, w g³ównej mierze oparty na pónej
ksi¹¿ce Rawlsa Political Liberalism. Ksia¿ka ta jest nie tylko prób¹ poszerzenia modelu liberalnego w sposób wykraczaj¹cy poza mo¿liwoci naszkicowane w A Theory of Justice. Praca ta sta³a siê równie¿ pomostem miêdzy filozofi¹ amerykañsk¹ a filozofi¹ dialogu rozwijaj¹c¹ siê w Europie
zw³aszcza na podstawie Teorii dzia³ania komunikacyjnego i innych prac
Habermasa. Bez wiêkszej przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e powsta³a w ten
sposób filozofia oparta na konstruktywistycznym paradygmacie dialogu
z³¹czy³a w pewnym sensie kontynentalnych i analitycznych filozofów polityki, a zw³aszcza autorów takich jak Rawls i Habermas, Rorty, Derrida,
Ko³akowski i wielu innych. Sta³a siê ona w znacz¹cy sposób ideologi¹ pewnej grupy polityków, zw³aszcza we Francji i Niemczech, d¹¿¹cych do silniejszej integracji Unii Europejskiej opartej na zasadzie kompromisu5.
Projekt reszty eseju
W dalszej czêci artyku³u pragnê powróciæ do okresu sprzed prze³omu, w którym amerykañska filozofia polityki przesz³a z pierwszej fazy
w drug¹. S¹dzê bowiem, ¿e w fazie pierwszej nie zosta³ rozwi¹zany, albo
zosta³ rozwi¹zany niesatysfakcjonuj¹co, wa¿ny problem podniesiony przez
komunitaryzm, mianowicie problem roli wspólnoty, zw³aszcza poród teoretyków prawicowych i centrowych. Twierdzê, ¿e stanowisko jakie zajmowali w tej kwestii m.in. Alisdair MacIntyre i Robert Sandel, nie zosta³o
w pe³ni przekonywaj¹co zaprezentowane, a w zwi¹zku z tym by³o te¿ pochopnie odrzucone.
Zanim przejdê do zaprezentowania owej brakuj¹cej alternatywy, pozwolê sobie naszkicowaæ strukturê wspó³czesnej amerykañskiej filozofii
polityki, co pozwoli ow¹ alternatywê dookreliæ.

5
Pewn¹ przegran¹ tego nurtu polityczno-teoretycznego by³o odrzucenie przez wyborców projektu konstytucji europejskiej opartego w znacz¹cej mierze na tej filozofii.
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2. Struktura wspó³czesnej filozofii polityki
Kryterium dystrybucji i redystrybucji
Odwo³uj¹c siê do modelu socjalno-ekonomicznego, operujemy terminologi¹ lewicy i prawicy, bior¹c pod uwagê zasadniczo kryteria ekonomiczne. Mamy wtedy na myli fakt, ¿e prawica ekonomiczna opowiada siê
za dominacj¹ dystrybucji dóbr i eliminacj¹ ich redystrybucji za pomoc¹
metod politycznych (traktowanych jako ró¿ne formy konfiskaty). Lewica
z kolei uznaje dystrybucjê dóbr  zarówno za pomoc¹ praw dziedziczenia
i przywilejów stanowych, jak i rynku  za arbitraln¹ moralnie i uwa¿a, ¿e
jedyn¹ sprawiedliw¹ formê podzia³u dóbr stanowi redustrybucja bior¹ca
pod uwagê kryteria spo³eczno-polityczne, takie jak zasada potrzeb, wk³adu
pracy lub równoci spo³ecznej. Kryteria te s¹ podobnie definiowane ju¿ od
wieku XIX6, natomiast w warunkach gospodarki rynkowej mo¿na dokonaæ ich nastêpuj¹cego przeformu³owania:
1. Lewica domaga siê wysokich wiadczeñ spo³ecznych; cenê, jak¹
jest za nie gotowa zap³aciæ, stanowi wysokie opodatkowanie.
2. Prawica domaga siê niskiego opodatkowania (i braku przymusowego wspomagania biednych ze rodków konfiskowanych bogatym, np.
poprzez opodatkowanie); cen¹, jak¹ jest za to gotowa zap³aciæ, jest eliminacja wiadczeñ spo³ecznych.
Mo¿na naszkicowaæ o zmiennych pomiêdzy skrajn¹ prawic¹ ekonomiczn¹ (postaw¹, w której nie wystêpuje redystrybucja z przyczyn spo³ecznych) a skrajn¹ lewic¹ ekonomiczn¹ (postaw¹, w której nie wystêpuje dystrybucja w oparciu o prawa w³asnoci, a ca³a gospodarka opiera siê na redystrybucji z przyczyn spo³ecznych).

6
S¹ one sprawnie przedstawione przez J.S. Milla w jego pracy Utilitarianism, rozdz. V
(dowolne wydanie).
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Postawê pierwszego rodzaju prezentuje Nozick7 a drugiego Dworkin8.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ani Nozick (jako libertarianin) ani Dworkin
(jako egalitarysta) nie s¹ typowymi przedstawicielami postaw 1. i 2. scharakteryzowanych powy¿ej. Jest tak dlatego, ¿e libertarianie nie uwa¿aj¹
braku wiadczeñ spo³ecznych za z³o konieczne wynikaj¹ce z niskich podatków, ale uznaj¹, ¿e wiadczeñ takich pañstwo w ¿adnej mierze dostarczaæ nie powinno (chyba ¿e wyj¹tkowo jako sposób zapewnienia bezpieczeñstwa i praworz¹dnoci). Z kolei egalitaryci nie uwa¿aj¹ zbiednienia
bogatych za niefortunny rezultat pomocy ubogim, poniewa¿ ich g³ównym
celem nie jest zamo¿noæ wszystkich, tylko równoæ ekonomiczna, nawet
je¿eli prowadzi do relatywnego ubóstwa. Tak zwani prawicowi libera³owie9 oraz socjalici rynkowi10 s¹ bardziej standardowymi, choæ mniej
wa¿nymi w sensie filozoficznym, reprezentantami tych stanowisk.
Wiêkszoæ stanowisk w filozofii polityki zajmuje pozycjê na linii ³¹cz¹cej reprezentowane przez Nozicka i Dworkina skrajnoci. Nie znaczy
to, ¿e nie s¹ to stanowiska radykalne. Tak wiêc teoria Rawlsa (aczkolwiek
nieco mniej skrajna politycznie od teorii Dworkina), a w szczególnoci jego
zasada ró¿nicy, która wymaga, aby ka¿da nierównoæ w dystrybucji dóbr
by³a uzasadniona przez to, ¿e w wiêkszym stopniu poprawia ona dolê naj7
Robert Nozick uwa¿a, po pierwsze, ¿e w³asnoæ prywatna jest podstaw¹ ¿ycia spo³ecznego i nie musimy uzasadniaæ praw posiadania, o ile to, co mamy, uzyskalimy
w sposób legalny. Po drugie, wymuszona redystrybucja spo³eczna jest zawsze nieuzasadniona. Jest ona faktycznie, jak mo¿emy to okreliæ, metod¹ Janosika czy Robin Hooda, rabunkiem polegaj¹cym na zabieraniu bogatym, ¿eby daæ biednym. Po trzecie, tylko pañstwo minimalne jest uzasadnione, tj. takie pañstwo, które broni obywateli od
zbrodni, kradzie¿y i agresji innego pañstwa. Natomiast bardziej rozwiniête pañstwo jest
niemoralne m.in. dlatego, ¿e narusza wolnoci osobiste obywateli.
8
Ronald Dworkin g³osi, ¿e równoæ spo³eczna jest dominuj¹c¹ wartoci¹, która w pe³ni
podporz¹dkowuje sobie wszelkie inne cele i wartoci spo³eczne. Co wiêcej, równoæ
winna byæ pojmowana jak najszerzej, tak, ¿e nikt nie powinien zazdrociæ losu innej
osobie. W tym celu niezbêdna jest kompensata finansowa nie tylko za straty materialne,
ale te¿ fizyczne (np. za brak talentu czy powodzenia u p³ci przeciwnej), co wi¹¿e siê
z traktowaniem wszystkich niemal cech indywidualnych cz³owieka, w³¹cznie z jego struktur¹ genetyczn¹, jako arbitralnych i w sensie moralnym nienale¿¹cych mu siê. Jedynym
wyj¹tkiem jest wola danej osoby. Ten i inne pogl¹dy Dworkina poddajê krytyce w: Boltuc (1995).
9
Por. Kymlicka (2002), s. 154159.
10
Por. Sterba (1995), s. 6061.
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ubo¿szych ni¿ jakikolwiek inny podzia³ dóbr jest w rzeczy samej kryterium podwójnie lewicowym. Zak³ada ona, po pierwsze, ¿e ka¿da nierównoæ w dystrybucji dóbr wymaga uzasadnienia czy legitymizacji w sensie
celów spo³ecznych (a nie jedynie legalnoci, czego domaga siê Nozick).
Po drugie, wymaga ona, aby owa legitymizacja nastêpowa³a wy³¹cznie
w oparciu o interes najubo¿szych, co ró¿ni siê na przyk³ad od koncepcji
Nagela, zgodnie z któr¹ wa¿n¹ dziedzin¹ subsydiowan¹ przez pañstwo
powinna byæ elitarna kultura i sztuka.
Równoæ bez egalitaryzmu
Z kolei koncepcja równoci bez egalitaryzmu, która jest jedn¹ z form
teorii wystarczalnoci11 (sufficiency theory), zak³adaj¹ca niskie minimum
spo³eczne dostêpne dla wszystkich i radykalnie wolny rynek powy¿ej tego
minimum, kszta³tuje siê na umiarkowanej prawicy ekonomicznej. Jej uzasadnieniem moralnym jest teza, ¿e wolny rynek nie s³u¿y do tego, ¿eby
zabijaæ osoby, którym siê nie powiedzie w wolnej grze rynkowej, oraz za³o¿enie, ¿e (w przypadku spe³nienia tej pierwszej tezy) wolna gra rynkowa
jest uzasadniona moralnie (czyli ¿e nie ma powodów moralnych, aby z niej
rezygnowaæ).
Celem tej niskiej, ale nie porowatej siatki pomocy spo³ecznej jest
umo¿liwienie osobom zdolnym do pracy przygotowania siê do powrotu do
gry rynkowej, bez równoczesnego pozbawiania ich motywacji do w³¹czania siê do niej. W zwi¹zku z tym ostatnim punktem warunki zapewnione
przez ten system musz¹ kszta³towaæ siê poni¿ej tych, jakie posiada najni¿ej
zarabiaj¹ca osoba zatrudniona12. Problemem tej teorii w warunkach amerykañskich jest fakt, ¿e opieka medyczna jest kosztowna, a jej ograniczanie poni¿ej ogólnie dostêpnego poziomu przeczy³oby czêsto zasadzie, ¿e
pora¿ka w grze rynkowej nie powinna zabijaæ cz³owieka.
Podejcie to naszkicowa³em pracuj¹c pod kierunkiem H. Frankfurta i M. Walzera
w pocz¹tku lat 90. Zob. Boltuc (1995).
12
Zapewne wiêc w krajach zamo¿nych chodzi o mo¿liwoæ skromnych posi³ków, przenocowania w wieloosobowej sali i przechowania ma³ego dobytku pod kluczem, przy
równoczesnym obowi¹zku wykonywania prac dla przytu³ku w zakresie po³owy etatu
i spêdzania reszty czasu na poszukiwanie pracy i dokszta³caniu zawodowym. Natomiast
osoby chore i trwale niezdolne do pracy otrzymywa³yby nieco lepsze warunki, gdy¿
w ich przypadku nie istnia³aby rola motywacyjna.
11
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Anarchizm i centryzm: czy stanowi¹ one alternatywê?
Mo¿na siê spodziewaæ obiekcji13, ¿e powo³ywanie siê na Nozicka jako
reprezentanta libertarianizmu zostawia poza nawiasem dyskusji prawicowy anarchizm; zreszt¹ powo³ywanie siê na Dworkina na lewicy pozostawia te¿ poza nawiasem anarchizm lewicowy.
Odpowiem na to, ¿e, jak napisa³em powy¿ej, filozofiê polityki rozumiem jako rozwa¿anie najw³aciwszego modelu ¿ycia politycznego, natomiast anarchia w ogóle nie umo¿liwia ¿ycia politycznego, wiêc w tym
sensie nie jest takim modelem. Anarchia mo¿e byæ rozwa¿ana w kontekcie filozofii spo³ecznej, badaj¹cej skutki danego modelu politycznego dla
szczegó³owych zagadnieñ ¿ycia spo³ecznego, bowiem brak modelu politycznego te¿ ma takie skutki, ale w obecnym z³o¿onym wiecie przynosi
ona niechybnie op³akane konsekwencje14. Nie jestem zwolennikiem przesuwania rozmów z zakresu filozofii stosowanej, w tym politycznej i spo³ecznej, w sferê zbêdnej utopii, co powoduje moje niewielkie zainteresowanie anarchizmem, a du¿e nastêpnym zagadnieniem. Otó¿ wiêkszoæ
wyborców znajduje siê nie tylko pomiêdzy teoriami Dworkina i Nozicka,
ale zdecydowanie na prawo od poziomu redystrybucji wymaganej przez
zasadê ró¿nicy Rawlsa, natomiast zdecydowanie na lewo od postawy proponowanej przez zasadê równoci bez egalitaryzmu. Teorie polityczne odpowiadaj¹ce rzeczywistym preferencjom wyborczym s¹ niestety rzadkie15,
co mo¿na sk³adaæ na karb niespójnego podejmowania decyzji przez wyborców (takie oskar¿enie stawiaj¹ co bardziej abstrakcyjni teoretycy), albo
schematycznego i oderwanego od ¿ycia konstruowania teorii politologicznych (takie oskar¿enie stawiaj¹ czêsto praktycy).

13
Wynikaj¹cej np. z tez artyku³u D. Jurusia Wokó³ w³asnoci  próba uporz¹dkowania
stanowisk w filozofii politycznej (w tym numerze).
14
Anarchia w Albanii po za³amaniu siê re¿imu komunistycznego w latach 90. jest tego
wymownym przyk³adem.
15
Wyj¹tek taki stanowi teoria J.S. Milla z O wolnoci, g³osz¹ca, ¿e wywa¿one stanowisko polityczne jest osi¹gane g³ównie w wyniku balansu si³ politycznych reprezentuj¹cych ró¿ne aspekty w³aciwego rozwi¹zania politycznego, co wynika z niezdolnoci
polityków (i wyborców) do identyfikowania siê ze z³o¿onoci¹ najw³aciwszej zwykle
postawy centrowej.
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Wydaje siê, ¿e nowe narzêdzia teoretyczne, które pochodz¹ z pogranicza teorii decyzji, teorii kapita³u spo³ecznego i teorii racjonalnoci grupowej pozwalaj¹ na lepsze okrelenie zasad racjonalnoci wyborów ekonomicznych stosowanych przez wyborców. W badaniach tych okazuje siê,
¿e wyborcy uchwytuj¹ w praktyce istotne niestabilne equilibria, których
nie s¹ w stanie w ¿aden oczywisty sposób wyznaczyæ klasyczne teorie w filozofii polityki. Zapewne oznacza to kres klasycznej filozofii polityki i pocz¹tek jej stopniowego przekszta³cania siê w naukê, który to proces spotka³ psychologiê oko³o stu lat temu.
Badania Johna Broomea z zakresu filozofii spo³ecznej i teorii moralnej opartej na teorii wyboru spo³ecznego oraz Jasona Alexandera, rozwijaj¹cego tzw. ewolucyjn¹ teoriê decyzji, wyjaniaj¹c¹ racjonalne decyzje
grupowe w oparciu o modelowanie komputerowe, zdaj¹ siê prowadziæ
w tym kierunku.
Drugie kryterium
Naszkicowane powy¿ej kryterium ekonomiczne jest niewystarczaj¹ce w filozofii polityki, poniewa¿ wiêcej ni¿ jedna teoria mo¿e opieraæ siê
na tych samych zasadach dystrybucji dóbr. Natomiast nie jest do koñca
jasne, jak scharakteryzowaæ tê drug¹, nieekonomiczn¹, zmienn¹ okrelaj¹c¹ ró¿norakie filozofie polityki. Jest oczywicie mo¿liwe, ¿e to nie jedna
zmienna, ale ca³y ich zespó³ jest odpowiedzialny za wyró¿nienie rozmaitych teorii. Jednak¿e, postêpuj¹c zgodnie z zasad¹ indukcji, aby próbowaæ
wyjaniæ zagadnienie przy u¿yciu minimalnej iloci pojêæ, jaka jest do tego
konieczna, spróbujê poszukaæ jednej zmiennej, która wspólnie ze zmienn¹
ekonomiczn¹ pozwoli okreliæ rozmaite pozycje w filozofii polityki. Dopiero niepowodzenie takiego programu spowodowa³oby koniecznoæ rozwa¿enia wiêkszej iloci zmiennych.
Stawiam dosyæ zreszt¹ popularn¹ tezê, ¿e tradycyjny podzia³ na koncepcje liberalne (indywidualistyczne) i komunitarystyczne (kolektywistyczne) pomo¿e nam rozwi¹zaæ ten problem. Nie próbuj¹c pokusiæ siê w tym
miejscu o pe³n¹ charakteryzacjê tego podzia³u, zauwa¿my tylko, ¿e liberalizm jest zwykle wi¹zany nie tylko z indywidualizmem ekonomicznym, ale
przede wszystkim z kryterium wolnoci wyboru dokonywanego przez jednostkê w sferze spo³eczno-obyczajowej (tzw. woluntaryzmem, wedle którego nie posiadamy obowi¹zków z wyj¹tkiem tych, jakie wynik³y z naszych
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indywidualnych wyborów)16. Porednio postawa liberalna implikuje brak
przyjmowania przez instytucje pañstwowe i spo³eczne obiektywnych wartoci, a przynajmniej niebranie ich na tyle serio, aby wymaga³y obrony przed
konsekwencjami indywidualnych wyborów.
Nurty liberalizmu
W tym miejscu nale¿y wyjaniæ pokrótce amerykañskie rozumienie
pojêcia liberalizmu i jego ród³a. O ile od czasów Lockea, a potem Smitha, liberalizm by³ ideologi¹ wolnoci indywidualnej i politycznej traktowanej jako wspólnota posiadaczy, o tyle John St. Mill zwróci³ uwagê na
pewne spo³eczne aspekty wolnoci, co by³o zgodne z jego utylitaryzmem.
(Zasada najwiêkszego dobra dla najwiêkszej liczby osób implikuje formê
egalitaryzmu, rozwijanego zreszt¹ przez Milla jako doktryna g³osz¹ca, ¿e
perspektywa etyczna powinna ogarniaæ, bezstronnie, jak najwiêksze rzesze osób na ca³ej ziemi). Wed³ug Milla nie ma sensu zapewnianie li tylko
wolnoci politycznych osobie, która w sensie spo³ecznym jest pozbawiona
podstawowych dóbr niezbêdnych do prze¿ycia.
W teorii Milla powsta³o zatem pêkniêcie pomiêdzy takim liberalizmem,
który koncentruje siê na wolnoci zarówno spo³eczno-obyczajowej, jak
i ekonomicznej, a inn¹ form¹ liberalizmu, realizuj¹c¹ pewne tradycyjnie
socjalistyczne wartoci, ale uzasadniaj¹c¹ je poprzez prawa jednostki (a nie
np. na zasadzie analizy klasowej).
Mill spowodowa³ tak¿e inne pêkniêcie w tradycji liberalnej, a to poprzez eksponowanie tzw. idei eksperymentu w sposobie ¿ycia stanowi¹cej
dla niego czêæ wolnego rynku idei. Libera³owie klasyczni, przyjmuj¹cy
zasadê wolnoci ekonomicznej, ale równoczenie pozostaj¹cy w krêgu etyki
mieszczañskiej (np. w ujêciu Webera) oddzielili siê od libertarian, którzy
przyjêli zasadê równie¿ wolnoci (a co za tym idzie, skrajnej tolerancji lub
raczej sympatii) wobec eksperymentów obyczajowych.
Tak wiêc pod wp³ywem Milla libera³owie podzielili siê na trzy grupy.
Pierwsz¹ grupê stanowi w USA obóz lewicowych libera³ów, prezentuj¹cych w ekonomii pogl¹dy socjalistyczne (czêsto skrajnie lewicowe, jak
Rawls, Dworkin oraz ideologowie brytyjskiej partii pracy z lat 70. XX w.),
16
Temat ten rozwijam w: Bo³tuæ (2005). Oczywicie liberalizm respektuje te¿ zasadê
krzywdy (the harm principle).
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ale indywidualistycznie motywowane. Druga grupa to libertarianie, czyli
zwolennicy wolnoci i eksperymentów zarówno ekonomicznych, jak i obyczajowych. S¹ oni g³ównymi przeciwnikami podatków na cele spo³eczne,
jak równie¿ zwolennikami obalenia cenzury obyczajowej i legitymizacji
pornografii, prostytucji i zwi¹zków homoseksualnych. Trzecia grupa wreszcie to libera³owie klasyczni, czy te¿ prawicowi libera³owie, którzy s¹ zwolennikami wolnoci ekonomicznej, ale tak¿e tradycyjnej etyki mieszczañskiej, czêsto o elementach wiktoriañskich, opartej na pod³o¿u chrzecijañskiego protestantyzmu, zw³aszcza w wersji purytañskiej. Ta ostatnia grupa
jest czêsto nazywana w USA konserwatystami, co wi¹¿e siê czêciowo z faktem zmniejszania siê wp³ywów nie liberalnej, a tradycjonalistycznej frakcji konserwatystów, o czym piszê szerzej w nastêpnej czêci artyku³u.
Wobec tak ekspansywnego rozwoju teorii opartej na tradycji liberalnej (wszystkie te nurty powo³uj¹ siê na Lockea, a tak¿e na Milla, choæ nie
na te same w¹tki w spucinie tego ostatniego) trudno by³oby siê dziwiæ,
¿e przewa¿aj¹ca wiêkszoæ wspó³czesnych filozofów polityki, od Walzera,
Nagela i R. Putnama, a¿ po Buchanana i Hayeka, deklaruje siê jako libera³owie, tylko ¿e ró¿nych orientacji. Wa¿ne jest, by zauwa¿yæ, ¿e nie wszyscy oni s¹ zwolennikami pe³nego indywidualizmu.
Indywidualizm
W tym punkcie zatrzymajmy siê nad definicj¹ indywidualizmu. Z filozofii staro¿ytnej, g³ównie za od Platona, wywodzi siê podzia³ miêdzy
koncepcjami, wed³ug których pañstwo jest dla obywatela (czy te¿ wspólnota dla jednostki), a tymi, wedle których to obywatel jest dla pañstwa (albo
jednostka dla wspólnoty). W tym drugim przypadku mamy do czynienia
z cz³owiekiem, który ¿yje po to, aby przynieæ chwa³ê ojczynie, np. walcz¹c pod Termopilami, lub wierze, np. oddaj¹c siê pos³udze kap³añskiej.
Nie jest prawd¹, ¿e koncepcja ¿ycia proponuj¹ca pe³n¹ identyfikacjê
raczej z celem grupowym ni¿ indywidualnym jest jedynie spraw¹ przesz³oci. Teoretycy, którzy tak twierdz¹, napotkaj¹ wielkie problemy z wyjanieniem wielu wa¿nych zjawisk naszych czasów, miêdzy innymi, acz nie tylko, radykalizmu pewnej czêci spo³ecznoci muzu³mañskiej. Jest natomiast
wa¿ne, by zauwa¿yæ, ¿e nie wszyscy, którzy nie nale¿¹ do indywidualistów, opowiadaj¹ siê za tak radykaln¹ koncepcj¹ roli grupy. Wystarczy, ¿e
przyjmuj¹ oni jakiekolwiek cechy konstytutywne osoby, zwykle przez ni¹
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nie wybrane, które zale¿¹ od (a zwykle s¹ zdeterminowane przez) jej przynale¿noci do grupy. Opis ten dotyczy ca³ej gamy pozycji komunitarystycznych. Nie musimy przeprowadzaæ szczegó³owej analizy tych stanowisk,
dla celów obecnego argumentu wystarczy bowiem wniosek, ¿e w powy¿szym sensie komunitaryzm, nawet w wersji liberalnej, stanowi podejcie
ró¿ne od indywidualizmu i jest odmian¹ kolektywizmu, aczkolwiek relatywnie s³ab¹.
Przyjêcie tak ujêtego kolektywizmu pozwala na wprowadzenie tematyki patriotyzmu, lojalnoci, nastawieñ prorodzinnych i przyjani nie tylko
jako mo¿liwych do wyboru postaw (na co pozwala wiele form indywidualizmu), ale przede wszystkim jako wartoci nieredukowalnych do osobistych wyborów, ani te¿ do ich efektu na indywidualne osoby. Jest to tzw.
problem specjalnych, nie wybranych, zobowi¹zañ moralnych. Patriotyzm,
lojalnoæ czy przyjañ s¹ w tym kontekcie nieredukowalne politycznie do
uniwersalnych kryteriów, czy to w kontekcie utylitaryzmu, czy kantyzmu.
Dochodzimy w tym miejscu, od strony teorii politycznej, do problematyki
specjalnych obowi¹zków moralnych, która by³a przedmiotem mojego poprzedniego artyku³u w Analizie i Egzystencji17, a tak¿e do nieco szerszej
kwestii tzw. sporu pomiêdzy zwolennikami a przeciwnikami bezstronnoci
w filozofii moralnej18 . Sprawy te wykraczaj¹ poza zakres bie¿¹cego artyku³u.
Podzia³ na cztery g³ówne stanowiska
Wydaje siê wiêc, ¿e wszystkie zasadnicze kwestie istotne w filozofii
politycznej zosta³y ujête w siatce pojêciowej stworzonej z przeciêcia kategorii lewicy i prawicy ekonomicznej oraz indywidualizmu i kolektywizmu.
Klasyfikacja taka tworzy cztery mo¿liwe stanowiska:
A. Lewicowy indywidualizm.
B. Prawicowy indywidualizm.
C. Lewicowy kolektywizm.
D. Prawicowy kolektywizm.

Bo³tuæ (2005).
W artykule tym przedstawiam argument, ¿e etyka przyjmuj¹ca elementy stronniczoci jest teori¹ spójn¹ i, w pewnej jej formie, wart¹ zaakceptowania.
17
18
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Zastanówmy siê, jakim stanowiskom w filozofii polityki odpowiadaj¹ powy¿sze kategorie. Kategoria A jest reprezentowana przez teorie amerykañskich libera³ów, takie jak teoria sprawiedliwoci Rawlsa, równoæ jako
najwy¿sza wartoæ Dworkina, podejcie A. Gutman, Nagela i wiele innych.
Kategoria B jest reprezentowana przez teoriê pañstwa minimalnego Nozicka, a tak¿e teorie K. Nielsena, I. Narvesona, T. Machana, E. Frankel-Paul i inne19. Kategoria C jest reprezentowana przez ca³¹ grupê komunitarystów, np. A. Etzione, ale filozoficznie najbardziej zadowalaj¹co przedstawi³ j¹ chyba Walzer.
Nale¿y natomiast zauwa¿yæ, ¿e kategoria D, prawicowy kolektywizm,
nie doczeka³a siê satysfakcjonuj¹cego filozoficznie przedstawienia. Je¿eli
jednak proponowana przeze mnie klasyfikacja mia³aby byæ zaakceptowana, to niezbêdne jest znalezienie systemu, który ³¹czy³by prawicowe podejcie do ekonomii z kolektywizmem.

3. Czy istnieje prawicowy kolektywizm?
Zasadnicze cechy konserwatyzmu jako prawicowego komunitaryzmu
Trudno jest mówiæ o systemowym filozoficznym przedstawieniu prawicowej filozofii nieindywidualistycznej. Czasami fakt ten jest uzasadniany tym, ¿e nieliberalna myl prawicowa, czyli myl konserwatywna, jest
zasadniczo niesystemowa20. Teza ta pochodzi od twórcy konserwatyzmu,

Istnieje tak¿e raczej rzadkie stanowisko tzw. lewicowego libertarianizmu, ³¹cz¹ce
elementy pañstwa opiekuñczego w sferze ekonomicznej z wolnoci¹ obyczajow¹. Stanowisko to opisuje bardziej indywidualistyczn¹ wersjê lewicowego liberalizmu ni¿ liberalizm Dworkina i Rawlsa; w tym sensie pozostaje on w zgodzie z nasz¹ klasyfikacj¹.
Por. B. Fried, Libertarianism, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/libertarianism (20 VIII 2006).
20
Wielu autorów prezentuje idee, które mog¹ wejæ w sk³ad prawicowego kolektywizmu. Czêsto stanowi¹ one elementy analizy kulturowej (cultural analysis), przyk³adowo analizy tego, ¿e nas sens naszych dzia³añ jest okrelony przez spo³eczeñstwo, w tym
naród i jego historiê. Zagadnienia te rozwa¿aj¹ zarówno Taylor i Walzer, którzy staraj¹
siê je umiejscowiæ w ramach szeroko rozumianego liberalizmu, jak i A. MacIntyre czy
M. Sandel, którzy siê do liberalizmu nie przypisuj¹. S¹ to jednak zwykle albo prace
przede wszystkim polemiczne, albo te¿ rozwijaj¹ce wizje niemal historiozoficzne (jak
19
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E. Burkea, który by³ politykiem i polemist¹, a nie filozofem systemowym.
Wydaje siê jednak, ¿e próba nadania jakiejkolwiek postawie teoretycznej
dojrza³ej formy argumentacyjnej jest zadaniem wa¿nym (nawet je¿eli nie
uwa¿aj¹ tak jej zwolennicy), a jeli opisywane stanowisko jest spójne, to
tak¿e mo¿liwym.
Poszukiwania definicyjne
Wedle definicji A. Lincolna konserwatyzm to postêpowanie wedle
tego, co z dawna sprawdzone, a przeciwstawianie siê temu, co nowe i nie
sprawdzone (wed³ug R. Kirk, Conservative Reader, s. XI); jest oczywicie w¹tpliwe, czy w g³ównych decyzjach swej prezydentury Lincoln pos³ugiwa³ siê t¹ maksym¹, ale pytanie to pozostawiam historykom. Takie
sformu³owanie uto¿samia konserwatyzm z podejciem zachowawczym
i przeciwstawia go progresywizmowi, czy te¿ tzw. ruchom postêpowym.
Ale konserwatyzm to nie tylko zachowawczoæ, a poniewa¿ ruchy postêpowe w zasadzie odesz³y dzisiaj do lamusa, definiowanie konserwatyzmu
poprzez antagonizm do nich sytuowa³oby go jako teoriê istotn¹ raczej
w przesz³oci.
Proponuj¹c okreliæ konserwatyzm inaczej, jako odwrotnoæ lewicowego liberalizmu, umieszczam go tym samym w centrum dwóch aktualnych debat. Po pierwsze, debaty socjoekonomicznej, dotycz¹cej akceptowalnego stopnia opodatkowania oraz poziomu udzia³u pañstwa w dostarczaniu wsparcia socjalnego. Po drugie, debaty pomiêdzy liberalizmem a jego
przeciwieñstwem (komunitaryzmem, kolektywizmem i innymi ruchami
odrzucaj¹cymi w polityce dyktat zasady indywidualnego wyboru). Podejcie to pozwala traktowaæ konserwatyzm jako prawicow¹ alternatywê do
podejæ lewicowych oraz jako zachowawcz¹ spo³ecznie alternatywê wobec libertarianizmu.
Sedno konserwatyzmu jako prawicowego komunitaryzmu
Zbierzmy g³ówne przes³anie konserwatyzmu jako prawicowego komunitaryzmu. Przyjmuje on tezê, ¿e w³asnoæ prywatna nie musi byæ uzaprace MacIntyrea), za ma³o jest w nich specyficznego szerokiego programu filozoficzno-politycznego na skalê myli Rawlsa, Nozicka czy Walzera.
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sadniona w sensie dobra spo³ecznego. W wymiarze etyki prywatnej ka¿dy
powinien pomagaæ swym krewnym (i osobom bliskim poprzez przynale¿noæ do tych samych parafii, s¹siedztwo lub wiêzi narodowe). W sensie
etyki spo³ecznej, wspólnoty maj¹ obowi¹zek pomagaæ swoim ubogim, aby
stanêli na nogi, a w nieskoñczonoæ pomagaæ niedo³ê¿nym starcom
i przewlekle chorym w stopniu niezbêdnym dla zapewnienia im godziwego ¿ycia. Jednak¿e nie jest wymagane, aby kieruj¹c siê mi³osierdziem, uczyniæ z biedaków bogaczy. Jest równie¿ dobre, i moralnie oczekiwane, by
przyjæ z pomoc¹ biednym spoza w³asnej wspólnoty; nie ponosimy jednak
za nich odpowiedzialnoci, a wiêc nie mamy obowi¹zku, by pomoc ta by³a
dostateczna na miarê ich potrzeb. Je¿eli za mia³yby byæ wprowadzane jakiekolwiek formy opodatkowania na cele charytatywne, to winno ono byæ
niskie, a rodki powinny zostaæ umieszczone na najni¿szym mo¿liwym
poziomie w³adzy, tak, aby mo¿liwa by³a nad nimi efektywna kontrola ze
strony obywateli reprezentowanych przewa¿nie przez ich bezporednie
wspólnoty (takie jak rodziny i parafie). Te ma³o filozoficzne zasady spo³eczne okrelaj¹ tradycjonalistyczno-konserwatywn¹ formê ¿ycia.
Bardziej rozbudowany spis zasad id¹cych w podobnym kierunku
przedstawi³ R. Kirk. Jest to chyba najczêciej cytowana lista pryncypiów
konserwatywnych. Nale¿¹ do nich:
1. istnienie porz¹dku transcendentalnego (i obiektywnych wartoci);
2. szacunek do tradycji jako kontynuacji (brak prób zmiany czegokolwiek, co w sposób oczywisty nie wymaga zmiany); w póniejszych wersjach Kirk mówi te¿ o przestrzeganiu zasad i norm
spo³ecznych;
3. szacunek do m¹droci przodków, który jest powodem, aby zachowaæ to, co stanowi³o ich dzie³o (np. nie burzyæ zabytków, ale
tak¿e unikaæ niwelowania struktur spo³ecznych);
4. rozwaga jako g³ówna cnota mê¿ów stanu;
5. zasada ró¿norodnoci (stanowi¹ca najbardziej wyrane odró¿nienie konserwatyzmu od ruchów imperialistycznych i centroprawicowych)  opiera siê ona na szacunku dla tradycji lokalnych,
ró¿norodnoci i wielorakoci form ¿ycia kulturowego, pañstwowego, nawet obyczajowego, oraz na przeciwstawianiu siê tendencjom ujednoliceniowym, imperialnym, a tak¿e misjonarsko-nawróceniowym; zasada ta wymaga te¿ zachowania klas spo³ecznych
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stworzonych w przeci¹gu dziejów jako dzie³a tradycji i rêkojmi
i stabilnoci spo³ecznej;
6. zrozumienie, ¿e natura ludzka jest niedoskona³a (czy te¿ z istoty upad³a), a zatem, ¿e idealny porz¹dek spo³eczny nie jest mo¿liwy.
W póniejszych pracach Kirk dopisuje jeszcze nastêpuj¹ce zasady:
7. przekonanie o tym, ¿e wolnoæ jest cile zwi¹zana z prawem w³asnoci prywatnej (ta zasada ³¹czy konserwatystów i libertarian);
8. opowiadanie siê za wspólnotami dobrowolnymi, a przeciw wymuszonemu kolektywizmowi (ta zasada dookrela ró¿nicê pomiêdzy
konserwatyzmem a komunitarystycznym socjalizmem w sferze pozaekonomicznej); zasada ta odnosi siê tylko do porz¹dku politycznego, a poza tym porz¹dkiem musi byæ interpretowana w kontekcie przewiadczenia konserwatystów, ¿e nie wszystkie wiêzi spo³eczne wynikaj¹ z dobrowolnego wyboru (np. wiêzi narodowe i rodzinne);
9. wymaganie ograniczenia w³adzy i ludzkich pasji (jest to rozwiniêcie zasady 4, tj. rozwagi); konserwatyzm przedk³ada rozwi¹zywanie konfliktów w oparciu o tradycjê i zwyczaje nad opieranie siê
na decyzjach w³adzy i s¹downictwie;
10. zrozumienie, ¿e trwa³oæ i zmiana musz¹ byæ w spo³eczeñstwie
po³¹czone (zasada ta odró¿nia konserwatyzm od reakcjonizmu,
okrelanego przez Weavera i innych autorów konserwatywnych
jako próba powrotu do minionych form ¿ycia albo te¿ jako przeciwstawianie siê nawet niezbêdnym lub nieuchronnym zmianom).
Zauwa¿my, ¿e zasady 710 przesuwaj¹ centrum teorii Kirka w kierunku pozycji zajmowanej przez konserwatyzm polityczny, a wiêc nieco
bli¿ej do postawy libertariañskiej, ni¿ sugeruje to pierwszych szeæ zasad.
Próbuj¹c rozwin¹æ teoriê konserwatyzmu jako prawicowego komunitaryzmu, nale¿a³oby zwróciæ szczególn¹ uwagê na zasady 16, natomiast zasady 710 traktowaæ jako idee o mniejszym znaczeniu, aczkolwiek pomocne
przy interpretacji pierwszych szeciu.
Cechy specjalne poszczególnych teorii
Wielu konserwatystów odrzuca niektóre sporód powy¿szych zasad.
Zasada pierwsza nie by³a w pe³ni akceptowana nawet przez E. Burkea,
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a ca³kowicie odrzuca³ j¹ M. Oakshott, próbuj¹c tworzyæ konserwatyzm nie
oparty na religii i obiektywnych wartociach. Tego rodzaju podejcie powoduje zarzuty relatywizmu kulturowego stawiane pod adresem Oakshotta,
MacIntyrea, a tak¿e lewicowych komunitarystów (np. Walzera).
Promuj¹c niejako oficjaln¹ brytyjsk¹ formê konserwatyzmu, Scruton
pomija³ zasadê ró¿norodnoci trudn¹ do pogodzenia z jego poparciem dla
brytyjskiej formy monarchizmu, londyñskiego centralizmu i brytyjskiej przesz³oci imperialnej.
Niektórzy autorzy, w tym J. Kekes, traktuj¹ konserwatyzm nieco instrumentalnie, uwa¿aj¹c go za najlepsz¹ formê realizacji takich celów liberalizmu, jak dobre ¿ycie dla ka¿dej jednostki. Pod wzglêdem teleologicznym podejcie to zbli¿a konserwatyzm do centroprawicowego klasycznego liberalizmu. Z drugiej strony, akcentowanie roli historii i odrzucanie wielu
form indywidualizmu czyni podejcie Kekesa zewnêtrznie nader zbli¿onym do nie tylko instrumentalnych form konserwatyzmu.
Wreszcie, czêste jest obecnie w USA uznawanie pogl¹dów centroprawicowych, reprezentowanych przez wiêkszoæ w partii republikañskiej,
za pogl¹dy konserwatywne. Wi¹¿e siê to z si³¹ polityczn¹ tzw. neokonserwatystów, którzy zdeklarowali (B. Kristol), ¿e s¹ libera³ami z pocz¹tku lat
60. XX w., zwykle akceptuj¹cymi jeszcze g³ówne zrêby polityki Kennedyego, ale odrzucaj¹cymi dalsz¹ radykalizacjê lewicy w stylu ideologii spo³ecznej Rawlsa lub prezydenta Johnsona z jego biurokratyczn¹ wizj¹ spo³eczeñstwa opiekuñczego.
Podobnie jak stworzenie wielkiego namiotu zrzeszaj¹cego ró¿ne
grupy antylewicowo-liberalne sta³o siê od czasów prezydenta Reagana przes³ank¹ politycznego triumfu republikanów, tak potraktowanie neokonserwatystów (i libertarian) jako reprezentantów uprawomocnionej wersji konserwatyzmu doprowadzi³o do rozmycia tradycjonalistycznego konserwatyzmu i pozornego zbli¿enia do ruchów prokorporacyjnych, wojskowo-patriotycznych oraz umiarkowanie libertariañskich. Tradycyjnie konserwatyzm jest ruchem antymilitarystycznym, niepopieraj¹cym wielkiego biznesu21 i równie dalekim od libertarianizmu jak i od komunitaryzmu.

Robert Nisbet zajmuje najbardziej klarowne stanowisko jako przeciwnik militaryzmu, a tak¿e zdominowania rynku przez korporacje, w tradycji konserwatywnej.
21
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Próba wstêpnej syntezy
Konserwatyzm cechuje siê zatem odrzuceniem utopii (a mówi¹c bardziej ogólnie, konstruktywizmu spo³ecznego). Ka¿da zmiana musi byæ uzasadniona, i to nie przez odwo³anie do wizji moralnej lub idea³u spo³ecznego, ale przez odniesienie do konkretnej sytuacji, której rozwi¹zanie jest
niezbêdne. Niedopuszczalne s¹ dla konserwatystów programy maj¹ce na
celu realizacjê takich celów spo³ecznych, jak zmiana procentu dzieci z pewnego rodzaju rodzin (np. wiejskich, robotniczych czy murzyñskich) dostaj¹cych siê na uniwersytet, albo zmiana struktury zatrudnienia kobiet i mê¿czyzn, gdy¿ uwa¿aj¹ oni stawianie takich celów za niedopuszczalny przejaw konstruktywizmu spo³ecznego. Mo¿na powiedzieæ, w sposób paradoksalny, ¿e w wietle obecnie dominuj¹cego etatyzmu pogl¹dy konserwatystów w sprawie nieinterwencji rz¹du w kwestie strukturalne maj¹ charakter nader radykalny.
W sferze spo³ecznej konserwatyci tradycyjni (w stylu Kirka) bardziej
akceptuj¹ wp³yw rodzin, Kocio³ów, a nawet lokalnych organizacji spo³ecznych, ani¿eli rz¹du i jego agencji. Regu³y, prawa i struktury w³adzy narzucone przez pañstwo s¹ przez konserwatystów popierane tylko w przypadku,
gdy uwa¿aj¹, ¿e s¹ one niezbêdne (np. w celu obrony narodowej). Jeli pewne kwestie, np. pomoc zdrowotna dla ubogich, musz¹ w jakiej mierze byæ
rozwi¹zywane przez rz¹d, to konserwatyci wol¹, a¿eby sprawy by³y prowadzone jak najni¿ej w hierarchii, raczej przez administracjê miasteczka lub
gminy ni¿ województwa, raczej przez województwo ni¿ region lub pañstwo,
a ju¿ na pewno nie przez organizacje ponadnarodowe. Wynika to w znacznej mierze z faktu, ¿e im wiêksza organizacja, tym mniej podlega kontroli
lokalnej i tym mniej liczy siê z lokalnymi tradycjami i struktur¹ spo³eczn¹.
W sferze pomocy bliniemu stanowisko tradycjonalistycznego konserwatyzmu jest bliskie Majmonidesowi (z jego tekstów talmudycznych,
w tym komentarza do Ksiêgi Lewitów). Rozdziela siê mianowicie datki dla
cz³onków danej wspólnoty, które nale¿y ustaliæ w znacznej mierze wedle
potrzeb jej cz³onków, i datki dla innych potrzebuj¹cych tego wiata, którym pomoc jest obowi¹zkiem moralnym, ale wspólnota nie okrela wysokoci tej pomocy. Ró¿nica ta wynika z faktu, ¿e ponosimy odpowiedzialnoæ za cz³onków w³asnej wspólnoty, takiej jak klan, parafia czy gmina
wyznaniowa, natomiast nie mo¿emy braæ odpowiedzialnoci za wszystkich
w wiecie (co jest równie¿ pogl¹dem Arystotelesa). To z kolei jest rezulta-

Amerykañska filozofia polityczna. Niedokoñczona debata

153

tem faktu, ¿e w ma³ej wspólnocie mamy mo¿liwoæ, a tak¿e obowi¹zek
moralny, pouczaæ blinich, s³u¿yæ rad¹, a tak¿e przyk³adem, nie mamy natomiast takiej mo¿liwoci w szerszej skali.
W sferze ¿ycia prywatnego i moralnoci tradycyjni konserwatyci kieruj¹ siê zasad¹ ró¿norodnoci, a wiêc s¹ otwarci na rozmaite obyczaje lokalne. W tym kontekcie znacz¹ca jest postawa Burkea, który prowadzi³ w parlamencie brytyjskim szeroko zakrojone dzia³ania, staj¹c w obronie kulturowej Irlandczyków i mieszkañców Indii, po stronie ich prawa do zachowania
tradycji religijnej i narodowej, a tak¿e obrzêdów (o ile tylko by³y one zgodne z szeroko rozumianymi podstawowymi normami ¿ycia spo³ecznego).
Konserwatyci przyjmuj¹ ci¹g³oæ celów miêdzy ¿yj¹cymi  tymi,
którzy siê narodz¹, i tymi, którzy ju¿ pomarli. Jest to powodem ich szacunku do tradycji. W sensie potocznym konserwatysta raczej odremontuje domostwo swoich przodków, ni¿ je sprzeda (lub zburzy) i kupi nowe; raczej
wyda wiêksze pieni¹dze na remont rodzinnych antyków, ni¿ kupi nowe
meble podobnej lub wy¿szej jakoci; nie wynajmuje modnego dekoratora
wnêtrz, lecz ci¹gle odtwarza miejsca, które widzia³ w dzieciñstwie; wreszcie bêdzie raczej dogl¹da³ rodzinnego grobowca, ni¿ kupowa³ na cmentarzu miejsce, które zostanie zaorane po pewnym czasie. Konserwatysta powiêca czas i energiê na wychowywanie licznej gromadki dzieci, utrzymuje i rozwija kontakty z dalsz¹ rodzin¹ i, w normalnych warunkach, d¹¿y
raczej do uzyskania pracy pozwalaj¹cej mu na wzglêdnie dostatnie utrzymanie rodziny, ni¿ kieruje siê przy wyborze pracy zainteresowaniem sztuk¹ czy pasj¹ do filozofii. Dlatego te¿ konserwatyci s¹ zwykle prawnikami
i lekarzami z prywatn¹ praktyk¹, ludmi biznesu, bankowcami, inwestorami, w³acicielami maj¹tków ziemskich, in¿ynierami, czasem oficerami,
natomiast nie garn¹ siê do pracy naukowej, a zw³aszcza do filozofii, w której ich pogl¹dy s¹ reprezentowane nader rzadko. Ten fakt z zakresu socjologii nauki, zapewne w wiêkszym stopniu ni¿ meritum ich stanowiska, mo¿e
wyjaniæ, dlaczego pozycja konserwatywna nie jest w filozofii satysfakcjonuj¹co reprezentowana.
Wreszcie, konserwatyci sprzeciwiaj¹ siê dyktatowi indywidualizmu
i zasadzie, ¿e indywidualny wybór jest ród³em celów lub wartoci moralnych22. Uwa¿aj¹ oni, ¿e w wyborach ¿yciowych, zw³aszcza moralnych,
22
W Polsce konserwatyzm taki reprezentuje Ryszard Legutko, zw³aszcza w artykule
Spo³eczeñstwo jako dom towarowy (1990, 1998) i póniejszej ksi¹¿ce (2002).
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nale¿y siê kierowaæ obiektywnymi wartociami, zwykle o sankcji religijnej. Przeciwstawienie siê tak rozumianej zasadzie wyboru i woluntaryzmowi
aksjologicznemu, wa¿nym dla liberalizmu, jest jednym z wa¿nych filozoficznych wyznaczników tradycyjnego konserwatyzmu i ró¿ni go od wszelkich form liberalizmu z neokonserwatyzmem w³¹cznie.

Podsumowanie
Jakkolwiek nie pokusi³em siê w tym artykule o przedstawienie rozwiniêtej filozofii konserwatyzmu, mylê, ¿e pobie¿ny przegl¹d g³ównych
pogl¹dów pokaza³, i¿ jest to stanowisko zasadniczo nadaj¹ce siê do filozoficznej obrony. Kirk i Nisbet stworzyli pocz¹tek takiej teorii w swoich pracach, lecz pozycja ta nie doczeka³a siê dotychczas filozoficznej obrony na
miarê prac Nozicka, Walzera czy Rawlsa, co po czêci mog¹ wyjaniaæ
przywo³ane powy¿ej czynniki z socjologii nauki (nawet Kirk czy Nisbet
nie byli zatrudnieni w charakterze profesjonalnych filozofów)23.
Powy¿szy szkic, mimo swojej wstêpnej formy, uprawnia nas do uznania, ¿e podzia³ na cztery g³ówne stanowiska w filozofii polityki: liberalizm, libertarianizm, komunitaryzm i konserwatyzm (rozumiany jako prawicowy komunitaryzm) jest podzia³em satysfakcjonuj¹cym. Potwierdza to
tezê, ¿e dwie osie zmiennych: 1) lewica i prawica w sensie socjalno-ekonomicznym oraz 2) indywidualizm (lub liberalizm) i grupowoæ (lub komunitaryzm) w sensie aksjologiczno-spo³ecznym, umo¿liwiaj¹ pe³ny podzia³ znacz¹cych we wspó³czesnej filozofii polityki stanowisk.

Oakeshott, MacIntyre, Scruton i inni konserwatyci, którzy s¹ lub byli profesjonalnymi filozofami, nie reprezentuj¹ pogl¹dów centralnych dla tradycyjnego konserwatyzmu; ka¿dy z nich kwestionuje przynajmniej jedn¹ z pierwszych szeciu zasad przedstawionych przez Kirka.
23
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AMERICAN POLITICAL PHILOSOPHY. AN UNFINISHED DEBATE
Summary
I begin by drawing a distinction between an earlier stage of contemporary American political philosophy, informed by the Rawls-Nozick-Walzer debate, and a later
stage geared towards social issues such as multiculturalism. My point is that the
earlier debate was incomplete because an important group of views went underrepresented. This becomes clear when we use two variables to classify the main
political theories: higher taxes and more social services versus lower taxes and
fewer social services (economic left and right) and the level of individualism versus collectivism (liberals and communitarians). This gives us four positions: leftwing liberalism, left-wing communitarianism, right-wing liberalism and right-wing
communitarianism. I claim that right-wing communitarianism is barely represented
in the debate that grounded todays political philosophy. I sketch a version of conservatism, relying mostly on Nisbet and Kirk, to illustrate the missing position of
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right wing communitarianism. Although I do not endorse many aspects of conservatism as right-wing communitarianism, I argue that it is a theoretically viable
option and suggest that sociological reasons may explain why it is underrepresented among professional philosophers. As a part of the argument I also outline a position called equality without egalitarianism.
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Wszelkie próby klasyfikowania stanowisk w filozofii politycznej, to w pewnym sensie wznoszenie budowli na ruchomych piaskach. Jest tak po pierwsze dlatego, i¿ same terminy okrelaj¹ce te stanowiska nie s¹ stabilne,
tzn. nierzadko dochodzi do zmiany czy te¿ przesuniêcia znaczeñ (jak w przypadku terminu liberalizm), po drugie dlatego, i¿ sami filozofowie zmieniaj¹ (choæ zazwyczaj nie w sposób radykalny) swoje pogl¹dy, jak by³o to
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nie mo¿na spodziewaæ siê matematycznej cis³oci. Z tych te¿ (i paru jeszcze innych) powodów proponowana przez nas klasyfikacja nie mo¿e byæ
traktowana jako ostateczna. Ma ona jednak spe³niæ dwie funkcje: po pierwsze, zwróciæ uwagê na fakt, ¿e we wszelkich klasyfikacjach przyjmowane
s¹ pewne wyjciowe wartoci s³u¿¹ce jako kryterium demarkacji stanowisk,
po drugie, uporz¹dkowaæ spektrum stanowisk filozoficzno-politycznych
wed³ug nowego klucza1 . Aby proponowana przez nas terminologia sta³a
siê janiejsza, do ka¿dego z prezentowanych stanowisk przypiszemy filozofów, których koncepcje najlepiej oddaj¹ charakter danego stanowiska.
W literaturze filozoficzno-politycznej mo¿na spotkaæ ró¿ne sposoby
klasyfikowania stanowisk politycznych. Wydaje siê jednak, ¿e sam problem klasyfikacji nie stanowi g³ównego zainteresowania filozofów, a diagramy, wykresy czy inne formy graficznej prezentacji stanowi¹ jedynie punkt
odniesienia do póniejszych rozwa¿añ nad konkretnymi koncepcjami.
Najprostsz¹ form¹ uporz¹dkowania jest uporz¹dkowanie liniowe 
z lewej do prawej.
Lewica

Centrum

Prawica

Uszczegó³owieniem, aczkolwiek nieznacznym, tego schematu by³by
nastêpuj¹cy diagram:
Komunizm

Liberalizm

Konserwatyzm

Faszyzm

Mamy wiêc: lewicê  centrum  prawicê, z ich umiarkowanymi i skrajnymi odmianami. Wydaje siê jednak, i¿ taki sp³aszczony model  abstrahuj¹c od jego instruktywnoci  nie uwzglêdnia ró¿nych wymiarów-kryteriów ¿ycia spo³ecznego i politycznego.
1
Klasyfikacja, któr¹ proponujemy, nie jest aksjologicznie neutralna. Zostaje tu bowiem przes¹dzone, niejako na metapoziomie, i¿ centraln¹ kategori¹ demarkacyjn¹ bêdzie w³asnoæ prywatna. T¹ uwag¹ sygnalizujemy jedynie problem, wykraczaj¹cy, jak
siê wydaje, poza rozwa¿ania stricte filozoficzno-polityczne, mianowicie kwestiê uza-

Wokó³ w³asnoci

161

Takim istotnym wymiarem jest niew¹tpliwie zakres ingerencji pañstwa w ¿ycie jednostki. Przy uwzglêdnieniu tego kryterium mielibymy do
czynienia z nastêpuj¹cym uszeregowaniem stanowisk2:
Najwiêcej
w³adzy pañstwa

Wiêcej
w³adzy pañstwa

Mniej
w³adzy pañstwa

Najmniej
w³adzy pañstwa

Bogatszym modelem jest ten zaproponowany przez Davida Nolana 3:

Libertarianie

Konserwatyci
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0
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0

sadnialnoci przyjmowanych za³o¿eñ. W naszym przypadku tak¹ metakwesti¹ by³oby
pytanie: dlaczego np. w³asnoæ a nie wolnoæ ma stanowiæ kryterium podzia³u stanowisk w filozofii politycznej? Kwestii tych ze wzglêdu na ramy niniejszego artyku³u nie
mo¿emy tu jednak rozwa¿aæ.
2
Zob. D. Boaz, Libertarianizm, t³um. D. Juru, Poznañ: Zysk i S-ka, 2005, s. 36. Jest
to uporz¹dkowanie zaproponowane przez Charlesa Krauthammera.
3
Zob. The Case for a Libertarian Political Party, [w:] The Individualist, August
1971. Na bazie tego modelu mo¿na budowaæ modele trójwymiarowe. Zob. K.L. Ross,
Positive & negative Liberties in three Dimensions, www.friesian.com/quiz.html.
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W modelu Nolana (Nolans chart) mamy do czynienia z dwoma wymiarami wolnoci: ekonomicznym i osobistym; i st¹d z czterema mo¿liwym
stanowiskami. Konserwatyci opowiadaj¹ siê za wolnoci¹ w sferze ekonomicznej i ograniczeniami w sferze spo³ecznej (osobisty wymiar wolnoci)4, libertarianie s¹ zwolennikami wolnoci w obydwu sferach, libera³owie tylko w sferze osobistej, podczas gdy autorytaryci w ¿adnej z nich.
Aby ustaliæ, w którym miejscu spektrum znajduj¹ siê nasze pogl¹dy musimy odpowiedzieæ sobie na kilka pytañ dotycz¹cych wolnoci osobistych
i ekonomicznych5.
My proponujemy z kolei nastêpuj¹cy schemat:

J¹drem naszego schematu jest amoralistyczny anarchizm, do którego
zbli¿a siê najbardziej koncepcja Maxa Stirnera, stanowisko to przechodzi
w moralistyczny anarchizm Murraya N. Rothbarda, ten z kolei w moralistyczny minarchizm Roberta Nozicka, a dalej w utylitarystyczny minarchizm Ludwiga von Misesa, który z kolei rozwija siê w utylitarystyczny
liberalizm6 Friedricha von Hayeka; dalej mamy liberalizm socjalistyczny

4
Jak zauwa¿y³a Ayn Rand, zarówno lewica jak i prawica opowiadaj¹ siê za wolnoci¹
w tych sferach, co do których nie przywi¹zuj¹ wielkiego znaczenia.
5
Zob. np. K.L. Ross, Positive & Negative Liberties... lub nieco zmienion¹ wersjê
pytañ w: D. Boaz, Libertarianizm, s. 374375.
6
Kiedy mówimy o stanowiskach moralistycznych i przeciwstawiamy je utylitarystycznym, nie twierdzimy, ¿e za utylitaryzmem nie kryje siê jaka argumentacja moralna.
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Johna Rawlsa i wreszcie socjalizm prowadz¹cy do komunizmu Karola
Marksa7.
Ró¿nice pomiêdzy naszym a proponowanymi do tej pory i znanymi
nam schematami s¹ nastêpuj¹ce. Po pierwsze, nie zak³adamy priorytetu
wolnoci w stosunku do innych wartoci. Po drugie, za kluczow¹ wartoæ
uznajemy w³asnoæ, a stosunek do niej za kryterium demarkacji stanowisk.
Po trzecie, proponujemy schemat spirali i koncepcjê twardego rdzenia, która
umo¿liwia przedstawienie spektrum stanowisk w filozofii politycznej, jako
przechodz¹cych naturalnie jedno w drugie. Po czwarte, w naszym schemacie jest tak¿e miejsce na koncepcje neguj¹ce istnienie pañstwa.
Poniewa¿ ramy niniejszego artyku³u nie pozwalaj¹ nawet na ogólne
omówienie stanowisk wymienionych tu autorów, musimy ograniczyæ siê
jedynie do wskazania na te cechy ich koncepcji, które upowa¿niaj¹ do
umieszczenia ich w odpowiednich miejscach naszej spirali.
Zacznijmy wiêc od samego rdzenia, czyli od koncepcji Maksa Stirnera8. Swoje pogl¹dy wyk³ada Stirner w dziele zatytu³owanym Jedyny i jego
w³asnoæ. Rdzeniem tego stanowiska jest egoizm prowadz¹cy do amoralizmu i anarchizmu. Amoralizm przejawia siê w buncie Jedynego przeciwko wszelkim tzw. wielkim egoistom, czyli wed³ug Stirnera wszelkim instytucjom zniewalaj¹cym cz³owieka, pocz¹wszy od pañstwa, a skoñczywszy
na Kociele9. Bunt przeciwko tym instytucjom jest jednoznaczny, z kwestionowaniem moralnoci stoj¹cych za tymi instytucjami. Jak zatem  zapytuje Stirner  os¹dzi egoistê cz³owiek moralny? Umieci go w grupie
ludzi, których zwie niemoralnymi. Nie potrafi inaczej, musi uznaæ egoistê

Pos³uguj¹c siê tym rozró¿nieniem, odwo³ujemy siê do propozycji przedstawionej przez
R.W. Bradforda, dziel¹cego wspó³czesny libertarianizm na moralistyczny i utylitarystyczny. Zob. R.W. Bradford, The Transformation of Libertarianism?, Liberty, May
1999, a tak¿e Libertarianism Transformed (dyskusja: John Hospers, Sharon Presley,
Barry Loberfeld i R. W. Bradford), Liberty, June 1999.
7
Dla porz¹dku nale¿a³oby to stanowisko nazwaæ socjalistycznym komunizmem.
8
W³ac. Johann Caspar Schmidt.
9
Umieszcza tu tak¿e prawdê, wolnoæ, moralnoæ, humanizm, sprawiedliwoæ, braterstwo i wolê narodu. Zob. M. Chmieliñski, Max Stirner, Kraków: Ksiêgarnia Akademicka 2006, s. 92. Wszystkie te wartoci, które staj¹c siê idea³ami czy wzorcami, tym
samym wyznaczaj¹ cel jednostce. Cel, którego sobie sama nie wybiera, który jest jej
narzucany z zewn¹trz, a jednoczenie ma stanowiæ sens jej egzystencji.
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za niemoralnego we wszystkim, w czym ten nie szanuje moralnoci10. Bunt
ten nie prowadzi jednak do wyzwolenia, rozumianego jako poddanie siê
w³adzy popêdów. Jedyny ma byæ istot¹, która sama siebie czyni woln¹ 
tak¿e od swoich popêdów. Kiedy stajê siê pos³uszny cia³u, mym zmys³om,
nie jestem pos³uszny sobie, mej w³asnej decyzji. Jestem naprawdê sob¹,
gdy podporz¹dkowujê siê mej w³asnej mocy, a nie moim zmys³om albo
czemukolwiek, co nie jest Mn¹: Bogu, ludzkiemu autorytetowi, Prawu,
Pañstwu, Kocio³owi itp.11 Egoizm Stirnerowskiego Jedynego polega na
wykorzystywaniu innych: Nie jeste dla Mnie niczym innym  pisze Stirner  jak tylko straw¹, tak jak i Ja jestem przez Ciebie spo¿ywany i poch³aniany12 . Jedyny sam dla siebie ustanawia prawa i sam decyduje, co jest,
a co nie jest prawd¹. Egoista Stirnera jest jednostk¹, która nie zwa¿aj¹c na
w³asnoæ innych, zaw³aszcza rzeczy niezbêdne jej do autokracji. To zaw³aszczanie ma dwojaki charakter; po pierwsze, s¹ to dobra naturalne; po
drugie za, to, co duchowe13. Te ostatnie nie s³u¿¹ jednak  jakby siê mog³o
wydawaæ  do realizacji jakich idea³ów czy abstrakcyjnych celów, lecz
maj¹ zaspokoiæ dorane pragnienia jednostki.
Anarchizm Stirnera przejawia siê przede wszystkim w konsekwentnie przez niego g³oszonej tezie o szkodliwej roli pañstwa, które dziêki sile
i ideologii stanowi najwiêksze zagro¿enie dla Jedynego. Dlatego te¿ pozostajemy oboje  Pañstwo i Ja  pisze Stirner  wrogami14. Poza tym jest
ono instytucj¹, która oddala ludzi od siebie. Proponuj¹c (pod grob¹ kary)
swoje us³ugi, uniemo¿liwia tym samym jednostkom wchodzenie ze sob¹
w niektóre istotne miêdzyludzkie relacje15. Na miejsce pañstwa jako instyJedyny i jego w³asnoæ, t³um. J. i A. Gajlewiczowie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995, s. 64.
11
M. Stirner, Einiges Vorlaüfige vom Liebesstaat, s. 125, cyt. za: M. Chmieliñski,
Max Stirner, s. 130.
12
Jedyny..., s. 356. Jest to jednak tzw. egoizm uwiadomiony  jak go nazywa Stirner
 w przeciwieñstwie do egoizmu mimowolnego. Zob. Jedyny..., s. 41.
13
Stirner nie jest wiêc nihilist¹ neguj¹cym wszelkie wartoci, lecz raczej konsekwentnym egoist¹, pragn¹cym wyzyskaæ dla siebie ile tylko mo¿na z rzeczywistoci, w której
przysz³o mu ¿yæ.
14
Jedyny..., s. 209.
15
Wydaje siê, i¿ d³ugotrwa³a indoktrynacja ze strony zarz¹dzaj¹cych pañstwem i ich
nadwornych intelektualistów doprowadzi³a do tego, i¿ ludzie chc¹, aby pañstwo rozwi¹zywa³o za nich wszystkie kwestie moralne. W tym te¿ celu pragn¹ oni, aby wszelkie
10
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tucji autor Jedynego i jego w³asnoci proponuje zrzeszenia egoistów, czyli
spontaniczne, niesformalizowane zwi¹zki jednostek chc¹cych realizowaæ
w³asne cele. Zrzeszenia te oparte by³yby na dobrowolnoci i mia³y instrumentalny charakter. Jednostki mog³yby uczestniczyæ jednoczenie w kilku
takich zrzeszeniach, bez formalnego wstêpowania i wystêpowania z ka¿dego z nich. Egoici zrzeszeni w takich zwi¹zkach w d¹¿eniu do samorealizacji mieliby przechytrzyæ pañstwo w jego egoizmie16.
Przechodz¹c do kolejnego stanowiska z naszego diagramu, czyli moralistycznego anarchizmu, musimy wskazaæ na te elementy, które ró¿ni¹
koncepcjê Murraya N. Rothbarda od koncepcji Maksa Stirnera. Zanim do
tego przejdziemy, przedstawimy te punkty koncepcji Rothbarda, które decyduj¹ o pokrewieñstwie ze stanowiskiem Stirnera. Zasadniczym elementem decyduj¹cym o podobieñstwie pogl¹dów autorów Jedynego i Etyki
wolnoci, jest stosunek do pañstwa. Zarówno Stirner jak i Rothbard uwa¿aj¹ pañstwo za najwiêksze zagro¿enie dla jednostki17. Pañstwo jest, zdaniem Rothbarda, instytucj¹, która  zgodnie z rozró¿nieniem zaproponowanym przez Franza Oppenheimera  bogaci siê przy pomocy rodków
politycznych a nie ekonomicznych, czyli mówi¹c wprost, paso¿ytuje na
swoich obywatelach. Uciekanie siê przez pañstwo do rodków politycznych (podatki, pobór do wojska, przymus ubezpieczeñ) nie jest niczym
kwestie moralne by³y regulowane przez prawo. Taki zabieg ma umo¿liwiæ oczywicie
scedowanie moralnej odpowiedzialnoci za swoje dzia³ania na pañstwo. Przyk³adowo,
zamiast mieæ odwagê i potêpiæ (przek³adaj¹c to na pewien sposób zachowania) aborcjê
czy chciwoæ, domagamy siê, aby kwestie te zosta³y uregulowane przez pañstwo  karaæ
za aborcjê i dotkliwie opodatkowywaæ najbogatszych.
16
Zob. Jedyny..., s. 209, 273274, 368371, 375377. Z tej perspektywy pañstwo
mog³oby s³u¿yæ realizacji partykularnych celów egoistycznych jednostek. W tym kontekcie obrona anarchizmu przez Stirnera ma charakter utylitarystyczny a nie fundamentalny. Inaczej mówi¹c, Stirner uwa¿a, i¿  co jest ma³o prawdopodobne  jeli pañstwo
s³u¿y³oby dobrze zaspokajaniu egoistycznych pragnieñ jednostek, to nale¿a³oby je w tym
celu wykorzystaæ, a nie walczyæ z nim. To zastrze¿enie, wskazuj¹ce na pewien aspekt
anarchistycznej postawy Stirnera, nie os³abia jej, lecz raczej wzmacnia inny jej aspekt,
mianowicie egoizm.
17
Ma to odzwierciedlenie tak¿e w stosowanej przez tych dwóch mylicieli retoryce.
Stirner okrela pañstwo mianem bandy rabusiów (Jedyny..., s. 237) i takiego samego
wyra¿enia u¿ywa równie¿ M.N. Rothbard (O now¹ wolnoæ. Manifest libertariañski,
t³um. W. Falkowski, Warszawa: Volumen 2004, s. 80). Dodajmy, i¿ biografia Rothbarda
napisana przez J. Raimondo nosi tytu³ An Enemy of the State (New York: Prometheus
Books 2000).
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innym jak planowanym procesem ³upiestwa na danym terytorium18. Rothbard, charakteryzuj¹c pañstwo, odwo³uje siê do obrazowego porównania
pochodz¹cego od amerykañskiego dziewiêtnastowiecznego indywidualisty Lysandera Spoonera. Pisa³ on:
W rzeczywistoci bowiem rz¹d, podobnie jak rozbójnik, rozkazuje nam:
Pieni¹dze albo ¿ycie. Wiêkszoæ podatków, jeli nie wszystkie, ci¹gana jest pod tak¹ grob¹. Oczywicie rz¹d nie napada ludzi na pustkowiu, nie wyskakuje z krzaków przy drodze i nie przetrz¹sa im kieszeni,
przystawiwszy pistolet do skroni. Jednak¿e wcale nie przestaje byæ z tego
powodu z³odziejem i to tym bardziej pod³ym i godnym potêpienia.
Rabu bierze na siebie odpowiedzialnoæ, ryzyko i konsekwencje swojego czynu. Nie udaje, ¿e ma jakiekolwiek prawo do twoich pieniêdzy,
albo ¿e zamierza ich u¿yæ dla twojego dobra. Nie udaje, ¿e nie jest
z³odziejem. Nie jest na tyle bezczelny, ¿eby owiadczyæ, i¿ jest tylko
obroñc¹, który pobiera op³aty od uwielbiaj¹cych go podró¿nych,
a w zamian zapewnia im ochronê, nawet jeli jej nie potrzebuj¹ lub nie
¿ycz¹ sobie skorzystaæ z jego specyficznego systemu ochrony. Ma na
tyle zdrowego rozs¹dku, ¿eby nie wyg³aszaæ takich owiadczeñ. Co
wiêcej, zabrawszy pieni¹dze, zostawia nas w spokoju. [...]. Nie nazywa ciê buntownikiem, zdrajc¹ i wrogiem ojczyzny, nie rozstrzeliwuje
ciê bez litoci, jeli próbujesz podwa¿yæ jego autorytet albo odmawiasz
mu pos³uszeñstwa. Jest zbyt przyzwoity na to, ¿eby dopuciæ siê tych
wszystkich oszustw, obelg i nieprawoci19.

Jedynym rozwi¹zaniem jest w takiej sytuacji rezygnacja z instytucji
pañstwa jako aparatu przymusu, czyli anarchia20.
Tym, co ró¿ni stanowisko Rothbarda od stanowiska Stirnera, jest jego
moralistyczny charakter. Rothbard opiera bowiem swoj¹ anarchistyczn¹
wizjê pañstwa na koncepcji prawa naturalnego. (Stirner odrzuca jakikolwiek fundamentalizm, pisz¹c: Swoj¹ sprawê opar³em na nicoci21 ).
O now¹ wolnoæ..., s. 77.
L. Spooner, No Treason, No VI: The Constitution of No Authority (1870) przedruk:
Larkspur, Colo.: Pine Tree Press 1966, s. 17. Zob. M.N. Rothbard, O now¹ wolnoæ...,
s. 7980.
20
Jeli oczywicie ten termin bêdziemy tak rozumieæ. Czêsto jednak anarchia kojarzy
siê z brakiem jakiekolwiek w³adzy i st¹d z chaosem i bezprawiem. Dodajmy wiêc, i¿ ani
Stirnerowi, ani Rothbardowi nie chodzi o doprowadzenie jednostek do takiego stanu,
lecz o to, aby nie byæ poddanym niedobrowolnie wybranej w³adzy.
21
Tymi s³owami zaczyna Stirner swoje dzie³o.
18
19
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Zajmijmy siê teraz  pisze Rothbard  prawem naturalnym, które w takiej
czy innej formie stanowi³o i stanowi fundament dla wiêkszoci libertarian.
Pojêcie «prawa naturalnego», ufundowane na jeszcze wiêkszej strukturze
«porz¹dku natury», jest kamieniem wêgielnym filozofii politycznej22. Dla
Rothbarda koncepcja prawa naturalnego (natural law), jest swego rodzaju
etycznym kryterium sprawiedliwoci. Ka¿dy bowiem porz¹dek stanowiony musi zostaæ skonfrontowany z prawem natury, które odkrywa rozum23.
Moralistyczny charakter stanowiska Rothbarda wynika z przyjêtych przez
niego za³o¿eñ. Rothbard utrzymuje, i¿ podstawowe prawo naturalne to prawo
w³asnoci. Wszystkie inne prawa mog¹ zostaæ z niego wyprowadzone.
W rzeczywistoci  pisze Rothbard  nie istniej¹ prawa cz³owieka, które mo¿na by oddzieliæ od praw w³asnoci. Prawo cz³owieka do wolnoci zgromadzeñ jest niczym innym ni¿ prawem w³asnoci polegaj¹cym
na mo¿liwoci wynajêcia lub kupienia sali konferencyjnej; prawo cz³owieka do wolnoci prasy to nic innego ni¿ prawo do zakupienia materia³ów i wydrukowania ulotek albo ksi¹¿ek, a nastêpnie sprzedania ich
ka¿demu chêtnemu do ich nabycia. Nie istnieje ¿adne prawo do wolnoci s³owa ani wolnoæ prasy poza odpowiadaj¹cymi im prawami
w³asnoci, które w ka¿dym wypadku mo¿na wskazaæ. Co wiêcej, okrelenie, jakie prawa w³asnoci wi¹¿¹ siê z danym prawem cz³owieka,
pozwoli na rozwi¹zanie ka¿dego konfliktu powsta³ego na ich tle24.

Prawo w³asnoci jest dla Rothbarda prawem absolutnym25. Dla Stirnera egoizm nie ma ograniczeñ, dla Rothbarda jest nim prawo w³asnoci
ka¿dego cz³owieka ufundowane na prawie natury. Etyk¹ Rothbarda jest

M.N. Rothbard, O now¹ wolnoæ..., s. 50.
Zob. M.N. Rothbard, The Ethics of Liberty, New YorkLondon: New York University Press 1998, s. 17.
24
M.N. Rothbard, O now¹ wolnoæ..., s. 69.
25
Zob. M.N. Rothbard, The Ethics of Liberty, s. 153. Dodajmy, i¿ Stirner tak¿e przypisuje w³asnoci donios³¹ rolê. Jak pisze M. Chmieliñski, G³ównym uzewnêtrznieniem
uwiadomionego egoizmu jest, wed³ug Stirnera, przyjêcie wobec wiata postawy w³acicielskiej. Pojêcia «w³asnoæ» i «w³aciciel» maj¹ podstawowe znaczenie dla dzie³a
Stirnera. [...] Czynienie w³asnoci¹  przyw³aszczanie  jest wiêc dla Stirnera synonimem przewartociowania (s. 150). Dla Stirnera w³asnoæ nie jest ugruntowana w prawie naturalnym, lecz stanowi przejaw autokracji. Stirnerowski egoista, jak podkrelalimy, nie musi siê wiêc liczyæ  jeli jest to dla niego korzystne  z w³asnoci¹ Innego.
22
23
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etyka prawa naturalnego, etyk¹ Stirnera  etyka Jedynego, czyli Ka¿dego.
Mo¿na wiêc, jak siê wydaje, zasadnie mówiæ o amoralistycznym anarchizmie w przypadku Stirnera i o moralistycznym anarchizmie w przypadku
Rothbarda26.
Przechodzimy obecnie do omówienia kolejnego stanowiska w naszym
diagramie, tj. do moralistycznego minarchizmu. Stanowisko to reprezentowane jest przez Roberta Nozicka. Tym, co ³¹czy stanowisko Nozicka, z koncepcj¹ Rothbarda jest moralizm. Broni¹c koncepcji minarchistycznej, Nozick czyni to odwo³uj¹c siê do Lockowskiej zasady autow³asnoci27, mówi¹cej, i¿ ka¿dy cz³owiek na mocy swojej natury jest w³acicielem samego
siebie oraz kategorycznego imperatywu Kanta, g³osz¹cego, i¿ cz³owieka
nale¿y zawsze traktowaæ jako cel a nie jako rodek do celu. W pracy, która
26
Aby oddaæ sprawiedliwoæ Stirnerowi, nale¿a³oby powiedzieæ, i¿ autor Jedynego
opowiada siê za moralnoci¹ rozumian¹ jako: «czystoæ zasady», która uwolniona od
religijnych zanieczyszczeñ dosz³a teraz do wszechpotêgi jako «Cz³owieczeñstwo». Dlatego nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e obok wolnoci, humanizmu i samowiedzy zachowano
tak¿e moralnoæ, dodaj¹c do niej tylko s³ówko «wolna». Jedyny..., s. 65. Tak wiêc,
z jednej strony, o czym wspominalimy na samym pocz¹tku, mo¿na by powiedzieæ, i¿
stanowisko Stirnera zbli¿a siê do moralistycznego anarchizmu, lecz z drugiej  co wydaje siê nam bardziej zasadne  nale¿a³oby utrzymywaæ, i¿ owa wolna moralnoæ,
o której pisze Stirner, oznacza  w imiê egoizmu  pogwa³cenie prawa w³asnoci. Poniewa¿ stosunek do w³asnoci jest dla nas kwesti¹ kluczow¹, st¹d s³uszne wydaje nam
siê nazwanie stanowiska Stirnera amoralizmem.
27
Tak t³umaczê wystêpuj¹cy dotychczas w literaturze termin samoposiadanie. Libertarianie u¿ywaj¹c tego terminu tradycyjnie powo³uj¹ siê na Lockea i jego Drugi
traktat o rz¹dzie, w którym Locke pisze, i¿ cz³owiek jest panem samego siebie, w³acicielem w³asnej osoby (Locke, 1992, s. 194). Autorzy pisz¹cy po angielsku oddaj¹
myl Lockea przez termin self-ownership. Locke nie u¿ywa jednak tego terminu. Pos³uguje siê on terminem property, pisz¹c, i¿: man is [...] proprietor of his own person
(Locke 1982, s. 28). Moja propozycja terminologiczna bierze siê z przekonania, i¿ termin autow³asnoæ jest wierniejszy jêzykowo angielskiemu property i, co wa¿niejsze,
poprawniejszy merytorycznie. Czym innym jest bowiem bycie posiadaczem, a czym
innym w³acicielem czego. Mo¿na byæ bowiem posiadaczem czego, nie bêd¹c w³acicielem tej rzeczy. Je¿eli, przyk³adowo, kto pozbawia kogo innego czego, co jest w posiadaniu tego ostatniego, nie musi to oznaczaæ, i¿ dopuszcza siê on kradzie¿y. Mo¿e byæ
bowiem tak, i¿ w³acicielem owej rzeczy jest ten, kto próbuje j¹ odzyskaæ od jego aktualnego posiadacza. Mo¿na oczywicie argumentowaæ, i¿ w³anie w Lockowskiej wizji
w³asnoci cz³owiek nie jest absolutnym w³acicielem siebie i dóbr  jest nim Bóg, lecz
libertarianie mówi¹c o absolutnym prawie cz³owieka do swojej osoby, maj¹ na myli
jego niezale¿noæ od innych osób.
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uczyni³a z Nozicka czo³owego libertarianina28, pt. Anarchia, pañstwo, utopia, Nozick, polemizuj¹c z Johnem Rawlsem, argumentuje, i¿ ka¿de pañstwo posiadaj¹ce wiêkszy zakres kompetencji ni¿ pañstwo minimalne musi
byæ uwa¿ane za niesprawiedliwe. W czêsto przytaczanym przez komentatorów Nozicka przyk³adzie29 argumentuje on, i¿ opodatkowanie  na które
daje przyzwolenie koncepcja Rawlsa  jest niesprawiedliwe, gdy¿ gwa³ci
zasadê autow³asnoci oraz kantowski imperatyw kategoryczny. Nozick
utrzymuje, i¿ druga zasada sprawiedliwoci Rawlsa, czyli tzw. zasada dyferencji, umo¿liwia pozbawianie w³asnoci jednostek bez ich zgody (pogwa³cenie zasady autow³asnoci) oraz przekazywanie tej w³asnoci innym
(traktowanie tych pierwszych jako rodków do celu). Polemika z Rawlsem
ujawnia moralistyczny charakter stanowiska Nozicka. Dla autora Anarchii
jedynym sprawiedliwym podzia³em dóbr jest ten, który wynika z dobrowolnych umów zawartych pomiêdzy doros³ymi osobami. Wszelka inna
redystrybucja, która zdaniem Nozicka posiada schematyczny charakter, jest
uwa¿ana przez niego za niesprawiedliw¹.
Minarchistyczna strona koncepcji Nozicka ujawnia siê z kolei, w przekonaniu autora Anarchii , i¿ jedynym usprawiedliwionym pañstwem jest
pañstwo minimalne, czyli takie, w którym z podatków utrzymywane s¹ jedynie wojsko, policja i s¹dy. Pañstwo minimalne ma ograniczyæ siê do zabezpieczania praw jednostek.
[ ] usprawiedliwione jest pewnego rodzaju pañstwo minimalne  pisze Nozick  ograniczone do w¹skich funkcji ochrony przeciwko gwa³towi, kradzie¿y, oszustwu, narzucaniu zobowi¹zañ itd.; jakiekolwiek
bardziej rozbudowane pañstwo musi naruszaæ prawa jednostek do niezmuszania ich do robienia pewnych rzeczy i jest nieusprawiedliwione;
owo pañstwo minimalne jest zarówno inspiruj¹ce jak i s³uszne30.

Takie pañstwo powstaje, zdaniem Nozicka, spontanicznie, w wyniku przekszta³cenia siê pañstwa ultraminimalnego w pañstwo minimalne. Nozick

28
Czy s³usznie?  Zob. mój artyku³ Czy Robert Nozick by³ libertarianinem?, Principia, XLIXLII (2005), s. 233261.
29
Chodzi tu oczywicie o przyk³ad koszykarza Wilta Chamberleina. Zob. Anarchia,
pañstwo, utopia, s. 194196.
30
Tam¿e, s. 5.
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twierdzi tak¿e, i¿ przejcie od pañstwa ultraminimalnego do minimalnego
jest moralnie konieczne31.
Nozick podobnie jak Rothbard odwo³uje siê do praw jednostki (choæ
w przeciwieñstwie do tego ostatniego nie próbuje ich w ¿aden sposób uzasadniaæ), czyni¹c argumentacjê moraln¹ podstaw¹ swojej koncepcji. Dochodzi jednak nie do tak radykalnych (choæ naszym zdaniem nale¿a³oby
powiedzieæ konsekwentnych) konkluzji jak Rothbard, i poprzestaje na
pañstwie minimalnym.
Kolejnym stanowiskiem reprezentowanym na naszym diagramie jest
minarchistyczny utylitaryzm, którego przedstawicielem jest Ludwig von
Mises. Dzieli on z Nozickiem przekonanie o minimalistycznej roli pañstwa,
jednak¿e jego argumentacja ma charakter pragmatyczny czy te¿ utylitarystyczny32. Mises pisa³: Utrzymujemy tylko, ¿e system oparty na wolnoci
gwarantuje najwiêksz¹ wydajnoæ ludzkiej pracy i jest on wobec tego w interesie wszystkich mieszkañców ziemi33. Aby praca ludzka osi¹gnê³a najwy¿sz¹ mo¿liw¹ wydajnoæ, robotnik musi byæ wolny, bo tylko wolny robotnik, korzystaj¹cy w formie p³acy z owoców w³asnej pracowitoci, bêdzie dawa³ z siebie wszystko34. Taki sam pogl¹d g³osi Mises w stosunku
do innych wartoci, takich jak pokój35, tolerancja36, prywatna w³asnoæ rod31
R. Nozick, Anarchia, pañstwo, utopia, t³um. P. Maciejko, M. Szczubia³ka, Warszawa: Aletheia 1999, s. 72.
32
W liberalizmie wspó³praca traktowana jest jako wyraz racjonalnej u¿ytecznoci.
L. von. Mises, Socialism, Indianapolis: Liberty Fund 1981, s. 418.
33
L. von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej, t³um. Sz. Czarnik, Kraków: Arcana
2001, s. 40.
34
Tam¿e, s. 48.
35
Mi³uj¹cy pokój humanitarysta podchodzi do potê¿nego mocarza i zwraca siê doñ
w ten sposób: «Nie wszczynaj wojny, mimo ¿e w perspektywie masz powiêkszenie swego dobrobytu dziêki zwyciêstwu. B¹d szlachetny i wielkoduszny i wyrzeknij siê kusz¹cego zwyciêstwa, nawet jeli oznacza to dla ciebie ofiarê i utratê korzyci». Libera³
rozumuje inaczej. Jest on przekonany, ¿e zwyciêska wojna jest z³em nawet dla zwyciêzcy, ¿e pokój jest zawsze lepszy od wojny. Nie domaga siê powiêcenia ze strony silniejszego, a tylko tego, by ten uwiadomi³ sobie, gdzie le¿¹ jego prawdziwe interesy i zrozumia³, ¿e pokój jest dla niego, silniejszego, tak samo korzystny jak dla s³abszego przeciwnika. Tam¿e, s. 43.
36
Albowiem to nie wzgl¹d na treæ doktryny sk³ania liberalizm do ¿¹dania dla niej
tolerancji, lecz wiadomoæ, ¿e tylko tolerancja mo¿e wytworzyæ i utrzymaæ stan spo³ecznego pokoju, bez którego ludzkoæ musia³aby popaæ w barbarzyñstwo i nêdzê wieków dawno minionych. Tam¿e, s. 83.
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ków produkcji37 czy instytucji jak wolny rynek. Dla Misesa argumentacja
moralna (odwo³uj¹ca siê do koncepcji praw naturalnych) i utylitarystyczna
nie s¹ ze sob¹ to¿same38. Utylitarystyczna argumentacja Misesa prowadzi
do minarchistycznych konsekwencji. Mises, bowiem podobnie jak Nozick,
choæ z innych powodów, opowiada siê za pañstwem minimalnym. Racj¹
istnienia takiego pañstwa jest jednak ochrona wolnego rynku, a nie naturalnego prawa w³asnoci. Odnosz¹c siê do tej kwestii Mises, pisa³:
W systemie gospodarki rynkowej rz¹d martwi siê o ochronê ¿ycia, zdrowia i prywatnej w³asnoci swych obywateli przed jakimkolwiek przymusem czy oszustwami. Rz¹d dysponuj¹cy aparatem sprawiedliwoci
i przymusu jest w stanie zapewniæ sprawne funkcjonowanie wolnego
rynku. Powstrzymuje siê on jednak przed ingerencj¹ w wolnoæ ludzkich dzia³añ w dziedzinie produkcji i dystrybucji dot¹d, dopóki dzia³ania te nie prowadz¹ do stosowania przymusu jednych w stosunku do
drugich, b¹d nie opieraj¹ siê na oszustwie przeciwko ¿yciu, zdrowiu
i w³asnoci innych. Taka forma zachowania siê rz¹du wobec przedsiêwziêæ ekonomicznych swoich obywateli to charakterystyczna cecha
pañstwa w gospodarce rynkowej. [ ] [Misesa klasyczni libera³owie]
Chc¹ jednoczenie silnego i dobrze zorganizowanego pañstwa, gdy¿
przyznali mu wa¿ne zadania: ochronê systemu gospodarki rynkowej39.

Mises argumentuje na rzecz pañstwa minimalnego z pozycji utylitarystycznych. Pañstwo minimalne, chroni¹ce prawa jednostek i gwarantuj¹ce sprawne funkcjonowanie wolnego rynku, stwarza najlepsze warunki do
rozwoju jednostki. Tak wiêc utylitarystyczna argumentacja ³¹czy siê w przypadku Misesa z koncepcj¹ pañstwa minimalnego.
Z utylitarystyczn¹ argumentacj¹ mamy te¿ do czynienia w przypadku
Friedricha von Hayeka. Hayek, bêd¹c kontynuatorem ekonomicznej myli
Misesa (obaj wywodz¹ siê z tzw. austriackiej szko³y ekonomicznej), wy-

37
To nie dlatego, ¿e zniesienie tej instytucji pogwa³ci³oby prawa w³asnociowe, chc¹
j¹ libera³owie zachowaæ. Gdyby uwa¿ali, ¿e zniesienie instytucji w³asnoci prywatnej
jest w interesie ogó³u, popieraliby jej zniesienie, bez wzglêdu na to, jaki wielki uszczerbek przynios³oby to w³acicielom. Tam¿e, s. 50.
38
Wszystko, co s³u¿y zachowaniu porz¹dku spo³ecznego jest moralne; wszystko, co
mu szkodzi jest niemoralne. Tam¿e, s. 55.
39
L. von Mises, Interwencjonizm, t³um. A. £aska, J.M. Ma³ek, Kraków: Arkana 2000,
s. 24 i 25.
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chodzi jednak poza pañstwo minimalne. Hayek uwa¿a, i¿ kluczow¹ kwesti¹ dla zrozumienia funkcjonowania spo³eczeñstwa jest uwiadomienie
sobie, i¿ jego rozwój odbywa siê w sposób spontaniczny; jest efektem ludzkiego dzia³ania, lecz nie planowania40. Wolnoæ, która wed³ug Hayeka stanowi wartoæ sam¹ w sobie, jest nieodzownym warunkiem spontanicznego
³adu41. St¹d wszelkie przejawy ograniczania wolnoci w szczególnoci przez
rz¹d winny byæ zwalczane. Hayek proponuje wiêc ograniczon¹ dzia³alnoæ
rz¹du. Rola rz¹du winna byæ jednak, jego zdaniem, wiêksza ni¿ w przypadku pañstwa minimalnego. Proponuje co, co mo¿na by nazwaæ pañstwem minimalnie opiekuñczym. Autor Konstytucji wolnoci proponuje
obdarzyæ pañstwo funkcjami wychodz¹cymi poza obronnoæ i s¹downictwo. Pisze on:
[ ] w rozwiniêtym spo³eczeñstwie rz¹d powinien wykorzystywaæ sw¹
w³adzê do pozyskiwania  w formie podatków  funduszy na dzia³alnoæ, która mia³aby na celu wiadczenie tych us³ug, które z ró¿nych
powodów nie mog¹ byæ w ogóle lub w zadowalaj¹cy sposób wiadczone przez rynek42.

Utylitarystyczny charakter argumentacji Hayeka ujawnia siê w momencie,
gdy zaczynamy ledziæ ustêpstwa autora Drogi do zniewolenia na rzecz
pañstwa. A trzeba przyznaæ, i¿ s¹ one ca³kiem spore. Pañstwo ma bowiem,
zdaniem Hayeka, chroniæ nas nie tylko przed przemoc¹, lecz tak¿e przed
powodziami, lawinami czy epidemiami 43, ma zapewniæ ka¿demu pracuj¹cemu p³acê minimaln¹44. Powinno tak¿e wprowadzaæ regulacje dotycz¹ce
40
Zob. F. von Hayek, Zgubna pycha rozumu. O b³êdach socjalizmu, t³um. M. i T.
Kuniñscy, Kraków: Arcana 2004, s. 11.
41
Podobnie jak wszystkie zasady moralne tak¿e [wolnoæ  przyp. D.J.] musi byæ
traktowana jako wartoæ sama w sobie, jako zasada, która musi byæ respektowana, bez
wzglêdu na wynikaj¹ce z jej stosowania konsekwencje. Nie osi¹gniemy bowiem rezultatów, jakich siê spodziewamy, jeli nie bêdziemy jej [zasady wolnoci  przyp. D.J.]
traktowaæ jako credo czy za³o¿enia tak mocnego, i¿ ¿adne rozwa¿ania dotycz¹ce korzyci nie bêd¹ w stanie ograniczyæ jej stosowania. F. von Hayek, The Constitution of
Liberty, LondonHenley: Routledge & Kegan Paul 1976, s. 68.
42
F. von Hayek, Law, Legislation, and Liberty, LondonMelbourneHenley: Routledge & Kegan Paul 1982, vol. 3, s. 41.
43
Tam¿e, s. 44.
44
Tam¿e, s. 55.
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budownictwa i ¿ywienia, a tak¿e certyfikaty na wykonywanie pewnych
zawodów oraz odpowiadaæ za takie instytucje publiczne, jak teatry czy
boiska sportowe45 oraz last but not least, mieæ prawo do wyw³aszczania
osób prywatnych (eminent domain), w sytuacjach, gdy s³u¿y to dobru ogó³u46. Te koncesje na rzecz pañstwa czy rz¹du wydaj¹ siê upowa¿niaæ nas do
okrelenia stanowiska Hayeka mianem liberalizmu, a argumentacja, która
za tym stoi, do potraktowania go jako utylitarystycznego. (Hayek nie broni
indywidualnej wolnoci z pozycji praw naturalnych czy teorii umowy spo³ecznej). Nale¿y oczywicie przyznaæ, i¿ utylitaryzm Hayeka ró¿ni siê od
utylitaryzmu Misesa, ten pierwszy ma pod³o¿e ewolucyjne, ten drugi
ekonomiczne47 .
Stanowisko Hayeka przechodzi w jednym ze swoich wymiarów
w stanowisko prezentowane przez Johna Rawlsa. Dalej wiêc mamy do czynienia z liberalizmem, czyli  w przyjêtej dla naszych potrzeb koncepcji 
stanowiskiem stawiaj¹cym na pierwszym miejscu wolnoæ jednostki oraz
przyznaj¹cym ponadminimaln¹ rolê pañstwu. Poniewa¿ jednak zakres dzia³alnoci pañstwa jest w przypadku koncepcji Rawlsa o wiele wiêkszy ni¿
w przypadku stanowiska Hayeka, nazywamy to stanowisko liberalizmem
socjalistycznym48. Mamy tu bowiem do czynienia z pañstwem opiekuñczym.
Liberalizm i socjalizm koncepcji Rawlsa znajduj¹ odbicie w dwóch zasaTam¿e, s. 62.
Tam¿e, s. 6263. Hayek broni¹c tej doæ szerokiej ingerencji pañstwa, argumentuje,
i¿ istniej¹ pewne nieprzymusowe formy zobowi¹zañ wobec niego. Ich charakter okrelony jest, przez mo¿liwoæ przewidywania takich zobowi¹zañ, a tym samym mo¿liwoæ
w³¹czenia ich w swoje plany ¿yciowe. Hayek ma tu na myli przede wszystkim podatki
i s³u¿bê wojskow¹. The Constitution of Liberty, s. 143.
47
Podobnie jak liberalizm Hayeka ró¿ni siê od liberalizmu Rawlsa (Hayek jest np.
antykontraktualist¹, a Rawls kontraktualist¹). Mo¿na oczywicie pozostaæ przy tradycyjnym rozró¿nieniu i nazwaæ liberalizm Hayeka klasycznym liberalizmem, a liberalizm
Rawlsa po prostu liberalizmem. Proponujemy jednak, zgodnie z za³o¿eniami naszej
koncepcji, dookreliæ stanowisko Rawlsa poprzez nazwanie go liberalizmem socjalistycznym.
48
Na pierwszy rzut oka nazwa ta mo¿e wydaæ siê trochê dziwna. Jednak¿e zwa¿ywszy
na fakt, i¿ pogl¹dy, które prezentuje Rawls (i im podobne) nazywane s¹ socjaldemokratycznymi, a ca³a koncepcja pojawia siê pod nazw¹ demokracji socliberalnej, zaproponowana nazwa wydaje siê na miejscu. Dodajmy, i¿ Daniel Bell nazwa³ koncepcjê Rawlsa
najbardziej wyczerpuj¹c¹ prób¹ we wspó³czesnej filozofii uzasadnienia socjalistycznej
etyki. Za: Hayek (1982), s. 183.
45
46
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dach sprawiedliwoci. Pierwsza z nich, przyznaj¹ca priorytet wolnoci,
brzmi: ka¿da osoba ma mieæ równe prawo do jak najszerszej podstawowej wolnoci mo¿liwej do pogodzenia z podobn¹ wolnoci¹ dla innych.
Druga, tzw. zasada dyferencji, wyra¿aj¹ca opiekuñczy charakter pañstwa,
brzmi: nierównoci spo³eczne i ekonomiczne maj¹ byæ tak u³o¿one, by (a)
mo¿na siê by³o rozs¹dnie spodziewaæ, ¿e bêdzie to z korzyci¹ dla ka¿dego, i (b) wi¹za³y siê z pozycjami i urzêdami na równi dla wszystkich otwartymi49. W przypadku Rawlsa jego argumentacja, dobrze zreszt¹ znana,
opiera siê na koncepcji umowy spo³ecznej. Rawls nie odwo³uje siê ani do
teorii praw naturalnych (Rothbard, Nozick), ani do koncepcji utylitarystycznej (Mises, Hayek). W przypadku Rawlsa nie uwzglêdniamy jednak tego
etycznego wymiaru, gdy¿ z naszego punktu widzenia nie wydaje siê on
najistotniejszy. Istotniejsz¹ kwesti¹, z punktu widzenia zaproponowanej
przez nas klasyfikacji, jest pokazanie przejcia z jednej strony pomiêdzy
stanowiskiem Hayeka, czyli koncepcj¹ pañstwa minimalnie opiekuñczego,
do stanowiska Rawlsa, czyli pañstwa opiekuñczego, i z drugiej strony od
koncepcji Rawlsa do koncepcji pañstwa maksymalnie opiekuñczego, jak
to ma miejsce w przypadku marksistów50 . Dla tych ostatnich kwesti¹ klu-

J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, t³um. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994, s. 87.
50
Pomiêdzy tymi stanowiskami mog³aby siê znaleæ koncepcja Ronalda Dworkina.
Obserwacjê nasz¹ potwierdza Will Kymlicka, kiedy pisze: Wydaje siê, i¿ nie istniej¹
g³êbokie rozbie¿noci miêdzy liberaln¹ teori¹ równoci zasobów Dworkina a rozmaitymi socjalistycznymi koncepcjami sprawiedliwoci wyrównawczej, których celem jest
równie¿ dystrybucja czu³a na ambicjê i nieczu³a na okolicznoci. Zob. W. Kymlicka,
Wspó³czesna filozofia polityczna, t³um. A. Pawelec, Kraków: Znak 1998, s. 181. Koncepcja Dworkina to liberalny egalitaryzm. Zdaniem jej autora, ma ona byæ czu³a na
ambicjê i nieczu³a na indywidualne wyposa¿enie. U podstaw tej koncepcji le¿y przekonanie, i¿ jednostki nie powinny ponosiæ konsekwencji tych sytuacji, które nie by³y przedmiotem ich decyzji czy wyborów. Zdaniem Dworkina, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, w których jednostka znalaz³a siê nie ze swojej winy (upoledzenie, choroba),
pañstwo, czyli inni opodatkowani w tym celu obywatele winni wzi¹æ na siebie ciê¿ar
pomocy takim osobom. Na pierwszy rzut oka to, co proponuje Dworkin wydaje siê
rozwiniêciem koncepcji Rawlsa (co wiêcej, kiedy Dworkin pisze, i¿ najlepszym rozwi¹zaniem kwestii nieczu³oci na indywidualne wyposa¿enie, jest wolny rynek, mo¿na mieæ
wra¿enie, i¿ Dworkin to libertarianin. Pozbywamy siê jednak z³udzeñ co do wolnorynkowych sympatii Dworkina w chwili, gdy uwiadomimy sobie, i¿ w jego koncepcji
rynek wkracza na scenê dopiero w momencie, gdy wyrównane s¹ indywidualne zaso49
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czow¹ jest oczywicie stosunek do w³asnoci prywatnej. Postuluj¹ oni bowiem zniesienie wszelkiej w³asnoci prywatnej oraz prywatnej kontroli nad
rodkami produkcji51.
W anarchistycznym amoralizmie, do którego najbardziej zbli¿a siê
Stirner, w³asnoæ jest funkcj¹ egoistycznych potrzeb jednostki. Nie jest zatem
krêpowana ani przez pañstwo, ani przez innych. Amoralizm oznacza w tym
wypadku brak poszanowania cudzej w³asnoci, a anarchizm  negacjê inby.) Jednak¿e egalitarna pasja Dworkina prowadzi do o wiele bardziej radykalnych rozwi¹zañ, ni¿ te proponowane przez autora Teorii sprawiedliwoci. Radykalizm koncepcji
Dworkina polega na przekonaniu autora Sovereign Virtue, i¿ niesprawiedliwoæ rynku
przejawia siê w tym, i¿ nagradza nie tylko wybory, których efektem jest wiadczona
us³uga, lecz jednoczenie niezas³u¿one, a wiêc niewybrane talenty, umo¿liwiaj¹ce wiadczenie takich us³ug. Aby wyeliminowaæ ten rodzaj nierównoci, Dworkin proponuje
wiêc równoæ zasobów, czyli kompensacjê nierównej dystrybucji indywidualnego wyposa¿enia. Równoæ zasobów wyklucza bowiem sytuacje, w których ludzie s¹ nagradzani za swoje talenty. Taka nierównoæ mo¿e byæ, zdaniem Dworkina, przedmiotem
usprawiedliwionej zawici. Dworkin utrzymuje, bowiem, i¿ to, ¿e jaki rodzaj talentu
jest doceniany i nagradzany przez spo³eczeñstwo jest kwesti¹ przypadku. (Jeszcze do
niedawna umiejêtnoæ trafiania pi³eczk¹ do do³ka nie by³a ceniona przez spo³eczeñstwo.
Obecnie golfici nale¿¹ do najlepiej op³acanych sportowców.) Filozofiê równoci Dworkina dobrze oddaje jego stosunek do przywilejów rasowych i bogactwa. Opowiada siê
on bowiem z jednej strony za przywilejami rasowymi przy przyjêciach na uniwersytety,
argumentuj¹c, i¿ uczelnie winny nie tylko przyczyniaæ siê do postêpu naukowego i podnoszenia kultury spo³eczeñstwa, lecz tak¿e do walki ze stereotypami. Tak wiêc, podobnie jak wysoki student bêdzie dobrym nabytkiem do dru¿yny koszykówki, tak te¿ czarny
student (a nie bia³y czy Azjata) bêdzie dobrym nabytkiem s³u¿¹cym realizacji jednego
z celów wy¿szej uczelni, jakim jest harmonijne wspó³istnienie ludzi ró¿nych ras. Z drugiej strony argumentuje, i¿ bogactwo pochodz¹ce z rozwijania talentów, np. przedsiêbiorczoci, jest czym akcydentalnym. Ludzie, których plany ¿yciowe zak³adaj¹ obracanie zasobami, w imiê równoci maj¹ byæ ich pozbawieni. Czym ró¿ni¹ siê jednak korzyci, jakie odnosi kto obdarzony talentami daj¹cymi mu bogactwo, od korzyci, jakie
odnosi kto posiadaj¹cy talent bycia czarnym? Na takie pytania Dworkin nie udziela
przekonuj¹cej odpowiedzi, ujawniaj¹c tym samym ideologiczne podstawy swojej koncepcji. Zob. D. Choi, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, The Independent Review, 5, 4 (2001) oraz R. Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge MassLondon: Harvard University Press 2000.
51
W Manifecie komunistycznym Marks i Engels pisali: S³owem, komunici popieraj¹ wszêdzie wszelki ruch rewolucyjny przeciw istniej¹cym stosunkom spo³ecznym i politycznym. We wszystkich tych ruchach komunici wysuwaj¹ jako podstawowe zagadnienie ruchu, zagadnienie w³asnoci, bez wzglêdu na to, czy przybra³o ono bardziej lub
mniej rozwiniêt¹ formê. Szczecin: FAQ-Socjalizm 2002, s. 46.
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stytucji pañstwa. Anarchizm moralistyczny charakteryzuje z jednej strony
totalna krytyka pañstwa, lecz z drugiej poszanowanie w³asnoci prywatnej
wynikaj¹ce z koncepcji prawa naturalnego. Przejcie pomiêdzy jednym
a drugim stanowiskiem oznacza przejcie od anarchizmu nierespektuj¹cego w³asnoci prywatnej, do anarchizmu szanuj¹cego w³asnoæ prywatn¹.
Z kolei przejcie pomiêdzy moralistycznym anarchizmem a moralistycznym minarchizmem oznacza przejcie od koncepcji szanuj¹cej w³asnoæ
prywatn¹ (naturalne prawo w³asnoci) i widz¹c¹ w ka¿dym rodzaju pañstwa zagro¿enie dla niej, do stanowiska g³osz¹cego, i¿ jedyn¹ gwarancj¹
respektowania prawa w³asnoci bêdzie pañstwo minimalne. Kolejne przejcie, tj. pomiêdzy minarchizmem moralistycznym a minarchizmem utylitarystycznym oznacza, i¿ mamy do czynienia z odejciem od uzasadniania
prawa w³asnoci poprzez odwo³anie siê do prawa naturalnego (to stanowisko nazwalimy moralistycznym). Na jego miejscu pojawia siê uzasadnienie utylitarystyczne prowadz¹ce, jak w poprzednim stanowisku, do minarchizmu. To przejcie z pozycji moralistycznych na pozycje utylitarystyczne prowadzi do koncepcji, które w coraz wiêkszym stopniu zezwalaj¹ na
ingerencjê pañstwa we w³asnoæ jednostki. Pañstwo staje siê wiêc coraz
bardziej liberalne, co oznacza tu, ¿e wolno mu coraz wiêcej. Tê eskalacjê
widaæ pocz¹wszy od koncepcji Hayeka, poprzez koncepcjê Rawlsa, a dalej
Dworkina. Kulminacjê procesu deprecjonuj¹cego prawo w³asnoci prywatnej stanowi marksizm i komunizm.
Maj¹c wiadomoæ niedoskona³oci naszego modelu, poddajemy go
pod os¹d krytyki, maj¹c nadziejê, i¿ dziêki niej uda siê go udoskonaliæ.
Mamy równie¿ nadziejê, i¿ dyskusja nad kwestiami poruszonymi w tym
artykule przyczyni siê do rozjanienia pewnych zagadnieñ w filozofii politycznej.
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PRIVATE PROPERTY

AN ATTEMPT AT CLASSIFICATION
THE KEY POSITIONS IN POLITICAL PHILOSOPHY

Summary
In the paper I propose a new model of political spectrum. Instead  as so far 
arranging political philosophies in two or four dimensional diagrams (from the left
to the right, from the top to the bottom) I suggest a form of spiral, where political
philosophies evolve naturally from amoralistic anarchism to communism. I also
put some names of philosophers who represent respective political views. Thus we
start from amoralistic anarchism by Max Stirner, then we have moralistic anarchism by Murray N. Rothbard, then moralistic minarchism by Robert Nozick, which
in turn evolves into utilitarian minarchism by Ludwig von Mises, then utilitarian
liberalism by Friedrich A. von Hayek, socialist liberalism by John Rawls and socialism leading to communism by Karl Marx. In our model we organize political views
not as usually around the concept of freedom (personal and economic), but around
the concept of private property. Therefore we are able to include in our model anarchism, which is usually ignored, as a non-political view.
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Nie rozumiem bowiem tego, co czyniê, bo nie czyniê tego, co chcê,
ale to, czego nienawidzê  to w³anie czyniê.
(Rz 7, 15)
Jest tautologi¹, ¿e nie mo¿emy szczerze zaakceptowaæ nakazu
skierowanego w nasz¹ stronê, i w tym samym czasie go nie
wykonaæ jeli w³anie mamy ku temu okazjê oraz jest to w naszej
(fizycznej i psychicznej) mocy.
(Hare 1952, s. 20)

Etyka Richarda Harea traktowana jest powszechnie jako klasyczny przyk³ad internalistycznej teorii motywacji. Jego stanowisko nazywane bywa
czêsto mocnym internalizmem motywacyjnym, uwa¿a siê bowiem, ¿e wed³ug niego posiadanie moralnego motywu jest wystarczaj¹cym warunkiem

Krzysztof Saja, ur. 1979, absolwent filozofii na Uniwersytecie Szczeciñskim, tytu³
doktora uzyska³ w 2006 r. na UMK w Toruniu. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii US, specjalizuj¹c siê w metaetyce oraz utylitarystycznych teoriach etycznych. Przygotowuje monografiê powiêcon¹ etyce Richarda M. Harea. E-mail: krzysztofsaja@gmail.com.
*
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samego dzia³ania  maj¹c racjê do dzia³ania, nie mo¿emy dzia³aæ w sposób
z ni¹ sprzeczny1. Jednak pogl¹d taki wi¹¿e siê z powa¿nym dylematem.
Jeli bowiem zaakceptuje siê tak zdefiniowany internalizm, pojawia siê
problem z wyjanieniem s³aboci woli oraz postawy amoralisty. Z tego powodu szeroko rozpowszechnionym zarzutem skierowanym w stronê Harea
by³o twierdzenie, i¿ wbrew temu, co wynika z jego teorii, w rzeczywistoci
istniej¹ sytuacje, w których akceptacja wypowiedzi uwa¿anych za moralne
nie poci¹ga za sob¹ motywu do dzia³ania  ludzie dokonuj¹ czynów, choæ
uwa¿aj¹, ¿e nie powinny byæ one wykonywane. Twierdzi siê, i¿ sytuacje
takie godz¹ w internalizm i stanowi¹ argument uzasadniaj¹cy eksternalizm
motywacyjny. Jednak w tekstach Harea mo¿na odnaleæ odpowied na tak¹
krytykê. Co wiêcej, przy g³êbszej analizie okazuje siê, ¿e jego teoria nie
jest wierna mocnemu internalizmowi.

***
Najogólniej rzecz ujmuj¹c, przedstawiciele internalizmu motywacyjnego uwa¿aj¹, ¿e motywy do dzia³ania s¹ wewnêtrzne wobec obowi¹zku
czy moralnej powinnoci. Innymi s³owy, internalizm motywacyjny to pogl¹d, i¿ istnieje jaki typ koniecznej relacji wystêpuj¹cej pomiêdzy s¹dami
moralnymi a motywem do dzia³ania. Eksternalici temu zaprzeczaj¹ 2. Istnieje wiele odmian internalizmu. Dzielony jest on przede wszystkim ze
wzglêdu na niejednolity sposób pojmowania motywu, obowi¹zku oraz relacji pomiêdzy motywem a obowi¹zkiem. Ró¿nym jego wersjom nadano
odmienne nazwy3. W niniejszym artykule, w celu opisania internalizmu
Harea, pos³u¿ê siê podzia³em na trzy p³aszczyzny, w ramach których rozgrywa siê spór pomiêdzy internalizmem motywacyjnym a eksternalizmem.
Wyró¿niæ mo¿na:
1
Zob. Brink (1989), s. 42; Walker (1995), s. 522; Jacórzyñski (1995), s. 188; Rutkowski (2001), s. 265; MacIntyre (2002), s. 325.
2
Do wspó³czesnych eksternalistów motywacyjnych zalicza siê: Williama Frankenê,
Philippê Foot, Thomasa Scanlona, Petera Railtona, Davida Brinka.
3
M. Rutkowski opisuje nastêpuj¹ce rodzaje internalizmu: racji, pragnieñ, mocny, s³aby, subiektywny, obiektywny, transcendentalny, epistemiczny, postawy, klasyczny, typu
kognitywistycznego, typu nonkognitywistycznego. Zob. Rutkowski (2001).
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1. P³aszczyznê ontologiczn¹  dotyczy ona w³asnoci, które mog¹
wyznaczaæ powinnoæ. Z tej perspektywy mo¿na mówiæ o realizmie czy antyrealizmie racji do dzia³ania (realizmie i antyrealizmie motywacyjnym4 ) i rozstrzygaæ, jakiego rodzaju w³asnoci im
przys³uguj¹.
2. P³aszczyznê semantyczn¹  pozwala ona na uchwycenie zwi¹zków znaczeniowych pomiêdzy moraln¹ powinnoci¹ (norm¹ etyczn¹) a motywem czy racj¹ do dzia³ania. Na tym poziomie mo¿emy
mówiæ np. o analitycznoci lub syntetycznoci, koniecznoci lub
przygodnoci zdañ opisuj¹cych relacje wystêpuj¹ce pomiêdzy znaczeniami powy¿szych terminów.
3. P³aszczyznê psychologiczn¹  tutaj ustala siê naturê samego
motywu, np. funkcjê motywacyjn¹ mo¿na przyznaæ b¹d pojmowanym w ró¿ny sposób pragnieniom, b¹d niezale¿nym od nich
racjom do dzia³ania.
Poniewa¿ Richard Hare swój internalizm uzasadnia³ przede wszystkim dowodz¹c, i¿ jego ród³o tkwi w logice jêzyka moralnego, w niniejszym artykule skupiê siê przede wszystkim na p³aszczynie semantycznej.
Rozwa¿ania z poziomu psychologicznego pos³u¿¹ natomiast do odparcia
niektórych zarzutów stawianych Hareowi oraz do uzasadnienia przedstawionej poni¿ej interpretacji jego stanowiska. Najmniej uwagi powiêcê
poziomowi ontologicznemu, poniewa¿ Hare nie przyk³ada³ wielkiej wagi
do analiz ontologicznych, uwa¿aj¹c, ¿e problemy zwi¹zane z istnieniem
nale¿y podejmowaæ na p³aszczynie jêzykowej. Wystarczy stwierdziæ, ¿e
by³ on antyrealist¹. Odrzuci³ realizm motywacyjny, bowiem s¹dzi³, i¿ skutecznie odpiera go argument Mackiego  tzw. argument z dziwacznoci5.

4
Realizmem motywacyjnym nazywam pogl¹d g³osz¹cy, ¿e istniej¹ realne w³asnoci
moralne, które motywuj¹ nas do dzia³ania. Teoriê tak¹ zak³ada np. analizowany przez
M. Rutkowskiego internalizm transcendentalny. Zob. Rutkowski (2001), s. 257. Antyrealizm motywacyjny temu zaprzecza.
5
Argument Mackiego uderza w przekonanie, ¿e istniej¹ realne w³asnoci, odpowiadaj¹ce za cechy, które przypisujemy s¹dom i terminom moralnym (np. motywowanie).
Jego zdaniem w³asnoci takie nie istniej¹, bowiem by³yby one czym bardzo dziwnym,
nie pasuj¹cym do akceptowanych przez nas ontologii oraz, aby je poznaæ, musielibymy
dysponowaæ równie tajemniczymi zdolnociami poznawczymi. Zob. Mackie (1977),
s. 3842.
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Hare by³ przekonany, ¿e o mocy motywacyjnej s¹dów moralnych decyduje fakt, i¿ s¹ one zaleceniami (preskrypcjami). Preskrypcje, w przeciwieñstwie do wypowiedzi opisowych, które s³u¿¹ do informowania, s¹ takim rodzajem aktów mowy, którego funkcj¹ jest przekazywanie komu, co
ma zrobiæ6. Ich moc illokucyjna7 ma charakter: komend, pochwa³, pouczeñ,
instrukcji, modlitw, rozkazów, rad, prób, b³agañ, zaproszeñ, przepisów,
nakazów itd.8
Zalecenia, a zatem równie¿ s¹dy moralne, motywuj¹, poniewa¿ s¹
wyrazem szeroko rozumianej woli osób je akceptuj¹cych. W konsekwencji wiêc szczera akceptacja preskrypcji staje siê motywem do dzia³ania.
Jedno z podstawowych praw logiki zaleceñ mówi:
PIM19 Jeli kto jest odbiorc¹ danego zalecenia oraz szczerze je zaakceptuje, musi mieæ dyspozycjê, aby zgodnie z nim post¹piæ, w przeciwnym wypadku mo¿na go oskar¿yæ o logiczn¹ sprzecznoæ10. Wypowied
preskryptywna jest tak¹ wypowiedzi¹, której ka¿dy na mocy pojêciowej
koniecznoci musi podporz¹dkowaæ swoje dzia³anie, jeli szczerze j¹ przyjmie11.
Poniewa¿ najprostsz¹ form¹ zaleceñ s¹ imperatywy, Hare, opisuj¹c
preskryptywnoæ s¹dów moralnych, porównywa³ je do imperatywów. Aby
podkreliæ pojêciowy charakter swojego internalizmu, w The Language of
Morals12 przedstawi³ go poprzez opis koniecznych relacji wystêpuj¹cych
miêdzy s¹dami moralnymi a imperatywami. W zwi¹zku z tym oprócz PIM1
mo¿na wyró¿niæ jeszcze cztery prawa pojêciowe, determinuj¹ce jego internalizm:
PIM2

Szczera akceptacja imperatywu jednostkowego Wykonam x!
poci¹ga za sob¹ pojêciow¹ koniecznoæ posiadania motywu do

Zob. Hare (1999a), s. 43.
W trakcie analizy czynnoci mowy odró¿nialimy to, co mo¿na nazwaæ t r e  c i ¹ ,
o d f u n k c j i. W ramach ca³ej czynnoci illokucyjnej treci¹ jest zdanie, funkcj¹ jest
moc illokucyjna, z któr¹ przedstawia siê zdanie. Searle (1987), s. 162.
8
Zob. Hare (1999a), s. 43.
9
PIM stanowi skrót od prawo internalizmu motywacyjnego.
10
Zob. Hare (1999a), s. 43.
11
Zob. Hare (1999b), s. 101.
12
Hare (1952).
6
7
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wykonania x (wykonanie lub postanowienie wykonania nakazanego dzia³ania x)13.
PIM3

Wszystkie zalecenia poci¹gaj¹ za sob¹ imperatywy jednostkowe
 jeli maj¹ byæ motywem do dzia³ania, musz¹ poci¹gaæ za sob¹
imperatywy14 . Jeli szczerze akceptujê s¹d W sytuacji x powinno siê pomóc s³abszemu, na mocy logicznej koniecznoci zaakceptowaæ muszê imperatyw: Pomogê s³abszemu w sytuacji x!,
w przeciwnym wypadku mo¿na mnie oskar¿yæ o logiczn¹ sprzecznoæ.

PIM3 jest bardzo wa¿n¹ cech¹ jêzyka preskryptywnego, bowiem odpowiada za to, ¿e jêzyk ten nazywamy normatywnym (ewaluatywnym),
a s¹dy moralne ocenami. Hare, odwo³uj¹c siê do tego prawa; w The Language of Morals poda³ nastêpuj¹ce kryterium ewaluatywnoci s¹dów (KES):
KES

Testem na to, czy kto u¿ywa s¹du «Powinienem zrobiæ X» jako
s¹du wartociuj¹cego jest odpowied na pytanie «Czy rozpoznaje
on czy te¿ nie, i¿ jeli zaakceptuje (assent to) powy¿szy s¹d, musi
równie¿ zaakceptowaæ komendê «Niech zrobiê X»?15 .

Aby s¹d by³ ewaluatywny, osoba, która go akceptuje, musi zaakceptowaæ zarazem imperatyw, który jest z niego wyprowadzalny. Wed³ug Harea jest to prawd¹ na mocy definicji s³owa ewaluatywne16 , bowiem s¹dy
opisowe same z siebie nie mog¹ motywowaæ17 .
Poniewa¿ s¹dy moralne s¹ uniwersalnymi zaleceniami, z PIM2 i PIM3
wynika:
PIM4

13
14
15
16
17

Szczera akceptacja s¹du moralnego Powinno siê wykonaæ x poci¹ga za sob¹ koniecznoæ posiadania motywu, aby wykonaæ x.
Zaakceptowanie przez osobê O s¹du moralnego analitycznie po-

Zob. tam¿e, s. 20.
Zob. tam¿e, s. 163.
Tam¿e, s. 168.
Zob. tam¿e, s. 172.
Zob. tam¿e, s. 29, 44, 46.
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ci¹ga za sob¹ koniecznoæ przyjêcia zdania Osoba O ma motyw 18.

Mocny internalizm motywacyjny
Wielu komentatorów Harea, opieraj¹c siê przede wszystkim na ksi¹¿ce
The Language of Morals, sformu³owa³o przekonania odbiegaj¹ce od praw
PIM1  PIM4. Mo¿na tam znaleæ bowiem fragmenty, w których Hare twierdzi, i¿ jest tautologi¹, ¿e nie mo¿emy szczerze zaakceptowaæ nakazu skierowanego w nasz¹ stronê, i w tym samym czasie go n i e w y k o n a æ
[podkr.  K.S.], jeli w³anie mamy ku temu okazjê oraz jest to w naszej
(fizycznej i psychicznej) mocy19. Sformu³owanie to doprowadzi³o do przypisania mu mocnej wersji internalizmu (MI), uwa¿a siê bowiem, ¿e wed³ug
niego posiadanie moralnego motywu jest wystarczaj¹cym warunkiem samego dzia³ania  maj¹c racjê do dzia³ania, nie mo¿emy dzia³aæ w sposób
z ni¹ sprzeczny.
MI

Szczera akceptacja s¹du moralnego u¿ytego ewaluatywnie Powinno siê wykonaæ x poci¹ga za sob¹ koniecznoæ wykonania x. (Posiadanie moralnego motywu jest warunkiem wystarczaj¹cym dzia³ania z nim zgodnego).

Przekonanie o swojej akceptacji MI Hare ugruntowa³ w czytelnikach The
Language of Morals równie¿ za spraw¹ sposobu udzielenia odpowiedzi na
zarzut g³osz¹cy, ¿e nie zawsze dzia³amy zgodnie z akceptowan¹ przez nas
powinnoci¹. Podstawowym bowiem argumentem przeciwników internalizmu jest twierdzenie, ¿e s¹ sytuacje, w których akceptacja powinnoci nie
motywuje ludzi do dzia³ania. Zmusza nas to do przyjêcia pogl¹du, ¿e albo
nieprawdziwa jest mocna wersja internalizmu (MI), albo podane przez
Harea kryterium ewaluatywnoci s¹dów (KES). Hare z zarzutu powy¿szego wybrn¹³, ograniczaj¹c dziedzinê zastosowania KES. Jak stwierdzi³
w The Language of Morals, nie ka¿de u¿ycie zwrotu powinnociowego
musi poci¹gaæ za sob¹ imperatyw, bowiem s¹d Powinienem zrobiæ X

18
19

Hare (1999b), s. 97, 100.
Hare (1952), s. 20.
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mo¿e byæ traktowany jako z³o¿enie trzech nastêpuj¹cych s¹dów, z których
tylko akceptacja jednego dostarcza motywu20 :
1. Aby spe³niæ standardy, które zazwyczaj przyjmowane s¹ przez
ludzi, wymaga siê wykonania X (s¹d odnosz¹cy ciê do faktu socjologicznego).
2. Mam poczucie, ¿e powinienem wykonaæ X (s¹d odnosz¹cy siê
do faktu psychologicznego).
3. Powinienem wykonaæ X (s¹d wartociuj¹cy).
Pomiêdzy powy¿szymi trzema sensami zachodzi ró¿nica znaczeniowa, poniewa¿ istniej¹ sytuacje, w których zastanawiamy siê, czy nie wypowiedzieæ np. s¹du wartociuj¹cego (3), który by³by niezgodny z (1) lub (2).
Uwiadamiaj¹ nam one, i¿ znaczenie powinienem wykonaæ x jest z³o¿one21. Choæ czêsto siê zdarza, i¿ nasza wypowied moralna ma zarazem charakter (1), (2) i (3), to niekiedy owe sensy mog¹ wystêpowaæ oddzielnie.
Przypadki, w których s¹dy postrzegane s¹ jako wartociuj¹ce, a nie poci¹gaj¹ za sob¹ imperatywów, zawsze po ich zbadaniu okazuj¹ siê przypadkami, w których s¹dy nie maj¹ znaczenia (3), ale (1) lub (2) lub ich
po³¹czenie22. Hare wyrazi³ to równie¿ inaczej: niemotywowanie do dzia³ania spowodowane jest u¿yciem powinienem zrobiæ x w znaczeniu:
(a) cudzys³owowym, (b) ironicznym lub (c) quasi-cudzys³owowym23 .
W pierwszym przypadku nie dokonujemy autentycznego os¹du moralnego, lecz cytujemy oceny innych, w drugim nasz¹ intencj¹ nie jest szczere
wypowiedzenie oceny, ale np. jej zanegowanie, w trzecim nasz¹ intencj¹
nie jest wyra¿enie zalecenia, lecz stwierdzenie, i¿ dany czyn czy przedmiot
posiada w³asnoci, które uznawane s¹ przez spo³eczeñstwo za racjê danej
oceny (u¿ycie socjologiczne).

S³aboæ woli
Poniewa¿ zawê¿enie dziedziny, w której obowi¹zuje kryterium ewaluatywnoci s¹dów (KES) potraktowano jako obronê internalizmu mocne20
21
22
23

Por. tam¿e, s. 167.
Zob. tam¿e, s. 168.
Zob. tam¿e.
Zob. tam¿e, s. 124126.

186

Krzysztof Saja

go, wzmocni³o to przekonanie, i¿ Hare akceptuje mocn¹ wersjê internalizmu (MI), co spotka³o siê z krytyk¹. Po pierwsze, podaj¹c w w¹tpliwoæ
sposób zawê¿enia dziedziny obowi¹zywania KES, Hareowi zarzucono
arbitralnoæ24. Mo¿na bowiem w¹tpiæ w wartoæ klasyfikacji ró¿nych znaczeñ zwrotów powinnociowych (psychologicznych, socjologicznych, ewaluatywnych itd.), jeli nie istniej¹ cis³e kryteria takich podzia³ów25. Czy
nie jest tak, ¿e Hare uczyni³ to jedynie w celu obrony kryterium ewaluatywnoci s¹dów oraz mocnego internalizmu? Czy nie wprowadzi³ arbitralnie definicji s¹du moralnego jako tego, który motywuje26 , a nastêpnie,
spostrzeg³szy jej nieadekwatnoæ, arbitralnie zawêzi³ dziedzinê jej zastosowania? Nie jest równie¿ prawd¹, ¿e jeli wypowied: mylê, ¿e powinienem zrobiæ x nie powoduje dzia³ania, nie mo¿e mieæ ona pierwotnego
charakteru ewaluatywnego27 . Istniej¹ bowiem sytuacje, w których szczerze
i autentycznie akceptujemy obowi¹zek i czynimy wbrew temu, do czego
on zobowi¹zuje28. S¹ to przypadki tzw. s³aboci woli. O s³abej woli (akrazji) mówimy wtenczas, gdy kto naprawdê uwa¿a, i¿ powinien co zrobiæ 
ca³ym sob¹ podpisuje siê pod autentycznym s¹dem moralnym, jednak
zdarza siê, ¿e czyni rzecz przeciwn¹. Paradoksalnoæ, dramatycznoæ i realnoæ akrazji najlepiej oddaje znany fragment z Listu w. Paw³a Aposto³a
do Rzymian:
Wiemy przecie¿, ¿e Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolê grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czyniê, bo
Zob. MacIntyre (2002), s. 327; Warnock (1960), s. 128129; Lukas (1971), s. 151.
Zob. Rutkowski (2001), s. 334335.
26
Choæ R.M. Hare czêsto wypowiada³ siê tak, jakby prezentowa³ definicje opisowe,
podany przez niego sposób definiowania ewaluatywnoci (KES) jest jedynie hipotez¹ 
definicj¹ projektuj¹c¹. Jak pisze na temat KES w Language of Morals: Nie twierdzê
w tym miejscu, i¿ dowodzê czegokolwiek materialnego na temat sposobu, w jaki u¿ywamy jêzyka. Sugerujê jedynie terminologiê, która, jeli zostanie zastosowana podczas
badania jêzyka moralnego, bêdzie, o czym jestem przekonany, udowadnia³a swoj¹ wartoæ. R.M. Hare (1952), s. 168.
27
Zob. Rutkowski (2001), s. 335; Steward (1998), s. 142; Roskies (2003).
28
Jak pisze D. Davidson: Czy nie jest nigdy tak, ¿e wydajê niezm¹cony, stanowczy
os¹d, i¿  wzi¹wszy wszystkie okolicznoci pod uwagê  moje dzia³anie nie jest najlepsze, a jednoczenie w postêpku, którego siê dopuszczam, nie ma ladu przymusu b¹d
przymusowoci? Nie ma dowodu na to, ¿e takie sytuacje siê zdarzaj¹; lecz mnie wydaje
siê rzecz¹ absolutnie niew¹tpliw¹, ze siê zdarzaj¹. Davidson (1997), s. 90.
24
25
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nie czyniê tego, co chcê, ale to, czego nienawidzê  to w³anie czyniê.
Je¿eli za czyniê to, czego nie chcê, to tym samym przyznajê Prawu, ¿e
jest dobre29.

Podane powy¿ej ograniczenia obowi¹zywania kryterium ewaluatywnoci
s¹dów oraz mocnego internalizmu zaprzeczaj¹ jednak istnieniu takich sytuacji. Gdyby zasady te by³y prawdziwe, nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e autentyczna akrazja jest jedynie epifenomenem  akceptacja autentycznej powinnoci zawsze poci¹ga za sob¹ jej wykonanie, a jeli tak siê nie dzieje,
nie by³a to autentyczna akceptacja b¹d powinnoæ. Nasza intuicja lingwistyczna wskazuje jednak, ¿e nie jest to prawd¹  b³êdna jest raczej teoria
Harea. Kolejn¹ konsekwencj¹ jednoczesnego obowi¹zywania mocnej
wersji internalizmu oraz kryterium ewaluatywnoci s¹dów jest niemo¿noæ
niesprzecznego wypowiedzenia autentycznego s¹du moralnego, który ma
np. postaæ: Mogê zrobiæ to, o czym mylê, ¿e nie powinienem. Jeli autentyczna s³aboæ woli nie mog³aby istnieæ na mocy praw pojêciowych, nie
mo¿na by³oby sensownie wypowiedzieæ powy¿szego zdania30.
Jednak, na co wskazywa³em powy¿ej, Hare nie by³ zwolennikiem
mocnego internalizmu motywacyjnego, choæ prawd¹ jest, ¿e zak³ada³ kryterium ewaluatywnoci s¹dów moralnych (KES). Ju¿ w pracy Freedom and
Reason31 odpowiedzia³ na czêæ powy¿szych zarzutów oraz przesta³ formu³owaæ tezy wskazuj¹ce na akceptacjê MI32. Po pierwsze, odci¹³ siê od
pogl¹du, i¿ istniej¹ ró¿ne znaczenia zwrotu powinienem zrobiæ x33 . Znaczy on w ka¿dym kontekcie to samo, choæ w ró¿nych u¿yciach wywo³uje
inne postawy i stany umys³u. Po drugie, nieznacznie zmieni³ podejcie do
problemu akrazji. Nie stara³ siê jej wyjaniæ poprzez wykluczanie takich
sensów s¹dów moralnych, które nie powoduj¹ dzia³ania  jak uczyni³ to
List do Rzymian, 7, 14  17.
Zob. McGuire (1961), s. 400; Brink (1989), s. 48; Jacórzyñski (1995), s. 188; Rutkowski (2001), s. 335.
31
Hare (1963).
32
Hare nigdy nie przyzna³, ¿e jego pogl¹dy na kwestiê internalizmu uleg³y zmianie.
Stwierdzi³ jedynie, ¿e w swych wczesnych pracach nie sformu³owa³ ich wystarczaj¹co
jasno. Uwa¿a³, i¿ we Freedom and Reason nie zmieni³ swoich pogl¹dów, wyjani³ tylko
te elementy The Language of Morals, które nie by³y klarowne i powodowa³y b³êdn¹
interpretacjê jego myli. Zob. Hare (1963), s. 79, 84.
33
Zob. tam¿e, s. 7576.
29
30
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w The Language of Morals  lecz wskazywa³ na konkretne stany fizyczne
lub umys³owe, które czyni¹ brak dzia³ania konieczn¹ prawd¹ pojêciow¹34.
Problem akrazji przesun¹³ z p³aszczyzny semantycznej na psychologiczn¹
 wyjanienia semantyczne zast¹pi³ psychologicznymi. Wed³ug niego nasze stany umys³u, koresponduj¹ce z danym s¹dem powinnociowym, mog¹
ulec zmianie, choæ jego znaczenie pozostanie niezmienne. We Freedom
and Reason stwierdzi³, ¿e zwrot powinnociowy mo¿e utraciæ sw¹ motywuj¹c¹ si³ê bez zmiany swego znaczenia na wiele sposobów35. Po trzecie,
w pracy tej doda³, ¿e w The Language of Morals nie by³o jego celem zaprzeczenie istnienia autentycznej akrazji, a jedynie podanie takich przypadków, w których przyczyn¹ braku dzia³ania nie jest a u t e n t y c z n a
s ³ a b o  æ w o l i. Czêsto bowiem nieprzestrzeganie powinnoci wyjaniamy rzekom¹ s³aboci¹ woli, choæ niedope³nione zosta³y jedynie pewne potrzebne do dzia³ania warunki. W zwi¹zku z tym w swych kolejnych tekstach prezentowa³ coraz szerszy wachlarz postaw, mylnie postrzeganych
jako akrazja. We Freedom and Reason pisa³ o hipokryzji moralnej, schodzeniu na z³¹ drogê, nieszczeroci, niemocy fizycznej lub psychicznej36.
Najbardziej wyczerpuj¹ce wyliczenie takich przypadków mo¿na znaleæ
w artykule Weakness of Will37. Hare poda³ tam nastêpuj¹ce wyjanienie ludzkich dzia³añ uwa¿anych za sprzeczne z internalizmem38 .

Wyjanienie dzia³añ akratycznych
1. Kto mo¿e akceptowaæ zasadê moraln¹, lecz b³êdnie uwa¿aæ, ¿e
nie stosuje siê ona do danej sytuacji (niedoskona³a uniwersalizacja).
2. Kto mo¿e samooszukiwaæ siê lub nie byæ szczery: mówi, ¿e powinno siê co zrobiæ, lecz wcale tak nie myli (nieautentyczna akceptacja zasady).

34
35
36
37
38

Zob. Mortimore (1971), s. 14.
Zob. Hare (1963), s. 7576.
Zob. Hare (1963), s. 6786. Por. Lukas (1971), s. 149150.
Hare (1999d).
Zob. tam¿e, s. 112113.
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3. Kto mo¿e wypowiadaæ jak¹ zasadê, ale jej nie rozumieæ (np.
cz³owiek pijany).
4. Kto mo¿e uwa¿aæ, ¿e powinien co zrobiæ, lecz nie mo¿e tego
uczyniæ. W grê mo¿e wchodziæ:
a. niemo¿noæ fizyczna;
b. niemo¿noæ psychiczna (niemo¿noæ oparcia siê przeciwstawnym pokusom).
5. Kto mo¿e uwa¿aæ, ¿e dany czyn wymagany jest przez spo³ecznoæ, lecz nie akceptowaæ tego przekonania i nie traktowaæ go jako
nakazu. Osoba taka u¿ywa s¹du moralnego nie w sensie preskryptywnym, lecz cudzys³owowym (socjologicznym).
6. Kto mo¿e myleæ, ¿e powinien co zrobiæ, myli jednak w s³abym sensie s³owa myleæ:
a. posiada uczucie zobligowania do zrobienia tego, a nie mocn¹
akceptacjê danego nakazu (u¿ywa s¹du moralnego w sensie
psychologicznym);
b. kto myli, ¿e powinien, ale jego mylenie nie jest wystarczaj¹co pewne, aby dzia³aæ zgodnie z tym s¹dem (akceptacja
nie ma wystarczaj¹cej mocy).
7. Pewna czêæ kogo uwa¿a, ¿e powinien co zrobiæ z ca³¹ preskryptywn¹ moc¹, lecz jego druga czêæ opiera siê i uniemo¿liwia mu zrobienie tego. Owa druga czêæ, to ogarniaj¹ca go w dos³ownym sensie s³aboæ woli.
W powy¿szym Wyjanieniu dzia³añ akratycznych mo¿na zauwa¿yæ
trzy rodzaje podejcia do problemu akrazji. Po pierwsze, Hare w Weekness
of Will potwierdzi³ mo¿liwoæ wyjanienia niektórych sytuacji braku dzia³ania za pomoc¹ odwo³ania siê do prawd analitycznych. Wzbogaci³ równie¿ sposób takiego wyjanienia. Powo³uj¹c siê na wprowadzony w Myleniu moralnym podzia³ ocen na intuicyjne i krytyczne39 (p³aszczyznê myle39
Zasady, które na p³aszczynie intuicyjnej reguluj¹ w³aciwe zachowanie, Hare nazywa zasadami domniemanymi (s¹dami intuicyjnymi). Typowym przyk³adem zbioru
takich zasad jest Dekalog. W przeciwieñstwie do regu³ mylenia krytycznego s¹ one
ogólne i stosunkowo proste. Zasady domniemane poznajemy na drodze edukacji oraz
socjalizacji, maj¹ one charakter regu³ prima facie. Istnienie zasad domniemanych wynika z rozpowszechniania i upraszczania zasad krytycznych. Zasady krytyczne s¹ wynikiem stosowania metody mylenia krytycznego. Przebiega ono zgodnie z utylitaryzmem

190

Krzysztof Saja

nia intuicyjnego i krytycznego) stwierdzi³ równie¿, ¿e czêstym powodem
wystêpowania braku zwi¹zku motywacyjnego jest fakt, ¿e akceptowane
przez nas zasady moralne maj¹ swe ród³o w myleniu intuicyjnym. Ono
jest natomiast jedynie quasi-moralne: intuicje moralne s¹ psychologicznymi lub socjologicznymi stwierdzeniami. Zgodzi³ siê wiêc z pogl¹dem wyra¿onym w The Language of Morals, ¿e nie wszystkie s¹dy powinnociowe poci¹gaj¹ imperatywy  czyni¹ tak tylko te z nich, które u¿ywane s¹
oceniaj¹co40 . Choæ moc illokucyjna intuicyjnych zasad moralnych tak¿e
jest preskryptywna, ich nakazowoæ, jak pisa³ Hare: jest tak mocno zdominowana przez przekonanie o ich prawdziwoci, ¿e czasami osoba uznaj¹ca ten s¹d, potrafi przypisaæ mu prawdziwoæ pomimo tego, i¿ nie jest
nastawiona na jego przestrzeganie i tego nie robi41 . Przyk³ady zaniku normatywnoci, charakterystyczne dla zasad moralnych u¿ywanych na p³aszczynie intuicyjnej, opisuj¹ punkty 2, 5 i 6a przedstawionego powy¿ej Wyjanienia dzia³añ akratycznych.
Po drugie, Hare stwierdzi³, tak jak we Freedom and Reason, ¿e brak
dzia³ania mo¿e wynikaæ z u³omnoci cz³owieka  b³êdów poznawczych,
niedoskona³ej akceptacji, niewystarczaj¹cej pewnoci o przekonaniach
moralnych czy powierzchownoci uniwersalizacji. Ludzie czêsto myl¹ siê
co do faktów, ulegaj¹ s³aboci intelektualnej, brak im wyobrani, wra¿liwoci czy konsekwencji w myleniu. Czêsto uwa¿aj¹, ¿e wydali s¹d moralny, ale niedoskona³oæ ich aparatu poznawczego doprowadza ich jedynie do s¹du quasi-moralnego. Takie przypadki zosta³y opisane w punktach
1, 3 oraz 4a Wyjanienia dzia³añ akratycznych.
Po trzecie, potwierdzi³, i¿ istniej¹ autentyczne sytuacje s³aboci woli,
które nie mog¹ byæ wyjanione w ¿aden z powy¿szych sposobów. Fenomeny 4b, 6b i 7 Wyjanienia dzia³añ akratycznych wskazuj¹, i¿ problem
akrazji jest nierozwi¹zywalny za pomoc¹ analizy pojêciowej. Jest to problem psychologiczny  autonomiczny wzglêdem semantyki czy logiki mo-

regu³ Harea, który polega na wa¿eniu si³y preferencji realnych i hipotetycznych osób
zaanga¿owanych w dan¹ sytuacjê etyczn¹ i wyprowadzaniu na tej podstawie uniwersalnych regu³ postêpowania. Zasady krytyczne mog¹ byæ bardzo skomplikowane  w niektórych przypadkach mo¿e poznaæ je jedynie idealny nakazodawca (Archanio³).
40
Hare (1952), s. 164.
41
Hare (1999d), s. 113.
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ralnoci42. W tej interpretacji akrata to cz³owiek, który akceptuj¹c zasady
moralnoci, nie ma si³y czy psychicznej mo¿liwoci, aby ich przestrzegaæ.
Z tego powodu Hare w punktach 4b, 6b i 7 Wyjanienia dzia³añ akratycznych odwo³uje siê do wyjanieñ psychologicznych. Sytuacja s³aboci woli,
opisana przez w. Paw³a, jest psychologiczn¹ niemoc¹ dzia³ania zgodnego
z tym, co s³uszne i dobre. Nawet jeli akrata szczerze uwa¿a, ¿e ma obowi¹zek oraz przekonanie to spe³nia wszystkie formalne warunki, czyli jest
ono mocn¹, szczer¹ akceptacj¹ uniwersalnego zalecenia o charakterze nadrzêdnoci, to i tak mog¹ zdarzyæ siê sytuacje, w których nie podejmie on
dzia³ania. Takie przypadki najtrafniej opisuj¹ dwie metafory: krn¹brnoci
naszej natury (cia³a) lub wewnêtrznego rozdarcia (jedna czêæ nas nakazuje wykonaæ prawo, lecz druga siê temu sprzeciwia). Te dwie metafory
s¹ tak naturalne dla naszego jêzyka potocznego, ¿e filozofowie, którzy próbuj¹ uciliæ ich znaczenie, musz¹ wymyliæ swój w³asny jêzyk43 . Intencj¹
Harea nie by³o wiêc zredukowanie problemu akrazji przez stwierdzenie,
¿e jeli u¿ywamy jêzyka oceniaj¹co, akrazja nie jest mo¿liwa, a jeli nie
u¿ywamy go oceniaj¹co, nie mo¿e byæ mowy o autentycznej s³aboci woli.
Ju¿ we Freedom and Reason uwa¿a³ on bowiem, i¿ problem s³aboci woli
jest realny i potrafimy go wyjaniæ jedynie za pomoc¹ metafor odwo³uj¹cych siê do niemocy psychicznej. Co wiêcej, paradoks s³abej woli wiadczy na rzecz przedstawionych praw internalizmu moralnego (PIM1  PIM4).
Jeli bowiem akrazja jawi siê nam jako praktyczna anomalia, a w konsekwencji problemem teoretyczny, wiadczy to o tym, i¿ nasze intuicje dotycz¹ce jêzyka moralnego zak³adaj¹ prawdziwoæ internalizmu motywacyjnego. Gdyby racjê mieli eksternalici motywacyjni, nie czulibymy paradoksalnoci przypadku opisanego przez Paw³a z Tarsu. To w³anie prawdziwoæ internalizmu powoduje zagadkowoæ s³aboci woli44 .

42
Chocia¿ Hare nie przedstawi³ takiej tezy, wydaje siê, ¿e jest ona g³ówn¹ myl¹ eseju
Weakness of the Will. Zob. Hare (1999d); Hare (1952), s. 169.
43
Zob. Hare (1963), s. 81.
44
Zob. tam¿e, s. 69. Oczywicie argument ten jest s³aby. Twierdzenie, ¿e akrazja
potwierdza autentycznoæ internalizmu mo¿e wydaæ siê tak przewrotne, jak g³oszenie,
¿e wyj¹tek potwierdza regu³ê. Wyj¹tki obalaj¹ regu³y, a na pewno uderzaj¹ w ich konieczny charakter.
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Semantyka i psychologia moralna
Richard Hare pisz¹c swoje ksi¹¿ki, wiêkszoæ miejsca powiêci³ na
prezentacjê pojêciowych prawd jêzyka moralnego. Analiza pojêciowa, logika moralnoci doprowadzi³y go od formalnego prawa internalizmu semantycznego (PIM3) do mylenia krytycznego  metody, któr¹ czêstokroæ
musimy stosowaæ, jeli chcemy oceniaæ poprawnie. Internalizm traktowa³
jako zbiór praw czysto pojêciowych. Jego zdaniem stanowisko to wyp³ywa
z analizy jêzykowej, ze sposobu u¿ycia s³ów, a nie z za³o¿eñ psychologicznych na temat ludzi. Twierdzi³: Broniê jedynie pojêciowego po³¹czenia
pomiêdzy myleniem, ¿e powinno siê co zrobiæ, a byciem motywowanym
do zrobienia tego, oraz pomiêdzy myleniem, ¿e kto inny powinien co
zrobiæ, a chceniem, aby to zrobi³45 . Zawarty tu pogl¹d bêdziemy nazywaæ
motywacyjnym internalizmem pojêciowym. Tego typu teza nie poci¹ga za
sob¹ internalizmu mocnego  nie mówi niczego na temat dzia³ania, a jedynie na temat wynikania imperatywów (ewentualnie motywacji lub koniecznoci chcenia). Fakt obowi¹zywania pewnej logiki moralnej gry jêzykowej
 logiki moralnoci  nie determinuje tego, ¿e zawsze podporz¹dkujemy
jej nasze dzia³anie, choæ stanowi ona dla nas wzór, do którego d¹¿ymy.
Podobna zale¿noæ zachodzi w dziedzinie s¹dów opisowych: to, ¿e obowi¹zuj¹ konieczne regu³y wynikania opisane przez logikê klasyczn¹ nie
znaczy, ¿e z koniecznoci wszyscy faktycznie siê do nich stosuj¹. To, ¿e
oszukujemy graj¹c w bryd¿a, nie znaczy, ¿e regu³y gry w bryd¿a nie istniej¹ lub zapisana w nich jest mo¿liwoæ oszukiwania. Analogiczna zasada
dotyczy równie¿ moralnoci.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e mylenie krytyczne, prawa internalizmu moralnego (PIM1  PIM4), a nade wszystko mocna wersja internalizmu (MI),
które Hare próbowa³ wyprowadziæ z logiki moralnoci, s¹ jedynie w z or e m etycznej racjonalnoci, a ich bohaterem nie jest cz³owiek, lecz archanio³46. Cz³owiek mo¿e jedynie staraæ siê myleæ krytycznie oraz próbowaæ

Hare (1999b), s. 98.
Bohaterem Mylenia moralnego jest Archanio³, który jako byt idealny nie podlega
¿adnym naszym u³omnociom: ma nadludzkie zdolnoci mylowe, nadludzk¹ wiedzê,
przypomina jasnowidza, dzia³a zawsze racjonalnie i bezstronnie, zawsze stosuje siê
do logiki gry jêzykowej, której u¿ywa. Zob. Hare (2001), s. 6162.
45
46
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dzia³aæ racjonalnie. Ludzie bowiem graj¹c w moralnoæ, chcieliby graæ
zgodnie z jej regu³ami, czêsto jednak ³ami¹ jej zasady. Dla ludzi zwi¹zek
pomiêdzy szczerym powiedzeniem zrobiê x a dzia³aniem, nie jest konieczny  zasada internalizmu mocnego (MI) jest nieprawdziwa. Z tego
powodu zdanie: Mogê zrobiæ to, o czym mylê, ¿e nie powinienem w wietle teorii Harea, nie jest, jak sugerowa³ M.C. McGuire47, wewnêtrznie
sprzeczne. Zdania takiego zgodnie z prawd¹ nie móg³by wypowiedzieæ jedynie idealny nakazodawca  archanio³. Gdy wyg³asza je cz³owiek, znaczy
ono jedynie: Mam s³ab¹ wolê, czasem nie dzia³am racjonalnie, ale z nieracjonalnych pobudek, nie zawsze równie¿ przestrzegam logiki, zatem choæ
uwa¿am, ¿e czyn x jest z³y, mo¿e siê staæ tak, i¿ go wykonam. Mo¿na
pokusiæ siê o tezê, ¿e motyw powoduje dzia³anie dla archanio³a, dla ludzi
natomiast je tylko konstytuuje. M. Rutkowski motywy, które jedynie konstytuuj¹ dzia³anie, nazywa motywami dyspozycyjnymi, przeciwstawiaj¹c
je motywom faktycznym48. Przychylaj¹c siê do tego nazewnictwa, w konsekwencji mo¿na by³oby powiedzieæ, i¿ internalizm Harea jest internalizmem s³abym  tylko archanio³ móg³by byæ bohaterem internalizmu
mocnego. Musielibymy tak stwierdziæ, gdybymy mocny internalizm nazwali teori¹, w ramach której obowi¹zek nierozerwalnie ³¹czy siê z dzia³aniem, za internalizm s³aby  koncepcj¹, zawieraj¹c¹ dyspozycyjne znaczenie motywu49.

Zob. McGuire (1961), s. 400.
Zob. Rutkowski (2001), s. 37, 148149.
49
David Brink definiuje internalizm s³aby i mocny w nastêpuj¹cy sposób: S³aby internalizm motywacyjny (weak internalism about motives) g³osi, ¿e jest prawd¹ pojêciow¹ i¿ rozwa¿ania moralne dostarczaj¹ pewnej motywacji, podczas gdy mocny internalizm motywacyjny (strong internalism about motives) twierdzi, ¿e jest prawd¹ pojêciow¹, i¿ rozwa¿ania moralne dostarczaj¹ wystarczaj¹cego motywu do dzia³ania. Brink
(1989), s. 41.
47
48
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Bior¹c pod uwagê to, co przedstawione zosta³o powy¿ej, internalizm
Harea mo¿na zobrazowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
P³aszczyzna
psychologiczna
S³aby internalizm

Dzia³anie
Dyspozycyjny
motyw
do dzia³ania

konstytuuje

P³aszczyzna semantyczna
Internalizm pojêciowy

Motyw
Akceptacja
imperatywu
jednostkowego

koniecznoæ pojêciowa

P³aszczyzna
ontologiczna
Antyrealizm

Racja

superweniencja

Racja

praktyczna

logiczna

Akceptacja s¹du
moralnego

Akceptacja faktów
jako racji logicznych

Powy¿sz¹ interpretacjê uzasadnia równie¿ przekonanie, jakie ¿ywi³
Hare na temat charakteru samej motywacji. Bior¹c pod uwagê p³aszczyznê
psychologiczn¹, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie zgadza³ siê on z emotywistami,
którzy uwa¿aj¹, ¿e funkcja motywacyjna mo¿e byæ wyjaniona poprzez
kauzalne oddzia³ywanie wypowiedzi na nasze uczucia  ¿e zalecenia motywuj¹, poniewa¿ wzbudzaj¹ emocje. Preskrypcje nie s¹ ekspresj¹ naszych
¿yczeñ czy uczuæ, ale racjonalnej woli50. Wed³ug niego emotywici pope³nili b³¹d, bowiem pomieszali p³aszczyznê semantyczn¹ z psychologiczn¹
i w konsekwencji teoria ich jest psychologiczna, nie za semantyczno-logiczna51. S¹dy moralne nie zmieniaj¹ naszych postaw przez perswazjê, lecz
motywuj¹ nas dziêki racjom, bowiem, tak jak wszystkie zalecenia, podlegaj¹ prawom logiki52. Nie s¹ one równie¿ z koniecznoci wyrazem naszych
uczuæ czy ¿yczeñ53. Istotne logiczne w³asnoci s¹dów moralnych  ich preskryptywnoæ, uniwersalnoæ i nadrzêdnoæ  s¹ w nich obecne nawet wtenczas, gdy ich u¿ycie nie jest zwi¹zane z ¿adnymi emocjami54 .
Poniewa¿ prawa logiki jêzyka moralnego  które dla Harea s¹ prawami pojêciowymi55  nie maj¹ charakteru psychologicznego czy przyczy50
51
52
53
54
55

Hare (1998), s. 669.
Zob. Hare (1997), s. 1518.
Zob. Hare (1952), s. 13.
Zob. tam¿e, s. 12.
Tam¿e, s. 144.
Zob. Hare (1989), s. 97.
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nowo-skutkowego, równie¿ internalizm, który jest ich pochodn¹, nie mo¿e
mieæ takiej natury. Hare nie popiera³ ¿adnej z wersji Humeowskiego modelu motywacyjnego, którego g³ówn¹ przes³ank¹ jest regu³a instrumentalnych racji praktycznych: maj¹c racjê do dzia³ania, ma siê te¿ pragnienia56.
Nie zgodzi³by siê on z tez¹, i¿ rozum nie mo¿e przeciwstawiæ siê pragnieniom w kierowaniu zachowaniem, ¿e jest niewolnikiem uczuæ. Podziela³
raczej pogl¹d Arystotelesa, który, jak pisze Hare, w s³ynnej metaforze [...]
powiada, ¿e umys³ do charakteru [ ] musi mieæ stosunek rodzicielski: dlatego ¿e motywy i dyspozycje cz³owieka s¹ racjonalne, i z tego w³anie powodu «s³uchaj¹ rozumu jak ojca»57 . Powo³ywa³ siê on równie¿ na Kanta: swój internalizm prezentowa³ jako tezê g³osz¹c¹, ¿e jeli kto szczerze zaakceptuje dan¹ zasadê moraln¹, musi chcieæ (w szerokim sensie
tego s³owa, które zawiera kantowsk¹ wolê oraz trzy rodzaje arystotelesowskiego orexis58) dzia³aæ zgodnie z t¹ zasad¹. W tym wietle przypisywanie Hareowi akceptacji mocnej wersji internalizmu (MI) jako zasady rz¹dz¹cej psychik¹ cz³owieka wydaje siê interpretacj¹ nie¿yczliw¹.
Zak³adanie, ¿e rozum zawsze doprowadza do dzia³ania, ¿e z koniecznoci
jest niez³omnym kierownikiem naszych dzia³añ, by³oby bowiem ewidentnie niezgodne z codziennym dowiadczeniem wszystkich bodaj ludzi oraz
z tradycj¹ filozoficzn¹, która od czasów Davida Humea boryka siê z problemem przeciwnym: jak uzasadniæ choæby minimaln¹ motywacyjn¹ rolê
rozumu.
Z tego równie¿ powodu zaliczenie internalizmu Harea do tzw. internalizmu postawy jest posuniêciem nietrafnym59. Internalizm postawy to stanowisko, które g³osi, ¿e osoba aprobuj¹ca obowi¹zek moralny ma motyw
do dzia³ania, poniewa¿ posiada w stosunku do niego postawê aprobaty (proattitude). Taki pogl¹d akceptowali niew¹tpliwie emotywici, jednak nie
Hare. Owszem, zgodzi³by siê on, ¿e akceptacja zalecenia powodowana jest
Rutkowski (2001), s. 71.
Hare (2001), s. 63.
58
Hare (1999b), s. 9697. Zob. równie¿ Hare (1999c), s. 21; Hare (1998), s. 669.
59
Zob. Rutkowski (2001), s. 270271. Oczywicie to, czy stanowisko Harea nale¿y
nazwaæ internalizmem postawy, zale¿y od tego, co rozumiemy pod pojêciem postawy.
Jeli postawa aprobaty (pro-attitude) ma charakter uczuciowy, nie mo¿na nazywaæ Harea zwolennikiem internalizmu postawy (Rutkowski, krytykuj¹c internalizm postawy,
mówi o uczuciu aprobaty).
56
57
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niekiedy poczuciem aprobaty w stosunku do danego dzia³ania; ¿e zalecenia, które wyg³aszamy, czêsto motywuj¹ nas dlatego, i¿ wydawane s¹ pod
wp³ywem uczuæ. Mo¿emy jednak szczerze zaakceptowaæ i wykonaæ rozkaz, nie darz¹c dzia³ania, które mamy przedsiêwzi¹æ, ¿adnym pozytywnym uczuciem  co wiêcej, ¿ywi¹c w stosunku do niego odrazê lub trwogê.
Mo¿emy równie¿ zaniechaæ dzia³ania, co do którego mamy uczucie aprobaty. Rozdwiêk miêdzy uczuciem, pragnieniem a obowi¹zkiem jest jeszcze silniejszy, poniewa¿ s¹dy moralne s¹ n i e t y l k o z a l e c e n i a m i ,
l e c z t a k ¿ e z a l e c e n i a m i u n i w e r s a l i z o w a l n y m i.
To m.in. ta cecha60 sprawia, ¿e mo¿na mieæ obowi¹zek, nie bêd¹c do niego
przychylnie nastawionym. Z drugiej jednak strony, choæ Hare nie by³ internalist¹ postawy, niew¹tpliwie akceptowa³ internalizm epistemiczny (nie
mo¿e nie mieæ motywów do dzia³ania osoba w jaki sposób aprobuj¹ca
obowi¹zek moralny61). Prawa internalizmu moralnego (PIM1  PIM4) opieraj¹ siê bowiem na pojêciu akceptacji (assent to) czy podpisania siê pod
danym zdaniem (subscribe to), zawieraj¹ wiêc element epistemiczny.
W wietle etyki Harea racja do dzia³ania jest szczer¹ akceptacj¹ s¹du moralnego, uto¿samia³ on bowiem racjê praktyczn¹ z podpisaniem siê pod
zasad¹, wynikaj¹c¹ z pewnych racji logicznych62  z akceptacj¹ danej
maksymy, z jej zaakceptowaniem jako racji do dzia³ania63.

60
Najbardziej ogólny, praktyczny wymóg uniwersalnoci s¹dów moralnych, który poda³
Hare, zawiera siê w regule, która g³osi, i¿ wydaj¹c jakie zalecenie, muszê wydaæ je jako
obowi¹zuj¹ce we wszystkich sytuacjach, które s¹ identyczne pod wzglêdem moralnie
relewantnych w³asnoci, oraz bez wzglêdu na rolê, jak¹ mia³bym w niej przyj¹æ (lub
która by³aby mi w niej narzucona). Hare (1997), s. 25.
61
Por. Rutkowski (2001), s. 270271.
62
Racja logiczna stanowi uzasadnienie treci danego s¹du moralnego, przy czym wyznaczona jest ona czêsto przez standardy akceptacji danej zasady moralnej. Zob. Hare
(1999b), s. 102103. Rozró¿nienia na racje praktyczne i logiczne u¿ywam za M.Rutkowskim. Racje logiczne nazywa on tak¿e racjami co do przekonañ. Termin racje
praktyczne bêdê traktowa³ jako synonim racji do dzia³ania. Zob. M. Rutkowski (2001),
s. 54.
63
Zob. Hare (1972), s. 15.
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Sceptyczny amoralista
Istnieje jednak drugi argument skierowany przeciwko internalizmowi
Harea. G³osi on, i¿ w ramach przyjêtych przez niego za³o¿eñ nie mo¿na
wyjaniæ zachowania sceptycznego amoralisty. Wskazywanie na trudnoci
w uzgodnieniu internalizmu z istnieniem amoralistów sta³o siê dyskutowanym argumentem za spraw¹ Davida Brinka64 . Wed³ug niego sceptyczny
amoralista to cz³owiek, który rozpoznaj¹c pewne moralne zasady, nie jest
przez nie motywowany. Postêpuje wbrew uznanemu przez siebie zbiorowi
moralnych regu³ rz¹dz¹cych zachowaniem. Nie jest to jednak osoba, która,
jak czêsto w przypadku s³aboci woli, dzia³a w afekcie  ma rozdart¹
duszê, gdy¿ ulega pokusie cia³a, jedna jej czêæ chce dzia³aæ zgodnie
z obowi¹zkiem, lecz druga siê temu sprzeciwia. Zdaniem Brinka mo¿emy
wyobraziæ sobie kogo, kto konsekwentnie, z w³asnej woli oraz wiadomie
uchyla siê od czynienia tego, co uwa¿a za wymóg moralnoci, nie u¿ywaj¹c wcale zwrotów moralnych w mowie zale¿nej, w znaczeniu cudzys³owowym, socjologicznym itp.65 Amoralista czêsto bêdzie wiêc osob¹ niemoraln¹  wiadomie wybieraj¹c¹ moralne z³o jako z³o. Zdaniem Brinka
bez trudu mo¿emy pomyleæ istnienie takiej osoby, co powinno stanowiæ
problem, jeli internalizm by³by prawdziwy.
Hare nie zgodzi³by siê jednak na mo¿liwoæ istnienia powy¿ej opisanego amoralisty, wed³ug niego bowiem nikt nie mo¿e wiadomie i szczerze pragn¹æ tego, co uwa¿a za z³o. Osoba, która u¿ywa s¹dów moralnych
w znaczeniu ewaluatywnym, tzn. zna formalne regu³y nimi rz¹dz¹ce oraz
szczerze je akceptuje, nie mo¿e nie posiadaæ choæby motywu dyspozycyjnego, chyba ¿e zachodzi który z przypadków przedstawionych w Wyjanieniu dzia³añ akratycznych. Nie znaczy to jednak, ¿e Hare negowa³ mo¿liwoæ istnienia sceptycznych amoralistów  nie uznawa³ jedynie takiego
sposobu ich opisu, jaki zaprezentowa³ Brink. Amoralizm Hare zinterpretowa³ jako postawê kogo, kto p o w s t r z y m u j e s i ê [podkr.  K.S.] od
wypowiadania s¹dów moralnych [...] albo wypowiada jedynie takie, które
s¹ moralnie obojêtne, i postêpuje tak albo zawsze [amoralista konsekwentny  K.S.], albo w odniesieniu do konkretnych przypadków [amoralista
64
65

Brink (1986); Brink (1989), s. 4649.
Brink (1986), s. 30; Brink (1989), s. 46.
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wybiórczy  K.S.]66. Jest to osoba, która uwa¿a, i¿ pewne lub wszystkie
dzia³ania s¹ moralnie neutralne67 . Twierdzi ona, ¿e pewne dzia³ania s¹ moralnie neutralne, jeli np. powiedzenie, ¿e powinny albo nie powinny zostaæ podjête jest sprzeczne z jej interesem lub innymi akceptowanymi przez
ni¹ praktykami oceniania68. Amoralista jest wiêc cz³owiekiem, który nie
tyle jest niemoralny, ile stawia siebie p o z a moralnoci¹, nie uznaj¹c kwalifikacji moralnych. Wed³ug Harea postawa taka, jeli jest konsekwentna,
nie musi byæ wewnêtrznie sprzeczna. Co wiêcej, amoralista nie musi porzucaæ jêzyka moralnoci69. Mo¿e doskonale znaæ taki jêzyk i wszystkie
jego prawa oraz potrafiæ siê nim pos³ugiwaæ, ale s³ów tworz¹cych dyskurs
moralny [...] u¿ywaæ w zdaniach rozpoczynaj¹cych siê w taki oto sposób:
«Nie chodzi o to, ¿e» [«...nie powinienem, ale o to, ¿e chcê»  K.S.]. Przypomina kogo, kto wie, jak u¿ywaæ s³owa «czarownica», ale w istnienie
czarownic nie wierzy; wie, jakie mog¹ byæ obowi¹zki [...] nie dopuszcza
istnienia jakichkolwiek70. Jedynie amoralista wybiórczy, który raz u¿ywa
jêzyka moralnego, a innym razem nie przestrzega jego formalnych w³asnoci, jest wewnêtrznie sprzeczny71. Bior¹c bowiem pod uwagê to, ¿e s¹dy
Hare (2001), s. 228.
Stwierdziæ, ¿e jaki akt jest moralnie neutralny, to zatem tyle, co jawnie powstrzymaæ siê od wyra¿enia pragnienia, by akty tego w³anie rodzaju mia³y miejsce we wszelkich tego rodzaju sytuacjach, albo pragnienia, by nie mia³y miejsca (...) Nietrudno wyobraziæ sobie stan umys³u kogo, kto nie ma ¿adnych uniwersalnych, a zatem i moralnych pragnieñ. Hare (2001), s. 231.
68
Zob. Hare (2001), s. 230.
69
Zob. Hare (2001), s. 228. Rozwi¹zania, którego u¿y³ Hare w The Language of Morals (rozró¿nienia na znaczenie ewaluatywne i cudzys³owowe), aby odnieæ siê do problemu akrazji, Michael Smith broni w zastosowaniu do problemu amoralisty. Wed³ug
niego sceptyczny amoralista to cz³owiek, który potrafi u¿ywaæ terminów i s¹dów moralnych, ale nie uchwytuje w pe³ni ich znaczenia. Aby uzasadniæ, i¿ nie jest to rozwi¹zanie
ad hoc, Smith odwo³a³ siê do analogii: tak jak uchwycenie znaczenia pojêcia czerwony wymaga posiadania pewnego stanu psychicznego  dowiadczenia czerwonoci 
tak samo uchwycenie znaczenia pojêæ moralnych wymaga posiadania innego stanu psychicznego, tj. motywacji do dzia³ania. Brink nies³usznie wiêc zak³ada, ¿e amoralici
trafnie uchwytuj¹ znaczenia s¹dów moralnych, nawet jeli nie posiadaj¹ motywacji.
Wed³ug Smitha teza internalizmu jest uzasadniona mocniej ni¿ przekonanie, ¿e amoralici spe³niaj¹ powy¿szy warunek. Zob. Smith (1994), s. 6671.
70
Hare (2001), s. 229
71
Hare (2001), s. 230232.
66
67
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moralne z koniecznoci musz¹ byæ uniwersalne, nie móg³by on spójnie
i szczerze raz powo³ywaæ siê na powinnoci i obowi¹zki, a przy innej okazji siebie z nich wykluczaæ.
Sposób wyjanienia amoralizmu przez Harea nie jest sprzeczny z prawami PIM1  PIM4. S¹ one bowiem regu³ami wewnêtrznymi moralnej gry
jêzykowej i nie mo¿e ich podwa¿yæ osoba, która w ogóle nie u¿ywa (lub
u¿ywa w niew³aciwy sposób) jêzyka moralnego. Co wiêcej, nawet jeli
przyjêlibymy definicjê amoralisty podan¹ przez Brinka, to w wietle etyki
Harea jego istnienie nie tyle sprzeciwia³oby siê zasadzie internalizmu, ile
blisko z ni¹ spokrewnionej zasadzie nadrzêdnoci (ZN)72:
ZN

Jeli kto szczerze u¿ywa jêzyka moralnego, to wszystkie zasady,
które s¹ w konflikcie z prawami moralnymi (np. zasady estetyczne,
egoistyczny interes w³asny, wybory ze wzglêdów politycznych czy
ekonomicznych), musi traktowaæ jako podrzêdne wobec zasad moralnych i w razie konfliktu je uchyliæ 73.

W wietle etyki Harea nie musimy równie¿ zak³adaæ, ¿e amoralista
jest osob¹ nieracjonaln¹74. Konsekwentne nieprzestrzeganie zasady nadrzêdnoci nie musi byæ bowiem dzia³aniem wewnêtrznie sprzecznym. Mo¿na
postanowiæ nie graæ w moralnoæ, lecz w quasi-moralnoæ (np. w tak¹
grê, w której nadrzêdnoæ nie obowi¹zuje i w której w pewnych wypadkach mo¿na przedk³adaæ racje egoistyczne nad etyczne).
Z drugiej jednak strony, choæ powy¿szy sposób wyjanienia postawy
amoralisty neutralizuje zarzut Brinka, znacznie os³abia on pozycjê uniwersalnego preskryptywizmu. Zdaniem MacIntyrea to, i¿ Hare dopuszcza
72
Mo¿na bowiem twierdziæ, ¿e amoralista to osoba, która jeli wydaje s¹d powinno
siê wykonaæ x w sytuacji C, posiada motyw dyspozycyjny do wykonania x, ale wiadomie przedk³ada inne motywy nad motyw moralny.
73
Traktowanie zasady jako nadrzêdnej sprowadza siê zatem do tego, ¿e pozwalamy,
by w razie konfliktu zawsze uchyla³a ona inne zasady, a tym samym, by uchyla³a wszelkie inne nakazy, tak¿e te, które nie poddaj¹ siê uniwersalizacji (np. zwyk³e pragnienia).
Hare (2001), s. 75.
74
Wed³ug Harea amoralista nie musi byæ wewnêtrznie sprzeczny  logika nie dostarcza nam argumentów przeciwko amoralistom konsekwentnym. To, czy Hare nazwa³by
takie osoby racjonalnymi, jest kwesti¹ odrêbn¹, któr¹ trudno rozstrzygn¹æ. Unika³ on
bowiem pojêcia racjonalnoci jako zbyt z³o¿onego i wieloznacznego. Na potrzeby niniejszego artyku³u przyjmujê jednak tak¹ interpretacjê za A. MacIntyrem.
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mo¿liwoæ bycia amoralist¹ bez popadania w irracjonalizm [...] implikuje
[...] ¿e u pod³o¿a wszelkich s¹dów moralnych znajduje siê raczej nieracjonalny, przedracjonalny wybór moralnoci ani¿eli stan amoralizmu. A zatem to, co zrazu zdawa³o siê stanowiskiem bêd¹cym bardziej adekwatnym
przeformu³owaniem Kantowskiego uto¿samienia wymogów moralnoci
z kategorycznymi wymogami rozumu praktycznego, okazuje siê  wbrew
intencjom i twierdzeniom Harea  bli¿sze w swych niezamierzonych implikacjach Kierkegaardowskiemu Alboalbo75. Powy¿sza konkluzja wydaje siê prawdziwa76: zdaniem Harea, osoby pos³uguj¹ce siê s¹dami moralnymi musz¹ to czyniæ zgodnie ze wszystkimi prawami pojêciowymi jêzyka moralnego pod zarzutem sprzecznoci logicznej lub b³êdnego uchwytywania znaczeñ, jednak jeli kto konsekwentnie nie chce u¿ywaæ jêzyka
moralnego, mo¿e tego nie czyniæ nie obawiaj¹c siê sprzecznoci. Równie¿
Hare traktowa³ powy¿sz¹ konsekwencjê jako s³aboæ swojej teorii. Próbowa³ wobec tego uzasadniaæ pogl¹d, ¿e warto byæ moralnym. Nie przedstawi³ jednak racji, na które ka¿dy rozumny podmiot musi siê zgodziæ  dowodu wyprowadzonego z analizy znaczeñ czy logiki. Odwo³ywa³ siê jedynie do empirycznych przekonañ na temat psychiki ludzi, wskazywa³ na
zwi¹zane z amoralizmem niebezpieczeñstwa, staraj¹c siê wykazaæ, i¿ rozwa¿nie (zgodnie z w³asnymi przekonaniami oraz we w³asnym, egoistycznym interesie77) jest byæ osob¹ moraln¹. Wed³ug niego logika nie mo¿e
prowadziæ nas przez ca³y czas od wiary w fakty pozamoralne do dyspozycji do dzia³ania. Mo¿emy wiêc wybraæ albo rozziew miêdzy przekonaniami dotycz¹cymi faktów a s¹dami moralnymi, tak jak to robi¹ preskryptywici, albo, co wol¹ deskryptywici, rozziew miêdzy s¹dami moralnymi
a dyspozycjami do dzia³ania, utrzymuj¹c cis³y zwi¹zek miêdzy przekonaniami dotycz¹cymi faktów a s¹dami moralnymi78 . Poniewa¿ Hare za bardziej uzasadniony uwa¿a³ preskryptywizm, przysta³ na brak koniecznego,
bezporedniego zwi¹zku miêdzy ocenami a faktami.

75
76
77
78

MacIntyre (2002), s. 20.
Przy za³o¿eniu, ¿e dzia³anie, które nie jest wewnêtrznie sprzeczne, jest racjonalne.
Zob. Hare (2001), s. 237.
Tam¿e, s. 237.
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MOTIVATIONAL INTERNALISM BY RICHARD HARE
Summary
Ethics of Richard M. Hare is widely considered as a classical example of the strong
internalistic theory of motivation: he is thought to believe that having a moral motive is a sufficient condition to act accordingly. However, strong internalism has
difficulties with explaining the phenomenon of acrasia and amoralism. For this
reason some critics charge him with developing a false theory of moral motivation.
In the article I present Hares answer to these questions by dividing the discussion
about motivation into three levels: semantical, epistemological, and ontological.
I also explain his concept of internal motivation and argue that his theory, contrary
to what his critics assume, may be called a weak motivational internalism.
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ANITA PACHOLIK-¯UROMSKA

FILOZOFIA DONALDA DAVIDSONA

Gerhard Preyer: Donald Davidsons Philosophy. From Radical Interpretation
to Radical Contextualism, Frankfurt am Main: Humanities Online 2006, ss. 323.

Donald Davidson, jeden z najwiêkszych filozofów XX wieku, którego pogl¹dy
wywar³y i nadal wywieraj¹ ogromny wp³yw na dyskusje tocz¹ce siê we wspó³czesnej filozofii analitycznej, pozostawi³ swój naukowy dorobek g³ównie w postaci
zbioru artyku³ów. Ka¿dy z tych artyku³ów stanowi odrêbn¹ ca³oæ, ale te¿ ka¿dy
z nich sk³ada siê na ca³okszta³t filozoficznego programu Davidsona, obejmuj¹cego
zunifikowan¹ teoriê jêzyka, umys³u i dzia³ania. Spektrum problematyki, któr¹ porusza³ Davidson, jest tak bogate, ¿e ka¿da próba ca³ociowego ujêcia jego filozofii
stanowi du¿e wyzwanie1.
Tym razem omówienia i analizy pogl¹dów filozoficznych Davidsona podejmuje siê Gerhard Preyer, choæ czyni to nie po raz pierwszy. Jego wczeniejsze prace znajduj¹ siê w zbiorach: Language, Mind and Epistemology. On Donald Davidsons Philosophy, red. G. Preyer, F. Siebelt, A. Ulfig (1994); The Contextualization
of Rationality, red. G. Preyer, G. Peter (2000); Logical Form and Language, red.

W Polsce filozofi¹ Donalda Davidsona zajmowa³a siê m.in. Urszula M. ¯egleñ.
Zob. np. U.M. ¯egleñ (red.), Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, jêzyku
i umyle, Lublin: TN KUL 1996 oraz U.M. ¯egleñ, Donald Davidson. Truth, Meaning
and Knowledge, London 1999.
1
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G. Preyer, G. Peter (2002); Materialismus, Anomaler Monismus und Mentale Kausaliät, red. R. Rogler, G. Preyer2.
Omawiana ksi¹¿ka Donald Davidsons Philosophy. From Radical Interpretation to Radical Contextualism jest czêci¹ projektu Protosociology, w ramach
którego realizowane s¹ badania w obszarze epistemologii i filozofii jêzyka3 . Ksi¹¿ka
sk³ada siê z trzech czêci: Radical Interpretation, Logical Form and Events; Primary Reasons, Body Movements and Actions oraz Radical Contextualism, które
wyczerpuj¹co referuj¹ i eksplikuj¹ stanowisko Davidsona, podaj¹c jednoczenie
jego specyficzne ujêcie.
Preyer szczególn¹ uwagê powiêca zunifikowanej teorii Davidsona (unified
theory), ³¹cz¹cej w sobie teoriê postaw propozycjonalnych, znaczenia i dzia³ania.
Jego celem jest pokazanie, jak te trzy sk³adowe teorie wspó³pracuj¹ ze sob¹ oraz
jakie s¹ konsekwencje tej wspó³pracy nie tylko dla dyskusji filozoficznych, ale
tak¿e, jak¹ rolê zunifikowana teoria odgrywa na gruncie interdyscyplinarnym. Maj¹c taki cel stawia tezê, zgodnie z któr¹ rdzeñ owej teorii stanowi zagadnienie radykalnej interpretacji (radical interpretation) i dopiero z niego wy³aniaj¹ siê kolejne
tematy podnoszone w filozofii Davidsona. Radykalna interpretacja stanowi jednak
problem, jeli rozpatruje siê j¹ w wietle radykalnego kontekstualizmu, g³oszonego
przez Preyera, który nie tylko omawia pogl¹dy Davidsona, ale te¿ problematyzuje
i pokazuje ich konsekwencje jako pod³o¿e dla w³asnych tez.
Punkt wyjcia rozwa¿añ stanowi ogólna prezentacja poszczególnych elementów filozofii Davidsona, które Preyer systematyzuje, zaczynaj¹c od teorii jêzyka
i k³ad¹c przy tym nacisk w³anie na radykaln¹ interpretacjê oraz teoriê prawdy i znaczenia. Nastêpnie omawia on zagadnienie racjonalnoci oraz zwi¹zanej z nim zasady ¿yczliwoci (principle of charity). Zunifikowana teoria zak³ada bowiem, ¿e racjonalnoæ jest pewn¹ epistemiczn¹ norm¹, ³¹cz¹c¹ teorie jêzyka, dzia³ania, decyzji, komunikacji i tego, co mentalne, poniewa¿, aby zrozumieæ zachowanie drugiej
osoby, musi istnieæ pewien podstawowy poziom racjonalnoci, pozwalaj¹cy ¿yczliwie zinterpretowaæ to zachowanie, przypisuj¹c mu pewn¹ sensownoæ i celowoæ. Poprzez zagadnienie racjonalnoci Preyer przechodzi do omówienia eksternalistycznego charakteru modelu radykalnej interpretacji. Jest to tzw. model triangulacji (triangulation) pomiêdzy nadawc¹, odbiorc¹ a wiatem. Zachodz¹ca miêdzy nimi relacja pozwala zinterpretowaæ zachowanie (wypowiedzi równie¿ stanoPolskie t³umaczenie artyku³u G. Preyera i E. Roglera, Anomalous Monism and Mental Causlity. On the Debate of Donald Davidsons Philosophy of the Mental uka¿e siê
w zbiorze Niemiecka wspó³czesna filozofia umys³u, red. A. Pacholik-¯uromska (w przygotowaniu).
3
Zob. www.protosociology.de.
2
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wi¹ rodzaj zachowañ) rozmówcy jako racjonalne. Model triangulacji (trójk¹ta epistemicznego) umo¿liwia indywiduowanie postaw propozycjonalnych i gwarantuje
ich obiektywne przypisywanie.
W tym miejscu Preyer stawia ciekaw¹ tezê, twierdz¹c, ¿e relacja, która, wed³ug Davidsona, zachodzi miêdzy interpretacj¹, racjonalnoci¹ a triangulacj¹, jest
wynikiem holistycznej teorii skoncentrowanej wokó³ zagadnienia prawdy (holistic
truth-centered theory)4. Podejmuje siê on próby pokazania, ¿e relacja ta nie jest
przypadkowa. Powi¹zanie teorii jêzyka (radykalna interpretacja) z teori¹ znaczenia
(referencja) i poznania (myl) stanowi, jak pisze autor, zwrot epistemologiczny
w filozofii Davidsona. Zwrot ten ma charakter antyfundacjonalistyczny, co oznacza, ¿e przekonania na temat w³asnych postaw propozycjonalnych s¹ podstaw¹ dla
interpretacji, ale nie dla wiedzy.
Umieszczenie radykalnej interpretacji w centrum zunifikowanej teorii rodzi
jednak problemy, jeli rozpatruje siê j¹ w podejciu kontekstualistycznym. Kontekstualizm w ujêciu Preyera nie jest teori¹ pragmatyczn¹, ale semantyczn¹, g³osz¹c¹,
¿e znaczenie wypowiedzi pojedynczego zdania s jest wyjaniane poprzez zdanie s*,
które s implikuje. Radykalnej interpretacji nie nale¿y jednak rozumieæ jako pewnego rodzaju inferencjalizmu. Teza ta, jak s¹dzi Preyer, stawia radykaln¹ interpretacjê
w nowym wietle. Davidson uwa¿a³ bowiem, ¿e podczas interpretacji wypowiedzi
odnosimy siê nie tylko do przekonañ, ale te¿ do kontekstu jêzykowego i spo³ecznego, stanowi¹cych ramy tego odniesienia. Odbiorca musi zatem ów kontekst rozumieæ. Przypisywanie postaw propozycjonalnach wymaga zatem pewnej referencjalnej przezroczystoci kontekstu semantycznego. Zdaniem Preyera radykalna interpretacja sprawia, ¿e referencja przestaje byæ transparentna. Trzeba zatem zawêziæ zadanie, które radykalna interpretacja ma spe³niaæ. Propozycja Preyera jest
nastêpuj¹ca: od wypowiedzi traktowanej jako pewne zdarzenie nale¿y odró¿niæ jej
treæ u(p), redeskrypcjê (redescription) odnosz¹c¹ siê do zbioru zdañ, które owa
wypowied implikuje oraz okolicznoci owej wypowiedzi. Preyer rozró¿nia zatem
treæ wypowiedzi u(p), wypowied jako zdarzenie oraz rzeczy i zdarzenia, które
spe³niaj¹ propozycjonaln¹ treæ wyra¿enia. Odwo³uj¹c siê przy tym do Davidsona
uwa¿a, ¿e ani jêzyk, ani komunikacja nie by³yby mo¿liwe bez prawdziwych wyra¿eñ czy ich spe³nionych funkcji. Adekwatna teoria znaczenia musi uwzglêdniaæ
postawê propozycjonaln¹ nadawcy, znaczenie jêzykowe i odniesienie sytuacyjne
jako odrêbne, ale jednoczenie zgodne ze sob¹ czynniki w tworzeniu i rozumieniu
znaczenia wypowiedzi (s. 282). Tworz¹ one bowiem pewien wzorzec, poprzez
który interpretuje siê dane zachowanie.

4

Termin wprowadzony przez Preyera.
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Ze zunifikowanej teorii Davidsona Preyer wywodzi tezê, ¿e jestemy czarnymi skrzynkami (black boxes), jeli chodzi o w pe³ni udan¹ interpretacjê. Jest ona
bowiem kwesti¹ poziomu, kontekstu, pewnych podstaw, które maj¹ na ni¹ wp³yw.
Nie da siê zatem ca³ociowo zrozumieæ rozmówcy. Takie z koniecznoci selektywne czynienie zachowania intelligibilnym nie wyklucza jednak obiektywnej prawdy.
Jestemy bowiem czarnymi skrzynkami na poziomie ontologicznym, ale nie epistemologicznym. Preyer wyra¿a przekonanie, ¿e bycie czarnymi skrzynkami na poziomie ontologicznym ma swoje odzwierciedlenie w racjonalizacji zachowañ. Nie
ma bowiem wyjanienia, w jaki sposób nasze postawy s¹ przyczyn¹ dzia³ania, które mo¿e byæ powodowane równie¿ w inny sposób.
Propozycja radykalnego kontekstualizmu w oparciu o filozofiê Davidsona
wydaje siê przekonuj¹ca. Rzetelne zreferowanie jego pogl¹dów stanowi bowiem
mocn¹ przes³ankê dla wniosków Preyera, choæ miejscami przejcie od tego, co g³osi Davidson, do tego, co ju¿ mówi autor, nie jest wyrane. Mimo to ksi¹¿ka Preyera
niew¹tpliwie stanowi istotny wk³ad w filozoficzn¹ dyskusjê tocz¹c¹ siê wokó³ pogl¹dów Davidsona. Szczegó³owo omawia bowiem poruszane przez Davidsona zagadnienia, ³¹czy je ze sob¹ i tworzy ich ca³ociowe ujêcie. Jej zaleta polega równie¿ na tym, ¿e proponuje nowe podejcie do wybranych zagadnieñ, umieszczaj¹c
je w nowym kontekcie badawczym.
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MARCIN D£UGOSZ

WPROWADZENIE DO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Marek J. Kasperski: Sztuczna Inteligencja. Droga do myl¹cych maszyn, Gliwice: Wydawnictwo Helion 2003, ss. 244.

Ksi¹¿ka Marka Jana Kasperskiego Sztuczna Inteligencja jest, jak czytamy we wstêpie, prac¹ o charakterze interdyscyplinarnym. Zagadnienie sztucznej inteligencji
(SI) wi¹¿e siê bezporednio z logik¹, informatyk¹, lingwistyk¹, psychologi¹, naukami o mózgu, jak i z filozofi¹, w zwi¹zku z czym Kasperski rozpatruje problem
SI z punktu widzenia ró¿nych nauk. Autor wspomina, ¿e inspiracj¹ do napisania
ksi¹¿ki by³y gocinne wyk³ady przeprowadzone na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu przez prof. Maxa Urchsa. Wyk³ady te zaowocowa³y ksi¹¿k¹ Maschine Körper, Geist. Eine Einführung in die Kognitionswissenschaft (Frankfurt
am Main: Klostermann Verlag 2002), która w znacznie rozszerzonej wersji uka¿e
siê nied³ugo na rynku polskim (Maszyna, cia³o, umys³).
Ksi¹¿ka Kasperskiego podzielona jest na trzy rozdzia³y zatytu³owane Wczoraj, Dzisiaj i Jutro. W pierwszym rozdziale Kasperski opisuje to, co wspó³czeni
badacze SI nazywaj¹ prehistori¹ tej dyscypliny. S¹ to ró¿ne próby wymodelowania
schematu dzia³ania ludzkiego umys³u ukazane z perspektywy czasu, próby, które,
jak sam autor napisa³, polega³y na szukaniu odpowiedzi na pytanie: czy cz³owiek
jest zdolny skonstruowaæ maszynê na wzór i podobieñstwo swoje? (s. 21). I tak
mo¿emy siê dowiedzieæ o mitologii staro¿ytnych Greków, którzy w takich opowieciach jak mit o stworzeniu Pandory, mit o Laodamii, mit o Pigmalionie czy mit
o Talosie i Dedalu rozpatrywali problem mo¿liwoci stworzenia przez cz³owieka
istoty, która by mu dorównywa³a. Jak zauwa¿a Kasperski, poruszany przez staro¿ytne i redniowieczne historie problem ma charakter ontologiczny, mo¿na go bowiem traktowaæ jako pytanie o mo¿liwoæ istnienia sztucznej inteligencji (s. 24).
Dalej autor pisze zarówno o filozoficznych podstawach SI, poruszaj¹c problem
dualizmu Kartezjañskiego, mechanicyzmu La Mettriego, jak i o praktycznych podstawach tej dyscypliny naukowej: stworzeniu maszyny licz¹cej przez Pascala, pró-
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bach stworzenia maszyny licz¹cej, jak i maszyny rozstrzygaj¹cej prawdziwoæ s¹dów Leibniza, maszyny analitycznej Babbagea, a tak¿e o problemie Lady Lovelance, która wspó³pracuj¹c z Babbageem przy próbie skonstruowania jego maszyny, stwierdzi³a, ¿e maszyna ta nigdy nie bêdzie mog³a wyjæ poza swój program,
czyli wytyczne, które ni¹ steruj¹.
W kolejnym rozdziale, zatytu³owanym Dzisiaj, Kasperski pisze o podstawach
wspó³czesnej SI, czyli o problemach sformu³owanych przez Alana Turinga, takich
jak to, w jaki sposób mo¿emy wyraziæ co, co jest nieskoñczone, za pomoc¹ skoñczonych rodków, oraz odpowied Turinga w postaci jego hipotetycznej maszyny,
która jest teoretycznym modelem ka¿dego komputera. Kasperski wspomina równie¿ o Johnie von Neumannie i jego pomyle nazywanym maszyn¹ z Princeton,
zak³adaj¹cym, ¿e zarówno program, jak i dane, którymi program operuje, powinny
byæ przechowywane w pamiêci sta³ej, za pomoc¹ kodu binarnego, co jest przedstawieniem modelu komputera u¿ywanego do dzi.
Istotny z filozoficznego punktu widzenia jest drugi podrozdzia³ drugiego rozdzia³u, zatytu³owany Test Turinga, w którym Kasperski przybli¿a jego kryteria, oraz
opisuje zarzuty rozwa¿ane przez samego Turinga, postawione przez jego krytyków,
a tak¿e konsekwencje testu dla badañ nad SI. Istotnym fragmentem jest Testament
Turinga, w którym znajdujemy opis mechanizmów, którymi maszyna pos³uguje siê
podczas gier planszowych, takie jak szachy czy warcaby, opis s³ynnego wród programistów problemu komiwoja¿era, jak i wykorzystania skryptów we wspó³czesnej rozrywce komputerowej. Jest tam zaprezentowane dowodzenie przez maszyny
twierdzeñ logiki i matematyki, mechanizmy i problemy zwi¹zane z rozpoznawaniem obrazów, uczeniem siê maszyn oraz analiza mowy i jêzyka przez komputery.
Dalej Kasperski przedstawia efekty badañ nad sztucznymi sieciami neuronowymi w ramach takich projektów, jak CAM-Brain czy Darwin III, oraz problem
intencjonalnoci i problem cia³a. Przedstawia tutaj spór miêdzy aprioryzmem a empiryzmem, problem rozwi¹zywania problemów poza wiadomoci¹ oraz motywacyjne czynniki inteligencji.
W rozdziale zatytu³owanym Jutro Kasperski pisze o przysz³oci badañ nad
SI i problemach, jakie s¹ zwi¹zane z t¹ tematyk¹. W podrozdziale Alternatywne
modele maszyn informatycznych przedstawia m.in. etyczny problem, który mo¿e
wyst¹pi w przysz³oci, zwi¹zany z teoretycznymi komputerami biologicznymi, których dzia³anie polega³oby na pracy przy u¿yciu kodu genetycznego. Dalej pisze
o korzyciach jak i zagro¿eniach wi¹¿¹cych siê z badaniami nad SI. W podsumowaniu swojej pracy definiuje osobno poszczególne typy maszyn myl¹cych w kontekcie historycznym oraz przedstawia mo¿liwoci i problemy zwi¹zane z ich konstruowaniem.
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Tematyka badañ nad SI jest o tyle trudna, ¿e chc¹c siê w tych badaniach rozeznaæ, potrzeba wiedzy z wielu, nieraz bardzo ró¿nych dyscyplin naukowych. Zaczynaj¹c lekturê ksi¹¿ki Kasperskiego, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e jej interdyscyplinarnoæ nie jest najlepszym rozwi¹zaniem w myl potocznego powiedzenia, ¿e
jeli co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Na koniec lektury okazuje siê
jednak, ¿e autor dobrze poradzi³ sobie z interdyscyplinarnoci¹  mamy tu wywa¿one proporcje miêdzy podejciem czysto filozoficznym a informatycznym czy technicznym. Niemniej jednak ksi¹¿ka ta jest tylko prób¹ przedstawienia ró¿nych faktów zwi¹zanych z badaniami nad SI, sama za niczego nowego do tej tematyki nie
wnosi. Dlatego te¿ ksi¹¿ka Sztuczna Inteligencja Kasperskiego jest raczej przeznaczona dla osób, które nie maj¹ jeszcze konkretnej wiedzy na temat badañ nad SI,
a które wiedzê tak¹ chcia³yby przyswoiæ w przystêpny i szybki sposób. Mo¿na j¹
poleciæ zarówno studentom filozofii, po to, by zapoznali siê z technicznymi aspektami badañ nad SI, jak i studentom informatyki, by mogli poznaæ podstawy filozoficzne tych badañ.

In Memoriam

211

Analiza i Egzystencja 5 (2007)
ISSN 1734-9923

IN MEMORIAM

PROFESOR JAN CZERKAWSKI
(19392007)

11 stycznia 2007 roku zmar³ w Lublinie Profesor Jan Czerkawski, wybitny historyk
filozofii, znakomity znawca filozofii nowo¿ytnej (zw³aszcza Renesansu, nowo¿ytnej scholastyki oraz racjonalizmu XVII i XVIII wieku). Autor wielu donios³ych
i oryginalnych publikacji naukowych, w tym zw³aszcza monograficznych studiów
dotycz¹cych filozofii Nicolasa Malebranchea, polskich scholastyków nowo¿ytnych
oraz studiów z zakresu teorii i metodologii historii filozofii.
Urodzony 24 czerwca 1939 roku w Kaliszu, przez ca³e swoje ¿ycie naukowe
i zawodowe zwi¹zany by³ z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Studia filozoficzne ukoñczy³ w roku 1963, pisz¹c pracê magistersk¹ na temat Gilsonowskiej
koncepcji historii filozofii. Doktorat uzyska³ w roku 1968 na podstawie rozprawy
Hanibala Rosselego renesansowa próba odnowy filozofii, napisanej pod kierunkiem wybitnego historyka filozofii, autora wielotomowej historii filozofii wieku
XV, Profesora Stefana Swie¿awskiego. Habilitacjê Profesor Czerkawski uzyska³
w roku 1977 na podstawie rozprawy Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce XVI i XVII wieku, za tytu³ naukowy profesora w roku 1993. Od chwili powo³ania na Wydziale Filozofii KUL Katedry Historii Filozofii Nowo¿ytnej i Wspó³czesnej w roku 1977 Profesor Czerkawski by³ jej kierownikiem, natomiast w niezwykle trudnych latach osiemdziesi¹tych pe³ni³ najpierw funkcjê prodziekana Wydzia³u Filozofii (19801983), a nastêpnie przez dwie kadencje (19831989) funkcjê
prorektora KUL.
Bêd¹c nie tylko wnikliwym badaczem i znakomitym organizatorem ¿ycia
naukowego, lecz tak¿e wybitnym dydaktykiem, Profesor Czerkawski wychowa³ kilka
pokoleñ historyków filozofii, znawców zarówno filozofii nowo¿ytnej jak i wspó³czesnej. Wypromowa³ dziewiêciu doktorów i ponad czterdziestu magistrów. Prowadzone przez Niego seminaria oraz wyk³ady stanowi³y prawdziw¹ szko³ê myle-
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nia zarówno historyczno-filozoficznego jak i filozoficznego, przygotowuj¹c s³uchaczy do samodzielnej pracy badawczej. Mistrzostwo dydaktyczne osi¹ga³y zw³aszcza wyk³ady monograficzne Profesora, dotycz¹ce najczêciej nowo¿ytnych systemów idealistycznych (Kartezjusza, Malebranchea i Leibniza). Znakomicie przygotowane pod wzglêdem warsztatowym, wyg³aszane przepiêkn¹ polszczyzn¹ sprawia³y wra¿enie gotowych monografii ksi¹¿kowych. ¯a³owaæ wypada, i¿ Profesor
nie zdecydowa³ siê na ich opublikowanie, w obliczu bowiem braku gruntownych
studiów historyczno-filozoficznych w Polsce nad filozofi¹ wieku XVII, stanowi³yby one niewyczerpane ród³o inspiracji dla kolejnych pokoleñ badaczy. Wypada
tylko mieæ nadziejê, i¿ pozostawione przez Profesora notatki do owych wyk³adów
uka¿¹ siê drukiem w jakim zbiorze prac pomiertnych.
Bêd¹c uczniem innego wybitnego historyka filozofii i filozofa, Stefana Swie¿awskiego, któremu powiêci³ jedn¹ z ostatnich swoich prac (Stefan Swie¿awski.
Osoba i dzie³o, red. Jan Czerkawski, Przemys³aw Gut, Lublin 2006), Profesor Czerkawski odró¿nia³ dwa modele uprawiania historii filozofii: historiê kultury filozoficznej oraz historiê problemów filozoficznych. Pierwsza traktuje filozofiê jako
jedn¹ z dziedzin kultury, istotnie powi¹zan¹ z innymi wymiarami ludzkiego ¿ycia,
druga natomiast polega na filozoficznej rekonstrukcji sposobów stawiania i rozstrzygania poszczególnych zagadnieñ filozoficznych, s³u¿¹c w ten sposób samej
filozofii jako racjonalnemu namys³owi nad ostatecznymi podstawami bytu, poznania i wartoci. Oba modele historii filozofii znalaz³y swoje odbicie w pracach Profesora. Do historii kultury filozoficznej zaliczyæ nale¿y studia nad dziejami humanizmu w XVI i XVII wieku w Polsce oraz koncepcjami godnoci cz³owieka, z kolei realizacjê modelu historii problemów filozoficznych stanowi¹ znakomite artyku³y na temat filozofii Malebranchea, sporów na temat punktu wyjcia filozofii
w ujêciu racjonalistów XVII wieku czy nowo¿ytnego idealizmu. Postawê historyczno-filozoficzn¹ Profesora Czerkawskiego cechowa³a przede wszystkim wiernoæ wobec analizowanych róde³. Badaj¹c jakikolwiek tekst, Profesor skrupulatnie dba³ o to, by  z jednej strony  wyznawane pogl¹dy filozoficzne nie rzutowa³y
na charakter interpretacji historyczno-filozoficznych, z drugiej  by studia historyczne ods³ania³y immanentn¹ logikê rozwoju problematyki filozoficznej, ukazuj¹c znaczenie poszczególnych rozwi¹zañ.
Postawê filozoficzn¹ Profesora Czerkawskiego cechowa³y, jak siê zdaje, przynajmniej cztery g³ówne idee.
Po pierwsze, racjonalizm, wyra¿aj¹cy siê przekonaniem, i¿ ostateczne ugruntowanie poznania mo¿e dokonaæ siê wy³¹cznie dziêki naturalnemu wiat³u rozumu. Racjonalizm ten nie mia³ jednak charakteru dogmatycznego. Przeciwnie, z jednej
strony by³ to racjonalizm krytyczny wobec w³asnych za³o¿eñ i podstaw, z drugiej 
otwarty na mo¿liwoæ dope³nienia poznania m¹droci¹ nadprzyrodzon¹. By³ to wiêc
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racjonalizm wiadomy zarówno wielkoci i godnoci ludzkiego rozumu, jak te¿
jego wielorakich ograniczeñ.
Po drugie, humanizm, pojmowany jako rzeczywista troska o ocalenie godnoci cz³owieka, pomimo najprzeró¿niejszych zagro¿eñ. Humanizm ten mia³ nie
tylko ród³a renesansowe, lecz by³ tak¿e zakorzeniony w rozwa¿aniach Pascala,
wyrastaj¹cych z przewiadczenia o nieskoñczonej wielkoci i nêdzy ludzkiej natury.
Po trzecie, subtelny  rzec mo¿na, arystokratyczny  sceptycyzm co do mo¿liwoci rozstrzygniêcia wszystkich kwestii teoretycznych (a tym bardziej praktycznych) w sposób ostateczny i niew¹tpliwy. Sceptycyzm ten, zbli¿ony do sceptycyzmu Cycerona, odznacza³ siê krytycznym dystansem wobec poszczególnych rozwi¹zañ filozoficznych, nigdy jednak nie prowadzi³ do utraty zaufania wobec ludzkiego rozumu.
Po czwarte, historyzm, wyrastaj¹cy z przekonania o niezwyk³ym bogactwie
ludzkiej natury ujawnionym w dziejach, nieprowadz¹cy jednak ani do relatywizmu, ani do heglowskiej wiary w ostateczny finalny stan, w którym wszystkie dramaty ludzkiej istoty zostan¹ rozwi¹zane. Historyzm ten stanowi³ raczej wypadkow¹
przekonania o nieuchronnej zmiennoci i skoñczonoci ludzkich przedsiêwziêæ,
która nie przekrela jednak rzeczywistego postêpu cz³owieka na drodze wiedzy
i m¹droci.
mieræ Profesora Czerkawskiego oznacza nie tylko odejcie b³yskotliwego
historyka filozofii i prawdziwego mistrza mylenia, lecz tak¿e cz³owieka, który swoj¹
heroiczn¹ postaw¹ w znoszeniu cierpienia wiadczy³, ¿e filozofia jest nie tylko profesj¹, lecz tak¿e sposobem ¿ycia. Nêkany w ostatnich kilkunastu latach cierpieniem fizycznym, znosi³ je mê¿nie i ze spokojem. Niekiedy przez wiele tygodni przykuty do ³ó¿ka wci¹¿ zaskakiwa³ niezwyk³ymi i oryginalnymi pomys³ami interpretacyjnymi dziejów filozofii oraz prawdziw¹ m¹droci¹, zrodzon¹ z g³êbi osobistego
dowiadczenia egzystencjalnego.
Ireneusz Ziemiñski
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FILOZOF POSTANALITYCZNY
RICHARD McKAY RORTY 4 X 19318 VI 2007

Pierwsze lata nowego wieku i tysi¹clecia zabieraj¹ nam stopniowo najlepszych
mylicieli i filozofów drugiej po³owy XX w. W czerwcu odszed³ kolejny z nich 
amerykañski intelektualista, który przez kilka ostatnich dekad prowokowa³, inspirowa³, ironizowa³, lecz przede wszystkim na ró¿ne sposoby uprawia³ i zmienia³
filozofiê oraz z zaanga¿owaniem zabiera³ g³os w sprawach publicznych.
Jako m³ody filozof Richard Rorty, wówczas profesor Uniwersytetu Princeton, z zainteresowaniem obserwowa³ przemiany dokonuj¹ce siê w rozwijaj¹cej siê
wówczas ekspansywnie filozofii analitycznej. Szczególnie zafascynowany by³ metafilozoficznym zwrotem lingwistycznym, którego zwolennicy uwa¿ali, ¿e dok³adne zbadanie sposobów u¿ycia jêzyka pozwoli uporaæ siê tradycyjn¹ epistemologiczn¹ i metafizyczn¹ problematyk¹ filozoficzn¹. Owocem tych m³odzieñczych
zainteresowañ i fascynacji by³a znakomicie zredagowana antologia The Linguistic
Turn. Essays in Philosophical Method (Chicago: The University of Chicago Press
1967, 1992), która do dzisiaj jest czêsto u¿ywana. Z czasem Rorty zacz¹³ mieæ
coraz wiêksze w¹tpliwoci co do prze³omowego charakteru zwrotu lingwistycznego i z rosn¹cym krytycyzmem odnosi³ siê filozofii analitycznej, uwa¿aj¹c, ¿e nie
zerwa³a ona bynajmniej z tradycyjnymi, nowo¿ytnymi problemami filozoficznymi,
lecz uporczywie i bezskutecznie stara³a siê je rozwi¹zywaæ, proponuj¹c m.in. w nowy
sposób odeprzeæ sceptycyzm, dostarczyæ ostatecznego fundamentu naszemu poznaniu, rozwi¹zaæ problem relacji umys³u do cia³a. Zdaniem Rortyego jest to z³a
strategia metafilozoficzna, gdy¿ tego rodzaju problemy filozoficzne nale¿y likwidowaæ i uniewa¿niaæ, pokazuj¹c rozmaite uwarunkowania historyczne ich powstawania, osobliwe za³o¿enia, które pozwalaj¹ na ich wygenerowanie itp. Walory takiej terapeutycznej metafilozofii Rorty ukaza³ z du¿ym rozmachem w swoim najbardziej znanym dziele Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton: Princeton
University Press 1979; Filozofia a zwierciad³o natury, t³um. M. Szczubia³ka, Warszawa: Wyd. Spacja 1994). By³o ono czêsto odczytywane jako ca³kowite zerwanie
Rortyego z tradycj¹ analityczn¹ i przy³¹czenie siê do chóru dekonstrukcjonistów
i postmodernistycznych wieszczów g³osz¹cych kres filozofii Zachodu, logocentryzmu, tyranii rozumu i innych rzekomych nieszczêæ ludzkoci. Aczkolwiek w¹tków takich mo¿na siê doszukaæ w popularnych wyst¹pieniach i wywiadach Rortyego, to nale¿y je raczej traktowaæ jako czêæ jego batalii o pozbawienie filozofii
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krêpuj¹cego j¹ gorsetu utartych kategorii i rozwi¹zañ. Rozwijaj¹c swoje pogl¹dy,
Rorty czerpa³ pe³nymi garciami z rodzimej tradycji filozoficznej, zarówno analitycznej (W.V. Quine, W. Sellars, D. Davidson), jak i pragmatycznej (J. Dewey).
Siêga³ równie¿ do filozofów kontynentalnych, a zw³aszcza do Martina Heideggera i Jacquesa Derridy. By³ te¿ mylicielem, który nie zamyka³ siê w stworzonym przez siebie wiecie intelektualnym, lecz chêtnie zabiera³ g³os na tematy spo³eczne i polityczne, zyskuj¹c pod tym wzglêdem status bliski temu, jaki kiedy posiadali John Dewey i Bertrand Russell. By³ zdecydowanym obroñc¹ liberalizmu,
odpowiednio rozumianego pañstwa opiekuñczego oraz wolnoci obywatelskich,
których w sferze publicznej w ¿adnym wypadku nie powinny krêpowaæ przekonania religijne.
We wstêpie do wydanego na pocz¹tku tego roku wyboru swoich najnowszych prac Rorty pisze: Profesjonalizacja filozofii, jej przekszta³cenie w dyscyplinê akademick¹ by³o z³em koniecznym. Jednak¿e zachêci³o to do podejmowania
prób przekszta³cenia filozofii w autonomiczn¹ quasi-naukê. Próbom tym nale¿y
siê przeciwstawiaæ. Im bardziej filozofia wspó³dzia³a z innymi ludzkimi aktywnociami  nie tylko z naukami przyrodniczymi, lecz tak¿e ze sztuk¹, literatur¹, religi¹ i polityk¹  tym bardziej nabiera znaczenia dla polityki kulturalnej i staje siê
bardziej u¿yteczna. Im bardziej d¹¿y do autonomii, na tym mniejsz¹ uwagê zas³uguje (Philosophy as Cultural Politics, Cambridge: Cambridge University Press
2007, s. X). Argumentuj¹c na rzecz takiej otwartej i wielorako interaktywnej filozofii, Rorty okaza³ siê znakomitym przedstawicielem myli postanalitycznej, w której
krytyka profesjonalizacji i uporczywego czynienia z filozofii nauki nie oznacza jej
deprecjacji, lecz stanowi próbê przywrócenia jej w³aciwego, chcia³oby siê powiedzieæ tradycyjnego, charakteru.
Rorty by³ cz³owiekiem o ogromnej pracowitoci i urzekaj¹cej skromnoci.
Chêtniej dyskutowa³ o pogl¹dach innych filozofów ni¿ o swoich w³asnych. Kiedy
po raz ostatni mia³em z nim przyjemnoæ rozmawiaæ, w trakcie konferencji o prawdzie i realizmie na Uniwersytecie St Andrews w czerwcu 2004 r., radzi³ mi, ¿e nie
warto powiêcaæ zbyt wiele uwagi jego ksi¹¿ce Filozofia a zwierciad³o natury, gdy¿
jest ju¿ przestarza³a. O¿ywi³ siê natomiast, kiedy rozmowa zesz³a na kwestie dotycz¹ce w³aciwego odczytania filozofii Wilfrida Sellarsa, jej oryginalnej kontynuacji przez Roberta B. Brandoma i sposobu, w jaki obecnie nale¿a³oby napisaæ historiê dwudziestowiecznej filozofii analitycznej.
Tadeusz Szubka

