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Nie stawiam starej, mêtnej tezy, wedle której z badaniem subiektywnoci wi¹¿e siê pewien paradoks samoodniesienia. Wed³ug mnie paradoksy takie nie nastrêczaj¹ ¿adnych trudnoci. Mo¿emy pos³ugiwaæ
siê oczami badaj¹c oko, mózgiem  badaj¹c mózg, wiadomoci¹ 
prowadz¹c badania nad wiadomoci¹, jêzykiem  gdy badamy jêzyk,
a subiektywnoci¹  gdy prowadzimy badania nad subiektywnoci¹.
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Unless a mental process is self-conscious there will be nothing it is
like to undergo the process, and it therefore cannot be a phenomenally
conscious process. [...] A minimal form of self-consciousness is a constant structural feature of conscious experience. It is the non-reflective
consciousness which renders the reflection possible.
Shaun Gallagher, Dan Zahavi

1. Samopoznanie i samowiedza  wstêpna charakterystyka
1.1. W popularnej literaturze filozoficznej czasami zamiennie u¿ywa
siê terminów: samopoznanie, samowiedza i samowiadomoæ. Jednak z uwagi na elementarne dystynkcje, jakie wprowadzono w tradycji analitycznej i fenomenologicznej, jest to zbyt daleko id¹ce uproszczenie.
Uwzglêdniaj¹c ró¿nice znaczeniowe zwi¹zane z technicznym u¿yciem terminów poznanie, wiedza i wiadomoæ, mo¿emy przenieæ je na ich
odpowiedniki zawieraj¹ce przedrostek samo-. Elementem wspólnym kategoriom samopoznania, samowiedzy i samowiadomoci jest moment samoodniesienia lub samozwrotnoci, który w ka¿dym wypadku realizuje siê
w nieco inny sposób i ma inaczej okrelony przedmiot (dotyczy to g³ównie
samowiadomoci)1.
1.2. Sporód wymienionych kategorii najbardziej ogólny charakter
ma samopoznanie. Jeli za cechê konstytutywn¹ poznania uznamy pozyskanie informacji o czym, to cech¹ konstytutywn¹ samopoznania bêdzie
pozyskanie informacji przez system poznawczy na temat samego siebie.
Przedmiotem samopoznania mog¹ byæ wszelkie zdarzenia, procesy oraz
stany zachodz¹ce w obrêbie samopoznaj¹cego siê systemu, a tak¿e relacje
i oddzia³ywania, w jakich pozostaje on z szeroko rozumianym rodowiskiem. Przy czym, inaczej poznajemy procesy zachodz¹ce w komórkach
naszego mózgu, inaczej subiektywne stany wiadome, jeszcze inaczej w³asn¹ przesz³oæ oraz relacje, w jakich pozostajemy ze rodowiskiem.
Niektóre rodzaje samopoznania wymagaj¹ udzia³u wiadomoci, inne
dokonuj¹ siê podprogowo. Mózg, jako system kontrolny organizmu, nie-

1
Przedrostek samo- mo¿e wskazywaæ na to, co jest przedmiotem poznania (poznanie
samego siebie) lub na sposób realizacji tego poznania (poznawanie siebie w³asnymi
rodkami, tj. bez udzia³u innych podmiotów lub narzêdzi poznania).
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ustannie pozyskuje informacje oraz tworzy wewnêtrzne reprezentacje procesów zachodz¹cych w naszych cia³ach bez ¿adnego udzia³u wiadomoci. Istotne jest to, ¿e ka¿dy akt samopoznania (wiadomy i niewiadomy)
ma charakter aspektowy, tzn. zawsze dotyczy tylko okrelonego fragmentu nas samych. W efekcie ca³ociowy model, jaki system poznawczy konstruuje na swój temat, zmienia siê w czasie, stanowi¹c syntezê ujêæ cz¹stkowych. Samopoznawanie jest procesem, który nigdy siê nie koñczy. Nie
mo¿na znaæ siebie w sposób adekwatny (ca³kowity). Zawsze pozostaje pewien horyzont wykraczaj¹cy poza zakres aktualnego samopoznania2.
1.3. Mówi¹c o samopoznaniu mo¿na mieæ na uwadze czynnoæ pozyskiwania informacji o sobie samym (samopoznawanie) b¹d wytwór tej¿e
czynnoci. Wytworami czynnoci samopoznawania s¹ ró¿nego rodzaju autoreprezentacje  wyobra¿enia, pojêcia, s¹dy, teorie oraz modele, jakie system poznawczy generuje na swój temat. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e co najmniej niektóre sporód tworzonych przez nas autoreprezentacji mog¹ byæ
b³êdne b¹d fa³szywe. Samopoznanie nie jest jednowartociowe, lecz dopuszcza mo¿liwoæ wyst¹pienia b³êdów poznawczych. Zarówno indywidualne systemy poznawcze, jak i ca³e spo³ecznoci, mog¹ wytwarzaæ b³êdne reprezentacje na swój temat.
Nasze subiektywne przekonanie o dobrej znajomoci siebie czêsto
okazuje siê iluzoryczne. Znane s¹ efekty wypierania informacji na swój
temat, pielêgnowania autoiluzji, produkowania fa³szywych wspomnieñ czy
wyranego samozak³amania [self-deception]. Wiadomo, ¿e uszkodzenie
okrelonych partii mózgu skutkuje os³abieniem lub zanikiem niektórych
form samopoznania. Natomiast poznanie tzw. w³asnoci dyspozycyjnych
jest mo¿liwe tylko w szczególnych sytuacjach, w interakcji ze rodowiskiem
naturalnym i spo³ecznym (w myl zasady: na tyle siebie znamy, na ile zostalimy sprawdzeni).
1.4. Poszczególne systemy poznawcze mog¹ dysponowaæ ró¿n¹ kompetencj¹ samopoznawcz¹. W grê wchodz¹ tu: (a) ró¿nice miêdzy indywiduami w obrêbie gatunku (przedmiot zainteresowania psychologii ró¿nic
indywidualnych); (b) ró¿nice miêdzy indywiduami nale¿¹cymi do ró¿nych
gatunków (przedmiot zainteresowania psychologii ewolucyjnej i porów-

O rozmaitych ograniczeniach samopoznania z punktu widzenia psychologii poznawczej i ewolucyjnej interesuj¹co pisze E. Nêcka (2007).
2
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nawczej); (c) ró¿nice miêdzy fazami rozwojowymi danego indywiduum
(przedmiot zainteresowania psychologii rozwojowej).
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zdolnoæ do samopoznania jest stopniowalna w aspekcie ewolucyjnym i rozwojowym, osobniczym i gatunkowym3.
Obecnie nie budzi kontrowersji twierdzenie, i¿ nie tylko cz³owiek dysponuje zdolnoci¹ do samopoznania, chocia¿ formy samopoznania dostêpne
cz³owiekowi s¹ pod wieloma wzglêdami wyj¹tkowe w przyrodzie. Zakres
i rodzaj samopoznania, jakim dysponuje okrelony system poznawczy, zale¿y w decyduj¹cej mierze od jego wewnêtrznej organizacji. Nasza ewolucyjnie wygenerowana architektura poznawcza nie tylko czyni mo¿liwym
samopoznanie, ale równie¿ wyznacza jego granice.
1.5. Przez samowiedzê rozumiem rezultat czynnoci samopoznawania spe³niaj¹cy trzy warunki:
 samowiedza ma charakter pojêciowy i propozycjonalny (mo¿e zostaæ wyra¿ona w postaci twierdzeñ lub teorii, co zak³ada dysponowanie kompetencj¹ jêzykow¹ oraz zdolnoci¹ do kategoryzacji
w³asnych stanów wewnêtrznych);
 samowiedza winna byæ odpowiednio uzasadniona (podlega wiêc
intersubiektywnym normom epistemicznym i kryteriom akceptowalnoci);
 samowiedza jest prawdziwa lub przynajmniej pretenduje do prawdziwoci (nie uznamy za przejaw samowiedzy b³êdnej reprezentacji propozycjonalnej, jak¹ system poznawczy wytworzy³ na swój
temat).
3
Ró¿ni autorzy formu³uj¹ odmienne hipotezy na temat stopni oraz faz rozwojowych
systemów zdolnych do samopoznania i samowiadomoci. Na ogó³ przyjmuje siê, ¿e
rozwój ontogenetyczny odtwarza co najmniej niektóre cechy filogenezy. K. Lambert
(1986) wyró¿nia nastêpuj¹ce poziomy organizacji wiadomoci, z jakimi spotykamy siê
w przyrodzie: (a) protowiadomoæ (czucie, pobudliwoæ, reaktywnoæ); (b) zdolnoæ
do instynktownych zachowañ o rudymentarnej plastycznoci (szablonowe zachowania,
przekazywanie sygna³ów); (c) wiadomoæ prosta, przytomnoæ (bezosobowa umys³owoæ sensomotoryczna, zdolnoæ do prymitywnej komunikacji); (d) zacz¹tki samowiadomoci (elementarne poczucie w³asnego ja, pocz¹tki mowy i mylenia); (e) rozwiniêta
samowiadomoæ (pe³na osobowoæ, mowa, mylenie abstrakcyjne, wiadomoæ bycia
wiadomym); (f) nadwiadomoæ, inwencja twórcza (natchnienie, wgl¹d, olnienie). Powy¿sza lista wymaga uzupe³nienia i modyfikacji. Ukazuje ona w wielkim uproszczeniu,
w jaki sposób poszczególne funkcje, kompetencje oraz zdolnoci poznawcze wy³aniaj¹
siê w toku procesów ewolucyjno-rozwojowych z form bardziej podstawowych.
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Podobnie jak w wypadku samopoznania, przedmiotem samowiedzy
mog¹ byæ ró¿ne aspekty lub poziomy organizacji systemu poznawczego:
od bazowego poziomu cz¹stek-atomów-moleku³-komórek, z których wszyscy jestemy zbudowani, przez mechanizmy neurobiologiczne i obliczeniowe, po wiadomoæ, kontekstowo determinowane treci umys³owe oraz
indywidualny profil osobowy. Skoro zakres samowiedzy rozci¹ga siê na
wszystkie poziomy organizacji systemu poznawczego, ma ona nieuchronnie charakter cz¹stkowy. Nikt nie mo¿e mieæ kompletnej wiedzy na swój
temat. Poniewa¿ nie ma takiej odmiany samopoznania, za pomoc¹ którego
uzyskiwalibymy ca³ociow¹ i wyczerpuj¹c¹ samowiedzê, zatem siebie
samych mo¿emy znaæ lepiej lub gorzej, w sposób powierzchowny lub g³êboki  podobnie jak inne obiekty wystêpuj¹ce we Wszechwiecie.
1.6. Tym, co niew¹tpliwie wyró¿nia ludzkie systemy poznawcze sporód innych systemów poznawczych wystêpuj¹cych w przyrodzie, jest mo¿liwoæ badania w³asnych czynnoci poznawczych oraz krytycznej oceny
ich wytworów. Dysponujemy wiedz¹ drugiego rzêdu na temat w³asnych
stanów epistemicznych  poznajemy w³asne poznawanie oraz uzyskujemy
wiedzê na temat statusu epistemologicznego posiadanej wiedzy (por. Gertler 2003, s. 121). Co wiêcej, rezultaty samopoznania poddajemy krytycznej ocenie w oparciu o intersubiektywne kryteria, co czyni z nas systemy
racjonalne, zdolne do korekty naszych schematów poznawczych oraz umys³owych modeli wiata i samych siebie.
Bez dystansu poznawczego, jaki wprowadza zdolnoæ do samopoznania i samowiedzy, nie by³oby racjonalnoci poznawczej. Hipotetyczne
jednowymiarowe systemy poznawcze, odbieraj¹ce i przekszta³caj¹ce informacje nap³ywaj¹ce ze rodowiska zgodnie z najlepszymi algorytmami poznawczymi, lecz niedysponuj¹ce ¿adnym samoodniesieniem, by³yby niezdolne do realizacji jakiejkolwiek formy krytycznego, racjonalnego poznania. W szczególnoci za by³yby niezdolne do uprawiania nauki i filozofii. Jeli w przysz³oci zostan¹ wytworzone sztuczne systemy poznawcze dysponuj¹ce zdolnoci¹ do krytycznej oceny i modyfikacji w³asnych
rezultatów poznawczych, bêd¹ dysponowaæ mechanizmami poznawczego samoodniesienia i samokontroli. Jeli przy tym zdarzy im siê pope³niaæ b³êdy poznawcze (tak¿e na temat w³asnych stanów wewnêtrznych),
identyfikowaæ je i korygowaæ w oparciu o intersubiektywnie zadane kryteria, bêdziemy wówczas mieli prawo przypisaæ im cechê racjonalnoci
poznawczej.
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2. Odmiany samowiadomoci. Intuicja prze¿ywania
jako (samo)wiadomoæ nierefleksyjna
2.1. Przez samowiadomoæ rozumiem bezporednie (nieinferencyjne), pierwszoosobowe poznanie w³asnych stanów wiadomych4. Standardowo  w literaturze fenomenologicznej (por. Stêpieñ 1999, s. 137138)
 wyró¿nia siê cztery rodzaje samowiadomoci:
 spostrze¿enie wewnêtrzne (introspekcja, reflexio in actu signato) 
aktowo zorganizowana wiadomoæ innej czynnoci lub stanu wiadomego;
 retrospekcjê  aktowo zorganizowana wiadomoæ innej czynnoci wiadomej spe³nionej w przesz³oci;
 spostrze¿enie immanentne  modyfikacja spostrze¿enia wewnêtrznego za pomoc¹ (ró¿nie interpretowanego) zabiegu redukcji transcendentalnej;
 proste prze¿ywanie  nieaktowy sk³adnik ka¿dego aktu wiadomoci (reflexio in actu exercito, reflexio concomitans).
W dalszym ci¹gu skupiê siê na ostatnim z wymienionych rodzajów
samowiadomoci, zw³aszcza za na jego specyficznej odmianie, jak¹ jest
intuicja prze¿ywania.
2.2. Pojêcie intuicji prze¿ywania wprowadzi³ Roman Ingarden (1921/
1971) w rozprawie Niebezpieczeñstwo petitionis principii w teorii poznania. Polski fenomenolog, nawi¹zuj¹c do analiz Franza Brentana i Edmunda Husserla, stara³ siê wykazaæ, ¿e fa³szywe jest twierdzenie, i¿ poznanie
aktu poznawczego pierwszego rzêdu jest mo¿liwe tylko i wy³¹cznie za pomoc¹ aktu poznawczego drugiego rzêdu. Intuicja prze¿ywania mia³a byæ
nieaktow¹ odmian¹ samowiadomoci (samopoznania) aktu poznawczego
ujmowanego bezporednio w trakcie jego spe³niania. Ingardena interesoA.B. Stêpieñ (1999, s. 137) nieco szerzej definiuje samowiadomoæ jako wszelkie
bezporednie poznanie psychiki podmiotu poznaj¹cego. Przy czym, to, co psychiczne,
autor interpretuje jako z³o¿one z trzech warstw, których poszczególne sk³adniki i fazy
mog¹ byæ ujmowane w samowiadomoci. Tymi warstwami s¹: (a) strumieñ wiadomoci, którego faz¹ jest aktualne prze¿ycie; (b) sprawnoci i dyspozycje umys³owe; (c) Ja 
podmiot strumienia prze¿yæ, czyli spe³niacz czynnoci umys³owych (wiadomy siebie
w prostym prze¿ywaniu i aktowo zorganizowanej refleksji, zachowuj¹cy identycznoæ
w czasie mimo przerw w strumieniu wiadomoci).
4
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wa³a g³ównie rola epistemologiczna tej postaci samowiadomoci. Zak³ada³ on, ¿e nieaktowa samowiadomoæ: (a) dostarcza poznania niepow¹tpiewalnego (nie mo¿na nie prze¿ywaæ tego, co siê prze¿ywa); (b) chroni
przed niebezpieczeñstwem b³êdu petitionis principii w teorii poznania.
Mimo ¿e stanowisko epistemologiczne Ingardena spotka³o siê z dobrze uzasadnion¹ krytyk¹, uwa¿am, ¿e jego analizy zawieraj¹ kilka interesuj¹cych spostrze¿eñ dotycz¹cych struktury samowiadomoci. Pozostawiaj¹c na boku w¹tek epistemologiczny, w dalszym ci¹gu zajmê siê intuicj¹ prze¿ywania z perspektywy wspó³czesnej filozofii umys³u, a mówi¹c
dok³adniej  z perspektywy ontologii (samo)wiadomoci.
2.3. Jak g³osi fenomenologiczny konsensus (por. Stêpieñ 1999, s. 128
129), w strukturze ka¿dego aktu wiadomoci  mo¿e to byæ wiadome
wyobra¿anie sobie czego, mylenie o czym lub spostrzeganie czego 
da siê wyró¿niæ kilka niesamodzielnych momentów, z których najwa¿niejsze to:
 treæ intencjonalna decyduj¹ca o odniesieniu aktu;
 moment intencji lub skierowania na okrelony przedmiot;
 jakoæ aktu, czyli sposób, w jaki akt odnosi siê do swego przedmiotu (spostrze¿eniowo, wyobra¿eniowo, przypomnieniowo etc.);
 retencja i protencja wi¹¿¹ce aktualnie spe³niany akt z bezporednio wczeniejszymi i bezporednio póniejszymi fazami strumienia wiadomoci;
 egotyczna orientacja polegaj¹ca na tym, ¿e ka¿dy akt wiadomoci
jest zwi¹zany z okrelonym podmiotem (ka¿dy akt wiadomoci
jest czyim aktem);
 moment prze¿ywania (prosta samowiadomoæ w³anie spe³nianego aktu wiadomoci przez okrelony podmiot).
2.4. Zdaniem fenomenologów o wiadomociowym charakterze aktu
wiadomoci decyduje moment prze¿ywania. Termin prze¿ywanie jest
t³umaczeniem niemieckiego s³owa Durchleben, które w potocznym jêzyku
niemieckim ma nieco inne znaczenie od tego, jakie uzyska³o na gruncie
fenomenologii5. Tak¿e w jêzyku polskim odró¿nia siê nacechowany psychologicznie termin prze¿ycie od terminu stricte fenomenologicznego,
Zwraca na to uwagê Danuta Gierulanka, t³umacz rzeczonej rozprawy Ingardena.
Por. Ingarden (1971, s. 365, przypis oznaczony gwiazdk¹).
5
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jakim jest prze¿ywanie. Nazwa prze¿ywanie oznacza szczególny sposób, w jaki uwiadamiamy sobie akty naszej wiadomoci, ich zawartoæ
i egotyczn¹ orientacjê. Jest to przedrefleksyjna, nieaktowa postaæ samowiadomoci towarzysz¹ca ka¿demu aktowi wiadomemu. Najwy¿szy stopieñ intensywnoci prze¿ywania Ingarden nazywa intuicj¹ prze¿ywania.
Oto jego wypowied na powy¿szy temat:
Najwiêksze mo¿liwe rozjanienie aktu wiadomociowego, rozumianego jako akt w trakcie jego spe³niania, nazywamy intuitywnym prze¿ywaniem aktu albo intuicj¹ prze¿ywania. [...] Intuitywnie prze¿ywane
akty przez sam fakt, ¿e s¹ tak prze¿ywane, dochodz¹ do wiadomoci podmiotu poznaj¹cego. Chocia¿ przy intuitywnie prze¿ywanych
aktach nie mo¿emy oddzielaæ aktu i przedmiotu w sensie samodzielnych jednostek, musimy uwa¿aæ intuitywne prze¿ywanie aktów
za poznanie tych¿e aktów (Ingarden 1971, s. 376).

2.5. W Sporze o istnienie wiata Ingarden pisa³, ¿e prze¿ywaæ to
tyle, co mieæ wiadomoæ aktów wiadomoci, a w granicznym przypadku tak¿e mieæ wiadomoæ doznawania (1987, t. II. cz. 1, s. 167). Nie
nale¿y myliæ doznawania z prze¿ywaniem. Doznawanie treci wra¿eniowych, o ile ma charakter wiadomociowy, równie¿ musi byæ prze¿ywane. Prze¿ywanie doznawania treci wra¿eniowych jest najbardziej rudymentarn¹ postaci¹ prze¿ywania. Jednak samo prze¿ywanie, jako niesamodzielny element aktu wiadomego, towarzyszy wszelkim postaciom aktowo zorganizowanej wiadomoci  wiadomej percepcji, wiadomemu wyobra¿aniu sobie czego, wiadomemu myleniu o czym, wiadomym aktom decyzyjnym czy wiadomej kontroli zachowania.
W przekonaniu Ingardena jedna z g³ównych ró¿nic miêdzy samowiadomoci¹ aktow¹ (refleksj¹) a samowiadomoci¹ nieaktow¹ (prostym prze¿ywaniem) polega na tym, ¿e przedmiot samowiadomoci aktowej pozostaje wobec niej w relacji s³abej transcendencji strukturalnej. Z transcendencj¹ strukturaln¹  przedmiotu wobec aktu wiadomoci  mamy do czynienia wówczas, gdy ¿adna w³asnoæ przedmiotu nie jest w³asnoci¹ skierowanego na ten przedmiot aktu wiadomoci6. Innymi s³owy, transcendencja strukturalna wymaga istnienia dwóch odrêbnych podmiotów w³as6
Na temat ró¿nych pojêæ transcendencji przedmiotu wzglêdem wiadomoci por. Ingarden (1987, t. II, cz. 1, s. 207211).
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noci. Jest to oczywiste w wypadku wiadomego aktu spostrzegania i jego
przedmiotu oraz wiadomego aktu twórczego i przedmiotu czysto intencjonalnego. Równie¿ przedmiot tzw. spostrze¿enia immanentnego (a tak¿e
introspekcji), którym jest inny akt wiadomoci, jest wobec tego¿ spostrze¿enia strukturalnie transcendentny.
Natomiast zupe³nie inny charakter ma relacja miêdzy prze¿ywaniem
a tym, co prze¿ywane, poniewa¿ mamy tu do czynienia z jednym podmiotem w³asnoci. W samym prze¿ywaniu nie ma wyranie zarysowanego
momentu intencji charakterystycznego dla aktowo zorganizowanej samowiadomoci refleksyjnej. To, co prze¿ywane jako prze¿ywane, nie jest tematem czy przedmiotem naszej uwagi. Prze¿ywanie jest immanentnym
momentem aktualnie spe³nianego aktu wiadomoci, który dziêki niemu
jest poznawczo dostêpny podmiotowi w sposób nieanga¿uj¹cy aktowo zorganizowanej refleksji. Intuicja prze¿ywania jest wiêc przedrefleksyjn¹ form¹ samowiadomoci.
2.6. W ka¿dym akcie wiadomoci wystêpuje dwojaki rodzaj uwiadamiania. Z jednej strony mamy aktowo zorganizowan¹ wiadomoæ przedmiotu, z drugiej za prost¹ samowiadomoæ w³anie spe³nianego aktu. Aktowo zorganizowana wiadomoæ jest swoicie dwubiegunowa  jest jednoczenie zorientowana przedmiotowo i samozwrotna. Przy czym nieaktowo uwiadamiamy sobie, czyli prze¿ywamy, nie tylko zachodzenie aktów
wiadomoci, ale tak¿e zachodzenie doznawania, nastrojów, wiadomoci
t³a oraz momentu egotycznej orientacji. Nieaktowo uwiadamiamy sobie
w³anie mijaj¹c¹ i w³anie nadchodz¹c¹ chwilê  w przeciwieñstwie do przypomnienia i przewidywania (antycypacji), które maj¹ wyranie aktowy (intencjonalny) charakter.
Prze¿ywanie wystêpuje tak¿e w wypadku aktów wiadomoci drugiego rzêdu, a wiêc w wypadku refleksji, do której zalicza siê introspekcjê
i jej zmodyfikowan¹ wersjê, czyli spostrze¿enie immanentne. Prze¿ywanie
niczym cieñ towarzyszy wszystkim odmianom wiadomoci. Innymi s³owy: nie ma wiadomoci bez prostej samowiadomoci. Nasuwa siê w zwi¹zku z tym sugestia, aby moment prze¿ywania uznaæ za konstytutywny element wszelkiej postaci wiadomoci (por. Stêpieñ 1999, s. 129). To dziêki
niemu ujawniaj¹ siê inne sk³adniki aktu  zawartoæ treciowa, egotyczna
orientacja, przedmiotowe odniesienie oraz struktura retencyjno-protencyjna, które nastêpnie mo¿emy badaæ za pomoc¹ aktowo zorganizowanej samowiadomoci.
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Prze¿ywanie pe³ni wobec refleksji rolê naprowadzaj¹c¹ i motywacyjn¹. Tylko takie informacje, do których mamy dostêp prze¿ywaniowy, mo¿emy nastêpnie tematyzowaæ, czyni¹c z nich przedmiot uwa¿nej i systematycznej refleksji. Istnienie prostej, nieaktowej samowiadomoci jest
warunkiem mo¿liwoci spe³niania aktów wiadomych: pierwszego i wy¿szych rzêdów. Prze¿ywanie stanowi wiadomociow¹ (subiektywn¹, podmiotow¹) stronê wszelkich aktów wiadomych. Bez momentu prze¿ywania w ogóle nie by³oby wiadomoci  co najwy¿ej niewiadomy odbiór
i przetwarzanie informacji przez wyspecjalizowane orodki (modu³y) naszego mózgu.

3. wiadomoæ fenomenalna
jako (samo)wiadomoæ nierefleksyjna
3.1. Na istnienie nierefleksyjnej (lub przedrefleksyjnej) postaci samowiadomoci zwracali uwagê niemal wszyscy wybitni fenomenolodzy:
E. Husserl, R. Ingarden, M. Merleau-Ponty, J.P. Sartre czy M. Heiddegger7. Zbli¿onym (chocia¿ nie identycznym co do treci!) pojêciem samowiadomoci pos³ugiwa³ siê wczeniej Brentano, wed³ug którego wszystkie akty wiadomoci maj¹ charakter samozwrotny. Mówi¹c nieco dok³adniej, ka¿dy akt wiadomoci ma dwa przedmioty: pierwotny i wtórny. Przedmiotem pierwotnym jest to, na co akt wiadomoci jest skierowany, za
przedmiotem wtórnym jest sam ten akt. Gdy wiadomie spostrzegamy ró¿ê
lub s³uchamy melodii, stanowi¹ one przedmioty pierwotne naszej wiadomoci. Jednak w trakcie spe³niania tych aktów równolegle uwiadamiamy
sobie ich zachodzenie  wzrokowe dowiadczenie ró¿y oraz s³uchowe dowiadczenie melodii stanowi¹ przedmioty wtórne naszej wiadomoci. Jak
pisze Brentano:
Ka¿dy, choæby jak najbardziej prosty akt psychiczny ma zatem podwójny
obiekt: pierwotny i wtórny. Na przyk³ad najprostszy akt, w którym co
s³yszymy, ma za swój obiekt pierwotny s³yszany dwiêk, a za obiekt
wtórny  sam siebie, psychiczny fenomen, w którym ten dwiêk jest
s³yszany (1999, s. 223).
7

Por. Gallagher, Zahavi (2006, s. 13).
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Miêdzy ujêciem cechy samozwrotnoci wiadomoci przez Brentana
a ujêciem fenomenologów istnieje subtelna ró¿nica polegaj¹ca na tym, ¿e
fenomenolodzy twierdz¹, i¿ prosta samowiadomoæ w³anie spe³nianego
aktu nie ma charakteru intencjonalnego (przedmiotowego) odniesienia.
Nierefleksyjna samowiadomoæ nie uprzedmiotawia (nie tematyzuje, nie
czyni przedmiotem uwagi) uwiadamianego aktu ani ¿adnego jego sk³adnika. Jej realizacja nie polega na zajêciu postawy zewnêtrznego obserwatora w stosunku do spe³nianych aktów, jak to ma miejsce w typowej introspekcji. wiadome dowiadczenie jest samowiadome nie bêd¹c przedmiotem aktowo zorganizowanej samowiadomoci (refleksji)8.
3.2. Pojêcie samowiadomoci nierefleksyjnej pozostaje w bliskim
zwi¹zku z opisami samowiadomoci formu³owanymi przez niektórych analityków, psychologów i kognitywistów. W literaturze przedmiotu funkcjonuj¹ takie terminy, jak: pre-reflective self-consciousness, pre-reflective selfawareness, implicit self-awareness czy phenomenal consciousness. Przybli¿aj¹c zjawisko oznaczone za pomoc¹ wymienionych terminów, powiada
siê, ¿e: (a) wiadomemu dowiadczeniu czego zawsze towarzyszy spe³niane pierwszoosobowo subiektywne poczucie dowiadczania; (b) ka¿de
wiadome dowiadczenie charakteryzuje okrelona jakoæ fenomenalna lub
quale; (c) ka¿dej postaci wiadomoci towarzyszy specyficzne prze¿ycie
polegaj¹ce na tym, jak to jest byæ wiadomym x-a.
W tym kontekcie wprowadza siê wa¿ne pojêcia: wiadomoci fenomenalnej, fenomenalnej informacji oraz fenomenalnej przestrzeni wiadomego dowiadczenia (por. Chalmers 1996; Poczobut 2005). Ze wiadomoci¹ fenomenaln¹ mamy do czynienia w wypadku wszelkich manifestacji
wiadomoci  w doznawaniu wra¿eñ cielesnych, percepcji zmys³owej,
myleniu, wyobra¿aniu sobie, przypominaniu, po¿¹daniu, nienawici czy
w wiadomie spe³nianych czynnociach twórczych. W ka¿dym z wymienionych stanów i/lub aktów wiadomoci, oprócz aspektu przedmiotowego lub
quasi-przedmiotowego, wystêpuje tak¿e subiektywna jakoæ zwi¹zana z tym,
jak to jest mieæ doznanie bólu, poczucie smaku czekolady, prze¿ycie mylenia o czym etc. Owa subiektywna jakoæ dana jest wy³¹cznie z perspektywy
pierwszoosobowej, za jej ujêcie nie wymaga udzia³u introspekcji.

Na temat ró¿nic i podobieñstw miêdzy ujêciem Brentana i fenomenologów interesuj¹co pisz¹: Gallagher i Zahavi (2006, s. 34), Kriegel (2006).
8
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Jak zauwa¿aj¹ S. Gallagher i D. Zahavi (2006, s. 2), pierwszoosobowe dowiadczenie daje nam bezporedni (nieinferencyjny) dostêp do samych siebie. wiadomoæ fenomenalna zawsze zak³ada minimaln¹ postaæ
samowiadomoci. Gdyby stan umys³owy nie posiada³ prostej samowiadomoci, nie by³oby równie¿ czego takiego, jak dowiadczanie tego stanu, a zatem nie by³by to stan fenomenalnie wiadomy.
3.3. Równie¿ A. Goldman (1970, s. 96) zwraca uwagê na istnienie
przedrefleksyjnej samowiadomoci. Jego zdaniem w procesie wiadomego mylenia o x-ie obecna jest rudymentarna samowiadomoæ tego, ¿e
mylimy o x-ie. Nie ma tu jednak ¿adnej refleksji. Gdy mylimy o x-ie,
nasz umys³ i nasza uwaga skupiaj¹ siê na x-ie, a nie na samej czynnoci
mylenia o x-ie. A jednak czynnoci wiadomego mylenia zawsze towarzyszy przedrefleksyjna postaæ samowiadomoci [pre-reflective self-awareness].
W podobny sposób wypowiada siê O. Flanagan (1992, s. 194), wed³ug którego ka¿da postaæ wiadomoci zak³ada pierwotn¹ samowiadomoæ, któr¹ nale¿y odró¿niaæ od samowiadomoci refleksyjnej i samowiadomoci narracyjnej. Ta ostatnia wymaga dysponowania pojêciami, zdolnoci¹ do formu³owania autonarracji, a nawet jakiego poziomu uspo³ecznienia. W odró¿nieniu od niej pierwotna samowiadomoæ jest przedwerbaln¹ i przedpojêciow¹ cech¹ ka¿dej postaci wiadomoci zorientowanej
przedmiotowo.
Twierdzenie, ¿e nie ka¿da postaæ samowiadomoci ma charakter
konceptualny, sta³o siê g³one tak¿e dziêki wp³ywowej pracy J.L. Bermúdeza
(1998). Wykazuje on, ¿e istnieje wiele odmian przedpojêciowej i przedpropozycjonalnej samowiadomoci, które  w jego przekonaniu  s¹ logicznie i ontogenetycznie bardziej podstawowe od wy¿szych form samowiadomoci bêd¹cych najczêciej przedmiotem filozoficznych analiz
(Bermúdez 1998, s. 274).
3.4. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e w tym wypadku tradycje fenomenologiczna i analityczna s¹ wyranie zbie¿ne. Wydaje mi siê, ¿e eksploatowane
przez analityków pojêcie wiadomoci fenomenalnej oraz fenomenologiczne
pojêcie intuicji prze¿ywania (lub szerzej: pojêcie nierefleksyjnej samowiadomoci) maj¹ niemal to samo odniesienie. Nazwa wiadomoæ fenomenalna  w swoim podstawowym znaczeniu  odnosi do nierefleksyjnego,
prze¿ywaniowego momentu dowolnego aktu lub stanu wiadomego.
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Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e mo¿liwoæ eksplikacji pojêcia wiadomoci fenomenalnej w kategoriach samowiadomoci nierefleksyjnej nie
obejmuje wszystkich funkcjonuj¹cych w literaturze ujêæ wiadomoci fenomenalnej. W szczególnoci dotyczy to autorów, którzy fenomenalny charakter dowiadczenia percepcyjnego interpretuj¹ w kategoriach w³asnoci
przedmiotów percypowanych. Na przyk³ad J. Levine (2001, s. 6) oraz M. Tye
(2000, s. 48) otwarcie przyznaj¹, ¿e w³asnoci przedmiotów percypowanych konstytuuj¹ fenomenalny charakter wiadomego dowiadczenia (wiadome spostrze¿enie przedmiotu czerwonego samo jest czêciowo konstytuowane przez jego czerwieñ)9.
3.5. Przedmiotowe ujêcia wiadomoci fenomenalnej (oraz qualiów)
przeciwstawia siê ujêciom akcentuj¹cym stronê podmiotow¹, zwi¹zan¹ ze
sposobem dowiadczania (prze¿ywania) przez podmiot w³asnych stanów
wiadomych. W tym wypadku nie mo¿na powiedzieæ, ¿e moment prze¿ywaniowy towarzysz¹cy percepcji czerwonej ró¿y jest konstytuowany przez
jej czerwieñ. Prze¿ywanie jest konstytuowane przez samozwrotn¹ [reflexive], lecz niekoniecznie refleksyjn¹ [reflective], naturê wiadomoci. Innymi s³owy, rdzeniem dowiadczenia typu jak to jest byæ podmiotem S znajduj¹cym siê w stanie wiadomym M jest nierefleksyjna samowiadomoæ
towarzysz¹ca stanom wiadomym posiadanym przez S-a.
Gdybymy odebrali hipotetycznemu S-owi zdolnoæ do posiadania
nierefleksyjnej samowiadomoci, uczynilibymy zeñ system typu zombi.
Taki system zapewne móg³by pozyskiwaæ informacjê z zewn¹trz, móg³by
monitorowaæ swoje stany wewnêtrzne, jednak nie dysponowa³by ¿adn¹
wiadomoci¹ fenomenaln¹ (u¿ywaj¹c ¿argonu fenomenologów  pozostawa³by ca³kowicie pozbawiony wymiaru prze¿ywaniowego). Nie by³oby
czego takiego jak dowiadczenie bycia S-em czy dowiadczenie spe³niaStanowisko Levinea i Tyea trafnie streszcza G. Janzen (2006a, s. 25): The strategy here, as I understand it, is to explain phenomenal character in terms of our perceptual
experiences somehow assuming or taking on the properties of the objects of experience, so that when one turns to look at a red diskette case the phenomenal character of
ones visual experience is reddish, whereas when one turns to look at a blue sky, the
phenomenal character of ones visual experience becomes bluish. On this view, phenomenal character involves the surface qualities of which the subject of experience is
directly aware  these qualities at least partly constitute phenomenal character. Oczywicie, wszystko zale¿y teraz od tego, jak bêdziemy interpretowaæ ow¹ przynajmniej
czêciow¹ konstytucjê.
9
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nia przezeñ stanu wiadomego, poniewa¿ dowiadczenie to jest konstytuowane przez nierefleksyjn¹ formê samowiadomoæ, której  w ramach
za³o¿eñ tego eksperymentu mylowego  pozbawilimy S-a10. wiadomoæ
bez aspektu podmiotowego (subiektywnego) i fenomenalnego (prze¿ywaniowego) w gruncie rzeczy przesta³aby byæ wiadomoci¹  uleg³aby degradacji do postaci niewiadomego procesu informacyjnego (jak w wypadku znanego zjawiska lepowzrocznoci).
Dowiadczanie siebie jako podmiotu aktów wiadomych jest nieeliminowalnym sk³adnikiem aktowej i nieaktowej postaci samowiadomoci,
chocia¿ w obu wypadkach realizuje siê w nieco inny sposób. Maj¹c jakiekolwiek wiadome dowiadczenie, automatycznie stajemy siê samowiadomi posiadania tego dowiadczenia. Nierefleksyjna samowiadomoæ jest
tak¿e samowiadomoci¹ podmiotu w³anie spe³nianego aktu wiadomoci. Dowiadczenie podmiotu (jani) pojawia siê jako rezultat podstawowej, strukturalnej cechy wszelkiej wiadomoci, któr¹ jest jej samozwrotnoæ11. I podobnie jak wszelkie odmiany wiadomoci, mo¿e przybieraæ
ró¿ne stopnie intensywnoci.

4. Samowiadomoæ a autoreferencja
4.1. Mimo ¿e przewa¿a pogl¹d o istnieniu silnego zwi¹zku miêdzy
wiadomoci¹ i samowiadomoci¹, jego natura wci¹¿ wywo³uje kontrowersje. Fenomenolodzy i niektórzy analitycy zdecydowanie zaprzeczaj¹,
jakoby prosta samowiadomoæ  towarzysz¹ca wiadomoci przedmiotowej  polega³a na: (a) monitoringu wy¿szego rzêdu; (b) posiadaniu pojêInteresuj¹c¹ próbê eksplikacji pojêcia wiadomoci fenomenalnej w kategoriach
samowiadomoci nierefleksyjnej zawieraj¹ prace G. Janzena (2005; 2006a; 2006b).
Autor pos³uguje siê terminem implicit self-awareness (utajona, niejawna, implicytna
samowiadomoæ), który  w jego u¿yciu  jest synonimem samowiadomoci nierefleksyjnej. Natomiast na okrelenie samowiadomoci refleksyjnej autor u¿ywa terminu explicit self-awareness.
11
Dobrym opisem powy¿szej sytuacji jest nastêpuj¹cy cytat z ksi¹¿ki D.W. Smitha
(1989, s. 88): [...] as I see that dove, I am immediately aware of my seeing that dove:
I am aware that I see that dove. My awareness of the experience does not leave it open
whose experience this is; it is mine. If you will, the intentional character of the experience
is directional, aiming as if from a subject toward an object. And my inner awareness of
the experience reveals that directional structure, from me or I toward this dove.
10
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cia, przekonania lub s¹du wy¿szego rzêdu; (c) spe³nianiu aktu wiadomoci wy¿szego rzêdu (aktu refleksyjnej introspekcji). Ich zdaniem prosta samowiadomoæ jest wewnêtrzn¹, nierelacyjn¹ cech¹ wiadomoci pierwszego rzêdu.
W przeciwieñstwie do nich zwolennicy ró¿nych wersji teorii myli
lub percepcji wy¿szego rzêdu zak³adaj¹, ¿e bycie wiadomym jest cech¹
relacyjn¹ stanu umys³owego. Stan umys³owy staje siê stanem wiadomym
dziêki temu, ¿e jest przedmiotem stanu umys³owego wy¿szego rzêdu. Dopiero na tym poziomie mo¿emy mówiæ o samowiadomoci. Na przyk³ad
P. Carruthers (1996, s. 155157) twierdzi, ¿e wiadome prze¿ywanie w³asnych stanów wiadomych, czyli tzw. wiadomoæ fenomenalna, wymaga
dysponowania wiadomoci¹ wy¿szego rzêdu, przez któr¹ autor rozumie
zdolnoæ do refleksji. Na gruncie tego ujêcia samowiadomoæ staje siê
szczególn¹ postaci¹ refleksji, która mo¿e wystêpowaæ w ró¿nych odmianach.
4.2. W literaturze przedmiotu stanowiska zak³adaj¹ce istnienie cis³ego zwi¹zku miêdzy wiadomoci¹ i samowiadomoci¹ dzieli siê zazwyczaj na dwie grupy. Do pierwszej nale¿¹ zwolennicy pogl¹du, zgodnie z którym samowiadomoæ towarzysz¹ca stanom czy aktom wiadomym jest
wewnêtrzn¹, nierelacyjn¹ cech¹ tych¿e stanów. Do drugiej grupy nale¿¹
zwolennicy tzw. teorii wy¿szych rzêdów (higher order theories, w skrócie:
HO). Ich zdaniem stan umys³owy jest wiadomy dziêki temu, ¿e jest przedmiotem numerycznie odrêbnego aktu lub stanu drugiego rzêdu (ró¿nie interpretowanego).
Pojêcie samowiadomoci zostaje tu cile zwi¹zane z mo¿liwoci¹
dokonywania autoreferencji. Autoreferencja za wymaga dysponowania
pojêciem pierwszej osoby, a wiêc nienaoczn¹ reprezentacj¹ JA, i jej jêzykowym odpowiednikiem  zaimkiem osobowym ja. Zgodnie z tym ujêciem samowiadomoæ uzyskujemy dopiero wówczas, gdy nabywamy pojêcie siebie jako siebie. Tak rozumiana samowiadomoæ wy³ania siê stosunkowo póno w procesie rozwojowym i wymaga odpowiedniej kompetencji jêzykowej. Gdybymy uznali ten rodzaj samowiadomoci za jedyny, konsekwentnie musielibymy twierdziæ, ¿e ma³e dzieci i zwierzêta
nie s¹ samowiadome.
4.3. Niektórzy zwolennicy HO, jak D. Rosenthal (1997, 2002, 2004)
czy R. Gennaro (2005), broni¹ tzw. teorii myli wy¿szego rzêdu (higher order thought, w skrócie: HOT), któr¹ odró¿nia siê od teorii dowiadczenia lub
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percepcji wy¿szego rzêdu (higher order perception, w skrócie: HOP). Obroñcy
HOP, jak D. Armstrong (1968, 1981, 1984) czy W. Lycan (1996, 2001),
twierdz¹, ¿e stan umys³owy staje siê wiadomy dopiero wówczas, gdy jest
przedmiotem percepcji lub monitoringu wy¿szego rzêdu. Z kolei obroñcy
HOT proponuj¹ jeszcze bardziej restryktywne ujêcie. Ich zdaniem, aby system poznawczy móg³ byæ wiadomy, musi dysponowaæ przekonaniem, myl¹ lub s¹dem wy¿szego rzêdu na temat w³asnych stanów umys³owych.
Kluczowa ró¿nica miêdzy HOT i HOP polega na tym, ¿e zwolennicy
HOT przyjmuj¹, za zwolennicy HOP odrzucaj¹ twierdzenie, ¿e stan wy¿szego rzêdu odpowiedzialny za wiadomoæ i samowiadomoæ musi zawieraæ sk³adnik intelektualny (pojêcie, s¹d, przekonanie, myl). Natomiast
cech¹ wspóln¹ teorii HOT i HOP jest twierdzenie, ¿e ¿aden stan umys³owy
nie jest wiadomy wy³¹cznie na mocy swoich w³asnoci wewnêtrznych.
Teorie HOT i HOP postuluj¹ istnienie ró¿nych poziomów organizacji systemu poznawczego, gdzie wy¿sze poziomy zdolne s¹ do quasi-percepcyjnego monitoringu lub intelektualnego ujêcia stanów ni¿szego rzêdu. Innymi s³owy, zdaniem zwolenników HO, wiadomoæ jest zewnêtrzn¹, relacyjn¹ cech¹ stanów umys³owych12.
4.4. Jeden z zarzutów wysuwanych pod adresem HO jest taki, ¿e jeli
wiadomoæ i samowiadomoæ s¹ rezultatami monitoringu wy¿szego rzêdu, to wpadamy w nieskoñczony regres. Je¿eli ka¿dy stan umys³owy jest
wiadomy na mocy tego, ¿e jest przedmiotem stanu umys³owego wy¿szego
rzêdu, to ów stan wy¿szego rzêdu albo jest stanem niewiadomym, albo
sam jest przedmiotem kolejnego stanu umys³owego trzeciego rzêdu itd. ad
infinitum. Je¿eli dodamy przes³ankê, ¿e niewiadomy stan umys³owy nie
mo¿e czyniæ wiadomym innego stanu niewiadomego, staje siê wówczas
niezrozumia³e, jak w ogóle mo¿emy byæ czegokolwiek wiadomi.
Standardowa odpowied Rosenthala (1997, s. 745) na powy¿szy zarzut polega na odrzuceniu przytoczonej przes³anki i przyjêciu, ¿e o wiadomoci stanów ni¿szego rzêdu decyduj¹ stany umys³owe wy¿szego rzêdu, które same ju¿ nie musz¹ byæ wiadome. Rosenthal postuluje wiêc ist-

12
Interesuj¹cy przegl¹d oraz krytykê ró¿nych wersji teorii typu HO zawiera artyku³
Janzena (2006a, s. 2430). Chocia¿ przez d³ugi okres zwolennicy HO stanowili zdecydowan¹ wiêkszoæ wród analityków i kognitywistów, obecnie ta sytuacja zaczyna ulegaæ zmianie. Por. Byrne (1997); Gallagher, Zahavi (2006); Neander (1998); Seager (1999).
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nienie niewiadomych stanów umys³owych, na mocy których monitorowane przez nie stany ni¿szego rzêdu staj¹ siê wiadome, za system z takim
sprzê¿eniem uzyskuje samowiadomoæ. Jest to jednak tylko inny sposób
wyra¿enia wczeniejszej tezy. Tego typu deklaracja nie wyjania, w jaki
dok³adnie sposób niewiadome stany umys³owe wy¿szego rzêdu czyni¹
wiadomymi stany ni¿szego rzêdu. Jak stany pozbawione jakiegokolwiek
profilu prze¿ywaniowego staj¹ siê stanami fenomenalnie wiadomymi?
Przed powy¿szym problemem staje równie¿ zwolennik teorii prze¿ywaniowej, który zak³ada, ¿e nie musimy postulowaæ niewiadomych stanów umys³owych jako czynników nadaj¹cych wiadomoæ stanom ni¿szych rzêdów. Postulat ten okazuje siê zbêdny, jeli przyjmiemy, ¿e wiadomoæ jest wewnêtrznie samozwrotna [reflexive]. Jednak i to wyjanienie pozostawia nas w eksplanacyjnej pró¿ni, poniewa¿ nadal nie wiemy,
jakie mechanizmy neurobiologiczne umo¿liwiaj¹ ow¹ wewnêtrzn¹ samozwrotnoæ naszej wiadomoci. Wydaje siê, ¿e rozstrzygniêcie powy¿szego sporu jest niemo¿liwe bez odkrycia mechanizmów neurobiologicznych
odpowiedzialnych za powstawanie ró¿nych form samowiadomoci. W celu
rozpoznania takich mechanizmów analityk i fenomenolog musz¹ udaæ siê
do neurokognitywisty. Chocia¿ na poziomie analizy fenomenologicznej (od
góry) rozró¿nienie samowiadomoci refleksyjnej i nierefleksyjnej wydaje
siê dobrze umotywowane, wci¹¿ brakuje g³êbszej analizy (od do³u) ujawniaj¹cej odmiennoæ struktur i mechanizmów neurobiologicznych zaanga¿owanych w ich realizacjê.
4.5. Na gruncie przyjêtej przeze mnie terminologii, autoreferencyjne
modele wiadomoci (typu HOT czy HOP) s¹ modelami zaawansowanej
odmiany refleksyjnej samowiadomoci lub samopoznania, którymi bez w¹tpienia nie dysponuj¹ ma³e dzieci ani zwierzêta. Jednak istnienie tego rodzaju samopoznania nie przekrela istnienia przedrefleksyjnej, przedpojêciowej i przedpropozycjonalnej odmiany samowiadomoci. Zwolennik
prze¿ywaniowej koncepcji (samo)wiadomoci powiedzia³by, ¿e postulowany mechanizm sprzê¿eñ miêdzy stanami umys³owymi ró¿nych rzêdów
mo¿e wyjaniaæ introspekcjê lub inn¹ odmianê samowiadomoci (samopoznania) refleksyjnej. Nie dotyczy jednak prostego prze¿ywania aktualnie spe³nianych aktów wiadomoci. Prze¿ywanie jest przedrefleksyjn¹
odmian¹ samowiadomoci wystêpuj¹c¹ równie¿ na poziomie wiadomych
stanów wy¿szych rzêdów. W fenomenologicznym opisie prostego prze¿ywania nie pojawia siê ¿adne odwo³anie do stanów umys³owych wy¿szego
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rzêdu. Wystêpuje ono dopiero na poziomie samowiadomoci refleksyjnej.
Innymi s³owy, teorie HOT i HOP oraz teoria prze¿ywaniowa s¹ na inny
temat. Uzgodnienie tych teorii jest mo¿liwe tylko za cenê rezygnacji z ich
radykalnych wersji roszcz¹cych pretensje do wy³¹cznoci.
4.6. Istnienie samowiadomoci przedrefleksyjnej potwierdzaj¹ badania empiryczne z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii zwierz¹t. Wskazuje siê, ¿e pierwotna samowiadomoæ  zwi¹zana z doznaniami zmys³owymi i propriocepcj¹  wystêpuje ju¿ od momentu narodzin, a nawet wczeniej (Butterworth 1995, 1999; Gallagher, Zahavi 2006; Meltzoff
1990a, 1990b; Neisser 1988; Stern 1985). Wyklucza to mo¿liwoæ znajomoci jakiegokolwiek jêzyka, dysponowanie pojêciem Ja, zdolnoci¹ do
formu³owania s¹dów czy z³o¿onych narracji na w³asny temat.
Mo¿na, co najwy¿ej, twierdziæ, ¿e rdzenna, przedrefleksyjna samowiadomoæ stanowi bazê dla bardziej zaawansowanych form samowiadomoci i samopoznania. Z punktu widzenia ontologii umys³u wa¿na jest
konstatacja, i¿ samowiadomoæ jest stopniowalna oraz mo¿e wystêpowaæ
w rozmaitych odmianach strukturalnych. Zasadna wydaje siê hipoteza, ¿e
bez przedrefleksyjnej formy samowiadomoci nie mog³aby siê wykszta³ciæ ¿adna samowiadomoæ (samopoznanie, samowiedza) wy¿szego rzêdu13. Pierwszeñstwo, o jakim tu mowa, ma charakter onto- i filogenetyczny, a tak¿e strukturalny.

Jak trafnie pisz¹ Gallagher i Zahavi (2006, s. 1): In the most basic sense of the term,
self-consciousness is not something that comes about the moment one attentively inspects or reflectively introspects ones experiences, or in the instant of self-recognition
of ones image in the mirror, or in the proper use of the first-person pronoun, or in the
construction of a self-narrative. Rather, these different kinds of self-consciousness are to
be distinguished from the pre-reflective self-consciousness which is present whenever
I am living through or undergoing an experience, i.e., whenever I am consciously perceiving the world, whenever I am thinking an occurrent thought, whenever I am feeling
sad or happy, thirsty or in pain, and so forth. [...] One can get a bearing on the notion of
pre-reflective self-consciousness by contrasting it with reflective self-consciousness.
If you ask me to give you a description of the pain I feel in my right foot, or of what I was
just thinking about, I would reflect on it and thereby take up a certain perspective that
was one order removed from the pain or the thought. Thus, reflective self-consciousness
is at least a higher-order cognition. It may be the basis for a report on ones experience,
although not all reports involve a significant amount of reflection. In contrast, pre-reflective self-consciousness is pre-reflective in the sense that (1) it is not an explicit or
13
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4.7. Zachodz¹ pewne podobieñstwa miêdzy fenomenologicznym ujêciem prze¿ywania a wiadomoci¹ rdzenn¹ w sensie A. Damasia. Podobnie jak fenomenolodzy, Damasio zak³ada, ¿e wiadomoæ nie jest monolitem. Autor wyró¿nia kilka rodzajów oraz stopni (samo)wiadomoci, z których najbardziej podstawowa jest tzw. wiadomoæ rdzenna [core consciousness] zapewniaj¹ca organizmowi mo¿liwoæ dowiadczania siebie w danej chwili i w danym miejscu, w trakcie spe³niania rozmaitych czynnoci
poznawczych i pozapoznawczych.
W odró¿nieniu od tzw. wiadomoci rozszerzonej, wiadomoæ rdzenna nie wymaga udzia³u pamiêci i nie jest zale¿na od takich procesów kognitywnych, jak uczenie siê, planowanie czy rozwi¹zywanie problemów;
ma charakter przedwerbalny i dlatego nie wymaga dysponowania kompetencj¹ jêzykow¹. Pacjenci z mocno zaburzon¹ wiadomoci¹ rdzenn¹
(pi¹czka, automatyzm epileptyczny, napady nieobecnoci itp.) automatycznie trac¹ wszelkie inne formy wiadomoci, co wskazuje na bazowy charakter wiadomoci rdzennej14.
Jednak w odró¿nieniu od fenomenologów, Damasio formu³uje konkretne hipotezy empiryczne na temat mechanizmów neurobiologicznych
le¿¹cych u podstaw tej formy (samo)wiadomoci. Mechanizmy te polegaj¹  z grubsza  na równoleg³ym skanowaniu przez mózg swoich w³asnych
funkcji w trakcie ich realizacji. Skutkuje to pojawieniem siê na poziomie
fenomenologicznym poczucia rdzennej samowiadomoci, czyli wewnêtrznego dowiadczania w³anie spe³nianych aktów (Damasio 2000, s. 181
210). Przy czym, inaczej ni¿ w wypadku aktów refleksji, które przynajmniej w pewnym zakresie mo¿emy wolitywnie inicjowaæ, wiadomoæ
rdzenna (podobnie jak nierefleksyjne prze¿ywanie, o którym mówi¹ fenomenolodzy) nie podlega kontroli wolitywnej. Nie jestemy w stanie za pomoc¹ aktu woli uruchomiæ ani zatrzymaæ prostego prze¿ywania (wiadomoci rdzennej, wiadomoci fenomenalnej), gdy¿ jedynym sposobem,
thematic form of self-consciousness, and (2) reflective self-consciousness is possible
only because there is a pre-reflective self-awareness that is an on-going and more primary self-consciousness.
14
Wed³ug Damasia (2000, s. 135): Wszystkie zdolnoci poznawcze staj¹ siê mo¿liwe
dziêki wiadomoci rdzennej, z drugiej za strony pomagaj¹ budowaæ na jej fundamencie wiadomoæ rozszerzon¹. Pêpowina jednak nigdy nie zostaje przeciêta. U podstaw
wiadomoci rozszerzonej w ka¿dej chwili le¿y impuls wiadomoci rdzennej.
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w jaki mo¿na tego dokonaæ, jest uszkodzenie lub modyfikacja relewantnych obszarów naturalnej sieci neuronowej.

5. Uwagi o statusie ontycznym (samo)wiadomoci i metodologii
badañ nad umys³em
5.1. £¹cz¹c terminologiê wypracowan¹ w tradycji fenomenologicznej, kognitywistycznej i analitycznej mo¿na powiedzieæ, ¿e prze¿ywanie 
jako prosta, nieaktowa, przedrefleksyjna odmiana samowiadomoci  dostarcza informacji fenomenalnej na temat stanów i aktów wiadomych dowiadczanych bezporednio w trakcie ich spe³niania. Informacji tej nie
mo¿na pozyskaæ za pomoc¹ nawet najbardziej wyrafinowanych metod skanowania czyjego mózgu, poniewa¿ dotyczy ona wy¿szego, osobowego
poziomu organizacji systemu poznawczego (por. Poczobut 2005).
Techniki skanowania i/lub obrazowania funkcjonuj¹cego mózgu dostarczaj¹ szczegó³owych informacji na temat wzorców aktywacji okrelonych struktur neuronowych bêd¹cych realizatorami naszych stanów wiadomych. Nie mówi¹ za niczego na temat sposobu ich prze¿ywania ani
profilu fenomenalnego. Aby mieæ dostêp poznawczy do subiektywnych
prze¿yæ, trzeba byæ systemem, który takie prze¿ycia posiada. Informacja
fenomenalna jest niedostêpna z zewn¹trz ani od do³u. Dostêp do niej jest
zawsze dostêpem z punktu widzenia pierwszej osoby, a wiêc jest to dostêp od góry. W g³ównej mierze zawdziêczamy go istnieniu nierefleksyjnej postaci samowiadomoci, której dane mo¿emy nastêpnie czyniæ przedmiotem systematycznej analizy z wykorzystaniem samowiadomoci refleksyjnej.
5.2. Nie znaczy to, ¿e nie ma cis³ego zwi¹zku miêdzy aktywnoci¹
naszych mózgów a subiektywn¹ sfer¹ prze¿ywania. Wprost przeciwnie.
Prze¿ywanie, a tak¿e wszystkie strukturalnie wy¿sze formy samowiadomoci, s¹ konstytuowane przez aktywnoæ naszych mózgów  wraz z t¹
aktywnoci¹ powstaj¹, istniej¹ i gin¹. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e takim samym wzorcom aktywacji naszych mózgów odpowiadaj¹ takie same
subiektywne prze¿ycia i korelatywnie: ró¿nym rodzajom prze¿yæ odpowiadaj¹ ró¿ne wzorce aktywacji naszych mózgów. Zasadê superweniencji
mo¿na zinterpretowaæ jako regu³ê heurystyczn¹, która poza ró¿nicami wykrytymi na poziomie fenomenologicznego opisu wiadomego dowiadcze-
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nia postuluje istnienie g³êbszych, eksplanacyjnie relewantnych ró¿nic na
poziomie neurobiologicznym.
5.3. Jeli przyjmiemy, ¿e zale¿noæ, o której tu mowa, nie ma charakteru przygodnego, lecz opiera siê na prawach, bêdziemy mieli podstawy,
aby ró¿nice dotycz¹ce struktury samowiadomoci wyjaniaæ za pomoc¹
ró¿nic na poziomie mechanizmów neurobiologicznych odpowiedzialnych
za ich realizacjê. Jeli opisy fenomenologiczne poprawnie oddaj¹ ró¿nice
miêdzy aktow¹ i nieaktow¹ form¹ samowiadomoci, powinno to mieæ swoje
g³êbsze wyjanienie na poziomie mechaniki naszych mózgów. W oparciu o pierwszoosobowe dane fenomenologiczne mo¿emy sformu³owaæ
empirycznie falsyfikowaln¹ hipotezê o istnieniu ró¿nych mechanizmów
neurobiologicznych odpowiedzialnych za realizacjê aktowej i nieaktowej
formy samowiadomoci.
Hipoteza ta mo¿e byæ empirycznie testowana z wykorzystaniem dwóch
rodzajów informacji: (a) informacji pierwszoosobowej (posiadanej i werbalizowanej przez osobê badan¹); (b) informacji trzecioosobowej (uzyskiwanej za pomoc¹ metod obrazowania aktywnoci wiadomego mózgu).
Wydaje siê prawdopodobne, ¿e aktywacja mózgu bêdzie nieco inna, gdy
osoba badana uwiadamia sobie w sposób przedrefleksyjny akty wiadomego mylenia o czym, inna za, gdy przechodzi do aktu refleksji nad
swoim myleniem. By³oby przy tym rzecz¹ interesuj¹c¹ sprawdzenie, jak
zachowuje siê mózg, gdy przedmiotem refleksji s¹ akty wiadomego widzenia, s³yszenia, wyobra¿ania sobie, mylenia lub po¿¹dania. Jaka jeszcze aktywnoæ mózgu wchodzi w grê, gdy przechodzimy od wiadomego
widzenia czego (w sensie prostego prze¿ywania, wiadomoci nierefleksyjnej) do refleksyjnej (meta)wiadomoci tego¿ widzenia?
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zostaj¹ wówczas zmodyfikowane lub uruchomione dodatkowe mechanizmy uwagi. W wypadku przedrefleksyjnej wiadomoci widzenia nasza uwaga jest nakierowana przede wszystkim na spostrze¿eniowo uwiadamiany przedmiot (intencjonalnoæ pierwszego rzêdu).
Natomiast w akcie refleksji uwaga zostaje przekierowana na sam akt wiadomego widzenia (intencjonalnoæ drugiego rzêdu). Wchodz¹ca w grê modyfikacja mechanizmów uwagi powinna mieæ swoj¹ reprezentacjê na poziomie aktywacji ró¿nych struktur neuronowych (lub ró¿nego rodzaju aktywacji tych samych struktur). Inna wa¿na ró¿nica miêdzy samowiadomoci¹
refleksyjn¹ i nierefleksyjn¹ polega na tym, ¿e proste prze¿ywanie zachodzi
równoczenie ze spe³nianym aktem, za refleksji zawsze towarzyszy pewne
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opónienie w stosunku do aktu wiadomoci, który staje siê jej przedmiotem. Ta ró¿nica w sposobie organizacji czasowej obu odmian samowiadomoci tak¿e powinna mieæ swoj¹ reprezentacjê na poziomie aktywnoci naturalnej sieci neuronowej. W tym miejscu koñczy siê jednak praca analityka-fenomenologa  jej kontynuacja wymaga wspó³pracy z neurobiologiem.
5.4. Transcendentalici maj¹ sk³onnoæ do zamykania obszaru swoich zainteresowañ wy³¹cznie do poziomu sensów przedmiotowych konstytuuj¹cych siê w przebiegach czystej wiadomoci. Z kolei skrajni naturalici maj¹ sk³onnoæ do badania wy³¹cznie ni¿szych poziomów organizacji
systemu poznawczego. Prawda, jak to czêsto bywa, le¿y porodku. Uzyskanie mo¿liwie wszechstronnego samopoznania przez ludzkie systemy
poznawcze wymaga uwzglêdnienia informacji dotycz¹cych wszystkich
sk³adaj¹cych siê na te systemy poziomów organizacji: od moleku³, przez
pojedyncze komórki nerwowe i z³o¿one sieci neuronowe, a¿ do poziomu
przedrefleksyjnej i refleksyjnej samowiadomoci.
W przeciwnym wypadku nasz umys³owy i teoretyczny model samych
siebie bêdzie g³êboko nieadekwatny. Pominiêcie danych pierwszoosobowych skutkuje konstrukcj¹ czysto mechanicznego modelu systemu poznawczego, pozbawionego wymiaru osobowego. Natomiast pominiêcie danych
neurobiologicznych skutkuje konstrukcj¹ modelu systemu odcielenionego, pozbawionego wymiaru fizycznego. Wydaje siê rzecz¹ oczywist¹ i naturaln¹, ¿e neurobiolodzy, analitycy i fenomenolodzy powinni ze sob¹ wspó³pracowaæ. Powstaj¹ce obecnie projekty badañ neurofenomenologicznych,
chocia¿ wci¹¿ bardzo niedoskona³e pod wzglêdem metodologicznym, s¹
krokiem we w³aciwym kierunku.
W granicy swojego rozwoju analizy fenomenologów, analityków i neurobiologów powinny byæ zbie¿ne z ca³ociowym, wszechstronnym, wielowymiarowym modelem umys³u. Sformu³owany postulat konwergencji badañ daje nadziejê na twórcz¹ wspó³pracê przedstawicieli tych jak¿e odmiennych (pod wzglêdem przedmiotu i stosowanych metod) programów
badawczych. Na pozór nieprzekraczalne ró¿nice obecne w punkcie wyjcia mog¹ okazaæ siê komplementarnymi aspektami szerszej ca³oci dostêpnej w punkcie dojcia badañ.
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KINDS OF SELF-CONSCIOUSNESS
Summary
The notion of self-consciousness (self-awareness) has been the subject of a reach
and complex analysis in the phenomenological and analytic tradition. On the phenomenological view, a minimal form of self-consciousness is a constant structural
feature of conscious experience. For the fenomenologists, self-consciousness is not
something that comes about the moment one reflectively introspects ones experiences. In the most basic sense of the term, self-consciousness is pre-reflective or
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implicit self-awareness. The notion of pre-reflective self-awareness is related to the
idea that conscious experiences have a subjective feel to them or phenomenal quality of what it is like to have them. In the article I attempt to show that if phenomenal character of conscious experience can be explained in terms of implicit selfawareness, then the problem of phenomenal character (what-it-is-like dimension of
conscious experience) just is the problem of implicit or pre-reflective self-awareness. My conclusion is that phenomenology, neuroscience, and analytic philosophy
would profit from a more open exchange.
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Samowiadomoæ jest ród³em informacji na temat w³asnych, aktualnych
wiadomych prze¿yæ (b¹d zbiorem tych informacji, tzw. aktualne dane
samowiadomoci)1. Samowiedza (jako zbiór informacji, ale ju¿ nie ich
Renata Ziemiñska, dr hab. prof. US, kierownik Zak³adu Epistemologii w Instytucie
Filozofii Uniwersytetu Szczeciñskiego; autorka ksi¹¿ek: Epistemologia Rodericka
M. Chisholma (1998), Eksternalizm we wspó³czesnej epistemologii (2002). Zajmuje siê
problemem sceptycyzmu, prawdy i epistemologi¹ feministyczn¹. E-mail: zieminre@
univ.szczecin.pl.
1
Niekiedy samowiadomoæ ma szersze znaczenie i oznacza aktualnie uwiadomion¹ samowiedzê (wiedzê na w³asny temat), niezale¿nie od ród³a tych informacji. W tym
sensie mówimy o samowiadomoci towarzysz¹cej dzia³aniu, sk³adaj¹cej siê z poczucia
w³asnej to¿samoci i trwania w³asnego ja, sprawstwa w³asnych dzia³añ, bycia podmiotem (w³acicielem) prywatnych wiadomych prze¿yæ. Sk³adniki tak rozumianej samowiadomoci s¹ jednak epistemologicznie ró¿norodne (maj¹ rozmait¹ wartoæ): dane
samowiadomoci w przyjêtym przez nas sensie ocieraj¹ siê o pewnoæ, a przekonania
na temat w³asnych motywów czy cech charakteru nale¿¹ do najjaskrawszych samoz³udzeñ. To szersze rozumienie samowiadomoci nadaje siê do teorii dzia³ania, ale ma
mniejsze zastosowanie epistemologiczne.
*
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ród³o) obejmuje nie tylko aktualne dane samowiadomoci, ale tak¿e wszelkie inne informacje na w³asny temat (dotycz¹ce przesz³oci, przysz³oci,
w³asnej osobowoci, cech charakteru czy nawyków, w³asnego cia³a, a nawet tego, co kryje siê w niewiadomoci i do czego skomplikowany dostêp
pokaza³ Freud). Dane samowiadomoci s¹ szczególnym obiektem zainteresowania epistemologii, poniewa¿ przez wielu filozofów by³y uwa¿ane za
dziedzinê wiedzy pewnej (Brentano, Husserl, Ingarden). Wspó³czenie brakuje wiary w niezawodnoæ danych samowiadomoci, a nawet posuniêto
siê do tezy, ¿e nie znamy w³asnych myli i nie istnieje wiedza pierwszoosobowa (Wittgenstein, Ryle, Dennett). Przedstawiê argumenty za pewnoci¹
danych samowiadomoci i kontrargumenty ze strony behawioryzmu, fizykalizmu i eksternalizmu, a nastêpnie (za Davidsonem i Siwertem) bêdê broniæ istnienia i donios³oci wiedzy pierwszoosobowej, nieredukowalnej do
wiedzy trzecioosobowej.

1. Czy dane samowiadomoci s¹ pewne?
Pewnoæ i zarazem donios³oæ samowiadomoci to najprawdopodobniej odkrycie w. Augustyna, choæ dopiero Kartezjusz po wielu wiekach
uczyni³ z tego odkrycia filozoficzn¹ rewolucjê. Staro¿ytni mawiali: poznaj samego siebie, ale samowiadomoci, która mog³aby pretendowaæ
do pewnoci, nie traktowali jako wiedzy. Augustyn nawo³uje: wróæ do
siebie samego: we wnêtrzu cz³owieka mieszka prawda (2001c, 39, 72).
Augustyn broni¹c poznawalnoci prawdy i pewnoci, polemizuje ze staro¿ytnymi sceptykami: Cz³owiek, kosztuj¹c czego, mo¿e przysiêgaæ w dobrej wierze, ¿e wie, i¿ dla jego podniebienia jest to s³odkie lub przeciwnie,
gorzkie, i ¿aden wykrêt grecki nie zdo³a odebraæ mu tej wiedzy (2001a, 3,
11, 26, s. 132). Nie widzê bowiem, w jaki sposób akademik obali takie
twierdzenia: Wiem, ¿e przedstawia mi siê to jako bia³e wiem, ¿e to ma
dla mnie przyjemny zapach (2001a, 3, 11, 26, s. 131). O tym, ¿e ja jestem,
¿e wiem o tym i lubiê to  jestem najpewniejszy [...]. Co do tych prawd nie
ma ¿adnej obawy wobec takich zarzutów akademików, gdy pytaj¹: a có¿
bêdzie, jeli siê mylisz? Jeli siê mylê  to dowód, ¿e jestem. [...] choæbym
siê i myli³, to niew¹tpliwie nie mylê siê w tym, i¿ wiem, ¿e jestem. [...] jak
wiem to, i¿ jestem, tak samo wiem równie¿ i to, ¿e wiem o tym (1998, 11,
26, s. 431). A zatem istniejê, wiem, ¿e istniejê i znam w³asne doznania.
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Augustyn s³usznie zauwa¿a, ¿e wszelkie rozwa¿ania, które mia³yby
na celu powa¿ne rozpatrzenie argumentów sceptycznych, zak³adaj¹ istnienie podmiotu prowadz¹cego te rozwa¿ania. A zatem istnieje granica sceptycznych w¹tpliwoci i jest ni¹ w³anie istnienie w¹tpi¹cego czy poszukuj¹cego prawdy podmiotu. ¯eby w¹tpiæ, trzeba znaæ przynajmniej w³asne
w¹tpienie i tê wiedzê za³o¿yæ jako pewn¹. Poznanie w³asnego istnienia i w¹tpienia jest za podobne do poznania innych stanów wiadomych (np. lubienia, doznañ). W ten sposób dane samowiadomoci zyskuj¹ u Augustyna
teoretyczne uzasadnienie pewnoci2. Augustyn zdawa³ sobie sprawê z teoretycznej niewystarczalnoci tych argumentów i ostatecznego wsparcia
szuka³ w doktrynie Boskiej iluminacji, która przypomina póniejsz¹ Kartezjañsk¹ argumentacjê z prawdomównoci Bo¿ej.
Kartezjusz pog³êbia staro¿ytne argumenty sceptyczne poprzez sformu³owanie hipotez z³oliwego demona i snu, ale, pogr¹¿ony w w¹tpliwociach, odkrywa, ¿e rzecz¹ pewn¹ jest w³asne mylenie i istnienie (Descartes 2001, II, 26, s. 49)3. Jeli zatem wiedza istnieje, to samowiedza jest jej
najwa¿niejsz¹ postaci¹, punktem wyjcia w rozumieniu wiata. Niczego
³atwiej lub oczywiciej uj¹æ nie mogê ni¿ w³asny mój umys³ (Descartes
2001, II, 34, s. 56). I w³anie swoje istnienie czyni fundamentem systemu
filozoficznego: najpierw upewnia siê, ¿e istnieje, o ile myli (wiedza a priori); potem stwierdza, ¿e myli (wiedza o fakcie), dalej stwierdza, ¿e jest
rzecz¹ myl¹c¹ wyposa¿on¹ w idee (hipoteza); nastêpnie argumentuje za
istnieniem Boga, aby przy Jego pomocy uzasadniæ istnienie wiata, które
do tej pory pozostawa³o w¹tpliwe. Samowiedza jest zatem pewniejsza ni¿
wiedza na temat zewnêtrznego wiata i s³u¿y do uzasadnienia tej ostatniej.
Na pewno wydaje mi siê przynajmniej, ¿e widzê, ¿e s³yszê, ¿e czujê ciep³o. To nie mo¿e byæ fa³szem (Descartes 2001, II, 29, s. 52). Bo jak¿e
mog³oby byæ fa³szem, któ¿ móg³by to racjonalnie stwierdziæ?

Dodajmy, ¿e z drugiej strony Augustyn pisa³ w Wyznaniach o nieprzeniknionej
g³êbi ludzkiego serca, a nawet antycypowa³ odkrycie niewiadomoci: Wiesz o tym,
ale nie zdajesz sobie sprawy z tego, ¿e wiesz (De Trin. 14, 19).
3
W Solilokwiach, które s¹ prototypem Kartezjañskich Medytacji, Augustyn pisze:
Cz³owieku, który chcesz poznaæ siebie, czy wiesz, ¿e istniejesz? Wiem. Sk¹d wiesz?
Nie wiem. [...] Czy wiesz, ¿e siê poruszasz? Nie wiem. Czy wiesz, ¿e mylisz? Wiem
(Augustyn 2001b, 2, 11, s. 268).
2
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Komentatorzy Kartezjusza s³usznie zauwa¿yli, ¿e refleksjê traktowa³
jako doskona³¹ percepcjê, która tym ró¿ni siê od zwyk³ej percepcji, ¿e jest
tak pewna, jak wiedza a priori (Burge 1988, s. 662). Tymczasem w¹tpliwe
jest przejcie od koniecznoci zdania warunkowego (jeli w¹tpiê, to istniejê) do uznania pewnoci jego poprzednika (w¹tpiê, mylê, czujê). Mówi¹c
jêzykiem Humea, zdania o relacjach miêdzy ideami nale¿¹ do innej kategorii ni¿ zdania o faktach. Jedyn¹ podstaw¹ jest podobna oczywistoæ.
Kartezjusz przekonany, ¿e racjonalnie dowiód³ istnienia Boga, zdawa³ siê
s¹dziæ, ¿e pewnoæ danych samowiadomoci jest autonomicznym osi¹gniêciem subiektywnego rozumu. Podobnie jednak jak Augustyn nie by³
w stanie uzasadniæ swojego stanowiska bez odwo³ania siê do Boga.
Franz Brentano zapocz¹tkowa³ psychologiê opisow¹, która pog³êbi³a
analizê danych samowiadomoci. Brentano i jego kontynuatorzy, Edmund
Husserl i Roman Ingarden, s¹ autorami najlepszej, a zarazem koñcowej fazy
poszukiwania pewnoci w dziedzinie samowiadomoci.
Zdaniem Brentana, nikt w³aciwie nie mo¿e w¹tpiæ, czy stan psychiczny, który sam w sobie spostrzega, istnieje i czy jest taki, jakim go spostrzega (Brentano 1999, s. 16). Podstaw¹ niezawodnoci danych samowiadomoci jest
osobliwe stapianie siê wiadomoci i przedmiotu wiadomoci. Ilekroæ
pewien akt psychiczny jest przedmiotem towarzysz¹cego mu poznania
wewnêtrznego, tylekroæ oprócz swojego odniesienia do pewnego obiektu
pierwotnego zawiera w ca³oci sam siebie jako co, co jest w nim przedstawiane i poznawane. Tylko te¿ dziêki temu mo¿liwa jest niezawodnoæ i bezporednia oczywistoæ spostrze¿enia wewnêtrznego (Brentano 1999, s. 200).

Brentano nie stara siê dowieæ niezawodnoci spostrze¿enia wewnêtrznego, gdy¿ uwa¿a, ¿e nie ma potrzeby dowodziæ tego, co jest bezporednio
oczywiste. Stara siê jedynie wyjaniæ tê niezawodnoæ przez teoriê dwuwarstwowej struktury aktu wiadomoci (wiadomoæ pierwotna i wtórna)
i cis³ego powi¹zania miêdzy aktem i spostrze¿eniem wewnêtrznym, które
jego dotyczy i jest zarazem jego czêci¹. Mimochodem pada argument pragmatyczny:
kto usi³owa³by sceptycznie podwa¿aæ tê ostateczn¹ podstawê poznania, nie znalaz³by ¿adnej innej, na której móg³by zbudowaæ gmach wiedzy (Brentano 1999, s. 203).
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Jest te¿ wzmianka, ¿e owa cis³a jednoæ wyklucza nawet dzia³anie
Kartezjañskiego demona. Dwuwarstwowa struktura za jest odpowiedzi¹
na argument Augusta Comtea o niemo¿liwoci refleksji (jednoczesnego
i niezak³óconego prze¿ywania i dokonywania nad nim refleksji) oraz na
zarzut ci¹gu w nieskoñczonoæ (aby dowolny akt wiadomoci móg³ byæ
uwiadomiony, potrzebny jest nastêpny akt wiadomoci, i tak w nieskoñczonoæ). Zamiast nieskoñczonego szeregu przedstawieñ, pisze Brentano,
³añcuch koñczy siê ju¿ na drugim ogniwie (Brentano 1999, s. 186).
S³aboci Brentanowskiej teorii najlepiej dostrzeg³ jego uczeñ Husserl. Spostrze¿enie wewnêtrzne jako s¹d nie mo¿e odbywaæ siê w tym samym akcie, który jest jego przedmiotem, lecz wymaga dokonania osobnego aktu. Brentano ma racjê, ¿e istnieje wiadomoæ wtórna (Husserl nazywa j¹ prawiadomoci¹), ale ta nie jest s¹dem i nie mo¿e byæ ród³em wiedzy, poniewa¿ jako drugoplanowa jest mglista i niewyrana (akt poznania
zlewa siê tu z przedmiotem poznania). W ten sposób upada teoria Brentana, ale nowe nadzieje Husserl widzi w niedostrzeganej przez Brentana czasowoci wiadomoci (momentalne spostrze¿enie to tylko abstrakt; Husserl 1989, s. 32, 124). Czasowoæ wiadomoci zwi¹zana jest z tym, ¿e
ka¿dy akt sk³ada siê z kilku faz. W chwili rozgrywania siê pierwszej, nastêpne nale¿¹ jeszcze do przysz³oci, a w chwili rozgrywania siê faz kolejnych, pierwsza faza jest ju¿ miniona. Mechanizm retencji pozwala zatrzymaæ minione fazy jako teraniejsze. Kiedy te minione fazy s¹ ju¿ uchwycone, a nowe wci¹¿ jeszcze nastêpuj¹, mo¿na na nie spojrzeæ w osobnym akcie refleksji. Retencji zawdziêczamy [...], ¿e wiadomoæ mo¿na uczyniæ
obiektem (Husserl 1989, s. 180). W sumie, zdaniem Husserla, refleksja
jest mo¿liwa dziêki wspó³dzia³aniu prawiadomoci, retencji i zdolnoci
rozdwajania siê Ja na Ja bêd¹ce podmiotem i Ja bêd¹ce przedmiotem (to
rozdwojenie wystêpuje ju¿ w prawiadomoci, która rozdwaja siê pasywnie na retencjê i protencjê; Judycki 1990, s. 188, 190). Jako gwarant pewnoci refleksji Husserl proponuje ograniczenie rozwa¿añ do czystej wiadomoci jako efektu redukcji fenomenologicznej (ten rodzaj refleksji nazywa spostrze¿eniem immanentnym4).
spostrze¿enie to odró¿nia³ od spostrze¿enia wewnêtrznego, w którym ujmujemy
strumieñ prze¿yæ wiadomych z ca³ym bogactwem i g³êbi¹ ró¿norodnych apercepcji,
czyli ujêæ wykraczaj¹cych poza p³askie dane spostrze¿enia immanentnego (Judycki
2004, s. 85).
4
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Po tych poprawkach Husserl stwierdza, podobnie jak Brentano, ¿e
spostrze¿enie immanentne wraz ze swoim przedmiotem tworzy
jednoæ niezaporedniczon¹, jednoæ jednej jedynej konkretnej cogitatio. Spostrze¿enie zawiera tu swój obiekt w ten sposób w sobie, ¿e da
siê tylko abstrakcyjnie, tylko jako co z istoty swej niesamodzielnego
od niego wyodrêbniæ (Husserl 1975, s. 68).

Husserlowi trzeba postawiæ pytanie: jak zdobyæ pewnoæ, ¿e wiadomoæ funkcjonuje tak w³anie, jak to opisa³, i jak rozpoznaæ, ¿e mamy do
czynienia ze spostrze¿eniem immanentnym, a nie zwyk³¹ refleksj¹. To drugie pytanie nurtowa³o Romana Ingardena.
Zdaniem Ingardena, jeli jedynie spostrze¿enie immanentne mia³oby
byæ niepow¹tpiewalne, to wy³¹cznie poprzez inne spostrze¿enie immanentne
moglibymy siê niezawodnie dowiedzieæ, ¿e mamy do czynienia ze spostrze¿eniem immanentnym. I tak powsta³by ci¹g w nieskoñczonoæ. Ingarden uwa¿a, ¿e jedynym sposobem jego unikniêcia, a w³aciwie wyjanienia jego braku w naszym dowiadczeniu, jest za³o¿enie istnienia intuicji
prze¿ywania, która niezawodnie i na bie¿¹co informuje nas o wszystkich
wiadomych prze¿yciach. Spostrze¿enie immanentne mo¿e pe³niæ co najwy¿ej rolê wtórn¹, poniewa¿ i tak, jeli mielibymy unikn¹æ regresu, intuicja prze¿ywania musia³aby poinformowaæ o istnieniu i wartoci spostrze¿enia immanentnego.
Intuicja prze¿ywania jest odpowiednikiem wiadomoci wtórnej Brentana i prawiadomoci Husserla. Chodzi zatem o nieaktowy moment wszystkich aktów i stanów wiadomych (dziêki któremu s¹ one wiadome), który
w prosty sposób ujawnia podmiotowi te akty i stany w trakcie ich zachodzenia. Stanis³aw Judycki trafnie nazywa tê postaæ wiadomoci wiadomoci¹ prost¹ (Judycki 2004, s. 77). Anglosasi nazywaj¹ j¹ wiadomoci¹
preintrospekcyjn¹ (Shoemaker 1994, s. 395). Ingarden bardzo s³usznie zauwa¿y³, ¿e intuicja prze¿ywania na p³aszczynie naszej wiadomoci jest
instancj¹ ostateczn¹. Jeli gdzie ma byæ ród³o niepow¹tpiewalnoci, to
w³anie tutaj.
Niezale¿nie jak dyskusyjne jest mówienie o ja jako podmiocie prze¿yæ wiadomych, trzeba zauwa¿yæ, ¿e intuicja prze¿ywania jest blisk¹ towarzyszk¹ owego podmiotu i tak jak podmiot ucieka przed tematyzacj¹.
Jeli ja oraz intuicja prze¿ywania s¹ przedmiotem naszej refleksji, to tylko
w postaci minionej, nale¿¹cej ju¿ do przesz³oci, i danej dziêki porednic-
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twu pamiêci. Aktualne ja i aktualna intuicja prze¿ywania s¹ nieuchwytne,
poniewa¿ to one dokonuj¹ wszelkich poznawczych uchwyceñ. W momencie próby uchwycenia aktualnego ja i jego aktualnej intuicji prze¿ywania,
para ta natychmiast przenosi siê na poziom wy¿szy i reflektuje swoj¹ w³anie minion¹ fazê. Podmiot nie identyfikuje siê z ¿adnym ze sk³adników
swojego strumienia wiadomoci (Judycki 2004, s. 310). Intuicja prze¿ywania jest zatem nieuchwytna w aktualnej fazie (nie mo¿na jej dowiadczyæ). Wszystko, co o niej wiemy, to przypomnienia i wnioskowania ze
skutków (skoro mogê zreflektowaæ czy przypomnieæ sobie w³asne doznanie, to znaczy ¿e ca³y czas by³o ono monitorowane). Jeli intuicja prze¿ywania jako dana nam jest w aktualnej fazie, to jedynie peryferyjnie, dziêki
temu, ¿e nasza wiadomoæ nie tylko rozci¹ga siê w czasie, ale ma tak¿e
rozlegle pole uwagi i potrafi uchwyciæ kilka rzeczy na raz.
Ingarden pisze jak Brentano:
przy intuitywnym prze¿ywaniu aktu to, co poznawane, jest po prostu
identyczne z poznawaniem, poznanie jest w tym wypadku uchwytywaniem samego siebie (Ingarden 1971, s. 377).

Trudno jednak zgodziæ siê z kolejnymi tezami, a mianowicie, ¿e
przy intuitywnym prze¿ywaniu zasadniczo wykluczona jest mo¿liwoæ
jakiegokolwiek z³udzenia

oraz ¿e
nie trzeba nam [...] szukaæ nowych poznañ, aby poznaæ naturê i wartoæ poznawczo intuitywnego prze¿ywania, gdy¿ w prostym jego spe³nianiu poznajemy je intuitywnie [...] trzeba tylko przemiany mrocznie
prze¿ywanego aktu w akt intuitywny (Ingarden 1971, s. 377).

Zdaniem Ingardena, intuicja prze¿ywania nie tylko musi byæ poznaniem
niezawodnym, ale sama informowaæ o swej wartoci.
Podstawowym zarzutem wobec niezawodnoci intuicji prze¿ywania
jest jej mglistoæ i niewyranoæ, zarzut, który Husserl kierowa³ ju¿ wobec
wiadomoci wtórnej Brentana. Ingarden na pró¿no stara siê zniwelowaæ
ten zarzut technik¹ przemiany mrocznie prze¿ywanego aktu w akt intuitywny, czyli maksymalnie nasycony wiadomoci¹, a jednoczenie trzymaj¹cy
siê granic aktu pierwotnego. Przejcie do nowego aktu  aktu refleksji 
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niszczy³oby jednoæ aktu i przedmiotu, która jest jedyn¹ podstaw¹ niezawodnoci. Technika przemiany mrocznie prze¿ywanego aktu w akt intuicyjny nie mo¿e byæ jednak wystarczaj¹c¹ podstaw¹ niezawodnoci (por.
Judycki 2004, s. 94).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Brentano, Husserl i Ingarden wzajemnie podwa¿yli w³asne wyjanienia niezawodnoci samowiadomoci (por. Ziemiñska 1993). Stanêli przed nieprzezwyciê¿alnym dylematem: osobny akt refleksji z dystansem strukturalnym, który niszczy immanencjê, albo intuicja
w ramach tego samego aktu, mglista i niewyrana. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w tradycji Brentanowskiej nie chodzi³o o dowód, ale o wyjanienia
oczywistoci samowiadomoci. Brentano i jego nastêpcy dzielili przekonanie, ¿e nie ma innej drogi zrozumienia gmachu ludzkiej wiedzy ni¿ za³o¿enie niezawodnoci samowiadomoci.
Tradycja anglosaska wytknê³a s³aboci tego za³o¿enia (wymieñmy je
tylko, bo po có¿ mno¿yæ argumenty przeciwko niezawodnoci, kiedy jeden
wystarczy, aby j¹ podwa¿yæ): dystans czasowy i strukturalny, porednictwo pojêæ, zale¿noæ przekonañ od jêzyka i k³opoty z werbalizacj¹ przekonañ5. Wszystko to nie pozwala, aby jakiekolwiek zdanie w pierwszej osobie, wyra¿aj¹ce dane samowiadomoci, mia³o status niepow¹tpiewalnego. Introspekcja, tak jak inne mechanizmy kognitywne cz³owieka, musi
byæ tak¿e niekompletna i zawodna (Judycki 2004, s. 94).
Uwzglêdniaj¹c obie te tradycje, trzeba powiedzieæ, ¿e nie ma podstaw do uznania samowiadomoci za pewn¹. Skoro za dane samowiadomoci nie maj¹ gwarancji prawdziwoci, tym bardziej nie maj¹ jej inne
typy samowiedzy. Zarzuty krytyków samowiedzy siêgaj¹ jednak dalej i dotycz¹ nie tylko pewnoci, ale tak¿e jakiejkolwiek wiarygodnoci, a nawet
istnienia samowiedzy. Krytyka samowiedzy w tradycji anglosaskiej przebiega miêdzy innymi pod has³em krytyki introspekcji (poznania aktualnych
stanów w³asnej wiadomoci z wy³¹czeniem samowiadomoci preintrospekcyjnej, która nie stanowi samodzielnego poznania)6.

Na ten temat pisa³am w artykule Intuicja prze¿ywania (Ziemiñska 1993).
Na ten temat pisa³am w artykule Pojêcie introspekcji w anglosaskiej filozofii analitycznej (Ziemiñska 2004).
5
6
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2. Wiedza pierwszoosobowa a behawioryzm i fizykalizm
Gilbert Ryle najwyraniej ignoruj¹c Husserlowskie rozwa¿ania o czasowoci wiadomoci, uwa¿a, ¿e introspekcja jest retrospekcj¹, czyli rodzajem przypomnienia. Powo³uj¹c siê na Comtea pisze, ¿e akt introspekcji jako spostrzegania wewnêtrznego musia³by polegaæ na uchwytywaniu
dwu rzeczy naraz, co jest nieprawdopodobne. Wydaje siê, ¿e uwagê skupiamy na jednej rzeczy, a najwy¿ej b³yskawicznie przerzucamy siê z przedmiotu na przedmiot (Ryle 1970, s. 269). S¹ te¿ takie stany umys³u, którym
nie mo¿na przygl¹daæ siê ch³odno, na przyk³ad panika czy sza³. Przypominamy je sobie i rozwa¿amy je póniej. Ryle wnosi st¹d, ¿e jeli retrospekcja mo¿e nam dostarczyæ danych potrzebnych do poznania niektórych stanów umys³u, to nie ma ¿adnego powodu, dlaczego nie mia³aby tego czyniæ
w odniesieniu do wszystkich (Ryle 1970, s. 271). Jego zdaniem introspekcja
polega po prostu na retrospekcji, a jej rezultaty s¹ redukowalne do innych
róde³ wiedzy.
Daniel Dennett nawi¹zuje do pomys³ów, ¿e introspekcja jest procesem wy¿szego rzêdu i twierdzi, ¿e nie jest ona nowym dowiadczeniem,
lecz werbalizacj¹ (selekcj¹, interpretacj¹, przetworzeniem) wczeniej dokonanego dowiadczenia, które daje jedynie nowe przekonania, a nie nowe
informacje. Introspekcja to seria procesów wydawniczych. To, czego faktycznie dowiadczamy jest produktem wielu procesów interpretacji  procesów wydawniczych w efekcie (Dennett 1991, s. 112).
W podobnym duchu William Lyons, autor The Disappearance of Introspection, uwa¿a, ¿e introspekcja w odniesieniu do spostrze¿eñ i doznañ
nie jest nowym procesem poznawczym, lecz tylko ich modyfikacj¹, a mianowicie spostrzeganiem uwa¿nym. Introspekcja za w odniesieniu do myli czy wyobra¿eñ te¿ nie daje nowej wiedzy, lecz polega na konstruowaniu
modeli na podstawie powtórki (reply) uprzednich dowiadczeñ (Lyons 1986,
s. 130). W rezultacie nie jest ród³em bezporedniej wiedzy na temat umys³u, mózgu czy procesów poznawczych (Lyons 1986, s. 150).
Wymienieni autorzy zdaj¹ siê nawi¹zywaæ do Wittgensteina, który
pisa³: O mnie w ogóle nie mo¿na mówiæ (chyba ¿e ¿artem), i¿ wiem, ¿e
czujê ból. Bo co by to mia³o znaczyæ  poza tym, ¿e go czujê? (Wittgenstein 2000, s. 130; I, s. 246). Znane s¹ argumenty Wittgensteina przeciwko
mo¿liwoci prywatnego jêzyka (Wittgenstein 2001, s. 243275). Jego zda-
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niem jêzyk opisuj¹cy nasze prze¿ycia jest tylko ekspresywny, do niczego
nie odnosi. Jeli tak jest, to nie jest mo¿liwa wiedza na temat w³asnych
stanów umys³u. Wiem, ¿e czujê ból jest nonsensem lub ¿artem. Wiem
dodane do czujê ból jest tylko wyrazem emfazy, wiadczy o emocjach.
Jeli mo¿na sensownie mówiæ o stanach umys³u, to nie w pierwszej osobie. Skutkiem tego moje wypowiedzi na temat w³asnego umys³u maj¹ sens
zapo¿yczony z jêzyka spo³ecznego i tylko w nim mo¿na osi¹gn¹æ wiedzê
na temat w³asnych prze¿yæ.
Stanowisko Wittgensteina dobrze wspó³gra³o z filozoficznym behawioryzmem reprezentowanym przez Rylea. Uwa¿a on, ¿e nie ma ró¿nicy
pomiêdzy poznaniem w³asnych stanów umys³u i poznaniem cudzych stanów umys³u. W obu wypadkach poznanie to dokonuje siê poprzez obserwacje zewnêtrznego zachowania. Jedyna ró¿nica jest taka, ¿e w³asne zachowanie obserwujemy ci¹gle, ale mniej obiektywnie, a zachowanie innych rzadziej, ale obiektywnie (Ryle 1970, s. 277). Jak s³usznie zauwa¿a
Lyons, stanowisko Rylea mo¿e byæ przekonuj¹ce w odniesieniu do cech
charakteru czy dyspozycji, ale nie do myli czy wyobra¿eñ. Ryle nie potrafi
wyjaniæ, co dzieje siê w g³owie myl¹cego, kiedy myli, ale zachowuje
myli dla siebie (Lyons 1986, s. 33).
Filozoficzny behawioryzm jest dzi przebrzmia³y (zdania o stanach
mentalnych nie dadz¹ siê prze³o¿yæ, bez utraty znaczenia, na zdania o zachowaniu podmiotu; ludzie znaj¹ swoje stany mentalne bez odwo³ywania
siê do danych na temat zachowania7), ale problem samowiedzy dyskutowany jest pod postaci¹ problemu redukowalnoci jêzyka introspekcyjnego do
jêzyka fizykalistycznego. Jest to mianowicie problem, czy w jêzyku fizykalistycznym da³oby siê wyjaniæ dane samowiadomoci/introspekcji.
Odpowied pozytywna na to pytanie decydowa³aby o redukowalnoci samowiedzy do wiedzy w trzeciej osobie.
Zdaniem Thomasa Nagela, odpowied na to pytanie jest negatywna,
poniewa¿ dane samowiadomoci dostêpne s¹ tylko w pierwszej osobie.
Z tego powodu nigdy nie bêdziemy wiedzieli, jak to jest byæ nietoperzem.
Subiektywnoæ wiadomoci jest nieredukowaln¹ cech¹ rzeczywistoci, bez której nie moglibymy uprawiaæ fizyki ani niczego innego i musi
7
Jak pisze Williams (2001, s. 107): zachowania s¹ symptomem bólu, ale nie s¹ samym bólem.
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zajmowaæ równie podstawowe miejsce w ka¿dym wiarygodnym obrazie wiata, jak materia, energia, przestrzeñ, czas i liczby (Nagel 1997,
s. 12).

Stanowisko to rozwija Charles Siewert. Jego zdaniem, niedyskursywna
wiedza pierwszoosobowa na temat umys³u istnieje i ró¿ni siê co do typu od
innych gatunków wiedzy (Siewert 1998, s. 10). Samowiedza nie jest nieobalalna czy niezale¿na od innej wiedzy, ale nie jest tak, ¿e asercja w pierwszej osobie jest chronicznie podatna na b³¹d (Siewert 1998, s. 39). Nie
jest tak, ¿e ja nie mogê o sobie nic wiedzieæ, jeli inni tego nie potwierdz¹
(Siewert 1998, s.62). Eksperymenty opisane przez psychologów nie przecz¹ istnieniu tej wiedzy, a jedynie wskazuj¹, ¿e zewnêtrzni obserwatorzy
przewiduj¹ nasze zachowania nie gorzej ni¿ my sami. Specyfika tej wiedzy
polega na jej specyficznym uzasadnieniu. Wiem, ¿e prze¿ywam lêk, poniewa¿ jestem tego wiadoma. Inni, uzasadniaj¹c swoj¹ wiedzê na ten temat,
musz¹ odwo³aæ siê do zewnêtrznych obserwacji moich zachowañ czy wypowiedzi. Ja nie przeprowadzam takich obserwacji, a zatem moja samowiedza ma inny rodzaj uzasadnienia ni¿ wiedza zewnêtrznych obserwatorów8. Odpowiadaj¹c fizykalistom, Siewert twierdzi, ¿e mog¹ byæ dwie teorie wyjaniaj¹ce równie dobrze nasze zachowania9.
Dodajmy, ¿e generalne w¹tpienie w wartoæ samowiadomoci napotyka na podobne trudnoci jak teza Paula Churchlanda o nieistnieniu przekonañ czy teza globalnego sceptycyzmu co do wiedzy. Mamy tu bowiem
do czynienia ze zjawiskiem samozniesienia. Tylko wiadoma myl mo¿e
dostarczyæ argumentów przeciwko sobie, a zatem argumenty przeciw samowiadomoci zak³adaj¹ wartoæ samowiadomoci. W podobny sposób
podwa¿anie istnienia przekonañ odbywa³o siê za pomoc¹ wyg³aszania przekonañ, a argumenty sceptycyzmu globalnego co do wiedzy zak³ada³y na
przyk³ad wiedzê o w³asnych w¹tpliwociach czy o znaczeniu s³ów, które te

8
Alston (1971, s. 235) twierdzi, ¿e na tym polega uprzywilejowany dostêp podmiotu
do w³asnych stanów umys³u: ilekroæ podmiot ma przekonanie introspekcyjne, to jest to
przekonanie uzasadnione (i nikt inny nie jest w takiej relacji do tych treci).
9
W literaturze polskiej podobne stanowisko zajmuje Judycki: Dostêp do umys³u
bêdzie zawsze dokonywa³ siê na dwóch drogach: zewnêtrznej i wewnêtrznej (introspekcyjnej), a st¹d zawsze bêdziemy mieli do czynienia z dwoma rodzajami s³owników,
mentalistycznym i neurofizjologicznym (Judycki 1995, s. 264).
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w¹tpliwoci wyra¿a³y. Wszystkie te trzy radykalne stanowiska same siebie
kwestionuj¹ i znosz¹.
Potrafimy zatem odrzuciæ generalny sceptycyzm co do danych samowiadomoci, ale to jeszcze nie dowodzi ich autonomii. Nieredukowalnoæ
danych introspekcyjnych jest oczywicie hipotez¹, której nie potrafimy
dowieæ. Podobnie jest z behawiorystyczn¹ czy fizykalistyczn¹ hipotez¹
redukowalnoci. Fizykalizmowi mo¿na przeciwstawiæ stanowisko Brentana, który s³usznie zauwa¿y³, ¿e ca³a nasza wiedza ma ród³a w samowiadomoci (na spostrze¿eniu wewnêtrznym [...] wznosi siê jako na swojej
podstawie ca³y gmach tej nauki; Brentano 1999, s. 63), bo tylko w ten
sposób dostêpne nam s¹ wszelkie dane, równie¿ na temat fizycznego wiata i fizykalizmu jako stanowiska filozoficznego. Przy takim podejciu samowiedza wydaje siê wiedz¹ podstawow¹, od której zale¿¹ wszystkie inne
rodzaje wiedzy. Mamy zatem sytuacjê równosilnoci.
Stanowisko Brentana trzeba potraktowaæ jako zbyt skrajne, tak samo
jak behawioryzm/fizykalizm. Rozs¹dny z³oty rodek proponuje Donald
Davidson, g³osz¹c wzajemn¹ zale¿noæ pomiêdzy wiedz¹ w pierwszej, drugiej i trzeciej osobie, odrzucaj¹c zarówno behawioryzm, jak i mit subiektywnoci. Samowiedza jest zale¿na zarówno od wiedzy o wiecie, jak i od
wiedzy o innych (jêzyk), ale jest to zale¿noæ wzajemna i podmiot zachowuje obalalny autorytet co do w³asnych przekonañ (mówi¹cy wie, o czym
jest przekonany, a interpretator mo¿e tego nie wiedzieæ lub dowiaduje siê
o tym drog¹ trudnego wnioskowania; Davidson 2001a, s. 13).
Davidson ³¹czy swoje stanowisko z akceptacj¹ eksternalizmu, który
zdaniem wielu interpretatorów zaprzecza nawet temu, ¿e znamy w³asne
myli.

3. Wiedza pierwszoosobowa a eksternalizm
Istotnie, eksternalizm jako odmiana naturalizmu stanowi podobne
wyzwanie dla samowiedzy jak behawioryzm i fizykalizm. Eksternalizm treciowy (content externalism), nazywany semantycznym, to pogl¹d, ¿e znaczenie wyra¿eñ jêzykowych i treæ (a zarazem identycznoæ) stanów umys³u czêciowo zale¿¹ od czynników zewnêtrznych (external) wzglêdem
osoby mówi¹cej czy myl¹cej.
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Hilary Putnam przeprowadzi³ nastêpuj¹cy eksperyment mylowy.
Wyobramy sobie, ¿e w jakiej galaktyce istnieje planeta podobna do Ziemi (Twin Earth). Jedn¹ z osobliwoci Ziemi Bliniaczej jest to, ¿e p³yn
nazywany tam wod¹ nie jest H2O, lecz ma inny wzór chemiczny  powiedzmy XYZ. Woda XYZ jest nieodró¿nialna w normalnych temperaturach i cinieniu od naszej wody. Smakuje tak samo, gasi pragnienie i p³ynie
w jeziorach i oceanach. Na Ziemi s³owo woda oznacza H2O, a na Ziemi
Bliniaczej  XYZ. Woda na Ziemi jest zbiorem wszystkich moleku³ sk³adaj¹cych siê z H2O, a woda na Ziemi Bliniaczej jest zbiorem wszystkich
moleku³ sk³adaj¹cych siê z XYZ. Wyobramy sobie Oskara1 na Ziemi
i Oskara2 na Ziemi Bliniaczej, którzy s¹ swoimi odpowiednikami (sobowtórami). Przy za³o¿eniach eksperymentu Putnama, ekstensja tego s³owa
u ka¿dego z Oskarów jest odmienna. Putnam za uwa¿a, ¿e skoro ekstensja jest odmienna, to nie mo¿na twierdziæ, ¿e znaczenie jest takie samo
(Putnam 1975, s. 223). Tyler Burge (1982) dodaje, ¿e wraz ze zmian¹ rodowiska fizycznego zmienia siê nie tylko znaczenie u¿ywanych terminów,
ale i treæ stanów umys³owych.
Eksternalici, uzale¿niaj¹c treæ stanów umys³owych od czynników
niedostêpnych dla podmiotu, sugeruj¹, ¿e podmiot nie zna swoich w³asnych
myli. Klasyczn¹ ju¿ argumentacjê w tej sprawie zawiera artyku³ Paula
Boghossiana (1989), który zakwestionowa³ tezê, ¿e nasze przekonania na
temat w³asnych myli mo¿na zaliczyæ do wiedzy w przypadkach podró¿y
bliniaczych, czyli przenoszenia osób, bez ich wiedzy, z Ziemi na Ziemiê
Bliniacz¹. Boghossian zak³ada analizê wiedzy za pomoc¹ relewantnych
alternatyw (wiem, jeli umiem wykluczyæ znacz¹ce, istotne w danym wypadku alternatywne mo¿liwoci). Wyobramy sobie, ¿e cz³owiek o imieniu Oskar, bêd¹c na Ziemi, ma wyran¹ myl, ¿e woda jest p³ynem. Zak³adaj¹c jego podró¿e, relewantn¹ alternatyw¹ jego mylenia, ¿e woda jest
p³ynem, jest jego mylenie, ¿e woda bliniacza jest p³ynem. Introspekcyjne
dane dostêpne Oskarowi nie daj¹ podstaw do odró¿nienia tych dwu myli,
a zatem Oskar nie jest w stanie wykluczyæ tej relewantnej alternatywy,
i w zwi¹zku z tym nie wie na podstawie introspekcji, ¿e myli, ¿e woda jest
p³ynem (Boghossian 1989, s. 12). Na gruncie eksternalizmu, twierdzi Boghossian, Oskar nie wie, co myli, dopóki nie zbada rodowiska i nie wykluczy tej relewantnej alternatywy (Boghossian 1989, s. 13). Podmiot przestaje zatem mieæ uprzywilejowany dostêp do swoich myli. Zbadanie ro-
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dowiska przeprowadzone przez ekspertów mo¿e zakwestionowaæ przekonania podmiotu na temat jego w³asnych myli.
Jeszcze gorzej jest z wiedz¹ o mylach minionych. Wyobramy sobie, pisze Boghossian, ¿e kiedy jestem ju¿ na Ziemi Bliniaczej wystarczaj¹co d³ugo, aby zdobyæ pojêcie wody bliniaczej, informujesz mnie, ¿e
odby³em tak¹ podró¿, ale nie mówisz, kiedy dok³adnie mia³a ona miejsce.
Nastêpnie pytasz mnie, czy rok temu myla³em o wodzie czy bwodzie. Nie
jestem w stanie odpowiedzieæ na to pytanie. Czy powodem jest to, ¿e po
prostu zapomnia³em, czy raczej to, ¿e nigdy tego nie wiedzia³em? Jeli
wykluczyæ pierwsz¹ mo¿liwoæ, zostaje druga. Nigdy nie wiedzia³em, czy
mylê o wodzie czy o bwodzie, skoro nie by³em wiadomy odbywanych
bliniaczych podró¿y i nie przeprowadza³em empirycznych badañ rodowiska (Boghossian 1989, s. 2223). Nie jestem wiêc autorytetem w sprawie w³asnych myli, twierdzi Boghossian, poniewa¿ zewnêtrzni obserwatorzy i eksperci od rodowiska mog¹ zakwestionowaæ moj¹ wiedzê na temat moich w³asnych myli.
W nowym kontekcie wracamy zatem do problemu omawianego przy
okazji behawioryzmu i fizykalizmu, czy nasza samowiedza jest redukowalna
do wiedzy o zewnêtrznym wiecie. Trzeba przyznaæ, ¿e eksternalizm przyczynia siê do destrukcji samowiedzy, poniewa¿ dostarcza kolejnych argumentów na rzecz tego, ¿e nie znamy dog³êbnie i w pe³ni naszych myli.
Myli wyra¿one w jakim jêzyku pozostaj¹ w rozmaitych relacjach do wiata. Podmiot nie musi zdawaæ sobie sprawy z tego, jakie to s¹ relacje (tak
samo jak nie wie, splot jakich przyczyn doprowadzi³ do jego myli). Eksternalistyczna koncepcja znaczenia i treci stanów mentalnych jest jeszcze
jednym sposobem pozbawienia podmiotu kontroli nad treci¹ w³asnych
myli.
Artyku³ Boghossiana mo¿na jednak potraktowaæ jako sprowadzenie
do absurdu skrajnej eksternalistycznej koncepcji znaczenia i treci mentalnych: Gdyby podmiot w ogóle nie decydowa³ o znaczeniu i treciach swoich stanów umys³owych, lecz wy³¹cznie czynniki rodowiskowe czy spo³eczne, to trzeba by powiedzieæ, ¿e istotnie w ogóle nie zna swoich w³asnych myli. A gdyby ta skrajna teoria by³a s³uszna, nie moglibymy nawet
wiedzieæ, ¿e o niej mylimy, a tym bardziej jej akceptowaæ. Mamy tutaj
powtórkê z samorefutacji, znan¹ z globalnego sceptycyzmu oraz skrajnego behawioryzmu i fizykalizmu.
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Davidson nie jest skrajnym eksternalist¹, lecz eksternalizm ³¹czy z holizmem i autorytetem pierwszej osoby.
Jestem przekonany, ¿e Putnam ma racjê; to co nasze s³owa znacz¹, jest
czêciowo ustalone przez okolicznoci, w których uczylimy siê i u¿ywali s³ów [...] Ta kwestia zale¿y po prostu od tego, jak ustali³y siê podstawowe zwi¹zki miêdzy s³owami i rzeczami lub mylami i rzeczami.
Twierdzê razem z Burgem i Putnamem, jeli ich rozumiem, ¿e zosta³o
to ustalone poprzez kauzalne interakcje miêdzy ludmi i czêciami b¹d
aspektami wiata (Davidson 2001 b, s. 29).

A zatem Davidson uwa¿a, ¿e eksternalne czynniki czêciowo determinuj¹
treæ naszych myli. Jednak¿e treæ pojedynczego przekonania nie jest izolowana, pozostaje wszak w racjonalnych zwi¹zkach z innymi przekonaniami
(holizm) i zale¿y od ca³ociowej interpretacji zachowania mówi¹cego.
W³anie teoria interpretacji dostarcza Davidsonowi argumentu na rzecz
autorytetu pierwszej osoby: gdyby nie za³o¿enie, ¿e mówi¹cy wie, co ma
na myli [...], interpretator nie mia³by czego interpretowaæ (Davidson 2001
b, s. 38). Teoria interpretacji s³u¿y³a temu autorowi do odparcia globalnego
sceptycyzmu i s³u¿y równie¿ do odparcia sceptycyzmu co do wiedzy pierwszoosobowej. Davidson nie wyjania, jak pogodziæ eksternalizm i autorytet pierwszej osoby, ale podkrela, ¿e musz¹ one byæ uzgodnione i nie ma
powodu, ¿eby które odrzuciæ. St¹d wywodzi siê jego, moim zdaniem s³uszna, koncepcja trzech typów wiedzy: w pierwszej, drugiej i trzeciej osobie.
Ka¿da z nich zale¿na jest od ka¿dej (np. wiedza o sobie i innych zak³ada
wiedzê o wiecie), ale ¿adna nie jest redukowalna do pozosta³ych.

Wnioski
Samowiedzy, czyli wiedzy pierwszoosobowej, s³usznie odmawia siê
pewnoci, ale nies³usznie przeczy siê jej istnieniu i próbuje zredukowaæ do
wiedzy w trzeciej osobie. Samowiadomoæ zawiera przekonania najlepiej
uzasadnione sporód tych, które posiadamy i wydaje siê wiedz¹ podstawow¹, od której zale¿¹ wszystkie inne rodzaje wiedzy (choæ i ona pozostaje
od nich zale¿na). Samowiadomoæ niew¹tpliwie decyduje o specyfice wiedzy pierwszoosobowej. Inne postaci tej ostatniej s¹ redukowalne do wiedzy w drugiej i trzeciej osobie.
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W przypadku samowiedzy pope³niamy b³êdy, czasami gorsze ni¿ zewnêtrzni obserwatorzy. O ile opisy pojedynczych zdarzeñ umys³owych (dane
samowiadomoci) wydaj¹ siê stanowiæ rzeteln¹ wiedzê, to gorzej jest
z uogólnieniami na w³asny temat, z poznawaniem motywów i dostarczaniem wyjanieñ w³asnego zachowania. Samowiedza obejmuje zatem nasze
najlepsze przekonania, a zarazem najjaskrawsze samoz³udzenia. Ten sam
los dzieli jednak percepcja zmys³owa.
Rola samowiedzy jest oczywicie donios³a. Jest ona niezbêdna w codziennej orientacji, samozrozumieniu, samokontroli, samorealizacji; jest
podstaw¹ ¿ycia podmiotowego, osobowego czy moralnego (bez wiadomoci nie ma sumienia; ³aciñskie s³owo conscientia znaczy zarazem wiadomoæ i sumienie). Nie mo¿emy siê bez niej obejæ na co dzieñ i w nauce.
Jest fundamentem wszelkich opisów i ocen. Spróbujmy generalnie zakwestionowaæ wartoæ samowiedzy. Ka¿da taka próba zak³ada, ¿e samowiedza
istnieje i jest wartociowa (ka¿dy argument przeciwko samowiedzy zak³ada jej prawomocnoæ). Gdybym chcia³a w tym miejscu twierdziæ, ¿e samowiedza nie istnieje, wynika³oby st¹d, ¿e nie wiem, co mówiê. Mog³abym
co najwy¿ej pojmowaæ w³asne prze¿ycia jako epifenomeny jakich innych
nieznanych procesów, ale i to zak³ada pewne samozrozumienie.
Nie mamy zatem wyjcia, musimy polegaæ na w³asnej samowiedzy,
przynajmniej jeli chodzi o pojedyncze fakty na powierzchni strumienia
naszej wiadomoci. Podobnie jak musimy polegaæ na percepcji zmys³owej, jeli chodzi o kontakt ze wiatem. W przypadku jednak uogólnieñ,
ocen i teorii na w³asny temat lepiej uwzglêdniæ opinie innych cz³onków
naszej poznawczej wspólnoty (fakty percepcyjne te¿ podlegaj¹ spo³ecznej
interpretacji). Samowiedza obok percepcji zmys³owej jest drugim filarem
ludzkiej wiedzy.
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SELF-CONSCIOUSNESS AND SELF-KNOWLEDGE
EPISTEMOLOGICAL POINT OF VIEW
Summary
Self-consciousness is the source or set of information about our own present mental states. My self-knowledge is the set of all my information about myself, not only
about my present mental states, but also my past mental states, my personality, my
body or even my unconsciousness. Many philosophers thought that self-conscio-
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usness data are certain knowledge (Brentano, Husserl, Ingarden) but many contemporary philosophers claim that the first-person knowledge does not exist (Wittgenstein, Ryle, Dennett). Davidson refutes both behaviorism and subjectivity myth and
takes some moderate position: first-person knowledge is dependent on third-person
knowledge but third-person knowledge is dependent on first-person knowledge.
There are some problems to reduce consciousness to physical states and to know
about it. So, first-person knowledge is not certain and autonomous but it does exist
and play important role. The two interdependent kinds of knowledge are two pillars
of human knowledge. According to Davidson there is also some third pillar and it is
the second-person knowledge.
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Wstêp
W niniejszym artykule przyjmuje siê tak¹ definicjê samowiedzy, która g³osi, ¿e samowiedza jest wiedz¹ podmiotu na temat jego w³asnych stanów
mentalnych o pewnej treci, w sk³ad których wchodz¹ miêdzy innymi nastawienia s¹dzeniowe. Samowiedza podmiotu charakteryzuje siê tym, i¿
ma on bezporedni dostêp do w³asnych stanów mentalnych oraz posiada
zdolnoæ formu³owania raportów pierwszoosobowych typu: Uwa¿am,
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s¹ za pojêcia. Jednak skoro przyjmuje siê takie za³o¿enie, to nale¿y powiedzieæ, czym s¹ owe pojêcia. Aby zatem opisaæ charakter samowiedzy,
nale¿y zacz¹æ od zbadania pojêciowych sk³adników jej treci. W tym celu
pomocna okazuje siê kompleksowa teoria Christophera Peacockea obejmuj¹ca zarówno pojêcia, jak i samowiedzê.
Teoria Peacockea dotycz¹ca natury oraz nabywania i stosowania pojêæ
uznawana jest w rozmaitych próbach klasyfikacji za tzw. podejcie tradycyjne lub klasyczne1. Istniej¹ ku temu przynajmniej dwa powody. Po pierwsze, Peacocke buduje swoj¹ teoriê w oparciu o semantykê Fregowsk¹,
w myl której treci¹ zdania, a wiêc jej sensem, jest myl, natomiast przejcie od myli wyra¿onej w zdaniu, a zatem od jego treci do znaczenia,
którym jest prawda lub fa³sz, Frege nazywa s¹dem. Sk³adnikami myli s¹
pojêcia, które z kolei stanowi¹ treæ nazw na poziomie sensu. Podejcie
takie wymaga jednak odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób treci z³o¿one
z pojêæ mog¹ byæ prawdziwe lub fa³szywe? O to samo mo¿na zapytaæ inaczej, u¿ywaj¹c terminologii Fregowskiej: W jaki sposób sens determinuje
referencjê? Czy te¿ pytaj¹c jeszcze inaczej: Na czym polega indywiduacja
pojêæ, sprawiaj¹ca, ¿e w pewnych okolicznociach nasze przekonania zawieraj¹ce te pojêcia bêd¹ prawdziwe?
Po drugie, Peacocke definiuje pojêcia jako byty abstrakcyjne, które
mog¹ ³¹czyæ siê ze sob¹ tak, by utworzyæ kompleksow¹ i ustrukturyzowan¹ treæ2. Taka skrótowa definicja pojêæ mo¿e prowadziæ do wniosku, ¿e
pojêcia s¹ rodzajem platoñskich bytów ogólnych, ideami, których niedoskona³ymi kopiami s¹ przedmioty w wiecie. Jednak pojêcia wed³ug Peacockea, choæ rozumiane jako byty abstrakcyjne, nie s¹ samodzielne i nie
wchodz¹ w interakcje przyczynowe, jeli s¹ oderwane od stanów mentalnych. Ta charakterystyka pojêæ rodzi jednak pytanie, jak byt abstrakcyjny
mo¿e odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w opisie empirycznych stanów mentalnych?

Zob. np. E. Margolis, S. Laurence, Concepts, [w:] T. Warfield, S. Stich (eds.),
The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind, Blackwell 2003. Wydaje siê, ¿e autorzy
zmienili jednak zdanie na temat klasycznoci teorii Peacockea i w póniejszych artyku³ach powiêcaj¹ mu osobne miejsce, jako przedstawicielowi koncepcji pojêæ jako Fregowskich sensów. Por. E. Margolis, S. Laurence, Concepts, [w:] E.N. Zalta (ed.),
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2006 Edition), http:/plato.stanford.edu/archives/spr2006/entries/concepts/.
2
Ch. Peacocke, A Study of Concepts, Cambridge: MIT Press 1992, s. 99.
1
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Teoria pojêæ
Podstawowa teza Peacockea g³osi, ¿e sk³adnikami propozycjonalnej
treci s¹ pojêcia indywiduowane poprzez ich warunki posiadania. Warunki
posiadania podawane s¹ na podstawie prawdziwego twierdzenia o charakterze indywiduuj¹cym, które podaje pewien wzorzec uznawania treci zawieraj¹cych dane pojêcie. Peacocke zastrzega, ¿e podmiot mo¿e s¹dziæ tylko treæ, któr¹ ujmuje. Ujmowanie to jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy podmiot zna warunki prawdziwoci ujmowanej treci. Natomiast wiedza podmiotu na temat prawdziwoci ujmowanej treci mo¿liwa jest dziêki uchwyceniu jej sk³adników oraz sposobu, w jaki owe sk³adniki ³¹cz¹ siê ze sob¹3.
Tak sformu³owany warunek Peacocke zwie Zasad¹ Zale¿noci. Jej definicja brzmi nastêpuj¹co:
[...] w naturze pojêæ nie mo¿e byæ nic wiêcej ni¿ jest determinowane
przez poprawne ujêcie zdolnoci podmiotu, który opanowa³ to pojêcie,
do przyjêcia postawy propozycjonalnej, której treæ zawiera to pojêcie4.

Jak twierdzi Peacocke, zasada ta przeniesiona do teorii jêzyka jest wersj¹
twierdzenia Dummetta: teoria znaczenia musi byæ teori¹ rozumienia5. Zasada Zale¿noci wyra¿a zatem zwi¹zek zachodz¹cy miêdzy pojêciami a nastawieniami s¹dzeniowymi (postawami propozycjonalnymi), jakimi s¹ na
przyk³ad przekonania: podmiot posiadaj¹cy dane pojêcie jest zdolny do
g³oszenia poprawnych s¹dów zawieraj¹cych to pojêcie.
Wedle Peacockea podstawowe typy pojêæ s¹ indywiduowane poprzez
fakt, ¿e w pewnych okrelonych okolicznociach nasze przekonania zawieraj¹ce to pojêcie bêd¹ prawdziwe. Jako przyk³ad podaje warunki posiadania pojêcia koniunkcji:

Por. tam¿e, s. 51.
Tam¿e, s. 99, t³um. A.P.-¯.
5
Ch. Peacocke, What are Concepts?, Midwest Studies in Philosophy Vol. XIV.
Contemporary Perspectives in the Philosophy of Language II, ed. P.A. French, T.E.
Uehling Jr., H.K. Wettstein, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 1989.
3
4
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Koniunkcja jest tym pojêciem C, dla posiadania którego podmiot musi
uznaæ podstawienia wymienionych ni¿ej form wnioskowania za pierwotnie nieodparte i to z uwagi na ich formê
A
CB _
_______
A

A C B__
______
B

AB
______
ACB

[...] odpowiednia teoria determinacji dla tego warunku posiadania g³osi, ¿e wartoci¹ semantyczn¹ koniunkcji jest binarna funkcja prawdziwociowa, która sprawia, i¿ wnioskowania o podanych formach zawsze
dziedzicz¹ prawdziwoæ6.

Indywiduacja pojêæ odbywa siê zatem przez okrelenie tego, co musi
byæ prawdziwe o podmiocie, aby posiada³ on dane pojêcie. Jest to wymieniony powy¿ej warunek posiadania pojêcia. Ogólnie mówi¹c, podmiot posiada dane pojêcie, je¿eli ma dyspozycjê i zdolnoæ do stosowania go w pewnej sytuacji. S¹ to zatem warunki nabywania i stosowania pojêæ, odpowiadaj¹ce na pytanie, co to znaczy posiadaæ pojêcie.
Jak zosta³o powiedziane, pojêcia nie s¹ samodzielne. S¹ one sk³adnikami treci, która mo¿e byæ prawdziwa lub fa³szywa. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e wartoæ semantyczna pojêæ ustalana jest w kontekcie ca³oci treci. Jest to w³aciwie twierdzenie zgodne z tym, co o zale¿noci zachodz¹cej miêdzy pojêciami a treci¹ pisze Frege. Po pierwsze, Frege u¿ywa terminu pojêcie w sensie logicznym, a nie psychologicznym, co ma uzasadnienie w jego projekcie odpsychologizowania logiki. Po drugie, pojêcie ma charakter predykatywny, poniewa¿ stanowi ono znaczenie gramatycznego orzeczenia. Jego zakresem jest przebieg funkcji, której wartoci¹ jest dla ka¿dego argumentu wartoæ logiczna7. Pojêcia u Fregego, tak
jak u Peacockea, nie s¹ samodzielne. Dochodzi siê do nich poprzez rozbiór myli. Myl z kolei jest sensem zdania oznajmuj¹cego i musi posiadaæ
wartoæ logiczn¹. Wartoæ ta jest znaczeniem zdania. Pojêcia nale¿y zatem
rozumieæ jako funkcje:

6
Ch. Peacocke, Jak s¹ mo¿liwe prawdy aprioryczne?, t³um. T. Szubka, [w:] T. Szubka, P. Gutowski, Filozofia brytyjska u schy³ku XX wieku, Lublin: TN KUL 1998, s. 285.
7
G. Frege, Funkcja i pojêcie, [w:] ten¿e, Pisma semantyczne, t³um. B. Wolniewicz,
Warszawa: PWN 1977, s. 30.
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To, co w logice zwie siê pojêciem, wi¹¿e siê z tym, co nazywamy funkcj¹. Mo¿na wrêcz rzec: pojêcie jest to funkcja, której wartoci¹ jest
zawsze wartoæ logiczna8.

Wed³ug interpretacji Fregego dokonanej przez Michaela Dummetta
pojêcia s¹ referentami predykatów. Pojêcia s¹ wiêc w³asnociami, a podstawow¹ form¹ s¹du jest s¹d jednostkowy, w którym wyra¿a siê relacja
podpadania obiektu pod pojêcie.
Wolfgang Carl, jeden z komentatorów Fregego, podsumowuje w nastêpuj¹cy sposób zwi¹zek miêdzy myl¹ a pojêciami:
Pojêcia s³u¿¹ do charakteryzowania przedmiotów i wykszta³cania relacji miêdzy nimi. To zadanie pojêcia mog¹ spe³niaæ tylko wtedy, jeli
zostan¹ zastosowane w s¹dzie. Pozostaj¹ one zatem w funkcjonalnej
zale¿noci od s¹dów [...]9.

Myl musi zostaæ uchwycona w pewnym s¹dzie, wymaga bowiem
nosiciela. Sama w sobie myl nie jest prawdziwa ani fa³szywa. Dopiero
uchwycona w s¹dzie, gdzie nabiera charakteru zdaniowego, podlega wartociowaniu. Twierdzenie Fregego, ¿e wiedzê daje dopiero myl wraz ze
swym znaczeniem, czyli ze sw¹ wartoci¹ logiczn¹10, nale¿y rozumieæ
zatem jako twierdzenie g³osz¹ce, ¿e wiedza wyra¿a siê w prawdziwych
s¹dach.
Problem stanowi natomiast kwestia Fregowskich sensów. Gareth Evans
proponuje mówiæ o sensach jako o sposobach mylenia o rzeczach:
Podmiot, S, wypowiada zdanie a jest F, maj¹c w umyle myl, której
treæ jest determinowana przez sensy, do³¹czone do wyra¿enia a i ξ
jest F. Myl ta bêdzie o referencie terminu a, ale podmiot bêdzie myla³
o nim w szczególny sposób, który konstytuuje sens do³¹czony do nazwy11.

Tam¿e.
W. Carl, Sinn und Bedeutung. Studien zu Frege und Wittgenstein, Königstein: Hain
1982, s. 27 (t³um. A.P.-¯.).
10
G. Frege, Sens i znaczenie, s. 72.
11
G. Evans, The Variety of Reference, ed. J. McDowell, Oxford: Clarendon Press 1982,
s. 22 (t³um. A.P.-¯.).
8
9

58

Anita Pacholik-¯uromska

Ta interpretacja zbli¿a siê do uznania sensów za pojêcia, bior¹c pod
uwagê, ¿e pojêcia s¹ sk³adnikami myli. Interpretacjê sensów jako pojêæ
akceptuje równie¿ Peacocke:
Pojêcia [...] wystêpuj¹ na poziomie sensu. S¹ w istocie fregeowskimi
sposobami prezentacji, poniewa¿ na ich identycznoæ maj¹ wp³yw
wzglêdy wagi poznawczej. Podobnie jak fregeowskie sposoby prezentacji, pojêcia w przyjêtym rozumieniu mog¹ nale¿eæ do dowolnej
kategorii; mog¹ to byæ jednostkowe pojêcia przedmiotów, pojêcia predykatywne lub pojêcia wy¿szego rzêdu. Odpowiednio powi¹zane tworz¹ treci, które mo¿na oceniaæ jako prawdziwe lub fa³szywe12.

Jest to interpretacja epistemologiczna, poniewa¿ odwo³uje siê do charakterystyki pojêæ jako sposobów dania przedmiotu, rozumianych jako sposoby
dochodzenia do poznania owego przedmiotu (gdzie za przedmiot, wedle
definicji Fregego, mo¿na podstawiæ wszystko, co nie jest funkcj¹, a wiêc
nie tylko obiekt w wiecie, ale tak¿e Prawdê lub Fa³sz). Zwrócenie uwagi
na epistemologiczny aspekt sensów wi¹¿e siê z kwesti¹ normatywnoci
pojêæ z uwagi na twierdzenie, ¿e sens wyznacza referencjê. Jest to punkt
istotny równie¿ dla Peacockea.
Stawia on w swojej teorii tezê, ¿e dla ka¿dego warunku posiadania
pojêcia istnieje relacja ustalaj¹ca wartoæ semantyczn¹, która zachodzi miêdzy warunkiem posiadania a bytem pewnej kategorii, gdy wartoci¹ semantyczn¹ pojêcia indywiduowanego przez ten warunek posiadania jest w³anie ów byt13. Zale¿noæ tê Peacocke ujmuje w postaci Teorii determinacji, wedle której wartoæ semantyczna pojêcia determinowana jest przez
warunki posiadania danego pojêcia i przez wiat. Jeli wiêc podmiot poprawnie stosuje dane pojêcie w odniesieniu do pewnego przedmiotu w wiecie, to wartoci¹ semantyczn¹ s¹du zawieraj¹cego to pojêcie bêdzie prawda. Na przyk³ad w wypadku pojêcia krzes³o wartoci¹ semantyczn¹ tego
pojêcia bêdzie funkcja odwzorowuj¹ca przedmiot na wartoæ logiczn¹ prawdy, jeli podmiot dowiadcza owego przedmiotu jako krzes³a.
Terminologia typu poprawne stosowanie czy warunki poprawnoci nale¿y do s³ownika, którym pos³uguj¹ siê normatywici. W kwestii
natury pojêæ takim s³ownikiem pos³uguje siê równie¿ Peacocke. Wed³ug
12
13

Ch. Peacocke, Jak s¹ mo¿liwe prawdy aprioryczne?, s. 283.
Por. tam¿e, s. 283.
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niego wewnêtrzna natura pojêæ poci¹ga rozró¿nienie na ich poprawne i niepoprawne stosowanie14. Ta dystynkcja jest jednym z wyznaczników normatywnego charakteru pojêæ.
Peacocke dzieli normatywnoæ na dwa rodzaje: odnonie pojêæ i odnonie treci. W odniesieniu do treci normatywnoæ odnosi siê do s¹dów,
o których poprawnoci decyduje zgodnoæ z tym, jak dany jest wiat. W odniesieniu do pojêæ Peacocke mówi o normatywnej zale¿noci, która polega
na tym, ¿e pewne okolicznoci bêd¹ stanowi³y racjê dla przyjêcia przez
podmiot nastawienia s¹dzeniowego o odpowiednich pojêciowych konstytuantach15. Zagadnienie tak rozumianej normatywnoci wi¹¿e siê z koncepcj¹ racjonalnoci, przedstawion¹ przez niego w ksi¹¿ce The Realm
of Reason16.
Peacocke analizuje tam trzy zasady racjonalizmu, które prowadz¹ go
do stwierdzenia, ¿e istniej¹ pewne racje, które sprawiaj¹, ¿e wnioskowania
podmiotu s¹ prawdziwe. Racje te nazywa upowa¿nieniami, którym odpowiadaj¹ obiektywne normy. Dziêki nim podmiot jest zdolny do wydawania
prawdziwych s¹dów. Ka¿da taka racja, czy inaczej mówi¹c relacja upowa¿nienia do przejcia od jednych treci do drugich, jest aprioryczna. Pierwotnie nieodparte s¹ zatem te treci, które s¹ niezale¿ne od dowiadczenia.
Musz¹ wiêc to byæ treci logiczne, jak aksjomaty czy regu³y wnioskowañ.
Wedle tezy inferencjalizmu to w³anie pojêcia s¹ szeroko rozumianymi
normami inferencyjnymi, a pytanie o to, czym jest pojêcie, jest w gruncie
rzeczy pytaniem o inferencje, jakie poci¹ga za sob¹ to pojêcie. Warunki
posiadania pojêcia wraz z teori¹ determinacji nale¿y zatem rozumieæ u Peacockea jako wyznaczniki owych norm inferencyjnych. Pojêcia s¹ zatem
indywiduowane poprzez ich rolê, któr¹ pe³ni¹ w inferencyjnych przejciach
od jednych treci do drugich.
Zwi¹zek ³¹cz¹cy normatywnoæ z racjonalnoci¹ widoczny jest przede
wszystkim w koncepcji Peacockea na temat warunków posiadania pojêæ.
To w³anie owe warunki wraz z teori¹ determinacji stanowi¹ racjê do przeprowadzania poprawnych wnioskowañ miêdzy s¹dami. Zwi¹zek normatywnoci z racjonalnoci¹ Peacocke ujmuje w postaci tzw. Ogólnej Hipotezy:
14
15
16

Ch. Peacocke, A Study of Concepts, s. 191.
Por. tam¿e, s. 126.
Ch. Peacocke, The Realm of Reason, Oxford: Clarendon Press 2004.
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Dla ka¿dego pojêcia jego wartoæ semantyczna wyznaczona jest w taki
sposób, by formu³owaæ prawdziwe przekonania poprzez praktyki wymienione w warunku posiadania pojêcia i aby wymienione w nim równie¿ zasady wnioskowania tak¿e zachowywa³y prawdê17.

Odnonie powy¿szej hipotezy mo¿na zg³osiæ pewn¹ w¹tpliwoæ. Za³ó¿my sytuacjê, w której podmiot u¿ywa pewnego s³owa, na przyk³ad wihajster18, za którym to s³owem stoi jakie pojêcie, które powinno wyznaczaæ odniesienie tego s³owa poprzez odpowiednie warunki posiadania, a jednak podmiot u¿ywa owego s³owa w niejednoznacznym odniesieniu, czyli
do rozmaitych przedmiotów. Czy w takim wypadku podmiot posiada to
pojêcie i czy istnieje tu jaka teoria determinacji? W wietle teorii Peacockea odpowied na to pytanie mo¿e byæ dwojaka. Z jednej strony, w sytuacji
kiedy przedmioty nazywane przez podmiot wihajstrem maj¹ inn¹, ustalon¹ nazwê, podmiot po prostu nie posiada danego pojêcia z uwagi na brak
warunków jego posiadania oraz brak odpowiedniej teorii determinacji dla
tego pojêcia. Z drugiej strony, mo¿e byæ te¿ tak, ¿e wihajster jest neologizmem, który podmiot sobie wymyli³, a nazywane przez niego przedmioty nie maj¹ ustalonej nazwy. Odnosz¹c do nich to s³owo, podmiot ustala za
ka¿dym razem normy poprawnoci, tak ¿e przy ponownej referencji do
tego samego przedmiotu bêdzie ju¿ istnia³a teoria determinacji dla tego
pojêcia.
Jak uwa¿a Peacocke, owa Ogólna Hipoteza jest przy odpowiednim
sparafrazowaniu bliska za³o¿eniom Fregego. Wspólne dla obydwóch teorii
(Peacockea i Fregego) jest centralne miejsce rozumu i racjonalnoci w indywiduacji pojêæ. Podmiot wyposa¿ony jest w racjonalny aparat, dziêki
któremu dokonuje poprawnych wnioskowañ i g³osi s¹dy stanowi¹ce b¹d
to punkt wyjcia do dzia³añ w wiecie, b¹d to ich konsekwencjê. W teorii
Peacockea, by racjonalne poznanie (bêd¹ce wynikiem czynnoci rozumu)
by³o mo¿liwe, musz¹ istnieæ warunki posiadania pojêæ, które ka¿dy podmiot musi spe³niæ. Mo¿na wtedy powiedzieæ, ¿e podmiot ma dane pojêcie.
Owe warunki posiadania wraz z teori¹ ustalaj¹c¹ dla ka¿dego pojêcia jego
Ch. Peacocke, Precis of a Study of Concepts, Philosophy and Phenomenological
Research, vol. LVI, No. 2, (1996) June, s. 408 (t³um. A.P.-¯.).
18
Nawiasem mówi¹c, nazwa wihajster jest fonetycznym zapisem niemieckiego zdania pytaj¹cego Wie heißt er?, co znaczy: Jak on siê nazywa?. Mo¿na zatem s¹dziæ,
¿e nazwa ta oznacza przedmioty, które rzeczywicie nie maj¹ ustalonej nazwy.
17
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wartoæ semantyczn¹ gwarantuj¹ pewn¹ wra¿liwoæ podmiotu na racjonalnoæ (rational sensitivity)19. Owa wra¿liwoæ podmiotu na racjonalnoæ jest
konieczna, ¿ebymy mogli sobie i innym przypisaæ postawy propozycjonalne. Od tej racjonalnej wra¿liwoci uzale¿niona jest zatem równie¿ samowiedza podmiotu.

Teoria samowiedzy
Na gruncie powy¿szych twierdzeñ powstaje pytanie, czy warunki posiadania pojêæ stanowi¹ tak¿e racjonaln¹ podstawê samowiedzy? Pytanie
to pojawia siê w zwi¹zku z ró¿nic¹, która zachodzi miêdzy s¹dami konstytuuj¹cymi wiedzê podmiotu na temat w³asnych stanów mentalnych a s¹dami konstytuuj¹cymi wiedzê na temat wiata zewnêtrznego i polega na tym,
¿e s¹dy te maj¹ odmienny status epistemiczny. W wypadku samowiedzy,
jak zobaczymy, s¹dy te s¹ samoweryfikuj¹ce.
Peacocke definiuje s¹d jako wiadom¹, racjonaln¹ aktywnoæ podmiotu, dla której istniej¹ pewne racje. Przy czym za fundamentaln¹ racjê
uznaje d¹¿enie podmiotu do wyg³aszania prawdziwych s¹dów20.
Powy¿ej powiedziano, ¿e podmiot musi dysponowaæ warunkami
posiadania danego pojêcia, które wraz z teori¹ determinacji bêd¹ predysponowa³y go do wyg³aszania prawdziwych przekonañ. W tym miejscu
omówione zostanie przejcie z poziomu pojêæ na poziom nastawieñ s¹dzeniowych. Poniewa¿ samowiedza definiowana jest tu jako wiedza podmiotu
o jego w³asnych stanach mentalnych, które maj¹ charakter propozycjonalny, tak jak na przyk³ad przekonania, nale¿y teraz wyjaniæ, czym jest przekonanie. Definicja przekonania wed³ug Peacockea wi¹¿e siê z podan¹
powy¿ej Zasad¹ Zale¿noci i brzmi nastêpuj¹co:
Kto, kto ma przekonanie, ¿e p, znajduje siê w stanie s o w³asnociach
relacyjnych systematycznie determinowanych z warunków posiadania
dla pojêæ sk³adowych p, wraz z ich sposobem sk³adania21.

Ch. Peacocke, Being Known, Oxford: Clarendon Press1999, s. 214 i n.
Taka definicja s¹du pojawia siê wielokrotnie w: Ch. Peacocke, A Study of Concepts
oraz ten¿e, Being Known.
21
Ch. Peacocke, A Study of Concepts, s. 149 (t³um. A.P.-¯.).
19
20
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Choæ powy¿sze zasady i definicje wydaj¹ siê klarowne, powstaje jednak problem zwi¹zku miêdzy warunkami posiadania pojêæ, s¹dami a wiedz¹, któr¹ te s¹dy konstytuuj¹. Peacocke opisuje ten zwi¹zek pos³uguj¹c
siê pewnego rodzaju przekszta³ceniem. Polega ono na tym, ¿e warunki posiadania dla danego pojêcia C mog¹ zostaæ przekszta³cone w ujêcie, które
indywiduuje C, w terminach okolicznoci, w których mo¿na wiedzieæ, ¿e
myl, której sk³adnikiem jest C, bêdzie prawdziwa22. Przekszta³cenie to
otwiera swego rodzaju przejcie od poziomu pojêæ do wiedzy, które mo¿na
zilustrowaæ nastêpuj¹co:
wiedza (zbiór prawdziwych, uzasadnionych przekonañ na temat wiata)
3.
s¹dy (treci przekonañ)

warunki posiadania pojêcia

2.
pojêcia (konstytuanty treci)
teoria determinacji
1.
wartoæ semantyczna
(byt)

Powy¿szy diagram pokazuje trzy etapy kszta³towania siê wiedzy. Na
poziomie 1. zachodzi zwi¹zek miêdzy pojêciami, ich warunkami posiadania a teori¹ determinacji ustalaj¹c¹ wartoæ semantyczn¹ dla danego warunku posiadania. Krótko mówi¹c, jest to relacja pojêciewiat, bior¹c pod
uwagê, ¿e teoria determinacji przekszta³ca przedmioty na wartoæ logiczn¹
prawdy. Pojêcia s¹ zatem indywiduowane epistemicznie lub ewentualnie
poprzez relacjê do takiego pojêcia. Diagram ten ró¿ni siê zasadniczo na
poziomie 1. od tego, który podaje Peacocke23. Wydaje siê jednak, ¿e ilu-

22
Por. Ch. Peacocke, Being Known, r. II oraz E. Fricker, From Concepts to Knowledge, International Journal of Philosophical Studies, vol. 10 (1) (2002), s. 75100.
23
Patrz: Ch. Peacocke, A Study of Concepts, s. 17.
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stracja proponowana w niniejszym artykule lepiej odzwierciedla jego propozycjê. Peacocke proponuje nastêpuj¹cy schemat:
pojêcie

warunek posiadania

wartoæ semantyczna

Schemat ten nie pokazuje jednak zale¿noci zachodz¹cej miêdzy teori¹ determinacji warunkiem posiadania a wartoci¹ semantyczn¹. Dalej
bêdzie siê zatem odnosiæ do diagramu proponowanego w niniejszym artykule.
Poziom 2. powinien odzwierciedliæ twierdzenie, ¿e pojêcia s¹ sk³adnikami treci przekonañ. S¹dy te s¹ prawdziwe z uwagi na prawdziwoæ
pojêæ wchodz¹cych w ich sk³ad, co gwarantowane jest w³anie warunkami
posiadania wraz z teori¹ determinacji. Prawdziwe s¹dy konstytuuj¹ natomiast wiedzê, co obrazowo przedstawia poziom 3. diagramu. Pozostaje jednak kwestia kolejnego przejcia: od poziomu wiedzy do poziomu samowiedzy. Jak zosta³o bowiem powiedziane, s¹dy na temat w³asnych stanów
mentalnych s¹ samoweryfikuj¹ce, wydaje siê zatem, ¿e przedstawiony wy¿ej schemat nie bêdzie obowi¹zywa³ w wypadku samowiedzy. Nadal jednak nie jest jasne, co sprawia, ¿e takie s¹dy s¹ samoweryfikuj¹ce?
Próby odpowiedzi na to pytanie podejmuje siê Peacocke konstruuj¹c
warunki nabywania samowiedzy podobne do warunków posiadania pojêæ.
Uwa¿a on bowiem, ¿e dystynkcja, która zachodzi miêdzy stanem a pojêciem tego stanu, jest analogiczna do rozró¿nienia miêdzy przedmiotem a pojêciem tego przedmiotu. Za punkt wyjcia obiera zatem pytanie: Co znaczy
dla podmiotu posiadaæ pojêcie przekonania?
W odpowiedzi na to pytanie Peacocke podaje definicjê pojêcia przekonania, która jest analogiczna do przedstawionej wczeniej definicji warunków posiadania dla danego pojêcia. Definicja posiadania pojêcia przekonania brzmi zatem nastêpuj¹co:
Relacyjne pojêcie R jest pojêciem przekonania, jeli spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
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Podmiot uznaje treæ pierwszoosobow¹, tak¹, ¿e pozostaje on w R do
treci p, za pierwotnie nieodpart¹, zawsze kiedy ma wiadome przekonanie, ¿e p i uznaje j¹ za nieodpart¹, poniewa¿ ma owo wiadome przekonanie24.

Upraszczaj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e podmiot ma pojêcie przekonania, jeli ma wiadome przekonanie, ¿e p i jeli uznaje, ¿e ma to przekonanie. Sama natura przekonania sprawia, ¿e jeli podmiot posiada pewien
stan mentalny o treci p, to jest w stanie go skonceptualizowaæ jako przekonanie. A zatem posiada pojêcie przekonania z uwagi na naturê samych
przekonañ. Inaczej mówi¹c, jeli podmiot ma przekonanie, ¿e p, to wie, ¿e
je ma.
Definicji tej warto siê przyjrzeæ bli¿ej. Po pierwsze, tym, co od razu
rzuca siê w oczy, jest relacyjne ujêcie nastawieñ s¹dzeniowych. Krótko
mówi¹c, nastawienie s¹dzeniowe w takim ujêciu definiowane jest jako bycie podmiotu w relacji R do pewnego s¹du: xRs, gdzie x jest podmiotem,
a s to pewien s¹d. Po drugie, tak¿e w definicji posiadania pojêcia przekonania pojawia siê termin pierwotnie nieodparte, co mia³o miejsce tak¿e
w definicji warunków posiadania danego pojêcia. Jak powiedziano, podmiot uznaje pewne treci za pierwotnie nieodparte z uwagi na ich formê
logiczn¹. Treci te maj¹ charakter aprioryczny. Czy¿by zatem Peacocke
twierdzi³, ¿e i samowiedza ma aprioryczny charakter?
Wydaje siê, ¿e dalsze rozwa¿ania Peacockea zmierzaj¹ w kierunku
pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Twierdzi on bowiem, ¿e przypisywanie sobie i innym postawy propozycjonalnej o pewnej treci wymaga
bycia w jaki sposób wra¿liwym na spe³nianie warunków posiadania dla
pojêcia w przypisywanej treci25. Tu znów pojawiaj¹ siê dwa pytania:
1. Czym jest owa wra¿liwoæ? Czy jest to wra¿liwoæ podmiotu na
racjonalnoæ?
2. Jaki jest zwi¹zek miêdzy warunkami posiadania pojêcia konstytuuj¹cego treæ stanu mentalnego, a wiedz¹ o tym stanie?
Odpowied na pytanie pierwsze wydaje siê twierdz¹ca. Jak ju¿ powiedziano, wra¿liwoæ podmiotu na racjonalnoæ uwidacznia siê w tym, ¿e
pewne treci uznaje on za pierwotnie nieodparte. Uznanie zatem, ¿e jest siê
24
25

Tam¿e, s. 151.
Tam¿e, s. 148.
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w pewnym stanie mentalnym ma racjonalne podstawy. Podmiot dokonuje
pewnego przejcia z poziomu przekonañ o treci odnosz¹cej siê do wiata
na poziom przekonañ drugiego stopnia: przekonañ o przekonaniach. Takie
przejcie od treci przekonañ pierwszego poziomu do treci przekonañ drugiego poziomu nale¿a³oby rozpatrywaæ w kategorii upowa¿nieñ, o których
Peacocke mówi, ¿e maj¹ aprioryczny charakter. W³anie z uwagi na to,
treci pierwszoosobowe s¹ uznawane przez podmiot za pierwotnie nieodparte.
Podsumowuj¹c: Pojêcia pierwszego stopnia konstytuuj¹ wiedzê. Operuj¹c na poziomie przekonañ pierwszego stopnia, zawieraj¹cych s¹dy oceniane jako prawdziwe, podmiot dokonuje inferencyjnych przejæ od jednych treci do drugich. Upowa¿nieniem do wyg³oszenia prawdziwego s¹du
jest inny prawdziwy s¹d. Upowa¿nienia te s¹ aprioryczne z uwagi na sam¹
naturê treci intencjonalnych26. Analogicznie zatem kolejne upowa¿nienie
do przejcia do treci przekonañ drugiego stopnia, które konstytuuj¹ samowiedzê, tak¿e bêdzie mia³o charakter aprioryczny.
Ale czy takie stanowisko nie zak³ada inferencyjnego modelu samowiedzy? Jeli tak, to stanowisko takie k³óci³oby siê z definicj¹ autorytetu
pierwszej osoby, który cechuje w³anie nieinferencyjna, bezporednia wiedza na temat w³asnych stanów mentalnych. Takie podejcie u³atwia³oby
jednak odpowied na pytanie drugie o zwi¹zek miêdzy warunkami posiadania pojêcia konstytuuj¹cego treæ stanu mentalnego a wiedz¹ o tym stanie. Zachodzi³by tu tak¿e pewien rodzaj inferencji.
W komentarzu do A Study of Concepts Peacocke przyznaje, ¿e warunek posiadania zosta³ rozwiniêty dla pojêcia przekonania aby unikn¹æ przyjêcia Kartezjañskiej koncepcji samowiedzy. G³osi ona, ¿e s¹dy na temat
w³asnych stanów mentalnych s¹ samoweryfikuj¹ce z uwagi na sam fakt, ¿e
s¹ czynione oraz na mocy konstytuuj¹cej je treci27. Peacocke uwa¿a, ¿e
takie uzasadnienie nie wystarczy.
Rola warunku posiadania pojêcia przekonania polega na tym, by podmiot znaj¹cy ten warunek sk³onny by³ przypisywaæ sobie przekonania, ¿e
p, jeli ma to wiadome przekonanie, ¿e p.

26
27

Por. T. Szubka, Powrót do racjonalizmu?, Analiza i Egzystencja 1 (2005), s. 177.
Por. Ch. Peacocke, A Study of Concepts, s. 156.
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Ta zale¿na od treci rola dana jest przez warunki posiadania sk³adników p wraz ze sposobem ich kombinacji w tej treci28.

W tym miejscu nale¿y przypomnieæ o podanym przez Peacockea
sposobie przekszta³cania warunków posiadania pojêcia, tak by gwarantowa³y one wiedzê:
Warunki posiadania danego pojêcia C mog¹ zostaæ przekszta³cone
w ujêcie, które indywiduuje C w terminach okolicznoci, w których mo¿na wiedzieæ, ¿e myl, której sk³adnikiem jest C, bêdzie prawdziwa29.

A zatem, bior¹c pod uwagê moc warunków posiadania pojêcia przekonania, w wypadku samowiedzy Peacocke wyprowadza tzw. Tezê o Przerzucaniu (Redeployment Thesis). G³osi ona, ¿e wiedza podmiotu na temat
jego w³asnych przekonañ gwarantowana jest tym, ¿e stany przekonaniowe
drugiego poziomu (a wiêc treci s¹dów konstytuuj¹cych samowiedzê) dziedzicz¹ treæ ze stanu pierwszego poziomu30.
Zwi¹zek miêdzy warunkami posiadania pojêæ zawartych w treci przekonañ a wiedz¹ na temat tych przekonañ Peacocke podsumowuje nastêpuj¹co:
Podmiot, który uzyska³ nowe przekonanie poprzez inferencjê, powinien byæ wra¿liwy nie tylko na treæ swojego wyjciowego przekonania. Powinien byæ tak¿e wra¿liwy na fakt, ¿e jego stany wyjciowe s¹
przekonaniami31.

Na podstawie tego, co zosta³o powiedziane do tej pory, kszta³tuje siê
specyficzna definicja samowiedzy:
Samowiedza to wiadome przypisywanie sobie stanów mentalnych z treci¹, dla którego racj¹ jest wyst¹pienie owego stanu mentalnego o tej
samej treci32.
Ch. Peacocke, Precis of A Study of Concepts, s. 410 (t³um. A.P.-¯.).
Por. Ch. Peacocke, Being Known, r. II oraz E. Fricker, From Concepts to Knowledge, s. 75100 (t³um. A.P.-¯.).
30
Por. Ch. Peacocke, Being Known, s. 245.
31
Ch. Peacocke, Conscious, Attitudes, Attention and Self-Knowledge, [w:] Privileged
Access. Philosophical Accounts of Self-Knowledge, ed. B. Gertler, Ashgate 2003, s. 90
(t³um. A.P.-¯.).
32
Por. tam¿e (t³um. A.P.-¯.).
28
29
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Podmiot przechodzi od treci przekonañ pierwszego stopnia do treci
przekonañ drugiego stopnia z uwagi na specyficzny charakter owych treci. Treci obydwu przekonañ pozostaj¹ w odpowiedniej relacji do siebie
i  jak pisze Peacocke  zazêbiaj¹ siê. W takim ujêciu przejcia od treci
konstytuuj¹cych wiedzê do treci konstytuuj¹cych samowiedzê przedstawiony powy¿ej diagram powinien zostaæ po prostu uzupe³niony o poziom 4.: samowiedzê. Wedle tego, co g³osi Peacocke, istnieje bowiem
p³ynne przejcie miêdzy przekonaniami pierwszego stopnia a przekonaniami
drugiego stopnia, gwarantowane warunkiem posiadania pojêcia przekonania. Zaprezentowany poni¿ej model samowiedzy rysuje siê na podstawie
charakterystyki treci nastawieñ s¹dzeniowych, podanej przez Peacockea.
samowiedza
4.
warunek posiadania pojêcia przekonania

wiedza
3.
s¹dy (treci przekonañ)

warunki posiadania pojêcia

2.
pojêcia (konstytuanty treci)
teoria determinacji
1.
wartoæ semantyczna
(byt)

Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e treæ nastawieñ s¹dzeniowych ma charakter pojêciowy. W takim opisie nie ma problemu z wprowadzeniem warunków posiadania pojêæ i powo³ywania siê na ich rolê równie¿ w konstytucji treci samowiedzy.
K³opot powstaje przy za³o¿eniu, które czyni Peacocke, ¿e istnieje tak¿e
treæ niepojêciowa. Wci¹¿ zatem odpowiedzi wymagaj¹ pytania: Jakie konsekwencje dla samowiedzy ma treæ niepojêciowa? Czy treæ pojêciowa
powstaje na jej pod³o¿u? Czy przy za³o¿eniu istnienia treci niepojêciowej
nadal mo¿na twierdziæ, ¿e stany mentalne indywiduowane s¹ poprzez ich
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treæ? Te kwestie s¹ jednak tak obszerne, ¿e wymagaj¹ szerszego omówienia w odrêbnym artykule.

Podsumowanie
W swojej teorii Peacocke wychodzi od problemu, co dla podmiotu
oznacza posiadaæ pojêcie. Stwierdza, ¿e jeli podmiot zna warunki posiadania danego pojêcia wraz z teori¹ determinuj¹c¹ jego odniesienie, bêdzie
je poprawnie odnosi³ do rzeczy, które pod te pojêcia podpadaj¹. Pojêcia s¹
zatem indywiduowane epistemicznie poprzez warunki ich posiadania.
Kwestia poprawnoci stosowania pojêæ wyznacza zagadnienie ich normatywnoci. Normatywnoæ odnosi siê jednak nie tylko do pojêæ, ale te¿ do
treci w tym sensie, ¿e dotyczy tak¿e poprawnoci wnioskowañ rozumianych szeroko jako przejcia od jednych prawdziwych s¹dów do drugich.
Racje do czynienia takich przejæ Peacocke nazywa upowa¿nieniami. Upowa¿nienia wyznaczone s¹ poprzez sam¹ naturê treci, która determinuje
wra¿liwoæ podmiotu na racjonalnoæ. Wra¿liwoæ ta manifestuje siê w zdolnoci do wydawania prawdziwych, uzasadnionych s¹dów, konstytuuj¹cych
wiedzê.
Teoria poprawnoci inferencyjnych przejæ od jednych treci do drugich ma implikacje dla teorii nabywania samowiedzy. Wra¿liwoæ podmiotu na racjonalnoæ odnonie przekonañ pierwszego stopnia przek³ada siê
bowiem na tak¹ wra¿liwoæ odnonie przekonañ drugiego stopnia, konstytuuj¹cych samowiedzê. Powtarzaj¹c jeszcze raz za Peacockiem: samowiedza to wiadome przypisywanie sobie stanów mentalnych z treci¹. Racj¹
za dla przypisania sobie danego stanu mentalnego jest wyst¹pienie owego
stanu o tej samej treci.
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THE SIGNIFICANCE OF CONCEPTS FOR SELF-KNOWLEDGE
IN CHRISTOPHER PEACOCKES THEORY
Summary
Christopher Peacocke is supporter of the standpoint, which claims, that the connection between the content of mental states and concepts, which are constituents of
the content, has implications for self-knowledge. Without an answer to the question, What is it for a subject to posses a concept? we cannot answer the question, How does a subject acquire self-knowledge? The connection between
a concept, its possession conditions, and semantic value Peacocke explains in Fregean way. This connection leads also to the specific model of self-knowledge constructed by Peacocke.
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Wstêp
Za pocz¹tek historii zagadnienia to¿samoci osobowej (TO) mo¿na uwa¿aæ Rozwa¿ania dotycz¹ce rozumu ludzkiego Johna Lockea. Podobnie jak
w przypadku wyprowadzania od Kartezjusza filozofii umys³u, nie znaczy
to, ¿e przed Lockiem nie poruszano problemu TO. Jednak Locke postawi³
go w³anie jako odrêbne zagadnienie2 i da³ mu oryginalne rozwi¹zanie, do
którego zaraz krytycznie nawi¹zano3. Obecnie problem TO rozwa¿any jest
na pograniczu ontologii i filozofii umys³u4, chocia¿ ca³e zagadnienie jest
wieloaspektowe:
Podejmuj¹c zagadnienie identycznoci osoby musimy odró¿niæ w nim
przynajmniej kilka aspektów, a mianowicie pytanie ontologiczne (jakie s¹ warunki konieczne i wystarczaj¹ce identycznoci osoby), pytanie epistemologiczne (jak rozpoznaæ, ¿e dana osoba pomimo up³ywu
czasu jest nadal t¹ sam¹ osob¹, a tak¿e, sk¹d mieæ gwarancjê, ¿e rozpoznanie to nie jest b³êdne) oraz pytanie praktyczne (jakim celom s³u¿y
identycznoæ osoby i jej rozpoznanie) (Ziemiñski 2004, s. 383).

Za podstawowy aspekt TO uznajemy pierwszy z wymienionych przez cytowanego autora. I tylko on bêdzie nas interesowaæ w niniejszym artykule.

1. Antonia Damasia teoria ja
1. W koncepcji Damasia pewne struktury neuronalne wspó³tworz¹
miêdzy innymi mapy stanu cia³a. Spójny zbiór wzorców neuronowych,
które cyklicznie odwzorowuj¹ stan wielu wymiarów fizycznej struktury
organizmu, nazywa Damasio proto-ja5. Proto-ja pojawia siê na wielu

Mimo ¿e Locke rozpatrywa³ to jako czêæ badania naszej idei to¿samoci.
Butler, Leibniz, potem Hume i Reid.
4
Zdaniem I. Ziemiñskiego, zagadnienie TO jest przed³u¿eniem modnego przed laty
sporu dotycz¹cego relacji miêdzy umys³em a cia³em [...] i dorównuje mu ogromem stanowisk i publikacji [...] i mo¿e byæ dzi uwa¿ane praktycznie jako osobna dziedzina
filozofii (Ziemiñski 1999, s. 21).
5
Damasio 2000, s. 165.
2
3

Ja z pierwszoosobow¹ perspektyw¹

73

poziomach  od pnia a¿ po korê. Dok³adniej, struktury mózgowe potrzebne do zaistnienia proto-ja obejmuj¹ wed³ug niego:
 kilka j¹der pnia
 podwzgórze
 podstawê przodomózgowia
 asymetrycznie zlokalizowan¹ czêæ kory somatosensorycznej (prawa pó³kula)6.
Proto-ja nie jest struktur¹ statyczn¹ jest ci¹gle rekonstruowane. Jest ono
przed-wiadome wzglêdnie niewiadome7.
2. Tak zwana wiadomoæ rdzenna (jak j¹ nazywa Damasio) zwi¹zana z ja rdzennym jest wiadom¹ reprezentacj¹ mentaln¹ zmiany organizmu
pod wp³ywem obiektu reprezentowanego, poszerzon¹ o obraz obiektu
reprezentowanego8. Na poziomie neuronalnym odpowiada jej mapa (wzorzec aktywnoci neuronów) II poziomu (mapy I poziomu obrazuj¹ organizm i obiekt).
Za istotne dla wytworzenia wiadomoci rdzennej uwa¿a Damasio9:
 rejon kory obrêczy
 wzgórze10.
wiadomoæ rdzenna nie wymaga pamiêci konwencjonalnej ani roboczej, rozumowania i jêzyka11.
3. Kiedy wspomnienia (i oczekiwania!) staj¹ siê obiektami wiadomoci rdzennej, daje to pocz¹tek wiadomoci rozszerzonej i zwi¹zanym
z ni¹ ja autobiograficznym. Tu i teraz wiadomoci rdzennej zostaje zanurzone w przesz³oci i przysz³oci, w zwi¹zkach przyczynowych, motywacyjnych itd.12 Ja autobiograficzne opiera siê na pojêciach13; przez po6
Dr P. Przybysz zwróci³ mi uwagê na to, ¿e kora ta odpowiada raczej za generowanie
ja rdzennego.
7
Damasio 2000, s. 31, 164 i n., 187.
8
Tam¿e, s. 181184. Zauwa¿my, ¿e okrelenie to trudno uznaæ za definicjê ze wzglêdu na grobê b³êdnego ko³a. Dodajmy, ¿e Damasio podkrela, i¿ nie wie, jak ze wzorców neuronowych powstaj¹ (wiadome) obrazy umys³owe (s. 165, 191, 372, przyp. 4).
9
Tam¿e, s. 194.
10
Za mniej istotne uwa¿a wzgórek górny blaszki czworaczej (bêd¹cej elementem ródmózgowia) i niektóre rejony kory przedczo³owej.
11
Damasio 2000, s. 25.
12
Tam¿e, s. 211.
13
Tam¿e, s. 187.
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jêcia autor rozumie pewne dyspozycje14. Neurologiczne podstawy tej wiadomoci obejmuj¹ miêdzy innymi p³aty skroniowe, czo³owe, korê przedczo³ow¹ i j¹dra podkorowe15. Ja autobiograficzne wymaga pamiêci o du¿ej
pojemnoci i zdolnoci rozumowania16. Autor pisze te¿, ¿e jest warunkiem inteligencji17.
Nale¿y tu odnotowaæ parê rzeczy. Po pierwsze, poszerzenie obrazu
oznacza, ¿e obraz obiektu wyró¿nia siê czy te¿ wysuwa siê na pierwszy
plan18. Po drugie, obiekt mo¿e oznaczaæ wszystko19. Po trzecie, Damasio opisuje wiadomoæ rdzenn¹ za pomoc¹ kilku metafor: opowiadania
bez s³ów, niewerbalnej wiedzy, (niewerbalnej) narracji, muzyki czy filmu.
Ten ostatni uwa¿a za najlepsz¹ metaforê, choæ zaznacza, ¿e ma ona te¿
wady20. Co pokazuje ów film? Otó¿ zmiany proto-ja (b¹d organizmu) pod
wp³ywem obiektu (pisze te¿: pod wp³ywem przetwarzania informacji
o obiekcie21) oraz oczywicie sam obiekt. Damasio wyranie zaznacza, ¿e
wiadomoæ rdzenna to proces22 (nawet umys³ to proces. Jego czêci¹ jest
wiadomoæ23), choæ podkrela, ¿e to raczej szybkoæ generowania impulsów owej wiadomoci sprawia wra¿enie, ¿e mamy do czynienia z tworem
ci¹g³ym24. wiadomoæ rozszerzona to te¿ proces. Co wiêcej, kilka obiektów mo¿e jednoczenie wywo³aæ kilka filmów naraz, a nawet jeden obiekt
mo¿e wywo³aæ ich wiele25. Prowokuje to pytanie o to, dlaczego w takim
razie w naszym ¿yciu mentalnym nie ma chaosu. Autor odpowiada, ¿e nie
wie, dlaczego26.
Tam¿e, s. 237.
Tam¿e, s. 238.
16
Tam¿e, s. 25, 214.
17
Tam¿e, s. 215. Damasio pisze nawet o kolejnym etapie rozwoju ja, który nazywa
sumieniem (s. 248). Nie pisze jednak, co przez nie rozumie, tylko podaje warunki,
które jego zdaniem je umo¿liwiaj¹ (s. 247 i n.).
18
Tam¿e, s. 184.
19
Tam¿e, s. 17, 183, 348.
20
Tam¿e, s. 199, 203.
21
Tam¿e, s. 182, 191.
22
Tam¿e, s. 24, 28, 100, 118, 186, 192, 197, 372.
23
Tam¿e, s. 21, 138, 342, 364, przyp. 7.
24
Tam¿e, s. 136, 187, 189, 372, przyp. 4.
25
Tam¿e, s. 190.
26
Tam¿e, s. 194.
14
15
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Czym ró¿ni siê wiadomoæ rdzenna od ja rdzennego (i wiadomoæ
rozszerzona od ja autobiograficznego)? Damasio pisze o treciach umys³u konstytuuj¹cych «ja» w danej chwili27; o tym, ¿e pewne obrazy staj¹
siê ja autobiograficznym28 oraz ¿e ja autobiograficzne ma pewne treci29.
Wynika³oby z tego, ¿e ja to prawdopodobnie faza strumienia/procesu wiadomoci konstytuowana (w jakim sensie?) przez pewne treci.
Autor zaznacza, ¿e wiadomoci rdzennej i ja rdzennego brakuje miêdzy innymi w czasie snu pozbawionego marzeñ sennych, w narkozie,
pi¹czce, podczas napadów nieobecnoci, automatyzmu epileptycznego, mutyzmu akinetycznego, trwa³ego stanu wegetatywnego czy w pónym stadium choroby Alzheimera30. Oczywicie, owo ja mo¿e zanikn¹æ
tak¿e czêciowo.
Z kolei przyk³adami upoledzenia ja autobiograficznego s¹ miêdzy
innymi przejciowa amnezja ca³kowita, amnezja pourazowa, stadium
choroby Alzheimera, anozognozja31; prawdopodobnie te¿ ostre i ciê¿kie
stany maniakalne i depresyjne oraz niektóre stany schizofrenii32, a tak¿e syndrom dysocjacyjnego zaburzenia to¿samoci (dissociative identity disorder  DID)33.
Wszystko to wskazuje na dynamiczny charakter ja, ale nie daje odpowiedzi na nasze pytanie. Za fenomenologami powiedzielibymy, ¿e ja i treæ
s¹ (ró¿nymi) momentami aktu wiadomoci, a st¹d mo¿na by domniemywaæ, ¿e wed³ug Damasia ja jest poszerzone o treæ w ka¿dym akcie wiadomym. By³aby to jednak, jak siê zdaje, daleko posuniêta interpretacja
Damasia, gdy¿ sam autor sugeruje co innego albo po prostu nieprecyzyjnie siê wyrazi³ (pamiêtajmy, ¿e jest neurologiem, choæ obeznanym z literatur¹ filozoficzn¹ dotycz¹c¹ przede wszystkim filozofii umys³u). Mimo to
filozoficznie pal¹ce jest pytanie, czym jest(em) ja?

27
28
29
30

22.
31
32
33

Tam¿e, s. 140.
Tam¿e, s. 186.
Tam¿e, s. 189.
Tam¿e, s. 14, 99 i n., 105108, 111, 114, 116, 140, 189, 216, 225 i n., 385, przyp.
Tam¿e, s. 114, 219227.
Tam¿e, s. 232. Wed³ug Damasia tu mo¿e byæ tak¿e zaburzone ja rdzenne i proto-ja.
Tam¿e, s. 380, przyp. 14. O tym syndromie pisa³em w: K¹kol 2006, s. 3739.
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Damasio czasem sugeruje, ¿e jest ono pewnym organizmem34, ale gdzie
indziej pisze  nawi¹zuj¹c do wspomnianych wy¿ej metafor wiadomoci
 jestem muzyk¹35. Czytamy te¿:
Historia zawarta w obrazach wiadomoci rdzennej nie jest opowiadana przez ¿adnego zmylnego homunkulusa. Nie jest ona równie¿ opowiadana przez Ciebie  przez twoje ja, poniewa¿ to dopiero w niej
rodzi siê rdzenne ja (s. 205).

Sugeruje to, ¿e ja jest wieloznaczne: mo¿e desygnowaæ organizm, strumieñ wiadomoci b¹d jego element. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e ja oznacza (¿ywy) organizm, ale ja nie (Damasio u¿ywa prawie zawsze ja w cudzys³owie, pisz¹c np. ja rdzenne, poczucie ja, ja autobiograficzne
itp.). To jednak jest w¹tpliwe, gdy¿ pisze te¿ tak:
Obecnoæ ta [twoja  T.K.] trwa nieustannie, od chwili przebudzenia
a¿ po ponowne zapadniêcie w sen. Musi trwaæ, gdy¿ w przeciwnym
razie nie by³oby ciebie (s. 19).
Zauwa¿ jednak, ¿e w poprzednim zdaniu u¿y³em s³owa organizm,
nie za ty. Bez poczucia, ¿e siê wie i bez ja nie jest mo¿liwe,
¿eby to ty cofn¹³ rêkê. W tych warunkach by³by to odruch organizmu, wcale nie ciebie (s. 83)36.
Poczucie wewnêtrzne przekazuje potê¿n¹ porcjê informacji niewerbalnej na temat relacji pomiêdzy organizmem a obiektem: informacjê, ¿e
w relacji tej funkcjonuje indywidualny, przejciowo tworzony byt, któremu najwyraniej przypisywana jest wiedza (s. 136).

Poniewa¿ nie mo¿e byæ tak, by strumieñ wiadomoci b¹d jego element
cofn¹³ rêkê czy te¿ co wiedzia³37 (choæ dla niektórych nie jest to mo¿e
oczywiste), trzeba zinterpretowaæ omawian¹ teoriê bardziej ¿yczliwie. Damasio nie u³atwia niestety tego zadania  trzeba uporaæ siê z tez¹, ¿e osoba

Damasio 2000, s. 148, 376 i n., przyp. 3.
Tam¿e, s. 185 i n., 205.
36
Por. s. 54, na której czytamy o przypadku cierpi¹cego na ciê¿k¹ amnezjê pacjenta,
¿e to nie on sam wybiera³ celowo pewne osoby, ale jego organizm.
37
Por. Baker 2006, s. 20.
34
35
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wymaga ja autobiograficznego38, ¿e w DID mamy kilka osób w jednym
ciele (sic!)39 oraz ¿e
[...] nasze postawy i wybory s¹ w niema³ej czêci rezultatem naszej
osobowoci [z uwagi t³umacza ze s. 239 wynika, ¿e Damasio u¿y³ tu
s³owa person, nie za personality. Niestety, nie mam dostêpu do orygina³u ksi¹¿ki Damasia  T.K.], któr¹ organizm zmyla na poczekaniu
(s. 242).

Mo¿na by stan¹æ na tym, ¿e wed³ug Damasia ja denotuje organizm obdarzony wiadomoci¹ rdzenn¹ (st¹d i ja rdzennym), za osob¹ nazywamy
organizm obdarzony dodatkowo wiadomoci¹ rozszerzon¹ (st¹d i ja autobiograficznym). Poniewa¿, jak wspomniano, ja jest dynamiczne, mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e pojêcie osoby jest nieostre. Problem powstaje zw³aszcza
w przypadku g³êbokich zmian ja autobiograficznego (czy wtedy dany obiekt
staje siê inn¹ osob¹?) i w przypadku braku czy zaburzeñ ja rdzennego/autobiograficznego. Czy w stanach przejciowych jak na przyk³ad zwyk³y
sen bez marzeñ nie ma (dos³ownie) mnie czy osoby? Bardziej naturalne
wydaje siê tu zachowanie ci¹g³oci bytowej w³anie ze wzglêdu na to, ¿e s¹
to stany przejciowe. Niektóre z wymienionych wy¿ej zaburzeñ ja rdzennego/autobiograficznego charakteryzuj¹ siê jednak trwa³oci¹. Dziwne
wydaje siê twierdzenie, ¿e np. cz³owiek z totaln¹ amnezj¹ (podobny do
pacjenta HM opisanego na s. 125 i n.) nie jest osob¹. Osobny problem
stanowi DID. Z teorii Damasia wynika³oby, ¿e mamy tu (kolejno) kilka
osób.

2. Lynne Baker opis zjawisk pierwszoosobowych i teoria osoby
Opieraj¹c siê na klasycznych dowiadczeniach Gallupa i innych
z szympansami i rezusami40, Baker rozró¿nia trzy klasy zjawisk pierwszoosobowych: s³abe, rednie i silne; nazwê pierwszoosobowa perspektywa (first-person perspective  FPP) rezerwuje dla silnych.

38
39
40

Damasio 2000, s. 239.
Tam¿e, s. 152 i n.
Baker 2000, s. 6263. Zob. te¿ Gallup i in.
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Mówimy o s³abych zjawiskach pierwszoosobowych w przypadku
stworzeñ, których zachowanie mo¿na wyjaniæ przez przypisanie przekonañ, pragnieñ czy awersji41. Oczywicie, nie ka¿de zachowanie takich stworzeñ wymaga takiego wyjanienia  dla wielu zachowañ wystarczy wyjanienie z niskiego poziomu  na przyk³ad odwo³anie siê do zjawiska ³uku
odruchowego.
Zdaniem autorki, w przypadku szympansów Gallupa mo¿emy mówiæ
o rednich zjawiskach pierwszoosobowych  rozpoznaj¹ one bowiem siebie, zatem odró¿niaj¹, by tak rzec, pierwsz¹ osobê od trzeciej.
Silne zjawiska pierwszoosobowe wymagaj¹ jeszcze czego wiêcej,
mianowicie pojmowania siebie jako siebie. Jest to ulubiona formu³a
Baker, ale doæ enigmatyczna. Spróbujmy wiêc za autork¹ wyjaniæ, o co
chodzi, korzystaj¹c z rozró¿nienia pomiêdzy dokonywaniem pierwszoosobowego odniesienia i atrybucj¹ pierwszoosobowego odniesienia (innym
b¹d sobie). To ostatnie zachodzi w przypadkach myli wyra¿onych w zdaniach podrzêdnych, którymi to zdaniami rz¹dzi czasownik wyra¿aj¹cy jakie dzia³anie jêzykowe b¹d postawê propozycjonaln¹, na przyk³ad
w zdaniu Jan chcia³by, ¿eby by³* wysoki, gdzie * symbolizuje atrybucjê pierwszoosobowego odniesienia42. Zdania takie nazwijmy *-zdaniami
(i, odpowiednio, myli, w których wystêpuje atrybucja pierwszoosobowego odniesienia, *-mylami). Nale¿y jednak zaraz podkreliæ, ¿e niektóre
nie-*-myli wymagaj¹, zdaniem autorki, zdolnoci do ¿ywienia *-myli, na
przyk³ad czy jestem zwyciêzc¹? wymaga zdolnoci do ¿ywienia myli
w rodzaju ciekaw jestem, czy jestem* zwyciêzc¹.
Pojawia siê tu jednak w¹tpliwoæ: czy ¿ywienie myli w rodzaju jestem wysoki nie poci¹ga odpowiedniego przekonania (jestem przekonany/s¹dzê, ¿e jestem* wysoki)? Gdzie jest zatem ró¿nica pomiêdzy dokonywaniem a atrybucj¹ pierwszoosobowego odniesienia? Otó¿ to ostatnie
wed³ug Baker zak³ada co wiêcej ni¿ pierwsze, mianowicie opanowanie
pojêcia siebie jako nonika myli (czy te¿: uchwycenie siebie jako nonika
postaw propozycjonalnych). Wtedy dopiero dany osobnik pojêciuje, by tak

Choæ mo¿na mieæ w¹tpliwoci co do przypisywania zwierzêtom przekonañ.
Symbol ten wprowadzi³ H.-N. Castañeda w celu ujednoznacznienia zdania (Jan
móg³by np. mieæ na myli kogo innego). W jêzyku angielskim * stoi najczêciej przy
niektórych zaimkach osobowych; w polskim s¹ one zwykle domylne.
41
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rzec, ró¿nicê pomiêdzy pierwsz¹ a trzeci¹ osob¹, nie zaledwie uchwytuje
(jak  zdaniem autorki  szympansy Gallupa)43.
Teraz mo¿emy ju¿ podaæ definicjê osoby. Osoba jest to po prostu
obiekt zdolny do pojmowania siebie jako siebie44 (dok³adniej, siebie jako
siebie*), co manifestuje siê w silnych zjawiskach pierwszoosobowych.
Baker podkrela, ¿e mog¹ byæ osoby boskie czy krzemowe (w sensie:
nie wyklucza tego)  osoba jest osob¹ ludzk¹ po prostu na mocy tego, ¿e
konstytuuje j¹ ludzki organizm.
Obiekt jest za zdolny do FPP wtw ma wszystkie w³asnoci strukturalne potrzebne do FPP i: albo przejawi³ FPP, albo jest w rodowisku sprzyjaj¹cym rozwiniêciu i utrzymaniu FPP.
43
Pytanie, co Baker rozumie przez pojêcie. Zwiêz³y przegl¹d wspó³czesnych teorii
pojêæ mo¿na znaleæ np. w Laurence, Margolis 1999. Przy okazji, niektórzy krytycy
zarzucaj¹ Baker, ¿e wed³ug niej samowiadomoæ wymaga dysponowania jêzykiem (zob.
np. Zahavi 2002, s. 912). Powstaje jednak pytanie, czy dysponowanie pojêciami zak³ada dysponowanie jêzykiem  Baker chyba nie zgodzi³aby siê z t¹ tez¹.
44
Okrelenie siebie jako siebie wydaje siê wprost zaczerpniête ze s³ynnej definicji
osoby podanej przez Lockea (na Lockea powo³uje siê faktycznie Baker  Baker 2000,
s. 89). Stosowny fragment z An Essay Concerning Human Understanding (za: Locke)
brzmi: This being premised, to find wherein personal identity consists, we must consider what person stands for;  which, I think, is a thinking intelligent being, that has
reason and reflection, and can consider itself as itself, the same thinking thing, in different times and places [...] [podkr.  T.K.]. Zostawiaj¹c na boku pojêcia mylenie,
rozum, inteligencja i refleksja, charakterystyczne dla osoby zdaje siê okrelenie
wyró¿nione kursyw¹. Wyra¿enie a jako b zwykle presuponuje, ¿e a jest b; presupozycja taka mo¿e jednak byæ uniewa¿niona  zob. Tomasz K¹kol jako liczba 5, a Tomasz K¹kol jako Polak; dalej, zwykle wystêpuje w wyra¿eniu a jako b jest/nie jest c
(Jan jako ¿o³nierz jest znakomity). Wyra¿enie jako b w wyra¿eniu a jako b wskazuje na aspekt, pod którym a jest rozpatrywany. Co oznacza, ¿e a rozpatrywane jest ze
wzglêdu na nie samo? Oznacza rozwa¿anie a w aspekcie jednostkowym, w aspekcie
jego swoistoci (a-oci). Osoba wiêc jest obiektem, który potrafi zastanawiaæ siê nad
sob¹ w aspekcie swojej jednostkowoci. Co to dok³adniej oznacza? Kolejne okrelenie
Lockea zdaje siê byæ tego eksplikacj¹. Zdolnoæ do rozwa¿ania siebie w aspekcie swojej jednostkowoci oznacza zdolnoæ do rozwa¿ania siebie jako tej samej myl¹cej rzeczy, w ró¿nych chwilach i miejscach. Krótko mówi¹c, zdolnoæ pojmowania swojej
to¿samoci mimo up³ywu czasu (i zmiany miejsca).
Ostatnie zdanie zdaje siê sugerowaæ, ¿e osoba uchwytuje swoj¹ faktyczn¹ to¿samoæ
w czasie, tj. nie musi wiedzieæ, jak siê nazywa ani nawet czy jest cz³owiekiem, ale jest
zdolna do pojêcia, ¿e jest czym/kim, tym samym obiektem mimo up³ywu czasu, i jest tak
naprawdê. Pytanie, czy tak jednak musi byæ naprawdê, pozostawimy na razie otwarte.
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3. Krytyka teorii Baker
Pierwszy zarzut  zaniedbania wiadomoci prerefleksyjnej  sformu³owali J.L. Bermudez i D. Zahavi. Chodzi o zjawisko znane tak¿e w literaturze pod mianem wiadomoci towarzysz¹cej, refleksji in actu exercito, wiadomoci nietematycznej, wiadomoci niepozycjonalnej (Sartre) czy
konscjentywnoci (Tischner). Zdaniem Bermudeza dziecko krótko po urodzeniu ju¿ ma niepojêciowe (sic!) myli pierwszoosobowe, gdy¿: (i) jest
wiadome pozycji obiektu w stosunku do siebie (np. jest mniej sk³onne
siêgn¹æ, gdy rzecz jest poza zasiêgiem r¹czki); (ii) przejawia tzw. somatyczn¹ propriocepcjê (z opisu wynika, ¿e zachodzi³yby w tym przypadku
co najmniej rednie zjawiska pierwszososobowe)45. Wed³ug Bermudeza,
potem nastêpuje silniejsza samowiadomoæ  (jeszcze niepojêciowa) wiadomoæ siebie jako nonika w³asnoci psychologicznych46. Wydaje siê, ¿e
dla Baker by³aby to ju¿ pe³na FPP; protestowa³aby ona te¿ przeciwko okrelaniu jej jako niepojêciowej. Ca³a ta polemika wydaje siê jednak nieco
ja³owa, jeli nie wiemy, co rozumieæ przez pojêcie.
Dalej, definicja osoby podana przez Baker nie jest precyzyjna. Autorka pisze, ¿e cz³owiek oko³o urodzin47 ma struktury (mózgowe) potrzebne do FPP, za rodowisko poza organizmem matki sprzyja rozwiniêciu
i utrzymaniu FPP. Ze wzglêdu na wczeniaki sprawa nie jest jasna. Po
drugie, do 15 miesi¹ca ¿ycia dzieci nie przechodz¹ testu czerwonej plamki48, a silna FPP  jeli o jej obecnoci ma wiadczyæ samowiadomoæ49 
pojawia siê byæ mo¿e dopiero w wieku 4 lat50. Ponadto, u dzieci autystycznych samorozpoznanie jest rozwojowo opónione i mo¿e pozostaæ nieZob. Zahavi 2002, s. 11.
Tam¿e, s. 12.
47
Baker 2002, s. 35.
48
W literaturze spotyka siê ró¿ne dane liczbowe. Suddendorf (s. 12) i Gallup (Gallup
i in., s. 9) podaj¹, ¿e redni wiek, w którym dzieci zaczynaj¹ wykazywaæ zdolnoæ do
rozpoznania siebie w lustrze, wynosi 18 miesiêcy.
49
Co podkrela Baker (1998).
50
Por. Botterill, Carruthers 1999, s. 259 i n. Jednak sprawa nie jest tak prosta. Damasio pisze np. ¿e 18-miesiêczne dzieci zaczynaj¹ siê wykazywaæ ja autobiograficznym
(Damasio 2000, s. 214), które  jak mo¿na wnioskowaæ z opisów autora  zak³ada samowiadomoæ. Teoria Botterilla i Carruthersa nale¿y do grupy tzw. teorii wiadomoci
jako myli wy¿szego rzêdu, silnie krytykowanych przez Bermudeza i Zahaviego.
45
46
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obecne w 30 procentach przypadków51. Trudno tak¿e wyznaczyæ punkt
koñcowy osoby.
Niektóre z tych trudnoci doprowadzi³y Baker do modyfikacji definicji. W (Baker 2005, s. 5) podaje definicjê rudymentarnej FPP i osoby:
Obiekt ma rudymentarn¹ FPP wtw (i) jest wiadomy, czuj¹cy, (ii) ma
zdolnoæ do naladowania, (iii) zachowanie jest wyjaniane (najwy¿ej)
przez atrybucjê przekonañ, pragnieñ itp. Krótko: wiadomy, intencjonalny imitant.
Obiekt jest za osob¹ wtw albo ma mocn¹ FPP, albo rudymentarn¹,
tak¹, ¿e jest wstêpem (preliminary) rozwojowym do mocnej.
(Mocna FPP to FPP, o której by³a mowa w [Baker 2000]).

Punkt (ii) jest tutaj istotny, gdy¿  zdaniem Baker  (i) i (iii) spe³nia
tak¿e wiele zwierz¹t. Wprowadzaj¹c ten punkt, autorka odwo³uje siê do
badañ Gopnik i Meltzoffa nad naladowaniem u noworodków (otwieranie
ust i wysuwanie jêzyka)  wed³ug niektórych (w tym Baker), naladowanie
obejmuje «pewn¹ formê samorozpoznania» niewymagaj¹c¹ pojêcia siebie (self-concept)52.
Nie jest tak¿e wykluczone, ¿e niektóre zwierzêta mog¹ spe³niaæ tak¿e
(ii), st¹d kluczowa jest tutaj definicja osoby: badane przez Gallupa i innych
ma³py nie s¹ osobami, bo ich (ewentualna) FPP jest rudymentarna, lecz nie
jest ona wstêpem rozwojowym do mocnej FPP.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e wród badaczy nie ma jednomylnoci
co do tego, czy przejcie testu czerwonej plamki oznacza osi¹gniêcie jakiego stopnia samowiadomoci (co ciekawe, Baker odnotowuje zreszt¹ ten
fakt53). T. Suddendorf bada³ cztery zjawiska rozpoznawania: przedmiotu
za pomoc¹ lustra jak i odtwarzanego na wideo (tzw. surprise-object test)
oraz siebie (równie¿ na dwa sposoby  tzw. surprise-mark test, bêd¹cy odmian¹ klasycznego testu czerwonej plamki). Obiektem badañ by³y trzyi czteroletnie dzieci54. Wyniki eksperymentu przecz¹ teorii czasowego pierwszeñstwa zdolnoci do rozpoznawania obiektów zewnêtrznych w stosunku
Gallup i in., s. 9.
Baker 2005, s. 6, przyp. 8.
53
Baker 2000, s. 63 i n.
54
Szczegó³owy opis w: Suddendorf 1997. Autor podaje tak¿e bogat¹ bibliografiê dotycz¹c¹ pokrewnych zagadnieñ.
51
52
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do zdolnoci do rozpoznawania siebie u dzieci. Uzyskane korelacje nie
pozwalaj¹ na sformu³owanie jednoznacznej, pozytywnej hipotezy, niemniej
jednak Suddendorf sugeruje, ¿e problemy ma³ych dzieci wydaj¹ siê odzwierciedlaæ raczej ogólne trudnoci we wnioskowaniu z nieoczekiwanej
informacji na wideo do bie¿¹cej sytuacji ni¿ jakie szczególne niedobory
w samowiadomoci55.

4. Zarys teorii to¿samoci osobowej
Korzystaj¹c z tych uwag, chcia³bym na koniec przedstawiæ zarys teorii TO.
Przyjrzyjmy siê rozwojowi cz³owieka.
Mamy ludzk¹ zygotê  komórkê bêd¹c¹ diplontem. Wielu zauwa¿y
od razu problem w rodzaju podzia³u bliniaczego  nie s¹dzê jednak, by
by³ to problem najwa¿niejszy. Istotne jest pytanie o warunki trwa³oci genomu. Pomijaj¹c to, ¿e geny zwykle wystêpuj¹ w ró¿nych postaciach (allelach), mo¿emy siê te¿ zapytaæ o nasze w³asne warunki trwa³oci: Czy móg³bym urodziæ siê dziewczynk¹? Czy móg³bym mieæ hemofiliê? Czy móg³bym mieæ zespó³ Downa? Ogólniej: Jak wiele zmian móg³ przetrwaæ mój
genotyp, abym pozosta³ sob¹?56
Dalej, wemy pod uwagê pierwszy podzia³ zygoty. Przed pierwszym
podzia³em iloæ DNA musi byæ podwojona. Nukleotydy potrzebne do
zreplikowania DNA trzeba zsyntetyzowaæ korzystaj¹c ze zwi¹zków
pobranych z zewn¹trz komórki. Po replikacji (i po pierwszym podziale)
ka¿dy chromosom w ka¿dej nowo powsta³ej komórce ma w 50% nowy

Suddendorf 1997, s. 2. Sytuacjê komplikuj¹ donosy o tym, ¿e test plamki przesz³y
te¿ bonobo, orangutany, delfiny butlonose, jedna gorylica i jedna s³onica. Zob. Plotnik
i in. 2006.
56
Za³o¿eniem tego pytania niekoniecznie musi byæ sensownoæ mojej identyfikacji
z zygot¹. Problem ten wi¹¿e siê ze zjawiskami podzia³u bliniaczego (i  rzadziej 
zrostu komórek, nawet o ró¿nych garniturach, w wyniku czego powstaj¹ naturalne hybrydy). Wszystko to zwi¹zane jest z pocz¹tkow¹ totipotencjalnoci¹ komórek. Interpretacji ontologicznej tych zjawisk s¹ powiêcone artyku³y Smith, Brogaard oraz Smith,
Brogaard 2003. Wed³ug autorów, w toku rozwoju cz³owieka mamy do czynienia z jednym obiektem, który powstaje oko³o 16 dnia po poczêciu.
55

Ja z pierwszoosobow¹ perspektyw¹

83

materia³. Przed nastêpnym podzia³em sytuacja siê powtarza. W rezultacie
ma³o prawdopodobne jest, by do czasu wykszta³cenia siê neuronów zachowa³ siê oryginalny materia³ z okresu bycia zygot¹57. Powstaje pytanie,
jak indywidualizowaæ cia³o do czasu wykszta³cenia siê neuronów.
Kiedy wykszta³c¹ siê neurony, powstaje co, co mo¿na by nazwaæ
przedmiotem neuronalnym  pojawia siê centrum kontrolne organizmu,
zasadniczo trwa³e. Przedmiot neuronalny to  mówi¹c jêzykiem Ingardena
 trwaj¹cy w czasie przedmiot rdzenny, czyli przedmiot, którego to¿samoæ zostaje zerwana przy wymianie ca³ego materia³u  w przedmiocie
takim jest rdzeñ, który jest wyznacznikiem jego to¿samoci.
Ale wtedy na pewnym etapie ¿ycia zarodkowego to¿samoæ siê urywa. To z kolei powoduje, ¿e pytanie: jak wiele zmian móg³ przetrwaæ mój
genotyp, abym pozosta³ sob¹? nale¿y odró¿niæ od na przyk³ad pytania:
czy móg³bym (ja) doznaæ uszkodzenia w trzecim tygodniu ci¹¿y?
Kolejny etap rozwoju zwi¹zany jest z wyodrêbnieniem siê, by tak rzec,
drugiego centrum (b¹d raczej rozszerzeniem centrum)  pojawia siê psychika (akty i treci psychiczne) ze swoistym rdzeniem  ja (na tym etapie
mo¿na je uto¿samiæ z ja rdzennym Damasia, o ile przyjmiemy  wbrew
autorowi Tajemnicy wiadomoci  ¿e jest to przedmiot trwaj¹cy w czasie,
a nie faza procesu czy jej czêæ). Powstaje przedmiot neuronalno-mentalny, który jest trwaj¹cym w czasie przedmiotem rdzennym  jego rdzennym materia³em s¹ (co najmniej) ja i neurony58, za zwykle mamy do
czynienia z ró¿nymi, tj. zmiennymi zespo³ami aktów i treci (jeli chodzi
o sferê mentaln¹) i komórek poza neuronami (jeli chodzi o sferê cielesn¹).
Dalej, ja rdzenne obrasta doæ trwa³ym (choæ nie do koñca niezmiennym) ja, które  znowu wbrew portugalskiemu neurologowi  mo¿na
uto¿samiæ z ja autobiograficznym. Powstaje przedmiot, który mo¿na nazwaæ autobiograficznym.

Za³ó¿my, ¿e mamy do czynienia z replikacj¹ semikonserwatywn¹ i za³ó¿my, ¿e dwie
komórki z oryginalnym DNA zosta³y u¿yte do budowy jednej z b³on p³odowych i z jakich powodów obumar³y przed wykszta³ceniem siê neuronów w embrionie. Mamy wiêc
do czynienia z ca³kowit¹ wymian¹ materia³u.
58
Twierdzenie to trzeba bêdzie uciliæ lub wrêcz zrewidowaæ ze wzglêdu na przypadki obumarcia lub usuniêcia czêci neuronów. Zob. dalej.
57
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Na razie mo¿emy podsumowaæ nasze rozwa¿ania nastêpuj¹cym schematem:
przedmiot preneuronalny (trwaj¹cy w czasie przedmiot bezrdzenny)
przedmiot neuronalny (trwaj¹cy w czasie przedmiot rdzenny)
przedmiot neuronalno-mentalny (jw.)
przedmiot autobiograficzny (jw.)

Byæ mo¿e warto zgodziæ siê z tym, ¿e o to¿samoci osoby stanowi to¿samoæ ja rdzennego59 plus to¿samoæ neuronów. Takie sformu³owanie mo¿e
sprawiaæ (b³êdne!) wra¿enie, ¿e osob¹ mo¿e byæ dowolny ¿ywy i wiadomy system (np. szczura). Mielibymy wiêc sytuacjê analogiczn¹ jak w biologicznej teorii TO: pojêcie to¿samoci osobowej mo¿e byæ myl¹ce w tym
sensie, ¿e o to¿samoci osoby decyduje wed³ug jej zwolenników pieñ mózgu, ale nie nazwiemy oczywicie osob¹ cokolwiek, co ma pieñ mózgu!
Jeli uznamy to za nieintuicyjne rozwi¹zanie, mo¿emy za mentalny
rdzeñ osoby uznaæ ja, które (jak wynika z opisów Baker i Damasia)
pojawi³oby siê gdzie pomiêdzy ja rdzennym a ja autobiograficznym  ja,
które charakteryzowa³oby siê FPP w sensie Baker (nazwijmy je ja z pierwszoosobow¹ perspektyw¹).
Trudnoæ sprawia tak¿e inna chirurgiczna interwencja w pewnych
szczególnie ciê¿kich przypadkach epilepsji, a mianowicie hemisferektomia
(usuniêcie pó³kuli)60 oraz przypadki ró¿nych jednostronnych uszkodzeñ
mózgu czy w ogóle uk³adu nerwowego. Stawia to bowiem pod znakiem
zapytania rdzenny charakter neuronów (w sensie Ingardena). Byæ mo¿e
trzeba wiêc odrzuciæ istnienie materialnego rdzenia osoby, a wtedy nasza
teoria zbli¿y siê do pogl¹du Baker na TO.
Ze wzglêdu na sen itp. trzeba tu mówiæ o potencjalnym ja rdzennym.
Hemisferektomiê obecnie zastêpuje siê innymi zabiegami, np. tzw. funkcjonaln¹
hemisferektomi¹. Zob. Silbergeld.
59
60
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Jeli odrzucimy w ogóle istnienie materialnego rdzenia osoby, w rozwoju cz³owieka bêdziemy wiêc mieli do czynienia wpierw z przedmiotem
bezrdzennym, a od momentu wykszta³cenia siê ja z przedmiotem wzglêdnie przedmiotami rdzennymi. Poniewa¿  zgodnie z teori¹ Ingardena  ró¿noæ rdzenia poci¹ga ró¿noæ przedmiotów, a tym bardziej sytuacja, w której jeden przedmiot ma rdzeñ, a drugi go nie ma, w rozwoju cz³owieka mamy
do czynienia kolejno z kilkoma obiektami.
Pytanie, czy konieczne jest uznanie ja z pierwszosobow¹ perspektyw¹ za rdzeñ, skoro teza ta ma tak¹ konsekwencjê. Moim zdaniem, skoro
rozs¹dnie jest zgodziæ siê, ¿e w przypadku na przyk³ad powstawania rzeby mamy do czynienia z autentyczn¹ twórczoci¹ (powstaje nowy obiekt),
dlaczego inaczej mia³oby byæ w wiecie organicznym?61
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PERSONAL IDENTITY AS DETERMINED
BY A SELF WITH A FIRST-PERSON PERSPECTIVE
Summary
In this article I present a theory of personal identity (PI) that appeals both to Lynne
Bakers approach and to Antonio Damasios neurophilosophical theory. I discuss
Damasios theory of self relevant to the problem of PI (from his work The Feeling
of what Happens) and Bakers description of first-person phenomena. Her distinction between making and attributing first-person reference and critical remarks related to her conception that have appeared are also be pointed out. Finally, taking
into account ontogenetic development of a human being, I sketch a theory of PI
according to which PI is determined by a so-called self with a first-person perspective. I use here Ingardens notion of a core/coreless object.
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Naturalizm, który odrzucam, to oczywicie scjentyzm i redukcjonizm. Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e w pewnym nieredukcjonistycznym sensie wyrazu natura my i nasze dyspozycje s¹ czêci¹ natury.
(Putnam 1998, s. 514).

W artykule zastanawiam siê nad filozoficznymi konsekwencjami przyjêcia
stanowiska semantycznego deflacjonizmu, którego twórc¹ jest Paul Horwich. Stawiam pytanie o to, jaki charakter ma jego naturalistyczna teoria
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jêzyka. Ponadto rozwa¿am problem jej konsekwencji redukcjonistycznych
oraz sposób traktowania faktów semantycznych w rozwijanej przez niego
koncepcji znaczenia jako u¿ycia. Zastanawiam siê, jakie przynosi to konsekwencje w traktowaniu kategorii normatywnoci znaczenia oraz powi¹zanych z ni¹ pojêæ z filozofii jêzyka. Pod¹¿aj¹c za argumentacj¹ Horwicha, staram siê pokazaæ, ¿e mo¿na pozostaæ naturalist¹, respektuj¹c zasadnoæ pos³ugiwania siê odpowiednio zmodyfikowan¹ kategori¹ faktów semantycznych.

Kluczowe tezy semantycznego deflacjonizmu
Do rozwa¿añ prowadzonych w tym artykule wystarczy wstêpnie i schematycznie przywo³aæ podstawowe rozstrzygniêcia, jakie znajdziemy w filozoficznych dysputach nad jêzykiem prowadzonych przez Horwicha. Na
rdzeñ proponowanej przez niego teorii sk³adaj¹ siê, po pierwsze, twierdzenie, ¿e:
(1) Znaczenie jest u¿yciem.
wraz z trzema uzupe³niaj¹cymi je tezami, mianowicie:
(1a) Znaczenia s¹ pojêciami.
(1b) Ca³kowite u¿ycie ka¿dego s³owa daje siê wyprowadziæ z posiadania przezeñ podstawowej w³asnoci akceptowania.
(1c) Dwa s³owa wyra¿aj¹ to samo pojêcie, gdy posiadaj¹ tê sam¹
w³asnoæ akceptowania (Horwich 1998: 46).
Po drugie, przyjêcie deflacyjnej teorii prawdy, zgodnie z któr¹
(2) Jestemy sk³onni akceptowaæ przypadki podpadaj¹ce pod nastêpuj¹cy
schemat równowa¿nociowy:
(SR) p jest prawd¹ wtedy i tylko wtedy, gdy p. Schemat ten wyczerpuje
wszystko, co mo¿na powiedzieæ na temat prawdy.

Podstawowe rozstrzygniêcia pojêciowe:
naturalizm, redukcjonizm
W powy¿szych rozwa¿aniach przyjmujê, ¿e naturalizm jako stanowisko filozoficzne, przynajmniej w swoich najbardziej ogólnych tezach,
jest powszechnie znany i zrozumia³y. Niemniej jednak stosowne wydaje
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siê poczynienie tu pewnych ucileñ, co pozwoli wyraniej wyeksplikowaæ tezy rozwa¿anego w tym miejscu zarzutu. Naturalizm sam wskazuje
na ca³¹ gamê rozmaitych, czêsto sk³óconych ze sob¹, stanowisk, na których rozpatrywanie w tym miejscu nie mogê sobie pozwoliæ. Przede wszystkim jednak nale¿a³oby podkreliæ, co jest cech¹ wspóln¹ tych koncepcji;
cech¹, która pozwala okreliæ je mianem naturalistycznych. W najprostszym rozumieniu naturalizm to pogl¹d, zgodnie z którym wszystko jest
naturalne, czyli nale¿y do wiata natury (naturalizm ontologiczny), mo¿e
wiêc byæ badane metodami odpowiednimi dla badania tego wiata, metodami nauk empirycznych (naturalizm metodologiczny). Ta ogólna teza poci¹ga za sob¹ koniecznoæ dookrelenia kategorii naturalny, natura
w rozwijanych koncepcjach; ogólnoæ i wieloznacznoæ tego okrelenia bowiem  wystarczy rzut oka na historiê filozofii  sprawia, ¿e staj¹ siê one
pustymi i niczego nie wyjaniaj¹1.
W Stanford Encyclopedia of Philosophy wyró¿niono trzy podstawowe nurty w naturalizmie; nazwy, które na nie przyjêto, staj¹ siê bardziej
zrozumia³e, gdy wemie siê pod uwagê, ¿e zosta³y sformu³owane, by pokazaæ relacjê ka¿dego z naturalizmów do klasycznej epistemologii. Pierwszy
z nich to naturalizm eliminacyjny (replacement naturalism), opieraj¹cy siê
na znanym postulacie Quinea znaturalizowania epistemologii, czyli sprowadzenia epistemologii do psychologii w odpowiedniej postaci. Poci¹ga
on za sob¹ porzucenie tradycyjnych zagadnieñ epistemologicznych (takich
jak to¿samoæ wiedzy, racjonalnoæ, uzasadnienie itp.). Drugi rodzaj to
naturalizm kooperacyjny (cooperative naturalism), zgodnie z którym istniej¹ wa¿ne odrêbne problemy epistemologiczne do rozwi¹zania, niemniej
jednak rozwi¹zania empiryczne na gruncie nauk szczegó³owych s¹ istotne
(lub u¿yteczne) w stawianiu dobrze umotywowanych kwestii epistemologicznych. Trzeci rodzaj naturalizmu to naturalizm faktyczny (substantive
naturalism), zgodnie z którym wszystkie fakty epistemiczne s¹ faktami
naturalnymi; w tego rodzaju naturalizmie przyjmuje siê tezê o superweniencji
(tzn. fakty epistemiczne s¹ faktami naturalnymi, gdy superweniuj¹ na niekwestionowanych faktach naturalnych; czy inaczej: wszelkie zmiany niefizyczne dokonuj¹ siê poprzez procesy fizyczne).
Zob. rozwa¿ania Baldwina z jego artyku³u Zwrot naturalistyczny, [w:] Gutowski,
Szubka 1998, s. 393414.
1
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W ka¿dym z nurtów tocz¹ siê dyskusje o specyfikê ka¿dego z nich,
ale mo¿na zauwa¿yæ, ¿e niewielu filozofów jest zwolennikami naturalizmu eliminacyjnego, a wiêkszoæ zgadza siê z naturalizmem kooperacyjnym, w ramach naturalizmu faktycznego toczy siê za debata o to, które
fakty epistemiczne (i czy wszystkie) s¹ faktami naturalnymi 2.
Podobny definicyjny k³opot pojawia siê w zwi¹zku z okreleniem terminu redukcjonizm. Tak jak w przypadku naturalizmu, mo¿na rozmaicie
rozumieæ redukcjonizm. Nie komplikuj¹c zbytnio tego obrazu, a jednoczenie zachowuj¹c dostateczn¹ jasnoæ w formu³owaniu zarzutu redukcjonizmu wobec koncepcji Horwicha, spróbujê nieco rozjaniæ tê kategoriê. Wska¿ê na przynajmniej kilka formu³ okrelaj¹cych prawdziwoæ redukcjonizmu. Formu³y te odnosz¹ siê do redukcji sfery mentalnej do fizycznej  redukcjonizm w odniesieniu do tej w³anie dziedziny bowiem
wydaje siê w tym miejscu najbardziej adekwatny. Przywo³ajmy cztery formu³y3:
(R1) Redukcjonizm jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy dla ka¿dego mentalnego predykatu M, istnieje predykat fizykalny F taki, ¿e zdanie
x jest M wtedy i tylko wtedy, gdy x jest F jest analitycznie prawdziwe.
(R2) Redukcjonizm jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy dla ka¿dego mentalnego predykatu M istnieje predykat neurologiczny F taki, ¿e
zdanie x jest M wtedy i tylko wtedy, gdy x jest F wyra¿a prawo pomostowe (bridge law)4.
(R3) Redukcjonizm jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy dla ka¿dego mentalnego predykatu M istnieje niementalny predykat F taki, ¿e zdanie jeli x jest M, to x jest F jest aprioryczne.
Istnieje wiele innych pouczaj¹cych sposobów uporz¹dkowania stanowisk naturalistycznych. Jednym z nich jest podzia³ na naturalizm metafizyczny oraz naturalizm
epistemiczny. W pierwszym twierdzi siê, ¿e wszystko, co istnieje jest umiejscowione
w wiecie czasowo-przestrzennym, do którego sami nale¿ymy. W drugim przyjmuje siê,
¿e teorie nauk szczegó³owych (psychologiczne, fizykalne) pomog¹ objaniæ nasze stany
mentalne jako mocno osadzone w relacji do wiata, przy czym wychodzi siê tutaj od
zdroworozs¹dkowych przekonañ na temat wiata i nas samych. Horwich okrelaj¹c swoj¹
koncepcjê jako naturalistyczn¹, odwo³uje siê raczej do drugiego rozumienia. Zob. Baldwin, Zwrot naturalistyczny, [w:] Gutowski, Szubka 1998, s. 394 i 413.
3
Podajê za: D. Stoljar, Physicalism, http://plato.stanford.edu/archives/spr2001/entries/physicalism/. Zob. tak¿e Strawiñski 1997.
4
Czyli prawo ³¹cz¹ce predykaty (M) z teorii, która ma byæ zredukowana z predykatami (F) teorii, do której siê je redukuje.
2
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(R4) Redukcjonizm metafizyczny: W³asnoci wyra¿ane przez predykaty nale¿¹ce do dziedziny mentalnej (czy psychologicznej) s¹ identyczne
z w³asnociami wyra¿anymi przez predykaty teorii neuronalnej5. Przyjêcie
redukcjonizmu w formie (R1) lub (R2), lub (R3) w ¿adnej mierze nie poci¹ga za sob¹ przyjêcia redukcjonizmu metafizycznego.

Redukcja pojêæ semantycznych do pojêæ naturalistycznych/
fizykalistycznych
Zarzut o popadanie minimalizmu Horwicha w uproszczony redukcjonizm jest wyprowadzany z niektórych stwierdzeñ filozofa, które stawia on
w wielu swoich tekstach. Pozwolê sobie na pocz¹tku przytoczyæ kilka najbardziej reprezentatywnych:
Tak wiêc ci z nas, których poci¹ga deflacyjne rozumienie pojêcia prawdy i naturalistyczna analiza znaczenia (za pomoc¹ pojêcia dyspozycja
u¿ycia na przyk³ad) nie maj¹ siê o co martwiæ, przynajmniej jeli chodzi o normatywnoæ (Horwich 2000, s. 19).
[...] nie widzê fundamentalnej ró¿nicy pomiêdzy teori¹ znaczenia jako
u¿ycia a koncepcjami tych, którzy faworyzuj¹ funkcjonalistyczne
ujêcia, gdzie ka¿dy element umys³owy identyfikuje siê z tym, co odgrywa pewn¹ rolê przyczynow¹, a znaczenie jakiego terminu jest wówczas identyfikowane z tym, co on wyra¿a (Horwich 1998, s. 99).
[...] nie ma powodu przypuszczaæ, ¿e tym, co konstytuuje znaczenie
predykatu jest jakiego rodzaju niesemantyczna relacja do elementów
jego ekstensji; st¹d nie ma powodu domagaæ siê, by x znaczy F redukowa³o siê do czego o formie T(x, f); st¹d nie istnieje powód, gdy
wszystkie takie teorie s¹ niewystarczaj¹ce, by godziæ siê na niejasnoæ
antyredukcjonizmu czy niefaktualizmu. Uczciw¹ alternatyw¹ jest przyjêcie bardziej elastycznej, nierelacyjnej koncepcji  która pomimo to
jest naturalistyczna i zgodna z reprezentacj¹  mianowicie, teorii znaczenia jako u¿ycia (Horwich 1998, s. 113114).

Taki postulat przyjmuje tzw. fizykalizm typu (type physicalism) oraz teoria identycznoci.
5

94

Aleksandra Derra

Wielu krytyków twierdzi, ¿e Horwich przyjmuje jak¹ wersjê redukcjonizmu naturalistycznego. £atwo zauwa¿yæ, sk¹d wyjciowo bierze siê
ten zarzut. Niejednokrotnie odwo³uje siê Horwich do naturalizmu, podkrela
te¿ koniecznoæ objaniania znaczenia za pomoc¹ pojêæ niesemantycznych.
Wa¿na kwestia wymaga w tym miejscu odnotowania. Czym innym jest
postawienie zarzutu o to, ¿e jaka koncepcja w filozofii jêzyka jest naturalistyczna, czym innym za, ¿e jest ona redukcjonistyczna. Horwich jawnie
przyznaje siê do naturalizmu, podkrelaj¹c zasadnoæ przyjêcia takiego stanowiska we wspó³czesnej filozofii. Wiêkszoæ filozofów, szczególnie
w obrêbie filozofii umys³u, przyznaje siê do jakiej wersji naturalizmu; i to
nie naturalizm, ale jego ewentualna forma s¹ w tej tradycji kwestionowane
i dyskutowane. Trudno wiêc ze wspó³czesnej perspektywy podwa¿aæ ka¿d¹, jakkolwiek sformu³owan¹ wersjê naturalizmu. Naturalizm bowiem,
o czym bêdzie mowa poni¿ej, mo¿e przybraæ ró¿ne formy, ze skrajnymi
w³¹cznie. Mo¿na wiêc Horwichowi postawiæ dwa odrêbne zarzuty: po pierwsze, przyjêcie stanowiska naturalistycznego (wtedy jednak nale¿a³oby siê
zmierzyæ tak¿e z ca³¹ bogat¹ tradycj¹ przyjmowania jakiej wersji naturalizmu); po drugie, przyjêcie jakiej wersji redukcjonizmu. Trudnoæ, jak¹
napotyka w tym miejscu czytelnik tekstów Horwicha, wyp³ywa z dosyæ
trywialnego faktu; mianowicie nie ucila on, jakiego rodzaju naturalizm
ma na myli, kiedy siê za nim opowiada; jakie podstawowe tezy takiego
stanowiska przyjmuje. Nie wyjania on tak¿e, co dok³adnie kryje siê za
kategori¹ pojêcia niesemantyczne. Bêdzie to rzecz jasna k³opotliwe tylko dla krytyka, który chce ustaliæ, jaki  i czy s³usznie  naturalizm zostaje
tutaj zaakceptowany; dla przeciwnika ka¿dego rodzaju naturalizmu nie
bêdzie to kwestia istotn¹.
Poczyniwszy podstawowe rozstrzygniêcia terminologiczne, uogólnijmy zarzut, który mo¿na postawiæ w odniesieniu do zacytowanych na pocz¹tku fragmentów z prac Horwicha. Horwich w swojej koncepcji semantycznego deflacjonizmu proponuje dosyæ skomplikowan¹, ale naturalistyczn¹ koncepcjê znaczenia. W tak rozumianej teorii wydaje siê, ¿e chce on
zredukowaæ w³asnoci prawdy i znaczenia do jakich w³asnoci naturalnych (behawioralnych, fizykalnych), za pomoc¹ których da³oby siê opisaæ
prawdê i znaczenie. Poci¹ga³oby to za sob¹ nieuchronnoæ postawienia jeszcze silniejszej tezy o tym, ¿e w ostatecznoci wszelkie w³asnoci semantyczne musia³yby daæ siê sprowadziæ do w³asnoci niesemantycznych. Te
ostatnie za sta³yby siê domen¹ wyjaniania w obrêbie wyspecjalizowanej
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nauki cis³ej opartej na jakiej nauce szczegó³owej, na przyk³ad fizyce. Czy
rozwa¿ania Horwicha prowadz¹ do takich wniosków? Ustalmy na pocz¹tek kilka kwestii. W wielu miejscach autor ten explicite od¿egnuje siê od
takiego rozumienia jego minimalistycznego ujêcia jêzyka. Ju¿ na pocz¹tku
swojej ksi¹¿ki Truth wprost pisze, ¿e specyfika predykatu prawdy polega
na tym, ¿e nie da siê go przeanalizowaæ w pojêciowym czy naukowym
rozwa¿aniu. Nie da siê tego zrobiæ, bo  jak ju¿ zosta³o powiedziane 
czego takiego jak ukryta natura prawdy, która mia³aby zostaæ odkryta,
po prostu nie ma (Horwich 1990, s. 5, 11). Odrzucaj¹c wszelkie inflacjonistyczne ujêcia prawdy, odrzuca Horwich za³o¿enie, ¿e da siê j¹ analizowaæ
za pomoc¹ pojêæ niesemantycznych, które implikowa³yby na przyk³ad tezê,
¿e w³asnoci znaczenia posiadaj¹ cis³¹ relacyjn¹ strukturê. Inaczej mówi¹c, kiedy przyjmujemy (i dowodzimy, jak twierdzi Horwich), ¿e wyra¿enie x jest prawd¹ o wszystkich i tylko o borsukach nie ilustruje naturalistycznej relacji pomiêdzy x-em i borsukami; to nie mamy tak¿e powodu
twierdziæ, ¿e w przypadku x znaczy BORSUK → x jest prawd¹ o wszystkich i tylko o borsukach, w³asnoæ znaczenia posiada jakiego rodzaju
relacyjn¹ strukturê, któr¹ da³oby siê naturalistycznie opisaæ (Horwich 1998,
s. 2930). Takie deklaracje powinny powstrzymaæ krytyków teorii Horwicha przed stawianiem mu zarzutu o to, ¿e próbuje on zredukowaæ pojêcie
prawdy do jakiego innego pojêcia lub wyeliminowaæ je z filozoficznego
dyskursu. Chocia¿ pozwalaj¹ podtrzymywaæ zarzut, ¿e prawdy nie traktuje siê w minimalizmie w adekwatny sposób. Nieadekwatnoæ tê mo¿na
ilustrowaæ na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze, uzasadniaj¹c, ¿e inflacjonistyczne ujêcia prawdy s¹ s³uszniejsze i unikaj¹ zarzutów stawianych wobec stanowiska deflacyjnego. Po drugie, pokazuj¹c, ¿e deflacjonici myl¹ siê, przyjmuj¹c, ¿e pojêcie prawdy jest zrozumia³e bez jakichkolwiek innych pojêæ  nawet jeli przedstawia siê j¹ w tak oszczêdny sposób,
jak w przypadku schematu równowa¿nociowego.
Konsekwencje minimalistycznego ujêcia jêzyka wynikaj¹ z przyjêcia
dwóch zasadniczych idei (1), (2), o których by³a ju¿ mowa. Horwich podkrela istotnoæ powy¿szego rozwi¹zania. Pisze on:
[...] pewna podstawowa prawid³owoæ okrela ca³kowite u¿ycie predykatu prawdy  pewien wzór zachowania dostarcza najlepszego wyjanienia naszej ca³ej praktyki jêzykowej zwi¹zanej z [tym] pojêciem.
[...] prawid³owoæ, która spe³nia funkcjê wyjaniaj¹c¹, jest prawid³o-
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woci¹, dziêki której pojêcie [to] jest u¿yteczne: [jest ni¹] mianowicie,
nasza dyspozycja do akceptowania podstawieñ schematu prawdziwociowego (Horwich 1990, s. 126).

Powtórzmy, schemat prawdziwociowy w sposób wyczerpuj¹cy opisuje
podstawow¹ prawid³owoæ u¿ycia predykatu prawdy. Ten minimalny w sensie teoretycznym wymóg teorii Horwicha nie daje siê zastosowaæ do innych predykatów. Te wymagaj¹ tak¿e innych prawid³owoci, które w stosownej teorii musz¹ zostaæ opisane (Horwich 1990, s. 127). Okrelaj¹c,
jaka w³asnoæ konstytuuje znaczenie predykatu prawdy, które ten posiada,
nie chce deflacjonista zredukowaæ tej w³asnoci do innej, uznanej za bardziej podstawow¹. Przyjmuje on, ¿e akceptacja podstawieñ schematu prawdziwociowego nie wymaga rozumienia zdania, które pod ów schemat podstawiamy. Horwich uznaje, ¿e predykat prawdy posiada sta³e, okrelone
znaczenie nawet wtedy, kiedy zastosowany zostaje do zdañ, których nie
rozumiemy albo takich, które s¹ dla nas nieprzet³umaczalne (Horwich 1990,
s. 128). Upraszczaj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e pewne aspekty deflacjonizmu
dotycz¹cego prawdy s¹ niejako przenoszone na deflacjonizm dotycz¹cy
znaczenia. O tym ostatnim jednak trzeba powiedzieæ du¿o wiêcej, ni¿
tylko odnieæ siê do prawdziwociowego schematu minimalizmu. Owo
wiêcej zostaje szerzej przedstawione przez Horwicha w ramach teorii
znaczenia jako u¿ycia (Horwich 1998).
Wydaje siê, ¿e to w³anie rozwi¹zania tej koncepcji sk³aniaj¹ do postawienia zarzutów o redukcjonizm. Przyjrzymy siê tej kwestii nieco bli¿ej. Horwich nie uwa¿a, ¿e znaczenia mog¹ zostaæ bezporednio zredukowane do jakich bytów niesemantycznych (fizycznych czy mentalnych
obiektów). Wed³ug niego mo¿na jednak dokonaæ analizy redukcyjnej w odniesieniu do w³asnoci znaczenia. W ksi¹¿ce Meaning pisze:
[...] chocia¿ nie istniej¹ nominalistyczne redukcyjne analizy znaczeñ
jako bytów, takich jak PIES, istniej¹ redukcyjne analizy znaczeñ jako
w³asnoci, takich jak x znaczy PIES: istniej¹ teorie w stylu x znaczy
PIES = u(x), gdzie u(x) nie wymaga [zastosowania] ¿adnego pojêcia
semantycznego (Horwich 1998, s. 5).

Mo¿na to rozumieæ nastêpuj¹co. Nie da siê zredukowaæ poszczególnych
znaczeñ do czego fizycznego czy mentalnego, nie da siê ich bowiem
traktowaæ jako jakiego rodzaju bytów (gdzie znaczeniu PIES, znacze-
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niu KOT, znaczeniu PIEWA itd. odpowiada³yby ró¿ne byty). Da siê
jednak analizowaæ w³asnoci znaczenia poszczególnych wyra¿eñ, wyjaniaj¹c za pomoc¹ pojêæ niesemantycznych, czym one s¹. Omawiaj¹c relacyjny charakter znaczenia (w sensie podpadania pod formu³ê postaci x
znaczy Y), przywo³uje Horwich pojêcie stanu mentalnego. St¹d formu³ê x znaczy Y mo¿na opisaæ nastêpuj¹co: x wskazuje na obecnoæ w³asnoci y-kowatoci w okrelonym stanie mentalnym mówi¹cego (Horwich
1998, s. 1921). Gdy u¿ywam s³owa kot, to posiadam w umyle pojêcie
KOTA, czy jakie przekonanie, w którym to pojêcie wystêpuje. Upraszczaj¹c, posiadam w umyle pojêcie KOTA wtedy, kiedy pos³ugujê siê s³owem kot. Takie rozumowanie wynika z przyjêcia podstawowej tezy teorii znaczenia Horwicha, w której g³osi siê, ¿e znaczenia s¹ pojêciami6. Przy
ich opisywaniu nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e s¹ one bytami abstrakcyjnymi, z których sk³adaj¹ siê przekonania, pragnienia i inne stany umys³u.
Znaczenia w pewnym sensie s¹ jednak w g³owie (znaczenia ⇒ pojêcia
⇒ sk³adniki stanów mentalnych); ale nie da siê ich do stanów umys³u sprowadziæ; a tych z kolei do okrelonych stanów mózgu. W tym miejscu widzia³abym rzeczywisty k³opot teorii Horwicha. Po pierwsze, niejasne jest
chocia¿by samo rozumienie kategorii mieæ w umyle (have in mind) oraz
stan mentalny, które Horwich traktuje jako zrozumia³e (Horwich 1998,
s. 44). Po drugie, z jednej strony, w ca³ej koncepcji Horwicha postuluje siê,
¿e pos³ugiwanie siê jêzykiem to pewna praktyczna umiejêtnoæ, któr¹ mo¿na
opisaæ za pomoc¹ w³asnoci u¿ycia (a tê za pomoc¹ w³asnoci akceptowania); z drugiej za, ¿e rozumienie wyra¿eñ jêzykowych to posiadanie
w umyle pojêæ; znajdowanie siê w okrelonym stanie mentalnym. Mo¿na
uspójniæ powy¿sze opisy znaczeñ i pomieciæ to w jednej teorii, ale to wymaga³oby dookrelenia, która z powy¿szych kategorii (u¿ycie, posiadanie
w umyle) jest kategori¹ konstytuuj¹c¹ znaczenie, o ile w ogóle która z nich
konstytuuje znaczenie. Ponadto Horwich, jako zwolennik teorii znaczenia
jako u¿ycia, od¿egnuje siê raczej od mentalistycznego rozumienia katego6
Precyzyjna i pe³na odpowied na pytanie Czym s¹ pojêcia? wymaga³aby rozwiniêcia teorii pojêæ, na któr¹ nie ma miejsca w semantycznym deflacjonizmie Horwicha.
Warto odnotowaæ, ¿e Schiffer rozwija deflacyjn¹ teoriê pojêæ, w której wprowadza
takie kategorie, jak pleonastyczne pojêcia oraz pleonastyczne s¹dy logiczne. Nazywa j¹ deflacyjn¹ wersj¹ Fregowskiej koncepcji s¹dów logicznych lub pleonastycznym Freganizmem (pleonastic Fregeanism). Zob. Schiffer 1998, s. 399411.
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rii semantycznych. Jakie uzasadnienie poda³by on w takim razie na wprowadzanie owych dwóch teoretycznych poziomów ujmowania znaczenia?
Oba poziomy traktowane s¹ w jego teorii jako równie istotne. Na jednym
z nich znaczenia objaniane s¹ poprzez odniesienie do wyra¿eñ, które s¹
u¿ywane w pewien okrelony sposób, na drugim za znaczenia zostaj¹ potraktowane jako co, co znajduje siê w umyle u¿ytkownika jêzyka i jest
zwi¹zane z wyra¿eniami jêzykowymi.
W kilku miejscach swoich prac Horwich odwo³uje siê do dwóch rodzajów wyjanieñ. Po pierwsze, do wyjanienia naukowego (opartego na
zdobyczach nauk fizycznych czy biologicznych), po drugie, do wyjanienia pragmatycznego (odwo³uj¹c siê do faktów spo³ecznych i zdroworozs¹dkowych) (Horwich 1990, s. 47). Nie s¹dzê, by wystarcza³o to do wyprowadzenia wniosku, ¿e wszelkie byty w analizowanych przez siebie teoriach sprowadza Horwich do bytów fizykalnych; innymi s³owy, ¿e postuluje jaki metafizyczny redukcjonizm. Na tego rodzaju reifikacjê nie ma
w jego teorii miejsca. Niemniej jednak w swoich wyjanieniach  na co
wskazywa³am powy¿ej  odwo³uje siê na przyk³ad do opisu mentalnego,
przywo³uj¹c stany mentalne, które s¹ tak¿e w jakim sensie stanami fizykalnymi  co dla przeciwnika wszelkiego rodzaju naturalizacji bêdzie czynnikiem dyskwalifikuj¹cym omawian¹ przeze mnie teoriê. Na tej podstawie
jednak trudno jednoznacznie okreliæ Horwicha jako redukcjonistê któregokolwiek przywo³anego wczeniej rodzaju, chocia¿ pewne jego sformu³owania pokazuj¹, ¿e mo¿e byæ mu bliski redukcjonizm typu (R3). Trudnoæ z okreleniem przynale¿noci teorii Horwicha do wymienionych wczeniej rodzajów redukcjonizmu wynika z niemo¿noci odnalezienia w jego
tekstach jednoznacznych twierdzeñ na ten temat. Samo potraktowanie pojêæ jako bytów abstrakcyjnych jest znacz¹ce z punktu widzenia prowadzonych tutaj rozwa¿añ. Wskazuje ono bowiem raczej na odwo³anie siê do
tradycji Fregowskiej ni¿ naturalistycznej. W tej ostatniej bowiem nie ma
miejsca na tego rodzaju byty, nie mog³yby one tak¿e pe³niæ ¿adnej funkcji
wyjaniaj¹cej. Wydaje siê wiêc, ¿e przynajmniej w powy¿szym sensie nie
ma tutaj miejsca na redukcjê.
Wniosek z powy¿szych rozwa¿añ brzmi, ¿e minimalizm Horwicha
nie jest stanowiskiem redukcjonistycznym. Wed³ug mnie jego stanowisko
mieci siê w nurcie szeroko pojmowanego naturalizmu; przynale¿y raczej
do naturalizmu kooperacyjnego, nie zgadza siê za z tezami naturalizmu
eliminacyjnego. Przynale¿noæ b¹d nie do nurtu naturalizmu faktycznego
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wydaje siê kwesti¹ nieco k³opotliw¹. Horwich nie deklaruje nigdzie wprost,
¿e wszystkie fakty, które mo¿na by okreliæ mianem epistemicznych (w tym
fakty semantyczne), s¹ faktami naturalnymi; jakkolwiek wskazuje, ¿e da
siê objaniæ pewne okrelone fakty semantyczne za pomoc¹ pojêæ niesemantycznych. Jak ju¿ wczeniej zaznaczy³am, nie uwa¿am, ¿e koncepcje
naturalistyczne s¹ b³êdne bez wzglêdu na to, jak¹ przyjmuj¹ formê. Wydaje
siê, ¿e wywa¿one, mimo wszystko, tezy Horwichowskiej teorii, w ramach
dosyæ  nazwijmy to  umiarkowanego naturalizmu s¹ akceptowalne, co
nie znaczy, ¿e nie rodz¹ okrelonych trudnoci. Maciej Witek dyskutuj¹c
krytycznie stanowisko Horwicha, pisze:
Rzecz w tym, ¿e skojarzona z semantycznym deflacjonizmem koncepcja wyjaniania mieci siê w paradygmacie redukcjonistycznym. Mam
na myli ideê prymatu wyjaniania fizykalnego, wed³ug której tylko
wyjanienia sformu³owane za pomoc¹ terminologii fizykalnej posiadaj¹ autentyczn¹ wartoæ. Komunikacja jêzykowa rz¹dzi siê jednak swoimi, a nie przyrodniczymi prawami (Witek 2005, s. 1516).

Zgadzam siê z ostatnim zdaniem tego cytatu. Pozosta³e ju¿ w punkcie
wyjcia wydaj¹ siê dosyæ k³opotliwe do interpretacji. Trudno jest jednoznacznie przypisaæ Horwichowi postulat wyjaniania fizykalnego, czyli
wyjaniania, w którym u¿ywamy pojêæ fizycznych i odwo³ujemy siê do
praw przyrodniczych. Uwa¿am, ¿e pos³ugiwanie siê okreleniem terminologia fizykalna wymusza odpowied na pytanie, o jakiego rodzaju fizykalizm tutaj chodzi. Z samych dyskusji w obrêbie filozofii umys³u jasno
wynika, ¿e okrelenie fizykalizm jest niejasne, a teorie okrelane mianem fizykalistycznych ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w sposób znaczny; nie ka¿dy fizykalizm za prowadzi do redukcjonizmu7. Witek zwraca uwagê, ¿e
sam Horwich od¿egnuje siê od redukcjonizmu fizykalistycznego, ale de
7
Zob. Baldwin, Zwrot naturalistyczny, [w:] Gutowski, Szubka 1998, s. 400 oraz Kim
1998, szczególnie rozdzia³ IV, s. 89121. Kim wskazuje na niejasnoæ samego okrelenia fizykalny oraz redukcjonistyczny, postuluj¹c, by wszystkie stanowiska w odniesieniu do umys³u, które okrela siê redukcjonistycznymi, a które  jego zdaniem  s¹
dobrze umotywowane filozoficznie, by³y odrzucane wy³¹cznie na podstawie dobrych
racji. Sam za proponuje uznaæ dziedzinê mentaln¹ za czêæ dziedziny fizycznej, uznaj¹c, ¿e nieredukcyjny fizykalizm jest mitem; w tej mierze, w jakiej mitem jest uznanie
ka¿dego redukcjonizmu za koncepcjê w punkcie wyjcia do odrzucenia. Zob. Fodor
1987; Dretske 1995. Zarówno stanowiska Fodora, jak i Dretskego s¹ naturalistyczne
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facto jego teoria takie rozwi¹zanie implikuje. Przyznam, ¿e nie do koñca
rozumiem, które z tez Horwicha wymuszaj¹ takie jej rozumienie. Witek
wskazuje, ¿e teoria znaczenia jako u¿ycia przyjmowana przez Horwicha
jest koncepcjê socjofunkcjonalistyczn¹, zgodnie z któr¹ g³ównym czynnikiem konstytuuj¹cym znaczenie jakiego s³owa jest spo³ecznie ugruntowany sposób jego u¿ycia (Witek 2005, s. 71100). Dodatkowo, o czym s³usznie przypomina Witek, Horwich postuluje nastêpuj¹ce wyjanianie w³asnoci u¿ycia: w³asnoci u¿ycia, aby byæ nieintensjonalnymi musz¹ byæ
charakteryzowane za pomoc¹ pojêæ fizycznych, behawioralnych i psychologicznych (Horwich 1995, s. 356; 1998, s. 41, 4849). Dopuszczenie
w tym miejscu pojêæ psychologicznych wskazywa³oby raczej na to, ¿e Horwich nie chce wykluczaæ ze swojego opisu jêzyka takich kategorii jak intencjonalnoæ chocia¿by, co z punktu widzenia skrajnych ujêæ fizykalistycznych by³oby wykluczone. Naturalistyczne podejcia do znaczenia
czy intencjonalnoci mo¿e byæ niesatysfakcjonuj¹ce dla tradycyjnie zorientowanych filozofów, ale samo ich formu³owanie pokazuje, ¿e nie ka¿de stanowisko o proweniencji naturalistycznej te kategorie redukuje.
Powtórzmy, zarówno dopuszczenie praw psychologicznych, jak i traktowanie pojêæ jako bytów abstrakcyjnych mo¿e zostaæ odczytane jako niezgoda na przyjêcie jakiegokolwiek fizykalizmu redukcyjnego. Witek podkrela, ¿e krytykowane przez niego stanowisko to skomplikowany uk³ad
twierdzeñ, na który sk³adaj¹ siê trzy g³ówne idee, tworz¹c naturalistyczny
uk³ad idei: koncepcja odcudzys³awiaj¹ca, socjofunkcjonalistyczne ujêcie
znaczenia oraz epistemologia znaturalizowana (Witek 2005, s. 244). Dwa
ostatnie elementy budz¹ moje w¹tpliwoci, kiedy wpisuje siê je w koncepcjê Horwicha. Wymagaj¹ one, jak s¹dzê, stosownego dookrelenia. Przyjêcie, ¿e w teorii znaczenia najwa¿niejsz¹ rolê, rolê wyjaniaj¹c¹, odgrywa
kategoria u¿ycia, to podkrelenie spo³ecznego charakteru jêzyka. Jêzyka, który jest skomplikowanym systemem relacji i zale¿noci (miêdzy jego
u¿ytkownikami, wiatem, konwencjami, wiedz¹ tych u¿ytkowników na temat wiata, regu³ami jêzyka, wp³ywem wiata i jêzyka na wiedzê itd.), których nie da siê opisaæ za pomoc¹ pojêæ zaczerpniêtych z praw przyrodni-

w zupe³nie innym sensie, choæ przy pewnej, nazwijmy to nie¿yczliwej interpretacji,
mo¿na im zarzuciæ redukcjonizm. Przy czym ani Fodor, ani Dretske nie uwa¿aj¹ siê za
redukcjonistów.
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czych. Horwich objania w³asnoæ u¿ycia za pomoc¹ w³asnoci akceptowania, która otwiera pole dla opisu bior¹cego pod uwagê sytuacje, zachowania, okolicznoci, które towarzysz¹ komunikacji jêzykowej; opisu,
w którym mieszcz¹ siê zdobycze nauk, takich jak socjologia czy psychologia8. Horwich chce  jak s¹dzê  uj¹æ w swojej koncepcji fakty naturalne, ale nie zalicza do nich jedynie faktów przyrodniczych. Wspomnia³am ju¿ wczeniej, ¿e uznanie Horwicha za zwolennika epistemologii znaturalizowanej winno byæ rozumiane jako przyjêcie przez niego tez naturalizmu kooperacyjnego, a nie jako postulat eliminacji problemów epistemologicznych. Byæ mo¿e odmienne odczytanie koncepcji Horwicha wynika
z mojej sympatii do okrelonych sformu³owañ naturalizmu kooperacyjnego. Stara³am siê pokazaæ, ¿e teoria Horwicha jest naturalistyczna w okrelonym sensie, ale nie jest redukcjonistyczna. Uznaje siê w niej, ¿e fakty
semantyczne daj¹ siê wyjaniæ za pomoc¹ pojêæ niesemantycznych, ale nie
daj¹ siê sprowadziæ do bytów fizycznych czy, silniej nawet, materialistycznych; nie daj¹ siê w tym sensie wyeliminowaæ. Zdajê sobie sprawê, ¿e wskazanie, i¿ zarówno stanowiska naturalistyczne, jak i fizykalistyczne mog¹
przybieraæ rozmaite formy i skutkowaæ ró¿nymi tezami, nie wystarcza do
odparcia zarzutów, jakie siê teorii Horwicha stawia, nazywaj¹c j¹ redukcyjn¹. Powtórzê raz jeszcze, Horwich nie od¿egnuje siê od naturalizmu,
ale nie staje siê automatycznie redukcyjnym fizykalist¹. Co wiêcej, wydaje
mi siê, ¿e opisuj¹c swój naturalizm, Horwich zgodzi³by siê ze stwierdzeniem Putnama przytoczonym na pocz¹tku tego artyku³u.

Problem z zachowaniem elementu normatywnego
Powszechnie przyjmuje siê  zarówno w jêzyku, jakiego u¿ywamy na
co dzieñ, jak i w jêzyku nauki  ¿e nasze przekonania i stwierdzenia celuj¹ w prawdê. Wiele z naszych przekonañ i twierdzeñ jest b³êdnych, ale
chcemy, ¿eby by³y one prawdziwe; prawda jest w tym sensie norm¹ stwierdzania. Czy minimalizm, w którym twierdzi siê, ¿e prawda nie jest realn¹
w³asnoci¹, ani nie posiada jakiej ukrytej natury, jest w stanie wype³niæ
8
W mojej interpretacji minimalizmu Horwich zgodzi³by siê z nastêpuj¹c¹ tez¹ Witka:
Chc¹c zrozumieæ potoczn¹ praktykê interpretacji nie siêgniemy po prawa fizyki. Zob.
Witek 2005, s. 290.
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ten intuicyjny wymóg w odniesieniu do prawdy? Wielu krytyków podejæ
deflacyjnych twierdzi, ¿e nie9. Przyjrzyjmy siê dlaczego. Generalnie rzecz
ujmuj¹c, jeli odmawia siê prawdzie statusu nieredundantnej w³asnoci,
to trudno na takim gruncie odpowiedzieæ na pytanie W co faktycznie celuj¹ nasze przekonania i stwierdzenia?, skoro owego czego nie ma. Nie
ma wszak czego, co by³oby istotowo wspólne wszystkim prawdziwym
przekonaniom i stwierdzeniom. Odwo³uj¹c siê do praktyki jêzykowej  co
jest istotnym elementem metodologii badañ Horwicha  mo¿na zauwa¿yæ,
¿e posiadamy intuicyjne rozumienie tego, czym jest prawda stosowana
do naszych stwierdzeñ i przekonañ, bez potrzeby odnoszenia siê do niej
w poszczególnych przypadkach. To znaczy, jeli na przyk³ad Kinga z jakich powodów jest szczerze przekonana, ¿e trawa jest niebieska, posiada
pewne uzasadnienie dla tego przekonania i na podstawie tego uzasadnienia
i tego przekonania stwierdza, ¿e trawa jest niebieska, jej stwierdzenie zostanie poddane krytyce w³anie ze wzglêdu na wspomnian¹ powy¿ej normê stwierdzania. Innymi s³owy, skoro de facto trawa nie jest niebieska,
musi istnieæ co, z powodu czego stwierdzenie Kingi jest nieprawdziwe.
Owym czym jest prawda jako norma pozwalaj¹ca odró¿niæ trafne i nietrafne stwierdzenia; nasza teoria musi wiêc byæ w stanie co o tak rozumianej prawdzie powiedzieæ. Uchwycenie potocznych intuicji w odniesieniu
do pojedynczych, konkretnych przypadków, okazuje siê jednak nieco k³opotliwe dla teorii, w której trzeba uj¹æ je w ogóln¹ zasadê czy w³asnoæ.
Trudnoæ tê dostrzegaj¹ i podkrelaj¹ w³anie zwolennicy minimalizmu.
Aby sformu³owaæ tak rozumian¹ normê stwierdzania, trzeba by, jak siê zdaje,
stworzyæ nieskoñczon¹ koniunkcjê takich pojedynczych przypadków, jak
opisany powy¿ej przyk³ad stwierdzenia dokonanego przez Kingê. Otrzymalibymy wtedy, jak wskazuje Stojlar, twierdzenie postaci:
Dla wszystkich s¹dów logicznych p, jeli kto twierdzi, ¿e p, i p jest
fa³szywe, wtedy mo¿e on zostaæ poddany krytyce (http://plato.stanford.edu/archives/fall1997/entries/truth-deflationary/.).

W stwierdzeniu tym, które uznawane jest przez podejcia minimalistyczne,
podkrelaj¹ce niezbywalnoæ pojêcia prawdy w tworzeniu generalizacji,
pojêcie prawdy jest wymagane, aby takich generalizacji dokonaæ. Innymi
9

Pos³uguj¹c siê odmiennymi argumentami, twierdz¹ tak Putnam, Wright, Rorty.
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s³owy, przynajmniej niektórzy deflacjonici nie zaprzeczaj¹, ¿e prawda jest
norm¹ asercji.
Crispin Wright wskazuje jednak na trudnoæ takiego ujêcia. Z jego
punktu widzenia deflacjonizm ze wzglêdu na ograniczone rodki, jakimi
dysponuje, opisuj¹c prawdê, nie jest w stanie wzi¹æ w niej pod uwagê
naszej powinnoci do osi¹gania prawdy10. Wydaje siê bowiem, ¿e ka¿da
teoria, która odwo³uje siê do schematu prawdziwociowego ((P) jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy (P)), mo¿e dostarczyæ tak¿e stosownego
ujêcia normatywnoci, ale nie bêdzie wtedy ju¿ teori¹ deflacyjn¹ we w³aciwym znaczeniu tego s³owa. Co to znaczy? Przede wszystkim tyle, ¿e
wiêkszoæ wspó³czesnych wersji deflacjonizmu nie jest teoriami w cis³ym
sensie deflacyjnymi i w najlepszym razie zas³uguje na miano deflacjonizmu umiarkowanego lub deflacjonizmu inflacyjnego. Wright w swej
krytyce pokazuje, ¿e deflacjonizm musi byæ teori¹ niestabiln¹, poniewa¿
warunki, jakie nak³ada siê na sformu³owania tej teorii, s¹ ze sob¹ sprzeczne lub niemo¿liwe do uzgodnienia11. W deflacjonizmie g³osi siê dwie tezy,
których treci nie da siê wed³ug niego spójnie po³¹czyæ. Brzmi¹ one:
(i) prawdziwoæ nie jest pojêciem treciwym (substantial); (ii) zakres pojêcia prawda jest w pewnej mierze wyznaczany przez schemat prawdziwociowy. Pytanie brzmi: co mo¿na powiedzieæ na temat predykatu jest prawd¹, którego treæ i ca³kowite wyjanienie wyczerpuje siê w funkcji, jak¹
spe³nia on w powy¿szym schemacie? Wed³ug Wrighta predykat prawdziwoci i predykat s³usznej stwierdzalnoci wskazuj¹ na dwie niezale¿ne
normy, poniewa¿ o ile spe³nianie pierwszej z nich jest tak¿e spe³nianiem
drugiej, s³uszne stwierdzenie czego nie musi byæ orzekaniem prawdy
Dyskutuj¹c problemowe kwestie zwi¹zane z deflacjonizmem, Wright proponuje
w³asne ujêcie prawdziwoci, które nazywa minimalizmem. Wright wprowadza równobrzmi¹c¹ nazwê na swoj¹ koncepcjê nieprzypadkowo, uwa¿a bowiem, ¿e poprawnie
sformu³owany deflacjonizm powinien przybraæ formê proponowanego przez niego minimalizmu. Istnieje tak¿e specyficzna wersja minimalizmu, której broni William Alston,
opatruj¹c j¹ okrelon¹ charakterystyk¹ i odró¿niaj¹c od tego, co sam nazywa deflacjonizmem. Aby nie komplikowaæ kwestii, pomijam tutaj zarówno minimalizm Wrighta, jak
i minimalizm Alstona. Zob. Wright 1992 oraz Alston 1996.
11
Zarzut o niestabilnoæ deflacjonizmu stawia tak¿e, w nieco innym kontekcie, Boghossian pokazuj¹c, ¿e na jego gruncie wykorzystuje siê kategorie, które s¹ zrozumia³e
jedynie z inflacjonistycznego punktu widzenia. Zob. Boghossian 1990, s. 157184.
Dyskusjê z Boghossianem podejmuje m.in. Kraut 1993, s. 245262.
10
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o tym czym. Inaczej mówi¹c, predykaty te ró¿ni¹ siê co do swojej ekstensji. Przyjrzyjmy siê nastêpuj¹cym formu³om:
p nie jest s³uszne i nie p nie jest s³uszne
p nie jest prawdziwe i nie p nie jest prawdziwe

Zauwa¿my, ¿e podczas gdy pierwsza z nich mo¿e zostaæ wypowiedziana
z asercj¹, to nie da siê tego zrobiæ z drug¹, ta bowiem jest po prostu fa³szywa. Predykaty jest prawdziwe i jest s³uszne maj¹ ró¿n¹ ekstensjê. W tym
miejscu doszukuje siê Wright s³aboci deflacjonizmu: mamy w nim bowiem do czynienia z drastycznie ró¿nym zachowaniem predykatu prawdziwoci i predykatu s³usznej stwierdzalnoci w stosunku do zdañ przecz¹cych (Wright 1992, s. 1920; Wright 2000, s. 212213). Konsekwencj¹
tego faktu jest niestabilnoæ sformu³owañ teorii deflacyjnej (w szczególnoci w jej odcudzys³owieniowej wersji). Skoro w deflacjonizmie twierdzi
siê, ¿e prawda jest jedynie rodkiem do dokonywania asercji, nie mo¿na
wiêc w nim odró¿niæ norm dotycz¹cych asertorycznego dyskursu od norm
zasadnej stwierdzalnoci, co w ostatecznoci sprawia, ¿e stanowisko to jest
niestabilne (Wright 1992, s. 35)12.
Horwich przyznaje, ¿e zachowanie elementu normatywnego nie poci¹ga za sob¹ twierdzeñ o wewnêtrznej, metafizycznej naturze, dziêki której co mo¿e byæ normatywne (Horwich 1998, s. 184195). Jak to rozumieæ? Oddajmy g³os Horwichowi:
[...] chocia¿ prawda i znaczenie faktycznie posiadaj¹ normatywn¹ funkcjê, nie s¹ one z istoty swej normatywne. Rozumiem przez to, ¿e nie da
siê ich analizowaæ za pomoc¹, ani budowaæ na podstawie, ani redukowaæ do takich jawnie normatywnych pojêæ jak powinnoæ, racjonalny czy dobry. [...] Mylê, ¿e podstawowe teorie, które okrelaj¹
naturê prawdy i znaczenia nie bêd¹ u¿ywa³y w funkcji wyjaniaj¹cej
tak jawnie normatywnych pojêæ (Horwich 2000, s. 19).

Horwich chce podkreliæ, ¿e zwolennik deflacyjnej koncepcji prawdy nie
bêdzie mia³ k³opotów z opisem normatywnego charakteru prawdy i znaczenia. Przywo³uj¹c normatywne implikacje prawdy i znaczenia, nie udo12
Jeden ze zwolenników deflacjonizmu, H. Field twierdzi, ¿e nie ma ¿adnego k³opotu
z pogodzeniem minimalistycznych tez z odró¿nieniem normy asercji od normy s³usznej
stwierdzalnoci. Zob. Field 1994, s. 265.
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wadniamy tym samym, ¿e prawda i znaczenie s¹ z istoty swej normatywne.
Deflacyjne rozumienie prawdy i znaczenia nie pozbawia tych pojêæ charakteru normatywnego. Co to znaczy, ¿e jêzyk ma charakter normatywny?
Przyjrzyjmy siê nastêpuj¹cym schematom:
(i) U¿ytkownik jêzyka powinien rozumieæ DOM jako dom.
(ii) x znaczy DOM → x winno byæ u¿ywane w odniesieniu do domów
i tylko domów.

Pokazuj¹ one, ¿e regu³y u¿ywania jêzyka s¹ we wszystkich przypadkach
x-a bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce. Nie poci¹ga to jednak za sob¹ twierdzenia o tym, ¿e owo obowi¹zywanie jest wyznaczone przez jakie wewnêtrzne w³asnoci, ¿e jest ono norm¹ samo przez siê. Horwich uwa¿a, i¿ jaka
w³asnoæ mo¿e posiadaæ normatywne implikacje, sama nie bêd¹c wewnêtrznie normatywn¹. Istnienie normatywnych implikacji w³asnoci znaczenia 
których teoria znaczenia jako u¿ycia nie neguje  nie poci¹ga za sob¹ rozstrzygniêcia tego, czy natura tego znaczenia jest, czy nie jest normatywna
(Horwich 1998, s. 9, 93, 193). Same pojêcia nie s¹ normatywne, to raczej
podstawowe regu³y u¿ycia sprawiaj¹, ¿e stosujemy dane s³owo w takich
a nigdy w innych okolicznociach, a stosowanie to nabiera charakteru normatywnego. Podobnie nie ma racji, dla których nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e wyjanienie normatywnego faktu poka¿e, i¿ jest on normatywny sam z siebie.
Wyjanienie  co widaæ wyranie w przypadku schematu (i)  jest po prostu pragmatyczne: x musi rozumieæ DOM jako dom i stosowaæ tê nazwê
do domów tylko, jeli chce byæ rozumiany w obrêbie swojej spo³ecznoci
jêzykowej, która w ten w³anie sposób s³owa tego u¿ywa. Temu rodzajowi
normatywnoci towarzyszy jêzykowy postulat mówienia prawdy. Wynika
on z wczeniej przyjêtego za³o¿enia o tym, ¿e pragniemy posiadaæ prawdziwe, a nie fa³szywe przekonania. Nie chcemy stosowaæ s³owa dom do
rzeczy, które domami nie s¹. Norma ta  jak twierdzi dalej Horwich  le¿y
tak¿e u podstaw regu³ epistemicznej racjonalnoci czy epistemicznego uzasadnienia. Prawdziwoæ staje siê sposobem uogólniania takich przypadków, jak x z przyk³adu (ii) i stosowania takiej w³anie normy do kolejnych
(Horwich 1998, s. 184195).
Omawiany zarzut do deflacjonizmu mo¿na sformu³owaæ jeszcze inaczej. S³uszne wydaje siê bowiem stwierdzenie, ¿e podstawowy schemat
deflacjonizmu sk³onni s¹ akceptowaæ  przy pewnej interpretacji  rzecznicy dowolnej koncepcji prawdy (Kovach 1997, s. 128). Problemem pozo-
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staje to, w jakim stopniu wyjciowy schemat traktowaæ jako wyczerpuj¹c¹
charakterystykê prawdy; i na ile faktycznie nic wiêcej nie powinno byæ
o prawdzie powiedziane. W tym miejscu le¿y linia cis³ego podzia³u miêdzy podejciem deflacyjnym i inflacyjnym do prawdy. Pytaj¹c o funkcjonowanie predykatu prawdy, sk³onni jestemy, jak s¹dzê s³usznie, odpowiedzieæ, ¿e stosownie oddaje j¹ schemat: (P) jest prawdziwe wtedy i tylko
wtedy, gdy (P). Obrazuje on tak¿e podstawow¹ zasadê funkcjonowania
dyskursu asertorycznego. Mo¿emy jednak zasadnie pytaæ dalej: co sprawia, ¿e konkretne wypowiedziane z asercj¹ zdanie, na przyk³ad: Dzisiaj
jest piêkna s³oneczna pogoda, jest prawdziwe. Co daje mi podstawê, by
wypowiadaæ je z asercj¹? Podstawienie przytoczonego zdania pod schemat nie objani tej kwestii. Wydaje siê, ¿e stwierdzam z asercj¹ zdanie
Dzisiaj jest piêkna s³oneczna pogoda wtedy, gdy posiadam uzasadnienie
na rzecz wypowiedzenia go, wiem, jak je rozpoznaæ i jak wypowiadane
zdanie stosownie u¿yæ. Znam warunki zasadnej stwierdzalnoci, jakby uj¹³
to Wright. Deflacjonista, taki jak Horwich, mo¿e broniæ siê, twierdz¹c, ¿e
zarzucamy jego teorii niemo¿noæ udzielenia odpowiedzi na pytanie, które
na jej gruncie nie mo¿e byæ postawione. Schemat prawdziwociowy jest
bowiem pojêciowo podstawowy i a priori; z za³o¿enia nie pe³ni on funkcji
wyjaniaj¹cej w tradycyjnym sensie ani nie dostarcza opisu, czym prawda
jest (Horwich 1990, s. 138139). Kwestie dotycz¹ce u¿ycia poszczególnych zdañ w taki, a nie inny sposób zostaj¹ rozwi¹zane przez teoriê znaczenia jako u¿ycia, która w sensie cis³ym  w rozwiniêciu Horwicha  nie
jest ju¿ deflacyjna. Jeli nawet przyjmiemy tê obronê za dobr¹ monetê,
w¹tpliwoæ pozostaje. Mianowicie, jeli zechcemy w jakiej mierze ca³kowicie oddzieliæ kwestiê prawdy od kwestii asercji, czy nie post¹pimy wbrew
wszelkim intuicjom dotycz¹cym codziennego pos³ugiwania siê jêzykiem?
A ten jêzyk wszak, jako filozof, chce Horwich w swoich tekstach badaæ.
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NATURALISM AND SEMANTIC FACTS
ON PAUL HORWICHS SEMANTIC DEFLATIONISM

Summary
The article consists of three parts, in which the author analyses Paul Horwichs
semantic deflationism as an example of a naturalistic theory of language. In the first
introductory part, she introduces the basic theses of the theory of truth and the
theory of meaning given by Horwich. In the second, she proposes some terminological solutions concerning naturalism and reductionism. In the third substantial part,
she presents some objections to the postulated reductionist consequences of Horwichs theory that can be found in the literature. She claims that his theory is in fact
naturalistic, but not reductionist in a way described by Horwichs opponents. In the
last part, she discusses the problem of normativity in the context of the presented
theory, pointing out that some of Horwichs proposals are insufficient and need to
be supplemented.
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Czy mo¿emy uzyskaæ rozs¹dn¹ koncepcjê myli o wiecie bez ulegania
pokusie objaniania znaczenia i wiedzy, zaczynaj¹cego siê od prywatnej
dziedziny mentalnej i dopiero póniej próbuj¹cego dotrzeæ do rzeczywistoci zewnêtrznej? Jest to pytanie dotycz¹ce szeroko rozumianej filozofii
empirystycznej, do którego przemylenia stale zachêca Donald Davidson.
Czym innym jest powiedzenie, ¿e bez percepcji nie by³oby wiedzy o wiecie zewnêtrznym oraz komunikacji, a czym zupe³nie innym przyjêcie po*
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gl¹du, ¿e nasze znaczenia lub teorie s¹ zdeterminowane lub uzasadnione
przez co, co w sensie dos³ownym dzieje siê w nas. Pierwsze jest dla Davidsona blad¹ interpretacj¹ empiryzmu (1990, s. 68)  w istocie rzeczy
tak blad¹, ¿e Davidson raczej ca³kowicie zrezygnowa³by w tym przypadku
z etykietki empiryzm, gdy¿ jest to truizm, którego powszechnej akceptacji siê oczekuje i nie mo¿e w zwi¹zku z tym oznaczaæ odrêbnego stanowiska filozoficznego. To drugie jest cech¹ charakterystyczn¹ empiryzmu w tradycyjnym sensie.
Takie widzenie spraw przenika debatê Davidsona z Quinem. Debata, faktycznie trwaj¹ca kilka dekad, sprawia wra¿enie g³êbokiego obustronnego nieporozumienia, tym bardziej zaskakuj¹cego, ¿e obaj bohaterowie
sporu dobrze znaj¹ swoje prace. W poni¿szej rekonstrukcji przedstawiê tê
debatê zasadniczo z perspektywy Davidsona  w koñcu to Davidson dopatrzy³ siê niespójnoci w systemie Quinea i by³ zainteresowany podtrzymywaniem dyskusji. Czêsto jednak bêdê dochodzi³ do konkluzji, które nie s¹
w duchu Davidsonowskim.
Zarówno w semantyce, jak i epistemologii debata toczy siê w du¿ej
mierze wokó³ roli przypisywanej pobudzeniom  podra¿nieniom powierzchniowym, wzorcom aktywowanych neuroreceptorów. Wedle Davidsona, Quine waha siê miêdzy dwoma ró¿nymi punktami widzenia  proksymalnym i dystalnym. W pierwszym treci s³ów s¹ indywidualizowane
przez co ze sfery prywatnej jednostki, która ich u¿ywa (podobnie jest z przekonaniami i tym, co je funduje). Drugi punkt widzenia pozwala indywidualizowaæ zdania i przekonania bezporednio w kategoriach zewnêtrznych
przedmiotów, zdarzeñ i sytuacji. Zajmijmy siê najpierw znaczeniami.

1. Znaczenia
Jest czym zupe³nie naturalnym mylenie, ¿e zdania odnosz¹ce siê do
aktualnych okolicznoci  zdania obserwacyjne  s¹ bezporednio powi¹zane z publicznie obserwowalnymi rzeczami, zdarzeniami i sytuacjami. To bezporednie powi¹zanie, obok wielu innych czynników, umo¿liwia quineowskiemu lingwicie terenowemu przek³ad zdañ dotychczas nieznanego jêzyka, poniewa¿ nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e nie mo¿emy przypisywaæ mu wiedzy na temat wzorców pobudzeñ receptorów u jego informatorów. Quine przyjmuje jednak czêsto odmienny punkt widze-
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nia, punkt widzenia teoretyka wyposa¿onego w aparat pojêciowy nauk przyrodniczych. Pojêcie pobudzenia powierzchniowego u podmiotu jest stosowane wy³¹cznie w ramach tej perspektywy i wydaje siê mieæ charakter proksymalny. Quine postuluje, na przyk³ad, pojêcie znaczenia bodcowego,
które stanowi po prostu uporz¹dkowan¹ parê pobudzeñ powoduj¹cych zgodê
na jakie zdanie albo odst¹pienie od niego. Te dwie perspektywy, utrzymuje Davidson, s¹ ostatecznie nie do pogodzenia. Zaleca wobec tego opowiedzenie siê po stronie koncepcji dystalnej, która, wed³ug niego, jest wolna
od trudnoci podejcia proksymalnego1. Przypomina równie¿, ¿e ostatecznie to Quine by³ tym, który wprowadzi³ perspektywê dystaln¹ do semantyki w S³owie i przedmiocie i póniejszych pismach, gdzie jest wyranie podkrelana waga wspólnych, intersubiektywnie dostêpnych wskazówek przy
nabywaniu jêzyka2.
Jak¹ zatem rolê odgrywaj¹ pobudzenia w Quineowskiej koncepcji
znaczenia? Zacznijmy od kwestii nastrêczaj¹cej mniej trudnoci: czy klasyfikacja zdañ na mocy powi¹zanych z nimi pobudzeñ lub bodców jest ze
swej natury semantyczna? Przypuæmy, ¿e kto wprowadza pojêcie znaczenia bodcowego przez stwierdzenie, ¿e zdania s¹ o pobudzeniach zmys³owych. Taka idea oczywicie nie rokuje ¿adnej nadziei i sam Quine przeciwstawia siê czemu takiemu (Quine 1981a, s. 25). Przeciwnie, teoretyk
stosuj¹cy pojêcie pobudzenia nie stara siê zrozumieæ, o czym s¹ zdania
formu³owane przez autochtonów, gdy¿ to zadanie nale¿y do lingwisty terenowego. Teoretyk jest raczej zainteresowany tym, dlaczego to dzia³a
(Quine 1999, s. 74).
Kwestiê tê mo¿na przedstawiæ w sposób nieco bardziej przejrzysty.
Mówi¹c o pobudzeniach, Quine stara siê przyczyniæ do zrozumienia przez
nas rzeczywistej praktyki kontaktów jêzykowych poprzez zakotwiczenie
jej w czym bardziej zrozumia³ym w ramach pewnego dyskursu naukowego. To, co czyni pobudzenia atrakcyjnymi w jego oczach, to nie tylko fakt
 jak mi siê wydaje  ¿e umo¿liwiaj¹ one dorzeczne, z punktu widzenia
psychologii, mówienie o u¿yciu jednostkowych zdañ obserwacyjnych. Albowiem, co wa¿niejsze, wydaj¹ siê one dostarczaæ schematu identyfikacji
relacji semantycznych miêdzy takimi zdaniami  przypomnijmy, ¿e pojêcie
Niektóre z nich przedstawiê poni¿ej.
Davidson w sposób niezmordowany podkrela³ to w swoich publikacjach, zob. np.
Davidson 1990 i 2000.
1
2
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to znalaz³o siê w S³owie i przedmiocie w kontekcie snucia domys³ów o procesie radykalnego przek³adu. Zauwa¿my, ¿e mo¿na mówiæ o relacjach semantycznych miêdzy zdaniami nawet bez zak³adania szczegó³owej wiedzy
na temat tego, co te zdania znacz¹3. Za³ó¿my, ¿e mówimy, i¿ moje zdanie
obserwacyjne S i tubylcze zdanie obserwacyjne N s¹ synonimiczne. Jak
mo¿emy uzasadniæ to twierdzenie? Stwierdzenie, ¿e zdania te s¹ o tych
samych rzeczach w wiecie nie bêdzie przemawia³o do ludzi nastawionych bardziej naukowo, którzy bêd¹ wymagali bardziej rygorystycznego
i przejrzystego wyjanienia. St¹d Quine próbowa³ odwo³aæ siê do pobudzeñ: zak³adamy, ¿e u dwóch u¿ytkowników jêzyka to, czego oboje byli
wiadkami pobudzi³o odpowiednio podobny zbiór receptorów.
Istniej¹ inne sposoby interpretowania twierdzeñ o synonimicznoci.
Mo¿emy odwo³aæ siê do za³o¿enia o odpowiednio podobnych stanach mózgu wspomnianych u¿ytkowników jêzyka lub do za³o¿enia o ich odpowiednio podobnych dowiadczeniach wzrokowych i innych, dotycz¹cych tego,
czego byli wiadkami. Jednak w tym miejscu pojawiaj¹ siê Quineowskie
wzglêdy pragmatyczne. Jego zdaniem nasza sytuacja jest korzystniejsza,
gdy przyjmiemy pobudzenia, gdy¿ nie jest rzecz¹ przez nas po¿¹dan¹ nadmierne komplikowanie interesuj¹cej nas kwestii. Stany mózgu s¹ zbyt z³o¿one, by je wykorzystaæ, za dowiadczenia zmys³owe s¹ zbyt bogate i zbyt
trudne do scharakteryzowania. A nawet proste zjawiska otaczaj¹cego nas
wiata, jeli odwo³ujemy siê do nich w charakterystyce komunikacji jêzykowej, nios¹ ze sob¹ pewne problemy. Na przyk³ad, w przypadku zdania
Pada, musimy przywo³aæ jakie niejasne pojêcie, powiedzmy pojêcie sytuacji, aby wyjaniæ zachowanie werbalne u¿ytkownika jêzyka. Powtórzmy, moglibymy wybraæ inne narzêdzie pojêciowe ani¿eli bodce powierzchniowe  powierzchnia styku jest rodzajem triku (interface is an artifice)
(Quine 1993, s. 113)  jednak¿e ta metoda jest zalecana ze wzglêdu na jej
prostotê i przejrzystoæ. W podejciu tym chodzi o wybranie najbardziej
odpowiedniego miejsca, w którym schodz¹ siê informacje pochodz¹ce
od przedmiotów zewnêtrznych i zostaj¹ starannie zidentyfikowane i pogrupowane. Jest to zadanie wykonalne tylko w zasadzie, gdy¿ Quine z pewnoci¹ nie sugerowa³, ¿e powinnimy w dos³ownym sensie rozpocz¹æ od
badania siatkówek oczu ludzi (oraz innych czêci ich powierzchni pobudzeñ).
3

Rozmowy z Olafem Müllerem pomog³y mi to dostrzec.
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Quine zorientowa³ siê jednak póniej dziêki uwagom swoich krytyków, ¿e semantyka mo¿e byæ rozwijana nawet bez odwo³ania siê do pojêcia znaczenia bodcowego, które wymaga du¿ej zgodnoci pobudzeñ receptorów u ró¿nych osób w danych warunkach. W ostatnich pismach porzuci³ je ca³kowicie jako g³ównego winowajcê (Quine 1993, s. 114).
Zgodnoæ ta nie jest kluczowa dla komunikacji. Co wiêcej, znaczenie bodcowe nie posuwa nas daleko w kwestii pe³nokrwistej komunikacji jêzykowej (Quine 1986, s. 365). Kieruj¹c siê wy³¹cznie pobudzeniami, mo¿emy
dokonaæ pogrupowania zdañ dwóch osób, które bêdzie siê ca³kowicie ró¿ni³o od pogrupowania opartego na zewnêtrznych przedmiotach odniesienia tych zdañ. Ten sam przedmiot, o którym siê mówi, mo¿e byæ postrzegany pod ró¿nymi k¹tami, z ró¿nych odleg³oci i w ró¿nych warunkach owietlenia. Wszystko to bêdzie stanowi³o wyt³umaczenie potencjalnie olbrzymiej ró¿norodnoci we wspó³wystêpuj¹cych pobudzeniach. Ponadto, jak
zauwa¿y³ kiedy Davidson, kto móg³by za³o¿yæ okulary odwracaj¹ce spektrum barw, co czyni³oby nap³ywaj¹ce bodce ró¿nymi od bodców obserwatorów tego samego zdarzenia, którzy nie nosz¹ takich okularów. Nie
zablokowa³oby to jednak u tej osoby kontaktów jêzykowych z innymi,
a przynajmniej nie na d³ugo (potrzebowa³aby ona z pewnoci¹ trochê czasu na przystosowanie siê do nowego sposobu dowiadczania). Skrajne rozbie¿noci w znaczeniu bodcowym mog¹ nie wp³ywaæ na zgodnoæ pod
wzglêdem znaczenia w³aciwie rozumianego. A jeli tak, to na przegran¹
skazana jest koncepcja, która znaczenia zdañ ró¿nych jêzyków wi¹¿e z tym,
co dzieje siê na powierzchni cia³a.
Ustaliwszy to wszystko, mo¿na siê zastanawiaæ, jaka  w myl póniejszych pogl¹dów Quinea  jest rola pobudzeñ w rozwa¿aniach teoretycznych na temat komunikacji. Skoro mo¿emy obejæ siê bez za³o¿enia
o bardziej lub mniej wspólnym znaczeniu bodcowym, racjonalne powody
zachowania odwo³añ do pobudzeñ staj¹ siê niejasne. Tak czy inaczej, bezpodstawne jest za³o¿enie Davidsona (wyra¿one w 1990), ¿e rola pobudzeñ
wedle Quinea polega na dostarczaniu zdaniom w³aciwych im drobnoziarnistych treci semantycznych. Zdania obserwacyjne u Quinea nie s¹
wy³¹cznie o pobudzeniach; pobudzenia nawet nie determinuj¹ ich treci.
Tym, co ostatecznie podaje w w¹tpliwoæ wartoæ znaczeñ bodcowych
nie jest, z ca³ym szacunkiem dla Davidsona, ich natura proksymalna, lecz
to, ¿e s¹ one teoretycznie nieistotne w koncepcjach zachowania jêzykowego.
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Nie jest to jednak pomylane jako krytyka pogl¹dów semantycznych
Quinea. Gdy zapytamy, jak lingwista radzi sobie z przek³adem dyskursu
tubylców, wówczas od Quinea mo¿emy dowiedzieæ siê tylko tyle, ¿e odbywa siê on poprzez kierowane empati¹ odwo³anie siê do publicznie obserwowalnych przedmiotów, sytuacji, zdarzeñ. A gdy zapytamy, co determinuje treæ semantyczn¹ du¿ej czêci naszego dyskursu (a porednio nawet jego jeszcze wiêksz¹ czêæ), otrzymujemy tê sam¹ odpowied: publicznie obserwowalne okolicznoci. To dlatego mo¿emy potraktowaæ go dos³ownie, gdy zaznacza, ¿e jego stanowisko w semantyce jest tak samo
dystalne, jak Davidsona (Quine 1993, s. 114).
Wed³ug mnie komentatorzy niedostatecznie doceniaj¹ fakt, ¿e pogl¹d
dystalny jest dla Quinea niewystarczaj¹cy do wyjanienia czegokolwiek
dotycz¹cego komunikacyjnego u¿ycia jêzyka. Jest on raczej jedn¹ z tych
rzeczy, które przyjmuje siê za pewnik w namyle nad semantyk¹. Specyficznie Quineowska próba wyjanienia przywo³ywa³aby zatem pojêcie
pobudzenia jako niepretensjonalny punkt wyjcia do tego, co z up³ywem
czasu stanie siê, miejmy nadziejê, pe³nokrwist¹ naturalistyczn¹ teori¹ komunikacji. Niemniej wydaje siê, ¿e wyrzekaj¹c siê znaczenia bodcowego,
Quine uzna³, ¿e interesuj¹ce nas pojêcie nie stanowi najlepszego narzêdzia
ujmuj¹cego komunikacjê w sposób przejrzysty i naukowo godny szacunku. A to, bardziej ni¿ cokolwiek innego, wzmacnia wniosek, ¿e jego pogl¹dy w kwestii determinowania treci nie s¹ proksymalne w sensie Davidsonowskim.

2. Epistemologia: sceptycyzm i poredniki
Tak¿e w kwestiach epistemologicznych pobudzenia stanowi¹ centralny
w¹tek debaty. Quine rzekomo
nadaje [...] pobudzeniom rolê epistemiczn¹ bardzo podobn¹ pod istotnymi wzglêdami do roli, jak¹ dane zmys³owe (surowe dowiadczenia,
percepty, nieprzetworzone dane sensoryczne) odgrywa³y w pismach
wczesnych empirystów. [...] Spodoba³a mu siê idea nieprzetworzonych
danych sensorycznych jako podstawy naszych przekonañ o wiecie
i uwa¿a³, ¿e schemat pobudzeñ tworzy mniej zagmatwan¹ podstawê
(Davidson 1999, s. 134).
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Nie brzmi to najlepiej, lecz najpierw musimy mieæ jasnoæ, w jakim sensie
pojawia siê u Davidsona termin podstawa. Czy powinnimy, w myl Davidsonowskiej interpretacji Quinea, uciekaæ siê do pobudzeñ w celu uzasadnienia naszych przekonañ o rzeczywistoci zewnêtrznej? Czy stanowi¹
one nasze jedyne, albo rozstrzygaj¹ce, wiadectwo? Otó¿ nie s¹dzê, ¿eby
próba przypisania Quineowi tego za³o¿enia ³atwo siê powiod³a, gdy¿ Quine zwyk³ u¿ywaæ terminu wiadectwo w zupe³nie zwyczajny i niekwestionowalny sposób  na przyk³ad w swojej odpowiedzi Keithowi Lehrerowi, gdzie twierdzi, ¿e obserwacja jest siedliskiem wiadectwa (2000,
s. 412)4. wiadectwo jest tu najwyraniej czym, co jest dostêpne podmiotowi prowadz¹cemu badania naukowe. Jednak¿e, i jest to rzecz kluczowa
dla Davidsona, inne fragmenty w pismach Quinea wydaj¹ siê znacznie
zmieniaæ ten obraz. Sugeruj¹ one, ¿e wiadectwami s¹ po prostu same pobudzenia (Quine 1976, s. 229, przek³ad polski s. 28; 1969, s. 75, przek³ad
polski s. 111; 1974, s. 40, przek³ad polski s. 7172; 1981b, s. 40).
(A) Mo¿na mówiæ o dwóch w¹tkach Davidsonowskiej krytyki tego
stanowiska5. Prostszy i bardziej znany zarzut odnonie do przywo³ywania
pobudzeñ mówi, ¿e zawiera ono zwyk³y b³¹d kategorialny  nie ma wcale
sensu mówienie o pobudzeniach jako wiadectwie uzasadniaj¹cym nasze
przekonania i teorie, gdy¿ wiadectwo mo¿e docieraæ do nas jedynie w postaci propozycjonalnej (czyli s¹dowej), której to pobudzenia nie maj¹ (Davidson 2001, s. 292). Przekonania nie mog¹ wspieraæ siê na pobudzeniach,
tak jak budowla nie mo¿e wspieraæ siê na przekonaniach; przekonanie mo¿e
wspieraæ siê tylko na innym przekonaniu (Davidson 1986, s. 319). Rzecz
jasna, zmys³y z ich pobudzeniami powierzchniowymi odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê przyczynow¹ w nabywaniu przekonañ percepcyjnych, jednak ten
truizm nie ma, dla Davidsona, ¿adnych wartych zauwa¿enia konsekwencji.
Produktem koñcowym procesu poznawczego s¹, z jednej strony, publicznie obserwowalne byty, stany i zdarzenia, za z drugiej strony nasze przekonania.
Zgodnie z tym, jak odczytujê Quinea, zarzut powy¿szy jest absurdalny. Mam na myli to, ¿e jest on absurdalny, gdy prezentuje siê go w ramach
4
Zob. tak¿e Quine 1993, s. 110111, gdzie scharakteryzowa³ on zdania obserwacyjne
jako noniki wiadectw dla twierdzeñ naukowych w bardziej teoretycznym tonie.
5
Gwoli precyzji, jest jeszcze trzeci w¹tek, skoncentrowany na zagadce relatywizmu
pojêciowego. Pominê tê sprawê w obecnym artykule.
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krytyki pogl¹dów Quinea, a nie w odniesieniu do doktryn wielu innych
autorów, gdzie mo¿e okazaæ siê ca³kiem trafny. Po pierwsze, Quine  powtórzmy  nigdy nie uwa¿a³, ¿e pobudzenia siatkówki oraz inne s¹ czym,
do czego percypuj¹cy podmiot  lub te¿ badaj¹cy go podmiot  mo¿e mieæ
wiadomy dostêp. Olbrzymia czêæ ludzi prawdopodobnie nie zdaje sobie
sprawy z istnienia swych receptorów powierzchniowych, nie wspominaj¹c
ju¿ o schematach pobudzeñ receptorów. W analogii do przypadku semantycznego przedstawionego powy¿ej, powody, dla których Quine wybra³
pobudzenia dla celów epistemologicznych, s¹ pragmatyczne. wiadectwo,
o które mu chodzi, ma charakter trzeciosobowego wiadectwa w³aciwego
epistemologii znaturalizowanej, które epistemologowie postuluj¹, by rzuciæ nieco wiat³a na proces dochodzenia podmiotu do teorii wiata. Co wiêcej, wiadectwo w tym szczególnym sensie jest czym ca³kowicie kauzalnym. Nie ma tu mowy o uzasadnieniu, a Quine, który  wedle mojej najlepszej wiedzy  zawsze unika³ s³owa uzasadnienie, by³ jeszcze bardziej
niechêtny, by go u¿ywaæ w obliczu w¹tpliwoci Davidsona (Quine 1994,
s. 502). Pos³uguj¹c siê jego w³asnym sformu³owaniem, nic w jego systemie nie jest na tym zawieszone (Quine 1990, s. 80). Zatem ró¿nica miêdzy
epistemologi¹ Davidsona i Quinea polega na tym, ¿e podczas gdy temu
pierwszemu chodzi o koncepcjê uzasadnienia przekonañ i teorii w zgodzie
z przyczynowym ujêciem nabywania przekonañ i teorii, ten drugi optuje
wy³¹cznie za koncepcj¹ przyczynow¹6. Mo¿na zarzuciæ Quineowi, ¿e jego
epistemologia jest zbyt odizolowana od bardziej tradycyjnych zainteresowañ w tej dziedzinie, niemniej nie mo¿na powiedzieæ, ¿e jest ra¿¹co nieracjonalna. (Nie zamierzam dowodziæ s³usznoci tego nowego stylu uprawiania epistemologii, a jedynie oczyciæ go z zarzutu, który wydaje siê
chybiony).
(B) Zobaczmy, czy druga eskapada Davidsona jest bardziej udana.
Davidson zarzuca wspó³czesnemu empiryzmowi, którego przyk³adem s¹
Quine wyjania (2000, s. 412), ¿e zaleca zwrot w kierunku psychologii empirycznej
nie w celu ca³kowitego wyeliminowania zagadnienia uzasadnienia, ale po to, by oddzieliæ je od rozwa¿añ na temat tego, co faktycznie robimy, kiedy zajmujemy siê badaniem natury, ³¹cznie z podmiotami ludzkimi. Mówienie o uzasadnianiu nale¿y zast¹piæ
przyczynowymi ujêciami dotycz¹cymi tego, które pobudzenia wywo³uj¹ w nas takie
a nie inne reakcje werbalne. Nastêpnie przechodzi do wy³o¿enia swoich pozytywnych
pogl¹dów na uzasadnienie w nauce; polega ono na skutecznym przewidywaniu i wstêpnej selekcji teorii wartych przetestowania.
6
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teorie danych zmys³owych à la Russell i Ayer, wprowadzenie tertium quid,
czego znajduj¹cego siê pomiêdzy naszymi mylami o wiecie a samym
wiatem, co reprezentuje umys³owi co wzglêdem niego zewnêtrznego.
Uzna³by on Quinea za ostatniego heroicznego przedstawiciela tej tradycji,
proponuj¹cego w miejsce anachronicznych danych zmys³owych pobudzenia, aczkolwiek w du¿ej mierze dla tego samego celu. Te neurologiczne
substytuty (Davidson 1990, s. 69), w tym samym stylu, co ich poprzedniki, reprezentuj¹ rzeczywistoæ zewnêtrzn¹ wobec umys³u.
Z tego, co rozumiem, zagro¿enia, które niepokoj¹ Davidsona, dotycz¹ zgodnoci tej reprezentacjonistycznej epistemologii ze skrajnymi postaciami sceptycyzmu. Poleganie na bytach jawi¹cych siê umys³owi rejestruj¹cych to, co na zewnêtrz i informuj¹cych to, co wewn¹trz jest ryzykowne, gdy¿ takie poredniki mog¹ przedstawiaæ nam wiat bardzo nieadekwatnie. Pobudzenia, które mamy, mog¹ byæ dok³adnie takie same, chocia¿ wiat tam na zewn¹trz radykalnie siê zmieni³, a nasze o nim przekonania percepcyjne i inne okaza³y siê w du¿ej mierze fa³szywe (Davidson 1986,
s. 313). Davidson nie widzi innego wyjcia z tego k³opotliwego po³o¿enia,
jak tylko zupe³ne odrzucenie poredników, ponownie w duchu nieskomplikowanego dystalizmu.
Czy zatem Quineowskie pobudzenia s¹ jakimi tertia w sensie Davidsona? Zacznijmy od tego, i¿ uwa¿am, ¿e samo nasuwa siê co przypominaj¹cego wniosek poprzedniej czêci, a mianowicie, i¿ pobudzenia nie
mog¹ byæ porednikami prezentuj¹cymi siê umys³owi (lub przez niego ujmowanymi) po prostu dlatego, ¿e  w przeciwieñstwie do danych zmys³owych  nie s¹ one dostêpne podmiotowi (ani jego interpretatorowi). Przypuæmy jednak, ¿e Davidson obstaje przy tym, ¿e bycie obiektem wiadomej uwagi nie jest jedn¹ z charakterystycznych cech porednika epistemicznego. Jednak¿e nie ma to znaczenia. Nadal nie mo¿emy sobie z nimi
poradziæ. Jako nasze jedyne ród³o informacji o rzeczywistoci tam na zewn¹trz s¹ one pewnego rodzaju porednikami. Nie jest rzecz¹ rozs¹dn¹
ufaæ im, gdy¿ mog¹ nas ok³amywaæ.
Jedn¹ ze strategii usuwaj¹cych tê obawê jest po prostu przyznanie
racji sceptycyzmowi. O dziwo, w swojej odpowiedzi Barryemu Stroudowi z 1981 roku Quine wydaje siê myleæ dok³adnie w ten sposób. Dowiadujemy siê tam, ¿e nauka mo¿e twierdziæ o wiecie tylko tyle, i¿ jest jako
tak ustrukturowany, ¿e gwarantuje sekwencjê pobudzeñ, któr¹ ka¿e nam
oczekiwaæ nasza teoria (Quine 1981d, s. 474). Czy powinnimy zgodziæ
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siê na tê aprobatê sceptycyzmu oraz samoograniczenie siê epistemologii
reprezentacjonalistycznej? Czy powinnimy uznaæ, ¿e Quine przystaje na
to, i¿ nie mo¿emy wyjæ poza nasze pobudzenia i nie docieramy do wiata
zewnêtrznego? Wniosek ten, wedle Davidsona, wietnie pasuje do znanej
Quineowskiej idei bytów postulowanych, poniewa¿ teoria postuluj¹ca
wydaje siê traktowaæ przedmioty zewnêtrzne jedynie tak jak gdyby istnia³y (Davidson 1990, s. 73; 1994, s. 187). Jeli za przedmioty istniej¹
tylko jak gdyby, to Quine ulega wersji antyrealistycznego konstruktywizmu, kwestionuj¹cego nawet samo pojêcie rzeczywistoci niezale¿nej od
umys³u7.
Uwa¿am tê strategiê interpretacyjn¹ za b³êdn¹, pomimo kilku fragmentów w pismach Quinea, które sugeruj¹ co zgo³a przeciwnego (Quine
i Ullian 1978, s. 22). Zacznijmy od tego, ¿e nie jest rozs¹dne patrzenie na
Quinea jako na przedstawiciela nurtu traktuj¹cego zewnêtrzne przedmioty i zdarzenia jako byty postulowane skonstruowane z zasadniczo indywidualnych wzorców pobudzeñ. Z pewnoci¹ nie konstruujemy ich w sensie
sk³adania prostych elementów w wiêksz¹ ca³oæ. Quineowskie teoretyczne byty postulowane nie s¹ efektem jakiego rodzaju syntezy. S¹ bytami
nieredukowalnymi, postulowanymi co najwy¿ej w odpowiedzi na pobudzenia, a nie z nich wytworzonymi (Quine 1953, s. 44, przek³ad polski s. 73).
Ale nie tylko to. Quine niejednokrotnie da³ wyraz swojej mocnej wiary
w solidny realizm zewnêtrzny. Mówi on o z góry uznanym wiecie zewnêtrznym (1992, s. 19, przek³ad polski s. 40), gdzie owo uznanie jest punktem wyjcia epistemologii znaturalizowanej, a nie wynikiem jego dociekañ
nad nasz¹ wiedz¹ o rzeczywistoci (zob. Hylton 1997). A zatem przynajmniej skrajne wersje sceptycyzmu nie dadz¹ siê pogodziæ z oficjalnymi zobowi¹zaniami ontologicznymi Quinea8. Na zarzut, ¿e jest on zobowi¹zany
do przyjêcia realizmu w sprawie pobudzeñ oraz idealizmu w kwestii pozosta³ych przedmiotów w wiecie, odpowiedzia³ w sposób nastêpuj¹cy:
7
Niektórzy najbardziej kompetentni badacze myli Quinea uznaj¹ ideê bytów postulowanych za wskazówkê pe³nej akceptacji konstruktywizmu. Najwyraniej wyra¿a to
Lars Bergström: Quine przyjmuje pogl¹d, ¿e wiat jest, w pewnym sensie, ludzk¹ konstrukcj¹ lub projekcj¹ («czym postulowanym») (2001, s. 31). Równie¿ Robert Fogelin
(2004, s. 38) interpretuje Quinea jako zatwardzia³ego antyrealistê.
8
Zauwa¿my, ¿e scenariusz mózgów w naczyniu nie ma zastosowania w przypadku
Quinea, gdy¿ pobudzenia stanowi¹ czêæ niezale¿nej od umys³u rzeczywistoci.
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Mam w swej koncepcji si³y pochodz¹ce od realnych przedmiotów zewnêtrznych, które wp³ywaj¹ na nasze zakoñczenia nerwowe i mam te¿
w niej nas, przyswajaj¹cych sobie zdania o realnych przedmiotach zewnêtrznych, czêciowo za spraw¹ warunkowania przez owe pobudzenia neuronalne, a czêciowo za spraw¹ z³o¿onych relacji zdañ do zdañ
(1981c, s. 181).

Tym, co prawdopodobnie przekonuje wielu czytelników Quinea do
przypisywania mu silnie antyrealistycznego pogl¹du reprezentacjonalistycznego jest fakt, i¿ mówienie o obiektach postulowanych wydaje siê w sposób intuicyjny implikowaæ nierealnoæ postulowanych obiektów. Nie jest
to jednak s³uszne. Byty postulowane nie s¹ nierealne (z ca³ym szacunkiem
dla bogów Homera, flogistonu, eteru i wszystkiego innego). Mówienie
o obiektach postulowanych sygnalizuje jedynie, ¿e wszystkie byty w wiecie, które istniej¹ wed³ug tej lub innej teorii, s¹ ostatecznie postulowane
w odpowiedzi na pobudzenia. Quine stwierdza tu co epistemologicznego,
a nie ontologicznego. Nie dzieli on zewnêtrznych rzeczy fizycznych na
dwie fundamentalne grupy: jedne realnie istniej¹ce (pobudzenia), a drugie
rzekomo istniej¹ce (ca³a reszta)9.
Ponadto musimy powa¿nie potraktowaæ fakt, ¿e pobudzenia s¹ wywo³ane przyczynowo przez zdarzenia w wiecie. Quine zawsze konsekwentnie przedstawia³ to jako ustalenie naukowe; przyjmujemy to chc¹c nie chc¹c,
o ile nauka nie wytworzy czego lepiej ugruntowanego. Pobudzenia s¹ zatem przedmiotami fizycznymi na równi z przedmiotami, które przyczyniaj¹ siê do ich powstania: z drzewami, kamieniami i elektronami. W tym
czysto przyczynowym otoczeniu nie ma miejsca na odwo³anie siê do reprezentacji: to, ¿e X wywo³uje przyczynowo Y-a w ¿aden sposób nie implikuje, ¿e Y reprezentuje X-a. Zamiast utrzymywaæ w mocy porednicz¹ce reprezentacje, Quine za spraw¹ swego czystego kauzalizmu pozbawia ich
w³aciwego im miejsca.
Zauwa¿my w koñcu, ¿e jeli pobudzenia by³yby porednikami, to musia³yby wprowadzaæ nas w b³¹d za spraw¹ jakiego zak³ócenia powstaj¹cego
gdzie miêdzy skór¹ a rzeczywistoci¹ tam na zewn¹trz. Czym jednak mog³oby to zak³ocenie byæ? Potrzebowalibymy sytuacji odwrotnej do tej z okularami odwracaj¹cymi spektrum barw, czyli co w wiecie, co, z czym po9

Dreben (1992) równie¿ podkrela ten fakt.
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zostajemy w kontakcie percepcyjnym musia³oby siê zmieniæ pomimo braku
odpowiedniej zmiany po stronie pobudzeñ. Muszê wyznaæ szczerze, ¿e nie
potrafiê podaæ ¿adnego przyk³adu, który nie wydawa³by siê mieszny, kiedy
tylko zostanie przelany na papier. Fakt ten, przynajmniej w moich oczach,
stanowi dodatkowy powód, by nie traktowaæ pobudzeñ jako nadaj¹cych siê
do pe³nienia roli poredników. Wemy pod uwagê ponownie dane zmys³owe. Ich orêdownicy twierdz¹, ¿e przedmioty badane przez umys³ stanowi¹
co o w du¿ej mierze nieznanych w³asnociach10. Takie stanowisko daje swobodê do wprowadzenia g³êbokiej rozbie¿noci miêdzy reprezentacjami (danymi zmys³owymi) a tym, co one reprezentuj¹. Kontrast z pogl¹dem Quinea jest
uderzaj¹cy, gdy¿ mówi on o pobudzeniach i ich dobrze znanych przyczynach
w wiecie  moje obecne pobudzenia s¹ wywo³ane przyczynowo przez dobrze
znane mi biurko, a nie przez jakie w du¿ej mierze nieznane Ding an sich.

3. Konkluzja
Mój wniosek jest taki, ¿e Davidson przecenia analogiê miêdzy koncepcj¹ znaczenia i wiedzy nowo¿ytnych empirystów a Quineowsk¹. Jak
obficie potwierdza to przedstawiona dyskusja, Quinea nie jest ³atwo prze³o¿yæ na bardziej tradycyjny jêzyk filozoficzny. On sam sk³ania³ siê do traktowania swoich projektów jako kontynuacji tradycyjnej dzia³alnoci filozoficznej, lecz przekszta³conej, tj. znaturalizowanej. Jednak¿e wielu jego
czytelników protestowa³o, ¿e nowy sposób filozofowania daleko odbiega
od tego, co tradycyjnie wi¹¿emy z t¹ dziedzin¹, a w zwi¹zku z tym ¿e to, co
on robi, trzeba oznakowaæ innymi etykietkami. Jednak¿e etykietki siê nie
licz¹  co tak¿e zauwa¿y³ Quine. Liczy siê natomiast to, ¿e naginaj¹c pogl¹dy Quinea do prokrustowego ³o¿a tradycyjnej filozofii, najprawdopodobniej nie dostrze¿emy tego, co maj¹ nam one do zaoferowania11.
Na przyk³ad Russell, co jest szeroko znane, doszed³ do wniosku, ¿e po prostu nie
potrafimy prawid³owo odczytaæ wiêkszoci cech rzeczywistoci zewnêtrznej, poza kilkoma cechami strukturalnymi rzeczy zewnêtrznych, które z powodzeniem mo¿emy wydobyæ z naszych reprezentacji (s¹ to cechy dotycz¹ce np. wzglêdnego po³o¿enia rzeczy
w czasoprzestrzeni). Zob. Russell 1912.
11
Praca nad tym artyku³em by³a mo¿liwa dziêki wsparciu Fundacji Aleksandra von
Humboldta. Na wielkie podziêkowania zas³uguje Colin Guthrie King za poprawienie
angielskiej wersji tekstu.
10
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Z jêzyka angielskiego prze³o¿y³a Adriana Schetz
Przek³ad przejrza³ Tadeusz Szubka

THE DAVIDSON-QUINE DISPUTE ON MEANING AND KNOWLEDGE:
A CONCISE GUIDE
Summary
The paper addresses the distal/proximal debate between Donald Davidson and
W.V.O. Quine on the nature of meaning and knowledge. It is argued that Davidsons misgivings, though interesting, are not devastating for Quines version
of empiricism, which is not readily translatable into traditional philosophical categories.
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W prawdziwym g¹szczu tekstologicznych i rzeczowych kwestii dotycz¹cych Parmenidesa wy³ania siê jedna sporód bardzo wielu, tym niemniej
powa¿na zagadka: pytanie o czas. Parmenides bowiem odrzuca przesz³oæ
i przysz³oæ, wy³¹czaj¹c z tej negacji teraniejszoæ (fragm. 8. 56): oÙd
pot Ãn oÙd stai, pe nàn stin Ðmoà p©n, / n, sunecj  Nie by³ on
nigdy ni bêdzie, skoro teraz jest razem wszystek, / Jeden, ci¹g³y1. Je¿eli
bowiem mówimy: Piotr nie istnia³ nigdy, ani istnieæ nie bêdzie, to mamy
na myli tak¿e i to, ¿e Piotra nie ma obecnie (por. Schofield 1970, s. 123).
Parmenides tymczasem sprzeciwia siê temu, mówi¹c i¿ Piotr w³anie jest.
Podobn¹ zagadkê stawia nam Platon, ale daje jej rozwi¹zanie (Ti. 37 E1 –
38 A8):
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Dnie i noce, miesi¹ce i lata nie istnia³y zanim siê zrodzi³o niebo: ich
urodziny dokona³y siê w tym czasie, w którym niebo by³o budowane.
Wszystkie one to czêci Czasu. Przesz³oæ i przysz³oæ s¹ normami zrodzonymi z Czasu. A gdy niewiadomie odnosimy je do substancji wiecznej, to dlatego, ¿e nie znamy jej natury. Mówimy bowiem o niej, ¿e
by³a, ¿e jest, ¿e bêdzie. W rzeczywistoci tylko wyra¿enie jest stosuje siê prawdziwie do substancji wiecznej, podczas gdy wyra¿eñ by³
i bêdzie nale¿y wtedy u¿ywaæ, gdy mowa o tym, co siê rodzi i rozwija w czasie. Oznaczaj¹ one bowiem ruchy, podczas gdy to, co jest
nieruchome i niezmienne, ani siê nie starzeje, ani siê nie odm³adza
w pochodzie czasu, ani nie by³o chwili, w której by go nie by³o, ani
w której by siê dopiero stawa³o sob¹, ani w której mia³oby byæ w przysz³oci. Takiemu bytowi nie przys³uguj¹ ¿adne atrybuty, które proces
stawania siê daje poruszaj¹cym siê wród rzeczy postrzegalnych zmys³owo. S¹ to obrazy czasu, który naladuje wiecznoæ i który porusza
siê ruchem ko³owym wed³ug praw matematycznych2.

Porównanie to jest przyczyn¹, dla której rozgorza³ spór o to, czy Parmenides, podobnie jak Platon, rozró¿nia³ ci¹g³e trwanie od bezczasowej wiecznoci3. Argument Owena (1966, s. 273) na rzecz bezczasowej wiecznoci
u Parmenidesa bierze siê z leibnizjañskiej zasady nie-odró¿nialnoci faz
egzystencji tego samego bytu (tj. bytu Parmenidesa i idej Platona), interpretowanej jako zasada bezczasowoci. Jednak¿e zasada ta, jak przyznaje
sam Owen, nie zosta³a przez Parmenidesa rozpoznana.

2
Por. Wittgenstein 1927: 6.4311: If by eternity is understood not temporal duration
but timelessness, then he lives eternally who lives in the present.
3
Za bezczasow¹ wiecznoci¹ opowiadaj¹ siê: Mondolfo 1956, s. 92; Guthrie 1965,
s. 2930; Owen 1966; Kahn 1968, s. 127129; Kirk, Raven, Schofield 1983 (1999),
s. 250; Groarke 1985, 1987; Coxon 1986, s. 196; Casertano 1978, s. 97 (bardziej z zastrze¿eniami co do stosowania terminów czasowych ni¿ za wiecznoci¹); Cerri 1999,
s. 214. Za istnieniem w czasie s¹: Fränkel 1960, s. 191, przyp. 1; Tarán 1960, s. 175
188; 1979; Stokes 1971, s. 127137; Gallop 1984, s. 1314; Matthen 1986. Za istnieniem momentalnym (punktualistycznym): Barnes 1979, I, s. 194: Not only is there no
time like the present  there is no time but the present. Os existence is not a beatiful atoll
in the empty sea of eternity: there are no points in time not embellished by O, because
time itself embraces no more than a point of time at once; for time has only one point.
The present moments all its lot, por. Lloyd 1976 (1988), s. 228, ¿e istnienie u Parmenidesa mo¿na traktowaæ jako momentalne, choæ niew¹tpliwie nie nale¿y tego czyniæ.
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Tematem przedstawionego artyku³u nie jest jednak samo porównanie, ani tym bardziej analiza pojêcia wiecznoci u Platona4, ale wy³¹cznie
analiza u¿ycia nàn, czyli teraz u Parmenidesa. Istniej¹ bowiem dwa
istotne problemy, które trzeba rozwi¹zaæ. Po pierwsze, u Melissosa, który
jest niew¹tpliwie zale¿ny bezporednio od Parmenidesa, wystêpuje pojêcie
wiecznego trwania, odmienne jednak od ujêcia Parmenidesa. Po drugie,
Parmenides, inaczej ni¿ Platon, który wprowadza bezczasowe jest, mówi
wyranie, ¿e teraz jest  nàn stin, co stawia na straconej pozycji tych,
którzy przyjmuj¹, jak Owen, bezczasowoæ jego bytu. Rozwi¹zanie, którego broni siê niniejszym, przyjmuje nie bezczasow¹ wiecznoæ u Parmenidesa, ani nie wieczne trwanie, ani nie istnienie momentalne, ale porednie
istnienie cykliczne. Sformu³owanie to, nowe, a u¿yte dla specyficznego
celu, rozumie siê tu jako okrelenie denotatu szczególnego twierdzenia
ograniczonego czasowo (temporally restricted proposition – Lyons 1977,
s. 282).

I
Przyjrzyjmy siê najpierw sformu³owaniu Melissosa (fragm. 2): Óte
to nun oÙk gneto, sti d, ¢e Ãn ka ¢e stai ka ¢rc¾n oÙk cei
oÙd teleut»n, ¢ll ¥peirÒn stin  zatem, jeli nie powsta³o, lecz jest,
by³o zawsze i zawsze bêdzie, i nie ma ani pocz¹tku, ani koñca, ale jest
nieograniczone (por. ¢ dion we fragm. 4). Równie¿ Parmenides twierdzi,
chocia¿ zastrzega siê, ¿e byt nie by³ nigdy ani bêdzie, i¿ byt jest bez
pocz¹tku, bez koñca, skoro powstawanie i giniêcie / Daleko zepchniête
zosta³y (stin ¥narcon ¥pauston, pe gnesij ka Ôleqroj / tÁle
m£l pl£cqhsan) (fragm. 8. 2728), a tak¿e podaje racje, dla których tak
uwa¿a: Jak¿eby potem znikn¹æ móg³ byt? Jak¿eby mia³ siê narodziæ? /
Je¿eli powsta³, to nie jest, i nie jest, jeli dopiero ma byæ. /Tak powstawanie
st³umi i niezrozumia³e giniêcie (pîj d ¨n peit ¢pÒloito Òn (D-K);
ale Kahn, Gallop poprawiaj¹ ¢pÒloito: ploi, co daje sens: jak móg³by
byæ byt w przysz³oci  ta lekcja jest uznawana niniejszym); pîj d ¥n ke

4
Chocia¿ s¹ tacy, którzy odkrycie wiecznoci przypisuj¹ mylicielom póniejszym
od niego  Whittaker 1968, 1971; z drugiej strony Reale twierdzi, i¿ pojêcie bezczasowej wiecznoci by³o znane nie tylko Parmenidesowi, ale tak¿e Melissosowi (Reale 1970).
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gnoito; / e g¦r gent, oÙk st, oÙd e pote mllei sesqai. /tëj
gnesij mn ¢psbestai ka ¥pustoj Ôleqroj) (fragm. 8. 19–21). Podaje jeszcze bardziej podstawow¹ zasadê, a mianowicie zasadê racji dostatecznej dla odrzucenia powstawania z nicoci (i zapewne symetrycznie dla
zanikania): Jaki¿ to przymus by go sk³oni³ / Z nicoci poczynaj¹c, prêdzej
czy póniej, siê narodziæ? (t d ¥n min ka croj ðrsen / Ûsteron À
prÒsqen, toà mhdenÕj ¢rx£menon, fàn) (fragm. 8. 910). Takie  równoleg³e do wiecznego bycia w czasie Melissosa  trwanie u Parmenidesa
wzmocnione jest s³owami: To¿samy w to¿samym pozostaj¹c, przy sobie
sam siê uk³ada / I tak niewzruszenie tam trwa” (taÙtÒn t n taÙtù te
mnon kaq autÒ te ketai / coÜtwj mpedon aâqi mnei) (fragm. 8. 29
30). Fränkel (1960a, s. 191, przyp. 1) oraz Schofield (1970, s. 129) przyjmuj¹, w celu unikniêcia pleonazmu lub z ogólnych powodów (Fränkel),
lekcjê mene bêdzie trwaæ, ale jest to tylko kwestia interpretacji. Jednak¿e, zdaniem Kahna (1968, s. 127128), odrzucenie przysz³oci dla bytu
jest widoczne w pîj d ¨n peita ploi tÕ Òn; ... oÙd e pote mllei
sesqai we fragm. 8. 1920. Koresponduj¹ce odrzucenie przesz³oci jest
prawie ca³kiem pewne w chiastycznym u¿yciu gnoito i gento w tym
samym kontekcie, z form¹ aorystu od g gnesqai jako supletywnym czasem przesz³ym od enai. Narzucaj¹ siê, zdaniem Kahna, dwa powody, dla
których Parmenides odrzuca³by przesz³oæ i przysz³oæ. Pierwszy to ten, i¿
Parmenides odrzuca powstawanie (i zanikanie) (Owen 1966, s. 278). Drugi polega na zastosowaniu dysjunkcji (fragm. 8. 1516): ¹ d kr sij per
toÚtwn n tùd stin: / stin À oÙk stin  A os¹d w ich sprawie na tym
polega: jest albo nie jest. Jeli przyjmiemy emendacjê Kahna i Gallopa we
fragm. 8. 19, która daje dobry sens, mimo pewnej asymetrii zwi¹zanej z brakiem opozycji zanikania i powstawania, to musimy postawiæ sobie pytanie
o w³aciwy sens zdania pîj d ¨n peita ploi tÕ Òn  Jak móg³by byæ
byt w przysz³oci?. Jak zauwa¿a Schofield (1970, s. 125), zdanie to mo¿e
znaczyæ albo: Jak móg³by byt zacz¹æ byæ w przysz³oci?, albo: Jak móg³by kontynuowaæ swoje istnienie w przysz³oci?. Zdanie nastêpne: Jak¿eby mia³ siê narodziæ? upewnia nas w tym, i¿ chodzi tutaj o pierwsze pytanie  o mo¿liwoæ powstawania w przysz³oci. We fragm. 8. 20: Je¿eli
powsta³, to nie jest, i nie jest, jeli dopiero ma byæ, odrzuca narodziny
przesz³e i przysz³e, ale nie samo istnienie w przesz³oci lub przysz³oci
(nazwijmy to wyjanieniem S). Powy¿szy argument Schofielda jest przekonuj¹cy, czego nie mo¿na powiedzieæ o jego tezie (Schofield 1970, s. 129
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134), i¿ nastêpne wersy (fragm. 8. 2249) dostarczaj¹ uzasadnienia z temporalnej ci¹g³oci dla istnienia w przysz³oci i przesz³oci.
Niektórzy, tak jak Schofield, s¹dz¹, i¿ sunecj (fragm. 8. 6)  ci¹g³y  odnosi siê w³anie do ci¹g³oci w czasie, analogicznie do ci¹g³oci
przestrzennej opisanej nastêpuj¹co:
Nie jest te¿ do rozdzielenia, gdy¿ wszystek jest jednolicie [adv.: Owen,
Schofield]; / W niczym go tu nie ma wiêcej, by ci¹g³oæ mu wstrzymywa³o, /Ani te¿ mniej i tam, wszystko za bytem jest tak wype³nione. /
Dlatego ci¹g³y jest wszystek (tù xunecj p©n stin), byt bowiem do
bytu przylega (fragm. 8. 22–24).

Hipoteza ta jest poci¹gaj¹ca, jednak¿e przy bli¿szej analizie ujawniaj¹ siê
jej braki  po prostu nie jest pewne, czy byt Parmenidesa posiada cechê
przestrzennej ci¹g³oci. Parmenides rozumie bowiem przez ci¹g³oæ pewn¹ jednorodnoæ bytu, która nie jest podzielna (oÙd diairetÒn stin)
(fragm. 8. 22).
U Arystotelesa wystêpuje zgo³a inne pojêcie ci¹g³oci: Ci¹g³e
(sunecj) jest to, co jest podzielne na czêci, które z kolei s¹ podzielne
w nieskoñczonoæ (de Cael. 268 a 67). Stosunek pojêcia podzielnoci
i ci¹g³oci Arystoteles rozwa¿a szerzej w Fizyce (VI, 1) oraz w traktacie
O powstawaniu i giniêciu (I, 2).
Jest oczywiste, ¿e wszelkie kontinuum sk³ada siê z czêci podzielnych w nieskoñczonoæ, bo gdyby siê sk³ada³o z czêci niepodzielnych, wówczas styka³yby siê czêci niepodzielne z niepodzielnymi, gdy¿ krañce rzeczy, które
wzajemnie tworz¹ ca³oæ, stanowi¹ jednoæ i stykaj¹ siê ze sob¹ (Phys. VI,
1 231 b 1518, por. 232 b 2426).

Arystoteles ponadto u¿ywa czasem wyrazu sunecj w znaczeniu bezporedniego s¹siedztwa (¡ptÒmenon  dotykany) (de Cael. 287 a 511, por.
Phys. V, 3), jednak¿e mo¿na pow¹tpiewaæ, czy Parmenides mia³ na myli
takie zmys³owe znaczenie, bowiem ¡ptÒmenon w sensie Arystotelesa zak³ada jak¹ podzielnoæ (na to, co jest dotykane i na to, co dotyka). Wyraz
sunecj nie dotyczy³by zatem przestrzennej ani czasowej ci¹g³oci, ale
znaczy³by, zgodnie ze swym podstawowym znaczeniem, trzymaj¹cy razem (LSJ, s. 1714: holding together) (fragm. 8. 22) (por. 8. 5: pe nàn
stin Ðmoà p©n  skoro teraz jest razem wszystek). Tak¹ interpretacjê
wzmacnia argument oparty w³anie na budowie zdania w wersie 8. 22 
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byt jest niepodzielny, poniewa¿ (pe ) jest ca³y równomiernie (jednolicie) (p©n stin Ðmoon – por. fragm. 8. 5). Owa implikacja odnosi nas do
wyrazu Ómoioj – „podobny, równy”. Podstawowe znaczenie Ómoioj Schwyzer (1959, 1, s. 435; 2, s. 488) okrela jako wspólny byt lub dzia³anie (ein
gemeinsames Sein oder Tun ausdrücken) (por. Chantraine 1983, s. 799: un,
le même, commun, uni; rozleg³e konotacje omawia Gonda 1953, s. 3739).
Wyraz ten powsta³ z rdzenia *sem- „jeden” (por. ¤ma  razem, równoczenie  simul, ÐmalÒj  równy, g³adki, regularny) i oznacza³ pierwotnie
(u Homera, Hezjoda i Parmenidesa – ÐmÒj, fragm. 8. 47)  jeden, taki
sam, ten sam, wspólny, równy, g³adki. W z³o¿eniach Ðmo- ono samo i jego
derywaty wykazuj¹ paralelizm w ewolucji i semantyce z ³aciñskim similis
(np. adsimilis – parÒmoioj; consimilis – sunÒmoioj, etc.). Similitudo w jêzyku retoryki i filozofii póniejszego okresu jest odpowiednikiem Ðmo wsij i oznacza analogiê, porównanie oraz monotoniê (zuniformizowanie stylu) (Ernout, Meillet 1959, s. 626627; Chantraine 1983, s. 799
800; Stolz-Schmalz 1963, s. 234).
Istniej¹ jednak wa¿ne i istotne dla naszych rozwa¿añ ró¿nice, bowiem simulacrum (od simulo  upodabniam, naladujê co [jako model],
przedstawiam)  posiada w swym znaczeniu element opozycji do istnienia
realnego, tak¿e w sensie pozoru, zjawiskowoci, snu. Tego elementu nie
ma w platoñskim Ðmo wma (Phdr. 250 A; Sph. 266 D, Phdr. 250 B; Prm.
132 D, 133 D; Leg. 7. 812 C), które posiada znaczenie wspólne z simulacrum i similitudo, ale nie z imago lub effigies (obrazem lub wizerunkiem).
Wydaje siê, ¿e tym bardziej u Parmenidesa Ómoioj podkrela element wspólnoci i równoci, i¿ w grece mo¿e ono posiadaæ znaczenie równowa¿ne
taÙtÒn (por. Arist. de gen. et corr. 323 b 11: tÕ aÙtÕ ka Ómoion; Diog.
Apoll. fragm. 5; Od. 16. 182; Hes.Op.114; Antipho 5. 76; Pl. Phdr. 271 A)
 jest to tym bardziej prawdopodobne jeli, za Owenem (1960, s. 9293)
i Schofieldem (1970, s. 117), uznamy je za przys³ówek. Poza tym nale¿y je
widzieæ w zwi¹zku z Ðmoà (fragm. 8. 5), które znaczy nie tylko together,
ale tak¿e at the same place i at once (LSJ, s. 1228). Jak pisze Barnes (1979,
s. I, 192): „three phrases homou pan, hen and suneches (‘all together, one,
continuous’) are synonymous, or at least mutually explicatory. To say that
O is ‘one’ is to say that it is unity, and a prime way of being unitary is being
continuous (cf. Aristotle, Met. 1015 b 36 – 1016 a 3)”. Jednak¿e wyjanienia (S) Schofielda i Gallopa (por. ni¿ej) dostarczaj¹ wystarczaj¹cych dowodów za trwaniem bytu Parmenidesa w czasie. Tutaj przyjmuje siê tezê
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odwrotn¹ do twierdzenia Kahna, które g³osi, i¿ byt ten jest pozaczasowy,
ale przestrzenny, a mianowicie, ¿e jest wprawdzie czasowy, ale za to pozaprzestrzenny. Jednak¿e czasowoæ ow¹ nale¿y rozumieæ inaczej ni¿ zwykle: jak  to przedstawiamy na koñcu artyku³u.

II
Nastêpny problem dotyczy zagadkowego s³owa nàn  teraz. Zdaniem Tarána, w swojej analizie wersów 8. 56 Owen nie zwróci³ uwagi
w³anie na u¿ycie tego wyrazu. Wed³ug niego fraza pe nàn stin wyranie wskazuje na to, ¿e Parmenides nie zdo³a³ uformowaæ pojêcia bezczasowej wiecznoci (Tarán 1979, s. 46). Owen poprawnie zauwa¿a, ¿e w przypadku bezczasowych twierdzeñ, takich jak sprawiedliwoæ jest cnot¹
i dwa razy dwa jest cztery, nie ma sensu wprowadzanie czasu przesz³ego
i przysz³ego, poniewa¿ czas teraniejszy jest tutaj bezczasowy. Ale jeli
jest absurdem mówienie dwa razy dwa by³o cztery lub nawet dwa razy
dwa by³o, jest i bêdzie cztery, to tak samo niedorzecznie jest mówiæ, i¿
dwa razy dwa jest teraz cztery. U¿ycie teraz przez Parmenidesa pokazuje, zdaniem Tarána, i¿ nie zamierza³ on wypowiadaæ bezczasowych twierdzeñ oraz ¿e nie rozumia³ implikacji bezczasowego u¿ycia czasownika
byæ.
Warto zauwa¿yæ, ¿e fragm. 8. 5 jest jedynym przypadkiem, gdy Parmenides u¿ywa nàn; we wszystkich pozosta³ych posi³kuje siê samym stin.
Poza tym argument ten jest wa¿ny niezale¿nie od t³umaczenia oÙd pot.
Mo¿e ono znaczyæ: ani pewnego razu (kiedy)... albo ani nigdy...5. Przy
Fränkel 1960 a, s. 191, przyp. 1: „Parmenides sagt dort nicht oÙd Ãn oÙd stai,
sondern setzt pot hinzu, das offenbar für beides gilt; er spricht demnach nicht von der,
sondern von einer Vergangenheit und Zukunft, nicht von der ganzen sondern von einer
gewissen Zeitstrecke. Also 8.5: «und es gibt nicht ein Sein das nur während irgend einer
vergangenen Zeit bestand oder erst in irgendeiner zukünftigen bestehen wird, weil jetzt
alles Sein ingesamt besteht als ein einziges Kontinuum». Parmenides ist also nicht so
weit gegangen, die Realität der fliessenden Zeit zu leugnen. Hätte er das getan, so hätte
er das Verbum mnein, ‘verbleiben, dauern’, überhaupt nicht gebrauchen dürfen, auch
im Präsens nicht, und hätte statt dessen sti sagen müssen”. Ale zob. Guthrie 1965,
s. 30: „the addition of pote in v. 5 seems rather to emphasize the negation of past and
future than to qualify it in any way”. Zdaniem Schofielda (1970, s. 123) homeryckie
5
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pierwszym zdanie brzmi: Nie by³ on pewnego razu (nie bêd¹c teraz), ani
nie bêdzie pewnego razu (nie bêd¹c teraz), poniewa¿ istnieje teraz, wszystek razem; przy drugim: Nie by³ on nigdy (nie bêd¹c teraz, tj. identyczny z tym, co by³o), ani nigdy nie bêdzie (nie bêd¹c teraz, tj. identyczny
z tym, co bêdzie), poniewa¿ istnieje teraz, wszystek razem. W obu wypadkach, zdaniem Tarána, teraz zawiera element trwania, gdy¿ (1) co
innego znaczy powiedzieæ o niezmiennym bycie, (a) i¿ pewnego razu nie
istnia³ (lub istnieæ nie bêdzie), a co innego, (b) ¿e jest teraz, oraz poniewa¿
(2) co innego znaczy powiedzieæ o niezmiennym bycie, i¿ (c) nigdy nie
istnia³ (lub istnieæ nie bêdzie), a co innego, ¿e (d) istnieje teraz. Zdañ tych,
tj. (a) z (b) oraz (c) z (d), nie wi¹¿e stosunek inferencji, a zatem mo¿emy
teraz potraktowaæ jako wyraz trwania, przynajmniej w czasie teraniejszym.
Mo¿na tutaj postawiæ zarzut Taránowi, i¿ nie okrela dok³adnie, jak
d³ugo mia³oby przeci¹gaæ siê to obecne trwanie. Powiedzia³by on zapewne, i¿ w ka¿dym czasie Parmenides móg³by orzec, i¿ byt jest teraz razem
wszystek, jeden, ci¹g³y w ka¿dej chwili oraz ¿e taki sposób mówienia
zak³ada trwanie (Tarán 1979, s. 49). Rozumowanie takie zak³ada jednak, i¿
s¹ przynajmniej dwie odrêbne chwile czasu, w których Parmenides móg³by
wypowiedzieæ swoje zdanie  czy jednak tych chwil nie ³¹czy³by stosunek
sekwencji? Nawet jeli uznalibymy, i¿ istnienie takiej sekwencji nie jest
wykluczone przez fragm. 8. 20: je¿eli powsta³, to nie jest, i nie jest, jeli
dopiero ma byæ (bo przecie¿ zak³adamy, i¿ mówimy o jednym bycie, tylko
w ró¿nych chwilach), to sama sekwencja wymaga uznania przesz³oci lub
przysz³oci, a to jest zabronione we fragm. 8. 5. Wyjcie by³oby tylko takie,
i¿ przyjêlibymy równoleg³e w czasie istnienie dwóch teraz, o tym jednak Parmenides nic nie mówi. Poza tym, czy istnienie dwóch teraz nie
zak³ada³oby istnienia dwóch bytów w odrêbnych chwilach? Jest to jednak
wykluczone w ekskluzywnej metafizyce Parmenidesa.
Jak zwraca uwagê Gallop (1984, s. 1314), inferencja ze zdania X
istnieje teraz, wszystek razem twierdzenia X nigdy nie istnia³o w przesz³oci lub X nigdy nie bêdzie istnieæ w przysz³oci nie jest prawomocna. Z faktu, i¿ Mount Everest istnieje teraz, wszystek razem nie wynika,
u¿ycia oÙd pote (Il. 5. 787791) wyranie przecz¹ interpretacji Tarána i Fränkla, ka¿¹cej traktowaæ je jako ekwiwalent not at some particular time by contrast with others,
lecz znacz¹ raczej nor (or not) ever (tak samo Owen 1966 (1974), s. 274).
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¿e Mount Everest nigdy nie istnia³ w przesz³oci lub ¿e nie bêdzie istnieæ
w przysz³oci. Kneale pisze o fragm. 8. 5: „The existence of the One is all
at once, because it involves no temporal succession of earlier and later”
(Kneale 1960–1961, s. 88). Zdaniem Gallopa spostrze¿enie to odwraca rozumowanie Parmenidesa: nie mówi on, i¿ podmiot istnieje wszystek razem, poniewa¿ brakuje mu czasowego nastêpstwa; raczej twierdzi, ¿e ani
nie jest, ani nie bêdzie, poniewa¿ jest teraz.
Trudnoæ dla tych, którzy przyjmuj¹ bezczasowe istnienie bytu Parmenidesa, polega na wyjanieniu, jak powinien byæ wówczas zbudowany
ich dowód, tj. jak na podstawie obecnego istnienia zaprzeczyæ istnienie
w przesz³oci i przysz³oci. Poprawny argument uzyskujemy wówczas, gdy
po³¹czymy wers 8. 5 z antydowodem zmiany, który zaraz potem przychodzi (fragm. 8. 621). Bogini nalega (fragm. 8. 11) na to, ¿e byt albo w zupe³noci byæ powinien albo w ogóle nie. Poniewa¿ drugi przypadek jest
wykluczony (fragm. 8. 89), pozostaje pierwszy, ¿e byt jest teraz, razem
wszystek. Co wiêcej, poniewa¿ istnieje jako jeden, ci¹g³y (fragm. 8. 6),
jak jest udowadniane póniej (fragm. 8. 2225), musi posiadaæ istnienie
zarazem w przesz³oci, jak i w przysz³oci. Byt zatem nie istnieje ani tylko
w przesz³oci, ani tylko w przysz³oci. Gdyby istnia³ tylko w przesz³oci, to
ju¿ niczego by nie by³o, a gdyby tylko mia³ istnieæ, to jeszcze niczego by
nie by³o  oba cz³ony alternatywy s¹ wykluczone przez s³owa: Je¿eli powsta³, to nie jest, i nie jest, jeli dopiero ma byæ (fragm. 8. 20; por. fragm.
8. 3: Niezrodzony byt jest i niezniszczalny”).
Gallop zauwa¿a, i¿ Bogini pope³nia b³¹d: z faktu, i¿ co bêdzie w przysz³oci, wnioskuje o jego nieistnieniu teraz, tj. z faktu, ¿e Mount Everest
bêdzie istnieæ w przysz³ym roku wnioskuje o jego nieistnieniu teraz. Argument ten by³by prawomocny, gdyby dotyczy³ procesu powstawania, tj. jeli byt powstaje, to znaczy ¿e jeszcze nie istnieje. Pozostaje jednak trudnoæ z interpretacj¹ przesz³oci. We fragm. 8. 20 Bogini stwierdza: jeli
powsta³, to nie jest. Z faktu przesz³ej genezy nie wynika obecne nieistnienie. Jeli jednak Bogini argumentuje, prawomocnie, ¿e przesz³a geneza
zak³ada jeszcze wczeniejsze nieistnienie, to jej wnioskowanie nie jest symetryczne z fragm. 8.5, gdzie porz¹dek idzie od przesz³oci do przysz³oci.
Wydaje siê, i¿ interpretacja Gallopa jest bardziej spójna ni¿ wyjanienia Tarána, o ile przyjmujemy, i¿ Parmenides zak³ada ci¹g³oæ temporaln¹
w analogii do przestrzennej (co jednak jest w¹tpliwe z podanych wczeniej

134

Jerzy Pawliszcze

powodów). Jest bardziej spójna, ale nie potrafi wyt³umaczyæ, dlaczego Parmenides k³adzie taki nacisk na nieistnienie w przesz³oci lub przysz³oci;
móg³by przecie¿ ograniczyæ siê tylko do stwierdzenia, ¿e nàn stin: wówczas istnienie w przesz³oci i przysz³oci wynika³oby z ci¹g³oci bytu. Argumentacja Gallopa zak³ada niespójnoæ rozumowania u samego Parmenidesa. Czy jednak jest to w³aciwy punkt wyjcia? Jedyne, co mo¿na przyj¹æ z analizy Gallopa, to jego spostrze¿enie o nieprawomocnoci inferencji
ze zdania o chwili obecnej zaprzeczenia istnienia w przesz³oci lub przysz³oci.
Inna zgo³a wyk³adnia pochodzi od Groarkego (1985; 1987), który
w polemice z Gallopem, Taránem i Matthenem (Matthen 1986) broni pojêcia bezczasowej wiecznoci u Parmenidesa, wychodz¹c od twierdzenia
z wersów 8. 89, i¿ niebytu nie mo¿na wyraziæ ani zrozumieæ. Jeli tak, to
twierdzenia o przesz³oci i przysz³oci, jako aktualnie nieistniej¹cych, s¹
zabronione: st¹d zakaz ich istnienia we fragm. 8. 5. Groarke (1987, s. 551)
argumentuje, i¿ problem referencji do obiektów nieistniej¹cych stanowi³
wa¿n¹ czêæ greckich dyskusji. Powo³uje siê na wiadectwo zale¿nego od
eleatów (poprzez sceptyków) Sekstusa Empiryka, który stwierdzi³, ¿e przesz³oæ i przysz³oæ nie istniej¹; bo jeli przesz³oæ i przysz³oæ istniej¹ teraz, to obie bêd¹ teraniejsze (PH, 3. 144, por. 106, 142; AM, 9. 191 i n.).
Wydaje siê, i¿ argument Groarkego by³by decyduj¹cy, gdyby zosta³ w ogóle przez Parmenidesa sformu³owany, ale nie zosta³. Nie mamy zatem prawa
traktowaæ go inaczej ni¿ tylko jako pewnej mo¿liwoci interpretacyjnej.
Jednak¿e u Platona znajdujemy jeszcze jeden przyk³ad rozwa¿añ o czasie. U¿ywa on wyrazu podobnego w swej funkcji do nàn. Jest to miejsce
w Parmenidesie (156 D–E):
Moment (tÕ xa fnhj), zdaje siê, oznacza co w tym rodzaju, jakby
przejcie z tamtego w jedno i w drugie. Bo przecie¿ ono nie przechodzi
ze stanu spoczynku, jak d³ugo jeszcze trwa ruch. Tylko moment, ta osobliwa natura (fÚsij ¥topoj) jaka, le¿y pomiêdzy ruchem i spoczynkiem. Nie ma jej w ¿adnym czasie (n crÒnJ oÙden oâsa), a w ni¹
i z niej ruch przechodzi w spoczynek i spoczynek w ruch. [...] Zatem
i Jedno, skoro i stoi w miejscu, i porusza siê, to musi chyba przechodziæ w jedno i drugie. Przechodz¹c, przechodzi w momencie. I kiedy
przechodzi, nie mo¿e byæ w ¿adnym czasie i nie mo¿e poruszaæ siê
wtedy i nie mo¿e staæ
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(por. zwyk³e u¿ycie wyrazu, w którym jest on to¿samy z nàn  Smp. 210 E;
Ep. VII, 341 D). Miejsce to jest zagadkowe dla wiêkszoci komentatorów,
tym bardziej ¿e Platon nie rozwija nigdzie zawartego w nim pomys³u.
U Arystotelesa moment czy te¿ nagle odnosi siê do granicznie krótkiego trwania (Phys. VI 222 b 15): Wyraz nagle (xa fnhj) odnosi siê
do takiej sytuacji, która wytworzy³a siê w czasie nieuchwytnym z powodu
swej krótkoci.
Mo¿emy porównaæ pogl¹d Platona na pocz¹tek zmiany z opini¹ Arystotelesa (Phys. VI 236 a 1415):
Z drugiej znów strony pierwszy moment odnosz¹cy siê do pocz¹tku
zmiany w ogóle nie istnieje, bo nie istnieje pocz¹tek zmiany, a tak¿e
czas zajêty przez zmianê nie zawiera ¿adnego pierwszego momentu,
w którym mia³aby siê zacz¹æ zmiana.

Z tego wzglêdu moglibymy uznaæ, i¿ Arystoteles odrzuca realne istnienie
nagle: czas jest podzielny w ramach potencjalnej nieskoñczonoci. Platoñskie podejcie jest odmienne: zak³ada aktualn¹ nieskoñczonoæ, to znaczy istnienie pierwszej czêci nieskoñczonego nastêpstwa chwil (Allen 1983,
s. 265). Nasuwa siê tu porównanie z miejscem z Metafizyki (992 a 20):
Nawet Platon zwalcza³ punkty jako geometryczne fikcje. Nadawa³ im
nazwê zasady linii i pos³ugiwa³ siê czêsto wyra¿eniem linie niepodzielne (¥tomoi gramma ). Jednak musia³y mieæ one jaki kres (a zatem punkt); tak wiêc argument dowodz¹cy istnienia linii dowodzi te¿
istnienia punktu.

Zdaniem Cornforda (1939, s. 201202) Arystoteles przyjmowa³ w rzeczywistoci platoñski punkt widzenia: punkt jest podobny do teraz w czasie:
teraz jest niepodzielne i nie jest czêci¹ czasu; jest tylko pocz¹tkiem lub
koñcem czasu, podobnie jak punkt jest pocz¹tkiem lub kresem linii, ale nie
jest czêci¹ jej wielkoci (de Cael. 300 a 14: niepodzielny moment zachowuje siê jak punkt w linii; Phys. 220 a 121, 231 b 6 i n.; Simplikios,
Phys. 982, 2).
Przeciwna intuicja, zbli¿ona do ujêcia Parmenidesa, wyra¿ona jest
w innym miejscu:
Zdaje siê za tym przemawiaæ i to, ¿e nie mo¿na poruszaæ siê inaczej ni¿
w czasie, przyjemnoci jednak doznawaæ mo¿na [inaczej]: gdy¿ to, co
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dokonuje siê w teraniejszoci, stanowi ca³oæ (tÕ g¦r n tù nàn Ólon
ti) (E.N. 1174 b 7).

Z podstawowego jednak powodu platoñskie pojêcie tÕ xa fnhj nie jest
poprawnym odpowiednikiem parmenidejskiego teraz. Parmenides mówi
o bycie, i¿ jest on nieporuszony (8. 4: ¢tremj; 8. 26: ¢k nhton), a zatem nie ma w nim ¿adnego przejcia od ruchu do spoczynku i odwrotnie
(punktualistyczna interpretacja Barnesa jako ahistoryczna nie mo¿e byæ traktowana powa¿nie, choæ sama w sobie nie jest sprzeczna wewnêtrznie, zob.
przyp.6). Wprawdzie Coxon (1986, s. 196) zwraca uwagê na to, ¿e argument Zenona, i¿ strza³a w locie jest zawsze n tù nàn i dlatego kat¦ tÕ
son i ¢k nhton (Arist. Phys. VI, 239 b 59, 3033), jest zastosowaniem
Parmenidesa pojêcia bytu.

III
W rozwi¹zaniu problemu nàn u Parmenidesa mo¿e nam pomóc analiza samego s³owa, bowiem wyraz ten jako przys³ówek oznacza nie tylko
obecny moment, lecz tak¿e ogólnie obecny czas (LSJ, s. 1185). W Iliadzie
mówi siê o miertelnych naszych dni (Il. 1.272 Öi nàn broto esin; por.
Hdt. 1.68; Pi. O. 1. 105; Arist. Met. 1069 a 26). Jako rzeczownik tÕ nàn
wystêpuje czêsto u Platona (np. Prm. 152 C: ¢pÕ toà nàn) i Arystotelesa
(np. Phys. 218 a 6). W Parmenidesie 141 E przys³ówkowe nàn oznacza
w ogóle szeroko rozumian¹ teraniejszoæ, odró¿nion¹ od przesz³oci i przysz³oci (podobnie u¿ywa nàn we fragm. 1 9.12 Parmenides, przeciwstawiaj¹c j¹ przysz³oci i przesz³oci: Tak oto zgodnie z mniemaniem zrodzi³y siê rzeczy i s¹ teraz / I odt¹d dalej siê rozwijaj¹c, kres swój wreszcie
osi¹gn¹  mo¿e to byæ wskazówk¹, i¿ przysz³oæ i przesz³oæ ogranicza
on do sfery ludzkiego dowiadczenia, a teraz do ponadludzkiej perspektywy Bogini).
Chocia¿ Parmenides tego nie twierdzi, ale jest to oczywiste, por. fragm. 16. 1: æj
g¦r k£st`  jak bowiem za ka¿dym razem, gdzie k£stote odnosi siê do aspektu
nàn we fragm. 19. 1; por. ca³y fragment powy¿ej oraz zob. jego interpretacja: Guthrie
1965, s. 67 o przys³ówkowym (a zatem nacechowanym czasowo) k£stote oraz Laks
1990, s. 7, przyp. 19 o chwiejnej ró¿nicy pomiêdzy nÒoj (zdolnoæ) i nÒhma (akt mylenia).
6
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Najciekawsze s¹ niektóre u¿ycia u Sofoklesa: ¹mra ¹ nàn O.T. 351;
nÝx ¹ nàn Ant. 16; ¹ nàn ÐdÒj El. 1295, wskazuj¹ce na teraz nie jako
moment czasu, ale jako pewn¹ jednoczesnoæ, ograniczon¹ do dnia, nocy
lub przebiegu drogi. Zdaniem Coxona (1986, s. 196) miejsce we fragm.
8. 5: nàn stin Ðmoà p©n odnosi nas nie tylko do Timajosa (37 D – 38 B),
gdzie jednak Platon unika nàn (w Prm. 152 BE u¿ywa tego wyrazu jako
temporalnego), ale tak¿e do wiecznoci Plotyna (Enn. III, 7, 3). Nie przes¹dzaj¹c odpowiedzi na pytanie, czy Parmenides zdo³a³ skutecznie zdefiniowaæ bezczasow¹ wiecznoæ, czy te¿ nie, mo¿emy przyjrzeæ siê tropowi
jednoczesnoci. We fragm. 8. 4449 Parmenides rozwa¿a j¹ szczegó³owiej:
W niczym bowiem szerszy, / Ani w niczym wê¿szy nie ma potrzeby
byæ tutaj czy te¿ tam. / Wszak niebyt nie jest mo¿liwy, co by mu przerywa³ spojenie / Ze sob¹ jednakie; ani te¿ byt nie jest takim, aby mia³ byæ
/ Tu bardziej, tam za mniej, skoro jest ca³y niewzruszony; / Sobie wszak
zewsz¹d jest równy, jednako swych granic siêga.

S³owa Arystotelesa, i¿ teraz jest ca³oci¹ (E.N. 1174 b 7), stawiaj¹ problem w³aciwej interpretacji nie tylko fragm. 8. 5: nàn stin, ale tak¿e
fragm. 3: tÕ g¦r aÙtÕ noen st n te ka enai – „tym samym bowiem
pojmowanie jest oraz bycie” i fragm. 8. 34: taÙtÕn d` st noen te ka
oÛneken sti nÒhma  tym samym bowiem jest mylenie i to, z powodu
czego istnieje myl. Jeli bowiem byt jest teraz, to nic dziwnego, i¿
mylenie równie¿ jest teraz7, i odwrotnie. Oba te fragmenty (tj. 3 i 8. 34)
7
Niektórzy badacze wi¹¿¹ ten fragment z Heraclit, fragm. 103: xunÕn ¢rc¾ ka praj
p kÚklou  W kole pocz¹tek i koniec s¹ wspólne (Kirk, Raven, Schofield 1983
(1999), s. 245) lub Emp. fragm. 35. 12 (Meijer 1969, s. 104); Jameson (1958, s. 21)
kwestionuje fragm. 5 jako nieautentyczny, ale jest on dobrze powiadczony u Proklosa;
kolistoæ mylenia Bogini przyjmuje Ballew 1979, s. 193194; Bicknell odrzuca j¹ i proponuje umieciæ fragm. 5 przed fragm. 2, aby uzasadniæ t³umaczenie xunÕn jako basic
point, tj. przes³ankê jest albo nie jest (fragm. 2. 3; 6. 12; 8. 1518), co jest jednak
trudne ze wzglêdu na zwyk³e (Homer) znaczenie wyrazu; Kirk, Raven (1957, s. 268) id¹
chyba zbyt daleko, przyjmuj¹c znaczenie fragm. 5: every attribute of reality can be
derived from every other (krytyka tego podejcia w Gallop 1984, s. 19; Stannard 1960,
s. 532533); por. rozs¹dn¹ tezê (Barnes 1979, I, s. 177), ¿e Bogini ma tu na myli fakt,
i¿ dedukcja cech bytu mo¿e rozpocz¹æ siê od ka¿dego ze znaków (fragm. 8. 2) (podobnie Meijer 1969, s. 107108). Nie wdaj¹c siê bli¿ej w ten spór, nale¿y zauwa¿yæ, i¿
fragm. 5 przyjmuje, ¿e kolejnoæ punktów wyjcia jest obojêtna, co mo¿na zinterpretowaæ czasowo.
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zmuszaj¹ zatem do postawienia na nowo problemu czasowoci czy te¿ bezczasowoci bytu Parmenidesa.
U¿ycia Sofoklesa, ju¿ przytaczane, które wi¹¿¹ teraz z jednoczesnoci¹ dnia, pozwalaj¹ nam ujrzeæ owo teraz w nowej, quasi-religijnej
perspektywie Prologu (fragm. 1), która mo¿e tak naprawdê jest ateistyczna. Bogini poucza wêdrowca, i¿ pozna (zapewne teraz!) prawdy wspaniale kr¹g³ej serce niewzruszone (fragm. 1. 29), s³owami, które wprost
odnosz¹ nas do niewzruszonej (fragm. 8. 4) kuli bytu (fragm. 8. 4344).
Zdaniem Coxona (1986, s. 21), fragm. 16:
æj g¦r k£st cV kr©sin melwn polupl£gktwn,
tëj nÒoj ¢nqrèpoisi parsthken: tÕ g¦r aÙtÒ
stin Óperfronei melwnfÚsij ¢nqrèpoisin
ka p©sin ka pant : tÕ g¦r plon st nÒhma
(Jak bowiem za ka¿dym razem zmieszane s¹ cz¹stki ruchliwe,
Takie mylenie powstaje u ludzi; tym samym jest w³anie
To, czym siê myli, natura cz¹stek cz³owieka, u wszystkich
I u ka¿dego. To bowiem, czego jest wiêcej, mylenie stanowi.)

oraz wersy Pindara (Pyth. 8. 9597):
p£meroi:t dtij;t d oÜtij;ski©jÔnar
¥nqrwpoi: ¢ll Ótanagla diÒsdotoj lqV,
lamprÕn pesti fggoj ¢ndrîn kame licoj aèn.
(Jestestwa krótkotrwa³e [dos³. jednodniowe]! Czym jest ka¿dy? Czym
nie jest?
Cz³owiek mar¹ cienia. Ale gdy z bogów ³aski
Padnie nañ s³awy wiat³o, wspania³y blask go oblewa
I s³odkie czeka ¿ycie.)

wyra¿aj¹ wspólny paradoks, i¿ istoty ludzkie s¹ niczym, a jednak mog¹
osi¹gn¹æ owiecenie. Pindar u¿ywa s³owa p£meroj8, które Fränkel okreli³ jako Kennwort für die menschliche Natur9. W Odysei (18. 130140)
Slater 1969, s. 214: creature of a day, mortal, por. fragm. 157, 182; adj.: by day:
N. 6. 6; LSJ, s. 744.
9
Fränkel 1960b, s. 24: Der Begriff Tag soll hier nicht die Vorstellung einer Zeitdauer erwecken; vielmehr ist Tag gesehen als der Rahmen für ein besonderes Ereignis
oder als Symbol für eine charakteristische Situation.
8
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mówi siê: Albowiem umys³ (nÒoj) ludzi na tej ziemi jest taki, jaki ka¿dego dnia pozwala przyjæ ojciec bogów i ludzi. Jednak¿e sytuacja jednodniowoci nie jest pozbawiona nadziei: w skromnym szczêciu bêdê
skromny, w wielkim wielki (Pi. Pyth. 3. 107 i n.). ¯e za radoci¹ dnia
id¹c, w spokoju kroczê / Do swej staroci i losem wyznaczonego wieku. /
Wszyscy jednakowo umieramy, lecz los nasz nierówny (Pi. N. 7.40 i n.).
U Sofoklesa mówi siê: Ten dzieñ obie (rzeczy) tobie przyniesie, narodziny i zniszczenie (O.T. 438). W prologu Ajasa Atena wyjania: Ten dzieñ
powali i ten dzieñ podniesie znowu wysoko ka¿de ludzkie istnienie (131).
A Arystoteles stwierdza (Po. 1449 b 13): Tragedia bowiem usilnie d¹¿y
do tego, aby zmieciæ siê w czasie jednego obiegu s³oñca lub tylko nieznacznie go przekroczyæ10. Jak pisze Fränkel: „Ein Sterblicher ist mit Leib
und Seele jedem beliebigen Tage preisgegeben” (s. 35). S³owo to jednak
posiada ontologiczne zabarwienie u Heraklita (fragm. 6): Ð ¼lioj ... noj
f ¹mrV st n  S³oñce ... jest co dzieñ nowe. Teraniejszoæ ma u niego
tak¿e, podobnie jak u Parmenidesa (fragm. 1. 29 i 16), wymiar etyczno-ontologiczny. Heraklit stwierdza, i¿ dusze zabite na wojnie s¹ czystsze
ni¿ [zmar³e] w chorobach (fragm. 136), a lepszym mierciom przypadaj¹
lepsze udzia³y (fragm. 25). Wniosek, jaki nasuwa siê z przytoczenia tych
miejsc, jest taki, ¿e nàn Parmenidesa nie musi byæ wcale wiecznoci¹ ani
momentem, lecz pewn¹ miar¹ teraniejszoci, w której cz³owiek uzyskuje
ogl¹d absolutnej prawdy. Nasze widzenie nàn (zob. Chantraine 1983, s. 758)
musi odejæ od skojarzeñ narzucanych przez na przyk³ad polskie teraz,
które pochodzi od wyra¿enia ten raz, a to z kolei od raz (por. ·èx –
„szczelina”: Brückner 1993, s. 568–569).
Istnienie cykliczne, którego pojêcie moglibymy wprowadziæ, jest istnieniem bytu w czasie ograniczonym w taki sposób, i¿ przyjmuje siê, ¿e
kolejnoæ punktów-chwil w jego obrêbie jest irrelewantna: mo¿e to byæ
wystarczaj¹cym substytutem jednoczesnoci, o której mówi Parmenides;
relewantne jest tylko atemporalne nacechowanie elementów takiego bytu,
które wtórnie tworzy wewnêtrzn¹ czasowoæ teraniejszoci. Modelem
dla takiego bytu, lepszym ni¿ tragedia, jest krzy¿ówka, w której kolejnoæ
Por. odmienn¹ koncepcjê czasowoci w Etyce nikomachejskiej (1098 a 18): I to
w ¿yciu, które osi¹gnê³o pewn¹ d³ugoæ. Jedna bowiem jaskó³ka nie stanowi o wionie
ani jeden dzieñ; tak te¿ jeden dzieñ ani krótki czas nie daj¹ cz³owiekowi b³ogoci ani
szczêcia.
10
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wype³niania pól jest nieistotna, albo zagadka, w której kolejnoæ odgadywanych elementów jest czasami bez znaczenia. Termin cykliczny sugeruje wprawdzie uporz¹dkowanie na zasadzie nastêpstwa (Lyons 1977 (1984),
s. 280), ale tutaj mamy na myli bardziej pierwotne spostrze¿enie, i¿ w kole
nie ma wyró¿nionego punktu, poniewa¿ ka¿dy mo¿e byæ pocz¹tkiem lub
koñcem: Heraclit, fragm. 103: xunÕn ¢rc¾ ka praj p kÚklou  Wspólny (jest) pocz¹tek i koniec w kole (por. Sprawy ludzkie zamykaj¹ siê
w kole, Herodot, I, 207; Ludzie dlatego gin¹, i¿ nie mog¹ zwi¹zaæ pocz¹tku z koñcem, Alcmaeon, fragm. 2). Podobnie rozwa¿a rzecz Arystoteles: Tak wiêc moglibymy sami byæ wczeniejsi, i móg³by kto za³o¿yæ,
¿e jest tego rodzaju uporz¹dkowanie ci¹gu [zdarzeñ], i¿ ponownie nawraca
siê ku pocz¹tkowi, i stanowi o ci¹g³oci, i obejmuje zawsze jedne i te same
rzeczy (Prob. phys. xvii, 3; por. Phys. 223 b 246) (por. Parmenidesa fragm.
8. 56, 22). Przyjêcie takiego rozumienia czasu stawia w nowym wietle
s³owa Bogini o prawdy wspaniale kr¹g³ej sercu niewzruszonym («Alhqe hj eÙkukloj ¢tremj Ãtor) (fragm. 1. 29  o ile odrzucamy wbrew
Jamesonowi (1958) lekcjê eÙpeiqoj zamiast eÙkukloj) oraz sporny
fragm. 5: „... xunÕn d mo stin, / ÐppÒqen ¥rxwmai: tÒqi g¦r p£lin
xomai aâqij  Dla mnie jest wspólne (obojêtne), sk¹dkolwiek rozpocznê; tam bowiem wkrótce znów dojdê, który mo¿e byæ tylko (i a¿) nawi¹zaniem do Od. 1. 10: tîn ¡mÒqen, ge, qe¦ qugater DiÒj, ep ka ¹mn 
I nam co z tego opowiedz, a zacznij, sk¹d chcesz, boska córko Zeusa
(J. Parandowski).
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NOW ACCORDING TO PARMENIDES: B 8. 5
Summary
The main purpose of this paper is to analyze the concept of time in Parmenides
poem. I begin with comparison between Parmenides and the concept of eternity in
Platos Timaeus. Some historians agree, that concept of eternity was alien for Parmenides and argue from fragm. 8. 56, where Parmenides uses the term now 
nyn in non-eternal sense. I read the conceptions of Schofield, Kahn, Gallop and
Groarke (and many others writers) and observe some difficulties with their interpretations. I make entrance with strictly philological analysis of nyn (Plato, Sophocles, Aristotle) and compare their use of now with poems of Pindar. I introduce the concept of cyclical time, where order of moments is irrelevant and men can
achieve salvation relatively easy to access.
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CZY DOWÓD ONTOLOGICZNY
STANOWI OSTATECZNY ARGUMENT
PRZECIW GLOBALNEMU SCEPTYCYZMOWI?
(Polemika z pogl¹dami S. Judyckiego1)

Jestem jednak zdania, i¿ zmiana kierunku [w nauce  przyp. P.P.] proponowana przez pana z ca³¹ pewnoci¹ nie bêdzie owocna. Jest to oczywicie tylko moje przekonanie, a nie cis³y dowód. Tym niemniej przekonanie to jest potwierdzane przez nasz¹ wiedzê w dziedzinie psychoanalizy, i nie tylko, która wyjania, w jaki sposób idea Boga i wszystko
to, czego teologia dotyczy, rodzi siê z pewnych przekonañ i dowiadczeñ naszego dzieciñstwa.
Rudolf Carnap2

Przywo³ana wy¿ej wypowied pochodzi z 13 listopada 1940 roku z rozmowy Kurta
Gödla i Rudolfa Carnapa na temat relacji miêdzy teoriami odwo³uj¹cymi siê do
pojêæ metafizycznych, takich jak Bóg, dusza idea, a teoriami nieodwo³uj¹cymi siê do tego typu pojêæ. Wspominam o niej w kontekcie tezy sformu³owanej
przez Stanis³awa Judyckiego w artykule Sceptycyzm i dowód ontologiczny, zgodnie

Chodzi o artyku³ Sceptycyzm i dowód ontologiczny (Analiza i Egzystencja 1
(2005)). Wiêkszoæ moich przypisów odnosiæ siê bêdzie do stron i miejsc w tym¿e tekcie.
2
Kurt Gödel, Rudolf Carnap. Stenogram rozmowy, t³um. T. Sierotowicz, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 21 (1997), s. 19.
1
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z któr¹ problem Boga mia³by byæ najwa¿niejszym problemem filozoficznym3. W niniejszej polemice chcia³bym dowieæ, ¿e najwa¿niejszym problemem filozoficznym jest zagadnienie prawdziwoci poznania, a wczeniej poddaæ krytyce wybrane fragmenty dowodu ontologicznego (DO)4, analiz¹ którego zaj¹³ siê w swym
artykule Judycki. S¹dzê, ¿e tylko konkluzywne rozstrzygniêcie kwestii prawdziwoci naszego poznania, dokonane na gruncie autonomicznie rozumianej epistemologii, pozwala zaj¹æ siê innymi wa¿nymi i powa¿nymi zagadnieniami filozoficznymi
(np. problemem istnienia Boga)5, nie za odwrotnie (tzn. nie mo¿na np. na podstawie dowodu o istnieniu Boga wnioskowaæ o istnieniu prawdziwoci naszego poznania, czego dokonuje chocia¿by Kartezjusz i co równie¿ czyni Judycki 6, nadaj¹c
swojej interpretacji DO przes³anie mocno metafizyczne7). Przy okazji chcia³bym

Bez trudu mo¿na by wskazaæ filozofów, którzy odrzuciliby tezê Judyckiego, twierdz¹cych, ¿e pojêcie Boga ma jedynie konotacje psychologiczne i/lub kulturowe, wobec
tego zajmowanie siê tzw. dowodem ontologicznym jest zajêciem zupe³nie ja³owym filozoficznie i naukowo. Rzecz jasna, nie odwo³ujê siê do tej tradycji filozofowania, tylko
o niej przypominam.
4
Skrótowo bêdê zapisywa³ dowód ontologiczny jako DO, globalny sceptycyzm
jako GS, hipotezê z³oliwego demona jako hZD, a hipotezê mózgów w laboratorium jako hML.
5
Jeli nie wiemy, co jest prawd¹, a co nie, to tym bardziej nie bêdziemy wiedzieæ,
który s¹d jest prawdziwy w kwestii istnienia czy te¿ poznania Boga.
6
Jak wiemy, wnioskowanie to ma obalaæ tezê GS (argument o mo¿liwoci istnienia
z³oliwego demona ³udz¹cego nas, co do wszelkich naszych s¹dów o tym, co poznajemy). Wed³ug Kartezjusza dobroæ Boga wyklucza mo¿liwoæ dzia³ania z³oliwego demona, a tym samym mo¿liwoæ fa³szywoci naszego poznania. Wadliwoæ tego wnioskowania polega m.in. na tym, ¿e gdyby nie uda³o siê nam udowodniæ istnienia Boga,
nie moglibymy g³osiæ, ¿e mo¿liwe jest prawdziwociowe poznanie. Judycki pisze wprost:
jedyn¹ adekwatn¹ odpowiedzi¹ na globalny sceptycyzm jest tzw. dowód czy argument
ontologiczny (s. 10), a nieco dalej tylko wtedy, gdy osi¹gnêlimy Boga z jego atrybutami, którymi s¹ dobroæ i prawdomównoæ, tylko wtedy mo¿emy twierdziæ, ¿e co wiemy. Tylko taki Bóg mo¿e zagwarantowaæ, ¿e wszystko jest mniej wiêcej tak, jak siê nam,
ludziom, wydaje (s. 23). Judycki interpretuje DO absolutystycznie, twierdz¹c, ¿e DO
jakby na przestrza³ gwarantuje rozprawienie siê nie tylko ze sceptycyzmem co do
wiata zewnêtrznego, lecz tak¿e ze sceptycyzmem sugeruj¹cym, ¿e to nie my mylimy
nasze myli, lecz ¿e nasze myli s¹ mylane przez co lub kogo innego (s. 2627).
Wynika³oby st¹d, ¿e DO zachowuje sw¹ moc dowodow¹ bez wzglêdu na strukturê
wiata (s. 27). Jest to jedna z mocnych tez metafizycznych Judyckiego, o których jeszcze bêdzie mowa.
7
O metafizyce i ontologii Judyckiego zawartych w jego artykule (zw³aszcza 2123
oraz 1720) bêdê jeszcze tu pisa³, teraz jedynie odwo³am siê do jednej z konkluzji Ju3
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wykazaæ, ¿e tzw. globalny sceptycyzm (GS) mo¿na krytykowaæ z pozycji autonomicznie rozumianej teorii poznania, nie wykazuj¹c ani jego wewnêtrznej sprzecznoci, ani inkoherencji8.
Ju¿ w punkcie wyjcia rozwa¿añ Judyckiego pojawia siê teza wymagaj¹ca
uzasadnienia. Chodzi mi o uznanie samozwrotnoci za podstawow¹ strukturê naszego umys³u9. Pomijaj¹c to, czy refleksyjnoæ jest struktur¹, cech¹, czy mo¿e jednym ze sposobów dzia³ania ludzkiego umys³u (choæ dobrze by³oby i to przy okazji
ustaliæ), s¹dzê, ¿e tym, co podstawowe jest tu zdolnoæ do transcendencji, czyli
przekraczania sfery stricte mojej (w obrêbie mentalnoci). Ta zdolnoæ umo¿liwia z kolei samozwrotnoæ umys³u10. O ile mo¿liwy wydaje siê umys³, który nie
dysponuje zdolnoci¹ do refleksyjnego mylenia11, o tyle niemo¿liwy wydaje siê
umys³ niezdolny do transcendencji (niekieruj¹cy siê na to, co jest poza nim).
Judycki uwa¿a ponadto, ¿e samozwrotnoæ umys³u pozwala nam nie tylko sformu³owaæ DO, ale te¿ postawiæ tezê globalnego sceptycyzmu12. Takie rozwi¹zanie, przyznam, dodatkowo komplikuje sprawê, gdy¿ na tym samym fundamencie opieraj¹ siê budowy wzajemnie sprzecznych koncepcji wiata  jednej, uznaj¹cej istnienie Boga za gwaranta prawdziwoci naszego poznania i gwaranta istnienia tego,
co realne, a drugiej, uznaj¹cej za mo¿liwe, ¿e na przyk³ad jestemy ³udzeni przez
z³oliwego demona (Kartezjusz), jestemy mózgami w laboratorium (H. Putnam) itd.13 Wydaje siê zatem, ¿e albo ten fundament zosta³ nie do koñca prawid³owo zinterpretowany, albo zwi¹zek miêdzy samozwrotnoci¹ umys³u a tymi dwiema
konsekwencjami nie jest taki, jak go przedstawia Autor14.
dyckiego wyra¿onej nastêpuj¹co: istnienie Boga jest warunkiem mo¿liwoci wszelkiej
metafizyki (s. 26).
8
Por. s. 13. Mo¿na powiedzieæ, ¿e u podstaw GS le¿y specyficzna (agnostyczna)
koncepcja prawdy: niemo¿liwe jest uzyskanie poznania prawdziwego, por. s. 12.
9
Por. s. 15.
10
Nasz umys³ musi najpierw umieæ transcendowaæ swoje stany i granice, nim zacznie
pracowaæ piêtrowo, czyli refleksyjnie. Mo¿na powiedzieæ jeszcze inaczej: samozwrotnoæ umys³u ufundowana jest na jego zdolnoci do transcendencji, czyli jest jakby zmodyfikowan¹ form¹ tej ostatniej. Przypomnê, ¿e E. Husserl formu³uj¹c zadania autonomicznej epistemologii uznaje w³anie problem transcendencji poznania za podstawowy
(Idea fenomenologii, t³um. J. Sidorek, Warszawa 1990, s. 15, 30).
11
Mo¿na podejrzewaæ, ¿e taki jest umys³ niemowlêcia.
12
Por. s. 16.
13
Por. s. 1617. Judycki dorzuca tu równie¿ solipsystyczny sceptycyzm D. Humea
i L. Wittgensteina.
14
Zgodnie z prawem: (p → q) ∧ (p → ~q) → ~p. A. B. Stêpieñ dodaje jeszcze inny,
istotny argument: z samej analizy zawartoci idei [tu  idei Boga  przyp. P.P.] nie
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Zacznijmy jednak od samego DO15. Podstawowe zastrze¿enie, jakie mo¿na
by wobec procedury Judyckiego zg³osiæ, polega na tym, ¿e opiera siê ona na wielu
ukrytych za³o¿eniach, których zasadnoæ mo¿e budziæ w¹tpliwoci z epistemologicznego punktu widzenia. O jakie za³o¿enia chodzi? O te, które dotycz¹ 1) poznawalnoci Boga16, 2) jakiej (nie do koñca sprecyzowanej tu) wiedzy o Bogu17,

wynika uznanie faktycznego istnienia jakichkolwiek przedmiotów, nawet samej idei!
[...] jeli nie dojd¹ do tego odpowiednie rozwa¿ania epistemologiczne i metafizyczne
(Metafizyka a ontologia, w: tego¿, Studia i szkice filozoficzne, Lublin 1999, s. 270).
15
Samo wyra¿enie DO wydaje siê doæ niezrêczne z paru wzglêdów. 1) Nie do koñca jest jasne, co rozumiane jest pod terminami idea Boga oraz Bóg. Zauwa¿my, ¿e
Judycki mówi zamiennie o idei Boga i pojêciu Boga, co przecie¿ nie jest równoznaczne (s. 1718, 25). Co wiêcej, nawet, gdy ma na myli raczej ideê Boga ani¿eli
nasze o nim pojêcie, to traktuje j¹ intuicyjnie, nie precyzuj¹c za bardzo zawartoci tego
typu idei. Mo¿na by wiêc wnioskowaæ, ¿e DO wi¹¿e siê z kwesti¹ Boga mo¿liwego,
a nie  realnego, Judycki twierdzi jednak stanowczo, ¿e chodzi o Boga faktycznie istniej¹cego (s. 1820, 22). Takie zapewnienie wcale nie rozwiewa naszych w¹tpliwoci, gdy¿
nadal nie wiemy za bardzo (poza paroma doæ ogólnikowymi stwierdzeniami), jak tego
Boga pojmowaæ. Nie trzeba chyba przypominaæ, ¿e istnieje te¿ filozoficzny spór dotycz¹cy w³anie realnego Boga (teici twierdz¹, ¿e realny Bóg istnieje; ateici zaprzeczaj¹
temu itd.). 2) Nie do koñca wiemy, w jakiej sferze ideê Boga siê lokuje (sfera mentalna?, abstrakcyjna?, idealna?, Bo¿y umys³?), a w zwi¹zku z tym 3) jak dany podmiot,
który konstruuje DO, dochodzi do poznania i uchwycenia tej¿e idei. Ponadto 4) rozwa¿ania czy to w. Anzelma, czy to Kartezjusza, czy to I. Kanta, czy wreszcie Autora nie
maj¹ charakteru stricte ontologicznych (np. jak mo¿liwy jest Bóg), a raczej epistemologicznych (tj. jak z analizy zawartoci naszego umys³u mo¿na wywieæ istnienie Boga)
oraz metafizycznych, osnutych wokó³ pojêæ mo¿liwoci i koniecznoci (s. 1922,
2628).
16
Por. A.B. Stêpieñ, Filozofia poznania a filozofia Boga, w: tego¿, Studia..., zw³aszcza s. 123125. Oczywiste jest, ¿e kto, kto konstruuje DO, zak³ada mimochodem, ¿e
Bóg jest poznawalny. Sam DO ma przecie¿ pos³u¿yæ za argument na rzecz tej¿e poznawalnoci. W takiej jednak sytuacji nie bierze siê pod uwagê kwestii: dlaczego Bóg mia³by byæ poznawalny (choæby dla ludzkiego umys³u) i dlaczego umys³ ludzki mia³by byæ
zdolny do poznania Boga? Bez wzglêdu na to, czy istnia³by jaki zwi¹zek ontyczny
miêdzy Bogiem a ludzkim umys³em, to Bóg musia³by w jaki sposób zezwoliæ na
poznanie siebie (móg³by bowiem nieustannie pozostawaæ w ukryciu).
17
Wiemy np., czym lub kim Bóg nie jest. Pamiêtaj¹c z kolei o tym, ¿e w. Anzelm
konstruowa³ swój dowód (ratio) w kontekcie wiary chrzecijañskiej (i chyba w podobnym kontekcie poruszaj¹ siê zarówno jego kontynuatorzy, jak i krytycy), powinnimy mieæ wiadomoæ, ¿e taki kontekst wyklucza uznanie DO przez podmiot poznania
nieobeznany z teologi¹ chrzecijañsk¹.
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3) zdolnoci ludzkiego umys³u do poznania Boga18 oraz 4) znajomoci okrelonych
warunków poznawalnoci Boga19. Ponadto procedura zwi¹zana z DO opiera siê
jakby na wariacji imaginatywnej na strukturze naszego umys³u, a przecie¿ nie ma
¿adnej gwarancji, ¿e takie uzmiennianie nie doprowadzi nas dalej ni¿ do idei doskonalszego naszego umys³u, nie za idei Boga20 (sk¹d bowiem wiemy, ¿e Bóg jest
w swej strukturze analogiczny do struktury naszego umys³u?21). Co wiêcej, wielowiekowy spór dotycz¹cy natury ludzkiego umys³u czy wiadomoci wiadczy, ¿e
nasza filozoficzna wiedza na ich temat nie jest do koñca ustalona.
Te cztery ukryte za³o¿enia le¿¹ce u podstaw DO wi¹¿¹ siê bezporednio z kwesti¹ prawdziwoci naszego poznania. Odmian poznania prawdziwego mo¿e byæ
wiele, gdy¿ strukturalna ró¿norodnoæ obiektów, które s¹ poznawalne, narzuca strukturaln¹ ró¿norakoæ sposobów ich poznawania. Inaczej poznajemy figury geometryczne, inaczej twarz jakiej osoby na zdjêciu, a jeszcze inaczej na przyk³ad zale¿noci miêdzy idiomatycznymi zwrotami w jêzyku angielskim i polskim. Ponadto
prawdziwoæ poznania okrelonego typu mo¿e wi¹zaæ siê tak¿e z pewnym kontekstem sytuacyjnym22. W przypadku za poznania istnienia Boga wydaje siê, ¿e
18
w. Anzelm mówi wprost: Doprawdy, Panie, wiat³o to, w którym przebywasz, jest
niedostêpne [...]; nie ma dojcia do niego mój intelekt (cyt. za T. Grzesik, Anzelm
z Canterbury, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin 2000, s. 284).
w. Tomasz natomiast: Nasz intelekt jednak nie mo¿e przedstawiæ Boga dziêki upodobnieniu w taki sposób, w jaki przedstawia stworzenia. Gdy bowiem poznaje jakie stworzenie, pojmuje pewn¹ formê, która jest podobizn¹ rzeczy w ca³ej jej doskona³oci 
i tak intelekt rzecz definiuje. Skoro jednak Bóg nieskoñczenie przewy¿sza intelekt, forma pojêta przez intelekt nie mo¿e przedstawiaæ Boskiej istoty w pe³ni, ale odwzorowuje
j¹ w jakim ograniczonym stopniu (O ideach, t³um. A. Bia³ek, Lublin 2006, s. 73).
19
Mistycy mówi¹ o nocy ducha czy nocy wiary oraz o Bo¿ej ingerencji w ludzk¹
duchowoæ. Mówi¹ tak¿e jednak o b³êdach poznawczych, na które cz³owiek mo¿e siê
naraziæ usi³uj¹c dotrzeæ do Boga (np. kwestia tzw. rozpoznawania duchów czy Bo¿ych
natchnieñ). S¹ to jednak kwestie zupe³nie niezbadane od strony epistemologicznej.
20
Zwolennicy DO pos³uguj¹cy siê wariacj¹ imaginatywn¹ tego typu nie bior¹ pod
uwagê kwestii, ¿e 1) nie do koñca wiemy, jaka jest struktura naszego umys³u, 2) byæ
mo¿e nale¿a³oby dokonaæ wariacji na strukturze naszej duszy (z kolei dusza te¿ nie jest
dla nas obiektem w pe³ni ods³oniêtym w naszych aktach poznania, na co zwraca uwagê Stêpieñ (Wstêp do filozofii, Lublin 2001, s. 228229)).
21
Sk¹d znamy tzw. atrybuty Boga, które Mu przypisujemy? Czy jeszcze poruszamy
siê na obszarze filozofii, czy wkraczamy na teren teologii? W tekcie Judyckiego to
równie¿ nie jest wyjanione (por. s. 12).
22
Mo¿e byæ np. tak, ¿e kto pokazuje nam zdjêcie jakiej osoby, któr¹ dobrze znamy
i pyta: Czy nie s¹dzisz, ¿e ona siê bardzo postarza³a? Wtedy prawdziwoæ poznania
bêdzie polega³a albo na wychwyceniu tych cech, które danemu obiektowi inny podmiot
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musimy wczeniej dysponowaæ 1) kryteriami prawdziwociowego poznania istnienia i 2) kryteriami prawdziwociowego poznania Boga. Jeli wiemy, co to znaczy
istnieæ i wiemy, czym lub kim jest Bóg23, wtedy mo¿emy wypracowaæ kryteria pozwalaj¹ce nam stwierdziæ, w jakich warunkach mo¿na mówiæ, ¿e poznajemy istnienie Boga. Jest to zastrze¿enie o tyle wa¿ne, ¿e mog¹ wyst¹piæ sytuacje, w których
bêdziemy mówiæ o poznaniu istnienia Boga, gdy to poznanie w ogóle nie zachodzi. I s¹dzê, ¿e takie niebezpieczeñstwo grozi nam w przypadku DO.
Powinnimy  co ju¿ tu sygnalizowa³em  jasno i wyranie og³osiæ na wstêpie, czy chodzi nam o Boga realnego, czy o Boga mo¿liwego (mo¿liwy podmiot
absolutny, mo¿liwy umys³ absolutny itp.). Jeliby chodzi³o o poznanie Boga mo¿liwego, to DO nie by³by do jego usankcjonowania nawet potrzebny. Zak³adaj¹c natomiast, ¿e DO ma faktycznie moc dowodow¹ i ¿e chodzi o realnego Boga, implicite g³osimy, ¿e 1) nasz umys³ mo¿e o w³asnych si³ach dotrzeæ do sfery niewidzialnej i bezporednio niepoznawalnej w ¿aden sposób, 2) Bóg  przynajmniej
w aspekcie swego istnienia  mo¿e siê staæ przedmiotem naszego poznania. Ju¿ na
pierwszy rzut oka widaæ, ¿e te dwa kolejne ukryte za³o¿enia stoj¹ wobec siebie
w pewnej opozycji. Z jednej strony w ¿aden sposób Boga nie mo¿na zobaczyæ
(a tym samym, spostrzec Jego istnienia), z drugiej strony g³osimy, ¿e mimo wszystko jako do tego istnienia mo¿emy poznawczo dotrzeæ.
Oczywicie, gwoli cis³oci, rzecz siê ma nieco inaczej, ani¿eli to zosta³o
teraz przedstawione. Istniej¹ bowiem podmioty poznania, które twierdz¹, ¿e 1) Bóg
jest poznawalny i  co wiêcej  2) daje siê poznaæ. Ma³o tego, istniej¹ wiadectwa
podmiotów poznania dotycz¹ce sposobów dowiadczania istnienia Boga, a tak¿e
ró¿norakich widzeñ Jego oblicza czy Osoby24. Kwestia poznawalnoci Boga jest
o tyle delikatna, ¿e wymaga za³o¿enia, ¿e dysponujemy aparatem poznawczym,
który jest w stanie takiego rozpoznania dokonaæ, tzn. na przyk³ad, ¿e obecnoæ
Boga nie rozsadzi naszego aparatu poznawczego. Wyobramy sobie, ¿e mielibymy za pomoc¹ paru aktów poznawczych uchwyciæ Wszechwiat. Pomijaj¹c to, ¿e
wydaje siê to ma³o mo¿liwe ze wzglêdu na ogrom danych, które musia³by nasz
przypisuje, albo na stwierdzeniu, ¿e ten¿e podmiot siê myli. Naturalnie, odmian poznania prawdziwego mo¿e byæ wiêcej, ale nie analizujê tu tego zagadnienia.
23
Sformu³owanie czym jest Bóg nie jest bezzasadne, skoro potrafimy twierdziæ, ¿e
Bóg jest mi³oci¹, dobroci¹ itp. Z kolei mówienie, kim jest Bóg odwo³uje siê wprost do
idej przekazywanych w chrzecijañstwie, do których nawi¹zuje te¿ Judycki, pisz¹c: tworzymy pojêcie istoty, która jest aktualnie nieskoñczona, jest doskonale dobra, wszechmocna, wszechwiedz¹ca, która jest wiadoma, jest osob¹ (s. 16).
24
Epistemologia nie dysponuje jak na razie metodami weryfikowania tych¿e doniesieñ.
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umys³ umieæ ogarn¹æ, ale czy nasz umys³ by³by w stanie tego typu dane przerobiæ? Czy dysponuje mocami przerobowymi, by uchwyciæ taki przedmiot jak
Wszechwiat, skoro nie jest w stanie ustaliæ choæby liczby π? (Jeli nie, to sk¹d
wiemy, ¿e dysponuje mocami, by poznaæ Stwórcê Wszechwiata?) Ju¿ z tego prostego przyk³adu widaæ, ¿e kwestia rozumienia Boga (i idei Boga) ma istotne znaczenie przy rozwa¿aniu na temat DO. W Starym Testamencie, jak pamiêtamy, lud
wybrany prosi Moj¿esza, by do niego mówi³ za Boga, w obawie przed mierci¹25.
Mo¿e wiêc, maj¹c na myli realnego Boga, zabieramy siê za poznanie czego bez
dostatecznego przygotowania?26
Problem, by tak rzec, ograniczonoci ludzkiego umys³u jest du¿o g³êbszy
ani¿eli tylko zagadnienie np. ustalalnoci liczby π. Chodzi tak¿e o ró¿nicê miêdzy
pojêciem czego a ide¹ czego27. wiêty Tomasz mówi, ¿e o Bogu mylimy za
pomoc¹ ró¿nych pojêæ, ze wzglêdu na niedoskona³oæ naszego umys³u. Mo¿na
te¿ rzec, ¿e istniej¹ ró¿ne idee Boga28. Pytanie, czy te ró¿ne idee mog¹ zgodnie
wspó³istnieæ w umyle poznaj¹cego podmiotu? Jeden podmiot powie, ¿e w jego
umyle istnieje wiele idej Boga, drugi, ¿e jedna, trzeci za, ¿e w jego umyle nie ma
25
I mówili do Moj¿esza: «Mów ty z nami, a my bêdziemy ciê s³uchaæ! Ale Bóg niech
nie przemawia do nas, abymy nie pomarli!» (Wj, 20, 19). Pomijam ju¿ wiadectwa
mistyków chrzecijañskich, takich jak w. Jan od Krzy¿a czy w. Teresa Benedykta od
Krzy¿a (Edyta Stein), dowodz¹ce, ¿e dowiadczanie Boga nale¿y do wyj¹tkowo bolesnych i mrocznych prze¿yæ poznawczych.
26
Por. w. Jan od Krzy¿a, Dzie³a, t³um. B. Smyrak, Kraków 1986; K. Wojty³a, wiêtego Jana od Krzy¿a nauka o wierze, t³um. K. Stawecka, Lublin 2000 oraz M. Gogacz,
Modlitwa i mistyka, Kraków 1987.
27
Por. Stêpieñ, Istnienie czego a pojêcie i s¹d, w: tego¿, Studia..., s. 178196.
28
w. Pawe³ odwo³uje siê do tego spostrze¿enia podczas swej przemowy na Areopagu
do filozofów greckich (Dz 17, 1633). Ma³o tego, o wieloci idej Boga jest te¿ wielokrotnie mowa w Starym Testamencie, czego przyk³adem jest choæby szyderstwo Eliasza
wypowiadane pod adresem pogañskich proroków: Wo³ajcie g³oniej, bo to bóg! Wiêc
mo¿e zamylony albo jest zajêty, albo udaje siê w drogê. Mo¿e on pi, wiêc niech siê
obudzi! (1 Krl 18, 27). Zawartoæ idei Boga nie jest u Judyckiego dok³adnie podana,
zatem i Bóg, i idea Boga traktowani s¹ intuicyjnie, co ju¿ mo¿e siê wydaæ podejrzane dla
epistemologa. Z kolei, gdyby Autor dok³adniej scharakteryzowa³ zawartoæ idei Boga,
to móg³by siê naraziæ na zarzut, ¿e opisuje przedmiot (poznania), którego istnienie dopiero zamierza w DO udowodniæ (por. s. 20). Problem le¿y w tym, ¿e w³aciwie nie
mo¿emy wiedzieæ, konstruuj¹c DO, ¿e chodzi o realnego Boga, o ile nie odwo³ujemy
siê do jakich naszych przekonañ, co do istnienia realnego Boga (mamy pewne religijne
przekonania i chcemy je wzmocniæ tego typu dowodem  taka zreszt¹ by³a intencja w.
Anzelma). Jednak¿e, jeli posiadamy tego typu przekonania, to nale¿a³oby przed konstrukcj¹ DO uzasadniæ je od strony czysto epistemologicznej, czego Judycki nie czyni.
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¿adnej idei Boga  i co wtedy? Czy w tym ostatnim przypadku stwierdzimy, ¿e
dany umys³ tak naprawdê nosi w sobie ideê Boga (g³êboko ukryt¹), a jedynie nie
potrafi do niej dany podmiot dotrzeæ?
Nie mówiê tu o kwestii czysto psychologicznej, lecz stricte epistemologicznej (choæ, rzecz jasna, ma ona tak¿e wydwiêk metafizyczny): albo Bóg (jak chce
Kartezjusz) wszczepi³ w ka¿dy ludzki umys³ (transcendentaln¹) ideê Boga, albo
nie. Jeli nie, to taka idea mo¿e byæ tylko konstruktem cz³owieka  wtedy za
DO wisi w pró¿ni. Mo¿e wszak zachodziæ sytuacja, w której cz³owiek, maj¹c zdolnoæ do idealizowania pewnych treci odkrywanych w poznaniu, modeluje na przyk³ad strukturê w³asnego umys³u, konstruuj¹c ideê Boskiego umys³u, podczas gdy
tak naprawdê jest to idea wyidealizowanego umys³u. O idei Boskiego umys³u
mo¿na by z kolei mówiæ zasadnie, gdybymy dysponowali jakim poznaniem tego
Boskiego umys³u29 (wydaje siê, ¿e na takiej zasadzie mo¿emy odczytywaæ pisma
w. Augustyna czy w. Tomasza nt. Boskiego umys³u30). Trudno sobie wyobraziæ
odwo³ywanie siê do przedmiotu, którego struktury siê w ogóle nie zna. Ponadto
za³o¿enie, ¿e nasz umys³ jest analogicznie skonstruowany do umys³u Bo¿ego (dlatego choæby jego idealizacja jest mo¿liwa) wymaga³oby tak¿e jakiego dowodu 31.
Podobieñstwa miêdzy struktur¹ naszego umys³u a struktur¹ Boskiego umys³u mo¿e
wszak nie byæ w ogóle.
Sprawy komplikuj¹ siê szczególnie, gdy Autor umieszcza DO w kontekcie
koncepcji GS32. Nie zauwa¿a on bowiem, ¿e g³ówne przes³anie GS podwa¿a wiarygodnoæ jakichkolwiek naszych s¹dów poznawczych  o czym wiadczy traktowanie zdania wyra¿aj¹cego DO jako zdania wyj¹tkowego czy wyró¿nionego

29
Stêpieñ pisze wprost: Bóg jako osobowy byt absolutny nie jest bezporednim przedmiotem naszego naturalnego poznania. Nie jawi siê te¿ jako poredni przedmiot poznania osi¹ganego w naukach szczegó³owych (Filozofia poznania..., s. 124).
30
Nie ma jednak w¹tpliwoci, ¿e obaj filozofowie dysponowali dowiadczeniem mistycznym  nieosi¹galnym dla zwyk³ego epistemologa.
31
Jednym z takich dowodów by³oby pokazanie ontycznej genezy ludzkiego umys³u,
tzn. pochodzenia od umys³u Bo¿ego  innymi s³owy, uznanie Boga za Stwórcê (a nawet
za Ojca).
32
Ten¿e sceptycyzm jest pojmowany doæ szeroko, gdy¿ Judycki wlicza doñ zarówno
kartezjañsk¹ hipotezê z³oliwego demona (hZD), jak i hipotezê mózgów w laboratorium (hML). Nie wydaje siê, by takie zestawienie by³o w pe³ni uzasadnione, gdy¿ hZD
mo¿emy zinterpretowaæ jako DO na istnienie wszechmocnego z³ego Boga (DO à rebours), ponad którym nic ju¿ nie istnieje, za hML jako hipotezê g³osz¹c¹ trwanie
mrocznego eksperymentu obejmuj¹cego ca³y nasz wiat ³¹cznie z nami, ale niewykluczaj¹c¹ mo¿liwoci istnienia (jakiego) Boga (mimo to) (por. s. 27).
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(sporód innych zdañ naszego jêzyka)33. W ten sposób Judycki niejako przywraca referencjalnoæ jakiemu fragmentowi naszego jêzyka, zapominaj¹c chyba, ¿e
referencjalnoæ ta zosta³a zniesiona tez¹ GS34. Co wiêcej, wed³ug Autora, to w³anie DO (w postaci choæby zdania Istnieje istota najdoskonalsza) obala tezê GS35.
Nale¿a³oby zatem s¹dziæ, ¿e mamy do czynienia z nastêpuj¹cym wnioskowaniem:
1) DO, 2) jeli DO jest prawdziwy (a zak³adamy, ¿e tak), to nasze poznanie jest
prawdziwe, czyli ~hML, 3) ~hML, wiêc 4) wiat jest taki, jaki jest (teza realizmu
metafizycznego i epistemologicznego)36. Judycki nie podaje jednak ¿adnego epistemologicznego uzasadnienia dla tezy g³osz¹cej, ¿e prawdziwoæ DO ma implikowaæ prawdziwoæ ludzkiego poznania  wy³¹cznie metafizyczne37.
Ponadto (zak³adaj¹c, ¿e moja rekonstrukcja jest w³aciwa), jeli prawdziwa
by³aby implikacja 1) → 2), tj. DO → ~hML (co moglibymy prze³o¿yæ jako Jeli
istnieje Bóg, to nie jestemy mózgami w laboratorium), to transpozycja tej implikacji równie¿ musia³aby byæ prawdziwa, czyli hML → ~DO (tj. Jeli jestemy mózgami w laboratorium, to Bóg nie istnieje). Autor twierdzi jednak, ¿e nie, podkrelaj¹c, ¿e: Gdyby nawet moje myli nie by³y w rzeczywistoci moimi mylami, to nawet
wtedy dowód ontologiczny jest poprawny i spe³nia swoj¹ rolê. Nale¿a³oby wiêc
odczytywaæ tezê Judyckiego jeszcze inaczej  metafizycznie najmocniej: Niemo¿liwe, ¿eby Bóg nie istnia³38.

Por. s. 21.
Autor podkrela, ¿e jest to sytuacja bardzo specyficzna semantycznie, a wrêcz semantycznie unikalna. Oczywicie, Bóg jest warunkiem mo¿liwoci wszystkich zdañ i czegokolwiek w ogóle, lecz tylko w wypadku tego zdania Jego istnienie wynika w powy¿szy sposób z tego zdania, podczas gdy w wypadku ka¿dego innego zdania wynika co
najwy¿ej pewna koniecznoæ mylowa (s. 21).
35
Podrozdz. 8.
36
Por. s. 23.
37
Por. s. 23: Tylko Bóg mo¿e zagwarantowaæ, ¿e wszystko jest mniej wiêcej tak, jak
siê nam, ludziom wydaje. (Czy nie jest to teza okazjonalizmu à la N. Malebranche?).
38
Do takiej interpretacji sk³aniaj¹ nastêpuj¹ce uwagi: Gdyby nie istnia³y ¿adne podmioty myl¹ce i gdyby nie istnia³ wiat przestrzenno-czasowych przedmiotów [...] to
dowód ontologiczny i tak zachowywa³by swoj¹ poprawnoæ  (s. 27) oraz Bóg musi
istnieæ (18). Jednak¿e wydaje siê, ¿e do uznania zdania Niemo¿liwe, ¿eby Bóg nie istnia³
(o ile nie poruszamy siê na gruncie teologii chrzecijañskiej np.) za prawdziwe powinnimy podaæ jakie warunki jego prawdziwoci, typu Gdyby Bóg nie istnia³, to prawdziwa
mog³aby byæ hML, albo wiat by³by chaosem, albo nie istnia³yby podmioty poznania itp., tymczasem Autor podaje warunek taki, ¿e: nie da³oby siê sformu³owaæ DO (por.
s. 22).
33
34
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Poni¿ej spróbujê wykazaæ, ¿e prawdziwoæ naszego poznania mo¿na zagwarantowaæ bez powo³ania siê na DO. Za³ó¿my, ¿e prawd¹ jest hML39. Postawmy siê
jednak na chwilê w roli podmiotu eksperymentuj¹cego (czy z³oliwego demona)40, tj. PE. Móg³by on zaplanowaæ swój eksperyment nastêpuj¹co: skonstruujê
takie warunki, by tamte podmioty mog³y je rozpoznaæ i postawiæ hML41. Innymi
s³owy: skonstruujê tak ich umys³y i ich wiat, by mogli poznaæ prawdê o swej
niespecjalnie korzystnej ontycznie sytuacji. Znaczy to, ¿e podmioty poddawane
eksperymentowi dysponuj¹ pewn¹ swobod¹ poznania, czyli nie s¹ w pe³ni sterowane przez PE (i jego instrumentarium)42.
W jaki sposób PE móg³by sterowaæ (nieszczêsnymi) mózgami w laboratorium? Móg³by na przyk³ad sterowaæ 1) formami poznawczymi (typu np. obiekty
przestrzenne), 2) treciami poznawczymi (typu np. kwitn¹ce jab³onie na ulicach
mojego miasta) oraz 3) zarówno pierwszymi, jak i drugimi. Tego rodzaju zabiegi
wymaga³yby nie tylko wgl¹du w umys³y podmiotów (by sprawdziæ, czy prawid³owo
przebiega eksperyment), ale te¿ albo rejestracji bezporedniego przekazu wiata
w celu jego transmisji, albo bezporedniego przekazu owego wiata z umys³u
PE43. Jednak¿e, nie wchodz¹c w dalsze szczegó³y opisu tego uniwersum, problem
prawdziwoci naszego poznania sprowadza³by siê do stwierdzenia, ¿e nieprawd¹
jest, ¿e wiat istnieje realnie, prawd¹ za jest, ¿e to, co nazywamy wiatem jest tylko
i wy³¹cznie przekazywane do naszych umys³ów. Zmieni³yby siê kwestie zwi¹zane
z kategoryzacj¹ pewnych pojêæ i poznañ, ale na pewno budowanie prawdziwociowej teorii by³oby mo¿liwe ze wzglêdu na prawdziwoæ naszego poznania44.
Jelibymy wzmocnili hML tak, ¿e nadalibymy jej status s¹du koniecznociowego,
to paradoksalnie mielibymy typ wynikania analogiczny jak u Judyckiego: 1) mo¿liwe,
¿e hML, 2) jeli 1) i jeli nie dysponujemy ¿adnym dowodem przeciwko prawdziwoci
1), to konieczne, ¿e hML.
40
Aczkolwiek, jak ju¿ wspomnia³em (przyp. 27), mo¿na by³oby mówiæ o odmiennych
uniwersach generowanych przez koncepcjê kartezjañsk¹ i putnamowsk¹. Judycki
w swoim artykule bierze pod uwagê g³ównie hML, wiêc i ja bêdê siê jej trzyma³.
41
Wydaje siê to oczywiste, skoro jestemy zdolni do postawienia na serio hML.
42
Ewentualnie PE podpowiada tym¿e podmiotom (niektórym, np. uwa¿aj¹cym siê za
filozofów) jak naprawdê z nimi jest. Równie dobrze mo¿e jednak nie podpowiadaæ,
tylko obserwowaæ przebieg eksperymentu.
43
W tym przypadku podmioty te mia³yby do czynienia z wnêtrzem umys³u PE. Abstrahujemy tu od mo¿liwych ograniczeñ technicznych tego typu eksperymentu.
44
Konstrukcja teorii o takim uniwersum wymaga³aby ustalenia m.in. 1) korelacji miêdzy mózgami w laboratorium a PE, 2) na czym polega eksperyment, 3) czy istniejemy
wiecznie, czy nie, 4) czy nasze istnienie to te¿ transmisja, 5) jak ta transmisja przebiega itp.
39
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Za³ó¿my jednak, ¿e GS poci¹ga za sob¹ permanentne zwodzenie, tzn. ¿e PE
dba o to, bymy nie poznawali prawdziwie. Gdyby tak faktycznie by³o, nie bylibymy w stanie osi¹gn¹æ poznania ogólnego45, a przecie¿ z takim poznaniem mamy
do czynienia. Mo¿na by wiêc za³o¿yæ na koniec, ¿e PE nie zwodzi nas nieustannie,
tylko od czasu do czasu. Wtedy jednak mo¿liwe jest osi¹gniêcie i poznania ogólnego, i prawdziwego (zatem wracamy do pierwszego, proponowanego wy¿ej przeze
mnie, rozwi¹zania).
Jak jednak wygl¹da sytuacja z ide¹ Boga w uniwersum generowanym przez
hML? Czy w takim uniwersum Bóg nie móg³by istnieæ? Móg³by, oczywicie, ale
nie jako element transmisji nadzorowanej przez P E, lecz jako byt radykalnie transcendentny wobec tego, co transmitowane i, rzecz jasna, zupe³nie niezainteresowany naszym losem46. W zale¿noci od tego, czy zachodzi³aby prawdziwoæ naszego
poznania, czy nie  nasza idea Boga by³aby prawdziwa lub zupe³nie b³êdna, ale
dotyczy³aby jedynie Boga mo¿liwego.
Proponujê, by tezê GS zinterpretowaæ pozytywnie (nie nihilistycznie) jako
tezê o epistemicznej niesamodzielnoci ludzkiego poznania. Sceptycy g³osz¹ po
prostu, ¿e nasze poznanie jest zewnêtrznie zdeterminowane (stymulowane, zak³ócane itp.), tzn. istniej¹ inne czynniki, które bior¹ w nim udzia³, ale czynników tych nie mo¿emy o w³asnych si³ach wyeliminowaæ i opisaæ, za naszego
poznania nie mo¿emy skorygowaæ47. Mówi¹c jeszcze inaczej: poznanie dokonywane przez podmiot P1 jest zale¿ne od poznania nieznanego podmiotu P x, który
ingeruje w akty poznawcze P1.
Zauwa¿my jednak, ¿e tezie o epistemicznej niesamodzielnoci naszego poznania mo¿na nadaæ interpretacjê dogmatyczn¹ (przyj¹æ j¹ bez dowodów lub nadaæ
jej status tezy quasi-metafizycznej, tak jak to robi¹ sceptycy globalni) albo umiarkowan¹, zgodnie z któr¹ nie zdobywamy wiedzy o wiecie sami, nie poznajemy
wiata sami, lecz w porozumieniu z innymi podmiotami poznania, modyfikuj¹cymi
(pozytywnie lub negatywnie) to, jak spostrzegamy48 oraz to, co spostrzegamy.

Poznanie ogólne wymaga pewnej powtarzalnoci zjawisk, procesów, obiektów, a zatem zachodzenia pewnych regularnoci strukturalnych w tym, co nazywamy wiatem.
To, co poznajemy nie podlega permanentnym zmianom czy dezintegracji.
46
Tak, jak my nie interesujemy siê losem jakiego mrowiska gdzie w Puszczy Kampinoskiej. Nie trzeba chyba dowodziæ, ¿e (obcy) Bóg z uniwersum generowanego przez
hML nie by³by Bogiem chrzecijan.
47
Por. te¿ A.B. Stêpieñ, Czy rozum ma szanse siê obroniæ?, [w:] ten¿e, Studia..., s. 238
245.
48
Np. rodzice modyfikuj¹ pracê narz¹dów wzrokowych u rozwijaj¹cego siê niemowlêcia.
45
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Powy¿szej wersji dowodu ontologicznego mo¿na by zarzuciæ, ¿e polega na
pewnym tricku argumentacyjnym, którego celem jest wyjcie poza mylenie czy
poza pojêcia, pisze Autor nieco ¿artobliwie. Trick jednak polega na tym, ¿e DO
Judyckiego w kontekcie tezy GS mo¿e nas doprowadziæ jedynie do mo¿liwego
Boga, nigdy za do realnego49 (skoro nie mamy dostêpu poznawczego do jakiejkolwiek realnoci), Autor natomiast upiera siê przy metafizycznej interpretacji DO.
Judyckiego teoria bytu wyra¿a siê zreszt¹ nie tylko mocn¹ (metafizycznie)
interpretacj¹ DO, ale te¿ mówieniem o istnieniu Boga na zasadzie Jego ontycznej
inherencji w egzystowaniu wszelkich obiektów realnego wiata oraz generowaniu
przez Niego wszelkich mo¿liwoci50, w tym tak¿e mo¿liwoci metafizyki. Nie trzeba chyba dowodziæ, ¿e te konkluzje nie wynikaj¹ wprost z DO. Co wiêcej, DO
niesie dla Autora tak wiele metafizycznego optymizmu, ¿e jest on w stanie nawet
przewidywaæ nieuchronny koniec eksperymentu (vide hML) oraz uwiadomienie
sobie przez eksperymentatorów ich skoñczonoci 51. Ale gdyby hML by³a prawd¹, to ten optymizm by³by zupe³nie nieuzasadniony i przedwczesny, poniewa¿ mo¿liwy Bóg istniej¹cy gdzie poza ca³ym eksperymentem nie mia³by nic wspólnego
ani z Bogiem w. Anzelma, ani Judyckiego.

Podsumowanie

Rozwijaj¹c filozofiê chocia¿by w ramach badañ epistemologicznych jestemy zdani na si³y naszego umys³u i na wzajemne porozumienie miêdzy nami a innymi poznaj¹cymi podmiotami. Jeli w tych¿e warunkach nie potrafilibymy ustaliæ kryteriów prawdziwoci naszego poznania, to DO ani odrobinê nie poprawi³by
naszej ontycznej i epistemicznej sytuacji. Autonomicznie rozumiana teoria poznania zapocz¹tkowana monumentalnymi pracami Husserla pozwala pokonaæ (zarówPodobn¹ myl (choæ implicite) wyra¿a Stêpieñ, mówi¹c o dwóch sposobach uprawiania filozofii Boga, z których ten prowadz¹cy do realnego Boga mo¿e byæ uprawomocniony jedynie ogóln¹ teori¹ bytu (Filozofia poznania..., s. 123). Dodaje te¿, ¿e wszelkie odrywanie rozwa¿añ o Bogu od ca³oci metafizyki jest rezygnacj¹ z czysto poznawczej i racjonalnej postawy wobec zagadnienia Boga (jw., s. 124). Natomiast klasycznie
uprawiana metafizyka programowo odrzuca sceptycyzm (jw. s. 125) (co zupe³nie k³óci
siê ze strategi¹ argumentacyjn¹ Judyckiego). Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e to teoria
poznania ocenia wartoæ poznawcz¹ metafizyki (jw. s. 125), a nie odwrotnie.
50
Przypomina to jedn¹ z tez tomizmu egzystencjalnego, por. A.B. Stêpieñ, Wartoci
poznawcze w ujêciu wspó³czesnej teorii tomistycznej, w: ten¿e, Studia..., s. 232.
51
Por. s. 27.
49
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no metafizyczny, jak i epistemologiczny) irracjonalizm sceptycyzmu poprzez wykazanie mo¿liwoci zachodzenia prawdziwociowego poznania bez wzglêdu
na strukturê wiata52. W takiej z kolei sytuacji postawiona przez Judyckiego kwestia DO powinna zostaæ rozwa¿ona zupe³nie na nowo z uwzglêdnieniem metodologicznego postulatu zastosowania redukcji transcendentalnej 53. Nale¿a³oby bowiem
wzi¹æ w nawias jakiekolwiek dotychczasowe nauki o Bogu i doniesienia innych
podmiotów na temat Boga i drog¹ rozwa¿añ ejdetycznych oraz konstytutywnych
wykazaæ: 1) jak mo¿liwa jest manifestacja Bo¿ej obecnoci podmiotowi poznania
oraz 2) jak istnienie Boga faktycznie manifestuje siê w naszej wiadomoci54. Jest
to jednak obszar badañ dopiero do zbadania, jak s¹dzê.

52
Sam fakt, ¿e mo¿emy ustalaæ równe warianty wiata dowodzi, ¿e nasz umys³ nie
pracuje na uwiêzi.
53
Por. E. Husserl, Idea fenomenologii..., s. 18.
54
Byæ mo¿e nie nale¿a³oby wtedy mówiæ o DO, a raczej o dowodzie epistemologicznym.
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STANIS£AW JUDYCKI

BÓG I DOWÓD

Uwagi Paw³a Przywary poruszaj¹ ogromn¹ iloæ podstawowych problemów filozoficznych, a st¹d ustosunkowanie siê do nich musia³oby przybraæ postaæ obszernego traktatu, co w oczywisty sposób nie jest tu mo¿liwe. Uwagi te ukazuj¹ równie¿, jak skomplikowan¹ rzecz¹ jest filozofia. Ograniczaj¹c siê do mo¿liwie skondensowanej odpowiedzi, chcia³bym wskazaæ na nastêpuj¹ce kwestie.
Dowód lub argument ontologiczny ma bardzo bogat¹ tradycjê, w ramach której przewa¿aj¹ przeciwnicy jego konkluzywnoci nad zwolennikami. Pisz¹c swoj¹
polemikê, Przywara stan¹³ w szrankach przeciwników. Wydaje mi siê, ¿e g³ówny
zarzut, który sformu³owa³ przeciwko temu rozumowaniu, polega na tym, i¿ wykazuje ono, jak sam pisze, mo¿liwego Boga, lecz nie Boga realnego. Nie jest to
najbardziej szczêliwe sformu³owanie najstarszego zarzutu wobec wartoci tego
dowodu, zarzutu, który stwierdza, ¿e nie ma przejcia od idei Boga do jego faktycznego istnienia. W ten jednak sposób Autor polemiki w ogóle nie podj¹³ g³ównego
problemu, gdy¿ aby go podj¹æ, musia³by albo skonfrontowaæ swój zarzut z t¹ interpretacj¹ dowodu, któr¹ przedstawi³em w moim artykule, czego nie uczyni³, albo
musia³by powtórzyæ zarzuty, które pojawi³y siê dziejach dyskusji na ten temat, czego te¿ nie uczyni³. Tak wiêc rdzeñ rozumowania nazywanego dowodem lub argumentem ontologicznym w polemice Przywary nie zosta³ podjêty, a skoncentrowa³
siê on wprawdzie na sprawach istotnych, lecz nie na kwestii zasadniczej. Ci¹gle
wiêc mogê obstawaæ przy tym, ¿e moja interpretacja dowodu ontologicznego ukazuje go jako rozumowanie poprawne.
Jak¹ ide¹ Boga operuje dowód ontologiczny? Otó¿ operuje on filozoficzn¹
ide¹ (lub filozoficznym pojêciem) Boga, a wiêc ani ide¹ religijn¹, bo tych jest wiele, jak równie¿ nie ide¹ potoczn¹, poniewa¿ tych równie¿ jest wiele. Filozoficzn¹
ide¹ Boga to znaczy ide¹ istoty najdoskonalszej. Podobnie jest w innych dyscyplinach wiedzy, gdy¿ na przyk³ad matematycy lub fizycy nie pos³uguj¹ siê potocznymi pojêciami trójk¹ta czy si³y, lecz pojêciami, które sami konstruuj¹. W odniesieniu do idei najdoskonalszej istoty pojawia siê trudnoæ, o której Autor polemiki nie
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wspomina, jakie intuicje aksjologiczne kieruj¹ nami, gdy konstruujemy tak¹ ideê.
Kwestiê tê podejmujê w artykule pt. Co wiemy o istocie dobra?, który teraz jest
przygotowywany do druku. Okrelone intuicje aksjologiczne s¹ za³o¿one w ramach
rozumowania przedstawionego przez w. Anzelma i Kartezjusza, lecz samo to rozumowanie wyra¿a siê wy³¹cznie w pytaniu, czy z pojêcia (idei) najdoskonalszej
istoty wynika jej istnienie  tylko tyle i a¿ tyle! Moja interpretacja dowodu, jak
jestem przekonany, ukazuje, ¿e jest on poprawny, a wiêc ¿e w tym jedynym przypadku z samego pojêcia (idei) pewnego przedmiotu wynika istnienie tego przedmiotu. Czy jest to Bóg tej lub innej religii, jest dalsza kwestia, któr¹ czêciowo
podejmujê we wspomnianym wy¿ej artykule Co wiemy o istocie dobra?
Drugim istotnym sk³adnikiem uwag polemicznych Przywary jest opozycja
pomiêdzy epistemologi¹, któr¹  powo³uj¹c siê na A.B. Stêpnia  Autor nazywa
autonomiczn¹, a metafizyk¹ oraz teza, ¿e epistemologia, jako dyscyplina ca³kowicie autonomiczna, najpierw powinna ustaliæ, na czym polega prawdziwoæ poznania ludzkiego, a dopiero potem, tzn. pos³uguj¹c siê wiedz¹ na temat, powiedzmy,
istoty i kryterium prawdy, moglibymy próbowaæ stwierdziæ, czy prawdziwe s¹ jakiekolwiek inne tezy, a w tym tezy metafizyczne, a w tym z kolei, czy prawdziwe
jest rozumowanie nazywane dowodem ontologicznym (w jakiejkolwiek jego interpretacji). W wietle tego zarzutu mój tekst na temat dowodu ontologicznego jest
metafizyczny w tym miêdzy innymi znaczeniu, ¿e dogmatycznie zak³ada, i¿ mo¿emy poznawaæ prawdê, a wiêc w tym wypadku prawdê na temat konkluzywnoci
dowodu ontologicznego.
Otó¿ trzeba przypomnieæ, ¿e koncepcja tzw. autonomicznej epistemologii ma
swoje korzenie w metodycznym w¹tpieniu Kartezjusza i w wynikaj¹cym z niego
usytuowaniu siê filozofa w pozycji teoretycznej, w obrêbie której wszystkie mo¿liwe dane staj¹ siê wy³¹cznie danymi do rozwa¿enia, a w tym do rozwa¿enia pozostaje równie¿ hipoteza uniwersalnego z³udzenia (demon, mózgi w laboratorium).
Sam autor tego pomys³u filozoficznego, a wiêc Kartezjusz, nie widzia³ jednak innego wyjcia z tej sytuacji ni¿ w³anie argument ontologiczny, natomiast Przywara
sugeruje, ¿e w wyniku jakich badañ dokonywanych przez teoretyka poznania dadz¹ siê osi¹gn¹æ istota i kryterium prawdy, którymi potem mo¿na operowaæ tak,
aby rozstrzygaæ ro¿ne kwestie, w tym kwestiê poprawnoci dowodu ontologicznego. W tym punkcie nie mogê siê zgodziæ z Przywar¹, przy czym wspieram siê autorytetem Kartezjusza, który widzia³, ¿e nie ma innego wyjcia poza sferê wytworzon¹ przez metodyczne w¹tpienie oraz poza hipotezê uniwersalnego z³udzenia ni¿
dowód ontologiczny. Ta sytuacja teoretyczna jest jedyna: Bóg wziêty w nawias
w¹tpienia metodycznego, czy te¿ redukcji transcendentalnej w sensie Husserla (bo
to prawie to samo), o której Przywara wspomina, okazuje siê wychylaæ spoza
tego nawiasu jako ostatnia deska ratunku. Nie mogê sobie wyobraziæ takich badañ
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filozoficznych i epistemologicznych, które mog³yby w tym wzglêdzie zast¹piæ dowód ontologiczny.
Wydaje mi siê, ¿e na niezrozumieniu teoretycznego charakteru tej kwestii
polega uwaga Przywary na temat dowiadczenia Boga: oczywicie, dowód ontologiczny nie ma nic wspólnego z mo¿liwoci¹ bezporedniego dowiadczania Boga
i Jego (niektórych) atrybutów, czy to dowiadczenie nazwiemy mistycznym, religijnym, czy filozoficznym.
W kontekcie dyskutowanej problematyki zupe³nie nie widzê, w jaki sposób
redukcja transcendentalna Husserla mog³aby stanowiæ narzêdzie umo¿liwiaj¹ce
rozwi¹zanie g³ównego problemu, którym jest zagadnienie uniwersalnego sceptycyzmu. Niestety Autor polemiki nie podaje jakichkolwiek przyk³adów, jak rozwa¿ania Husserla mog³yby rozstrzygn¹æ kwestiê uniwersalnego z³udzenia, ale sugeruje,
¿e jest to jako mo¿liwe  ale jak?
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CZY MO¯EMY SPAÆ SPOKOJNIE?

Daniel C. Dennett, Sweet Dreams. Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness, Cambridge: MIT Press 2005, ss. XIII+199*.

Przedmowa do tej zwiêz³ej ksi¹¿ki Dennetta rozpoczyna siê od s³ów: Kilka lat
temu poproszono mnie o napisanie przegl¹dowej recenzji najnowszych teoretycznych prac dotycz¹cych wiadomoci, bêd¹cych dzie³em autorów z ró¿nych dziedzin, od fizyki kwantowej i chemii, poprzez neuronaukê i psychologiê, do filozofii
i literatury. Pobie¿ne przejrzenie dobrych, nowych ksi¹¿ek ustawionych na szczycie mojego rega³u (dzi, 28 stycznia 2004 roku, jest ich 78, a s¹ tylko ksi¹¿kami na
ten temat) przekona³o mnie, ¿e powinienem z tego zadania zrezygnowaæ. By³a to
burzliwa dekada, tak ha³aliwa, ¿e niektórzy ludzie pisz¹ ksi¹¿ki o tym zgie³ku.
Dok³adam swoj¹ ksi¹¿kê do tej powodzi w ramach odroczonej konserwacji mojego
w³asnego stanowiska (s. IX).
Dennett ma niew¹tpliwie racjê, i¿ problematyk¹, która zdominowa³a wspó³czesne badania z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych, jest zagadnienie
wiadomoci. Bez wiêkszych zastrze¿eñ mo¿na siê równie¿ zgodziæ z nim co do
tego, ¿e nie jest ³atwo wy³owiæ najciekawsze prace autorów, którzy maj¹ co wiêcej

*
W zwi¹zku z tym, ¿e ju¿ po przyjêciu recenzji do druku ukaza³ siê polski przek³ad,
Daniel C. Dennett, S³odkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o wiadomoci, t³um. M. Mi³kowski, Warszawa: Prószyñski i S-ka 2007, wszystkie cytaty z recenzowanej ksi¹¿ki podajê we w³asnym t³umaczeniu.
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do powiedzenia na temat wiadomoci ani¿eli tylko odtwarzanie najbardziej dononych g³osów w ca³ej tej rozleglej dyskusji.
Mo¿na zapytaæ: O co tyle ha³asu? Przecie¿ ka¿dy wie, czym jest wiadomoæ, bo ka¿dy ma wiadomoæ. W 1991 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka Dennetta, w której przedstawi³ on swoje spojrzenie na problem wiadomoci. Jej znamienny tytu³
Consciousness Explained (wiadomoæ wyjaniona) nie pozostawia wiele w¹tpliwoci  Dennett jest przekonany, i¿ na temat wiadomoci zasadniczo nie ma ju¿
powodu dyskutowaæ. Skoro jest to prawd¹, to dlaczego problematyka wiadomoci
wci¹¿ cieszy siê tak ¿ywio³owym zainteresowaniem, na które Dennett zwraca uwagê w przedmowie do swojej najnowszej ksi¹¿ki? Po co sam, po 14 latach, podejmuje tê problematykê, skoro nie ma nic nieodkrytego, czy nic do wyjanienia w zjawisku wiadomoci? Sporo z ha³asu, o którym wspomina Dennett, wi¹¿e siê z teori¹ wiadomoci, któr¹ wy³o¿y³ w Consciousness Explained. Model wielokrotnych
szkiców (Multiple Drafts Model), jak mo¿na by okreliæ tê teoriê w jêzyku polskim, porównuje wiadomoæ do szkicowej wersji artyku³u, któr¹ autor nieustannie poprawia. Nie istnieje jedna, ostateczna czy najbardziej w³aciwa wersja artyku³u, jakim, w tej metaforyce, jest wiadomoæ. Kontrowersyjny pogl¹d Dennetta,
odbieraj¹cy wiadomoci jej wyró¿nion¹ pozycjê centrum dowodzenia procesami
i stanami mentalnymi, podwa¿aj¹cy uprzywilejowany do niej dostêp, a zatem ostatecznie odbieraj¹cy jej ca³¹ tajemniczoæ i powagê, wywo³a³ seriê krytyki, która do
dnia dzisiejszego nie cichnie. Zbiór artyku³ów Sweet Dreams. Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness jest g³osem obrony modelu wielokrotnych
szkiców. Dennett proponuje równie¿ drobne modyfikacje tej wersji swojej teorii
wiadomoci, które nie s¹ zupe³nie nowe, gdy¿ prezentowa³ je przy okazji rozmaitych wyk³adów i w artyku³ach publikowanych po ukazaniu siê ksi¹¿ki Consciousness Explained.
Proponujê przyjrzeæ siê poprawkom, które wprowadza Dennett w ksi¹¿ce
Sweet Dreams do modelu wielokrotnych szkiców (MWS). Na pocz¹tek omówiê
jedno z kluczowych za³o¿eñ MWS, a mianowicie ideê heterofenomenologii. Jak
pisze Dennett: Przechodzenie z perspektywy trzecioosobowej do perspektywy
pierwszoosobowej jest proszeniem siê o k³opoty. Nie masz ¿adnych danych, które
nie by³yby ju¿ dostêpne nam wszystkim z perspektywy trzecioosobowej i ryzykujesz, ¿e bêdziesz szuka³ wiatru w polu usi³uj¹c uchwyciæ wiadome prze¿ycia, o których tylko ty s¹dzisz, ¿e je masz (Dennett 2005, s. 4950). Wydaje siê jednak,
wbrew Dennettowi, ¿e istniej¹ specyficzne prze¿ycia wiadome, dane wy³¹cznie
z perspektywy pierwszoosobowej. Bez nich bylibymy istotami, które w literaturze
filozoficznej s¹ okrelane jako zombi. David Chalmers, uwa¿aj¹cy, ¿e wyobra¿alnoæ zombi niesie ze sob¹ powa¿ne konsekwencje dla mo¿liwoci stworzenia adekwatnego wyjanienia zjawiska wiadomoci, opisuje je w nastêpuj¹cy sposób:
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Zombi mo¿e byæ istot¹ molekularnie identyczn¹ ze mn¹ lub z ka¿dym z nas. Marównie¿ identyczne treci mentalne, stany funkcjonalno-behawioralne oraz przekonania. Jedyna ró¿nica miêdzy nami a zombi polega na tym, ¿e gdy zombi jest
przekonane o tym, ¿e jest mu zimno, albo ¿e widzi co czerwonego itp., nie ma ono
bezporedniego wiadectwa uzasadniaj¹cego te przekonania. W przeciwieñstwie
do zombi jestemy przekonani o tym, ¿e jest nam zimno dlatego, ¿e mamy bezporednie wiadectwo na rzecz tego przekonania  jest nim odczuwanie przez nas
zimna. Zombi nie czuje niczego, gdy¿ zombi nie jest istot¹ wiadom¹1. Skoro mo¿emy wyobraziæ sobie zombi, tj. skoro jest rzecz¹ logicznie mo¿liw¹, ¿e organizm
sprawiaj¹cy wra¿enie wiadomego w rzeczywistoci nie ma pierwszoosobowego
wgl¹du w swoje stany mentalne, oznacza to, i¿ wyjanienia udzielane w ramach
heterofenomenologii s¹ nieadekwatne. Co wiêcej, nie dotycz¹ wcale tego, co mia³o
stanowiæ przedmiot ich zainteresowania  nie s¹ wyjanieniem zjawiska wiadomoci tylko innych stanów i innych procesów mentalnych.
Dennett nie podziela obaw Chalmersa i innych zwolenników idei wyobra¿alnoci zombi. Zauwa¿my, powiada Dennett, ¿e zombi jest przekonane o tym, i¿ ma
bezporednie wiadectwo swoich dowiadczeñ, na przyk³ad tego, ¿e jest mu zimno. Wydaje siê wiêc, ¿e zdaniem Chalmersa to przekonanie ¿ywione przez zombi
jest fa³szywe. Pisze on, ¿e zombi nie ma takich samych przekonañ jak my, poniewa¿ wiadomoæ odgrywa istotn¹ rolê w konstytuowaniu siê treci propozycjonalnych dotycz¹cych w³asnych dowiadczeñ. Dennett uwa¿a, ¿e wiadomoæ nie odgrywa ¿adnej roli w przypadku przekonañ o swoich dowiadczeniach, gdy¿ zombi
 wedle za³o¿enia Chalmersa  jest w stanie stwierdziæ, i¿ jest mu na przyk³ad
zimno. Nawet jeli jego «przekonania fenomenologiczne» przestan¹ nagle byæ
przekonaniami fenomenologicznymi, on nie bêdzie mia³ o tym pojêcia. Nie bêdzie
zdawa³ sobie sprawy z tego, ¿e jego przekonania nie s¹ ju¿ przekonaniami fenomenologicznymi (s. 49).
Mo¿na ulec wra¿aniu, ¿e kwestiê zombi mog³aby rozwi¹zaæ koncepcja oparta nie na idei heterofenomenologii, ale empatii albo pewnego rodzaju zaufaniu, tj.
na raportach introspekcyjnych. Zreszt¹ na przyk³ad Alvin Goldman zarzuca heterofenomenologom, i¿ rzeczywista metoda stosowana przez nich w celu wyjanienia
zjawiska wiadomoci opiera siê w du¿ej mierze w³anie na wiedzy introspekcyjnej, a zatem na ufnoci raportom z przebiegu dowiadczeñ. Z kolei Francisco Varela i Jonathan Shear widz¹ potrzebê uwzglêdnienia empatycznego udzia³u eksperymentatora w raportach badanego podmiotu. Dennett szybko rozprawia siê zarówno
z oskar¿eniem sformu³owanym przez Goldmana odnonie do rzekomej niekon1

95.

D. Chalmers, The Conscious Mind, New York: Oxford University Press 1996, s. 94
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sekwencji heterofenomenologów, jak i z zasadnoci¹ postulatu koniecznoci wprowadzenia empatii do metody analizowania wiadomoci.
W odpowiedzi na zarzut Goldmana Dennett przytacza eksperymenty, które
pokazuj¹, ¿e czêsto osoby sk³adaj¹ce raporty introspekcyjne w rzeczywistoci nie
wiedz¹, o czym mówi¹. Na przyk³ad, gdy ich zadanie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób odgadli, ¿e pewna skomplikowana bry³a narysowana w danej pozycji jest t¹ sam¹ bry³¹, co narysowana w innej pozycji, odpowiadaj¹, ¿e obrócili pierwsz¹ bry³ê o dany k¹t przed oczami swojego umys³u. Tymczasem jest rzecz¹ niemo¿liw¹, by uda³o im siê to zrobiæ w czasie, w którym wykonali swoje zadanie. Wnioskuje siê zatem, ¿e wydawa³o im siê, i¿ dokonuj¹ obrotu
bry³y, podczas gdy pos³ugiwali siê zupe³nie inn¹ umiejêtnoci¹. Nie powinnimy
ufaæ introspekcji  konkluduje Dennett. Jeli chodzi o empatiê, Dennett równie
szybko deprecjonuje to pojêcie. Gdy siê zastanowiæ, czym dok³adnie jest wspó³odczuwanie przez badacza wiadomych stanów mentalnych innej osoby, to okazuje siê, ¿e mamy raczej do czynienia z interpretacj¹ z perspektywy podmiotu intencjonalnego. St¹d wra¿enie empatii.
Zatrzymajmy siê przy tym w¹tku przez chwilê. Zauwa¿my, ¿e odpowied
Dennetta na zarzut Goldmana ma postaæ argumentu, który mo¿emy nazwaæ argumentem z niekompetentnego raportu introspekcyjnego. Na podstawie niektórych
raportów introspekcyjnych trzeba by uznaæ, ¿e badani s¹ w stanie dokonaæ obrotu
bardzo skomplikowanej bry³y o 60° w ci¹gu jednej sekundy. Mamy prawo przypuszczaæ, ¿e myl¹ siê co do rozpoznania sposobu, w jaki dokonuj¹ identyfikacji
przedstawionego im obrazu bry³y. B³êdnie s¹dz¹, i¿ znaj¹ metodê, w oparciu o któr¹ dzia³ali w czasie eksperymentu. Udzielaj¹ zatem niekompetentnych informacji.
Dlaczego jednak przypadki, sk¹din¹d zapewne doæ liczne, niekompetentnych raportów introspekcyjnych powinny w ogóle zaprz¹taæ nam g³owê? Dlaczego powinnimy, tak jak przekonuje Dennett, wyci¹gaæ z nich jakiekolwiek wnioski na temat
(bez)u¿ytecznoci introspekcji?
Wydaje siê, ¿e Dennett ma racjê tylko wtedy, gdy argument zak³ada, ¿e tak¿e
kompetentny raport introspekcyjny z koniecznoci zawiera istotne przeinaczenia
i luki. Innymi s³owy, twierdzi³by on, ¿e badany udziela b³êdnych odpowiedzi nie
dlatego, ¿e nie ma wystarczaj¹cej wiedzy, by trafnie analizowaæ swoje dowiadczenia, lecz dlatego, ¿e inaczej jawi¹ siê one w perspektywie pierwszoosobowej, a inaczej w perspektywie trzecioosobowej. Tak na przyk³ad mo¿na by wyt³umaczyæ,
dlaczego gdy patrzymy na dwie szare linie umieszczone na pasiastym tle mamy
wra¿enie, ¿e co siê po nich porusza. Fakt ten wyjania równie¿, dlaczego twierdzimy, ¿e obracamy narysowan¹ bry³ê przed oczami umys³u. Po prostu mamy wra¿enie, ¿e tego dokonujemy. Posiadanie przez nas wra¿enia tego typu nie wynika
z braku kompetencji, lecz jest istotn¹ sk³adow¹ perspektywy pierwszoosobowej.
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Je¿eli teraz heterofenomenologia dokonuje korekty raportu introspekcyjnego formu³uj¹c pouczenia w rodzaju: twierdzisz, ¿e widzisz poruszaj¹cy siê trakt? b³¹d;
nic takiego nie widzisz; trakt pozostaje nieruchomy; masz tylko wra¿enie ruchu
wywo³ane wieloma czynnikami: ruchami ga³ek ocznych, pasiastym t³em, nawykiem interpretacyjnym itp., to nie mo¿na odmówiæ jej zas³ugi odkrywania tego,
jakim jest wiat (trakt pozostaje nieruchomy) oraz siêgania w zakamarki tego, co
Colin McGinn nazywa ukryt¹ struktur¹ wiadomoci (masz tylko wra¿enie ruchu
wywo³ane wieloma czynnikami: ruchami ga³ek ocznych, pasiastym t³em, nawykiem interpretacyjnym itp.). Wiele z tego, co wydaje nam siê, ¿e postrzegamy,
mylimy czy czujemy w rzeczywistoci jest czym innym. Wgl¹d pierwszoosobowy ma swoje ograniczenia. Skoro podmiotowi wydaje siê, ¿e co dostrzega albo ¿e
co myli czy czuje, i nie wynika to z jego niekompetencji introspekcyjnej, to powinno zastanowiæ nas, czym jest samo to wra¿enie. Heterofenomenologia dobrze
sobie radzi z wyjanianiem róde³ tego rodzaju b³êdów introspekcyjnych. Skoro
wyjania ich genezê, to znaczy ¿e nie eliminuje w punkcie wyjcia perspektywy
pierwszoosobowej. Zgadzam siê z Dennettem, ¿e w ramach heterofenomenologii
empatia i zaufanie do raportów introspekcyjnych zastêpowane s¹ rzeteln¹ analiz¹
wszelkich okolicznoci sk³adaj¹cych siê na dane wra¿enie. St¹d heterofenomenologia radzi sobie wietnie z przewidywaniem w rodzaju: Ka¿dy, kto patrzy na dwie
szare linie na odpowiednio przygotowanym tle i ma standardowo skonstruowany
uk³ad wzrokowy, bêdzie mia³ wra¿enie obserwowania ruchu. Nie ma potrzeby
odwo³ywania siê do empatii czy zaufania.
Przejdmy teraz do MWS. W ksi¹¿ce Consciousness Explained Dennett wyjania, ¿e Wszêdzie tam, gdzie jest wiadomy umys³, tam jest jaki punkt widzenia. Jest to jedna z naszych najbardziej fundamentalnych idei dotycz¹cych umys³u
 lub wiadomoci. wiadomy umys³ jest obserwatorem, który przyjmuje ograniczony podzbiór wszelkich informacji2. Tê ideê nazywa Dennett kartezjañskim teatrem (KT), gdy¿ wiadomoæ wyobra¿ona jest tu na wzór widza obserwuj¹cego
to, co dzieje siê na scenie. W przeciwieñstwie do modelu KT proponuje on nastêpuj¹c¹ interpretacjê tego, co dzieje siê w wiadomym mózgu: Zgodnie z modelem
wielokrotnych szkiców wszystkie rodzaje percepcji, a tak¿e wszystkie rodzaje mylenia lub aktywnoci mentalnej, s¹ realizowane w mózgu przez paralelne, wielocie¿kowe procesy interpretacji i opracowywania danych zmys³owych na wejciu.
Informacje wchodz¹ce do uk³adu nerwowego s¹ pod sta³¹ «kontrol¹ edytorsk¹»3.
Dodaje nastêpnie: Jest zawsze otwartym pytanie, czy ka¿da okrelona treæ [...]

2
3

D.C. Dennett, Consciousness Explained, London: Penguin Books 1993, s. 101.
Tam¿e, s. 111.
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pojawi siê ostatecznie jako element wiadomego dowiadczenia [...]. Ten strumieñ
treci jest tylko raczej jak narracja, ze wzglêdu na jego ró¿norodnoæ. W ka¿dej
chwili istniej¹ wielokrotne «szkice» fragmentów narracyjnych na ró¿nym etapie
edycji w rozmaitych obszarach mózgu4. Model wielokrotnych szkiców nie opiera
siê na pojmowaniu wiadomoci na wzór wiat³a, którego blask zmienia znaczenie
tego, na co pada. wiadomoæ nie jest rozumiana przez Dennetta w kategoriach
przedstawiania sobie treci mentalnych jako aktualnie danych w odró¿nieniu od
treci potencjalnie danych, albo nawet nigdy niedostêpnych wiadomoci. W mózgu zachodzi wiele procesów, których efekty bezporednio wp³ywaj¹ na sposób,
w jaki percypujemy czy mylimy. Nie znaczy to jednak, ¿e s¹ one dane podmiotowi, ¿e podmiot zdaje sobie sprawê z tego, co aktualnie kszta³tuje jego percepcjê czy
mylenie. Mimo wszystko procesy te s¹ tak samo istotne dla aktualnych dowiadczeñ podmiotu, co kartezjañskie cogito. Stanowi¹ integraln¹ czêæ tego, co okrela
siê mianem stanów fenomenologicznych.
Obecnie Dennett proponuje pewne drobne zmiany w MWS. Zmiany te s¹
raczej natury kosmetycznej. W miejsce modelu wielokrotnych szkiców wprowadza on teoriê s³awy w mózgu (fame in the brain, cerebral celebrity), przez analogiê do s³awy w telewizji, tj. s³awy, jak¹ mo¿na osi¹gn¹æ pokazuj¹c siê w rodkach
masowego przekazu. Pisze on: zasadniczy pomys³ jest taki, ¿e wiadomoæ jest
bardziej jak s³aw, ni¿ telewizja. Nie jest ona specjalnym «medium reprezentacji»
w mózgu, w które musz¹ byæ przekszta³cone zdarzenia bêd¹ce nonikami treci, po
to by sta³y siê wiadome. Polega ona raczej na tym, ¿e zdarzenia bêd¹ce nonikami
treci w mózgu osi¹gaj¹ co w rodzaju s³awy w rywalizacji z innymi d¹¿¹cymi do
s³awy (albo w ka¿dym razie potencjalnie mog¹cymi staæ siê s³awnymi) zdarzeniami (s. 160). Dodaje, ¿e wiadomoæ bardziej przypomina mo¿e jednak nie tyle
s³awê, ile wp³ywy polityczne. Stany mentalne, które nazywamy wiadomymi, s¹ po
prostu bardziej wp³ywowe ni¿ inne. Sprawuj¹ w danym momencie kontrolê nad
funkcjami cia³a, zapewniaj¹ kontakt organizmu z otoczeniem i zdaj¹ sprawê z tego,
co siê dzieje z narz¹dami wewnêtrznymi. wiadomoæ nie jest kwest¹ nonika.
Rozwa¿my przyk³ad osoby, która zostaje pokazana w telewizji. Czy z faktu, ¿e
pokazano j¹ przez piêæ minut w g³ównym wydaniu wiadomoci wynika, ¿e jest ona
s³awna, czy w ten sposób zdoby³a wp³ywy polityczne i uznanie? Oczywicie, ¿e nie
(choæ mo¿e ostatnimi czasy mo¿na mieæ co do tego uzasadnione w¹tpliwoci).
wiadomoæ nie jest istotna dlatego, ¿e przedstawia co podmiotowi, ale dlatego,
¿e to, co prezentuje podmiotowi, jest akurat wa¿ne. Licz¹ siê nastêpstwa, jakie
niesie ze sob¹ prezentowanie siê danych treci w perspektywie pierwszoosobowej,
4

Tam¿e, s. 113.
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tak jak s³awa powstaje w wyniku nastêpstw, jakie mo¿e ze sob¹ nieæ wyst¹pienie
w telewizji. wiadomoæ nie jest, zdaniem Dennetta, jak wiat³o padaj¹ce z jednego ród³a, a problem tego, w jaki sposób wyjaniæ analogiczne do s³awy, rozg³osu
czy wp³ywu politycznego zachowanie wiadomoci nazywa trudnym problemem
filozoficznym. Idea wiadomoci rozumianej jako rodzaj s³awy czy rozg³osu jest
cile powi¹zana z pojêciem roli funkcjonalnej. Jak powiada Dennett: Wa¿nym
punktem tej analogii jest to, ¿e wiadomoæ, tak jak s³awa, jest zjawiskiem funkcjonalnym: nie szata zdobi cz³owieka (s. 164)5.
Na koniec jeszcze krótka uwaga dotycz¹ca samego tytu³u ksi¹¿ki. Sweet
Dreams mo¿na rozumieæ dwojako. Albo jako ¿yczenie dla tych, którzy ni¹ swój
sen o wiadomoci pojêtej na wzór wiat³a przenikaj¹cego treci mentalne, albo
jako lekcewa¿¹ce machniêcie rêk¹ na wszystkich tych, którzy formu³uj¹ wci¹¿ nowe
zarzuty pod adresem koncepcji prezentowanej przez Dennetta. W jednym i drugim
przypadku mowa o ironicznym gecie, który w tym znajduje swoje uzasadnienie,
¿e jest podyktowany nieustaj¹cymi atakami na teoriê wiadomoci zaprezentowan¹
przez Dennetta w poprzednich pracach. Tymczasem trzeba Dennettowi oddaæ sprawiedliwoæ przynajmniej co do jednego. Opieraj¹c siê na jasnych i w du¿ej mierze
przekonuj¹cych przes³ankach, zaproponowa³ alternatywê wobec klasycznego pojêcia wiadomoci. Podwa¿aj¹c przyjête w filozofii rozumienie wiadomoci, ustawi³ siê niejako pod pr¹d panuj¹cym tendencjom wyjaniania tego zjawiska. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e dodatkow¹ zas³ug¹ Dennetta jest to, ¿e nawet tym, których swoj¹
propozycj¹ nie przekonuje, nie pozwala spaæ spokojnie.

5
Dennett u¿ywa sformu³owania handsome is as handsome does, co zwyk³o siê
oddawaæ w jêzyku polskim za pomoc¹ mo¿e niezbyt odpowiedniej konstrukcji nie szata zdobi cz³owieka.
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IRENEUSZ ZIEMIÑSKI

LUDWIG WITTGENSTEIN JAKO FILOZOF PODMIOTOWOCI

Katarzyna Gurczyñska: Podmiot jako byt otwarty. Problem podmiotowoci w pónych pismach Wittgensteina, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej: Lublin 2007, ss. 274.

Tematem recenzowanej ksi¹¿ki jest kwestia podmiotu jako bytu otwartego. Wprawdzie Katarzyna Gurczyñska zawê¿a problematykê w podtytule ksi¹¿ki, sugeruj¹c,
¿e analizy dotyczyæ maj¹ pónych pism Wittgensteina, w rzeczywistoci jednak
monografia nie ma charakteru w¹skohistorycznego, lecz tak¿e filozoficzny. Ambicj¹ Gurczyñskiej nie jest jedynie egzegeza tekstów Wittgensteina, lecz zbudowanie
podstaw ca³ociowej filozofii podmiotu w oparciu o pomys³y autora Dociekañ;
recenzowana monografia mo¿e stanowiæ do takiego przedsiêwziêcia znakomity
wstêp1.
Zdaniem Autorki przedmiotem krytyki Wittgensteina by³y trzy iluzje: iluzja
wnêtrza jako sfery ludzkiego ¿ycia psychicznego, iluzja potrzeby nawi¹zania kontaktu ze wiatem oraz iluzja zewnêtrznoci wiata wzglêdem podmiotu. Ich analiza
zawarta zosta³a w trzech kolejnych czêciach ksi¹¿ki. Pierwsza, najbardziej obszerna, dotyczy wnêtrza jako miejsca naszego ¿ycia psychicznego (rozdzia³ 3), uprzywilejowanego dostêpu do w³asnych stanów psychicznych (rozdzia³ 4), introspekcji
(rozdzia³ 5), poznania Drugiego (rozdzia³ 6), metody analogii w poznaniu Drugiego (rozdzia³ 7), odmiennoci perspektywy pierwszej i trzeciej osoby (rozdzia³ 8)
oraz to¿samoci osobowej (rozdzia³ 9). Czêæ druga traktuje o myleniu (rozdzia³
10) i woli (rozdzia³ 11) jako narzêdziach nawi¹zania kontaktu podmiotu ze wiaNale¿y zaznaczyæ, i¿ recenzowany tom jest drug¹ ksi¹¿k¹ Katarzyny Gurczyñskiej
na temat Wittgensteina. Pierwsz¹ by³a monografia Metafizyczne tezy Traktatu logiczno-filozoficznego Ludwiga Wittgensteina (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej 2000).
1
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tem, czêæ trzecia natomiast  o pojêciu prywatnego wiata (rozdzia³ 12) oraz widzeniu jako (rozdzia³ 13). Ca³oæ wywodów poprzedzona zosta³a instruktywnym
wprowadzeniem na temat za³o¿eñ koncepcji podmiotowoci (rozdzia³ 1) oraz terapeutycznej metody filozofowania (rozdzia³ 2), zakoñczona za zarysem pozytywnej koncepcji podmiotu otwartego (rozdzia³ 14).
Rozprawa stanowi  z jednej strony  inspirowan¹ Wittgensteinem fundamentaln¹ i wielow¹tkow¹ krytykê charakterystycznej dla filozofii europejskiej idei
podmiotu zamkniêtego, z drugiej  próbê nakrelenia koncepcji cz³owieka jako
podmiotu otwartego. G³ównym narzêdziem budowania owej filozofii podmiotowoci jest analiza naszych form i zachowañ jêzykowych. Punktem wyjcia jest dla
Autorki Wittgensteinowska negacja idei wnêtrza jako specyficznej przestrzeni
ludzkich stanów, procesów i aktów psychicznych, do których dostêp ma jedynie
(dziêki introspekcji) podmiot, który je prze¿ywa. Zdaniem Wittgensteina introspekcja
jest modelowana na percepcji zmys³owej przedmiotów zewnêtrznych, w zwi¹zku
z czym narzuca ideê podmiotu jako rzeczy poród innych rzeczy. Zgodnie z takim
modelem podmiot staje siê przedmiotem izolowanym od wiata, jego autorefleksja
za nie jest bynajmniej form¹ samopoznania, lecz samozagubienia. Neguj¹c ideê
wnêtrza, Wittgenstein odrzuca tak¿e istnienie uprzywilejowanego dostêpu poznawczego do w³asnych stanów psychicznych; wprawdzie jestemy inaczej otwarci dla siebie samych ni¿ dla innych, nie znaczy to jednak, bymy znali siebie lepiej
ani¿eli znaj¹ nas inni. Jest raczej odwrotnie  innych znamy lepiej ni¿ siebie, podobnie jak inni znaj¹ nas lepiej, ni¿ my sami. Mit uprzywilejowanego dostêpu skazuje ludzi na radykalne zamkniêcie i wzajemn¹ izolacjê. Taki obraz relacji miêdzyludzkich modelowany jest na mechanizmach przyrody, podczas gdy w rzeczywistoci ¿ycie ludzkie uwarunkowane jest spo³ecznie (kryteria ¿ycia psychicznego
nie maj¹ charakteru prywatnego, lecz publiczny). Podobnie nasze pojêcia s¹ uwarunkowane naszym zachowaniem, którego regu³y s¹ w ostatecznej instancji uwarunkowane spo³ecznie. Z tego powodu wszelka idea podmiotu jako czystego ja
odkrywanego w refleksji typu Kartezjañskiego cogito nie jest pierwotn¹ dan¹ dowiadczenia, lecz nieistniej¹c¹ fikcj¹, stanowi¹c¹ rezultat skomplikowanych i sztucznych zabiegów teoretycznych. Ja tymczasem mo¿e byæ nam dane wy³¹cznie poprzez wiat (i wraz z nim) oraz poprzez innych ludzi (i wraz z nimi).
Takie rozwi¹zanie problemu podmiotu rzutuje na sposób poznania cudzych
stanów psychicznych, które Wittgenstein opisuje na przyk³adzie bólu. Jego zdaniem pojêcie bólu nie jest prywatne i nie zale¿y od rzeczywistego doznania bólu
przez podmiot. W pojêciu bólu zawarta jest od razu wiedza, ¿e ból odczuwaj¹ tak¿e
inni ludzie; ma ono zatem charakter heterogeniczny, odnosz¹c siê do reakcji, które
pierwotnie nie musz¹ byæ nam znane z naszego dowiadczenia. Pojêcie bólu obejmuje tak¿e nasz stosunek do owego doznania, a ten jest zawsze uwarunkowany
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spo³ecznie. Z tego powodu nie muszê sam doznawaæ bólu, aby wiedzieæ, ¿e drugi
odczuwa ból. Tak bowiem, jak ka¿dy z nas jest otwarty dla innych, tak Drugi jest
otwarty dla nas, w cz³owieku bowiem nie ma ¿adnego ukrytego wnêtrza, które mo¿na
poznaæ dopiero po spe³nieniu okrelonych zabiegów epistemicznych. Cudze stany
psychiczne poznajemy bezporednio, bez ¿adnych wnioskowañ; poznanie to jest
przy tym rzeczywicie ujêciem cudzych stanów psychicznych, nie za projekcj¹
w³asnych.
Zdaniem Wittgensteina mitem jest tak¿e idea zewnêtrznego wiata jako rzeczywistoci niezale¿nej od podmiotu, do której mo¿emy uzyskaæ dostêp dopiero za
pomoc¹ mylenia czy aktów woli. wiat nigdy nie jest nam dany jako czysty obiekt,
w postrzeganiu go bowiem istotn¹ rolê odgrywa nasze nastawienie; znaczy to, ¿e
wiat zawsze widzimy jako, chocia¿ w samym widzeniu fakt owej interpretacji
nie jest nam dany. Widzenie  pisze Autorka  nie wspiera siê na trwa³ym, niezale¿nym od nas przedmiocie, wrêcz odwrotnie, przedmiot jest ca³kowicie zale¿ny
od sposobu, w jaki go postrzegamy (s. 243). Jak nie ma wiêc podmiotu izolowanego, lecz zawsze podmiot odniesiony do wiata, tak nie istnieje wiat jako czysto
zewnêtrzny obiekt, lecz zawsze wiat dla podmiotu. Konstytucja wiata dokonuje
siê w formach jêzykowych, które s¹ cile zwi¹zane z formami ¿ycia; wiat nie jest
zatem tworzony prywatnie, lecz spo³ecznie. wiat czysto subiektywny nie istnieje,
poniewa¿ nie jest mo¿liwy ani prywatny jêzyk, ani prywatne doznania zmys³owe,
ani nawet prywatne z³udzenia (o tym wszak, czy co jest z³udzeniem, decyduj¹
kryteria spo³eczne). O tym, czego wra¿enie mamy, co stanowi subiektywny odbiór
rzeczywistoci, wreszcie o sposobie, w jaki ³udz¹ nas zmys³y, decyduj¹ regu³y, które maj¹ charakter wspólnotowy (s. 227). Wspólnotowy wiat stanowi zatem skutek spo³ecznych regu³ dotycz¹cych tego, co i jak mamy widzieæ. Poniewa¿ za owe
umowy spo³eczne odnosz¹ siê do naszego sposobu ¿ycia (czyli tego, co dla nas
wa¿ne), w³anie nasz sposób ¿ycia okazuje siê ostateczn¹ podstaw¹ wiata. Z tego
powodu idea czysto obiektywnego wiata jest nie tylko fa³szywa, lecz tak¿e zbêdna, niczego bowiem nie zmienia w naszej ¿yciowej praktyce.
Proponowanej przez Wittgensteina idei podmiotu jako bytu otwartego nie
mo¿na  jak przyznaje Gurczyñska  opisaæ w sposób pozytywny z racji ograniczeñ
naszego jêzyka. Podmiot ten nie jest jednak zupe³nie niepoznawalny, jego rozumienie jest nam bowiem dane w naszej codziennej ¿yciowej krz¹taninie. W ¿yciu
jednak odnajdujemy siebie nie jako czyste, izolowane ja o okrelonych w³asnociach, lecz jako podmiot otwarty, który jest tym, co i jak siê ujawnia. Sposób
istnienia podmiotu zatem to sposób, w jaki staje siê on jawny i na ile anga¿uje siê
we wspólny wiat. Tym co konstytutywne  pisze Autorka  dla samej idei podmiotu, jest wiat, w którym ¿yjemy wraz z innymi ludmi (s. 255). Podmiotowoæ
jest wiêc z istoty transcendencj¹. Byt ludzki charakteryzuje transcendencja  o ty-
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le jestemy, o ile jestemy odniesieni do wiata (s. 262). Odniesienia tego nie
nale¿y interpretowaæ w kategoriach intencjonalnoci, intencjonalnoæ bowiem jest
w³asnoci¹ podmiotu zamkniêtego, który poszukuje pomostu zdolnego po³¹czyæ
go ze wiatem. Podmiot Wittgensteinowski tymczasem jest na otwartoæ i odniesienie do wiata skazany, chocia¿ sposób tego odniesienia jest wyuczony w spo³ecznej tresurze. Mylimy, czujemy, prze¿ywamy i doznajemy emocji pod dyktando spo³ecznych regu³, które przyswajamy (s. 259).
Taka wyk³adnia podmiotu ma, zdaniem Gurczyñskiej, pozytywne konsekwencje etyczne. Podmiot otwarty bowiem nie jest skupiony na sobie, lecz na sprawach
poza sob¹. Z tego powodu nie jest te¿ do siebie przywi¹zany i nie traktuje siebie
jako szczególnie znacz¹cej osoby. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest w jakim stopniu
uwolniony od egoizmu i obojêtny wobec losu; obojêtnoæ ta jednak nie tyle dotyczy zdarzeñ zewnêtrznych (jak w teorii stoików), ile samego siebie.
Zaprezentowana interpretacja bytu ludzkiego jako podmiotu otwartego jest
z pewnoci¹ oryginalna i zasadniczo trafna, Autorka argumentuje wszak, ¿e filozofia pónego Wittgensteina by³a nie tyle filozofi¹ jêzyka, ile filozofi¹ podmiotu.
Tezê tê moglibymy rozszerzyæ tak¿e na filozofiê wczesnego Wittgensteina, w której problematyka podmiotu jako warunku i granicy wiata z pewnoci¹ odgrywa
znacz¹c¹ rolê. Wprawdzie w poszczególnych tezach Traktatu mo¿na upatrywaæ
bardziej modelu podmiotu zamkniêtego ni¿ otwartego, to jednak, przynajmniej zal¹¿kowo, równie¿ ta druga koncepcja jest w nich obecna. Wittgenstein przekonywa³ wszak, ¿e wiat jest zawsze moim wiatem oraz ¿e ró¿nica miêdzy czystym
realizmem a solipsyzmem w rzeczywistoci nie istnieje. Gdyby te intuicje zyska³y
potwierdzenie w dalszych badaniach, to moglibymy stwierdziæ, ¿e Gurczyñska
odkry³a kolejny istotny klucz do ukazania fundamentalnej jednoci obu filozofii
Wittgensteina.
Innym kluczem mog³yby byæ w¹tki egzystencjalne filozofii Wittgensteina.
Autorka przenikliwie wskazuje, ¿e koncepcja filozofii jako swoistej sztuki ¿ycia
(czy nawet  æwiczenia duchowego) by³a obecna nie tylko w jego wczesnych, lecz
tak¿e i w pónych pismach. Twierdzenie to jest cennym wk³adem w historyczne
studia nad filozofi¹ autora Dociekañ; o ile bowiem egzystencjalny (oraz etyczny)
wymiar wczesnej jego filozofii nie budzi wród badaczy w¹tpliwoci, o tyle aspekty egzystencjalne jego póniejszych pogl¹dów bywaj¹ w literaturze pomijane lub
marginalizowane. Z tego powodu historyczno-filozoficzne ustalenia Autorki nale¿y uznaæ nie tylko za istotne, lecz tak¿e za pionierskie.
Na osobne podkrelenie zas³uguje akcentowana w rozprawie Wittgensteinowska idea przezwyciê¿enia (czy mo¿e raczej  eliminacji) wielu filozoficznych dualizmów, zw³aszcza w teorii cz³owieka. Jest ona o tyle cenna, ¿e nie wi¹¿e siê bynajmniej z popadniêciem w jakikolwiek monizm  ani spirytualistyczny, ani fizykali-
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styczny. Oba te stanowiska s¹ bowiem teoriami metafizycznymi, podczas gdy idea
podmiotu otwartego jest prób¹ uchwycenia  jak mówi³ Wittgenstein  powierzchni zjawisk, czyli tego, co dane w naszym niezak³óconym metafizycznymi obrazami
dowiadczeniu. Neguj¹c dualizm cia³a i duszy (czy te¿  w nowszym sformu³owaniu  cia³a i umys³u), Wittgenstein odrzuca³ tak¿e dualizm tego, co wewnêtrzne
i zewnêtrzne (zw³aszcza cz³owieka i wiata oraz ja i innych). Ten program filozoficzny nie jest nowy, próbowa³o go bowiem realizowaæ wielu mylicieli (chocia¿by
James, Lévinas czy Heidegger), chocia¿ niew¹tpliwie mo¿na argumentowaæ, i¿
Wittgenstein sformu³owa³ w tej kwestii stanowisko najbardziej radykalne.
Trafne s¹ te¿ uwagi Autorki odró¿niaj¹ce negacjê introspekcji oraz idei wnêtrza jako miejsca naszego ¿ycia psychicznego od fizykalistycznej teorii umys³u.
Zdaniem wszak Gurczyñskiej neurofizjologia nie jest adekwatnym kluczem do interpretacji naszego ¿ycia psychicznego. Wprawdzie jest mo¿liwe, ¿e zjawiska psychiczne s¹ powi¹zane ze zjawiskami zachodz¹cymi w mózgu (a nawet od nich zale¿ne), zwi¹zek ten nie ma jednak znaczenia dla ich istoty oraz sposobu ich obecnoci dla nas. Gdyby za dla zrozumienia tego, co zachodzi w umyle konieczne
by³o poznanie przebiegu zjawisk fizjologicznych, to mielibymy do czynienia z radykaln¹ zmian¹ treci oraz sensu naszych pojêæ odnosz¹cych siê do zjawisk psychicznych; zmiana ta oznacza³aby równie¿ ca³kowit¹ zmian¹ naszego ¿ycia. Podobnie s³uszne wydaj¹ siê uwagi Autorki na temat poznania Drugiego, zw³aszcza
teza, i¿ wiedza ta ma charakter bezporedni oraz pewny. Wprawdzie jej regu³y maj¹
ród³o w dowiadczeniu obcowania z innymi ludmi i nie tworz¹ zwartego systemu, to jednak pozwalaj¹ na rozpoznanie cudzych stanów psychicznych bez jakichkolwiek wnioskowañ.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w wywodach Gurczyñskiej dostrzegamy istotn¹
próbê dotarcia do czystego, niezak³óconego metafizycznymi teoriami, widzenia zjawisk. Tendencja ta (zgodna z d¹¿eniami samego Wittgensteina) wyra¿a siê poszukiwaniem czystego dowiadczenia podmiotu i jego relacji do wiata oraz innych
podmiotów. Dowiadczenie to nie ma byæ ¿adn¹ sztuczn¹ konstrukcj¹ teoretyczn¹
ani specyficznym zabiegiem poznawczym, dostêpnym jedynie wtajemniczonym.
Przeciwnie, ma to byæ ods³oniêcie jedynej wiarygodnej perspektywy samorozumienia w naszej codziennej krz¹taninie, która jest naturalnym biegiem ¿ycia, wolnym od wszelkich filozoficznych bólów g³owy. W ten sposób problem podmiotu,
tak samo jak problem sensu ¿ycia, staje siê ca³kowicie jasny wtedy, gdy przestaje
nas zaprz¹taæ. W tym d¹¿eniu przejawia siê Wittgensteinowski model filozofii, która
nie ma byæ d¹¿eniem w g³¹b, ku ukrytym istotom zjawisk, lecz ods³anianiem powierzchni ¿ycia, by same zjawiska sta³y siê dla nas jasne. Filozofia bowiem, jak
sugeruje Gurczyñska, nie polega na rozwi¹zywaniu problemów teoretycznych, lecz
na ich eliminacji dziêki jasnoci umys³u. W tym sensie sztuka filozofowania polega
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na sztuce widzenia, chocia¿ nie widzenia w rozumieniu fenomenologii Husserla
(jako intuicyjnego ogl¹du istotowych struktur przedmiotowych), lecz raczej dostrze¿enia jednowymiarowoci codziennego, ludzkiego dowiadczenia wiata, pod
powierzchni¹ którego nie kryje siê ¿adna ukryta rzeczywistoæ ani ¿adne filozoficzne zagadki.
Wobec zaprezentowanej wyk³adni podmiotu mo¿na postawiæ kilka pytañ.
Pierwsze ma charakter historyczny i dotyczy kwestii, czy model podmiotu zamkniêtego, który Wittgenstein uwa¿a za b³êdny, by³ kiedykolwiek w tak skrajnej postaci
g³oszony. Gurczyñska podkrela, ¿e autorowi Dociekañ nie chodzi³o o krytykê jakiej konkretnej doktryny filozoficznej, lecz naszego potocznego obrazu wiata
(zw³aszcza przekonania o subiektywnoci, w myl którego ka¿dy z nas jest zamkniêty
w swoim wiecie). Wydaje siê jednak w¹tpliwe, czy nasze mylenie potoczne jest
rzeczywicie takim grzechem izolowanego i zamkniêtego podmiotu obci¹¿one. Na
gruncie mylenia potocznego (które samo w sobie jest pojêciem nieostrym) podmiot jest pojmowany raczej jako odniesiony do innych ludzi oraz do wiata ni¿
zamkniêty w sobie; w tym sensie zdaje siê spe³niaæ kryteria podmiotowoci otwartej. W takim jednak razie rozwa¿ania Wittgensteina s¹ bardziej rekonstrukcj¹ potocznego sposobu mylenia ani¿eli jego krytyk¹ (chyba ¿e mamy na myli ród³owy sens pojêcia krytyki jako neutralnej oceny). Rzeczywistym obiektem ataków
Wittgensteina wydaj¹ siê raczej filozoficzne koncepcje podmiotu, zw³aszcza zrodzone w nowo¿ytnoci.
Wa¿niejszy problem wi¹¿e siê z odrzuceniem introspekcji jako formy samopoznania. Wprawdzie Autorka przyznaje, za Wittgensteinem, ¿e nie poznajemy
w³asnych stanów psychicznych przez obserwacjê swego zachowania (a tym bardziej przez wnioskowanie na podstawie zachowania innych ludzi), to jednak odrzuca równie¿ introspekcjê. Wówczas za powstaje pytanie, w jaki sposób wyjaniæ bezporednioæ poznania nas samych, która ma inny charakter ani¿eli bezporednioæ, z jak¹ poznaj¹ nas inni. Zdaniem Wittgensteina poznanie to dokonuje
siê dziêki samorozumieniu w codziennej krz¹taninie ¿yciowej. Tak¹ formê poznania jednak nadal z powodzeniem mo¿emy okrelaæ mianem introspekcji, zw³aszcza
jeli rozszerzymy to pojêcie na samowiedzê typu nieaktowego (wzorem scholastycznej reflexio in actu exercito czy Ingardenowskiej intuicji prze¿ywania). Wtedy
introspekcja nie bêdzie oznaczaæ percepcji jakiej ukrytej i izolowanej rzeczy ani
jej wnêtrza, lecz nasz¹ bezporedni¹ wiadomoæ siebie oraz naszych stanów psychicznych w ich aktualnym prze¿ywaniu. Sam zreszt¹ Wittgenstein zdawa³ siê sk³aniaæ ku takiemu rozwi¹zaniu, podkrelaj¹c, i¿ w poznaniu Drugiego mamy do czynienia z relacj¹, w poznaniu natomiast samych siebie ¿adna relacja nie zachodzi.
W takim jednak razie trudno oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ ca³kowita negacja introspekcji
nie jest uzasadniona.
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Z problemem tym wi¹¿e siê tak¿e kwestia uprzywilejowanego dostêpu do
w³asnych stanów psychicznych, który  zdaniem Wittgensteina  jest jedn¹ z wielu
naszych iluzji; w rzeczywistoci bowiem mamy wiedzê jedynie o cudzych stanach
psychicznych, nie za o w³asnych. Powodem ma byæ fakt, i¿ warunkiem wiedzy
jest obserwacja, w³asnych natomiast prze¿yæ psychicznych nigdy nie obserwujemy.
Rozstrzygniêcie to jednak wydaje siê czysto definicyjne, zwi¹zane jest bowiem
z w³¹czeniem warunku obserwacji do pojêcia wiedzy. Tymczasem w codziennej
praktyce ¿yciowej jest dla nas oczywiste, ¿e w³asne prze¿ycia poznajemy inaczej
ni¿ cudze, nie w¹tpi¹c bynajmniej, ¿e poznanie to ma charakter wiedzy (i to takiej,
której nie mo¿e mieæ o nas nikt inny). Wbrew Wittgensteinowi te¿ twierdzenie
o uprzywilejowanym dostêpie nie jest równoznaczne z tez¹ o nieomylnoci wiedzy
o naszych stanach psychicznych. G³osi ono jedynie, ¿e istniej¹ sytuacje, w których
tylko ja mogê wiedzieæ, ¿e odczuwam ból, podczas gdy nikt inny tego wiedzieæ nie
bêdzie. Jeli jest to bowiem ból nie doæ silny, by przejawiaæ siê w moim zachowaniu (np. ból krêgos³upa przy czytaniu ksi¹¿ki, od której nie mogê siê oderwaæ), to
zewnêtrzny obserwator bêdzie dostrzega³ najwy¿ej moje zainteresowanie lektur¹,
nic nie wiedz¹c o towarzysz¹cym mi równoczenie bólu. Przyk³ad ten ka¿e zastanowiæ siê równie¿ nad konstrukcj¹ samego pojêcia bólu, którym operuje Wittgenstein. Je¿eli bowiem do tego, bym wiedzia³, ¿e kto inny doznaje bólu, nie jest
konieczne, bym kiedykolwiek wczeniej sam odczuwa³ ból, to ród³em tego pojêcia nie bêdzie dowiadczenie, lecz jakie spo³eczne a priori, które zostaje mi przekazane w procesie nauki jêzyka. W rzeczywistoci jednak mo¿na w¹tpiæ, czy potrafiê zrozumieæ pe³n¹ treæ pojêcia bólu, je¿eli odnoszê je jedynie do sytuacji, w której
obserwujê cudze zachowanie, sam jednak bólu nigdy nie odczuwa³em. Warunkiem
wiedzy, czym jest ból (a nie tylko wiedzy, ¿e kto inny aktualnie odczuwa ból)
wydaje siê wczeniejsze jego doznanie.
Pewne pytania budzi tak¿e sposób rozstrzygniêcia (czy raczej eliminacji) zagadnienia subiektywnoci, które ma przynajmniej kilka aspektów. Podstawowym
jest idea ja jako podmiotu (czy w³aciciela) stanów i prze¿yæ psychicznych; zdaniem Gurczyñskiej tak rozumiane ja nie istnieje. Je¿eli bowiem nie ma wnêtrza, to
nie ma tak¿e posiadania okrelonych stanów (czy cech) przez podmiot; skoro za
nie ma posiadania, to nie ma te¿ ¿adnego ja, które mia³oby byæ w³acicielem owych
stanów. W takim za razie ¿ycie psychiczne nie ma w³aciciela (s. 100). Rozumowanie to wydaje siê ma³o przekonuj¹ce ju¿ choæby st¹d, ¿e ka¿de ¿ycie psychiczne
jest czyim ¿yciem, wobec czego istnieje dowiadczalna podstawa do uznania prawomocnoci kategorii ja. Co wiêcej, obecne w naszej praktyce jêzykowej s³owo ja
nie jest tylko wyra¿eniem okazjonalnym, lecz zdaje siê wskazywaæ na obecn¹ w nas
pewn¹ g³êbsz¹ strukturê ontologiczn¹ (nawet, je¿eli jej adekwatny opis jest niezmiernie k³opotliwy).
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Problem subiektywnoci ma równie¿ wa¿niejszy aspekt, na który wskazuje
zarówno omawiany wy¿ej przyk³ad bólu, jak te¿ zjawisko lepoty. Zdaniem Autorki lepoty nie trzeba rozumieæ jako ukrytego zjawiska zachodz¹cego w duszy lub
g³owie ludzi pozbawionych wzroku; pojêcie to da siê w ca³oci zrekonstruowaæ
dziêki analizie behawioralnej. lepot¹ [...] faktycznie nazywamy to, ¿e kto ma
utrudnion¹ mo¿liwoæ poruszania siê w wiecie, ¿e porusza siê po ulicach z bia³¹
lask¹, ¿e nie jest w stanie samodzielnie przeczytaæ ksi¹¿ki napisanej zwyk³ym drukiem, ¿e nie zareaguje na nasz umiech (s. 34). Wydaje siê jednak, ¿e opis ten
bynajmniej treci pojêcia lepoty nie wyczerpuje, nie odzwierciedla bowiem sfery
prze¿yæ osoby, która jest pozbawiona wzroku. wiadomoci tego, co znaczy byæ
lepym nie mo¿e mieæ nikt, kto ma dobry wzrok i nigdy go, choæby na krótki czas,
nie utraci³. Stwierdzenie to nie musi automatycznie zak³adaæ mitu ukrytego wnêtrza; opiera siê raczej na za³o¿eniu o subiektywnoci naszych prze¿yæ, istnienie
której wydaje siê niezaprzeczalnym faktem (nawet je¿eli nie jest ona dostêpna nikomu poza samym podmiotem). Z tego powodu formu³owany przez Thomasa Nagela (a tak¿e J. Searlea) postulat zbudowania ontologii subiektywnoci wydaje siê
uzasadniony. Istnienie subiektywnego wymiaru naszych prze¿yæ nie dowodzi wprawdzie, ¿e analiza behawioralna naszych pojêæ, preferowana przez Wittgensteina, jest
b³êdna; sugeruje jednak, ¿e jest niepe³na.
Uznanie istnienia wymiaru subiektywnego nie jest bynajmniej tworzeniem
mitu ukrytego wnêtrza, ducha w maszynie czy podmiotu zamkniêtego; subiektywnoæ bowiem to nie miejsce naszych doznañ (na wzór miejsc przestrzennych), lecz
ich jakoæ, wskazuj¹ca na to, ¿e s¹ one w³anie moje i przeze mnie prze¿ywane.
Subiektywnoæ nie musi zatem oznaczaæ, ¿e nikt o moich prze¿yciach nie ma ¿adnej wiedzy, lecz wskazuje jedynie, ¿e istnieje taki ich aspekt, który nie przejawia
siê w zachowaniu. Sugeruje to, ¿e mogê wiedzieæ, i¿ kto inny odczuwa teraz ból
(tak samo, jak kto inny mo¿e wiedzieæ, i¿ ja teraz odczuwam ból), nie mogê jednak wiedzieæ, co dla niego znaczy odczuwaæ ból (on za nie mo¿e wiedzieæ, co
znaczy dla mnie odczuwaæ ból). Fakt ten nie skazuje nas jeszcze na wzajemn¹
izolacjê czy agnostycyzm w kwestii mo¿liwoci poznania cudzych stanów psychicznych; sugeruje jednak, ¿e nikt inny nie mo¿e ze mn¹ prze¿ywaæ mojego bólu (tak
jak ja nie jestem w stanie prze¿ywaæ z Drugim jego bólu). Jeli za mo¿na tu mówiæ o izolacji podmiotu (lub jego zamkniêciu), to by³aby to izolacja (i zamkniêcie)
jedynie czêciowe, nie za ca³kowite.
Uwagi te, z koniecznoci skrótowe i upraszczaj¹ce, wskazuj¹, i¿ istnieje taka
sfera naszych prze¿yæ, których nigdy nie bêdziemy w stanie zakomunikowaæ innym, poniewa¿ s¹ one radykalnie subiektywne, jêzyk za jest ze swej natury publiczny. Podobnie trudno siê zgodziæ, jakoby wra¿enia zmys³owe nigdy nie mog³y
byæ prywatne, lecz zawsze mia³y charakter publiczny. Wprawdzie ich treæ jest nam
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wszystkim wspólna, to jednak subiektywna (i w tym sensie prywatna) pozostaje ich
strona doznaniowa (chocia¿by sposób ich prze¿ywania przez nas). W takim jednak
razie koncepcja podmiotu radykalnie otwartego musi zostaæ ograniczona, podmiot
bowiem niejako z definicji musi byæ czêciowo zamkniêty (niedostêpny dla innych
i oddzielony od wiata). Zgadzaj¹c siê zatem, ¿e w tradycji filozofii europejskiej
rzeczywicie dominowa³a kategoria podmiotu (czêciowo) zamkniêtego, to  w wietle powy¿szych uwag  trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e zawiera³a ona elementy niew¹tpliwie trafne. Ca³kowita negacja tej tradycji i zast¹pienie jej modelem podmiotu radykalnie otwartego zmusza do postawienia pytania, czy pojêcie podmiotu ma
jeszcze jakikolwiek sens? Dalej za, czy nie wkraczamy na niebezpieczn¹ drogê
negacji tego, co w ka¿dym z nas najbardziej ludzkie? Wydaje siê wszak, ¿e w ka¿dej jednostce tkwi co, co nie jest wy³¹cznie efektem spo³ecznej tresury i przejêtych od innych form ¿ycia; nawet sposób, w jaki w owych formach uczestniczymy,
zabarwiony jest nasz¹ niepowtarzaln¹ subiektywnoci¹. Je¿eli za Autorka  id¹c
za Wittgensteinem  uzna³aby owo przekonanie o subiektywnoci jako jeszcze jeden mit, któremu ho³dujemy, to wolno by³oby zapytaæ, dlaczego mit ten jest trwa³y
i trudny do usuniêcia. Fakt utrzymywania siê tego mitu wydaje siê antropologicznie
znacz¹cy, mówi wszak co istotnego na temat nas samych. Nale¿a³oby w takim
razie podj¹æ kwestiê, co ten mit rzeczywicie znaczy i dlaczego jest mitem tak g³êboko zakorzenionym w kulturze.

