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Janusz Lalewicz

FILOZOFICZNE PROBLEMY JĘZYKOWEJ ARTYKULACJI 
PODMIOTOWOŚCI *

Zgodnie z u tartą w europejskiej filozofii tradycją podmiot (albo: jaźń, 
Ja, świadomość itp. — o tyle, o ile terminy te używane są w sensie zbliżo
nym) określamy zwykle przez odniesienie do przedmiotu. Modelem wyjś
ciowym i dominującym w tej tradycji — od Kartezjusza przez Kanta do 
Husserla — jest relacja poznawcza: podmiot, to przede wszystkim pod
miot poznania — postrzegania, myślenia (o czymś) czy sądzenia. Pojęcie 
podmiotu moralnego czy podmiotu działania — najczęściej zresztą w jakiś 
sposób pochodne w stosunku do epistemologicznego — odwołuje się rów
nież do relacji: podmiot-przedmiot, jakkolwiek akcentowane są wówczas 
inne momenty: wolność i aktywność podmiotu w opozycji do oporu i iner
cji rzeczy.

Taki sposób pojmowania podmiotowości staje się nader kłopotliwy 
w refleksji antropologicznej, kiedy chodzi o człowieka nie w świecie rze
czy, lecz w świecie społecznym. Opis zjawisk tak zwykłych i oczywis
tych skądinąd, jak porozumiewanie się, stosunki osobowe, więzi społecz
ne, w których człowiek występuje jako podmiot (osoba, indywidualność) 
wobec innych ludzi, stwarza dziwaczne i skandaliczne dla nieuprzedzone- 
go umysłu, a nieprzezwyciężalne dla myśli filozoficznej trudności i para
doksy. Społeczny byt człowieka zdaje się być czymś wtórnym i trudnym 
do wyjaśnienia, a jego podmiotowość oscyluje w nieuchronnym zagrożeniu 
między Scyllą solipsyzmu a Charybdą uprzedmiotowienia — roztopienia 
w rzeczy lub w „świadomości zbiorowej”.

Paradoksalność tej perspektywy myślenia pokazał znakomicie Marks. 
Analizował on jednak przede wszystkim relację: człowiek (jednostka) — 
społeczeństwo. Problematyka relacji: Ja — Drugi, w marksistowskiej an
tropologii drugoplanowa, wyeksponowana została szczególnie przez egzys- 
tencjalizm (podmiotowość jako byt-dla-drugiego), a od innej strony —

* Artykuł ten powstał jako referat wygłoszony na konwersatorium prowadzonym  
w  Instytucie Filozofii i Socjologii PAN pod kierunkiem prof. Barbary Skargi, a po
święconym problematyce podmiotu.
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przez rozmaite odmiany personalizmu. W filozofii współczesnej pojawiło 
się szereg propozycji skonstruowania pojęcia podmiotu tak, by zdawało ono 
sprawę z owych społecznych relacji jako relacji dla podmiotowego bytu 
człowieka konstytutywnych. Wychodzą one często od zjawisk i mechaniz
mów nie uwzględnianych w filozofii tradycyjnej. Niektóre z nich — np. 
K. Jaspersa, G. Gusdorfa czy personalistycznych „filozofii dialogu” — od
wołują się do relacji komunikacyjnych. Bardzo radykalną i szokującą na 
tle tradycji filozoficznej, ale zawierającą argumenty ważkie i warte roz
patrzenia, propozycję ujęcia problemu sformułował francuski lingwista 
Emile Benveniste \

Język, pisze Benveniste, wyróżnia się spośród innych kodów czy środ
ków komunikacji pewną ważną cechą, dzięki której umożliwia nawiąza
nie porozumienia, a która ze względu na swoją trywialną oczywistość ucho
dzi zwykle uwagi.
„C’est dans et par le langage — pisze Benveriiste — que l’homme se con
stitue comme sujet; parce que le langage seul fonde en réalité, dans sa 
réalité qui est celle de l’être, le concept d ’«ego».

La «subjectivité» dont nous traitons ici est la capacité du locuteur à se 
poser comme «sujet». Elle se définit, non par le sentiment que chacun 
éprouve d’être lui-même (ce sentiment, dans la mesure où l’on peut en faire 
état, n ’est qu’un reflet), mais comme l’unité psychique qui transcende la 
totalité des expériences vécues qu’elle assemble, et qui assure la perma
nence de la conscience. Or nous tenons que cette «subjectivité», qu’on la 
pose en phénoménologie ou en psychologie, comme on voudra, n ’est que 
l ’émergence dans l’être d’une propriété fondamentale du langage. Est 
«ego» qui dit «ego». Nous trouvons là le fondement de la «subjectivité», 
qui se détermine par le statut linguistique de la «personne»” 2.

1 E. Benveniste, De la subjec tiv i té  dans le langage, w: Problèm es d/e linguistique  
générale,  Paris 1966. Dopełniają sformułowaną w  tym artykule koncepcję inne roz
prawy z tego samego tomu: La nature de pronoms, La personne dans le verbe, La 
philosophie analytique e t  le langage, a także artykuły: Le langage et l’expérience  
humaine  i L ’appareil formel de l’énonciation  z tomu: Problèm es de linguistique géné
rale, II, Paris 1974.

2 „W mowie i przez mowę człowiek ustanawia siebie jako p o d m i o t ,  bowiem  
jedynie mowa osadza w rzeczywistości — we właściwej mu rzeczywistości, rzeczywi
stości bytu — pojęcie «ego». «Podmiotowość», o której tu mówimy, to zdolność m ówią
cego do ustanowienia siebie jako «podmiotu». Określona jest ona nie przez doznawane 
przez każdego poczucie bycia sobą (poczucie to, o ile można to ocenić, jest tylko odbi
ciem), lecz jako jedność psychiczna, wykraczająca poza ogół przeżywanych doświadczeń, 
które w sobie skupia, oraz zapewniająca świadomości stałość. Otóż twierdzimy, że 
owa «podmiotowość», której szuka się w fenomenologii lub — jeśli kto woli — w psy
chologii, to jedynie ujawnienie w  bycie pewnej podstawowej właściwości mowy. Jest 
«ego», kto m ó w i  «ego». W tym upatrujemy podstawę «podmiotowości», która okre
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Celem przedstawionych rozważań jest rozwinięcie tezy Benveniste’a 
i rozpatrzenie problemów, jakie nasuwa ona w perspektywie filozoficznej. 
Interesująca jest z tego punktu widzenia nie tylko propozycja pojmowa
nia podmiotu, ale również sposób jej uzasadnienia, znaczenie filozoficzne 
spostrzeżeń i refleksji wchodzących tu w grę wykracza bowiem poza bez
pośrednio rozważaną problematykę podmiotu i osoby.

I. KATEGORIE GRAMATYCZNE

1. Żeby określić sposób artykulacji podmiotowości w komunikacji ję
zykowej, trzeba prześledzić szereg aspektów czy poziomów mowy — od 
formalnego systemu języka (langue) do funkcjonowania słowa (parole) 
w społecznej praxis. Najwłaściwszym punktem wyjścia tego rodzaju do
ciekań jest język, system języka bowiem jest niejako usystematyzowanym, 
formalnym odbiciem praktyki słownej komunikacji — w takim sensie, 
w jakim można powiedzieć o dowolnym narzędziu, iż w jego budowie za
w arte jest odbicie działań, do których wykonywania jest przeznaczone i do
stosowane. Kategorie językowe, opozycje i powiązania między nimi mogą 
być przeto podstawą do uporządkowania problematyki.

Miejsce centralne w tej analizie przypada oczywiście gramatycznej 
kategorii osoby. Rozpatrzenia wymagają również pewne kategorie związa
ne funkcjonalnie z kategorią osoby, a interesujące również ze względu na 
przedmiot rozważań, a mianowicie kategorie deiktyczne oraz kategorie 
trybu .  Wszystkie te kategorie należą do uniwersaliów językowych, wobec 
czego ich analiza — jeśli nie dotyczy ich konkretnych realizacji, lecz ogólnej 
charakterystyki — ujawnia właściwości języka jako takiego, a nie właści
wości partykularne poszczególnych języków.

2. P a r a d y g m a t  o s o b o w y .  Znany ze szkolnej gramatyki para
dygmat odmiany osobowej czasowników i zaimków obejmuje trzy „osoby” 
i dwie „liczby”. Jest to jednak tylko schemat odmiany; jeśli wziąć pod 
uwagę funkcję i sens kategorii osoby, mylące okazują się i nazwy, i sche
mat s.

a) Pierwsza i druga osoba liczby pojedynczej to kategorie deiktyczne, 
które wskazują aktorów dialogu: „tego, kto mówi” (ja) i „tego, do kogo 
się mówi” (ty). „Trzecia osoba” to substytut nominalny — pro-nomen

ślona jest przez językowy status «osoby»”. De la subjectiv i té  dans le langage, 
s. 259—260.

3 Przedstawiony niżej opis kategorii gramatycznych osoby oparty jest przede 
wszystkim na cytowanych pracach Benveniste’a (cf. przypis 1) oraz studiach J. Kury- 
łowicza: P odstaw ow e kategorie morfologiczne, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Języ
koznawczego”, z. XXVIII, oraz: W spółczesne językoznaw stw o ,  „Znak”, maj 1971.
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w sensie ścisłym — która odnosi się do „tego, o kim (o czym) się mówi”, 
do „tego, kto jest nieobecny”, jak określali to gramatycy arabscy; kto 
nie jest a k t o r e m  (mówiącym lub adresatem) aktu komunikacji, lecz 
p r z e d m i o t e m  wypowiedzi. Dlatego też „trzecia osoba” — podobnie 
jak wszelkie kategorie nominalne, a w przeciwieństwie do pierwszej i dru
giej osoby — posiada rodzaj i liczbę (on — ona, on — oni, itd.), a zakres 
jej użycia wyznaczony jest przez rolę substytutu.

b) Tzw. liczba mnoga zaimków czy czasowników nie jest — z w yjąt
kiem „trzeciej osoby” — zwykłą liczbą mnogą „matematyczną”, jak to na
zywa J. Kuryłowicz: jest to pluralis „eliptyczne” 4. M y  nie znaczy: „zbiór 
(mnogość) ja” (tak jak drzewa  znaczy „zbiór drzew”), lecz: „ja z kimś” czy 
„ ja+ in n i” — podobnie jak hiszp. padres  znaczy padre y  mądre  (por. daw
ne polskie ojce), a Józefowie  to „Józef z żoną” (a nie „zbiór Józefów”). Ana
logicznie w y  to „ty +  inni”. E. Benveniste określa tę opozycję jako opozycję 
między osobą w sensie ścisłym a osobą w sensie rozszerzonym (personne  
stricte — personne amplifiée) 5.

c) Paradygmat zawiera więc kategorie osobowe określone przez dwie 
opozycje: pierwsza — druga osoba (ja — ty) oraz osoba w sensie ścisłym — 
osoba w sensie rozszerzonym (ja — m y, ty  — wy). Tzw. trzecia osoba, któ
ra nie wskazuje osoby, lecz właśnie nieosobę, przedmiot, o którym mowa, 
jest w zasadzie wykluczona. Kuryłowicz zwraca jednak uwagę na fakt 
istotny z tego punktu widzenia: opozycja t y  — on (w y  — oni) łatwo i sto
sunkowo często ulega neutralizacji, wobec czego paradygmat redukuje się 
do „opozycji podstawowej”: ja — on (ściślej: ja — ty/on, gdzie drugi człon 
oznacza ową zneutralizowaną kategorię n i e—j a, pozbawioną cech dru
giej osoby)6.

d) W poszczególnych systemach kategorii deiktycznych (ten, tamten,  
ta, to, ci, te, itd.: tu, tam  itd.: teraz, kiedyś,itd.) odnajdujemy opozycje ko
respondujące z osobowymi i zależne od nich. W niektórych językach istnie
je paradygmat trój członowy:

np. łac. hic — istic — illic
dawne polskie ten  — tamten  — ów

tu  — tam  — ówdzie  
(korespondujące z: ja  — t y  — on).

W innych funkcjonuje tylko opozycja podstawowa — odpowiednik opo
zycji: ja—on — np. polskie: ten  — tamten, tu  — tam  itd., fr. ici — là itd. 
Odpowiedniości te obejmują cały system kategorii deiktycznych, jako że 
cały ten system artykułuje w różnych wymiarach semantycznych języka

4 J. Kuryłowicz, Współczesne ję zykozn aw stw o ,  s. 4.
5 E. Benveniste, La naturę des pronoms, s. 236.
6 J. Kuryłowicz, P ods taw ow e kategorie morfologiczne.



Językowa artykulacja podmiotowości 299

(czasowych, przestrzennych, osobowych itd.) tę samą „podmiotową” per
spektywę 7.

3. Z n a c z e n i e  g r a m a t y c z n e .  Co wskazują, czy też: do wska
zywania czego służą kategorie: ja, t y ? Benveniste precyzuje obiegowe okre
ślenia: „ten, kto mówi” i „ten, do kogo się mówi” :

JA  =  ten, kto wypowiada niniejszą wypowiedź zawierającą formę języ
kową ja;

TY =  ten, do kogo zwrócona jest niniejsza wypowiedź, zawierająca for- 
mę językową t y 8.

Formy te wskazują więc osoby, wyróżnione ze względu na rolę pełnioną 
w pewnym układzie społecznym, stwarzanym przez komunikację. Chodzi 
nie o rolę stałą, zinstytucjonalizowaną — jak np. rola dyrektora albo mów
cy — lecz o rolę doraźną, w układzie stworzonym przez aktualne działanie. 
Dyrektorem czy mówcą jestem niezależnie od tego, co robię w danej chwili; 
mówiącym jestem tylko wtedy i o tyle, o ile mówię. I wreszcie ja, ty  to 
wyrażenia deiktyczne, wskazujące nie kogokolwiek, kto mówi (resp. do 
kogo się mówi), lecz tego, kto w danym akcie komunikacji pełni rolę 
mówiącego (resp. adresata) i o tyle, o ile ją właśnie pełni.

„Jest ego, kto m ó w i  ego” — pisze Benveniste. Jestem JA przez to, 
że mówię, i przez odniesienie do swojej wypowiedzi, jako mówiący tę wy
powiedź— nie j e s t  ego ten, kto wczoraj coś mówił: staję się TY, kiedy 
ktoś mi coś mówi i ze względu na jego wypowiedź. Chodzi o podkreślenie 
faktu, że użycie w stosunku do siebie (kogoś) formy ja (ty) nie jest dobra
niem nazwy dla czegoś skądinąd istniejącego i tak się właśnie nazywają
cego — jak użycie rzeczownika — lecz jest zarazem niejako ukonstytuowa
niem tego, co nazywane (jeśli wolno tu użyć takiego terminu): nie jestem 
JA, dopóki nie odzywam się jako ja; nie jestem TY, dopóki nie występuję 
jako ty  w zwróconej do mnie wypowiedzi9.

Być osobą, to w tej perspektywie być aktorem danego aktu komunika

7 Strukturę wewnętrzną systemu kategorii deiktycznych oraz jego rolę w  syste
mie językowym przedstawia całościowo J. Kuryłowicz w  cytowanym artykule. W dal
szych częściach tego studium będą przy ich interpretacji wykorzystane również w y
mienione wyżej prace E. Benveniste.

8 Ja  to „la personne qui énonce la présente instance de discours contenant l’ins
tance linguistique j e ”; ty  to ,,1’individu allocuté dans la présente instance de discours 
contenant l ’instance linguistique tu ”, E. Benveniste, La nature des pronoms, s. 252—253.

9 „Do jakiej rzeczywistości odnosi się zatem ja  lub ty?  Wyłącznie do rzeczywi
stości wypowiedzi, która jest czymś bardzo swoistym. Ja  może być określone tylko 
w kategoriach aktu mówienia, a nie w  kategoriach przedmiotu (en termes de «locu
tion », non en te rm es  d ’objets), jak znaki nominalne”. E. Benveniste, loc. cit. W artykule 
tym Benveniste analizuje systematycznie — i obszerniej, niż to jest tu przedstawione — 
znaczenie referencjalne kategorii deiktycznych („indicateurs”) w  porównaniu z kate
goriami nominalnymi, oraz funkcjonalne i semantyczne różnice między pierwszą 
i drugą, a trzecią osobą.
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cji, albo: członem relacji społecznej stwarzanej przez akt komunikacji — 
być tym, kto (właśnie to) mówi albo tym, do kogo się (to właśnie) mówi. 
Być podmiotem to być podmiotem aktu mówienia — mówiącym (to wła
śnie).

Nie jest jednak oczywiste, czy pojęcia osoby i podmiotu związane ze 
znaczeniem językowych kategorii JA i TY łączy jakiś istotny związek z tym, 
co w filozofii nazywane jest osobą i podmiotem. Być może dotyczą one tyl
ko uniwersum komunikacji słownej i nie mają żadnego sensu poza sferą 
użycia języka. Można też przypuszczać, iż mają jakiś sens ogólniejszy, ale 
dlatego tylko, że są manifestacją w sferze języka czegoś, co zasadniczo ist
nieje i winno być określone w jakiejś innej sferze rzeczywistości.

Żeby uzasadnić tezę Benveniste’a, trzeba by pokazać, po pierwsze, że 
podmiot (resp. osoba) w sensie lingwistycznym jest podmiotem (resp . osobą), 
w sensie filozoficznym — że kategorie gramatyczne wskazują właśnie tę 
rzeczywistość, której dotyczą filozoficzne analizy podmiotowości i osobo
wości; po drugie, że problem podmiotu (resp. osoby) nie może być w filo
zofii postawiony lub rozwiązany właściwie, jeśli w dociekaniach filo
zoficznych nie zostanie uwzględniona analiza podmiotowości (osobowości) 
w perspektywie komunikacji językowej.

Wypada przeto zastanowić się, czym są role mówiącego i adresata w 
całokształcie życia społecznego. Czyli odpowiedzieć na pytania: Czego do
konuję w uniwersum praktyki społecznej przez powiedzenie komuś czegoś? 
Czym staję się odzywając się do kogoś? Czym staję się przez to, że ktoś się 
do mnie odzywa?

II. JĘZYKOWA KATEGORIA OSOBY A BYT OSOBOWY

1. Na płaszczyźnie życia społecznego akt mówienia — powiedzenie ko
muś czegoś — to akt wobec k o g o ś  w sprawie c z e g o ś .  Pomińmy pro
wizorycznie przedmiot (to, o czym mowa), żeby skupić się na tym, co się 
dzieje między uczestnikami aktu komunikacji. Najogólniej można powie
dzieć, że odzywając się do kogoś, stawiam go w s y t u a c j i  wobec sie
bie — w takim sensie, w jakim o byciu w sytuacji mówią egzystencjaliści — 
siebie zaś w sytuacji wobec niego. Przede wszystkim przez samo odezwanie 
się do niego (przez to, ż e m ó w i ę ,  niezależnie od tego, c o mianowicie 
mówię) narzucam mu status mojego rozmówcy, określający teraz,sens jego 
zachowań. Dopóki milczałem, jego zachowania nie miały (a w każdym razie 
nie musiały mieć) sensu zachowań wobec mnie; z chwilą, gdy odezwałem 
się do niego, cokolwiek zrobi — także jego milczenie — będzie aktem w sto
sunku do mnie: ustosunkowaniem się do tego, co mu powiedziałem i do 
faktu, że mu to powiedziałem.
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Po wtóre przez to, co mówię, określam rodzaj czy modalność wiążącej 
nas relacji: pytam go o coś lub proszę, coś mu obiecuję, wyznaję, nakazuję 
czy przyrzekam, tzn. stawiam go w sytuacji proszonego przeze mnie o coś,
o coś zapytanego, obrażonego przeze mnie albo powiadomionego, przyjmu
jąc wobec niego odpowiednio rolę obiecującego, proponującego, rozkazują
cego itd.10

Otóż tej relacji stwarzanej w uniwersum społecznej praktyki przez akt 
mówienia wypada przypisać charakter osobowy. Nawiązanie dialogu to na
wiązanie stosunku osobowego.

Zeby sprecyzować sens tego określenia, odróżnijmy zachowania czy 
działania p r z e d m i o t o w e  — jak ciągnięcie, popychanie albo oglą
dan ie— które stawiają mnie jako p o d m i o t  wobec p r z e d m i o t u ,  
od działań czy zachowań s p o ł e c z n y c h ,  stawiających mnie wobec in
nego człowieka (innych ludzi) — takich jak ukłon albo przysięga. Jasne jest, 
że te pierwsze zachowują charakter przedmiotowy również w przypadku, 
gdy dokonywane są w stosunku do ludzi: patrząc na kogoś albo ważąc go, 
narzucam mu status przedmiotu moich działań — podobnie jak rzeczy, na 
k tórą patrzę —- jakkolwiek jasne jest z drugiej strony, że takie bezpośre
dnio przedmiotowe działania wobec innych ludzi stwarzają zarazem po
średnio pewne sytuacje społeczne. Chodzi jednak o to, że powitanie, wstą
pienie do jakiegoś stowarzyszenia albo przysięga implikują bezpośrednio 
uniwersum społeczne i tylko w tym uniwersum mają sens.

Niektóre zachowania społeczne — jak ukłon, uśmiech, prośba czy wy
znanie — stwarzają stosunki o s o b o w e ,  tzn. stawiają podmiot działania 
w  sytuacji o s o b y  w o b e c  os o b y ,  podczas gdy inne — wydanie za
rządzenia albo wstąpienie do organizacji społecznej —- relacji typu osobo
wego nie ustanawiają. Otóż wszelkie zachowania komunikacyjne impliku
ją  jakieś stosunki społeczne; co więcej, wszelkie stosunki społeczne reali
zują się, jak się zdaje, za pośrednictwem komunikacji. Nie zawsze jednak 
komunikacja stwarza relacje osobowe. Mówienie do kogoś natomiast — nie 
wszelka komunikacja językowa, ale właśnie mówienie do kogoś — jest 
zawsze ustanowieniem relacji osobowej między partnerami aktu komuni
kacji.

Społeczne normy, określające warunki i formy nawiązywania i pod
trzymywania słownych kontaktów we współżyciu społecznym, okolicz
ności, w których takie kontakty są obowiązkowe, dopuszczalne lub zaka
zane, itd., wskazują po pierwsze, iż relacjom typu dialogowego przypisuje 
się dużą doniosłość w stosunkach międzyludzkich, a po drugie, że kontakt 
dialogowy traktowany jest jako relacja osobowa. Wzięcie udziału w dialogu

10 Całościową analizę aktu mówienia i relacji komunikacyjnych, która stanowi 
podstawę tych uwag, przedstawiłem w  rozdziale III pracy K om unikacja  ję zyk o w a
i literatura,  Wrocław 1975.
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doświadczane jest jako zaangażowanie się w stosunek osobowy, wystąpie
nie w roli osoby wobec osoby, niekiedy —- jako ostentacyjna manifestacja 
nawiązania stosunku osobowego.

Znamienna jest zwłaszcza ta ostatnia sytuacja. Kiedy nie chcę nawią
zywać z kimś (lub podtrzymywać) stosunków typu osobowego, odmawiam 
wzięcia udziału w dialogu, który nieuchronnie by mnie w taką relację an
gażował: nie odpowiadam na jego słowa, „nie odzywam się” do niego. Wła
śnie n i e  o d z y w a m  s i ę ,  chodzi bowiem nie tyle o zerwanie wszelkiej 
komunikacji, co o odmowę zaangażowania się w kontakt dialogowy. Osoby 
nie odzywające się do siebie, przesyłają sobie często wiadomości przez oso
by trzecie lub pisemnie; symptomatyczne jest, że są to niekiedy przekazy 
w rodzaju: „Możesz mu powiedzieć, że się nie odezwę, dopóki mnie nie prze
prosi”. Nawiązanie i zerwanie kontaktu dialogowego jest tu w sposób oczy
wisty przede wszystkim manifestacją akceptacji lub odrzucenia uczestnic
twa w stosunku osobowym; odmowa nie musi dotyczyć wszelkiej komuni
kac ji— wyklucza się stanowczo tylko lub głównie jej formę dialogową, 
która taki stosunek implikuje.

Znaczna część norm grzecznościowych odnosi się do nawiązywania dia
logu, zwracania się do interlokutora itp., przy czym reguły użycia rozma
itych form zwracania się pokazują — jak będzie o tym niżej mowa — że 
jedną z głównych funkcji tego kodeksu jest dostarczenie sposobów zawie
szania czy osłabiania osobowego charakteru stosunków dialogowych.

2. Uśmiechając się do kogoś albo kłaniając mu się ustosunkowuję się do 
niego osobowo, a tym samym nadaję jemu i sobie status osób. Mówiąc mu 
coś, w y s t ę p u j ę  ponadto jako osoba: ujmuję się i prezentuję w tym, co 
mówię, j a k o  o s o b a  w o b . e c  d r u g i e j  o s o b y .  Ukłon czy uścisk 
dłoni nadaje mi rolę osoby, ale nie jest artykulacją mnie jako osoby — 
person-articulating, jak to określa S. M. Stanage Mówienie do kogoś nie 
tylko ustanawia stosunek osobowy, ale artykułuje go zarazem: w wypo
wiedzi osoby dialogu wskazane są jako takie właśnie — jako JA  i TY.

Otóż wskazać siebie jako osobę występującą wobec drugiej osoby można 
tylko w komunikacji językowej, bowiem tylko w języku istnieją kategorie 
służące do oznaczenia osoby jako osoby. Mogę wskazać siebie jako podmiot, 
jedynie mówiąc: ja; jestem wskazany jako Druga Osoba jedynie wówczas, 
gdy w czyjejś wypowiedzi wystąpię jako ty. Na tym polega ta szczególna 
właściwość wyróżniająca język spośród wszelkich systemów znaków, o któ
rej mówi Benveniste. Nie ma — poza językową kategorią osoby — narzędzi 
artykulacji stosunku osobowego i bycia osobą.

Zwyczaje i normy użycia form osobowych potwierdzają tę ich rolę.

11 S. M. Stanage, Linguistic Phenomenology and „Person-Talk”, „Philosophy and 
Rhetoric”, vol. 2, nr 2, 1969, s. 85.
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Użycie form ja i t y  traktowane jest jako akt przyznania sobie i partnerowi 
pozycji osoby wobec osoby, choć w wielu językach współczesnych, ze 
względu na rozpowszechnienie substytutywnych form.zwracania się, formy 
ja, ty  doświadczane są jako nacechowane — poufałe czy przyjacielskie. Ale 
właśnie mnogość substytutów i reguł określających ich stosowanie zwraca 
uwagę na znaczenie użycia pierwotnych form gramatycznych. Wszelkie 
konwencjonalne formy zwracania się to substytuty pierwszej i drugiej oso
by gramatycznej, stosowane w sytuacjach, w których chodzi o zawieszenie, 
zamaskowanie czy zanegowanie statusu osobowego narzucanego przez 
uczestnictwo w dialogu. Kiedy chcę (i) zneutralizować osobowy charakter 
kontaktu jako zbyt zobowiązujący albo też (2) zaznaczyć, że bądź ja nie 
jestem godny występować wobec interlokutora jako osoba, bądź jemu tego 
statusu w stosunku do siebie nie przyznaję, ujmuję siebie, partnera lub sie
bie i partnera w „trzeciej osobie” albo w liczbie mnogiej. Nie przyznaję się 
niejako do tego, że występuję jako JA wobec CIEBIE, lecz prezentuję oso
bę (osoby) dialogu — zgodnie z sensem trzeciej osoby — jako „tego, kto 
nieobecny” lub kto jest nieosobą, lecz rzeczą czy instytucją; bądź — zgo
dnie z sensem pluralis — jako „osobę rozszerzoną”, zbiorową.

Spostrzeżenia te uprawniają, jak się zdaje, do stwierdzenia, że kategorie 
osoby funkcjonują w praktyce słownej komunikacji jako znaki tego, co w 
potocznym życiu społecznym wyróżniane j-est jako osobowość (bycie osobą) 
i co staje się przedmiotem odpowiednich dociekań filozoficznych. Co więcej, 
są jedynymi znakami statusu osoby. Ale w takim razie wnioski sięgają da
lej. Nie można wskazać siebie jako osoby, nie ujmując siebie w gramatycz
nej kategorii osoby. A ponieważ kategorie: JA i TY wskazują bezpośre
dnio — zgodnie z językowym znaczeniem — człony relacji stwarzanej przez 
akt mówienia, wystąpić jako osoba, to wystąpić jako osoba dialogu. Jak
kolwiek zaskakujący i paradoksalny może się wydać taki wniosek w świetle 
potocznych przekonań, a także filozoficznej tradycji problemu, nie jest on 
nie umotywowany. Jeśli nie chcemy określać osoby, odwołując się do ja
kieś specyficznej substancji czy szczególnego rodzaju bytu — jak to robio
no niegdyś określając Osobę Boską — lecz odnosimy tę kategorię do pewnej 
rzeczywistości społecznej, to musimy się zgodzić, że kontakt dialogowy 
stwarza układ osobowy modelowy, a przy tym jedyny dający się w yarty
kułować bezpośrednio, a nie tylko opisać z zewnątrz jako przedm iot12.

12 Warto podkreślić, że idea wiązania pojęcia osoby (i podmiotu) z osobą dramatu 
komunikacyjnego — i gramatyczną kategorią osoby— pojawia się w  rozważaniach 
współczesnych filozofów rozmaitych orientacji, skądinąd nie zajmujących się proble
mami języka i komunikacji. Przytoczę trzy prace, zawierające refleksje, które wydają 
mi się szczególnie interesujące, a których ze względu na obrany tok wywodu nie będę 
tu mógł wykorzystać. S. M. Stanage w  cytowanym wyżej artykule pisze: „Autentycz
nym odkryciem siebie jako osoby jest odkrycie, iż mogę mówić [...] Człowiek qua
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III. PODMIOT

I. Podmiot (JA) rozpatrywany był dotychczas jako osoba — jedna z 
dwóch osób dramatu komunikacyjnego. Ale rola i zakres występowania 
tych osób są zasadniczo odmienne.

JA to ten, kto m ó w i  ja. Odzywając się, czynię się podmiotem i u j
muję siebie — explicite  lub implicite  (gdy nie wypowiadam gramatycznych 
form pierwszej osoby) — jako podmiot. Występuję jako JA, ilekroć mówię 
i ze względu na to, że mówię. Staję się natomiast drugą osobą (TY), kiedy 
ktoś odzywa się do mnie, czyniąc mnie drugą osobą i jako drugą osobę u j
mując. Jestem więc TY ze względu na czyjś akt mówienia i w tym, co ktoś 
(do mnie) mówi. Być TY znaczy: być dla kogoś TY.

Wspomniany już S. M. Stanage mówi w związku z tą opozycją o dwóch 
modalnościach osoby (modes of person), które określa za pomocą formuł:

I. person-speaking  albo osoba noetyczna,
II. person-spoken-to  albo osoba noematyczna I3.
Wykorzystana w tych formułach opozycja: speaking — spoken  bardzo 

dobrze pokazuje różnicę między aktywnym — na mocy własnego aktu usta
nawianym — bytem podmiotu a biernym, narzuconym przez czyjś akt by
tem drugiej osoby.

Trafne wydaje się też określenie: modalności osoby, jako że akt mówie
nia stwarza tę asymetryczną relację: mówiący — adresat, ale dialog jako 
całość — dramat komunikacyjny składający się z szeregu powiązanych ak
tów mówienia (odpowiedzi) — ustanawia symetryczną relację między oso
bami, występującymi na przemian w rolach mówiącego i tego, do kogo się 
mówi. Rola mówiącego zakłada więc przyjęcie następnie roli drugiej osoby, 
zaś druga osoba jest w irtualnym podmiotem. Dla określenia relacji między 
osobami dialogu jest więc istotne to, że TY to ten, do kogo się mówi, ale 
kto ma być JA zakładanej odpowiedzi, w której z kolei obecny mówiący 
stanie się drugą osobą. Ze względu na tę zakładaną w dialogu przemienność 
ról „to, co JA CI mówię” staje się — w owej odpowiedzi, explicite, ale 
implicite  już w rozumieniu wypowiedzi odbieranej przez słuchacza — „tym, 
co TY MI mówisz” ł4.

osoba to mówiący i ten, do kogo się mówi (a spoken-to), op. cit., s. 84.”... Osoba jest 
specyficznym zjawiskiem [...] kiedy badamy to zjawisko, robimy to, jak sądzę, z ko
nieczności jako fenomenologowie mowy” (op. cit., s. 83). G. Gusdorf, La parole, Paris 
1956, uznaje uczestnictwo w  słownej komunikacji za konstytutywne dla uzyskania 
społecznego bytu osoby. „Przyjść na świat to zabrać głos (prendre  la parole)’’ (s. 8). 
Zacząć mówić to „narodzić się społecznie i indywidualnie” (s. 87). Wreszcie bardzo 
ciekawe refleksje, uwikłane jednak w  ogólniejszą koncepcję antropologiczną zawiera 
książka N. V. Banerjee, Langnage, Meaning and Person, London 1963.

13 S. M. Stanage, op. cit., s. 84.
14 Dialektyka „swojego” i „cudzego słowa” w  rozumieniu wypowiedzi, wspomnia-
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2. Takie pojęcie podmiotu i drugiej osoby związane jest ściśle z dialo
giem, jako że jest to jedyna forma językowej komunikacji, która ustana
wia między nadawcą a odbiorcą relację bezpośrednią i odwracalną. Tak na 
przykład wszelkie formy komunikacji pisemnej stwarzają kontakt po
średni: 1° piszący i czytelnik oddzieleni są od siebie dystansem czasowo- 
-przestrzennym, 2° pisanie i czytanie nie są więc zachowaniami wobec par
tnera (jako, że jest on nieobecny), lecz operacjami przedmiotowymi: formu
łowaniem (resp. interpretowaniem) komunikatu, który istnieje autonomicz
nie (niezależnie od aktu pisania i aktu czytania) w zespoleniu z rzeczą 
pełniącą rolę medium (kartką, tabliczką itp.). Z drugiej strony wszelkie 
formy komunikacji publicznej ustanawiają relację komunikacyjną nieod
wracalną. Audytorium mówcy na przykład, które jest dla niego niejako 
zbiorową „drugą osobą”, nie może mówcy odpowiedzieć: niemożliwa jest 
wypowiedź, której podmiotem byłaby zbiorowość słuczaczy przemówienia.

Obie wymienione cechy łączy publikacja drukiem — np. książka. Książ
ka stwarza relację pośrednią i nieodwracalną. Pisanie rozprawy czy po
wieści nie stawia mnie bezpośrednio wobec drugiej osoby: piszę tu i teraz 
tekst, który ktoś — nieobecny, nie znany mi i nie określony jeszcze — bę
dzie gdzieś indziej, kiedyś czytał. Analogicznie czytając książkę, nie mam 
do czynienia z piszącym, lecz z wydrukowanym tekstem; autor to dla mnie 
ktoś, przez kogo niegdyś zostało napisane to, co teraz czytam — nieobecny 
z przeszłości. Piszący i czytający nie są więc postawieni w sytuacji wobec 
siebie nawzajem — pisanie (resp. czytanie) stawia bezpośrednio tylko wo
bec przedmiotu: tekstu oraz tego, o czym w tekście mowa. Autor i czytel
nik są dla siebie nieobecni i występują jak gdyby w stronie biernej: jako 
ten, przez kogo zostało napisane to, co czytam, i ten, przez kogo będzie 
czytane to, co piszę.

Konsekwencją tej sytuacji jest neutralizacja opozycji między TY i ON,
o której mówi Kuryłowicz. Pisanie i czytanie powołuje do istnienia pod
miot — piszącego lub czytającego — postawiony wobec drugiej osoby zre
dukowanej w porównaniu z dialogowym TY. Powieść czy esej nie jest 
„tym, co JA CI komunikuję”, lecz raczej „tym, co JA piszę — dla NICH 
(czytelników)”. I czytana jest jako „to, co tu jest — przez NIEGO (auto
ra) — napisane”, a nie „to, co TY MI komunikujesz” 15.

Analogicznie zneutralizowane są w publikacji pisemnej inne wykładniki 
stosunku osobowego.

Wypowiedź kolokwialna ustanawia, jak to było wspomniane, między 
mówiącym a drugą osobą relację określoną modalnie: mówiąc do kogoś,

na tu tylko, stawia problemy ważne, ale nader swoiste. Pisał o nich obszernie M. Ba- 
chtin — cf. np. Słow o w  poezji i s łowo w  prozie, „Literatura na świecie”, 6, 1973.

15 Szerzej przedstawiłem z tego punktu widzenia różne formy komunikacji po
średniej w: K om unikacja  ję zy k o w a  i li teratura, część II i część III, roz. I.

20 Archiwum  Hist. Fil. 22
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pytam go o coś, proszę lub przekonuję, coś mu nakazuję, obiecuję, opo
wiadam lub oświadczam. Modalności te artykułowane są przez pewne for
malne cechy wypowiedzi; niektóre z nich są w systemie językowym zgra- 
matykalizowane w postaci kategorii trybu czasownikowego. Teoretycy 
wymieniają zwykle, jako podstawowe modalności — rozpatrywane na pozio
mie zdania — rozkaz  i pytanie, przeciwstawiane wypowiedzi nie nacecho
wanej modalnie: oznajmieniu. Kategoria trybu jest w pewien sposób za
leżna funkcjonalnie od kategorii osoby: nacechowanie modalne wymaga 
formy osobowej zdania. W świetle poprzednich rozważań jest to zrozumiałe: 
pytanie, prośba czy rozkaz to zachowania osobowe — pytając kogoś lub 
prosząc, występuję jako osoba wobec osoby. Gramatyka ujawnia po prostu 
pewną właściwość relacji ustanawianych przez akt kom unikacji10.

Jest przeto również jasne, że relacja społeczna stwarzana przez publi
kację pisemną ze względu na opisane wyżej właściwości takie modalności 
wyklucza. Jakoż pisząc nie występuję wobec kogoś, lecz formułuję tekst 
przeznaczony dla nie określonych w chwili pisania czytelników z przy
szłości, zaś owi czytelnicy będą mieli do czynienia z samym tekstem urze- 
czowiońym w książce. Sytuacja pisania, eliminując osobowy charakter re
lacji komunikacyjnej, neutralizuje przeto opozycje modalne: książka może 
być napisana jedynie w trybie neutralnym (oznajmującym).

Można powiedzieć ogólnie, że komunikacja książkowa wyklucza wszel
kie formy językowe stanowiące artykulację stosunku: JA-TY. Pisząc nie 
występuję jako JA wobec CIEBIE, lecz jako JA wobec Drugiego. Odpo
wiednio JA (piszący) przestaję być wirtualnym TY: dla nikogo nie jestem 
drugą osobą ani w akcie pisania, ani w akcie lektury. Znaczy to, że kate
goria drugiej osoby zostaje wyeliminowana na rzecz kategorii Drugiego, 
odpowiadającej pojęciu Autrui z filozofii egzystencjalnej: Autrui to za
równo ten, do kogo mówię (lub kto do mnie mówi) — tj. TY, jak i ten, na 
kogo patrzę (lub przez kogo jestem oglądany) — ON.

3. Podmiot pisania określony jest zatem nie jako JA wobec TY, lecz jako 
JA wobec Drugiego (albo: wobec Innych). Ponieważ jest to stosunek nie- 
osobowy i pośredni — a przeto abstrakcyjny i luźny w porównaniu z dia
logowym — narzuca się bardziej jako opozycja, niż jako więź społeczna: 
świadomość odrębności i odmienności od Innych dominuje nad świado
mością zwracania się do nich (pisania dla nich). To osłabienie wymiaru allo- 
kucyjnego komunikacji eksponuje jej wymiar deiokucyjny: pisanie do
świadczane jest bardziej jako ustosunkowanie się do przedmiotu, niż jako 
zachowanie wobec kogoś; Pisząc doświadczam siebie jako JA przede wszyst-

18 Takie rozumienie modalności — najbardziej według mnie przekonywające, ale 
nie powszechne wśród lingwistów — przyjmuje Benveniste (Problèmes de linguistique  
générale,  s. 130); cf. też A. Gardiner, The Theory of Speech and Language,  Oxford 
1932, s. 187—198; E. Buyssens, Les langages et les discours, Bruxelles 1943, s. 10—11.
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kim wobec tego, o czym piszę, a wtórnie przez odróżnienie siebie od In
nych.

Doświadczenie pisania dostarcza więc pojęcia podmiotu, które odpo
wiada obiegowemu w tradycji filozoficznej pojęciu wspomnianemu na po
czątku tego szkicu. Dostarcza zresztą jednocześnie — także obiegowego w 
tej tradycji — sposobu rozumienia komunikacji. Komunikacja jest z tego 
punktu widzenia w y r a ż a n i e m  (albo: uzewnętrznianiem, przekazywa
niem) poznania, myśli, wrażeń czy przeżyć, czyli — mówiąc najogólniej — 
stosunku (lub wytworu stosunku): podm iot-przedm iot  (świat przedmioto
wy). Zwracano skądinąd niejednokrotnie uwagę na fakt, że dla filozofów 
(i ogólniej: intelektualistów), dla których pisanie jest podstawową formą 
komunikacji uprawianą refleksyjnie, jest to doświadczenie pierwszorzęd
nej wagi. Istotnie pisanie traktatu jest dla piszącego przede wszystkim 
wyrażaniem swoich myśli o czym. Toteż komunikacja sprowadza się dla 
nich w sposób naturalny do wyrażania.

Warto jednak uświadomić sobie logiczne powiązania między pojmowa
niem komunikacji i pojmowaniem podmiotu narzucanymi przez doświad
czenie pisania. Ekspresyjne pojmowanie komunikacji wymaga pojęcia pod
miotu określonego przez stosunek do przedmiotu i odmienność od Innych — 
podmiot określony przez stosunek allokucyjny nie dałby się z nim pogo
dzić; odpowiednio takie pojęcie podmiotu implikuje rozumienie komuni
kacji jako manifestacji stosunku: podmiot-przedmiot, a nie jakiegoś sto
sunku społecznego. Dlatego też nie ma w tej perspektywie miejsca na 
pojęcie modalności w sensie przedstawionym wyżej: wypowiedź jest za
sadniczo oznajmieniem (wyrazem sądu); rozpatruje się modalności w sen
sie logicznym, tj. sposoby ustosunkowania się do tego, o czym mowa: możli- 
wość-konieczność, albo: asercja-negacja itp., natomiast pytanie i rozkaz 
tłumaczone są jako wyraz stanu psychicznego towarzyszącego sądowi: po
czucia niepewności czy niewiedzy, pragnienia czy woli zrealizowania przed
stawionego stanu rzeczy.

Błąd tej koncepcji polegałby więc na bezwiednym — i nie dość kry
tycznym — poddaniu się sugestiom doświadczenia formy komunikacji, w 
której relacja społeczna jest na tyle zneutralizowana i abstrakcyjna, że 
przysłania ją łatwo relacja przedmiotowa. Bycie podmiotem zdaje się być 
przede wszystkim byciem wobec przedmiotu. Artykulację tak rozumianego 
podmiotu łatwo znaleźć w piśmiennictwie w pierwszej osobie: dziennikach, 
pamiętnikach, utworach eseistycznych, filozoficznych itd. M edytacje  K ar- 
tezjusza są doskonałym analitycznym przedstawieniem świadomości owego 
JA określającego się przez opozycję do nie-JA, tj. rzeczy i innych ludzi, _ 
danych — co znamienne — również j a k o  p r z e d m i o t y ,  a podejrze
wanych tylko o byt podmiotowy, ich podmiotowość bowiem może być do-

ao*



308 Janusz Lalewicz

mniemywana na podstawie ich zachowań, ale nigdy jako taka nie jest 
dana 17.

Otóż komunikacja zawsze ustanawia jakiś stosunek społeczny i podmiot 
jest podmiotem przede wszystkim przez odniesienie do innych ludzi — do 
kogoś innego, nawet jeśli nie ma on cech drugiej osoby dialogu.

Istnieją formy komunikacji, ustanawiające relację: JA-Inni, w której 
JA  występuje wyraźnie jako osoba: te mianowicie, co J. L. Austin nazwał 
wypowiedziami p e r fo rm a ty w n y m i18. Obiecując coś komuś, przysięgając, 
oświadczając, dokonuję aktu, w którym artykułuję siebie jako osobę-pod- 
miot wobec Drugiego (Innych). Ogólnie rzecz biorąc wszystkie te funkcje 
wypowiedzi, które Austin nazywa „siłami illokucyjnymi” (wyłączając mo- 
dalności w wyżej stosowanym sensie) stanowią — zresztą wbrew inter
pretacji Austina w pewnej mierze — artykulację różnych modalności sto
sunku: JA-Inni. Austin bierze pod uwagę przede wszystkim wypowiedzi, 
a przeto opisuje relacje występujące w komunikacji mówionej. Jego roz
ważania pokazują jednak zjawiska ogólniejsze. W literaturze filozoficznej 
i językoznawczej można znaleźć wiele opisów różnych form artykulacji 
podmiotowości w ramach relacji komunikacyjnych nieosobowych — wy
starczy przypomnieć rozważania L. Wittgensteina i angielskich analityków 
albo prace M. Bachtina i N. Wołoszynowa. W tak ogólnym i z konieczności 
schematycznym opisie niepodobna jednak problemów analizowanych w 
tych pracach dokładniej rozpatrzyć.

IV. SUBIEKTYWNOŚĆ I INTERSUBIEKTYWNOŚĆ

1. Rozpatrując kategorie osobowe i modalne określamy sens allokucyjny 
wypowiedzi — sens wypowiedzi pojętej jako to, z czym JA zwracam się do

17 Bardzo czysto i konsekwentnie pokazuje tak skonstruowany podmiot A. Camus 
w  O bcym.  W szkicu Racja by tu  powieści  w  zbiorze: O w spółczesnej kulturze li terac
k ie j ,  t. I, Wrocław 1973, starałem się pokazać zbieżność językowej formy tej powieści 
rozumianej jako narzędzie artykulacji świadomości bohatera-narratora z egzysten
cjalną koncepcją podmiotu (w wersji Camusa — „człowieka absurdu”). Próbowałem  
też pokazać — na przykładzie powieści N. Sarraute — że postawienie tak samo pomy
ślanej świadomości w  sytuacji dialogowej nieuchronnie przekształca ją w  podmiot po
jęty jako osoba występująca wobec drugiej osoby. W O bcym  monologowa artykulacja 
JA takie przeobrażenie uniemożliwia. Camus wybrał jedyną formę narracji (monolog 
w pierwszej osobie, passé composé  itd.), w której można pokazać świadomość pojętą na 
modłę egzystencjalną jako taką — nie uprzedmiotowiając jej zarazem. I odwrotnie: 
jeśli nie niemożliwe, to nader trudne byłoby wyartykułowanie w  tej formie podmiotu 
innego typu — np. JA dialogowego.

18 J. L. Austin, Performatif-Constata tif ,  w: La Philosophie Analytique,  Paris 1962, 
Także: H ow  to do Things w i th  Words, Cambridge, Mass., 1962, gdzie przedstawiona 
jest całość koncepcji Austina.
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kogoś i w czym się do niego ustosunkowuję. Wypowiedź ma jednak rów
nież — pomijany dotychczas — wymiar delokucyjny: zwracam się do 
k o g o ś  w sprawie c z e g o ś  — o czymś mówię. Z tego punktu widzenia 
wypowiedź to moje słowo (do kogoś), które odnosi się do otaczającego nas — 
mnie i mojego interlokutora — świata, a w szczególności przedmiotu wska
zywanego w tym świecie przez wypowiedź. Otóż w tym wymiarze ujaw
niam siebie jako podmiot przez subiektywizację języka oraz świata, doko
nującą się w mojej wypowiedzi.

„Język ■— pisze E. Benveniste — jest tak zorganizowany, że pozwala 
każdemu mówiącemu w z i ą ć  z a  s w ó j  (s’approprier) cały język przez 
oznaczenie siebie jako ja” 19. Odzywając się, zmieniam słowa i formy gra
matyczne systemu językowego w składniki mojej wypowiedzi — składniki 
tego, co JA do kogoś właśnie mówię. Tym samym potencjalny, abstrakcyj
ny system znaków aktualizuję jako „moje słowo” — jeśli posłużyć się okre
śleniem M. Bachtina. Zaimek ja, który jako element systemu języka jest 
pustą formą gramatyczną, znaczeniowo określoną tylko przez opozycje 
w stosunku do innych elementów systemu, ale do niczego się nie odnoszącą, 
staje się w mojej wypowiedzi znakiem mnie jako mówiącego — niejako 
okazjonalnym imieniem własnym. Odpowiednio morfemy drugiej osoby 
stają się znakami tego, kto dla mnie — jako mówiącego tę wypowiedź —
jest drugą osobą. Analogicznie gramatyczny czas teraźniejszy w mojej wy-

t

powiedzi jest znakiem mojej teraźniejszości — teraźniejszości mojego aktu 
mówienia — zaś czas przeszły i czas przyszły wskazują to, co przeszłe lub 
przyszłe w stosunku do chwili, w której mówię. Wszelkie wyrażenia deik- 
tyczne stając się składnikami wypowiedzi przekształcają się w doraźne 
(tylko w tej wypowiedzi mające taki sens) znaki niejako indywidualne, 
sprzęgające cały system języka z danym aktem mówienia, jego podmiotem 
i okolicznościami. Każdy element języka — słowo czy forma gramatycz
na — funkcjonuje jako to (składnik tego), z czym JA się w tym miejscu i w 
tej chwili do tej oto osoby zwracam. Aktualizacja systemu językowego w 
wypowiedzi dokonuje się właśnie przez aktualizację znaczenia jego ele
mentów jako składników tego, co mówię 20.

2. Biorąc na siebie język, czyniąc go doraźnie niejako moim indywidual
nym zespołem znaków, sprzęgam zarazem ze sobą i swoją subiektywną sy
tuacją to, do czego moja wypowiedź się odnosi. Otaczający świat, świat-w- 
-którym-mówię, stając się w mojej wypowiedzi światem-o-którym-mówię,

19 E. Benveniste, La subjec tiv i té  dans le langage, s. 264.
20 E. Benveniste przedstawia obszernie to przekształcenie systemu języka w  na

rzędzie podmiotu — przede wszystkim na przykładzie kategorii czasu — w szkicu: 
Le langage et l’expérience humaine, w: Problèm es de linguistique générale, II. Pa
ris 1974.
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staje się „moim światem”, ujmowanym i zorganizowanym przez odniesienie 
do mnie i mojego aktu mówienia.

Po pierwsze świat, do którego moja wypowiedź odsyła, wyodrębniony 
jest jako mój świat: składają się nań rzeczy, osoby, zdarzenia itd., które 
stanowią to, co dla mnie jest otaczającym światem. Istnieją rzeczy i zda
rzenia, które do mojego świata nie należą, choć występują w światach in
nych osób, ludzi żyjących w innych kulturach itd.

Po drugie, jeśli potraktujemy owe zdarzenia, miejsca, momenty, rze
czy i osoby jako punkty pewnej przestrzeni, możemy opisać świat-o-któ- 
rym-się-mówi jako wielowymiarową przestrzeń uporządkowaną przez siat
kę relacji, której ośrodkiem jest osoba mówiącego, miejsce i chwila aktu 
mówienia — JA-TU-TERAZ — i która wyznacza strukturę formalną tej 
przestrzeni, tj. położenie poszczególnych jej punktów oraz podziały na 
różne strefy czy części. Językową artykulacją tej siatki są kategorie deik- 
tyczne; dlatego też Kury łowicz nazywa je „podstawowym szkieletem ko
munikacji”. I tak przedmioty czy zdarzenia, o których mówię, wskazywane 
są w mojej wypowiedzi bądź jako to , co  j e s t  l u b  co  d z i e j e  s i ę  
t u  i t e r a z ,  bądź jako usytuowane wobec owego punktu zerowego 
(wczorajszy film, tw ó j  autobus, t r z y  lata tem u  itd.), bądź przez odniesienie 
do jakiegoś ustalonego już punktu orientacyjnego owej przestrzeni (daty, 
miejscowości, zdarzenia); jako należące do bezpośredniego otoczenia (w wy
miarze czasowym, przestrzennym czy osobowym — moje, tutejsze, obecne, 
aktualne, swojskie, zwykłe itd.), bądź jako odległe (ich, dawne, obce, egzo
tyczne, historyczne itd .)21.

Ponieważ jest to świat określony przez odniesienie do mnie i mojej wy
powiedzi— do tego, co w mojej wypowiedzi dane jest jako JA-TU-TE
RAZ—  różni się od wszelkich światów, do których odsyłają inne wypowie
dzi, wygłoszone przez kogoś innego, w innych okolicznościach, jakkolwiek 
z tych samych obiektywnie rzeczy czy zdarzeń mogą się składać. To, co dla 
mnie jako mówiącego jest „obecne” lub „moje”, dla innego mówiącego jest 
czymś „odległym”, „twoim” czy „jego”. Różnicę tę może wyraźniej poka
zać następujący przykład. Komuś, kto nie dosłyszał wypowiedzi: Postaw  to 
na tej półce, tłumaczę, o co w niej chodziło: Karol kazał M arysi postawić  
s łow nik  na dolnej półce. Te same obiektywnie rzeczy i osoby z punktu wi
dzenia Karola mówiącego do Marysi określone są jako: ja, ty , to, ta półka, 
natomiast w świecie, do którego odsyła moja wypowiedź, odpowiednio: 
Karol, Marysia, słownik, dolna półka. Zauważmy, że jako teksty językowe 
rozpatrywane ze względu na swoje językowe znaczenie te dwa zdania nie 
m ają ze sobą nic wspólnego: każde z nich mówi o czymś zupełnie innym,

21 Strukturalizację owego świata subiektywnego rozpatruję dokładniej w  dru
gim  rozdziale części I cytowanej pracy: Kom unikacja  ję z y k o w a  i literatura.
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jako że w subiektywnych światach obu mówiących te same obiektywnie 
rzeczy dane są jako różne. Nasuwa się w związku z tym problem pogodze
nia tej subiektywizacji świata-o-którym-mowa dokonywanej przez wypo
wiedź z intersubiektywnością, którą winna realizować, jeśli ma służyć do 
porozumiewania się.

2. Porozumienie wymaga oczywiście wspólnego języka i wspólnego 
świata. Język, za pomocą którego wskazuję komuś, o co mi chodzi, musi 
być naszym wspólnym językiem nie tylko jako formalny system znaków, 
lecz również jako system artykulacji rzeczywistości. Wspólny świat zatem, 
to po pierwsze to, co dla nas — dla mnie i mojego interlokutora — jest ota
czającym światem; po drugie zaś to rzeczywistość zbudowana zgodnie z sys
temem artykulacji narzuconym przez język, w którym się porozumiewamy.

Skoro jednak odzywając się czynię język „moim słowem”, a otaczający 
świat „moim światem”, do zrealizowania porozumienia nie wystarczy fakt, 
iż mówimy tym samym językiem i żyjemy w tym samym świecie. Żeby 
ten, do kogo się zwracam, zrozumiał, co mu komunikuję, konieczne jest, 
by to moje słowo — jako MOJE właśnie — i MÓJ świat w jakiś sposób 
były słowem dla NAS i NASZYM światem — światem MOIM i TWOIM 
zarazem. Otóż ta intersubiektywność realizuje się właśnie za pośredni
ctwem kategorii deiktycznych. Ustanawiając przez odezwanie się ów pod
stawowy punkt odniesienia dla wypowiedzi: TU-TERAZ, ustanawiam to, 
co dla NAS będzie określone jako tu  i teraz. Jakoż „to, co JA CI tu i teraz 
wskazuję” będzie dla mojego partnera „tym, co TY MI tu i teraz wskazu
jesz”. Reguły systemu gramatycznego określające korespondencje między 
pierwszą a drugą osobą — i kategoriami sprzężonymi — zapewniają prze- 
kładalność „mojego słowa” na „twoje słowo” w taki sposób, że to, co mó
wiący wskazuje w swoim świecie, daje się zidentyfikować przez słuchacza 
w świecie, w którym wypowiedź słyszy. Oczywiście reguły te stosowalne 
są pod warunkiem, że mówiący i słuchacz żyją w tym samym świecie 
i znajdują się w tej samej sytuacji, wówczas bowiem w grę wchodzi ujmo
wanie tego samego z dwóch punktów widzenia. Ale warunek ten w ustnej 
komunikacji jest z góry spełniony: wypowiedź jest mówiona i słyszana 
jednocześnie i w tym samym miejscu. Toteż ów świat, do którego wypo
wiedź odsyła i który ujmuje przez odniesienie do JA-TU-TERAZ mówią
cego, staje się dla słuchacza n a s z y m  wspólnym ś w i a t e m  — światem 
określonym przez odniesienie do MY (JA i TY)-TU-TERAZ.

Subiektywizacja języka i świata w wypowiedzi nie implikuje przeto 
wyizolowania podmiotu i jego subiektywnego świata. Moje ujęcie rzeczy
wistości nie czyni jej rzeczywistością wyłącznie dla mnie, zamkniętą dla 
innych i odgradzającą mnie od innych; przeciwnie: właśnie ujmując w wy
powiedzi świat-o-którym-mówię w perspektywie podmiotowej, czynię go
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światem intersubiektywnym — światem wspólnym MNIE i TOBIE — do
starczam ujęcia, które stanowi odniesienie dla porozumienia między nami.

3. Jeśli odzywając się do kogoś, czynię język moim językiem — „moim 
słowem” — ale moim-słowem-dla-ciebie, dzięki czemu MÓJ świat jest 
światem dla NAS, to intersubiektywność w ramach owego MY obejmują
cego MNIE i CIEBIE byłaby niewytłumaczalna, gdyby nie była ufundo
wana na pewnej ogólniejszej wspólnocie komunikacyjnej, do której JA  
z TOBĄ należymy, i do której języka moje słowo odsyła. Mogę porozumieć 
się z Drugim dlatego, że odwołuję się do języka i do świata społeczności, do 
której obaj należymy. Moje słowo i mój świat jest z tego punktu widzenia 
subiektywną formą języka owej społeczności i jej świata. W wypowiedzi 
dialogowej jednak ta społeczność, jej świat i język nie ujawnia się wprost; 
jest tylko tym, co zakłada i do czego odwołuje się implicite układ dany 
w dialogu.

Doświadczenie kontaktu dialogowego pokazuje osoby dialogu, ich 
wspólny świat i wypowiedź w stosunku do społeczeństwa, jego świata i ję
zyka, jako to, co konkretne i partykularne wobec tego, co ogólne i mniej 
lub bardziej abstrakcyjne. Wypowiedź to jednostkowa, konkretna realiza
cja formalnego, potencjalnego systemu językowego; po wtóre, wypowiedź 
wskazuje rzeczywistość konkretną, a jednocześnie subiektywną, różną od 
rzeczywistości obiektywnej, wykraczającej poza bezpośrednie doświad
czenie. Wreszcie opozycja między MY, w sensie: JA z TOBĄ, a społeczeń
stwem dana jest jako różnica poziomów życia społecznego: poziomu osób 
(indywiduów) i poziomu grup.

Istnieją formy komunikacji językowej, w których powiązanie tego, co 
jednostkowe (osobowe, podmiotowe) z tym, co społeczne, realizuje się w in
ny sposób. Przemawianie publiczne na przykład ustanawia relację: JA-WY, 
gdzie WY to „druga osoba rozszerzona” (amplifiée) tj. zbiorowość, pełniąca 
rolę drugiej osoby, TY kolektywne. MY inkluzywne — obejmujące mówią
cego i adresata — znaczy więc w przypadku przemówienia: JA z WAMI. 
Świat dla NAS, który moja wypowiedź wskazuje, jest światem wspólnym 
mnie i tym, do których mówię, a więc pewnej społeczności. Opozycja: oso
ba — grupa ulega neutralizacji — akt mówienia ustanawia relację, która 
jest niejako syntezą znanych z dialogu relacji: JA-TY oraz: jednostka- 
grupa.

W komunikacji pisemnej, jak to było wyżej pokazane — zneutralizo
wana jest opozycja między drugą a trzecią osobą. W publikacji pisanej wy
stępuję jako JA wobec Innych. MY stwarzane przez komunikację za po
średnictwem pisma, obejmuje przeto MNIE z Innymi. W przypadku skraj
nym — kiedy publikacja adresowana jest do wszystkich — wirtualna pu
bliczność piszącego pokrywa się ze społeczeństwem, do którego należy, 
a więc z ową wspólnotą językową, która w dialogu dana jest pośrednio,
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jako tło aktu komunikacyjnego. Nie jest tu jednak wspólnotą abstrakcyjną 
i potencjalną, stanowiącą tło konkretnej, aktualnej wspólnoty osób dialo
gu, ale konkretną, choć nie bezpośrednią wspólnotą komunikacyjną.

Przykłady komunikacji publicznej i komunikacji pisemnej pokazują 
przejście od intersubiektywności pojętej jako efekt porozumienia się — 
której modelu dostarcza dialog — do intersubiektywności rozumianej jako 
efekt korzystania przez wszystkich członków danego społeczeństwa z tego 
samego języka odsyłającego do tego samego świata, intersubiektywności 
pojętej — mówiąc w uproszczeniu — jako obiektywność. Można powiedzieć, 
że społeczeństwo, do którego należę, to dla mnie z tego punktu widzenia 
ogół osób i grup, z którym łączą mnie, łączyły lub mogą łączyć relacje ko
munikacyjne typu: JA-TY, JA-WY lub: JA-Inni, czyli ci, z którym w roz
maitych konfiguracjach wiąże mnie porozumiewanie się. Relacje ustana
wiane przez komunikację publiczną: JA-WY i JA-Inni stanowią model 
takich relacji: indywiduum-społeczeństwo, w których indywiduum nie tra
ci osobowości czy podmiotowości (nie staje się tylko elementem zbioru czy 
też częścią całości), lecz przeciwnie, występuje jako osoba-podmiot wobec 
wspólnoty i we wspólnocie — w których określone jest jako JA przez sto
sunek do społeczności22.

»
ZAKOŃCZENIE

1. Podmiot dany jest w komunikacji językowej jako określony przez 
złożoną sieć relacji, które sytuują go jednocześnie w różnych porządkach 
rzeczywistości i które implikują się nawzajem. Akt komunikacji, rozpatry
wany jako artykulacja podmiotu, ujawnia co najmniej trzy jego aspekty 
czy wymiary: w uniwersum znaków-— jako locutio — wypowiedź jest su
biektywną aktualizacją systemu języka (langue); w uniwersum rzeczy —
o tyle, o ile rozpatrywana jest jako delocutio — stanowi artykulację MNIE 
wobec przedmiotu albo MOJE ujęcie przedmiotu; w uniwersum społecz
n y m — jako allocutio — jest artykulacją MNIE wobec kogoś. To, w sto
sunku do czego te relacje stawiają mnie bezpośrednio, odsyła do układów 
wyższego rzędu: do pewnej społeczności, która stanowi dla mnie — jako 
zwracającego się do kogoś — wspólnotę komunikacyjną (MY), do języka, 
stanowiącego środek porozumienia dla jej członków (NASZ język) i świata, 
którego komunikacja między nimi dotyczy (NASZ świat). Schematycznie 
można te relacje przedstawić w sposób następujący:

22 Relacja: JA-społeczeństwo rozpatrywana jest tu głównie od strony pierwsze
go członu. Pojęcie społeczeństwa implikowane przez relacje komunikacyjne trzeba 
by rozpatrzyć kiedyś osobno. Cf. w tej sprawie artykuł Benveniste’a. D eux modeles  
linguistiques de la cité, w: Problèm es de linguistique générale, II; także cytowaną 
książkę N. V. Banerjee, Language, Meaning and Person.
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locutio

JA
allocutio

„person-speaking”

delocutio

WYPOWIEDZ
(parole)
„moje słowo”

TY —
„person-spoken-to”

PRZEDMIOT
„thing-spoken”

(nasz) JĘZYK

MY

(nasz) ŚWIAT

(Schemat ten pokazuje tylko zestaw omawianych relacji, nie zdaje natomiast sprawy 
z zależności wewnątrz układu. Nadto relacje te pokazane są tak, jak układają się 
w  sytuacji dialogowej: dla innych form komunikacji należałoby schemat zmodyfiko
wać).

2. Zauważmy, że ta konstrukcja pojęcia podmiotu uwzględnia zasadni
cze relacje rozpatrywane w filozoficznych analizach jako konstytutywne 
dla tego pojęcia. W wypowiedzi mówiący występuje jako:

1) podmiot wobec przedmiotu — odpowiednik podmiotu poznania;
2) JA wobec Drugiego albo: osoba wobec osoby;
3) JA wobec MY albo: osoba indywidualna wobec wspólnoty (społeczeń

stw a)— odpowiednik podmiotu rozpatrywanego w perspektywie socjolo
gicznej (social-self). •

Wszystkie te pojęcia można rozpatrywać jako czynniki czy aspekty 
pojęcia podmiotu implikowanego przez komunikację; aspekty, które nie 
tylko są w nim obecne, ale tworzą pewną całość zhierarchizowaną. Domi
nantą tej całości jest relacja allokucyjna. Akt komunikacji artykułuje pod
miot jako podmiot przede wszystkim w porządku relacji międzyludzkich: 
j e s t e m  J A  przede wszystkim w s t o s u n k u  d o  k o g o ś .  Wymiar 
delokucyjny jest podporządkowany: przedmiot jest tym, o czym JA do 
CIEBIE (do WAS) mówię. Nie znaczy to, że jest to wymiar mniej ważny 
czy mniej konieczny; parler c’est toujours parler de — jak to formułuje 
Benveniste — mówić to m ó w i ć  o (c z y m ś) . Chodzi o to, że do przed
miotu ustosunkowuję się jako mówiący do kogoś, albo inaczej: że subiek
tywne ujęcie świata jest ujęciem dla kogoś.

I wreszcie — co najbardziej istotne — owa relacja społeczna konstytu
tywna dla całego układu to relacja komunikacyjna. Występuję i zarazem 
artykułuję siebie jako JA przez wypowiedź i w wypowiedzi. Dlatego też 
językowy wymiar tego aktu ustanowienia siebie jako podmiotu jest nie- 
redukowalny do pozostałych: język dostarcza narzędzi jego realizacji.

3. W tym punkcie można powtórzyć tezę Benveniste’a: „Jest ego, kto 
m ó w i  ego. [...] W mowie i przez mowę człowiek ustanawia siebie jako 
podmiot, bowiem jedynie mowa [...] osadza [...] we właściwej mu rzeczy
wistości [...] pojęcie ego”. Jeśli teza ta budzi odruchowy sprzeciw, to dla
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tego, że przywykliśmy — pod wpływem parusetletniej tradycji nie tylko 
filozoficznej — traktować język i kategorie językowe jako pochodne w sto
sunku do czegoś bardziej rzeczywistego i autonomicznego: świadomości 
i kategorii myślenia. Trzeba jednak pamiętać, że tradycja ta — w filozofii 
zaczynająca się od Kartezjusza i Locke’a, a ugruntowana przez Kanta — 
wyrosła na terenie refleksji głównie epistemologicznej w polemice z my
śleniem substancjalnym, na gruncie spostrzeżenia, że nie mamy do czy
nienia z rzeczywistością w sobie, daną bezpośrednio, ale z rzeczywistością 
uwikłaną w poznanie i świadomość poznającego. Czymś niewątpliwym i o- 
czywistym natomiast jest dla tej tradycji świadomość — daleka, abstrak
cyjna, pochodna duszy. Toteż zrozumiałe jest w tej perspektywie samo 
przez się, że słowo manifestuje tylko czy też reprezentuje myśl. Problem 
stosunku między myśleniem a mową — i problem języka — jest właściwie 
nie tyle wyjaśniony, co niedostrzeżony, rozwiązany z góry.

Dostrzeżono język — jako rzeczywistość autonomiczną, nieredukowalną 
do myśli — na początku XX w. Zauważano, że świadomość z kolei nie jest 
dana wprost jako taka, lecz uwikłana w swoje artykulacje, a przede wszyst
kim — przynajmniej świadomość dyskursywna — w artykulację językową. 
Kartezjusz nie zwrócił uwagi na to, że myśląc: Cogito, ergo sum, myślał 
słowami i bez słów nie mógłby tego pomyśleć. Ale skoro zdaliśmy sobie 
z tego sprawę, wypada wyciągnąć z tego spostrzeżenia konsekwencje do 
końca. Jeśli nie chcemy zakładać jakiejś samoistnej substancji myślącej, 
musimy zdecydować się szukać myślenia tam, gdzie jest ono dane: w mó
wieniu — podobnie jak zdecydowaliśmy się niegdyś porzucić substancje 
i esencje, by zająć się rzeczywistością poznawaną tam, gdzie ją  znajduje
my — w poznaniu.

Janusz Lalewicz

LES PROBLÈMES PHILOSOPHIQUES DE L’ARTICULATION 
LINGUISTIQUE DE LA SUBJECTIVITÉ

R é s u m é

L’auteur se propose dans la présente étude de développer et de discuter la 
thèse formulée par le linguiste français, Emile Benveniste: „C’est dans et par le lan
gage que l ’homme se constitue comme «sujet», parce que le langage seul fonde en 
réalité, dans sa réalité qui est celle de l’être, le concept d’«ego».

La «subjectivité» dont nous traitons ici est la capacité du locuteur à se poser 
comme «sujet». Elle se définit, non par le sentiment que chacun éprouve d’être lui- 
itnême (ce sentiment, dans la mesure ou l’on peut en faire état, n’est qu’um reflet),
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mais comme l’unité psychique qui transcende la totalité des expériences vécues qu’
elle assemble, et assure la permanence de la conscience. Or nous tenons que cette «su
bjectivité», qu’on la pose en phénoménologie ou en psychologie, comme on voudra, 
n’est que l’émergence dans l’être d’une propriété fondamentale du langage. Est «ego» 
qui d i t «ego». Nous trouvons là le fondement de la «subjectivité», qui se détermine 
par le statut linguistique de la «personne»”.

L’étude commence par la description sommaire du système des catégories gram
maticales de la personne et de certaines catégories apparentées fonctionnellement (les 
deictiques, le mode verbal etc.). Après avoir examiné leur fonctionnement et leur 
signification linguistique on cherche à saisir la réalité antropologique à laquelle ses ca
tégories linguistiques correspondent et qu’elle articulent sur le plan de la commu
nication.

Or la subjectivité, telle que les catégories linguistiques articulent, se définit 
comme un rôle social constitué dans l’acte de communication et déterminé par les 
relations de deux sortes:

I) La relation d’a 1 l o c u t i o n  (JE — TU) détermine le locuteur comme p e r s -
o n n e—s u j e t par rapport à l’a u t r e—p e r s o n n e. Cette relation implique d’autre 
part communauté de communication ou la société (NOUS) et, par conséquent, le 
rapport: p e r s o n n e —s o c i é t é  (JE—NOUS); 2) La relation de delocution met le  
locuteur (JE) comme sujet par rapport à l’objet (ce dont on parle) et, par consequent, 
à l’univers de choses.

On voit que c’est un concept de subjectivité bien différent de celui qui a été 
élaboré par la philosophie européenne classique dépuis Descartes et Kant à Husserl. 
Ce dernier, formé dans la perspective épistémologique et défini à la base du rapport 
cognitive: s u j e t - o b j e t ,  ne rend compte, on le voit aujourd’hui de plus en plus 
clairement, que d’une seule dimension de l’homme en tant que sujet: de sa dimension 
cognitive. Il se révèle, par contre, bien ambarassant sur le plan social; lorsqu’on 
se met à analyser les rapports: Je — Autrui, et Je — Société, le sujet épistémologique 
se révèle implicitement sollipsiste. Aussi la proposition de Benveniste, développée ici, 
de définir la subjectivité à la base de relations sociales de communication, semble 
être un bon point de départ pour la critique du concept traditionnel du sujet d’une 
part, et pour l’élaboration d’un concept plus satisfaisant, de l’autre.


