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Jacek Tomczyk

Problematyka języka prywatnego

I. Pytania w filozofii

1. Filozofowie od tysiącleci zajmowali się tym, co było dla nich ważne. -  Jest 
to truizm czy fakt historyczny ?

M ożna zaryzykować twierdzenie, że filozofia „późnego” Wittgensteina jest 
swoistym „wykrywaczem” pozornych problemów, niekoniecznie posiadających 
swą tradycję w filozofii. Filozofia ta uświadamia nam, jak wiele rzeczy nie tyle 
jest niewytłumaczalnych, ile w ogóle do tłumaczenia się nie nadaje. Im więcej 
chcemy „zrozumieć”, tym więcej tworzymy rzeczy do „zrozumienia” , a jeśli już 
coś zrozumiemy, to często okazuje się, że to nie to, co było dla nas kiedyś ważne.

Mówi się czasami, że część dawnych pytań filozoficznych, choć w zmienio
nej formie, aktualnych jest do dziś.

Filozofowie rozwiązywali stare problemy bądź przedstawiali w nowej 
formie tak, by można było je rozwiązać, albo stawiali nowe. Ale też o innych 
„zapominali” . Możliwe, że niektóre z nich, jak  mówił Nietzsche, poprostu się 
„znudziły” , jednak inne z pewnością straciły sens. Przykładem niech tu będzie 
„teoria przyrody” Arystotelesa i to, co stało się z jej pytaniami, gdy powstawało 
nowożytne przyrodoznawstwo zapoczątkowane przez Galileusza. Czy będzie 
ktoś dzisiaj pytał poważnie, jaki jest cel ciała spadającego na ziemię? A przecież 
problemy te nigdy nie zostały rozwiązane. -  Czy rozwiązała je nauka?

W filozofii zawsze obecna była postawa sceptyczna ugruntowana w prostym 
fakcie, że żaden z podstawowych problemów filozoficznych nigdy nie został 
ostatecznie rozwiązany. Nic jest to obecnie jedyny powód sceptycyzmu.
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Od pojawienia się racjonalizmu w myśleniu europejskim filozofowie, aby nie 
dać się zwodzić pozorom, poszukiwali racji dla swojego rozumowania. Po
wstały różne szkoły racjonalnego myślenia, w których obowiązywały określone 
sposoby argumentowania. Jeśli w ramach jakiejś szkoły zabraknie racjonalnych 
przesłanek dla możliwości znalezienia zadowalającego rozwiązania, to konsek
wentny filozof (tylko taki może stać się sceptykiem) albo poszukuje ich 
w ramach innych szkół, albo sam p ró rjje  podjąć się tego zadania. Ponieważ 

jak wielu słusznie twierdzi -  te najważniejsze problemy, nurtujące filozofię od 
stuleci, są ze swej natury nierozwiązywalne (co zresztą ma być motorem samej 
filozofii), to konsekwentny filozof racjonalista, jeśli nie widzi racji dla roz
wiązania, nie widzi też racji dla problemu i ...staje się sceptykiem. Ale ten filozof 
sceptyk nie jest wcale do końca konsekwentny, bo jeśli nie ma racjonalnego 
uzasadnienia dla problemu, a mimo to jest sceptykiem, to nie wierzy on zbyt 
mocno w swój racjonalizm.

Jeśli nie widzi się norm sensowności dla pytania, to nie można być 
sceptycznym wobec braku odpowiedzi. Chyba że normy te nie są dość 
przekonywające, ale wtedy można zapytać, co stanowi podstawę scepycyzmu.

Sceptyk może orzec, że skoro filozofia w swych najważniejszych kwestiach 
nie posunęła się o krok naprzód, to być może lepiej byłoby zająć się czymś 
innym, nie tracąc życia na coś, czego prawdopodobieństwo zakończenia 
sukcesem jest równe prawie zeru mimo iż kwestie te mają dla niego zasadnicze 
znaczenie. Może również stwierdzić, na podstawie swoich dotychczasowych 
dociekań, że żadna filozoficzna odpowiedź nie ma swojego ostatecznego 
uzasadnienia (z mocy tego, co uznaje za „ostateczne uzasadnienie”), choć i tu 
rezygnacja z dalszych poszukiwań nie oznacza, że pytania dla których szukał 
odpowiedzi, nie są dla niego istotne.

Bez względu na motywację sceptycyzm zakłada, że sam problem jest ważny
i dodatkowo, gdy motywacją jest niemożliwość znalezienia miejsca na od
powiedź, dochodzi do konfliktu wartości. Konflikt ten przybiera następującą 
postać.

Czy racje, które każą odrzucić możliwość odpowiedzi, są ważniejsze, czy 
racje utrzymujące w mocy pytanie? -  Sceptyk rozstrzygnąć tego nie może
i dlatego jest sceptykiem.

To, jakie racje decydują o odrzuceniu możliwości odpowiedzi, zależy od 
sposobu argumentowania, natomiast to, co jest racją dla pytania, najczęściej nie 
ma swojego uzasadnienia.

Podstawą pytania jest jego wartość dla filozofii, w której afirmuje się jego 
oczywistość. Jako wartościowe dla filozofii, a przez to oczywiste, posiada 
identyczny status zarówno dla sceptyka, jak i niesceptyka. Niesceptyk różni się 
od sceptyka jedynie tym, że jeśli jakiś sposób rozumowania nie daje możliwości 
odpowiedzi, to poszukuje innego, trwając w przekonaniu, że efekty tych 
poszukiwań mają wartość niezależnie od ich wyniku, a wartość ta pochodzi
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z postawionego pytania. Może on nawet utrzymywać, że żadne dowody
-  choćby najbardziej oczywiste -  nie podważą sensowności pytania, bo 
sensowność ta zagwarantowana jest jego wartością, tzn. tym, że jest ono dla 
niego ważne. Jeśli dowód przeczy tej wartości, to jest on po prostu dla niego 
niepoprawny czy wręcz nielogiczny niejako odrzuca a priori jego możliwość.

W tej sytuacji myślenie sceptyka i niesceptyka jest nieracjonalne, bowiem ten 
pierwszy nie ma uzasadnienia dla problemu, a ten drugi dla jego rozwiązania. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że „tym gorzej dla takiego racjonalizmu”, ale wtedy 
koło się zamyka i jesteśmy w punkcie wyjścia. Mianowicie tu, gdzie trzeba by 
zapytać o wartość pytania.

Filozofowie wierzą społem w te wartości i jedną form ą czczenia ich było usiłowanie 
zrobienia z nich praw d -  a priori. Fałszujący charak ter czci...

Cześć jest wysoką p róbą intelektualnej prawości: ale w całej historyi filozofii niema 
żadnej intelektualnej prawości [...]

A bsolutny brak  m etody, mającej na celu zbadanie wartości tych wartości; po drugie: 
niechęć do badania tych wartości [....]*

Nietzsche, mówiąc o wartościach, ma tu na myśli moralność, jednak 
w naszych rozważaniach nic jest istotne, co stanowi wartość problemu. Słowo 
„wartość” można zastąpić zwrotem, .jest istotne”; „jest ważne” , „ma doniosłe 
znaczenie”, itp. Mówiąc inaczej: nie jest tu istotne, skąd pochodzi wartość: czy 
pochodzi ona z moralności, zwyczajów, czy jest efektem przyzwyczajenia; nie 
ma to dla nas znaczenia -  ważne, że jest. Istotny jest sam model myślenia 
Nietzschego, w którym zadaje się metodycznie pytanie o wartość.

Jak wiadomo, głównym hasłem Nietzschego było „przewartościowanie 
wartości” . Lccz pokazuje on również, że możliwe jest pozbawienie wartości jej 
wartości -  „odwartościowanie” (według Nietzschego jest to warunek wyjścia ze 
stanu nihilizmu). Co więcej, wskazuje i taką możliwość, że w wielu przypadkach 
nie dostrzegano konstytutywnej roli wartościującego podłoża problemu. Jak 
rozumieć to, że za czymś może kryć się tylko wartość?

Znanym przykładem tego może być problematyka prawdy, którą na swój 
sposób porusza Nietzsche. Otóż nie pyta on tradycyjnie, „czym jest prawda”, 
albo „czy możemy dotrzeć do prawdy”, itd. Zadaje natomiast pytanie o „wolę” 
prawdy, o pragnienie prawdy, o to, czego ludzie chcą, zajmując się tą 
problematyką i wreszcie -  co jest w bieżących rozważaniach najważniejsze o to, 
czy samo zagadnienie może spełnić oczekiwania z nim związane; to znaczy: czy 
nie istnieje rozbieżność między polem zainteresowania a polem oczekiwań.

Rozwiązanie Nietzschego polega na pokazaniu rozbieżności między tym, co 
było przedmiotem w dociekaniach nad prawdą, a tym co było ich motorem.

1 F. N ietzsche, Wola mocy, tłum. S. Frycz i K. Drzewiecki, W arszawa 1911, s. 285 (§ 258).
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Przyczyną tej rozbieżności jest niedostrzeżenie wartości w miejscu, gdzie 
była niepożądana, tam gdzie jasno określony przedmiot dociekań, niezależny 
od ludzkich chceń i motywacji, okazał się w końcu fikcją, a sama „prawda” 
-jedyn ie  „przedmiotem czci” .

,,Świat prawdziwy i świat pozorny” -  przeciwieństwo to  zostało sprow adzone 
przeze m nie do stosunków  wartości. Swoje w arunki zachow ania się rzutowaliśm y 
jak o  atrybuty  bytu wogóle. Ponieważ w wierze swojej, żeby prosperow ać, musimy być 
stali, uczyniliśmy z tego, że świat „prawdziwy” nie zmienia się i nie staje się, lecz jest 
is to tą2.

„C o czyni dobrym , to  musi być dobrem ; co jest dobre, to nie może kłam ać” -  tak 
wnioskowali oni [filozofowie] nieubłaganie -  : „co przynosi dobre owoce, to  musi być 
praw dą: nic m a innego kryteryum  praw dy” ...3

Tak więc sceptyk nic może rozstrzygnąć między wartością pytania a wartoś
cią metody, która każe mu odrzucić odpowiedź. Jego sytuacja podobna jest do 
tej, w której znajduje się nihilista -  jak  opisuje to Nietzsche. Różni się jednak 
tym, że sceptyk, w przeciwieństwie do nihilisty, nie dostrzega żadnego wartoś
ciowania -  być może dlatego, że jest ono wpisane w skalę ważności, która 
zazwyczaj nie jest podbudowana żadną refleksją.

Świta ju ż  przeciwieństwo między światem, który czcimy, a światem, który przeżywa
my, którym  jesteśm y. Pozostaje tylko albo uprzątnąć przedm ioty naszej czci, albo siebie 
samych. T o  drugie jest nihilizm em4.

Jeśli problemy sceptyka są jedynie „przedmiotami czci” , to będzie on 
w końcu musiał dokonać wyboru -  albo je „uprzątnie”, albo stanie się 
„nihilistą” .

Niesceptyk natomiast, nic waha się -  „wybrał” wartość pytania. Jeśli jest to 
tylko wartość, to jego sytuacja nie różni się od sytuacji sceptyka, tyle że jest on 
dopiero przyszłym „nihilistą” .

Z pewnością wiele problemów, którymi zajmują się ludzie (nic tylko 
filozofowie), jest dobrze osadzonych w polu oczekiwań, jednak samo zwrócenie 
uwagi na to, że może być inaczej jest -  moim zdaniem -  rzeczą doniosłą 
w historii myśli europejskiej, a zawdzięczamy to Nietzschemu. Nietzsche 
jednakże tylko wskazuje taką możliwość, mniej lub bardziej ją uwypuklając.

Dopiero Wittgenstein, w moim przekonaniu, daje narzędzie, które pozwala 
osądzić: czy to, co czerpie oczywistość ze swej wartości, ugruntowane jest 
w oczekiwaniach, a tym samym pozwala również ocenić wartość tej wartości. 
Tym narzędziem, czy może metodą, jest analiza gramatyczna. Być może jest to 
metoda, której brak wytykał Nietzsche.

2 Ibidem, s. 301 (§ 268).
3 Ibidem, s. 277 (§ 250).
4 Ibidem, s. 4 (§ 1).
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Należy jednak zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę (choć i są podobieńst
wa) między tym, co robił Nietzsche i Wittgenstein. Jest to zarazem różnica 
między Wittgensteinem a całą dotychczasową filozofią.

U Nietzschego (podobnie jak u innych wielkich filozofów) możemy po
dziwiać celność myśli, trafność spostrzeżenia (w przypadku Nietzschego te 
spostrzeżenia trzeba przyznać były bardzo trafne), a następnie analizować je, 
poddawać krytyce itp. Efektem naszych działań będzie przyjęcie tych myśli, 
bądź ich odrzucenie, staną się one dla nas ważne albo nieważne, wreszcie 
odpowiedzą na jakieś „dlaczego”, bądź będą źródłem nowych dociekań.

Wittgenstein przeciwnie, nie odpowiada na żadne z wielkich pytań filozofi
cznych, nie daje również odpowiedzi na pytanie, dlaczego takie pytania w ogóle 
powstały. Pokazuje on natomiast możliwy mechanizm powstawania problemu. 
Odpowiada on raczej na pytanie, jak do tego dochodzi, a nie dlaczego.

Nie chodzi tu oczywiście o to, że każde pytanie filozoficzne ma taką formę, 
że zaczyna się od „dlaczego”. Jest to modelowe przedstawienie zmiany, jaka 
dokonała się za sprawą Wittgensteina w podejściu do problemów filozoficz
nych. Zmianę tą można porównać do tej, jaką przeszła myśl w filozofii 
przyrody, czy później w nauce, od czasów Galileusza. Ilustracją niech będzie 
następujący przykład.

Do czasu powstania nowożytnej nauki, postępując w zgodzie z Arys- 
tetelcsem, pytano np. jaki jest cel ciała spadającego na ziemię, czy też o to, 
dlaczego to ciało chce spadać. Zmiana, jakiej dokonał Galileusz, jak wiadomo, 
polegała na tym, że postawił on pytanie o to, jak to się dzieje, że jakieś ciało 
porusza się tak a tak. Mówiąc ogólniej: jego zagadnienie wyznaczało pytanie
o mechanizm działania, a nie np. o pierwszą przyczynę. Rezygnował, jak sam to 
określał, z „wielkich” pytań, takich jak pytanie o istotę przedmiotu, na rzecz 
opisu zachowania się tych przedmiotów względem siebie.

Tamte „wielkie” pytania przestały być już wielkie i nikt chyba dziś nie będzie 
pytał o to, dlaczego kamień chce spadać... itd. W konsekwencji, nie od
powiedziano na dawne pytania, które przecież kiedyś były wyzwaniem dla 
filozofów, chcących coś zrozumieć z otaczającego ich świata. Ale czy odpowiedź 
jest tu w ogóle możliwa?

To, co stało się za sprawą Galileusza, to zmiana sposobu patrzenia na 
problem, a właściwie -  zupełna zmiana jego orientacji, i choć nie dało to 
rozstrzygnięcia starym problemom, to nikt tego rozstrzygnięcia dzisiaj już nie 
poszukuje. -  Dlaczego?

Jak dalece porównanie dokonań Galileusza z filozofią Wittgensteina jest 
słuszne, z pewnością pokaże przyszłość. Oto jak G. E. M oorc relacjonuje słowa 
Wittgensteina:

[W ittgenstein] Powiedział, żc to  co robił, to  jest „nowy przedm iot” , a nie zwyczajny etap 
w „ciągłym rozw oju” ; żc jest to obccnic w filozofii pewien „splot” w „rozwoju ludzkiej
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myśli” porów nyw alny do  tego, k tóry  pojawił się wtedy, kiedy Galileusz i jem u 
współcześni wynaleźli dynam ikę; że „nowa m etoda” została odkryta, tak ja k  to  miało 
miejsce, gdy „chem ia rozwinęła się z alchemii” [...]5

Lecz „nowa m etoda” nie ma nic wspólnego z „metodą naukową”, bo jak 
pisze dalej M oore, cytując Wittgensteina, wymaga ona pewnej „zręczności”, 
„rodzaju myślenia” , do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni -  „pewnego 
rodzaju myślenia bardzo różnego od tego, jaki jest wymagany w naukach”6.

Podsumowując: skrajne przedstawienie sytuacji sceptyka miało na celu 
pokazanie dziedziny, do której myśl filozoficzna zabraniała dostępu, mianowi
cie do dziedziny własnego, przez tę myśl czynionego, wartościowania. Możli
wość dotarcia do tej dziedziny, a przede wszystkim jej dostrzeżenie, zawdzięcza
my Nietzschemu. Postawienie pytania o wartość jakiejś wartości, już stwarza 
taką możliwość. Jednak samo to pytanie nie daje jeszcze podstawy do 
rozstrzygnięć. Podstawę taką (choć nie samo rozstrzygnięcie, bowiem rozstrzyg
nięcia w dziedzinie wartości mają podłoże emocjonalne, psychologiczne), 
w moim przekonaniu, może dać „nowa m etoda”, jaką jest analiza gramatyczna 
Wittgensteina. Efektem jej działania nie będzie rozwiązanie problemu, nato
miast będzie można odpowiedzieć na pytanie, czy jest to problem przedmioto
wy, czy pozorny, czyli tutaj gramatyczny; czy dobrze wiemy, czego oczekujemy 
po jego rozwiązaniu, czy tylko gubimy się w regułach języka.

Skąd bierze się doniosłość takich rozważań, skoro zdają się one jedynie burzyć 
wszystko, co interesujące, tzn. co wielkie i ważne? (N iejako wszelkie budowle, zo
staw iając jedynie gruzy i rum ow iska.) Burzymy jednak tylko zamki na lodzie, od
słaniając podłoże językowe, na którym  stały7.

2. Gdzie się zaczyna problem filozoficzny? Wielcy filozofowie poprzez swoje 
dzieła niejednokrotnie wprowadzali do filozofii specyficzną terminologię. Ta 
nowa terminologia miała pomagać w odkrywaniu niezdobytych jeszcze ob
szarów rzeczywistości. Zawsze jednak istniała podstawa, na której ich docieka
nia były wsparte. Mógł to być cel, jaki sobie stawiali. Jednak aby tak było, cel 
ów musiał być zrozumiały i uznawany za ważny przez innych: na przykład 
poszukiwanie wzorca wiedzy pewnej nie budziło wątpliwości u nikogo i stano
wiło cel w argumentacji dla wielu myślicieli. Ale każda argumentacja musi mieć 
swój początek, którego nie potrzeba uzasadniać, i kres, który nie budzi 
wątpliwości. Słynne zdanie Kartezjusza Cogito ergo sum opiera się na banalnej 
oczywistości, że jest To myślące. Kantowski podział sądów oparty jest na takich 
argumentach jak np. ten, że niemożliwe jest, aby prawdziwy był sąd mówiący, iż 
trójkąt nie ma trzech kątów... itp.

5 G .E . M oore, Wittgenstein's I^ectures, w: Philosophicał Paper.s by G.E. More, Unwin 1959, 
s. 113.

6 Ibidem , s 113.
7 L. W ittgenstein, Dociekania Filozoficzne, tłum. B. W olniewicz, W arszawa 1972, s. 74 (§ 118).
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Zatem istnieje pewien obszar oczywistości, który stanowi niejako bazę dla 
myśli filozoficznych -  oczywistości, która nie zawsze taką musiała być, ale też 
nie musi być taką na zawsze.

Jednak, z pewnością, nie z każdej oczywistości problem filozoficzny bierze 
swój początek. Wydaje się, że istnieje nienaruszone przez czas jądro filozofii, 
które można by określić jako pewnego rodzaju nastawienie do świata, coś co 
jest jeszcze przed refleksją filozoficzną, co często jest takie samo zarówno dla 
kogoś, kto nie zajmuje się filozofią, jak i dla tego, który żyje nią na co dzień. 
Leszek Kołakowski tak o tym pisze:

W rażliwość na tradycyjne strapienia filozofii nie wygasła; żyje niejako podskórnie, 
gotow a objawić swą obecność lada chwila w wyniku niespodziewanych przypadków .

Z  trw ania owej wrażliwości nie wynika, by składać się na nią miały „problem y” , 
które zostaną pewnego dn ia rozw iązane przez jakiegoś geniusza za pom ocą w iarygod
nej „m etody” . Jeśli słowo „prob lem ” sugerować m a zasadniczą możliwość znalezienia 
techniki rozw iązania, to  zm ienne koleje historii filozofii niewiele pozostaw iają tu 
nadziei; być może nic są to „problem y” w tym sensie, lecz po prostu  niepokoje, 
a skoro są to  rzeczywiste niepokoje, wolno pytać, skąd pochodzą? Jak  wyjaśnić ich 
obecność? H istoria , dając pow ód do w ątpienia, by mogły przekształcić się w „p ro b 
lemy” , zarazem  skłania do nie mniejszych wątpliwości co do możliwości ostatecznego 
ich zaniku8.

Jeśli słowo „niepokoje” sugerować ma psychologiczne podłoże filozofii, to 
z pewnością wolno pytać, skąd pochodzą; ale czy pytanie to mają zadawać 
filozofowie? Jeśli więc uwaga Kołakowskiego jest słuszna, to trzeba by konsek
wentnie powiedzieć, że to, co robią filozofowie, jest pewnym rodzajem ekspresji, 
a spory, jakie toczą, nie mają sensu, bowiem spieraliby się o to, jakie kogo 
niepokoje trapią. Ale też i wolno pytać, dlaczego wydaje im się, że to są 
„problemy”.

Tak czy inaczej, historia rzeczywiście daje przykłady na to, że wiele 
tradycyjnych „problemów” filozoficznych pozostało nie rozwiązanych, i jeśli 
zgodzić się z Kołakowskim, to niesłusznie potraktowano je jako problemy do 
rozwiązania.

Nie rozstrzygając, czy błędem jest problematyzacja owych „strapień” 
filozofii, czy też nie, muszą być one w pełni wyrażalne i zrozumiałe 
jeszcze przed jakąkolwiek „obróbką” teoretyczną, a zatem próbą uczynienia 
z nich „problemów do rozwiązania” . Tym samym będą one leżeć u źródła 
filozofii. Będą one również mierzone wnikliwością, czy „głębokością” swojej 
treści. Niewątpliwym mistrzem w odkrywaniu tych „strapień” był Blaise 
Pascal:

Kiedy zważam kró tkość mego życia, wchłoniętego w wieczność będącą przed nim
i po nim, kiedy zważam m ałą przestrzeń, k tó rą zajmuję, a nawet k tó rą widzę, u topioną

* L. K ołakow ski, Horror metaphisicus, W arszaw a 1990, s. 15.
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w nieskończonym  ogrom ie przestrzeni, których nic znam i które mnie nie znają, 
przerażam  się i dziwię, iż znajduję się raczej tu niż tam , nie m a bowiem racji, czemu raczej 
tu  niż gdzie indziej, czemu raczej teraz niż w tedy...9

„Czemu raczej tu niż gdzie indziej, czemu raczej teraz niż wtedy...” -  nic jest 
to nieokreślony „niepokój”. To, co się tu wyraża, jest proste i zrozumiałe nie 
tylko dla filozofa. -  Ale czy na pewno zrozumiałe?

Permanentny brak rozwiązania tego, co zdaje się wyróżniać owe pod
stawowe „problemy” filozofii, z pewnością uznać można za następną cechę 
opisującą jej żródłowość.

Podsumowując, zaryzykować można stwierdzenie, że podstaw dających 
„żywotność” filozofii należałoby szukać jeszcze przed refleksją teoretyczną 

podstaw, które jako oczywiste stanowić mogą oparcic dla filozofii, a jako 
„godne” filozofii są źródłem niepokojów, i które jako nierozwiązane stanowią 
dla niej wyzwanie.

A oto, jak Wittgenstein widzi ow'c „podstawy” (§111 Dociekań Filozoficz
nych):

Problem y, które rodzi błędna in terpretacja naszych form językowych, mają 
charak ter głębi. Są to  głębokie niepokoje, zakorzenione w nas tak głęboko, jak  
form y naszego języka; a ich znaczenie jest tak wielkie, jak  doniosłość naszego 
języka. [...]

Czyżby więc Wittgenstein szczególnie eksponował rolę języka i podobnie jak 
filozofowie analityczni tworzył reguły, które w zgrabnych teoriach zezwalają 
bądź zabraniają wypowiadać takie czy inne zdania? Przeciwnie, nie ma tu 
żadnej teorii -  co jest powszechnie eksponowane w nowszych komentarzach 
„późnej” filozofii Wittgensteina -  jest natomiast coś. co można by nazwać 
przeciwstawieniem się idcalizacji języka, myślenia, rozumowania, itp.; jest tutaj 
to, co pokazuje ich „przewartościowanie”. W § 110 pisze on tak:

„Język (albo myślenie) jest czymś jedynym  w swoim rodzaju” -  okazuje się, że jest 
to przesąd (nic błąd!), wywoływany przez złudzenia gram atyczne.

I na te złudzenia, na owe problem y, pada teraz cały p a to s10.

Dlaczego jest to „przesąd” , a nie „błąd”? "Język jest czymś jedynym 
w swoim rodzaju (<einzigartig)” -  jest sądem wartościującym. Nie można tu 
przecież popełnić „błędu”. Ale na czym wartość tego sądu się opiera? Można by 
powiedzieć, że język jest czymś wyjątkowym, bo tylko ludzie posługują się 
językiem -  nie ma drugiej podobnej aktywności ludzkiej. Można by wreszcie 
powiedzieć, że nie popełnimy błędu, jeśli nazwiemy go „wyjątkowym”. Nasz sąd 
wartościujący będzie podbudowany niejako obiektywnie, wyznaczony „fak
tem” jedyności języka.

9 B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński, W arszaw a 1989, s. 72 (par. 88).
10 L. W ittgenstein, Dociekania filozoficzne, op. c i t s. 72, (§ 110).
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Ale właściwie do czego moglibyśmy porównać język? Jest on ,jedyny 
w swoim rodzaju” , ale w „rodzaju” -  czego? Jeśli nie ma podobnej aktywności 
ludzkiej, to do czego chcemy porównywać tę, tak aby można było stwierdzać
o jej „wyjątkowości”?

Z drugiej strony, trzeba się zastanowić co chcemy porównywać? Czy 
musimy najpierw ustalić, co będziemy nazywać „językiem”, czy podejmiemy 
badania, aby się tego dowiedzieć? W jaki sposób moglibyśmy popełnić 
tu błąd?

No cóż, po prostu ..ochrzciliśmy” go „wyjątkowym” i jeśli ową „wyjąt
kowość” miałby czerpać z faktów, to byłyby to fakty gramatyczne, ale na nich, 
z pewnością, nic chcielibyśmy opierać swojego sądu wartościującego. Stąd 

mówi Wittgenstein -  jest to „przesąd”, bowiem „cały patos” oparty jest na 
„złudzeniach gramatycznych”11.

Chcę zwrócić uwagę na to, że w § 111 Wittgenstein robi jedynie porównania, 
sam nie ocenia. Zwraca jedynie uwagę, że „niepokoje” zakorzeniene są tak 
głęboko, jak „formy naszego języka”; żc „ich znaczenie jest tak wielkie, jak 
doniosłość naszego języka”. Nic pozostawia wątpliwości, o jaką ,.głębię” 
chodzi, bowiem dodaje potem w tym samym paragrafie:

Zastanówm> się: czemu odczuwam y żart gram atyczny jako  głęboki? (A przecież to 
jest właśnie głębia filozoficzna.)

Jeśli jednak widzimy tu oceny, to może warto zastanowić się, czy nie od nas 
samych one pochodzą?

II. Argument języka „prywatnego”

Dociekania filozoficzne, jak sam Wittgenstein podkreśla, składają się 
z przykładów na zastosowanie „nowej metody”:

Będzie się tu pokazywać na przykładach pewną metodę, a ciąg tych przykładów  
m ożna urw ać12.

Chociaż ,,Nie m a czegoś takiego jak metoda filozofii, są natomiast różne 
metody, niejako różne terapie”13, to efektem działania owych terapii będzie 
podważenie przedmiotowego sensu pytania, gdy go tam brakuje.

“ M ógłby się ktoś upierać, że jeśli /d an ie  „Język jest czymś jedynym  w swoim rodzaju” jest 
wartościujące, to  czemu m ielibyśmy naszą ocenę nazywać „złudzeniem ”? Czyżby tylko „wydaw ało" 
się nam , że oceniam y to lak , a nie inaczej? Nie chodzi tu o sam fakt oceniania, ale o to, na czym ta 
ocena się opiera. Jeśli m iałaby ona być jedynie wyrazem gustu, to spróbujm y zastosować do  tego 
zdania słynną regułę De gusiibus non esi disputanduni i zastanowić się, czy mam y w naszym 
przypadku do  czynienia tylko z ocenami.

12 L. W ittgenstein, Dociekania filozoficzne, op. cii., s. 78 (§ 133).
15 Ibidem , s. 78 (§ 133).
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Szczególne miejsce pod tym względem zajmuje tzw. „argument języka 
prywatnego”. Należy jednak zwrócić uwagę, że to, co powszechnie w literaturze 
nazywane jest „argumentem języka prywatnego”, w istocie bardziej dotyczy 
doznań „prywatnych”, aniżeli samego języka „prywatnego”. Doznania te są 
głównym obiektem zainteresowania, albo raczej -  głównym przykładem dla 
Wittgensteina.

Pytania, dotyczące znaczenia, rozumienia, świadomości, czy samoświa
domości -  a te zagadnienia Wittgenstein używa w swoich przykładach -  były 
w filozofii postawione już wcześniej. Zamierzeniem Wittgensteina było po
kazanie, przy pomocy analizy gramatycznej, ich bezprzedmiotowości. W części 
dotyczącej doznań „prywatnych”, Wittgenstein stawia pytanie w miejscu, 
gdzie nikt wcześniej nie robił tego ze względu na „oczywistość” i „banalność” 
odpowiedzi. Jednak i to jest tu najważniejsze -  odpowiedzi te mogły 
być tylko przedmiotowe. Wittgenstein natomiast pokazuje gramatyczność 
pytania i w ten sposób wyznacza możliwe odpowiedzi, a mianowicie -  od
powiedzi gramatyczne.

Jeśli zapytam, czy ktoś może lepiej ode mnie znać doznanie, które właśnie 
teraz mam, to odpowiedź będzie banalna. Wittgenstein powiedziałby, że jest to 
banał gramatyczny.

Moje doznanie jest „niedostępne” dla nikogo innego prócz mnie (i w tym 
sensie „prywatne”). Stwierdzenie to jest oczywistością, ale zgodnie z Wittgcns- 
teinem, jest ono oczywiste na tyle, na ile znana jest jego gramatyka.

Przyjęło się twierdzić, że mój ból tylko ja mogę znać. Tego, czym on jest dla 
mnie, nikt inny nie może wiedzieć. Podobnie nie mogę wiedzieć, czym są 
doznania innych. Chociaż, „tak naprawdę”, nikt nie może znać moich doznań, 
to mogę jednak o nich mówić. Rozprawiam przecież o swoim cierpieniu czy 
radości i wcale nie muszę wykrzywiać twarzy, aby ktoś mógł mnie zrozumieć, 
gdy chcę powiedzieć, że mnie boli. Tym samym „wiedza” o moich doznaniach 
wewnętrznych dana mi jest niejako bezpośrednio. Inni „wiedzą” o nich za moim 
pośrednictwem. Skłonności do podobnych twierdzeń wydają się powszechne
i w pewnym sensie oczywiste.

Wittgenstein nie twierdzi, że nie ma doznań, albo że zdanie „Doznania są 
prywatne” jest zdaniem niedorzecznym. Ważne jest, w jaki sposób zdanie to 
potraktujemy: czy będzie ono mówiło nam, jak używamy tych słów, a więc 
gramatycznie; czy będziemy sądzili, że myśl w nim zawarta jest wynikiem 
poszukiwań, bądź teoretycznych dociekań, a więc empirycznie. Ważne jest, 
w jaki sposób traktujemy wypowiedzi o swoich doznaniach, przeżyciach czy 
stanach psychicznych. A jest to ważne dopiero ze względu na konsekwencje, 
jakie mogą z tego wynikać.

W życiu codziennym najczęściej nic ma znaczenia, jak  traktujemy takie 
wypowiedzi (będę je nazywał sądami psychologicznymi), dopóki nie stwarzają 
„problemów do rozwiązania”.
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Konsekwencje, jakie wynikają z braku refleksji nad gramatyką sądów 
psychologicznych, wyrażają się np. w sceptycznym stwierdzeniu o niepo- 
znawalności cudzych doznań czy apodyktycznej pewności wiedzy o swoich 
doznaniach. Stwierdzenia o podobnej treści mają już długą historię w filozofii.

Schemat postępowania Wittgensteina można by przedstawić następująco. 
Stawia on empirycznie problem doznań „prywatnych”. Problemem tym nie 
zajmowano się wcześniej14 ze względu na banalność rozwiązania, które jednak 
było również empiryczne. Następnie pokazuje on, że tak, jak rozwiązanie, tak
i sam problem jest gramatyczny, a przez to pozornie przedmiotowy15. Stwarza
jąc go pokazuje mechanizm jego powstawania od samego początku, a nie jakąś 
„pierwszą przyczynę”.

Wittgenstein pyta: „Jak dalece więc doznania moje są prywatne?”16. Pytanie 
w swej formie jest empiryczne, czyli takie, które domaga się rozstrzygnięcia, 
a rozstrzygnięcie to nie m a charakteru językowego. (Rozstrzygnięcie, a nie 
ustalenie.)

Spróbuję pokazać, że wszelkie próby traktowania tego pytania do 
końca empirycznie (przedmiotowo), po pierwsze: prowadzą do niezgodności 
z Wittgensteinem; po drugie: dopiero konsekwencje takiego traktowania 
będą rezultatem błędu. (Mówiąc inaczej: niezależnie od tego, czy mamy 
wyobrażenie o tym, czy problem gramatyczny jest gramatyczny czy em
piryczny, nie popełnimy błędu dopóty, dopóki nie potraktujemy go em
pirycznie.)

Wittgenstein definiuje język „prywatny” jako język, kórego nikt inny 
poza jego użytkownikiem nic może rozumieć. Jest to język, który opisuje 
doznania czy wrażenia „prywatne” . Ich „prywatność” polegać ma na 
tym, że nikt inny poza doznającym nie może znać tych doznań czy 
wrażeń. Definicja ta, niejako w sposób naturalny, wymusza przyjęcie po
działu na język „prywatny”, opisujący doznania „prywatne”, i język pu
bliczny (Wittgenstein mówi: „język ogólny”), tzn. ten, którym posługujemy 
się na co dzień. To z kolei rodzi pytanie: skoro w języku publicznym 
z założenia nie można mówić o doznaniach „prywatnych”, to o jakich 
doznaniach mówi język publiczny? Wszak mówi się tu o bólu, radości, 
itd. Czy te doznania należałoby nazwać „publicznymi”? Z pewnością nikt 
nic zgodzi się na to, że jest coś takiego, jak „doznania publiczne” . Naturalną 
odpowiedzią na takie wątpliwości może być następujący model rozumo
wania.

14 W prawdzie problem  subiektywności wrażeń i doznań  m a długą historię, to  nikt chyba nie 
p róbow ał w filozofii rozwiązywać tak postaw ionego problem u: „czy ktoś może doznaw ać mojego 
bólu” , bo  odpow iedź byłaby zbyt banalna.

15 Przyjęło się m ówić „problem  przedm iotow y” w przeciwstawieniu do  „problem  pozorny” . 
T utaj m ożna używać zam iennie zwrotów: „problem  przedm iotow y” i „problem  em piryczny” .

16 L. W ittgenstein, Dociekania filozoficzne, op. cit., s. 130 (§246).
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Moje doznania są „prywatne” , ale mogę o nich mówić w języku publicznym, 
jednakże nie o tej istotowej ich „prywatności ” , o której w ogóle nie można 
mówić. Stąd język „prywatny” nie istnieje, natomiast w języku publicznym 
możemy mówić o doznaniach dzięki temu, że przyporządkujemy im słowa -  lecz 
słowa te nie oddają ich „prywatności”. (Ale czy np. słowo „koń” oddaje w jakiś 
sposób konia?) „Prywatność” moich doznań oznacza, że inni nie mogą ich znać, 
natomiast to ja je znam i tylko ja  mogę je znać.

Z drugiej strony, jeśli mówię o „prywatności” bólu, to skąd wiem, że to, 
czego doznaję „prywatnie”, to ból, skąd wiem, że to jest w ogóle doznanie.

Jeśli nikt inny nie może znać moich doznań „prywatnych” i tylko ja mogę 
je znać, to idąc za Wittgensteinem można zapytać: jak jest to możliwe, że ja je 
znam? Jak jest możliwe, abym mógł kojarzyć to, a nic inne doznanie, jak jest 
możliwe, abym mógł kojarzyć określone doznanie. Nie mogę przecież mylić 
np. „prywatnego” doznania bólu z „prywatnym” doznaniem radości. Czy 
odbywa się to jakoś wewnętrznie, przedjęzykowo -  nie to jest interesujące. 
Interesujące jest to, jak kojarzę -  za każdym razem poprawnie -  nie dostępne 
dla nikogo prócz mnie „prywatne” doznanie bólu z dostępnym dla wszystkich 
słowem „ból”, dostępnym i zrozumiałym również i dla mnie. Skoro „prywat
ności” doznania nie mogę nikomu przekazać w języku publicznym, nic mogę 
też i sobie jej wypowiedzieć w tym języku, to albo wypowiem ją w języku 
„prywatnym”, albo zdefiniuję to doznanie ostensywnie, a ostensja będzie 
„pryw atna” . Wittgenstein w § 258 Dociekań Filozoficznych rozważa moż
liwość zdefiniowania znaku, którego znaczeniem miałoby być nieznane 
definiującemu doznanie, czyli możliwość podania definicji, można by powie
dzieć, „prywatnej” .

W yobraźm y sobie taki przypadek: chcę prowadzić dziennik naw rotów  pewnego 
doznania. K ojarzę więc to  doznanie ze znakiem „ D ” i każdego dnia, w którym mam to 
doznanie, wpisuję ów znak do kalendarza. -  Chciałbym przede wszystkim zauważyć, że 
definicji tego znaku nie daje się wypowiedzieć. -  Ale mogę ją  podać sam sobie, jako  
pewnego rodzaju definicję ostensywną! -  W jaki sposób? Czy mogę doznanie wskazać?
-  Nie w zwykłym tego słowa znaczeniu. Jednakże wymawiając lub zapisując ów znak 
skupiam  na doznaniu  uwagę czyli wskazuję je niejako wewnętrznie. 1 po  co ta 
cerem onia? Bo tylko na to  rzecz wygląda! Definicja służy przecież do tego, by ustalać 
znaczenie znaku. -  Jednakże realizuje się to  właśnie przez skupienie uwagi: albowiem 
dzięki temu zapam iętuję związek znaku z doznaniem . „Z apam iętuję” może tu znaczyć 
jedynie: proces ten spraw ia, że związek ów będę sobie w przyszłości praw idłow o 
przypom inał. Tylko że w naszym w ypadku nie m a żadnego kryterium  prawidłowości. 
Chciałoby się tu rzec: prawidłowe jest to , co mi się prawidłowe wyda.[...]

Rzeczywiście, trudno tu sobie wyobrazić kryterium prawidłowości, nie ma 
bowiem żadnej miary, którą mógłbym porównywać doznania przeszłe z ak
tualnymi. Może mi się wydawać, że to jest to samo doznanie, ale to jeszcze za 
mało na kryterium. Wystarczy sobie wyobrazić, jak można by się pomylić
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w takiej czynności. Jeśli rozpoznam doznanie inne niż to, które chciałem 
rozpoznawać, to będzie ono po prostu inne, a jeśli się „pomylę”, to skąd mam to 
wiedzieć?17

Jaki może być z tego wniosek? Nie mogę ustalić doznania „prywatnego”, nie 
mogę go w żaden sposób określić. Na ile jest ono dla mnie „prywatne”, na tyle 
nie mogę go rozpoznać; nie mogę nawet wiedzieć, czy to coś „prywatne” jest 
w ogóle jakimś doznaniem, bowiem i to powinienem móc rozpoznać. Wniosek 
może być z tego taki, że doznanie „prywatne” jest fikcją. Nie ma doznań 
„prywatnych” .

Jest to oczywiście odpowiedź na pytanie empiryczne: „Czy doznania są 
prywatne?” i rozwiązanie problemu też jest empiryczne: „Nie ma doznań 
prywatnych, bo niemożliwe są kryteria ich identyfikacji dla samego iden
tyfikującego”.

Empiryczne (przedmiotowe) potraktowanie problemu doznań „prywat
nych” można znaleźć w interpretacjach pochodzących z teorii językowych. 
Żąda się tam -  jak zauważa J. Canfield18 -  kryteriów weryfikowalności dla 
ustalenia znaczeń. Przy czym, jeżeli słowo nie spełnia tego kryterium, tzn. gdy 
nie można znaleźć kryterium dla ustalania prawidłowości przyporządkowania 
słowu jego znaczenia, słowo uważane jest za niemożliwe do zrozumienia i tym 
samym wypada z poprawnego języka. Tworzy to obraz weryfikacjonistyczny, 
jaki próbuje się przypisać Wittgensteinowi. Przyczyną tego nieporozumienia są 
zdania zawarte w cytowanym wyżej § 258 Dociekań, w którym Wittgenstein 
żąda jakoby kryteriów dla oznaczenia doznań „prywatnych”.

„Z apam iętuję” m oże tu  znaczyć jedynie: proces ten sprawia, że związek ów będę 
sobie w przyszłości praw idłow o przypom inał. Chciałoby się tu rzec: prawidłowe jest to, 
co mi się praw idłow e wyda.

Nie dostrzega się natomiast ostatniego zdania tego paragrafu:

T o  zaś znaczy jedynie, że o „praw idłow ości” nie ma tu  co mówić.

Wskazuje ono, że nie tyle nic daje się ustalić kryterium oznaczania słów 
doznań, ale to, że poszukiwanie ich jest nieporozumieniem. Nie tylko dlatego, 
że wcale ich tu nie potrzeba, ale dlatego, że zdanie „nie m a prawidłowości 
w rozpoznawaniu własnych doznań” jest zdaniem gramatycznym! Mówiąc 
inaczej: nie ma przedmiotowego problemu prawidłowości rozpoznawania 
doznań. Nie można tu „wątpić”, czy „być pewnym”, a słowa „nie m ożna” 
znaczą to, że mówienie w tym przypadku o „wątpieniu” czy „pewności” jest 
niedorzecznością. Mówiąc jeszcze inaczej: zdanie „nie ma prawidłowości 
w rozpoznawaniu własnych doznań” potraktowane jako zdanie gramatyczne,

Chyba, że miałbym przy tym doznanie pomyłki, ale to raczej trudno przypuścić.
18 J.V. Canfield, Private łanguage: Philosophical Investigation section 258 and environs, 

w: Wittgenstein's Philosophical lnvestigation, Routledge 1991.
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mówi o tym, że błędem gramatycznym byłoby mówić tutaj o „prawidłowości” , 
natomiast potraktowane jako zdanie empiryczne (czyli zakładające możliwość 
rozstrzygnięcia, czy „prawidłowości” takie są, czy ich nie ma), jest niedorzeczne.

Ilustracją tego, że kryteria w rozpoznawaniu własnych doznań są zbędne, 
a przede wszystkim tego, że problem „rozpoznawania” własnych doznań może 
być co najwyżej gramatyczny (właściwie wszelka próba uczynienia z tego 
„problemu do rozwiązania” czyni z niego niesłusznie problem empiryczny), jest 
§ 270 Dociekań:

W yobraźm y sobie teraz pewne zastosow anie d la  zapisu znaku „ D ” w mym 
dzienniku. Przekonałem  się, że ilekroć m am  określone doznanie, to  m anom etr pokazuje, 
że w zrasta u m nie ciśnienie krwi bez pom ocy aparatury . Rezultat taki jest pożyteczny. 
Tylko że teraz jest już chyba całkiem obojętne, czy doznanie to  rozpoznałem  trafnie, czy 
nic. Przypuśćmy, że stale się mylę przy jego identyfikacji; nic to  nie szkodzi. Stąd już 
widać, że dom niem anie takiej omyłki było złudzeniem. (Obracaliśm y niejako gałkę 
w yglądającą tak , jak b y  m ożna nią było nastaw iać coś w maszynie; ale była to  tylko 
ozdoba, wcale z m echanizm em  nie związana.) [...]

Wittgenstein zmusza tu do przemyślenia sytuacji z pozoru łatwej. Budzić 
niepokój może jednak stwierdzenie, że jest obojętne, czy rozpoznajemy do
znanie trafnie, czy nie. Jaki byłby „pożytek” z takiego działania, skoro 
mógłbym się stale przy nim „mylić”?

Należy zwrócić tutaj uwagę, czego dotyczy „domniemana omyłka” . Załóż
my, że mając doznanie „D ”, przy którym wcześniej rosło u mnie ciśnienie krwi, 
chcę sprawdzić, czy i tym razem zanotuję na manometrze taki rezultat i okazuje 
się, że przeciwnie, nic podobnego nie wystąpiło. Czy miałbym uznać, żc to nie 
jest doznanie „D ”? Niech tym doznaniem będzie np. ból głowy (co podobno 
zdaża się często przy wzroście ciśnienia krwi). Czy, gdyby mnie bolała głowa, 
tak jak jest zazwyczaj u mnie przy wzrastającym ciśnieniu krwi, a wyniki 
pomiarów mówiłyby, że tym razem ciśnienie nie wzrosło, to miałbym uznać, że 
wcale nie czuję bólu głowy?

Wracając do przykładu Wittgensteina. Jeżeli wystąpi u mnie doznanie „D ”, 
a manom etr nie wskaże wzrostu ciśnienia, to czy miałbym wykreślić znaczek 
„D ” z mojego dziennika? Czy można tu w ogóle popełnić jakikolwiek błąd 
w oznaczaniu „tego” doznania znaczkiem ”D ”?

Jeśli nie mogę znaleźć kryteriów na poprawną identyfikację doznania (o 
czym była mowa wyżej) i nie mogę popełnić w tej identyfikacji błędu, to czy 
w ogóle mogę oznaczać doznania? Odpowiedź Wittgensteina jest następująca 
(dalsza część § 270):

Z  jakiej racji mielibyśmy uznać tu „ D ” za oznaczenie pewnego doznania? Chyba 
z takiej, że znaku tego używa się w pewien sposób w tej właśnie grze językowej. - 1  czemu 
m iałoby to  być „określone doznanie” , czyli za każdym razem to  samo? Cóż, założyliśmy, 
że za każdym  razem piszem y „ D ” .
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Odpowiedź jest prosta i lapidarna: „założyliśmy”, że nazywamy to doznanie 
„D ”, a wszelkie próby uprawomocnienia takiego wyniku mogłyby co najwyżej 
prowadzić do tego, że stwierdzimy, iż tutaj bardziej pasuje „D ” niż np. „B”; ale 
nie byłoby to już żadne uprawomocnienie.

Jak zatem mogę być pewny swoich doznań, skoro kryteria do ich identyfika
cji nie istnieją? Jeśli nie mogę być ich pewny, to czy są one dla mnie niepewne? 
Ale, z drugiej strony, nie mogę nawet popełnić błędu przy ich identyfikacji.

Jakby powiedział Wittgenstein: zdanie „Wiem, i jestem tego pewien, że boli 
mnie głowa” nie więcej znaczy niż zdanie: „Boli mnie głowa”. „Pewność”, 
o której tu mowa, jest mniej więcej taka, jak  „pewność” tego , że Ziemia nazywa 
się „Ziemia” .

Empiryczna sytuacja poszukiwania kryteriów rozpoznawania własnych 
doznań prowadzi więc do paradoksu. Paradoks ten pokazuje również, że 
pewność może dotyczyć tylko sytuacji empirycznej, bo czy można sensownie 
mówić o „pewności z założenia”? Czy mógłbym sensownie powiedzieć (i 
pomyśleć): „Zakładam, że jestem pewny, że...” , albo „Jestem pewny a priori, 
że...”?

Prześledźmy następujące rozumowanie. Nadaję pewnemu przedmiotowi 
nazwę „X ”. Mogę być pewny, że przedmiot ten nazywa się „X ”. Nikt i nic nie 
jest w stanie obalić tego, że przedmiot ten nazywa się „X ”. Nikt nie jest w stanie 
podważyć tej pewności, nawet ja  sam. A czy nie mógłbym zmienić tej nazwy, 
dajmy na to, na „Y ”? Mógłbym, ale nadałem temu przedmiotowi taką nazwę, 
założyłem, że będzie się on nazywał „X ” . Założyłem, że w żaden sposób nic 
można tego obalić, że jest to przedmiot „X ”. Stąd, jestem pewny, żemusi to być 
przedmiot „X ” . Pewność pochodzi stąd, że w żaden sposób nie mogę tego 
obalić. Założyłem, że nie mogę tego obalić. Założyłem więc, że jestem tego 
pewny. Mógłbym teraz powiedzieć: „Założyłem, że jestem pewny” znaczy 
„Jestem pewny”. Cóż to za wzorzec pewności?!

Mogę być pewny tego, że kwadrat ma cztery równe boki i kąty? -  Po co nam 
taka pewność?! W iadomo, że jest to zdanie analityczne. Mogę być pewny tego, 
że figurę geometryczną, która ma cztery równe boki i kąty nazywamy 
„kwadratem ” . Jakie mogą być dla nas konsekwencje takiego wzorca pewności?!

Jest to problem (psychologicznie) bardzo złożony i daleko wykracza poza 
ramy tego artykułu. Wittgenstein poświęcił jemu (między innymi) ostatnie dni 
swojego życia na kartach pracy, która pośmiertnie została wydana pod tytułem
O pewności (Uber Gewissheit)19.

Chcę zwrócić uwagę, że występuje tu konflikt oczekiwań z tym, co się 
faktycznie robi. Co mogłoby stanowić „wzorzec pewności”? Powinien on 
pokazywać sytuację, w której nie mogę się pomylić. Ale z niemożliwości 
pomyłki zrobiło się założenie: zakładam, że nie mogę się pomylić. Czy to m a być

19 L. Wittgenstein, O pewności, tłum. M. i W. Sady, Warszawa 1993.
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wzorzec pewności? Dalej już można tylko rozważać, czego się chce: „krysz
tałowej czystości” , czy wzorca do zastosowania. Wittgenstein mówi tak (§ 108):

M ożna by rzec: cały sposób patrzenia trzeba obrócić, ale w okół sworznia naszej 
prawdziwej potrzeby.

Powróćmy jednak do empirycznego traktowania problemu doznań „prywa
tnych”. Jeśli zgodzimy się, że iluzją było „wewnętrzne” rozpoznawanie włas
nych doznań, ze względu na brak „wewnętrznych” kryteriów przeznaczonych 
do tego celu (moglibyśmy również powiedzieć po kantowsku: nie jest to 
możliwe, ponieważ nic istnieją warunki możliwości, bowiem nie jest do 
pomyślenia, aby powstała taka możliwość, w której mógłbym wskazać sposób 
poprawnej, a nawet prawdopodobnej identyfikacji doznania), to iluzją są same 
doznania, w tym („wewnętrznym”) sensie „prywatne” .

Jednak doznania jakieś są. Co więcej, mówimy o nich w języku publicznym. 
A więc problem właściwie nie został „rozwiązany” (jeśli traktować go empirycz
nie); jakoś musimy rozpoznawać te doznania.

Jeśli nie „wewnętrznie”, to „zewnętrznie” -  rozumują zwolennicy bchawio- 
rystycznej interpretacji W ittgensteina20. Gdyby nie przejawy doznań, to w ogóle 
nie moglibyśmy o nich mówić.

Tu oczywiście rodzi się podstawowa wątpliwość. Jeśli miałbym „poznawać” 
swoje doznania jakoś „zewnętrznie”, po przejawach tych doznań, to czy np. 
musiałbym za każdym razem przyglądać się sobie lub pytać o to innych, żeby 
rozpoznać swoje doznanie?

Interpretacja behawiorystyczna ma być negatywną odpowiedzią daną idea
lizmowi, powstałemu na bazie dualizmu kartezjańskiego i próbą rozwiązania 
problemu solipsyzmu. Taka i podobne interpretacje skłaniają się, mniej lub 
bardziej do uznania, że nie ma doznań „prywatnych”, co stanowić ma obalenie 
istnienia opisywalnego świata „wewnetrznego”, niejako ujawnienie hipostaz 
należących do tego świata. Są to interpretacje, które -  można by powiedzieć
- skłonne są patrzeć na problem od strony faktyczności mówienia o doznaniach 
w języku publicznym. Jednocześnie przyjmuje się w nich (rzekomo na podstawie 
rozważań Wittgensteina) nieistnienie (empiryczne) języka „prywatnego”. Dlate
go z obrazem bchawiorystycznym często wiąże się twierdzenie o istotowo 
społecznej naturze języka.

Z drugiej strony interpretacje (słabsze wersje behawioryzmu), które za
kładają nieistnienie języka „prywatnego”, pozostawiają sobie coś z „prywatno
ści” doznań, bowiem trudno zaprzeczyć przeżywaniu jakichkolwiek doznań. 
Założenie to prowadzi do „osłabienia” wniosków z „argumentu języka prywat-

20 Np. W.F. Day, On Certain Similarities hetween the Philosophical Investigations o f  Ludwig 
Wittgenstein and the Operationism o f B.F. Skin ner, „Journal of the Expcrimcntal Analysis of 
Behavior” 1969, nr 12.
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nego” w ten sposób, że doznań „prywatnych” nie możemy opisywać, ponieważ 
żaden ich opis nie jest możliwy, ale doznania w jakimś sensie są „prywatne” 
(w jakim?). Takie rozumowanie, przenosząc kartezjańską pewność tego, co 
„wewnętrzne” , na to, co „zewnętrzne”, w konsekwencji, prowadzi do sceptycyz
mu wobec poznawalności cudzych doznań.

Powołując się na Wittgensteina, R. Rorty podejmuje krytykę stanowiska 
sceptyka w tej kwestii. Pisze on, że

... jeśli zauważyć -  za W ittgensteinem  -  że gdyby nie coś takiego jak  typowe w bólu 
zachowanie, nigdy nie bylibyśmy w stanie nauczyć dziecka np. znaczenia w yrażenia „ból 
zęba” . Ogólniej mówiąc, chodzi o to, iż dziecko nie znające jeszcze języka wie wprawdzie, 
że je  boli, ale wie to  w ten sam sposób, w jaki autom atyczny wyłącznik wie, że taśm a się 
skończyła, roślina -  z której strony świeci słońce, czy am eba -  ja k a  jest tem peratura 
wody. I nic ma to  nic wspólnego z wiedzą, czym jest ból, ja k ą  m a użytkownik języka -  że 
jest on czymś psychicznym raczej, a nie fizycznym, że na ogół jest wynikiem uszkodzenia 
tkanki etc21.

(A gdyby tak powiedzieć: „Jeśli nie zobaczymy typowej miny człowieka 
przebywającego w nieważkości, to nigdy się nie nauczymy (ani tego człowieka) 
znaczenia słów »uczucie nieważkości«” .)

Wydaje się, że Rorty próbuje wprowadzić zwyczaj językowy, polegający na 
tym, żeby mówić, iż dzieci „dowiadują” się o swoim bólu dopiero (czy może 
już?) wtedy gdy dorastają. Jeśli tak jest, że ktoś może „wiedzieć” o swoim bólu, 
to można zapytać skąd on to wie. Czy nie narusza to naszego rozumienia słowa 
„wiedzieć”, a przede wszystkim, czy można to uzgodnić z Wittgensteinem 
(Dociekania Filozoficzne § 246)?

Na czym więc, polega tu rola Wittgensteina?

Błąd, jaki w ytknął W ittgenstein, polega na zakładaniu, że tego drugiego rozum ienia 
bólu uczymy się nadając językow ą formę naszemu poznaniu bólu w pierwszym 
rozumieniu ubierając w słowa bezpośrednią znajom ość swoistych, niekom unikowal- 
nych jakości (co stawia na zawsze w położeniu sceptyka wątpiącego, czy kiedy bliźni 
używają tego samego słowa, chodzi o tę samą niekom unikow alną jakość)22.

Zatem z jednej strony mamy ból „swoiste”, „niekomunikowalne jakości” ; 
a zdrugiej, językowe formy, w których występuje słowo „ból” . Wittgenstein 
natomiast miałby wytykać, że ból i użycia słowa „ból” nie mają ze sobą nic 
wspólnego. Czyż nie byłby to argument dla sceptyka?

Rorty pisze, że dziecko jednak jakoś „wie” , że je boli, a jak dorośnie, też to 
„wie”, ale zupełnie inaczej. Czy można to w ogóle uzgodnić z Wittgensteinem?

W § 246 Wittgenstein pisze tak:

Cóż, tylko ja  mogę wiedzieć, czy rzeczywiście doznaję bólu; inni m ogą się tego jedynie 
dom yślać. -  W pewnym sensie jest to fałszem, w innym niedorzecznością.

21 R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 1994, s. 103.
22 Ibidem, s. 103.
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Już te słowa Wittgensteina mogą wzbudzać podejrzenie, czy przypadkiem 
Rorty nie pomija ich jako niewygodnych, czy może nieważnych.

Pisze on, że „automatyczny wyłącznik wie..” , podobnie „wie” ameba
i „wie..” dziecko. Proponuje on tutaj, jak używać i rozumieć, w tym przypadku, 
słowo „wiedzieć” . Możemy się na jego propozycję zgodzić bądź nie. Nie 
twierdzi on tego przecież na podstawie badań automatycznych wyłączników, 
ameb, czy dzieci, iż one by „wiedziały” ...itd. -  nie odwołuje się do niczego. 
Takie użycie słowa „wiedzieć” zostało przez niego ustalone, podobnie jak inne 
użycia tego słowa zostały, niejako historycznie, ustalone w języku. (Spróbujmy 
przedstawić sobie realny przypadek badania tego, czy np. automatyczny 
wyłącznik może coś „wiedzieć” .)

Podobnie, zostało przez niego ustalone to „drugie rozumienie” czy znajo
mość bólu. Jak można zatem wątpić w wiedzę o cudzych doznaniach? Można by 
wątpić co najwyżej we własne ustalenia, ale czy to może prowadzić do 
sceptycyzmu? Czy Wittgenstein mógłby wytykać błąd, polegający na błędnych 
„ustaleniach” użycia słów? To, co on tu wytyka, to właśnie to, że się nie 
dostrzega tych „ustaleń”!

Zgodnie z §§ 246, 247 Dociekań Filozoficznych, analiza gramatyczna23 
słowa „wiedzieć”, jeśli mówimy o doznaniach, może wyglądać następująco. 
„Nie mogę wiedzieć o swoich doznaniach” -  jest zdaniem gramatycznym, 
gdyż mówi ono jak używać słowa „wiedzieć”. W tym przypadku Wittgenstein 
powie (§ 246):

O mnie w ogóle nie m ożna mówić (chyba, że żartem ), iż wiem, że czuję ból. Bo co by 
to  miało znaczyć -  poza tym, że go czuję?

„Nie mogę się dowiadywać o swoich doznaniach” -  jest również zdaniem 
gramatycznym. Zdanie: „Mogę dowiadywać się o swoich doznaniach” jest 
zdaniem bezsensownym, bowiem słowa „dowiadywać się” nie mają tu swojego 
zastosowania. Natomiast „Inni mogą wiedzieć o moich doznaniach” jest

23 „Każde ciało m a masę” jest zdaniem gramatycznym. -  Dlaczego? Fizycy nie mogą odkryć 
ciała, które nie ma masy, bowiem jeżeli coś odkryją, co nie będzie miało masy, to nie będą tego 
nazywać „ciałem”. Ale „odkryto” cząstki elementarne, które masy nie posiadają, choć wcześniej 
znane były tylko te z masą. Jednak nie ,,odkryto” dla nich nazwy. Postanowiono raczej to, co 
odkryto, nazywać „cząstkami elementarnymi” Jeżeli fizycy będą kiedyś nazywać coś, co nie ma 
masy, ciałem, to  zmiana ta, sama nie będzie „odkryciem”, a raczej zmianą definicji pojęć „masa” 
lub „ciało”. Zdanie „Każde ciało ma masę” jest w tym sensie gramatyczne, że ustala ono reguły gry 
językowej, w której słowa występujące w tym zdaniu, uczestniczą. Natomiast nie jest empiryczne 
w tym sensie, że nie można go obalić, ani potwierdzić (jeśli potwierdzenia nie będzimy szukać 
w zwyczaju językowym). Wittgenstein pisze tak (§§ 90, 91 Dociekań filozoficznych): „Rozważania 
nasze mają więc charakter gramatyczny.” (§ 90) „Może tu jednak powstać pozór, jakoby istniało coś 
takiego, jak ostateczna analiza naszych form językowych f...]” (§ 91). Dlatego też nie należy 
utożsamiać anlizy gramatycznej Wittgensteina, z analizą prowadzącą do elementów prostych. 
Analiza gramatyczna to raczej rozjaśnianie.
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zdaniem jak najbardziej sensownym, bo np. „Inni nie mogą nigdy wiedzieć 
o moich doznaniach” jest zdaniem fałszywym. Wittgenstein wtedy powie (§ 246):

Nie m ożna mówić, że inni dow iadują się o moich doznaniach jedynie poprzez moje 
zachowanie, gdyż nie m ożna mówić o mnie, że się o nich dowiaduję. Ja  je mam.

Tutaj słowo „jedynie” mogłoby sugerować, że istnieje jeszcze jakaś moż
liwość dowiedzenia się innych o moich doznaniach, mianowicie taka, jaką ja 
rzekomo mam. Ale myślenie o takiej możliwości jest złudzeniem gramatycznym 

zgodnie z Wittgensteinem -  bowiem na empirycznie wyglądające pytanie: 
„Jak ja  się dowiaduję o swoich doznaniach”, można by udzielić jedynie 
sensownej odpowiedzi gramatycznej: „Nie mówi się o »dowiadywaniu« się
o swoich doznaniach -  je się poprostu ma, bez żadnego dowiadywania się
o nich”.

Wittgenstein dla porównania daje taki przykład (§ 247):

„Tylko ty możesz wiedzieć, czy miałeś taki zam iar” . M ożna by to powiedzieć do 
kogoś, kom u objaśniam y znaczenie słowa „zam iar” . Bo wówczas znaczy to: tak  właśnie 
używamy go. (A „wiedzieć” znaczy tu, że wyraz niepewności jest bezsensowny.)

A zatem zdanie: „tylko ja mogę wiedzieć, czy rzeczywiście doznaję bólu; inni 
mogą się tego jedynie domyślać” jest fałszem, bo to właśnie inni mogą wiedzieć, 
czy doznaję bólu. Zdanie to jest niedorzecznością, bo niedorzecznością jest 
mówić, iż wiem, że mam bóle.

Rorty nie może sobie wyobrazić tego, by sceptyczna postawa wobec 
„nicpoznawalności” doznań bliźnich mogła być np. podobna do tej, w której 
,,Antypodanie”24 byliby sceptyczni co do rozstrzygnięcia, czy przypadkiem ich 
bliźni na drugiej półkuli chodzą normalnie, czy do góry nogami. A prze
szkadza mu w tym jego obraz metafizyczny -  jakby pewne zestawienie słów 
złożone w pytanie koniecznie wymuszało odpowiedź, a jej brak wywoływał 
sceptycyzm.

Wszystkie te kłopoty z „prywatnością” doznań biorą się z tego, że 
poszukując rozstrzygnięcia pytania: „czy istnieją doznania »prywatne«” czy nie, 
poszukujemy w gruncie rzeczy odpowiedzi w postaci zdania empirycznego. 
Wtedy tylko pozostaje wartość tego problemu jako problemu przedmiotowego. 
Z każdym takim rozwiązaniem będzie się wiązał pewien obraz metafizyczny, 
dzięki czemu zachowuje się przedmiotowa ważność problemu. Charakterys
tyczne jest to, że zawsze poszukuje się odpowiedzi, choćby mówiło się w niej, że 
odpowiedź jest niemożliwa (mogłaby to robić np. jakaś teoria języka, opierając 
się na swej teorii znaczenia). Odpowiedzi takie, charakteryzują się tym, że 
wartość problemu, którego mają być rozwiązaniem, przesłania istotowy25 brak 
problemu.

24 „Antypodanie” występuje w książce Rorty’ego.
25 Nie mam tu na myśli jakiejś „istoty” problemu. Używam tego terminu dla podkreślenia
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Wspólną cechą tego, co nazywam „obrazem metafizycznym”, jest wartoś
ciujące podłoże, które nic dopuszcza traktowania na równi możliwości bez
przedmiotowości pytania, jak i udzielania odpowiedzi rozstrzygającej. Np. 
jeżeli nie dopuścimy gramatyczności zdania „doznania »prywatne« nie istnieją” , 
unieważniającej odpowiedzi rozstrzygające, to -  jak pokazuje Wittgenstein
-  popadniemy w jego bezsensowność (nie będziemy go mogli zrozumieć!).

Sądzę więc, że brak choćby równouprawnionego traktowania gramatyczno
ści i empiryczności tego zdania ma jedynie swoje podłoże psychologiczne, które 
manifestuje się w przywiązaniu do wartości (1. poj.) tego czy innego obrazu 
metafizycznego.

W jak i sposób pojaw ia się filozoficzny problem  zjawisk i stanów psychicznych oraz 
behawioryzm u? -  Pierwszy krok jest całkiem niepozorny. Mówi się o stanach i zjawiskach 
pozostaw iając kwestię ich natury  otwartą! M oże kiedyś dowiemy się o nich więcej 
-m yślim y sobie. Ale właśnie przez to związaliśmy się z określonym ujęciem sprawy. Mamy 
bowiem określone pojęcie o tym, co znaczy: poznać bliżej pewne zjawisko. (Decydujący 
krok  w sztuczce kuglarskiej został zrobiony, a właśnie on zdawał się całkiem niewinny.)26

W § 248 Wittgenstein jasno daje do zrozumienia, jak traktuje problem 
„prywatności” doznań:

Zdanie: „D oznania są pryw atne” porów nyw alne jest do zdania: „W  pasjansa gra się 
sam em u” .

Przede wszystkim zdanie: „W pasjansa gra się samemu” jest zdaniem 
gramatycznym. Oznacza to, że gramatycznym byłby spór o to, czy „rzeczywiście” 
w pasjansa gra się samemu, czy nic. Wszelkie próby rozstrzygnięcia, czy mogę 
poznawać cudze doznania, a więc negujące ich prywatność, podobne byłyby do 
próby znalezienia pasjansa, w którego nie grałoby się samemu. Jaki mógłby być 
rezultat takich poszukiwań? Znajdujemy grę zapomnianą w przeszłości, która 
nazywa się pasjans, a gra się w nią nie tylko samemu. „Odkrycie” to, byłoby mniej 
więcej takie, jak „odkrycie” tego, że pasjans po angielsku to solitaire21.

Ale, czy miałoby to znaczyć, że błędem jest powiedzieć np. „doznaję bólu
i nikt inny nie może go doznawać”? -  Nie. Ale ważne jest, czy przypadkiem nie 
przyjdzie nam kiedyś ochota tego dowodzić, wykazywać, czy obalać, mając na 
myśli „ten” ból -  ważne jest, czy może mieć to dla nas jakieś konsekwencje 
poznawcze.

Czy miałoby to wreszcie znaczyć, że w ogóle nie należy mówić o doznaniach, 
czy błędem jest mówić np. o „zjawiskach wewnętrznych”? -  Nie, ale jak mówi 
Wittgenstein (§ 305):

tego, że sam problem nic istniałby gdyby nie jego wartość, a nie dlatego, że problem nie nabrał 
wartości (a mógłby, czy może to kiedyś zrobić), lecz dlatego właśnie, że go tam nie ma (we wszelkim 
możliwym, dającym się zrozumieć znaczeniu słów „nie ma”).

2ft L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, op. cit., s. 148 (§ 308).
27 Ang. solitaire -  pasjans.



Mówiąc: „Występuje tu jednak jakieś zjawisko wewnętrzne” -  chciałoby się kon
tynuować: „przecież widzisz że tak jest”.

Błędem jest próba traktowania doznań jak „obiektów”, które można 
„poznawać”.

Podsumowując: powiedzieć, że „doznania są prywatne”, nie jest żadnym 
błędem; zgodnie z Wittgensteinem -  błędem jest poszukiwanie empirycznych 
konsekwencji tego zdania. Konsekwencje te natomiast wydają się dla filozofii 
bardzo znaczące. Jak pisze P.M.S. Hacker, globalnym celem rozważań zawar
tych w „argumencie języka prywatnego”, jest:

odsłonięcie niespójności, która towarzyszy obrazowi natury ludzkiej, umysłu, i relacji 
pomiędzy zachowaniem a psychiką, samowiedzy i zdobywaniu doświadczeń innych, 
języka i jego podstaw — obrazu, który zdominował filozofię począwszy od Kartezjusza2*.

Trzeba jednak pamiętać, że o tych konsekwencjach Wittgenstein nie pisze
i to, co do nich zaliczymy, będzie zależało od tego, co dla nas było ważne -  co 
miało, albo m a jeszcze, dla nas wartość, bowiem jak pisze w § 119 Dociekań 
Filozoficznych:

Wynikami filozofii są odkrycia zwykłych niedorzeczności oraz guzy, jakich nabawia 
się rozum atakując granicę języka. One właśnie, owe guzy, pozwalają ocenić wartość tych 
odkryć.

A w § 109 między innymi tak pisze o swojej filozofii:

[..JWszelkie wyjaśnienie musi zniknąć, a jego miejsce winien zająć tylko opis. A opis 
ten otrzymuje swe światło, czyli swój cel, od problemów filozoficznych.

„Problemy” te jednakże należą do filozofii w „starym” stylu.
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Jacek Tomczyk

The Problem of Privatc Language 

Summary

The article has two aims: 1) To dcmonstratc the importance of a philosophical ąuestion, 
by the critique of a common attitudc to philosophical problems. 2) To show that only the 
grammatical interpretation of “the problem of private experienee” guarantees acceptable 
solution, because only this kind of approach results in the change of attitude necessary 
for coherence. The article is divided into two sections: Questions in philosophy and Private 
language argument.

u  P.M .S. H acker, An analytical commentery on the Philisphical Investigations. Vol. 3: 
Wittgenstein. Meaning and Mind, Blackwell 1990.
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In the first section I describe the sceptical attitude to  a philosophical problem , i.c., the 
case, when the solution o f problem  is logically excluded. I suggest here tha t Nietzsche 
only perceived the role o f cultural norm s organising our “ ra tional” thinking, but 
W ittgenstein provides us with the m ethods to  appreciate them.

In second section I analyse the ” inner” and the ”outer” eriterion for recognising 
sensation. Follow ing W ittgenstein I argue, th a t the situation when we are trying to  find 
the eriterion for recognising a sensation is the result o f treating the sentences ‘T h e re  is no 
*private9 sensation” or “There do exist ‘p rivateł sensations” as empirical sentences. W hen 
we try  to  find any criteria for identifying sensations, we come to  the point, in which we 
realise tha t we canno t correctly identify “ private” sensations. It follows from  the section 
258 o f Philosophical In\estigations. On the o ther hand, according to  the section 270 we 
can m ake no  m istake in identifying them . There is no  eriterion to  identify the sensation.

Finally, I suggest th a t the only way to  “ understand” this “ problem ” is to  change our 
attitude to  it, nam ely, to  separate problem atic consequences from  non-problem atic 
environm ent o f  “ the problem ”.


