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Josef M itterer, Tam ta strona filo zo fii, prze
łożyła M ałgorzata L ukasiew icz, O ficyna N au
kow a, T erm inus 9, W arszaw a 1996.

Intencją książki Josefa M itterera je s t „krytyczna rekonstrukcja w spól
nej bazy rozm aitych w ersji m yślenia dualistycznego w ram ach alter
natyw nego sposobu m yślenia, który rezygnuje z założeń dualizm u”. W spó
lnym założeniem dualizm u je st teza o różnicy m iędzy św iatem a naszą
0 nim w iedzą, teza nakazująca rozróżniać ję z y k i rzeczyw istość, opis
1 przedm iot, m etajęzyk i języ k przedm iotow y: do innej kategorii należy
przedm iot opisu, do innej zaś opis przedm iotu. Oto, w edług autora,
podstaw y racjonalnego dyskursu w dualizującym sposobie myślenia.
N a w stępie M itterer proponuje zbadanie kilku relatyw istycznych sta
now isk, którym dyskurs zaw dzięcza krytyczne ujęcie dualizującego spo
sobu m yślenia, a co do których autor je st przekonany, iż nie wyszły
poza dychotom ię św iat-języ k. Jest to w ynik dualistycznego tw orzenia
paradygm atów , w których raz odkryta praw da staje się tą stroną, w sto
sunku do której określa się sensow ność lub jej brak w różnych kon
cepcjach naukow ych. O w a praw da staje się nie zasadą poznania, lecz
w artością aksjologiczną, a „pozorne w ysiłki na rzecz zagw arantow ania
praw dy danych koncepcji są jed y n ie próbą zagw arantow ania tych kon
cepcji przez praw dę” .
N a przykład problem em W ittgensteina jest, w edług autora, dążenie
„do tego, by uzyskać interpretacje, postrzeżenia, opisy, obserw acje czegoś,
które to coś sam o nie m a być interpretacją, postrzeżeniem , opisem,
obserw acją” . Q uine zaprzecza, jako by istniała m ożliw ość absolutnego
rozstrzygnięcia zagadnień referencji i ontologii, zagadnienia te według
niego rozstrzygane m ogą być tylko relatyw nie, w odniesieniu do języka
ram ow ego. Jednak dychotom ia św iat-rzeczy w istość zostaje zachowana:
św iat istnieje, lecz je st niedostępny badaniom . D la W incha oczyw iste jest
założenie rzeczyw istości pozajęzykow ej, której w praw dzie w sposób
jasny nie m ożna odróżnić od języka, ale której istnienie stanowi swoistego
rodzaju zaw ór bezpieczeństw a przed popadaniem w skrajny relatywizm .
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D ualizujący sposób m ów ienia przeprow adza opis przedm iotu zaw sze
ze w zględu na w cześniej założony przedm iot, m ający jeszcze przed
dokonaniem jakiegokolw iek opisu pełnię tych i jed y n y ch cech konstytu
tyw nych, które w trakcie opisu m ają być w ydobyte i udostępnione w rze
czyw istości, którą poznajem y, a w ięc rzeczyw istości językow ej. Tylko
taki opis zagw arantuje, że poprzez rzeczyw istość językow ą poznam y
praw dę o rzeczyw istości niejęzykow ej. Takie założenie je st gw arantem
w ydobyw ania praw dy o przedm iocie, skoro na płaszczyźnie sam ego
jęz y k a nie znajdujem y w ystarczających i jedn oznacznych (nierelatyw istycznych) sposobów zw eryfikow ania praw dziw ości i zasadności naszej
działalności poznaw czej. Praw da i przedm iot są poza językow ym dyskur
sem. A co za tym idzie, „istnieje tylko je d n a praw da i jed n a rzeczyw is
tość” . Przy takim założeniu nie m a m owy o pluralizm ie poglądów. W ielość
koncepcji zredukow ana m a zostać do jednej obow iązującej teorii, i jako
takiej praw dziw ej. Praw dziw ość gw arantow ana je st w szak przez drugi
człon dychotom ii - rzeczyw istość nie podlegająca opisow i. K oniecznym
założeniem racjonalnego dyskursu je st rozróżnienie przedm iotu i jego
opisu językow ego. Opisy zaw sze skierow ane są na przedm iot. T ylko taka
procedura pozw ala na rozstrzygnięcie o praw dziw ości, często różnych,
opisów tego sam ego przedm iotu. D ualizujący sposób m yślenia nie zadaje
pytania o to, skąd biorą się te przedm ioty. C zyż nie je st tak, że próba
w yjaśnienia tego zakłada konieczność przeprow adzenia opisu: „Zadaw anie
takich pytań nie leży w interesie dualizującej procedury, m ogłoby narazić
na szw ank status «różnych od języ ka» przedm iotów jak o conditio sine
qua non racjonalnego dyskursu” .
Przedm iot stanow i podstaw ę, do której odnoszone są opisy, w do
m yśle neutralną, bo znajdującą się p o tam tej stronie dyskursu. Tylko
w takim w ypadku opisy m ogą podlegać procedurze kw alifikow ania ich
jak o praw dziw ych lub fałszyw ych. W ynika z tego, iż to, „co przesądza
o praw dziw ości tw ierdzenia, przyjęte je st ja k o dane, zanim zakw alifiku
jem y zdanie jak o «praw dziw e»” . Praw dziw y opis przedm iotu m usi od
pow iadać praw dzie o przedm iocie jeszcze nie opisanym . Przedm iot ma
określone w łasności, które m uszą być zaw arte w opisie. Jeżeli zachow a
na zostaje zgodność m iędzy przedm iotem a opisem , to opis kw alifikuje
m y jak o zgodny z rzeczyw istością, praw dziw y. „D ualizujący sposób
m ów ienia nie m oże się jed n ak ograniczać do tego, iż zakłada przedm iot
dyskusyjnych opisów . Z godnie z w ym ogam i, przedm iot m usi być po
nadto dany przed rozpoczęciem dyskursu, w ięc przed podaniem przed
m iotu” .

188

Sylwia Milewska

M itterer uważa, iż nie m ożna p o d a ć przedm iotu, do którego w dodatku
odnoszą się dyskusyjne opisy, bez podania rudym entarnego opisu tego
przedm iotu. Z atem by ustalić zgodność, praw dziw ość opisu z sam ym
przedm iotem , potrzebne są, po pierw sze przedm iot, sam nie opisany,
rzeczyw isty i dany sam przez się. Po drugie, je g o rudym entarny opis. Ale
przecież to prow adzi do regresu, gdyż nie sposób podać jednocześnie
przedm iotu i jeg o rudym entarnego opisu. K ażda próba podania przedm iotu
kończy się podaniem kolejnego rudym entarnego opisu. Co zrobić zatem
w tej sytuacji, skoro różny od ję zy k a przedm iot stanowi w arunek sine qua
non dualizującego sposobu m yślenia? D okonać należy wyboru: „albo
zaprzeczyć, że dany przedm iot jeszcze przed dyskusyjnym i opisam i dany
jest rów nież w form ie rudym entarnego opisu, albo się z tym zgodzić” .
Jedno je st oczyw iste, w szelka p róba odróżnienia przedm iotu od jego
rudym entarnego opisu kończy się nieustającym regresem , który to do
sam ego przedm iotu nie zaprow adzi.
M itterer w ięc nie w ym aga, abyśm y zrezygnow ali z dualizującego
sposobu m yślenia, pragnie tylko w ykazać, że istnieje inna m ożliw ość
ujm ow ania rzeczyw istości, m ianow icie nie-dualizujący sposób m yślenia.
Przez cały czas zastrzega, że nie m a być to sposób praw dziw szy. Nie
w interesie autora je st głoszenie oto now ej «praw dy objaw ionej». W za
m yśle jeg o jest, by z jednej strony, nie rezygnow ać z (w pew ien sposób
zautonom izow anej p rzecież) dychotom ii p rz e d m io t-języ k , z drugiej
- w prow adzić do procedury badaw czej inny m odel. A utor m a nadzieję,
że to pozw oli na rozszerzenie zakresu języ k a naukow ego.
Jaka jest propozycja M itterera? Z acząć należy od najw ażniejszego
założenia: przedm iot opisu i opis przedm iotu stanow ią jedność. Przedm iot
stanow i integralną część opisu. „Opis nie kieruje się na przedm iot, lecz
w ychodzi od przedm iotu opisu: je st kontynuacją ju ż dokonanego opisu; jest
dalszym ciągiem opisu, który go poprzedza” . T ak w ięc przedm iot opisu to
ju ż w ykonany opis, natom iast opis przedm iotu je st opisem jeszcze nie
dokonanym . T akie założenie pozw ala uniknąć w spom nianego w cześniej
regresu. W ażne je st także, iż nie-dualizujący sposób m yślenia nie zakłada,
że opis konstytuuje przedm iot. „O pis zm ienia przedm iot, dokładniej: opis
w połączeniu z przedm iotem , który opisuje, tw orzy «nowy» przedm iot
kolejnego opisu” . M im o to nie-dualizujący sposób m yślenia bynajmniej
nie głosi poglądu, że nie m ożna podać przedm iotu tak, aby go nie opisać.
Przedm iot m ożna raczej podać tylko o tyle, o ile się go nie opisuje”.
Punktem w yjściow ym w szystkich m ożliw ych opisów danego przed
m iotu jest opis rudym entarny i ja k o taki nie m oże stanowić podstaw y
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w eryfikow ania praw dziw ości dokonanych na nim późniejszych opisów.
W ychodząc od opisu rudym entarnego, który je st neutrcilistyczną bazą
odniesienia, dokonujem y kolejnego opisu, który doprow adza do pow stania
now ego przedm iotu opisu. „N ie dążym y do poznania świata, lecz w y
chodząc od poznania (św iat) dążym y dalej". D ążenie do praw dy, praw 
dziw ego poznania, M itterer uw aża za produkt dualizującego sposobu
m yślenia. T ak w yznaczony kierunek prow adzi do tego, iż w szelkie opisy
zam iast kontynuow ać swój rozwój, nigdy nie w yjdą poza pierw szą i jedyną
próbę skonfrontow ania opisu przedm iotu z sam ym przedm iotem .

