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ROCZNIKI FILOZOFICZNE
Tom LXI, numer 3 – 2013

JACEK JAROCKI

*

UWAGI POLEMICZNE DO TEKSTU KATARZYNY KUD
WYOBRA&ENIA OBRAZOWE JAKO .WIADECTWA
NA RZECZ PRZEKONA3 MODALNYCH*

PojmowalnoIJ i jej znaczenie przy orzekaniu o tym, co moRliwe, to waRny
problem filozoficzny. RozstrzygniXcie tej kwestii ma wpYyw nie tylko na wysuwane w filozofii umysYu tzw. argumenty z pojmowalnoIci, które wprost wykorzystuj\ przejIcie pojmowalne–moRliwe, lecz równieR na nurty filozofii analitycznej,
wykorzystuj\ce tzw. analiz\ imaginatywn\, formuYuj\c\ rozstrzygniXcia na podstawie eksperymentów myIlowych.
ArtykuY Katarzyny KuI wpisuje siX w tX dyskusjX, sytuuj\c AutorkX po stronie
przeciwników tezy, Re pojmowalnoIJ (traktowana w najsilniejszym sensie – jako
wyobraRalnoIJ) jest w stanie istotnie zapewniJ wiarygodne przejIcie do przestrzeni
Iwiatów moRliwych. Przeciwko tej tezie wysuniXte zostaj\ dwa zarzuty: (A) „[argumenty za weredycznoIci\ wyobraRed opieraj\ siX na] nieprawdziwych zaYoReniach
dotycz\cych istoty perceptów” (s. 231); (B) „argumenty za weredycznoIci\ wyobraRed opieraj\ siX na w\tpliwej analogii miXdzy percepcj\ a wyobraini\” (tamRe). Warto rozpatrzyJ, w jaki sposób Autorka uzasadnia powyRsze twierdzenia1.
JACEK JAROCKI – Kolegium MiXdzywydziaYowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana PawYa II; adres do korespondencji: Al. RacYawickie 14, 20950 Lublin; e-mail: jacek_jarocki@interia.pl vel jacekjarocki@student.kul.lublin.pl
*
K. K u I, Wyobra<enia obrazowe jako Dwiadectwa na rzecz przekonaI modalnych, „Przegl\d
Filozoficzny – Nowa Seria” 3 (79) 2011, s. 231-253. W poniRszej polemice kaRdy odsyYacz, przy
którym nie pojawia siX rok wydania ani nazwisko, odnosi do tego tekstu.
1
W swojej polemice bXdX przede wszystkim broniY Davida Chalmersa koncepcji pojmowalnoIci
(tutaj rozumianej zamiennie z wyobraRalnoIci\). K. KuI zestawia ze sob\ koncepcjX Chalmersa
i S. Yablo. Moim zdaniem jest to bY\d. MiXdzy tymi filozofami toczyYa siX dosyJ dYuga debata (zob.
YABLO 1999, odpowiedi w CHALMERS 1999, 2006; YABLO 2000, odpowiedi w CHALMERS 2006
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Pierwszy zarzut sk6ada si8 z kilku pomniejszych obiekcji, z których kaDda
dotyczy przede wszystkim ograniczeF, którym podlega podmiot w trakcie wyobraDania sobie danej sytuacji. (A1) Autorka zauwaDa, iD „[w]yobraOnia wydaje
si8 na tyle elastyczna, De jej przedmiotem mogP byQ zarówno przedmioty i sytuacje moDliwe, jak i niemoDliwe” (s. 232). Przyk6adem tych ostatnich sP „historie
o podróDach w czasie i zabijaniu w6asnych przodków” oraz „o otrzymywaniu
medalu Fieldsa za odkrycie, De 2 + 2 nie równa si8 jednak 4” (tamDe). Tym
samym wyobraDenia nie zawsze zaXwiadczajP o moDliwoXci. (A2) PodajPc kolejny, analogiczny przyk6ad KuX zauwaDa: „bez problemu mog8 zadekretowaQ, De
pewien przedstawiony przeze mnie dowód obala hipotez8 Goldbacha, choQ nie
wiadomo, czy jest rzeczywiXcie moDliwe jej obalenie” (s. 236). Tego rodzaju
zwodnicza, jak si8 zdaje, pojmowalnoXQ, to efekt tego, De „nie zawsze zdajemy
sobie dobrze spraw8 z tego, co sobie wyobraDamy”, co prowadzi do oczywistego
wniosku, De „nieograniczona niczym wyobraOnia nie jest dobrym narz8dziem
nabywania uzasadnionych przekonaF modalnych […]” (tamDe). (A3) RównieD
w dalszej cz8Xci tekstu Autorka podkreXla znaczenie ograniczeF poznawczych
podmiotu w nabywaniu fa6szywych przekonaF na temat tego, co moDliwe. Stwierdza ona na przyk6ad: „[…] dekretowanie moDe zobowiPzywaQ do nieznanej podmiotowi charakterystyki przedstawianego przedmiotu czy sytuacji. […] Okazuje
si8, De podmiot moDe w pewnym istotnym sensie nie zdawaQ sobie sprawy z tego,
co sobie wyobraDa” (s. 236-237). Tym samym wyobraDalnoXQ nie zawsze ustala
prawdziwe przekonania modalne. (A4) Nieco inny argument pojawia si8 w dalszej
cz8Xci tekstu, gdy KuX zauwaDa, De wyobraDalnoXQ jest procesem, kreujPcym
pewien Xwiat, „którego fragment jest prawdziwie opisywany przez rozwaDane
zdanie” (s. 239). Zasadne wydaje si8 jednak twierdzenie, De „[p]rzedstawienia
zawsze, niezaleDnie od tego, czy majP charakter w przewaDajPcej cz8Xci obrazowy, czy teD propozycjonalny, pod wieloma wzgl8dami sP niepe6ne. Nawet
najdoskonalszy obraz ma swoje luki” (tamDe). Luki te zdajP si8 zazwyczaj
nieistotne dla wyobraDanego stanu rzeczy, choQ w przypadku próby doprecyzowania wyobraDenia „moDemy oczywiXcie odkryQ, De wyobraDenie jest wewn8trznie sprzeczne i nie moDe s6uDyQ za przedstawienie Xwiata weryfikujPcego rozwaDane zdanie” (s. 240). Innymi s6owy, uXciXlenie pomini8tych wczeXniej szczegó6ów moDe doprowadziQ do niekoherencji wyobraDanego stanu rzeczy, a tym
samym jego niemoDliwoXci.
i CHALMERS, JACKSON 2001; YABLO 2002, odpowiedO w CHALMERS 2002, 2006). G6ówne róDnice
polegajP na tym, De Chalmers stosuje opracowane przez siebie dwuwymiarowe ramy semantyczne,
do których KuX w ogóle si8 nie odwo6uje. Jak b8d8 wykazywa6 niDej, ich przywo6anie jest g6ównP
metodP odparcia znacznej cz8Xci zarzutów, które wysuwa Autorka.
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S,dz/, 1e zarzuty te s, tak naprawd/ jednym zarzutem, który sprowadziB
mo1na do tzw. Standardowej Obiekcji; najlepszy jej wyraz daHa S. Worley (2003,
s. 16): „[p]rzejScie od pojmowalnoSci do mo1liwoSci jest cz/sto kwestionowane
z tego wzgl/du, 1e konkluzje na temat tego, co mo1liwe nie mog, byB wywiedzione z rozwa1aV nad tym, co istoty tak ograniczone jak my mog, poj,B”. Zarzut
tego rodzaju mo1na Hatwo odeprzeB i nie jest on tak powa1ny, jak s,dzi KuS.
OdpowiedzieB mo1na na niego jednym argumentem, choB ze wzgl/du na walor
erudycyjny tej polemiki postaram si/ wysun,B dwie odpowiedzi, traktuj,c zarzut
Autorki zreferowany w (A4) jako obiekcj/ o nieco innym charakterze.
Je1eli chodzi o zarzuty (A1)-(A3), to wszystkie one wykorzystuj, fakt niedoskonaHoSci aparatu poznawczego czHowieka. Warto zauwa1yB, 1e ich podsumowanie mogHoby brzmieB: „w o k r e S l o n y c h s y t u a c j a c h to, co pojmowalne, nie zaSwiadcza o tym, co mo1liwe”. Z twierdzeniem tym trudno polemizowaB,
gdy1 zgadzam si/, 1e równie pojmowalne jest, i1 hipoteza Goldbacha jest tak
prawdziwa, jak faHszywa, co oczywiScie zmusza do uznania wniosku, 1e któraS
z pojmowalnoSci nie prowadzi do mo1liwoSci. Co jednak ciekawe – do zarzutów
tego rodzaju odniósH si/ wprost Chalmers, i to w kilku publikacjach2 (najszerzej
w Chalmers 2002). Generalnie wyró1nia on pojmowalnoSB pozytywn, i negatywn, (zgodnie z terminologi, KuS – obrazow, i opisow,) oraz pojmowalnoSB prima
facie, secunda facie i idealn,. PojmowalnoSB pozytywna jest to1sama ze spójnoSci, w wyobra1eniu jakiegoS stanu rzeczy S, podczas gdy pojmowalnoSB negatywna jest stwierdzeniem niesprzecznoSci w opisie mo1liwego stanu rzeczy S3.
Natomiast dystynkcja na pojmowalnoSB prima facie, secunda facie oraz idealn,
czyniona jest ze wzgl/du na mo1liwoSB racjonalnego podwa1enia stwierdzenia, 1e
pojmowany stan rzeczy S jest rzeczywiScie mo1liwy4.
2

Co interesuj,ce, KuS zadziwiaj,co maHo pisze o Chalmersie. Czytelnik taki jak ja, który
chciaHby zapoznaB si/ ze spojrzeniem Autorki na Chalmersa koncepcj/ pojmowalnoSci, zach/cony
pojawieniem si/ jego nazwiska w sHowach kluczowych, mo1e poczuB si/ rozczarowany.
3
KuS s,dzi, 1e nie istnieje pojmowalnoSB czysto obrazowa, optuj,c na rzecz pojmowalnoSci mieszanej (obrazowo-opisowej). Chalmers zamiast pojmowalnoSci mieszanej proponuje pojmowalnoSB
(wyobra1alnoSB) o charakterze przedmiotowym zapoSredniczonym (mediated-objectual character).
4
Oprócz tego Chalmers podaje równie1 rozró1nienie na pojmowalnoSB pierwotn, i wtórn,.
Dystynkcja ta zwi,zana jest z wykorzystaniem przezeV tzw. dwuwymiarowych ram semantycznych.
„[Sytuacja] S jest pierwotnie pojmowalna (lub epistemicznie pojmowalna), kiedy jest pojmowalne,
1e S aktualnie zachodzi. Mo1emy powiedzieB, 1e [sytuacja] S jest wtórnie pojmowalna (lub przypuszczalnie pojmowalna), kiedy S w sposób pojmowalny mo1e zachodziB” (CHALMERS 2002,
s. 160). PojmowalnoSB pierwotna zwi,zana jest z ocen, zdaV zgodnie z intensj, pierwotn,, która jest
zawsze aprioryczna i rozwa1a Swiat jako aktualny (faktyczny). PojmowalnoSB wtórna zawsze
odnosi do Swiata mo1liwego (kontrfaktycznego), co jednak stawia przed nami wymóg, by warunki
stosowania poj/B dla naszego Swiata byHy znane (odpowiednio usztywnione).
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Powy.sze rozró.nienia pozwalaj: uzna<, .e przyk?ady (A1)-(A3) anga.uj:
wy?:cznie pojmowalnoI< prima facie. Dobrze poinformowany podmiot bez w:tpienia dostrzeg?by niespójnoI< w wyobra.eniu tygrysa, który nale.y do rodziny
niedOwiedziowatych czy wyobra.eniu sytuacji, gdy hipoteza Goldbacha b?Rdnie
zosta?a uznana za prawdziw:/fa?szyw:. Dlatego Chalmers usilnie podkreIla, by
nie wykorzystywa< pojmowalnoIci prima facie do orzekania o tym, co mo.liwe,
a to w?aInie w swoim artykule próbuje robi< Autorka5. Chalmers natomiast proponuje, by o tym, co mo.liwe, orzeka< wy?:cznie na podstawie pojmowalnoIci
idealnej, czyli pojmowalnoIci tak uzasadnionej, .e uzasadnienia tego nie da siR
racjonalnie podwa.y<. OczywiIcie, mo.na mie< w:tpliwoIci, czy taka dystynkcja
nie jest stawiana ad hoc, zw?aszcza .e nie wydaje siR, by cz?owiek by? idealnym
podmiotem, dysponuj:cym niepodwa.alnym uzasadnieniem. Wbrew tym obawom Chalmers jest zdania, .e istniej: sytuacje, w których jesteImy idealnymi
podmiotami poznaj:cymi: na przyk?ad wtedy, gdy wyobra.amy sobie, .e 0 Y 1 lub
.e istnieje ktoI inny prócz mnie (CHALMERS 2010b, s. 155).
Je.eli chodzi o (A4), to wyra.on: tam obawR dobrze odda? I. Havel (1999)6.
Zgodnie z jego twierdzeniem „istnieje niewyczerpana sfera stanów rzeczy, które
pomija siR, uwa.aj:c je za nieistotne albo dlatego, .e zapomina siR o nich, nie zauwa.a lub le.: one zupe?nie poza zasiRgiem ludzkiej wiedzy” (Havel 1999,
s. 380). NiespójnoI< miRdzy duplikatem aktualnego Iwiata a wyobra.onym stanem rzeczy, który ró.ni Iwiat aktualny od Iwiata mo.liwego, Havel nazwa? luk:
koherencyjn: i to w?aInie na mo.liwoI< wystRpowania tej.e luki zwraca uwagR
KuI, formu?uj:c zarzut (A4). Wydaje siR jednak, .e orzekanie na podstawie okazjonalnego zachodzenia tej luki, .e pojmowalnoI< nie prowadzi do mo.liwoIci,
jest reakcj: przesadzon:; sam Havel nie wypowiada tak stanowczego s:du,
a jedynie zaleca dalece id:c: ostro.noI< przy korzystaniu z przejIcia pojmowalne–mo.liwe. LukR koherencyjn: mo.na eliminowa<, w czym pomocny mo.e
by< namys?, charakterystyczny dla przejIcia od pojmowalnoIci prima facie do
pojmowalnoIci secunda facie lub (najlepiej) pojmowalnoIci idealnej.
W celu uzasadnienia twierdzenia (B) Autorka wykorzystuje dwojak: argumentacjR. (B1) KuI stwierdza przede wszystkim, .e nie ma dobrych racji dla twierdzenia, .e pojmowalnoI< powinna w ogóle prowadzi< do mo.liwoIci: „[n]ajtrud5

Co wiRcej, w przypadku pojmowania hipotezy Goldbacha wydaje siR, .e wyobra.eniu takiemu
brakuje tak naprawdR obrazu – Iwiat W, w którym hipoteza Goldbacha jest prawdziwa, jest mo.liwy tylko opisowo, trudno bowiem tak naprawdR przewidzie<, jakie konsekwencje (i czy w ogóle
jakiekolwiek) mia?aby prawdziwoI< lub fa?szywoI< tej hipotezy.
6
Inne zarzuty tego rodzaju proponuje T. Sommers (2002), który podkreIla, .e wiRkszoI< s:dów
na temat tego, co mo.liwe, to efekt niewiedzy odnoInie do tego, co pojmowalne, oraz R. Hanrahan
(2009).
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niejszym zadaniem stoj7cym wi:c przed zwolennikami pojmowalno?ci […] jest
konieczno?C wyja?nienia, sk7d bierze si: zwi7zek mi:dzy wyobraFaniem a moFliwo?ci7 (s. 241). Czy zwolennicy wi7zania pojmowalno?ci z moFliwo?ci7 s7
w stanie podaC takie wyja?nienie? Nie, poniewaF odpowiedzi, jakich udzielaj7,
„to w znacznej mierze jedynie wyznanie wiary, któremu nie towarzyszy analiza
wyja?niaj7ca, dlaczego tworzenie obrazu w umy?le jest powi7zane ze sposobami,
na które przestrzeU mogVaby byC uporz7dkowana” (s. 242). My?l t: jeszcze dobitniej wyraziV G. Bealer (2002, s. 76): „[...] dlaczego twoje pojmowanie, Fe p, zapewnia dowód, Fe p jest moFliwe? Nie widz: powodu, dla którego pojmowalno?C
powinna [taki dowód zapewniaC], chyba Fe przyj7C, iF p zawiera intuicje, Fe p jest
moFliwe”. S7dz:, Fe podobne podej?cie charakteryzuje zupeVnych sceptyków
modalnych, takich jak P. van Inwagen, choC tak skrajna postawa nie znajduje
wielu zwolenników7. JeFeli za? chodzi o konkretne argumenty, dlaczego w ogóle
to, co pojmowalne, powinno mówiC cokolwiek o tym, co moFliwe, Chalmers
podaje trojakie uzasadnienie: (a) pojmowalno?C jest tradycyjnie wykorzystywana
przy przej?ciu do moFliwo?ci; (b) w przypadku odrzucenia pojmowalno?ci tracimy wVa?ciwie zdolno?C orzekania o tym, co moFliwe. W ten sposób dochodzimy do sceptycyzmu modalnego, który trudno zaakceptowaC; (c) „co najwaFniejsze, Faden z przypadków [...] nie daje podstaw do przypuszczeU, Fe jakiekolwiek pojmowalne ?wiaty s7 niemoFliwe” (CHALMERS 2010a, s. 134). S7dz:,
Fe ostatnie z twierdzeU jest najbardziej przekonuj7ce – dopóki nie mamy podstaw,
by rezygnowaC z s7dów modalnych w oparciu o to, co wyobraFalne, nie powinni?my tego robiC. Na dzieU dzisiejszy nie ma powaFnych przesVanek, by utrzymywaC, Fe (przy odpowiednich obostrzeniach) pojmowalno?C jest zwodnicza. Co
wi:cej – sama koncepcja przej?cia mi:dzy pojmowalno?ci7 i moFliwo?ci7, choC
byC moFe brakuje jej niekiedy szczegóVów, jest spójna i nie sposób jej jednoznacznie podwaFyC. Jak staraVem si: wykazaC, Chalmers potrafi w caVkiem
przekonuj7cy sposób odpowiedzieC na zarzuty, które stawia Ku?. St7d, wydaje
si:, Fe to, co pozytywnie, idealnie pojmowalne, prowadzi do tego, co moFliwe8.
Pozostaje jeszcze ostatnia obiekcja do oddalenia. (B2) Autorka uwaFa, Fe
bV:dna jest analogia mi:dzy perceptami a wyobraFeniami. PosiVkuj7c si: tekstem
C. McGinna, wspomina o o?miu róFnicach, które sprawiaj7, Fe percepcyjny
7

Krytyk: argumentacji van Inwagena przeprowadza Geirsson (2005).
Oczywi?cie zdaj: sobie spraw:, Fe tak7 deklaracj7 przerzucam onus probandi na oponenta.
Wydaje mi si: jednak, Fe to wVa?nie adwersarz powinien wykazaC, gdzie zwolennicy przej?cia
mi:dzy pojmowalno?ci7 a moFliwo?ci7 popeVniaj7 bV7d, poniewaF – powtórz: raz jeszcze – pogl7d,
który zezwala na takie przej?cie jest przekonuj7cy, sprawdza si: w praktyce i (jak na razie) nie
zagraFaj7 mu Fadne zarzuty.
8

176

POLEMIKI

obraz, uzale4niony od tego, jaki jest >wiat, jest czym> ró4nym od wyobra4eC. StFd
sFdzi ona, 4e niezbGdne jest wykazanie podobieCstwa miGdzy perceptami a wyobra4eniami, by mo4na w ogóle mówiJ o jakimkolwiek zwiFzku miGdzy nimi.
Ostatecznie Ku> uznaje, 4e „[a]utorom, takim jak Yablo, Chalmers czy Kung,
brakuje […] argumentów, 4e podobieCstwa te sF wystarczajFce, by mówiJ o rzetelno>ci wyobra4eC obrazowych” (s. 248). To powa4ny zarzut, ale wydaje mi siG,
4e odpowiedY na niego jest prosta. Otó4 nawet je4eli moje postrze4enie stoZu pod
>cianF jest czym> diametralnie innym ni4 moje wyobra4enie stoZu pod >cianF, to
wyobra4enie stoZu pod >cianF za>wiadcza o mo4liwo>ci stoZu pod >cianF; przekonujG siG o tym, gdy dokonujG odpowiedniej operacji przestawienia stoZu.
Odmienno>J obu zjawisk psychicznych – postrzegania i wyobra4ania – nie daje
podstaw do przypuszczeC, 4e wnioskujFc o tym, co mo4liwe, na postawie tego, co
wyobra4alne, popeZniamy bZFd. Przekonujemy siG o tym ka4dego dnia – wyobra4alno>J i mo4liwo>J wydajF siG, przy zdroworozsFdkowym podej>ciu, >ci>le zZFczone. Oczywi>cie badacz nie mo4e poprzestaJ na zdrowym rozsFdku – musi on
byJ krytyczny wobec zabiegów wZasnej wyobraYni i musi byJ >wiadom odmienno>ci wyobra4enia i percepcji. Nie wydaje siG jednak, by odmienno>J ta cokolwiek negowaZa. Je4eli ró4nica miGdzy perceptem a wyobra4eniem miaZaby cokolwiek zmieniaJ i skoro ró4nica ta jest czGsto niewa4na, nale4y podaJ kryterium,
które powodowaZoby, 4e ró4nica ta miaZaby w okre>lonych przypadkach rzeczywi>cie jakie> znaczenie. Nie potrafiG sobie (nomen omen) wyobraziJ, jakie miaZoby byJ to kryterium. StFd zgadzam siG z Chalmersem, 4e „mo4emy [...] powiFzaJ
mo4liwo>J logicznF zdaC i ich pojmowalno>J, je>li zachowamy ostro4no>J”
(CHALMERS 2010a, s. 132).
Najpowa4niejszy zarzut pozostawiZem jednak na koniec. Autorka wielokrotnie
odwoZuje siG do Chalmersa koncepcji pojmowalno>ci, lecz uwa4am, 4e zupeZnie
pomija to, co w koncepcji tej najwa4niejsze. Przede wszystkim nale4y zwróciJ
uwagG, 4e Ku> zdaje siG akceptowaJ S. Kripkego semantykG modalnF. Pisze ona
na przykZad: „[…] moje ewentualne wnioskowanie na podstawie wyobra4enia
wody jako pZynu skZadajFcego siG z czFsteczek XYZ o mo4liwo>ci tego4 jest
niepoprawne, poniewa4 bZGdnie wychodzG od stwierdzenia, 4e udaZo mi siG
wyobraziJ sobie wodG o strukturze XYZ” (s. 237). To „bZGdne stwierdzenie” jest
jednak bZGdne tylko na gruncie semantyki modalnej Kripkego, który rzeczywi>cie
uznaje, 4e zdanie „woda to H2O” jest konieczne i a posteriori, a ka4de inne zdanie
o identyczno>ci dla wody, np. „woda to XYZ”, jest bZGdne (Autorka odwoZuje siG
wprost do konieczno>ci a posteriori na s. 242 oraz implicite na s. 244). SZusznie
równie4 przeciwstawia ona podej>cie Kripkego klasycznemu ujGciu Hume’a,
w którym to, co pojmowalne jest po prostu tym, co mo4liwe (s. 231; s. 245). Nie
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wspomina jednak, 7e Chalmers w swoich rozwa7aniach nad pojmowalno>ci?
odrzuca tak podej>cie Hume’a, jak i podej>cie Kripkego, proponuj?c w zamian
co>, co okre>la mianem dwuwymiarowych ram semantycznych9. To naczelne dla
australijskiego filozofa zagadnienie w ogóle nie pojawia siK w omawianym tek>cie! A przecie7 O?cz? siK z nim powa7ne konsekwencje. Wykorzystanie odró7nienia intensji pierwotnej i wtórnej, kluczowego dla semantyki dwuwymiarowej,
sprawia, 7e prawdziwa jest pojmowalno>Q stanu rzeczy S, w którym woda to
XYZ, oraz stanu rzeczy SV, gdzie miedW jest fioletowa10. Co wiKcej, Chalmers
uwa7a, 7e jednym z najwa7niejszych podziaOów pojmowalno>ci jest dystynkcja na
pojmowalno>Q pierwotn? i wtórn? oraz poO?czenie ich z odpowiedni? (pierwotn?
i wtórn?) mo7liwo>ci?; bOKdne zestawienie pojmowalno>ci i mo7liwo>ci jest
WródOem postulowania przez Kripkego konieczno>ci metafizycznych, które zrywaj? poO?czenie miKdzy tym, co pojmowalne, i tym, co mo7liwe. DziKki swoim
zabiegom Chalmers mo7e tego rodzaju trudno>ci omin?Q. Id?c dalej, dla Chalmersa pojmowalno>Q pierwotna zwi?zana jest z pojKciem scenariusza, który speOnia >wiat mo7liwy W, pojmowalno>Q wtórna za> weryfikuje >wiat W; tak speOnianie, jak i weryfikacja to uprawdziwiacze dla pojmowanego stanu rzeczy. Te
wszystkie elementy, na których omówienie nie ma tu miejsca, s? esencjalne dla
Chalmersa koncepcji pojmowalno>ci i doprawdy trudno zrozumieQ, dlaczego
Autorka o nich nie wspomniaOa. W mojej ocenie semantyka modalna broni przed
wiKkszo>ci? zarzutów podniesionych w tek>cie Ku>, pozostaO? za> czK>Q staraOem
siK odeprzeQ w niniejszej polemice. Dlatego, mimo 7e tekst bez w?tpienia dotyczy
koncepcji chocia7by S. Yablo, to nazwisko Chalmersa w ogóle nie powinno siK
w tek>cie pojawiaQ. Zestawianie go z filozofami nieuznaj?cymi dwuwymiarowych ram semantycznych, które – podkre>lam raz jeszcze – s? dla Chalmersa,
jako dla racjonalisty modalnego i zwolennika stosowania czego>, co okre>la on
mianem analizy pojKciowej, kluczowe, jest po prostu wypaczeniem jego filozofii.

9
Podstawowe kwestie zwi?zane z semantyk? dwuwymiarow? Chalmers wykOada w CHALMERS
2010a (s. 108-138). PeOne omówienie tej kwestii mo7na znaleWQ w CHALMERS 2006.
10
Ku> wykorzystuje fakt zachodzenia konieczno>ci a posteriori, stwierdzaj?c, 7e „wOasno>ci
jako>ciowe przynajmniej w niektórych przypadkach nie s? czysto przygodne” (s. 244-245), co
oznacza, 7e wyobra7enie sobie fioletowej miedzi sprzeciwia siK, koniecznej dla miedzi, wOasno>ci
bycia czerwon?. Jednak7e w ujKciu Chalmersa ka7de zdanie, czy ka7de pojKcie, oceniane zgodnie
z intensj? pierwotn?, jest przygodne – st?d „fioletowa miedW” jest mo7liwa, o ile miedzi nie zdefiniuje siK jako czerwonego metalu, lecz (na przykOad) jako lekki metal o wOa>ciwo>ciach kowalnych. Tego rodzaju intensja pierwotna dopuszcza istnienie fioletowych, lekkich metali o wOa>ciwo>ciach kowalnych, a wiKc fioletowej miedzi. (CaOy ten przykOad, choQ zgodny z podanym przez
AutorkK, jest o tyle kOopotliwy, 7e kolor czerwony wchodzi raczej w skOad intensji pierwotnej
pojKcia miedzi, choQ oczywi>cie czerwiei nie jest jej cech? konieczn?).
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Jestem w stanie zrozumie8, dlaczego stanowisko Autorki mo@na streAci8
w jednym zdaniu: „wyobraGnia […] zastawia na nas mnóstwo puMapek i nie mo@emy na niej polega8, jeAli chcemy dowiedzie8 siP, co jest logicznie mo@liwe”
(WILLIAMS 1966, s. 44). Nie mogP jednak zgodzi8 siP z tym stanowiskiem. Jestem zdania, @e wspóMczesne rozwa@ania nad zagadnieniem pojmowalnoAci i mo@liwoAci, wykorzystuj[ce takie narzPdzia, jak semantyka dwuwymiarowa, pozwalaj[c omin[8 (co najmniej) znaczn[ czPA8 z tych puMapek.
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