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I. REPREZENTACJONISTYCZNY I NATURALISTYCZNY
KONTEKST KONCEPCJI FODORA

Słynna koncepcja J. Fodora dotycząca „jĊzyka myĞli”, czyli mentalese1,
usytuowana jest na teoretycznym tle nastĊpujących rozstrzygniĊü, jakie dokonywały siĊ w historii współczesnej filozofii i nauk niefilozoficznych:
1) linguistic turn (oderwanie problematyki dotyczącej sfery jĊzyka od zagadnieĔ, które badały metafizyka, ontologia, antropologia i epistemologia),
2) uznanie fizykalizmu za wzorcowe podejĞcie epistemologiczne (przewartoĞciowanie metodologii teoriopoznawczej i rugowanie z obszaru badaĔ „słownika mentalistycznego” związanego z folk psychology), 3) pojawienie siĊ
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1
Samo okreĞlenie mentalese budzi wątpliwoĞci teoretyczne, skoro Fodor stoi na gruncie
fizykalizmu w teorii umysłu i uwaĪa, Īe elementy mentalese to pewne zdarzenia zachodzące w
mózgu, czyli – jak moglibyĞmy powiedzieü – „symbole mózgowe” (por. Beckermann 1994),
oczywiĞcie przy załoĪeniu, Īe procesy neuronalne mogą mieü charakter „symboliczny”, tzn.
mogą generowaü symbole i operowaü nimi. Fodor twierdzi ponadto: „wszystkie procesy poznawcze – wliczając w to na przykład: postrzeganie, pamiĊü i uczenie siĊ – odbywają siĊ za pomocą
jakiegoĞ j Ċ z y k o p o d o b n e g o m e d i u m, swego rodzaju «jĊzyka myĞli» [language of
thought]” (FODOR 2001: 20-21, podkr. P.P.), z czego moĪna by wnioskowaü, Īe nie tylko „myĞl”/
„mentalny”, ale nawet okreĞlenie „jĊzyk” jest tu rozumiane w specyficzny sposób. Nasuwa to od
razu powaĪną interpretacyjną trudnoĞü, z jednej strony bowiem Fodor przyznaje siĊ do kontynuacji teorii N. Chomsky’ego (natywizm lingwistyczny) (ĩEGLEē 2003: 172), z drugiej jednak
mentalese rozumie on „nieligwistycznie”, tj. raczej jako jĊzyk programowania aniĪeli medium
komunikacji. Gwoli ĞcisłoĞci Fodor posługuje siĊ róĪnymi pojĊciami jĊzyka naraz właĞnie w
odniesieniu do „jĊzyka myĞli”. Mentalese u niego to 1) (epistemiczny, kognitywny) „program”,
wedle którego działa mózg, 2) quasi-jĊzyk („rachunek”, „kod”, bĊdący noĞnikiem informacji),
którym posługuje siĊ człowiek w procesach myĞlenia, 3) mózgowe podłoĪe jĊzyka naturalnego
(pre-jĊzyk czy protojĊzyk). FODOR 1975, 2001; por. teĪ AYDEDE 1997.
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matematycznej teorii informacji i komunikacji oraz rozwój nauk cybernetyczno-informatycznych (zwrot takĪe w obszarze tego, jak widziane są procesy poznania, miĊdzyludzkiego porozumiewania siĊ, a nawet tego, czym
jest umysł, a ĞciĞlej – mózg (analogie z komputerem)). Warto jednak zwróciü uwagĊ jeszcze na jeden istotny element kontekstualny. Autor The Language of Thought, stojąc na gruncie lingwistycznego atomizmu, stara siĊ
bowiem wykazaü, Īe mentalese to pewien wykorzystywany przez nasz umysł
system „najmniejszych”, „niepodzielnych” jednostek (quasi-jĊzyka), co z kolei nasuwa skojarzenie z badaniami mikrolingwistycznymi (mikrofonologicznymi) R. Jakobsona, który, jak wiemy, analizował istnienie fonemów
i tzw. cech dystynktywnych w zachowaniach mownych człowieka2.
Tak naprawdĊ jednak koncepcja Fodora przenosi nas do czasów epistemologii w stylu empirystów brytyjskich, a wiĊc do teorii reprezentacjonizmu3.
Stanowisko to w filozofii poznania wychodzi z załoĪenia, Īe 1) spostrzeganie skutkuje tym, Īe wytwarzają siĊ w naszym umyĞle reprezentacje
dotyczące obiektów zewnĊtrznych – w związku z tym (2) nasze akty percepcji są zapoĞredniczone, tzn. nie spostrzegamy rzeczy w inny sposób, jak
dziĊki mediacji rozmaitych bytów mentalnych (idej w sensie Locke’a), czyli
właĞnie reprezentacji4. Procesy mentalne polegają zatem na operowaniu rozmaitymi reprezentacjami. Z nastaniem fizykalizmu naturalistycznie zorientowani epistemolodzy, utoĪsamiwszy umysł z mózgiem (ĞwiadomoĞü zaĞ
z jakąĞ funkcją mózgu), a procesy mentalne z aktywnoĞcią mózgu i centralnego układu nerwowego, reprezentacjĊ zaczĊli rozumieü jako okreĞlone/
ustrukturowane stany mózgu.
Reprezentacjonizm epistemologiczny wiąĪe siĊ takĪe z teoriopoznawczym atomizmem, idącym w parze zwykle z atomizmem lingwistycznym.
W tej koncepcji, mówiąc z grubsza, podmiot poznania w trakcie percepcji
kieruje swoją uwagĊ na jakiĞ wyizolowany przedmiot ze swojego otoczenia
i w trakcie jego spostrzegania tworzy sobie w umyĞle pojĊcie tego przedmiotu. Nasze interakcje poznawcze są tu wiĊc rozumiane w bardzo uproszczony sposób („punktowo”), abstrahuje siĊ tu bowiem od doĞü oczywistego
2

JAKOBSON 1989.
Por. FODOR 2003: 8 n. Sam autor przyporządkowuje swoje rozwaĪania do obszaru psychologii spekulatywnej (FODOR 1975: viii). Nawiasem mówiąc, dokonywany przez Fodora przegląd
rozmaitych koncepcji umysłu i tego, co mentalne (FODOR 1983: 3-38), pokazuje, Īe jego wiedza
o epistemologii jest bardzo wybiórcza.
4
Reprezentacjonizm epistemologiczny zwykle wystĊpuje w parze z metafizycznym fenomenalizmem, czyli tezą, Īe poznawczo dostĊpne są nam zjawiska (własnoĞci, dane zmysłowe, qualia
etc.), nie zaĞ konkretne rzeczy (FODOR 1975: 36-37).
3
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(z epistemologicznego punktu widzenia) faktu, Īe spostrzeĪenie zewnĊtrzne
„łapie” mnóstwo obiektów równoczeĞnie i dopiero specjalne nastawienie poznawcze pozwala nam jeden z nich „wyłączaü” z rzeczowego z otoczenia
(jako taki obiekt, który nadaje siĊ do percepcyjnej analizy). Prawie nigdy
(pomijając jakieĞ laboratoryjne, eksperymentalne okolicznoĞci) nie zdarza
siĊ, byĞmy w spostrzeĪeniu zewnĊtrznym mieli do czynienia z czymĞ, co
wystĊpuje jako zupełnie wyodrĊbnione z tła innych przedmiotów (jak barwny klocek na sterylnie białym blacie stołu). Widzimy zatem jedne rzeczy
w ich róĪnorakim powiązaniu z innymi rzeczami, proces „izolowania” zaĞ
jednej z nich (wpatrujĊ siĊ w półkĊ z ksiąĪkami i ogniskujĊ wzrok na grzbiecie wybranego woluminu) jest czynnoĞcią metapoznawczą, nie zaĞ przykładem percepcji zwykłej, elementarnej, zachodzącej w naturalnych warunkach.
Wspominam o tym w kontekĞcie (wyznawanego przez Fodora i innych
reprezentacjonistów) atomizmu lingwistycznego, który wychodząc z atomistycznie pojmowanej percepcji, genezĊ naszej wiedzy o Ğwiecie upatruje
w powstawaniu lub aktywizowaniu siĊ pojĊü5 (tu: korelatów tego, co w sposób wyizolowany spostrzegane), jej zaĞ dalszy (wewnątrzpodmiotowy) rozwój – w splataniu siĊ tychĪe pojĊü w „schemat pojĊciowy” czy inne „kognitywne sieci”. Tymczasem naleĪy pamiĊtaü, Īe takie atomistyczne podejĞcie
(mimo Īe bardzo rozpowszechnione takĪe w psychologii poznania i psychologii rozwojowej6) jest tylko jednym z moĪliwych rozwiązaĔ. Równie dobrze
moĪna przyjąü, Īe skoro w spostrzeĪeniu zewnĊtrznym dane są nam „w jednym rzucie oka” od razu dziesiątki, a czasem i setki obiektów, to korelatem
takiej zawartoĞci percepcji są pewne „całoĞciowe” ujĊcia tego, co jest widziane (czyli pewnej wielopostaciowoĞci przedmiotów) – a wiĊc jakieĞ
„psychologiczne sądy”. Przy takim podejĞciu „pojĊcia” typu „pies” czy
„dom” stanowiłyby wyłącznie pewne „skróty myĞlowe” (syntezy) wielu
róĪnorakich percepcji (w których spostrzegane psy oraz domy stanowiłyby
motywy wiodące) i jako „samodzielne” Ğrodki epistemiczne nie miałyby
5

Jak wiemy, w kwestii „pojĊü” stanowisko Fodora ewoluuje od twardego internalizmu po
miĊkki eksternalizm (tzw. semantyka informacyjna). Niezmiennymi elementami jego teorii pozostają jednak (osłabiany na przestrzeni lat) natywizm oraz atomizm. Por. ĩEGLEē 2003.
6
Psychologowie rozwojowi i psycholingwiĞci doĞü zgodnie utrzymują, Īe dopiero od wieku
2 lat zaczyna siĊ wykształcaü u dziecka „system pojĊü” czy „schemat pojĊciowy” (ĩEGLEē 2003:
233; KURCZ 2005: 69 n.). Idąc tym tropem, naleĪałoby przyjąü, Īe w sytuacji, w której półtoraroczne dzieci (nie mówiąc o dwulatkach) formułują wypowiedzi na temat tego, co spostrzegają
(osobiĞcie słyszałem, jak mała Helenka mówiła, patrząc na sufit: „Pająk idzie nogą”), 1) nie
posługują siĊ pojĊciami lub teĪ, Īe 2) Īaden „schemat pojĊciowy” nie jest im potrzebny do zdawania raportów z tego, co widzą.
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racji bytu, gdyĪ funkcjonowałyby zawsze w kontekĞcie pewnej szerszej (niekoniecznie całoĞciowej) wiedzy danego podmiotu7. Przedstawiam to stanowisko w nawiązaniu do postawionej przez Fodora alternatywy, Īe w epistemologii moĪemy wybieraü jedynie miĊdzy atomizmem a holizmem (FODOR
2001: 15-16). Nie trzeba bowiem byü holistą, by twierdziü, Īe nasze poznanie skutkuje nabywaniem wiedzy, nie zaĞ tworzeniu siĊ „pojĊü” 8.
Reprezentacjonizm lingwistyczny z kolei wychodzi z załoĪenia, Īe tzw.
internalizacja jĊzyka polega na przyswajaniu sobie przez nas syntaktycznych
struktur i reguł oraz odpowiedniego leksykonu (i tworzenia sobie mentalnych reprezentacji tychĪe), proces komunikacji zaĞ polega na kodowaniu
i dekodowaniu przekazu. Nadawca, chcąc wyraziü swoją myĞl (korzystając
z posiadanych reprezentacji), ubiera ją w okreĞloną szatĊ jĊzykową – z kolei
odbiorca, by zrozumieü nadchodzący komunikat, musi go „zdeszyfrowaü”,
złamaü kod i w ten sposób dotrzeü do myĞli (treĞci, informacji), którą
nadawca chciał przekazaü. Reprezentacjonizm lingwistyczny jednak, oprócz
tezy dotyczącej tego, Īe struktury lingwistyczne znajdują swoją reprezentacjĊ w umyĞle kaĪdego człowieka, głosi mocną tezĊ epistemologiczną, Īe
sam jĊzyk stanowi odzwierciedlenie struktury Ğwiata, stąd teĪ badanie jĊzyka
pozwala w pewnej mierze tĊ strukturĊ rekonstruowaü. Teza ta przyjmuje
w filozofii dwie podstawowe postaci – jĊzyk odzwierciedla rzeczywistoĞü
fizyczną (taką ideĊ moĪna znaleĨü u wczesnego L. Wittgensteina9); jĊzyk
odzwierciedla strukturĊ umysłu (tego rodzaju myĞl pojawia siĊ u Fodora10).
Na argument zaczerpniĊty z psycholingwistyki, tj. Īe małe dzieci w swych wczesnych
interakcjach komunikacyjnych posługują siĊ pojedynczymi słowami, z czasem zaĞ konstruują
coraz dłuĪsze wypowiedzenia, moĪna by odrzec, Īe po prostu zdolnoĞci artykulacyjne tychĪe
dzieci nie pozwalają im na formułowanie zdaĔ, czyli pełne werbalizowanie zdobytej percepcyjnej
wiedzy. Istota rzeczy polega bowiem na tym, Īe dzieci te widzą Ğwiat tak jak doroĞli (jedynie
z innej, leĪącej/siedzącej itp. perspektywy), tylko nie umieją o nim mówiü ani nazywaü jego
elementów. BłĊdem jest takie podejĞcie do percepcji małych dzieci, jakby dopiero opanowanie
jĊzyka umoĪliwiało pełne spostrzeganie Ğwiata.
8
Niezwykle drobiazgowo zasadĊ „kontekstualnoĞci” naszego poznania opisują prace E. Husserla (zwłaszcza gdy mówi on o fenomenie horyzontalnoĞci tego, co dane w percepcji, oraz o odkrywanych w analizach ĞwiadomoĞci logicznie powiązanych sieciach spostrzeĪeĔ). Nastawienie
Husserla jest antyreprezentacjonalistyczne.
9
WITTGENSTEIN 2000: teza 3 i 4.
10
Fodor zresztą idzie dalej, przyjmując, Īe jĊzyk moĪe byü strukturą umysłu (tu: mózgu).
Zdaniem P. Hackera koncepcjĊ Fodora moĪna uznaü za bezsensowną przez to, Īe tylko istota
zdolna do mowy, do artykułowania wypowiedzi, rozumienia ich itd. moĪe dysponowaü jĊzykiem,
nie zaĞ mózg; poza tym kwestia poprawnoĞci uĪycia poszczególnych fraz jĊzykowych (stosowania siĊ uĪytkownika do okreĞlonych konwencji) wymaga praktyki związanej z interakcjami
komunikacyjnymi. Por. BECKERMANN 1994; por. teĪ JUDYCKI 2006.
7
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Edmund Husserl w swoich wykładach dotyczących spostrzegania rzeczy
przestrzennych wspomina w pewnym miejscu nieco Īartobliwie, Īe opisane
zostały przez niego procesy percepcji tak, jakby była mowa o duchu wyposaĪonym w oczy11. Parafrazując to stwierdzenie, moĪna powiedzieü, Īe naturaliĞci w epistemologii (wraz z nimi Fodor) patrzą na procesy spostrzegania
tak, jakby chodziło o mózg posiadający oczy. Mózg zaĞ opisywany jest przez
nich z perspektywy badaĔ nad sztuczną inteligencją, tj. traktowany i mechanicystycznie, i komputacyjnie (jako system obliczeniowy).
NaturaliĞci dokonują wiĊc procesu odizolowania mózgu od pewnej całoĞciowej struktury bytu ludzkiego (oraz od naturalnego i społecznego Ğrodowiska człowieka) oraz abstrahują od ĪywotnoĞci i organicznoĞci mózgu,
patrząc naĔ przez pryzmat komputera12. Procesy poznawcze jednak nie sprowadzają siĊ do percepcji wzrokowej i uwikłane są w aktywnoĞü c a ł e g o
ludzkiego organizmu. To c i e l e s n y podmiot dokonuje aktów percepcji,
wobec tego ciało stanowi niezbywalny element prawidłowo przebiegającego
spostrzegania. Procesy poznawcze wymagają ponadto stopniowego „opanowania ciała” tak, by stanowiło ono dogodne narzĊdzie do orientowania siĊ
podmiotu w czasoprzestrzennym otoczeniu. Co wiĊcej, owo ciało, jako pewien specyficzny obszar percepcji (nasze czucia wewnĊtrzne, odczuwanie
ciąĪenia, bólu, odrĊtwienia etc.), podlega wieloletniej ewolucji nie tylko
biologicznej, ale teĪ „wewnątrzĞwiadomoĞciowej” (pamiĊtamy naszą cielesnoĞü z okresu wczesnego dzieciĔstwa, potem z okresu dojrzewania, nastĊpnie mamy ĞwiadomoĞü starzenia siĊ ciała w okresie dorosłym itd.).
Tego całego kontekstu, którego wpływ i na strukturĊ umysłu, i na zakres
oraz treĞü naszego poznania, nie ma i nie moĪe mieü komputer. Nie dysponuje on teĪ w związku z tym (pochodną wobec przestrzennej zawartoĞci percepcji) obrazową/figuratywną warstwą „myĞlenia”, a jedynie symboliczno-obliczeniową. ZawartoĞü „sztucznego umysłu” stanowi oczywiĞcie rezultat
działalnoĞci poznawczej człowieka. Wszystkie struktury, w jakie wyposaĪony jest komputer (pomijając juĪ kwestiĊ jego mechanicznej budowy), to
efekt zaprogramowania, czyli wykorzystania ludzkiej wiedzy. JeĞli wiĊc
„praca sztucznego umysłu” przynosi prawdziwoĞciowe efekty13, to jest to
11

HUSSERL 1973: 279-280. Po tym stwierdzeniu Husserl przechodzi do analiz epistemologicznych, wykazujących udział ciała podmiotu w procesach percepcji.
12
FODOR 1975: 27.
13
FODOR 2001: 20.
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zasługa prawdziwoĞciowych reguł, w które nasza wiedza jest wyposaĪona,
nie zaĞ zasługa komputera. Innymi słowy, komputer „dziedziczy” po człowieku pewne istotne elementy ludzkiej wiedzy, wobec tego odwracanie perspektywy i patrzenie na naszą mentalnoĞü przez pryzmat „inteligentnej maszyny” mija siĊ zupełnie z celem – nie znajdziemy w ten sposób niczego,
czego wczeĞniej w epistemologii by nie powiedziano. Co wiĊcej, moĪemy
nawet dojĞü do twierdzeĔ zupełnie banalnych, jak jedno z tych, które formułuje Fodor: „jedną z najbardziej charakterystycznych cech procesów mentalnych obsługiwanych przez ów domniemany mechanizm [komputacyjny –
przyp. P.P.] jest to, Īe zachowują one własnoĞci semantyczne, takie jak
prawdziwoĞü” (FODOR 2001: 19) 14.
Ponadto kod, którym posługuje siĊ maszyna, to sztuczny jĊzyk, niemający
nic wspólnego (poza pewnymi strukturalnymi elementami 15) z jĊzykiem naturalnym (zwłaszcza w aspekcie jego funkcji poznawczej i komunikacyjnej)
i skonstruowany do okreĞlonych celów techniczno-naukowych. Składa siĊ on
zwykle ze ĞciĞle okreĞlonego (i zwykle niewielkiego) zbioru symboli podstawowych i bardzo precyzyjnych reguł dotyczących ich łączenia oraz przekształcania. Jakiekolwiek odstĊpstwo od tychĪe reguł jest w systemie wykluczone (powoduje zwykle zatrzymanie pracy komputera lub inną awariĊ),
a ponadto wprowadzanie nowych symboli wymaga skomplikowanych procedur modyfikujących działające dotychczas algorytmy. Tego rodzaju wykorzystanie jĊzyka nie ma zbyt wielu analogii w tym, jak człowiek uĪywa
mowy, pisma czy myĞli. Nasze procedury posługiwania siĊ jĊzykiem nie polegają na łączeniu „atomów” (graficznych16, mownych, mentalnych) i konstruowaniu z nich „wiĊkszych całoĞci” (komunikatów), tak jak procesy „nabywania jĊzyka” nie sprowadzają siĊ do opanowywania zestawu elementarnych jednostek (dĨwiĊkowych etc.) i reguł operowania nimi. Jak juĪ zresztą

AbstrahujĊ w tym miejscu od kwestii, Īe wiedza ludzka n i e jest rezultatem programowania i do naszego umysłu nie są „wprowadzane dane” w trakcie procesu poznania. To natomiast, Īe ludzkie myĞlenie poddaje siĊ (logicznej) formalizacji, wcale nie musi implikowaü tego,
Īe mózg ludzki działa w sposób „formalny” (czy formalno-podobny), gdyĪ tak naprawdĊ formalizacji poddawane zwykle są r e z u l t a t y ludzkiego myĞlenia (pewne zdania) czy jego narzĊdzie, jakim jest jĊzyk. Poza tym myĞlenie ma charakter „wielopiĊtrowy” (spostrzegając wnĊtrze pokoju, analizujĊ odsłuchiwaną muzykĊ i rozmowĊ telefoniczną mojej Īony), toczy siĊ wiĊc
naraz wiele procesów o charakterze mentalnym – nie jest to rzeczywistoĞü „linearna”.
15
Typu składnia, konkatenacja, reguły przekształcania pewnych symboli itd. Trudno tu
jednak mówiü o jakiejkolwiek elastycznoĞci, która charakteryzuje jĊzyk naturalny.
16
KaĪdy, kto grał w scrabble, wie, Īe wcale nie jest łatwo konstruowaü słowa z losowo
wybranych znaków literowych.
14
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sygnalizowałem wczeĞniej, wiedza o „atomach jĊzyka”17 nie jest wcale
warunkiem miĊdzyludzkiej komunikacji ani jej istotnym elementem (o ile
nie porozumiewają siĊ specjaliĞci od lingwistyki). Mało tego – nie istnieją
warunki, które pozwoliłyby rozwijającemu siĊ lingwistycznie dziecku, rozpoznaü, które to jednostki jĊzyka stanowią np. „atomy” mowy, skoro kaĪdy
człowiek artykułuje głoski w odmienny sposób, ma inne brzmienie głosu itd.
Z duĪą dozą prawdopodobieĔstwa moĪna przyjąü, Īe dziecko słyszy z ł o Ī o n e sygnały mowne i traktuje je jako jednostki jĊzyka, nie zaĞ poszczególne d Ĩ w i Ċ k i wchodzące w ich skład. PsycholingwiĞci jednoczeĞnie
zaznaczają, Īe dziecko dopiero opanowujące mowĊ rozumie ją w c z e Ğ n i e j,
aniĪeli samo potrafi siĊ wypowiadaü.
Proces rekonstrukcji elementarnych struktur (syntaktycznych i morfologicznych) jĊzyka przebiega wiĊc „od góry do dołu”, nie zaĞ odwrotnie. Dopiero po kilkuletnim opanowywaniu mownego sposobu porozumiewania siĊ
dziecko dowiaduje siĊ o głoskach i odkrywa znaki literowe jako pewne schematyczne wzory głosek. Fundamentalna róĪnica miĊdzy tym, co elementarne
w jĊzyku maszyny, a tym, co elementarne w jĊzyku ludzkim, polega wiĊc na
tym, Īe ten pierwszy opiera siĊ na symbolach pozbawionych znaczenia, ten
drugi zaĞ na jednostkach wyposaĪonych w znaczenie (wyrazach i zdaniach),
bogatych semantycznie – toteĪ w przypadku tego drugiego warstwa „dĨwiĊków” czy „symboli graficznych” jest wynikiem refleksji metajĊzykowej oraz
wyrafinowanej procedury abstrahowania. Mówiąc jeszcze inaczej (i nawiązując do historii jĊzyków etnicznych), ludzie najpierw posługiwali siĊ mówionymi słowami i zdaniami, zanim wynaleĨli znaki nadające siĊ do odzwierciedlania „niĪszych”, „prostszych”, „elementarnych” warstw jĊzyka18.
Fodor jednak, jak moĪna sądziü, traktuje internalizacjĊ jĊzyka (czy teĪ
w ogóle procesy mentalne związane z poznaniem)19 w sposób „symboliczny”, tzn. i struktury zdaniowe, i jednostki leksykalne ujmuje jako „symboliczne”, rekonstruując strukturĊ i sposób funkcjonowania umysłu danego
podmiotu. Reprezentacje mentalne (pojĊcia, ale teĪ przedstawienia, przypomnienia i wyobraĪenia) są w ujĊciu Fodora „symbolami”, które stanowią
rezultat kauzalnych oddziaływaĔ ze strony otaczającego nas Ğwiata20.
JeĞlibyĞmy obstawali przy tym, Īe fonemy je stanowią.
Potwierdza to zresztą ewolucja pisma, jako specyficznego sposobu porozumiewania siĊ. Na
początku wykorzystywano rzeczy do konstruowania komunikatów „niemówionych”, nastĊpnie
powstały pisma obrazkowe, ideograficzne/sylabiczne i fonetyczne.
19
FODOR 2001: 20-21.
20
FODOR 2003: 146 n. Autor uĪywa nawet okreĞlenia mental particulars (tamĪe : 10 przyp. 3).
17
18
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Zakłada on wiĊc, Īe zachodzi korelacja tego typu, Īe ilekroü pojawi siĊ
obiekt danego typu, tylekroü skutkuje on pojawieniem siĊ okreĞlonego symbolu w ludzkim mózgu.
Przyjmijmy dla ułatwienia, Īe proces aktywizowania siĊ symboli mózgowych zachodzi „automatycznie”, tzn. bezwiednie, poza ĞwiadomoĞcią podmiotu. W takiej sytuacji naleĪałoby wykazaü – czego Fodor nie robi – jak
przebiega to oddziaływanie przyczynowo-skutkowe i logiczno-syntaktyczne21
miĊdzy obiektem a danym symbolem. Jak to siĊ dzieje, Īe powstaje symbol
‘pies’ czy ‘królik’? Czy pojawienie siĊ osobnika okreĞlonego typu, wywołuje (w mózgu widzącego go podmiotu) rezultat w postaci takiego, a nie
innego symbolu? Wiemy jednak z doĞwiadczenia, Īe w naszym polu wzrokowym przemieszczają siĊ najrozmaitsze stworzenia, co do których stosujemy ten sam „symbol” – dlaczego zatem kaĪde z widzianych stworzeĔ nie
ma w naszym umyĞle odrĊbnego symbolu? Co sprawia, Īe symbol ‘pies’
przyporządkowujemy kundlowi, wilczurowi, husky’emu, ratlerkowi etc.?
Autor Ekspertów od wiązów mówi o „wypadkach psowatoĞci” tudzieĪ
o „przejawach królikowatoĞci” (FODOR 2001: 25, 113), z czego moĪna
wnioskowaü, Īe podmiot poznania dostrzega pewne charakterystyczne podobieĔstwa wĞród róĪnych osobników danego typu. Skoro jednak do rozpoznawania i okreĞlania rozmaitych „wypadków psowatoĞci” uĪywa ów podmiot
j e d n e g o symbolu, to tenĪe symbol ma w takim razie charakter ogólny,
a nie konkretny.
MoĪna sądziü, Īe proces „uogólniania” tegoĪ symbolu (pomijając juĪ
kwestie podłoĪa neurologicznego) zachodzi na drodze „behawioralnej indukcji”22, tzn. bodĨce płynące od osobników psowatych potwierdzają poprawnoĞü i stosowalnoĞü symbolu ‘pies’. Jak jednak zachodzi proces „syntezy
danych” indukcyjnych? Jak umysł, dysponując wyłącznie jednym symbolem
w odniesieniu do przeróĪnych obiektów, wykrywa, Īe tenĪe symbol nadaje
siĊ do odzwierciedlania kaĪdego z tych obiektów z osobna? Czy wykrywane
podobieĔstwo miĊdzy tymi obiektami teĪ jest symbolizowane w jakiĞ sposób, a jeĞli tak, to w jakiej relacji pozostają do siebie symbol ‘podobieĔstwo’
i symbol ‘pies’ – czy naleĪą do tej samej „kategorii syntaktycznej”
mentalese?
Zapewne dla Fodora rozstrzygającym elementem w tej problematycznej
sytuacji jest relacja prawdziwoĞci (FODOR 2001: 136-137), którą, dodajmy,
21
22

FODOR 2001: 115.
FODOR 1975: 36-37.
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traktuje on jako własnoĞü semantyczną (FODOR 2001: 19). OkreĞlony symbol naleĪący do mentalese jest wywoływany wtedy, gdy jest prawdziwy.
TrudnoĞü polega jednak na tym, Īe ani słowo „pies”, ani obraz szczekającego czworonoga, ani pojĊcie psa, ani wyobraĪenie psa – n i e są prawdziwe. Zresztą twierdzenie, Īe jakiĞ znak/symbol jest prawdziwy (resp.
nieprawdziwy) byłoby sensowne wyłącznie wtedy, gdybyĞmy go ulokowali
w jakimĞ odpowiednim znaczeniowym i funkcjonalnym kontekĞcie; tymczasem semantyka konstruowana przez (póĨnego) Fodora jest eksternalistyczna, czyli programowo abstrahuje od jakichkolwiek relacji znaczeniowych czy treĞciowych23. Twierdzi on ponadto: „Semantyka, wedle podejĞcia
informacyjnego, dotyczy głównie sytuacji kontrfaktycznych. Dla identycznoĞci moich pojĊü istotne jest nie to, co rzeczywiĞcie rozpoznajĊ, ale co
mógłbym rozpoznaü, gdybym siĊ był postarał (to znaczy, miĊdzy innymi,
gdybym odwołał siĊ do dostĊpnych zasobów instrumentów i ekspertów)”
(FODOR 2001: 58)
ZałoĪenie, Īe jakiĞ symbol zyskuje cechĊ prawdziwoĞci z tego wzglĊdu,
Īe stanowi rezultat oddziaływania przyczynowego, jest absurdalne, pomijając juĪ to, Īe dla Fodora „neurosymbole” są pozbawione wewnĊtrznej treĞci,
a jedynie przenoszą informacjĊ wprowadzoną do mózgu (przez okreĞlony,
oddziałujący kauzalnie obiekt) z zewnątrz. AmerykaĔskiemu filozofowi
chodzi przypuszczalnie o to, Īe „determinacja ze strony Ğwiata” jest tak silna, Īe tylko taki, a nie inny symbol moĪe siĊ pojawiü, gdy dany podmiot ma
do czynienia w polu wzrokowym z takim a takim obiektem. TezĊ taką moĪna
by pod pewnymi warunkami traktowaü jako wyraz epistemologicznego realizmu. PrawdziwoĞü/nieprawdziwoĞü jednak przysługuje wyłącznie zdaniom
oraz procesom poznawczym. Zdanie (i spostrzeĪenie) „widzĊ psa” moĪe byü
prawdziwe lub nie, w zaleĪnoĞci od tego, czy zachodzi odpowiedni stan
rzeczy. MoĪemy, oczywiĞcie, potraktowaü symbol ‘pies’ jako „skrót myĞlowy” stanowiący zastĊpnik takiego właĞnie zdania i spostrzeĪenia, w tym
wypadku jednak symbol ten stanowiłby – trzymając siĊ konwencji Fodora –
swoistą syntezĊ poznawczą przeprowadzoną na symbolach ‘ja’ + ‘widzieü’ +
‘pies’, nie byłby wiĊc jednostką elementarną mentalese i zarazem „czysto
syntaktyczną”, tj. pozbawioną znaczenia, poniewaĪ byłby rezultatem przekształcenia i uporządkowania pewnej percepcyjnej wiedzy24. Sam wiĊc
symbol ‘pies’ moĪe byü jedynie uĪyteczny (trafny) lub bezuĪyteczny – przy
23
24

FODOR 2001: 58-59.
Por. FODOR 1998: 28.
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czym o jego stosowalnoĞci decydują procesy naszego poznania, nie zaĞ
oddziaływanie ze strony obiektów zewnĊtrznych.
Fodor znajduje wyjĞcie z tej sytuacji w taki sposób, Īe twierdzi, iĪ „pojĊcia” (tu symbole mózgowe) są „publiczne”25: „concepts are symbols, they
are presumed to satisfy a type/token relation; to say that to people share a
concept (i.e. the have the same literally the same concept) is thus to say that
they have tokens of literally the same concept type”. Wynikałoby stąd, Īe
obiekty zewnĊtrzne tak skutecznie oddziałują na ludzkie mózgi, Īe wywołują
w nich te same „symboliczne” efekty, a ĞciĞlej – Īe obiekty tego samego
typu kauzalnie wywołują t e n s a m neurosymbol. MoĪna wiĊc przyjąü, Īe
psy, które są widziane przez nas, powodują, Īe w mózgu kaĪdego z nas
powstaje symbol ‘pies’.
Rozwiązanie tych trudnoĞci moĪna uzyskaü albo na gruncie apriorycznym
(umysły wielu, jeĞli nie wszystkich podmiotów, wyposaĪone są w kod
mózgowy o podobnej strukturze26), albo przyjmując, Īe podmiot wykorzystuje niewiele symboli mentalnych (w stosunku do olbrzymiego zbioru
obiektów dostĊpnych w doĞwiadczeniu). PrzyjĊcie, Īe jesteĞmy wyposaĪeni
w neurosymbole, które odnoszą siĊ do obiektów zewnĊtrznych, a które nasi
przodkowie przekazują nam za pomocą materiału genetycznego, mogłoby
wprawdzie „wyjaĞniaü” analogicznoĞü naszego poznania – nie tłumaczyłoby
jednak tego, jak ta (transgatunkowa) analogicznoĞü jest moĪliwa przy ciągłej
zmiennoĞci Ğwiata, tj. w sytuacji, gdy przedmioty doĞwiadczenia naszych odległych przodków były zupełnie inne niĪ obiekty, którymi dziĞ my jesteĞmy
otoczeni27, a zwłaszcza przy zmiennoĞci jĊzyka (AITCHISON 2002: 225 n.).
To, Īe obiekty fizyczne są wyposaĪone w jakieĞ własnoĞci, jest przez nas
spostrzegane, z a n i m jakiekolwiek struktury jĊzykowe są przez nas opanowywane; struktury epistemiczne w naszym umyĞle są zatem tymi, które najwczeĞniej siĊ kształtują w trakcie naszych interakcji z otoczeniem. One teĪ
poprzedzają ontycznie jakiekolwiek inne struktury (logiczne czy – szerzej –
25

FODOR 1998: 24 n.
Fodor, jak wiemy, skłania siĊ ku temu (tu natywistycznemu) wyjaĞnieniu.
27
Teza o wrodzonej zawartoĞci (jakiejĞ czĊĞci) naszej wiedzy o Ğwiecie nie jest niczym
nowym w filozofii poznania, u Fodora jednak podlega ciągłej modyfikacji (słabnący natywizm).
Jak wiemy, w ramach semantyki informacyjnej, autor The Language of Thought, utrzymuje, Īe
wrodzone są pewne pojĊcia pierwotne, których szczegółowej charakterystyki zresztą siĊ nie
podejmuje. ĩegleĔ (2003: 218-219) pisze o poziomie neurofizjologicznym (nieuĞwiadamianym),
co w pewien sposób moĪna uznaü za argument na obronĊ koncepcji Fodora, tylko Īe on, mówiąc
o strukturalnych elementach mentalese, wielokrotnie odnosi siĊ do ĞwiadomoĞciowego, przedmiotowego poziomu naszego poznania (FODOR 2001: 19, 54 n., 73, 124 n., 137, 155 n.).
26
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logiczno-jĊzykowe w sensie Chomsky’ego i Fodora). Nie ma Īadnych racjonalnych podstaw, by twierdziü, Īe jest inaczej. JeĞli zaĞ struktury epistemiczne stanowią podstawĊ funkcjonowania ludzkiego umysłu, to struktury
logiczne (postulowane przez gramatykĊ generatywną), a nastĊpnie (niby wyrastające na nich) logiczno-jĊzykowe tworzą siĊ na gruncie tychĪe struktur
epistemicznych, nie zaĞ odwrotnie. Mówiąc krócej, struktury logiczno-lingwistyczne wyrastają na fundamencie epistemicznym. NaleĪy wobec
tego proces dochodzenia do „wewnĊtrznych reprezentacji” podmiotu i do
jego „jĊzyka myĞli” opisywaü za pomocą narzĊdzi epistemologicznych, nie
zaĞ logistyczno-lingwistycznych czy algorytmiczno-komputacyjnych.

III. W STRONĉ NOWEJ KONCEPCJI MENTALESE

AporetycznoĞü koncepcji Fodora bierze siĊ przede wszystkim ze specyficznego, cybernetycznego rozumienia jĊzyka. Istotą systemu, który słuĪy
nam do porozumiewania siĊ jest i n t e r s u b i e k t y w n o Ğ ü – jĊzyk ma charakter wspólnotowy i tylko jako wspólnotowy uzyskuje swoje najrozmaitsze
funkcjonalnoĞci. IntersubiektywnoĞü jĊzyka polega nie tylko na tym, Īe
wiele podmiotów z niego korzysta, lecz teĪ na tym, Īe niemoĪliwe jest
przyswojenie jĊzyka i n d y w i d u a l n i e (tj. bez kontaktu danego podmiotu
poznania z innymi), tzn. Īe niemoĪliwe jest istnienie „jĊzyka prywatnego”
i Īe cały ten skodyfikowany system znaków konwencjonalnych (mownych
oraz graficznych) nabywamy wyłącznie jako „nieprywatny”. Posługujemy
siĊ w naszej mowie i piĞmie t y m i s a m y m i jednostkami leksykalnymi
i zdaniowymi, co inne podmioty. MoĪna by ten proces „przyswajania” systemu (i rządzących jego elementami reguł) obrazowo przedstawiü tak, Īe to
my „wchodzimy w obszar jĊzyka”, nie zaĞ, Īe struktury lingwistyczne zostają wprowadzone do naszego umysłu czy teĪ rozpoznane przez nas umysł
w trakcie naszych interakcji komunikacyjnych z innymi podmiotami. W tym
miejscu jednak chciałbym zaproponowaü inne spojrzenie na proces naszej
„lingwistycznej edukacji”.
Przyjmując, Īe umysł (czy szerzej – ĞwiadomoĞü) ma strukturĊ intencjonalną (w sensie F. Brentany i Husserla, a nie w sensie epistemologii
znaturalizowanej), sądzĊ, Īe nie istnieją powody, by zakładaü, Īe tzw. nabywanie przez nas jĊzyka we wczesnym stadium naszego poznawczego rozwoju, zachodzi w jakiĞ odmienny sposób aniĪeli inne procesy poznawcze.
Innymi słowy, nie naleĪy twierdziü, Īe intencjonalnoĞü leĪąca u podstaw
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kształtowania siĊ naszej wiedzy o otaczających nas obiektach nie jest
wprzĊgniĊta w procesy „lingwistyczne”, a tym samym i procesy mentalne
(związane z uĪywaniem jĊzyka). SprzĊgniĊcie to jest, według mnie, tak
mocne, Īe n i e p o w i n n i Ğ m y m ó w i ü o p r o c e s i e i n t e r n a l i z a c j i
j Ċ z y k a, a j e d y n i e – i n t e r n a l i z a c j i w i e d z y o Ğ w i e c i e. Chodzi
nie tylko o to, Īe jĊzyk, jako pewna intersubiektywna sfera, ze swej istoty
niesie pewną wspólnotową wizjĊ rzeczywistoĞci, ale teĪ o to, Īe podmioty
nie tyle uczą nas jĊzyka jako takiego, lecz u c z ą nas Ğ w i a t a, po prostu28.
BłĊdem jest – sądzĊ – bardzo rozpowszechnione nie tylko na terenie lingwistyki (i pokrewnych wobec niej dyscyplin), ale i psychologii oraz epistemologii (teoretyczne) izolowanie procesu „uczenia siĊ jĊzyka”29 od innych procesów poznawczych, a nawet przeciwstawianie go im – prowadzi
ono bowiem do poszukiwania jakichĞ „osobnych mechanizmów jĊzykowych” róĪnych od intencjonalnych substruktur ĞwiadomoĞci (czy umysłu).
MoĪna z duĪą dozą prawdopodobieĔstwa przyjąü, Īe niemowlĊ i małe dziecko ma od samego początku „kształtowania siĊ ĞwiadomoĞci” pewne „totalne
doĞwiadczenie” otoczenia. TotalnoĞü (całoĞciowoĞü) owego doĞwiadczenia
polega m.in. na tym, Īe dziecko nie dyskryminuje (w polu najrozmaitszych
stanów rzeczy, z jakimi ma do czynienia) „zachowaĔ jĊzykowych” innych
podmiotów j a k o zachowaĔ jĊzykowych właĞnie. Twierdzenie zatem, Īe
dziecko – dziĊki, oczywiĞcie, innym podmiotom kierującym jego uwagą,
stymulującym ją itd. – uczy siĊ Ğwiata (nie zaĞ jĊzyka), jest uzasadnione,
mimo Īe oczywistą prawdą jest takĪe to, Īe rodzice w procesie „uczenia
Ğwiata” p o s ł u g u j ą siĊ jĊzykiem – naleĪy jednak pamiĊtaü, Īe podmioty te
nie kierują uwagi dziecka na sam jĊzyk, lecz na to, O CZYM mówią. Zresztą,
co potwierdza psycholingwistyka (i kaĪdy, kto wychowywał potomstwo),
dziecko nagradzane jest za prawidłowe reakcje dotyczące tego, o czym jest
mowa (reakcje Ğwiadczące o właĞciwym rozpoznaniu jakiegoĞ obiektu), nie
zaĞ za poprawnoĞü jĊzykowych sformułowaĔ (osiąganą w wieku póĨnoprzedszkolnym)30.
Podlegająca strukturowaniu intencjonalnoĞü dziecka (tak jak i intencjonalnoĞü otaczających dziecko podmiotów) nastawiona jest na obiekty (czy
28

Szerzej na ten temat por. PRZYWARA 2008.
OdróĪniam tu sformułowania „uczenie siĊ jĊzyka” oraz „uczenie siĊ poprawnej wymowy
okreĞlonych wyraĪeĔ danego jĊzyka naturalnego”. Rodzice czy opiekunowie, rzecz jasna, przy
okazji przekazywania dziecku wiedzy o Ğwiecie, uczą dziecko właĞciwej wymowy, intonacji,
sylabizowania etc. – jest to jednak kwestia zupełnie poboczna dla rozwaĪaĔ epistemologicznych.
30
BLOOM 2000: 35.
29
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szerzej – pewne dziedziny przedmiotowe), dlatego wyraĪenia jĊzykowe, które uczestniczą w procesie u c z e n i a Ğ w i a t a, traktowane są przez wszystkich uczestników tego procesu (zarówno przez dziecko, jak i inne podmioty)
jako p r z e z r o c z y s t e (jakakolwiek refleksja nad jĊzykiem pojawia siĊ
dopiero w póĨniejszym rozwoju dziecka). O kształtującej siĊ u dziecka
ĞwiadomoĞci stricte lingwistycznej (jeĞli nie metajĊzykowej) moĪemy mówiü w okresie uczenia siĊ pisma, czyli wtedy, gdy dziecko dowiaduje siĊ, Īe
proces intersubiektywnego porozumiewania siĊ moĪe zachodziü takĪe za
pomocą znaków graficznych, a nie tylko mowy, mimiki czy gestów, i nabywa wiedzy o tychĪe znakach, o regułach ich łączenia (konkatenacji), przekształcania, o róĪnicy miĊdzy fonetyką a fizykalnym obrazem danego wyraĪenia jĊzykowego31. W tym jednak okresie, bez wątpienia, dziecko potrafi
juĪ samodzielnie myĞleü i formułowaü własne, zupełnie poprawne wypowiedzi, nie jest wiĊc wcale przesądzone, Īe linearna i dyskretna struktura
pisma (w przeciwieĔstwie do o wiele bardziej złoĪonej, kontynualnej struktury mowy) ma jakiĞ istotny wpływ na dalsze strukturowanie siĊ intencjonalnoĞci.
Proces uczenia siĊ pisma zachodzi wszak w odmienny sposób niĪ opanowywanie mowy. Dziecko poznaje znaki literowe oraz kombinacje tychĪe
znaków (tj. wyrazy, a nastĊpnie zdania) jako specyficzne kształty (figury),
którym przyporządkowywane są znane dziecku z dotychczasowego doĞwiadczenia obiekty (pokazywane na przykładzie obiektów fizycznych lub ich
podobizn bądĨ teĪ przywoływane (przez podmioty uczące) w postaci przedstawieĔ przypomnieniowych lub wyobraĪeniowych) oraz wypowiedzenia.
Kształty te wychwycone intencjonalnie uzyskują z czasem taki sam (jak
w przypadku wyraĪeĔ mówionych) status „poĞredników przezroczystych”
w procesach poznawczych związanych z percepcją tekstu32.
PodkreĞlam wiĊc raz jeszcze: nie powinniĞmy mówiü o procesach n a b y w a n i a j Ċ z y k a, poniewaĪ nasze poznanie od samych początków polega na
u c z e n i u s i Ċ Ğ w i a t a, czyli na wielorakim procesie (koordynowanym
przez inne podmioty), w którym zachowania jĊzykowe odgrywają rolĊ
m a r g i n a l n ą, nie zaĞ centralną. J. Piaget w swoich opisach działaĔ poznawczych dzieci akcentuje zagadnienie aktywnoĞci mentalnej na poziomie
31

Obrazem wynikającym, dodajmy, z pewnej historii danego jĊzyka naturalnego.
To, Īe percypując tekst, poruszamy siĊ po kształtach, nie zaĞ zatrzymujemy siĊ przy rozpoznaniu kaĪdego ze znaków i ze słów, ujawnia siĊ wtedy, gdy odkrywamy niewłaĞciwą formĊ
graficzną jakiegoĞ wyrazu. Czytając zdanie: „Kasia podskakuje na czerwonej skakałce”, od razu
dostrzegamy, Īe jedna z form jest nieprawidłowa, co przykuwa naszą uwagĊ.
32
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przedjĊzykowym. Mnie jednak chodzi o coĞ wiĊcej. JeĞli bowiem uznamy,
Īe procesy poznawcze, które determinują intencjonalne strukturowanie siĊ
ĞwiadomoĞci, czyli m.in. wyłanianie siĊ przedmiotów intencjonalnych (przezroczystych i zarazem plastycznych poĞredników biorących udział w rozpoznawaniu obiektów zewnĊtrznego Ğwiata), nie mają charakteru stricte
jĊzykowego, to nie tylko obliczeniowo-komputacyjna koncepcja jest błĊdnym ujĊciem umysłu, ale i naleĪy nieco inaczej spojrzeü na problem „myĞlenia za pomocą jĊzyka”.
Wspomniałem obszernie i krytycznie o koncepcji Fodora, poniewaĪ jej
rdzeniem jest teza o istnieniu mentalese, mającego charakter n i e l i n g w i s t y c z n y. W tej koncepcji jednak chodzi o pewne „mózgowe symbole”
(neuroikony) wchodzące w reakcje kauzalne ze Ğwiatem, a w syntaktyczne
miĊdzy sobą – tymczasem ja chciałbym zaproponowaü rozumienie m y Ğ lenia jako operowania formami intencjonalnymi słuĪącym i d o u j m o w a n i a j e d n o s t e k j Ċ z y k o w y c h (słów, zdaĔ, tekstów
etc. mówionych i pisanych). Tak rozumiane myĞlenie nie miałoby – jak
u Fodora – cech lingwistycznych (czy quasi-lingwistycznych), lecz zarazem
nie sprowadzałoby siĊ do Īadnych procesów neuronalnych (choü, oczywiĞcie, zarazem jakieĞ podłoĪe neuronalne by miało). Oprócz wspomnianego
wyĪej załoĪenia dotyczącego „uczenia siĊ Ğwiata” i traktowania komunikacji
jako interpretowania pewnej dziedziny przedmiotowej, zakładam (za Husserlem i wieloma jego kontynuatorami), Īe tak jak procesom percepcji towarzyszą przedmioty intencjonalne stanowiące korelaty tego, co jest przez nas
spostrzegane – tak jednostki jĊzykowe ujmowane są przez nas za pomocą
odpowiednich przedmiotów intencjonalnych.
Fenomen jĊzyka ma, jak wiadomo, dwa aspekty: intersubiektywny (związany z porozumiewaniem siĊ podmiotów poznania) oraz monosubiektywny
(związany z procesem „uczenia siĊ jĊzyka” przez dany podmiot oraz wykorzystywania jĊzyka np. w aktach myĞlenia). E. GrodziĔski w swoich badaniach nad korelacją miĊdzy mową a myĞleniem zarysował dychotomiĊ dotyczącą sfery mentalnej taką, Īe to, co siĊ dzieje w naszym umyĞle, zachodzi w
sposób albo obrazowy, albo werbalny33. Istnieje jednak moĪliwoĞü trzecia –
taka właĞnie, Īe proces myĞlenia to przekształcanie pewnych form intencjonalnych, które nie są strukturami „obrazowymi” (na zasadzie bycia pewnymi
„kopiami” czy „schematami” rzeczy) ani „słownymi”.
33

GRODZIēSKI 1978.
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Do właĞciwego zrozumienia koncepcji przedmiotów intencjonalnych zaproponowanej przez Husserla, niezbĊdne jest odrzucenie reprezentacjonistycznego i psychologistycznego paradygmatu w epistemologii oraz teorii
jĊzyka. Przedmioty te mają charakter plastyczny, wielofunkcyjny, (intencjonalnie) wyidealizowany i są naturalnymi wytworami ĞwiadomoĞci, wytworami, które stanowią „produkt” (wielokrotnej) korelacji poznawczej zachodzącej miĊdzy okreĞlonymi obiektami percepcji a ĞwiadomoĞcią. Otaczające
nas rzeczy dane są nam (prezentują siĊ) w wyglądach, natomiast „kontinuum
wyglądowe” np. spostrzeganego przez nas domu zawdziĊcza swoją spoistoĞü, zwartoĞü właĞnie funkcjonowaniu przedmiotu intencjonalnego ‘dom’
(za jego pomocą ujmujemy w s z e l k i e o b i e k t y typu ‘dom’ – takĪe rysunki domów, zdjĊcia itd.).

IV. SPECYFIKA MENTALESE

Zwykle to, co dzieje siĊ w naszym umyĞle, gdy formułujemy jakieĞ sądy,
opisywane jest w kategoriach w e r b a l i z a c j i, czyli posługiwania siĊ słowami. Analogicznie o pracy naszej imaginacji mówi siĊ czĊsto w literaturze
przedmiotu tak, jakby to było posługiwanie siĊ „obrazami”. JeĞliby jednak
bliĪej przyjrzeü siĊ tezie mówiącej, Īe nasze myĞlenie to operowanie słowami (jĊzykiem), moĪna zgłosiü nastĊpujące zastrzeĪenia:
1) jĊzyk, którym siĊ posługujemy, istnieje albo w formie mówionej, albo
pisanej34 – wobec tego to, co siĊ dzieje w umyĞle, nie moĪe byü (i nie jest
przecieĪ) ani „mową”, ani „zapisem”. Podmiot myĞląc, nie „mówi do siebie”
i nie „słyszy tego, co mówi”, ani teĪ nie „pisze” w umyĞle, ani nie „odczytuje” tego swojego „zapisu”;
2) załoĪenie o posługiwaniu siĊ s ł o w a m i (jednostkami jĊzykowymi,
wyraĪeniami) w trakcie myĞlenia wymaga przyjĊcia, Īe podmiot zajmuje
postawĊ m e t a j Ċ z y k o w ą (i metaprzedmiotową), czyli, Īe stoi niejako na
wyĪszym piĊtrze umysłu, z którego to piĊtra ma „widok na jĊzyk” („widok
na tekst ‘pisany/mówiony’”), którym moĪe siĊ posłuĪyü, wybierając takie
lub inne zdanie do „wyraĪenia myĞli”;
3) w związku z 2) nasze myĞlenie wymagałoby jednoczeĞnie zachodzenia
d w ó c h równoległych operacji: metajĊzykowej i jĊzykowej (jak wobec tego
34

OczywiĞcie zwolennicy mentalistycznej (psychologistycznej) interpretacji jĊzyka mówią
teĪ o trzecim sposobie istnienia, właĞnie w ludzkim umyĞle, tĊ jednak poddajĊ w niniejszym
artykule krytyce.
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wyglądałaby ta metajĊzykowa? czy byłaby werbalna, czy nie? czy teĪ
charakteryzowałaby siĊ strukturą (np. składnią) jĊzyka naturalnego, czy miałaby inną strukturĊ?).
ZałoĪenie psychologizmu/mentalizmu/reprezentacjonizmu w opisie internalizacji jĊzyka są mniej wiĊcej takie: inne podmioty, formułując skierowane do nas komunikaty werbalne, przekazują nam wiedzĊ o strukturze syntaktycznej jĊzyka oraz jego semantykĊ – co (drogą naszych skojarzeĔ i naĞladowania tego, co słyszymy) znajduje odwzorowanie w strukturach mentalno-lingwistycznych naszego umysłu. Z tego zaĞ wynikałoby, Īe kaĪdy podmiot
„nabywający jĊzyka” wypracowuje sobie s w o j ą syntaksĊ i p r y w a t n ą
semantykĊ, a wiĊc coĞ w rodzaju „mentalnego jĊzyka”. Taka teza wyraĪana
jest (niekoniecznie explicite) w tych opisach funkcjonowania ludzkiego
umysłu, które głoszą, Īe posługuje siĊ on pojĊciami, a wiĊc, Īe znaczenia to
coĞ zlokalizowanego w naszej głowie.
Zwolennicy takiego ujĊcia mentalno-lingwistycznych procesów powołują
siĊ na sytuacje, w których rozumiemy to, co ktoĞ do nas mówi na temat
obiektów aktualnie n i e o b e c n y c h w naszym polu widzenia (lub teĪ, gdy
czytamy tekst literacki). JeĞli wiĊc ktoĞ nam opowiada, jak wygląda jego
nowo zakupiony samochód, to jesteĞmy w stanie nie tylko pojąü sens komunikatu, lecz i unaoczniü sobie okreĞlone cechy opisywanego obiektu; jeĞli
ktoĞ nam mówi, jak siĊ zachowuje jego pies na widok listonosza, to rozumiemy to, co jest w tym przekazie zawarte itd. GdybyĞmy załoĪyli, Īe podmiot poznania, by zrozumieü kierowany ku niemu komunikat, musi uruchomiü własną, prywatną semantykĊ („schemat pojĊciowy”, „zestaw znaczeĔ
w głowie”), to – nawiązując do tego, co juĪ powiedzieliĞmy wczeĞniej –
musielibyĞmy przyjąü, Īe zajmuje ów podmiot postawĊ m e t a j Ċ z y k o w ą
dwojakiego typu: 1) wobec wysyłanego komunikatu i 2) wobec odpowiednich (swoich) struktur „lingwistycznych”, które miałyby słuĪyü do ujĊcia
tego komunikatu. Rodzi siĊ wiĊc pytanie, czy ta metajĊzykowa postawa
związana byłaby z semantyką „monosubiektywną” czy raczej intersubiektywną, czy teĪ w ogóle byłaby „niejĊzykowa”/„pozajĊzykowa”. W jaki bowiem sposób dokonywałoby siĊ owo przyporządkowywanie „prywatnych
znaczeĔ” (czyli pojĊü) – zawartoĞci odbieranego („dekodowanego”) komunikatu?
Aby takiego przyporządkowania dokonaü, podmiot musiałby przeprowadzaü równoczesny wgląd w strukturĊ komunikatu, tj. rozpoznanie pewnych
jednostek jĊzykowych oraz przegląd „swoich” zasobów „jĊzykowych”/
„semantycznych” – i zestawiaü te pierwsze z drugimi. Nie wydaje siĊ
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jednak, by to było moĪliwe bez „trzeciego typu ĞwiadomoĞci semantycznej”,
tj. takiej, która chwyta struktury semantyki intersubiektywnej b e z poĞrednictwa semantyki monobiektywnej. W takiej sytuacji z kolei postulowanie
tej ostatniej semantyki („schematu pojĊciowego”) mija siĊ z celem, skoro
i tak podmiot „wie”, jak „dekodowaü komunikaty”, zanim posłuĪy siĊ „reprezentacjami mentalnymi”. Proces „dekodowania” moĪe zatem wyglądaü
inaczej, niĪ go rozumieją reprezentacjoniĞci (jak Fodor), a to z tego prostego
powodu, Īe nasza „ĞwiadomoĞü lingwistyczna” nie jest skierowana „do wewnątrz” naszego umysłu, lecz na obiekty, o których myĞlimy czy mówimy.
Wróümy ponownie do sytuacji „percypowania” struktur jĊzykowych. Wydaje siĊ nam oczywiste i „niepodwaĪalne”, Īe myĞlimy za pomocą jĊzyka, tj.
Īe w trakcie naszego myĞlenia mamy do czynienia z rozmaitymi wyraĪeniami (to, co – i za pomocą czego – myĞlĊ, gdy myĞlĊ zdanie35, np. „Dorota
włoĪyła jasną sukienkĊ”, to są s ł o w a). RozwaĪmy wiĊc przypadek wypowiadania jakiegoĞ zdania pod naszym adresem. JeĞlibyĞmy przyjĊli, Īe
słysząc zdanie z1 wypowiadane przez podmiot P1 lub widząc je na papierze
czy ekranie komputera, tworzĊ sobie „mentalną kopiĊ z1” w postaci zǯ1,
nastĊpnie „odczytujĊ sobie ją” i „chwytam jej sens” – to znaczyłoby, Īe proces rozumienia jĊzyka zachodzi dwutorowo: akustycznie (mentalne kopie
zdaĔ wypowiedzianych) oraz graficznie (mentalne kopie zdaĔ pisanych,
drukowanych, edytowanych). Skoro zaĞ materiał jĊzykowy w obu tych
przypadkach byłby odmienny (m o w a strukturalnie róĪni siĊ od p i s m a),
znaczyłoby to, Īe juĪ w punkcie wyjĞcia dysponujemy „reprezentacjami”
odnoszącymi siĊ do dwóch odmiennych typów jĊzyka. Umysł nasz musiałby
wiĊc umieü syntetyzowaü te reprezentacje wedle jakichĞ kryteriów, czyli
musielibyĞmy wiedzieü na przykład, na jakiej zasadzie łączyü wypowiedziane słowo [tejbl] z wydrukowanym (róĪnymi czcionkami, w róĪnych kształtach) słowem table. Co wiĊcej, reprezentacje mentalne musiałyby w duĪej
mierze optymalizowaü strukturĊ (niwelowaü róĪnice) w wypowiedzeniach
tych samych słów (inaczej brzmi głos kobiecy, mĊski, dzieciĊcy, podniesiony, niski itp.), by reprezentacje te dotyczyły t e g o s a m e g o s ł o w a, nie
zaĞ o d m i e n n y c h b r z m i e Ĕ t e g o s a m e g o s ł o w a (czyli, konsekwentnie, o d m i e n n y c h s ł ó w). Do takiej zaĞ optymalizacji mogłoby dochodziü tylko wtedy, gdyby podmiot dysponował jej kryteriami, czyli gdyby
35

Nie brzmi to najszczĊĞliwiej, ale chcĊ uniknąü sformułowaĔ typu „werbalizujĊ” czy „konstruujĊ”, jak teĪ „pojawia siĊ w moich myĞlach” (to ostatnie mogłoby sugerowaü, Īe dane zdanie
pochodzi „z zewnątrz” umysłu, np. z tekstu literackiego).
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wiedział, c o n a l e Ī y u z n a ü z a t a k i e, a n i e i n n e s ł o w o. Tak wiĊc
powraca perspektywa metajĊzykowa (i metaprzedmiotowa), z którą juĪ siĊ
spotkaliĞmy, gdy mówiliĞmy o „semantyce prywatnej”. Czytając tekst napisany na kartce (lub na ekranie), przebiegamy go wzrokiem i – stojąc na
gruncie reprezentacjonizmu, znaczyłoby to, Īe – równolegle z przebiegiem
naszych oczu w naszym umyĞle „wyĞwietlają siĊ” czytane przez nas słowa.
W efekcie słowa na kartce „pokrywane byłyby”, by tak rzec, „słowami
mentalnymi”, nad tymi zaĞ dwiema warstwami znaków intencjonalnie górowałby jeszcze podmiot, dokonujący (rozumiejącego) wglądu w te warstwy.
Po raz kolejny mamy wiĊc perspektywĊ metajĊzykową.
ZauwaĪmy ponadto, Īe pozostając przy koncepcji reprezentacjonistycznej, mamy taką sytuacjĊ, Īe podmiot albo: 1) dysponuje w swoim umyĞle
nieskoĔczonym zasobem słów (co wydaje siĊ załoĪeniem absurdalnym), czyli posiada wiĊcej „słów mentalnych”, aniĪeli jest ich w czytanym tekĞcie;
albo 2) „słowa mentalne” powstają w umyĞle dopiero „w trakcie lektury” –
wtedy jednak rozumienie tekstu na bieĪąco nie byłoby moĪliwe (pewnych
wyrazów byĞmy nie rozpoznawali). MoĪe jest tak, Īe 3) czĊĞü „słów mentalnych” podmiotu pokrywa siĊ z tekstem, a czĊĞü z nich podmiot „nabywa” w
trakcie lektury (np. tekst generuje powstawanie nowych „słów mentalnych”;
czytając tekst naukowy napotykam neologizm, który z początku nie posiada
w moim umyĞle swojej „werbalnej reprezentacji”, z czasem jednak – gdy
w tekĞcie zaczynam rozumieü, co autor ma na myĞli, uĪywając tego neologizmu – zaczynam i ja ten neologizm sobie przyswajaü i myĞleü t y m
n e o l o g i z m e m). To jednak znów jest perspektywa metajĊzykowa.

V. FORMALNA STRUKTURA MENTALESE

Chciałbym zaproponowaü perspektywĊ p r z e d m i o t o w ą w opisie naszej „kompetencji lingwistycznej”, mimo Īe na pierwszy rzut oka wydawaü
siĊ moĪe wysoce nieintuicyjna36. Nabywamy jĊzyk i uczymy siĊ go w aktach
mowy oraz interakcjach mownych – nasze „reprezentacje mentalne” powinny byü wiĊc „słowami” jakby-mówionymi/jakby-słyszanymi. Na uwagĊ zasługuje jednak fakt, Īe paroletnie dzieci, gdy tylko „jako tako” opanują
36

MogĊ tu jednak odwołaü siĊ do twierdzenia Fodora: „JeĞli jedynym zarzutem wobec teorii
jest jej niezgodnoĞü z intuicją, to chyba najlepszym wyjĞciem jest po prostu skorygowanie intuicji” (FODOR 2001: 85).
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jĊzyk, wcale go nie uĪywają w odniesieniu do przedmiotów codziennego
uĪytku (czyli do sytuacji analogicznych do tych, w których siĊ nauczyły jĊzyka), lecz natychmiast uĪywają go t w ó r c z o (takĪe metajĊzykowo)37. Odnoszą siĊ do obiektów nieistniejących, wymyĞlonych, obiektów „chwilowych”,
„momentalnych”, wytwarzanych w obrĊbie konfabulacyjnej zabawy itd. –
i Ğwietnie, błyskawicznie, siĊ rozumieją. ZałoĪenie, Īe te dzieci monologują
lub nie wiedzą, co mówią, byłoby niedorzeczne. Z punktu widzenia pragmatyki jĊzykowej w konwersacji dzieci (niepiĞmiennych) moĪna wyróĪniü wszystkie elementy naleĪące do struktury rozmowy (pary zdaĔ przyległych, przedwypowiedzi, znaczniki dyskursu oraz ugruntowanie nici porozumienia) –
dokładnie takie elementy jak w interakcjach mownych osób dorosłych.
Przykład skutecznie i szybko komunikujących siĊ (werbalnie) dzieci
Ğwiadczy o tym, Īe dzieci n i e łączą poszczególnych „słów mentalnych”
z okreĞlonym słowem – po prostu dzieci nie posługują siĊ „słowami mentalnymi”. Dzieci, tak jak doroĞli, w interakcjach komunikacyjnych dokonują
interpretacji okreĞlonych dziedzin przedmiotowych – te dziedziny zaĞ są
zmienne, stosownie do zmiennoĞci tematyki rozmowy. Desygnaty, o których
jest mowa, mogą byü realne lub wyimaginowane, widzialne lub niewidzialne
itd. – zarówno jednak dzieci, jak i doroĞli w swoich konwersacjach zwróceni
są intencjonalnie na to, O CZYM siĊ komunikują, nie zaĞ na warstwy jĊzykowe – te bowiem są traktowane jako „przezroczyste”.
Proponowałbym zatem nastĊpujące rozwiązanie: nie myĞlimy (nie tylko
w trakcie komunikowania, ale w ogóle) za pomocą słów, tylko za pomocą
f o r m i n t e n c j o n a l n y c h, które są naszymi u j Ċ c i a m i s ł ó w (zarówno
mówionych, jak i pisanych). Trzymając siĊ załoĪenia, Īe nasze porozumiewanie siĊ jest (formalnie) interpretowaniem pewnej dziedziny przedmiotowej i zachodzi (materialnie) na poziomie przedmiotowym, a nie, jak dotąd
opisywano, metajĊzykowym (i metaprzedmiotowym), chcĊ powiedzieü, Īe za
sprawnoĞcią naszego komunikowania stoi b r a k s ł ó w (po stronie mentalnej uczestników komunikacji), nie zaĞ obecnoĞü tychĪe słów w umysłach
interlokutorów (jak to jest interpretowane w tradycji reprezentacjonistycznej). Porozumiewając siĊ z P 2, jestem nastawiony na dziedzinĊ przedmiotową, a nie na jĊzyk, w jakim P2 przemówi i treĞci jĊzykowe przesyłane
w komunikacie. Nasze intencjonalne nastawienie komunikacyjne nie jest
metajĊzykowe, lecz przedmiotowe38.
37
38

Przykłady dialogów dzieci nieznających jeszcze pisma przytaczam w PRZYWARA 2008.
Por. PRZYWARA 2009.
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Widząc nieznajomego P2, który zwraca siĊ do mnie i zamierza coĞ
powiedzieü, nie tylko nie wiem, co powie i jak powie (jakie zdanie i jakim
tonem, jak zabrzmi jego głos), ale nawet nie zastanawiam siĊ nad tym, tylko
skierowujĊ siĊ intencjonalnie na to, O CZYM chce mi P2 powiedzieü (resp.
o czym juĪ zaczyna mówiü)39. Zdanie wypowiadane przez P2 jest dla mnie
przezroczyste, ja zaĞ wprost odnoszĊ siĊ do dziedziny przedmiotowej, do
której (wypowiadając swoje zdanie) odnosi siĊ teĪ P2. Komunikowanie siĊ
dotyczy bowiem p o z n a n i a (jego zakresu, treĞci itd.), nie zaĞ jĊzyka (czyli
znaczeĔ wyraĪeĔ). (Co innego, gdy 1) porozumiewam siĊ z obcokrajowcem
lub osobą mającą problemy z artykulacją, 2) mówiĊ w obcym jĊzyku lub teĪ,
3) prowadzĊ dyskurs naukowy, który czĊstokroü jest metajĊzykowy i metaprzedmiotowy, bo odnoszący siĊ do pewnych modeli sytuacji lub obiektów).
Jak naleĪałoby wiĊc ująü proces myĞlenia? Tak, Īe to, co traktujemy jako
„zdanie mentalne”, jest operacją na pewnych formach intencjonalnych. To
moĪe byü przekształcanie przedstawieĔ (gdy np. P1 konstruuje Ğwiat przedstawiony, komponując tekst literacki), to moĪe byü teĪ dokonywanie pewnego formalnego skrótu całego zespołu czynnoĞci („kodowanie” w pamiĊci
„listy zakupów”; „kodowanie”, jakie są najwaĪniejsze tezy głoszone przez
jakiegoĞ badacza, gdy przygotowujĊ siĊ do jakiegoĞ wystąpienia). Jak rozumieü naleĪy owe „lingwistyczne” formy intencjonalne? Plastycznie (oraz po
czĊĞci figuratywnie), a wiĊc tak, jak przedmioty intencjonalne uczestniczące
w naszych aktach spostrzegania40. Tak jak przedmiot intencjonalny ‘stół’
stanowi wskaĨnik intencjonalny regulujący przebiegi percepcji kształtów
39

OpisujĊ sytuacjĊ standardową, nie zaĞ sytuacjĊ braku porozumienia, gdy P2 mówi bełkotliwie lub w obcym jĊzyku.
40
FiguratywnoĞü przedmiotów intencjonalnych nie powinna byü, zaznaczam, traktowana
dosłownie. W tradycji epistemologicznego reprezentacjonizmu i standardowej psychologii poznania mówi siĊ bowiem o s c h e m a t a c h (i schematyzowaniu) towarzyszącym procesom percepcji (por. NOSAL 1990: 266 n.), gdy tymczasem przedmioty intencjonalne nie są Īadnymi schematami, lecz Īywymi, plastycznymi, otwartymi na modyfikacje formami wykorzystywanymi przez
nasz umysł. Te przedmioty nie są teĪ, wbrew temu, co pisze Gut (2009: 230), „pojĊciami” czy
„czynnikami konceptualnymi”. Za pomocą tego samego przedmiotu intencjonalnego ‘dom’
ujmujĊ wszelkie obiekty kształtem przypominające dom bez wzglĊdu na róĪnice w ich rozmiarach, barwach, połoĪeniach wzglĊdem mnie etc., a nawet róĪnice w przestrzennoĞci (dom narysowany czy sfotografowany jest takĪe ujmowany za pomocą tego przedmiotu intencjonalnego,
mimo Īe jest „płaski”, a wiĊc nie wykazuje cech trójwymiarowego obiektu fizycznego). Obrazowo i z duĪą dozą ostroĪnoĞci moĪna powiedzieü, Īe przedmiot intencjonalny to coĞ jakby
„pajĊcza sieü” zarzucana na percypowany obiekt, która zyskuje swoją pełną strukturĊ („figurĊ”)
dopiero w trakcie percypowania przeze mnie danego obiektu. Obiekt widziany na horyzoncie (np.
w trakcie jazdy autem) jest ujmowany przeze mnie jako dom, mimo Īe nie posiada tych wszystkich cech charakterystycznych dla domu widzianego z bliska.
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s t o ł o w a t y c h (a zatem rozmaitych obiektów podobnego, przestrzennego
typu), tak forma intencjonalna odpowiadająca słowu [tejbl] oraz table
odpowiada teĪ za ujĊcie mówionego słowa [stuł] i pisanego stół. BiegłoĞü
w opanowaniu obcego jĊzyka polega wiĊc na sprawnym operowaniu tymi samymi formami intencjonalnymi w odniesieniu do róĪnych jĊzyków (ojczystego i obcego).
Wiemy, Īe nigdy nie jest tak, Īe to, co ktoĞ do nas mówi, jest powtórzone
przez kogoĞ innego w taki sam sposób i w takich samych okolicznoĞciach.
To jest pierwszy istotny argument na niekorzyĞü reprezentacjonizmu. Skoro
sytuacje jĊzykowe siĊ nie powtarzają, to jak moĪliwe jest, Īe potrafimy uĪywaü tych samych zdaĔ wobec nieustannie zmieniających siĊ warunków komunikowania? Na gruncie reprezentacjonizmu ta sytuacja jest nie do wyjaĞnienia – musimy odwołaü siĊ do prawidłowoĞci obserwowanych w Ğwiecie, one bowiem uzasadniają efektywnoĞü naszego porozumiewania siĊ.
Gdyby bowiem zachodziła korelacja zdanie z1 – zdanie mentalne zǯ1, to
w sytuacji o d b i e g a j ą c e j od okolicznoĞci wypowiedzenia z 1, nasze zǯ1 nie
mogłoby siĊ pojawiü, a przecieĪ niejednokrotnie t y m i s a m y m i zdaniami
opisujemy odmienne sytuacje, a dokładniej: odmienne dziedziny przedmiotowe41. Gdyby zdanie „Ta piłka jest czerwona” odnosiło siĊ tylko do jednej
piłki i do jednego odcienia czerwieni, to P1, napotkawszy sytuacjĊ, w której
jakaĞ piłka byłaby innego rozmiaru, a jej odcieĔ byłby odmienny, nie uĪyłby
juĪ t e g o s a m e g o z d a n i a.

VI. MENTALESE A PROCES DEWERBALIZACJI

Gdy p r z y p o m i n a m y sobie to, co ktoĞ do nas powiedział (tak, jak powiedział), to nie „odsłuchujemy” przecieĪ rozmów, nie „odtwarzamy” z jakiejĞ pamiĊciowej taĞmy niczyjej wypowiedzi. Nie tylko przypominane czyjeĞ wypowiedzi, lecz i te „zdania”, które myĞlimy w trakcie naszych aktów
refleksji, charakteryzują siĊ dwiema istotnymi cechami: s ą c i ą g ł e (w czym
przypominają mowĊ) – nie ma „przerw miĊdzy słowami” nie tylko w obrĊbie
pojedynczego „zdania mentalnego”, ale i w obszarze szeregu tychĪe „zdaĔ”
– s ą „b e z z n a k o w e” – „strumieĔ jĊzyka mentalnego” nie ma znaków
przestankowych, „wielkich” ani „małych” liter (strumieĔ ten w istocie nie
41

„Ładna pogoda” odnosi siĊ do innych warunków klimatycznych latem, a do innych zimą.
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składa siĊ ze znaków). CiągłoĞü tego, co jest przez nas „werbalizowane
w umyĞle”, łatwa jest do dostrzeĪenia, gdy próbujemy „rwaü” potok „zdaĔ
mentalnych” i zaczynamy myĞleü za pomocą „pojedynczych słów”, robiąc
miĊdzy nimi pauzy. Odczuwamy wtedy bowiem „przymus”, by „rozdzielone” elementy łączyü.
Dla lepszego unaocznienia fenomenu dewerbalizacji odwołam siĊ do sytuacji percepcyjnych związanych ujmowaniem innych obiektów aniĪeli komunikaty jĊzykowe. Kiedy słuchamy wielokrotnie jakiegoĞ utworu muzycznego, to po jakimĞ czasie osadza siĊ on w naszej pamiĊci na tyle trwale, Īe
przy róĪnych okazjach „powraca” w myĞlach, w jakimĞ fragmencie (refren)
lub nawet w wiĊkszej czĊĞci i „słyszymy” go (czasem nawet irytuje nas to
powracanie, jakby siĊ „płyta zaciĊła”). Sposób prezentowania siĊ tego przypomnianego utworu jest „monofoniczny”. Owszem, moĪemy przypomnieü
sobie, w którym kanale „była” lub „jest” linia takiego czy innego instrumentu (np. uderzenie w blachy) – ale nie słyszymy w przypomnieniu
s t e r e o f o n i c z n i e, a wiĊc tak, jak słyszymy muzykĊ z głoĞników lub przez
słuchawki.
Gdy zapoznajemy siĊ z jakimĞ budynkiem (np. przestrzenną bryłą uczelni), to po jakimĞ czasie moĪemy ją „rekonstruowaü” w pamiĊci na zasadzie
pewnego „przeglądu” wnĊtrz i charakterystycznych elementów zewnĊtrznej
architektury. W trakcie tejĪe przypomnieniowej rekonstrukcji bryła widziana
jest „nieprzestrzennie”, a wiĊc „płasko”, „dwuwymiarowo”, „jakby na fotografii lub obrazie z kamery”. Proces transformowania tego, co realne, na to,
co intencjonalne, polega wiĊc na przekształceniu pewnego materiału i pozbawieniu go poszczególnych własnoĞci. JuĪ u Arystotelesa jest wyraĨnie mowa
o abstrahowaniu form ze spostrzeganych przez nas bytów. Zwracam jednak
uwagĊ, Īe mówimy tu o transformowaniu pewnych „złoĪonych” bytów,
a wiĊc takich, które wymagają wielokrotnych (i wieloaspektowych) aktów
percepcji. Do dokładnego zapamiĊtania utworu muzycznego wymagane jest
jego wielokrotne przesłuchanie; do utrwalenia siĊ w pamiĊci widoku bryły
jakiegoĞ budynku niezbĊdne jest wielokrotne obejĞcie budowli i zwiedzenie
jej wnĊtrz. MoĪna wiĊc powiedzieü, Īe mamy tu do czynienia z transformowaniem pewnych „procesualnych”/„dynamicznych” struktur, charakteryzujących siĊ nastĊpowaniem po sobie pewnych „elementów-zdarzeĔ”. Zadaniem
naszej intencjonalnoĞci jest wiĊc przechwycenie pewnego (czasowego, nie
tylko przestrzennego) porządku konstytutywnego dla danej struktury. To
przechwytywanie zaĞ teĪ dokonuje siĊ w jakichĞ odstĊpach czasowych. Po
przechwyceniu tego porządku i intencjonalnym utrwaleniu, przedmiot inten-
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cjonalny słuĪy do ujmowania danego obiektu, który odtąd wydaje siĊ
„znajomy”42.
Podobny proces osadzania siĊ form intencjonalnych ujmujących słowa
zachodzi w czasie naszego uczenia siĊ Ğwiata (w kontekĞcie interakcji komunikacyjnych innych podmiotów poznania z nami). Wiemy z doĞwiadczenia (oraz z badaĔ psycholingwistycznych), Īe słowa nie są zapamiĊtywane
w wyniku jednorazowego spostrzeĪenia, lecz wymagają wielokrotnych powtórzeĔ przez mówiącego. Wiemy teĪ, Īe „słowa”, którymi posługujemy siĊ
w trakcie myĞlenia, nie dają siĊ „wykrzyczeü”, są jakby „zoptymalizowane”
pod wzglĊdem swojej „głoĞnoĞci” i są „monofoniczne”. Badanie „lingwistycznej strony” sfery mentalnej jest trudne z tego choüby powodu, Īe tak
naprawdĊ sfera przedstawieĔ jest „zroĞniĊta” i „zmieszana” z „tym, co jĊzykowe”, Īeby wiĊc analizowaü „jĊzykową zawartoĞü umysłu”, musimy dokonywaü (sztucznej) operacji „odciĊcia od sfery przedstawieĔ”. W myĞleniu
przedmiotowym jesteĞmy nastawieni na sferĊ obiektów i relacji miĊdzy
nimi, toteĪ naturalne jest to, Īe uczestniczą w tym myĞleniu skomplikowane
przedmioty intencjonalne – natomiast w myĞleniu „metajĊzykowym” (mającym dotyczyü „struktury lingwistycznej” naszego umysłu) musimy „zapomnieü o tym”, do czego uĪywamy jĊzyka i przyglądaü siĊ jego zewnĊtrznej,
czysto znakowej warstwie.
Warto jednak w tym miejscu podkreĞliü jedną istotną rzecz: w naszym
umyĞle nie ma wszystkich zdaĔ, które pomyĞleliĞmy. Wiedzą to doskonale
pisarze, naukowcy, ale i publicyĞci – gdy siĊ pracuje z jakimĞ tekstem i siĊ
go n i e z a p i s z e – bardzo ciĊĪko jest go ponownie odtworzyü (tak „jak siĊ
go pomyĞlało”). Podobnie, gdy siĊ przez długi czas nie zagląda do danego
tekstu i odczytuje go po latach, to siĊ go „odkrywa na nowo” (mimo Īe siĊ
jest jego autorem!), a najwyĪej przypomina okolicznoĞci pisania poszczególnych partii. OczywiĞcie moĪemy siĊ naszych utworów nauczyü na pamiĊü –
nie zmienia to jednak faktu, Īe nie magazynujemy pomyĞlanych zdaĔ. Gdzie
wiĊc one są? Nie ma ich i nie bĊdzie. Co innego przypomnienia, które moĪemy przywołaü w dowolnej chwili (wspomnienie ostatniego pobytu nad
morzem czy wspomnienie z dzieciĔstwa, wywrotka na rowerze itd.). ZdaĔ
pomyĞlanych nie jesteĞmy zaĞ w stanie przywołaü, gdyĪ ich nie ma, o ile
42
To, Īe taki proces zachodzi, moĪna łatwo wykazaü. Obiekty architektoniczne, które widzieliĞmy wielokrotnie, bez trudu odtwarzamy w pamiĊci (po budynku własnego domu czy mieszkania umiemy siĊ poruszaü „na pamiĊü” nawet w zupełnej ciemnoĞci). Obiekty, które widzieliĞmy z zewnątrz tylko na zdjĊciach, nie jesteĞmy w stanie odtworzyü w ich „bryłowatoĞci” ani
pod wzglĊdem tego, jak siĊ prezentują w Ğrodku.
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wiĊc ich nie utrwalimy na jakimĞ noĞniku (zapisującym mowĊ, pismo etc.),
to tych myĞli nigdzie nie znajdziemy.
Jest to niezwykle istotne: nasz umysł, gdy jesteĞmy przytomni, pracuje
nieustannie i przecieĪ ciągle dokonujemy refleksji nad tym, co robimy, co
zamierzamy, nad tekstami naukowymi etc., a jednoczeĞnie cały ogrom tych
prac „werbalnych” w umyĞle nie zostaje w Īaden sposób zmagazynowany.
Owszem, miewamy poczucie „dojĞcia do jakiegoĞ waĪnego punktu”, poczucie „przemyĞlenia czegoĞ”, „odkrycia czegoĞ waĪnego” po jakiejĞ analizie
pojĊciowej, co konstatujemy zwykle: „teraz juĪ wiem” albo: „aha, jest tak
a tak”. Czy jednak wyraĪa siĊ ten punkt dojĞcia jakimĞ okreĞlonym zdaniem?
JeĞli nawet owo zdanie werbalizujemy, to zwykle je sobie utrwalamy zewnĊtrznie przecieĪ. Ten „brak słów” i „brak zdaĔ” moĪna traktowaü jako
kolejny charakterystyczny rys mentalese.
PowyĪsze uwagi wydają siĊ z pozoru absurdalne. KtoĞ moĪe powiedzieü:
przecieĪ nabywając jĊzyk, musimy zapamiĊtywaü całą masĊ słów (zwłaszcza
ucząc siĊ drugiego jĊzyka). Powtarzam jednak, nie uczymy siĊ jĊzyka, lecz
uczymy siĊ Ğwiata, a wiĊc nabywamy pewnej wiedzy. OczywiĞcie w przypadku uczenia siĊ drugiego jĊzyka sytuacja jest odmienna niĪ w przypadku
akwizycji pierwszego, ale przecieĪ i obcego jĊzyka uczymy siĊ w okreĞlonych sytuacjach percepcyjnych i lektor odwołuje siĊ do okreĞlonych podobizn obiektów, które znamy (nie uczymy siĊ po prostu TEKSTU (bez jakichkolwiek związków z otoczeniem), lecz – w skrócie – przechodzimy ponownie procedurĊ „uczenia siĊ Ğwiata” z wykorzystaniem Ğrodków jĊzykowych
z innej etnicznej kultury). Takie postawienie sprawy oddala, jak sądzĊ,
kontrargument dotyczący „magazynowania słów”, w rzeczywistoĞci bowiem
składujemy wiedzĊ percepcyjną dotyczącą okolicznoĞci, w których zapoznaliĞmy siĊ z takimi, a nie innymi wyraĪeniami. Mówiąc dokładniej: magazynujemy wiedzĊ o Ğwiecie, a nasza pamiĊü nie jest Īadnym leksykonem43.
Wspominałem o sprzĊgniĊciu tego, co jĊzykowe, z tym, co percepcyjne,
i o procesach intencjonalnych leĪących u podstaw „nabywania jĊzyka”.
W naszej pamiĊci nie ma wiĊc Īadnego osobnego miejsca „na słowa” – tj.
jakiegoĞ magazynu z tekstami44.
43

KwestiĊ tĊ do absurdu sprowadza amerykaĔski psycholog umysłu S. Pinker, który uwaĪa,
Īe zdaniem Fodora przychodzimy na Ğwiat z całym słownikiem naszego jĊzyka, a wiĊc z leksykonem składającym siĊ z 50 tysiĊcy słów. Por. PINKER 2007: 90.
44
Pomijam sytuacjĊ uczenia siĊ tekstu, choü i tu tekst z reguły jakoĞ jest kodowany lub, jak to
bywa w przypadku aktorów, korelowany z wyobraĪeniowymi lub odtwarzanymi na scenie/planie
okolicznoĞciami wypowiadania okreĞlonych fraz.
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ProponujĊ koncepcjĊ umysłu, który n i e posługuje siĊ jĊzykiem („mową
wewnĊtrzną”) ani Īadnym rodzajem „werbalizacji mentalnej” – w myĞl tej
koncepcji zatem jĊzyk (jako Ğrodek naszego intersubiektywnego porozumiewania siĊ) jest intencjonalnie transformowany przez podmiot; jest dewerbalizowany45. Wydaje siĊ, Īe zarówno mówienie, jak i pisanie są formami
„sprowadzania naszych myĞli na ziemiĊ”, tj. wysławiania tego, co wiemy, co
sądzimy etc. Chwytamy coĞ intelektualnie, ale nie umiemy tego zwerbalizowaü lub teĪ, gdy to werbalizujemy, mamy wraĪenie, Īe słowa nie oddają
tego, co chcielibyĞmy powiedzieü; tego, o czym myĞleliĞmy. JĊzyk jest formą u t r w a l a n i a naszej wiedzy, ale przecieĪ n i e jest formą naszej wiedzy
– duĪa czĊĞü naszej wiedzy (np. percepcyjnej, zmysłowej, Īyciowej) nie jest
jĊzykowa. Kto wie zresztą, czy jednym z najwaĪniejszych problemów filozoficznych nie jest to, jak zawrzeü naszą pozajĊzykową wiedzĊ o otaczającej
nas rzeczywistoĞci – w jĊzyku.

45
Proces dewerbalizacji wymagałby osobnego, obszernego omówienia, tu jedynie mogĊ go
schematycznie przedstawiü. Komunikaty w formie graficznej oraz akustycznej (mownej) podlegają intencjonalnej dewerbalizacji, tzn. desyntaktyzacji i desemantyzacji. Innymi słowy, „percypując” komunikaty, dokonujemy „odarcia ich” z ich jĊzykowej struktury. Problem z formami
intencjonalnymi, które uczestniczą w procesie dewerbalizacji, polega na tym, Īe mają one „ulotny
charakter” – one „chwytają” pewne jednostki jĊzykowe (teksty, zdania, słowa itd.), lecz tak
naprawdĊ są przezroczyste, poniewaĪ skoro wyraĪenia mają nas n a k i e r o w y w a ü na dziedziny przedmiotowe, to i formy intencjonalne (związane z „rozpoznawaniem” jednostek jĊzykowych) to „przekierowanie” przenoszą. W tym sensie, operując tymi formami (czyli myĞląc
„jĊzykowo”), jesteĞmy od razu skierowani na obiekty, o których myĞlimy, nie zaĞ na „materiał”,
za którego pomocą myĞlenie siĊ dokonuje.
Gdy napotkamy nastĊpujące zdanie: „Przy otwarciu nowego hipermarketu ludzie pchali siĊ
jak w kolejce za miĊsem w sklepie społemowskim” – to nie zatrzymujemy siĊ przy tym, Īe jest to
zdanie w jĊzyku polskim, składające siĊ z takich a takich jednostek leksykalnych, tak a tak
odmienionych fleksyjnie etc. (oczywiĞcie moĪemy takĪe „czysto lingwistycznie” czy „formalnie”
ująü to zdanie, nie bĊdzie to jednak wtedy naturalna postawa uĪytkownika jĊzyka). Intencjonalnie
„chwytając” to, co komunikuje mi drugi podmiot, ja „odsuwam zasłonĊ jĊzyka”, czyli nad formą
jĊzykową „przesyłanego komunikatu” przechodzĊ do porządku dziennego i od razu wnikam w to,
co dany komunikat mi „pokazuje”, a wiĊc na jaką dziedzinĊ przedmiotową mnie on „kieruje”.
Tak wiĊc, by zająü siĊ warstwą czysto jĊzykową tego, co komunikowane, muszĊ dokonaü
specjalnego „metajĊzykowego” oglądu, odwołującego siĊ do okreĞlonej, lingwistycznej wiedzy,
jaką posiadam.
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THE PROBLEM OF MENTALESE
Summary
In the present article I critically analyze the conception of the “language of thought”
formulated by J. Fodor, and I suggest a solution of the question of the relation between the
language and thought that refers to the studies of intentionality conducted by E. Husserl. I argue
that our (mono-subjective) thinking is not reducible to the language (especially understood in the
cybernetic way), and mental processes that we usually recognize as verbalized ones, are in fact
operations on specific intentional forms that are not language units at all, but are our formulation
of phrases (spoken, written, and so on). I question both the physicalist view of the issue of internalization of the language and the use of it in mental processes, and the position that perceives
these processes as exclusively (or first of all) linguistic ones.
According to the conception I suggest the natural language is intentionally transformed, deverbalized, by the subject, and the intentional forms, by means of which the subject of cognition
performs acts of “linguistic” thinking, have a subjective character, analogous to the intentional
forms that take part in processes of recognizing external objects. The subject does not assume
a metalinguistic attitude in the acts of thinking, but an attitude directed to the objects it thinks
about. This objective character is also revealed in communicating with other subjects, and it does
not have (as is usually assumed) the character of coding/decoding the message, but is an interpretation of defined objective domains, that is objects, that are the theme of the subjects’
communication.
Translated by Tadeusz Karłowicz
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