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Absolutyzm nie jest popularnym stanowiskiem filozoficznym, pluralizm
za cieszy siê niemal powszechn¹ aprobat¹. Sporód wieloci mo¿liwych
wersji tych stanowisk bêd¹ mnie tutaj interesowaæ absolutyzm i pluralizm
aletyczny, tj. dotycz¹cy pojêcia prawdy. Postaram siê pokazaæ, ¿e te dwa
stanowiska nie tylko nie pozostaj¹ ze sob¹ w sprzecznoci, ale wzajemnie
siê uzupe³niaj¹. Pluralizm mianowicie jest sposobem na rozwi¹zanie sporu
absolutyzmu z relatywizmem, za absolutyzm jest w stanie z³agodziæ wewnêtrzne problemy pluralizmu. Zestawienie absolutyzmu z pluralizmem jest
przy tym okazj¹ do podjêcia problemu, czy mamy jedno pojêcie prawdy,
czy te¿ jest takich pojêæ wiele.
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1. Absolutyzm aletyczny
Wbrew niechêci wspó³czesnych filozofów do absolutów1, uwa¿am,
¿e absolutyzm aletyczny jest stanowiskiem, którego mo¿na, a nawet trzeba
broniæ2. Absolutyzm aletyczny to teza, ¿e prawdziwoæ jako w³asnoæ s¹dów jest w³asnoci¹ niestopniowaln¹3, niezmienn¹ i niezale¿n¹ od okolicznoci stwierdzania. W wersji negatywnej (³atwiejszej do obrony) jest to teza,
¿e ten sam s¹d nie mo¿e byæ zarazem prawdziwy i fa³szywy relatywnie do
tego, kiedy, gdzie, przez kogo i w jakich innych okolicznociach zosta³
stwierdzony. Od razu widaæ, ¿e nie pozwala na to zasada niesprzecznoci.
Jej moc¹, s¹d nie mo¿e zarazem byæ prawdziwy i nie byæ prawdziwy w zale¿noci od czegokolwiek.
S¹dy jako noniki prawdziwoci najlepiej zinterpretowaæ jako abstrakcyjne treci naszych faktycznych przekonañ. Obrona absolutyzmu wymaga
za³o¿enia, ¿e treci naszych przekonañ s¹ cile okrelone, a ponadto, na bardziej fundamentalnym poziomie, wymaga za³o¿enia, ¿e co w ogóle istnieje,
za prawdziwoæ ca³kowicie zale¿y od tego czego (nazwijmy to wiatem).
Za³o¿enia te wydaj¹ siê wiarygodne, ale przyjrzyjmy siê stanowiskom
opozycyjnym. Negacj¹ absolutyzmu aletycznego jest relatywizm aletyczny
jako pogl¹d, ¿e ten sam s¹d mo¿e byæ zarazem prawdziwy i fa³szywy relatywnie do takich okolicznoci, jak podmiot, czas, miejsce czy schemat pojêciowy. Takiego relatywizmu aletycznego nie nale¿y myliæ z relatywizmem
poznawczym jako stanowiskiem, ¿e ludzkie poznanie jest relatywne do gatunku, grupy spo³ecznej czy kultury. Ten ostatni nie jest zagro¿eniem dla
naszego absolutyzmu. Mo¿na bowiem twierdziæ, ¿e rozmaite podmioty procesów poznawczych, o ró¿nych zdolnociach i pos³uguj¹ce siê ró¿nymi
uk³adami pojêciowymi, uzyskuj¹ rozmaite informacje na temat wiata, a jednoczenie o ka¿dej z tych informacji mo¿na powiedzieæ, ¿e jest prawdziwa
albo nie jest prawdziwa i to bezwzglêdnie.
Por. H. Putnam, Realizm bez absolutów (Putnam 1998, s. 451473).
Por. R. Ziemiñska, Czy mo¿na dzi obroniæ absolutyzm w teorii prawdy?, [w:] J. Jaskó³a, A. Tomkowska (red.), Prawda a metoda. O prawdzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego (w druku).
3
C. Wright (2000, s. 184) absolutnoæ prawdy interpretuje jako jej niestopniowalnoæ, a pozosta³e wymienione przeze mnie sk³adowe absolutnoci traktuje jako osobne
w³asnoci.
1
2
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W ostatnich latach za g³ównego rywala absolutyzmu uchodzi jedna
z odmian relatywizmu poznawczego, a mianowicie relatywizm pojêciowy
jako teza o zale¿noci naszych przekonañ od uk³adu pojêciowego, którym
siê pos³ugujemy (czy raczej w którym mylimy). Na pierwszy rzut oka relatywizm pojêciowy zdaje siê kwestionowaæ nasze za³o¿enie, i¿ treæ naszych przekonañ jest cile okrelona, s¹ np. g³osy, ¿e treæ naszych przekonañ mo¿e byæ rozmaicie zinterpretowana w ró¿nych uk³adach pojêciowych. W przyk³adzie Putnama z liczeniem przedmiotów mamy sytuacjê,
w której patrz¹c do szuflady, mo¿emy powiedzieæ: W szufladzie s¹ trzy
przedmioty (pos³uguj¹c siê zwyk³ym pojêciem przedmiotu) lub W szufladzie jest siedem przedmiotów (pos³uguj¹c siê mereologicznym pojêciem przedmiotu, gdy przedmiotem jest ka¿da suma przedmiotów). Kto
móg³by powiedzieæ wtedy, ¿e mamy tu do czynienia z dwoma sprzecznymi
s¹dami (W szufladzie s¹ trzy przedmioty i W szufladzie nie ma trzech
przedmiotów), które s¹ zarazem prawdziwe.
Wydaje siê jednak, odpowiedzmy, ¿e s¹d jest tam, gdzie mamy ustalony uk³ad pojêciowy. W przyk³adzie Putnama nie ma dwu s¹dów sprzecznych, poniewa¿ ró¿ni¹ siê nie tym, ¿e jeden jest bez negacji, a drugi z negacj¹, lecz znaczeniem s³owa przedmiot. Ró¿ni¹ siê zatem treciowo i nie
stanowi¹ pary s¹dów sprzecznych. Jeli za tak, to nie stanowi¹ przyk³adu
pary s¹dów sprzecznych, z których ka¿dy jest prawdziwy w swoim uk³adzie pojêciowym.
Relatywizm pojêciowy nie jest zagro¿eniem dla absolutyzmu, poniewa¿ s¹dy jako noniki prawdziwoci nale¿¹ do jakiego okrelonego uk³adu pojêciowego i nie ma sensu rozpatrywanie ich wartoci poza tym uk³adem. S¹dy nie s¹ transuk³adowe, lecz ka¿dy tkwi wewn¹trz okrelonego
uk³adu pojêciowego. Inaczej s¹d jako okrelona treæ nie by³by ukonstytuowany. To nie prawdziwoæ jest relatywna do uk³adów pojêciowych, lecz
samo istnienie s¹dów. S¹d, aby istnieæ jako ukonstytuowana treæ nadaj¹ca
siê na nonik prawdziwoci, musi nale¿eæ do jakiego systemu pojêciowego. Ta zale¿noæ nie przeszkadza temu, ¿e wartoæ logiczna ju¿ ukonstytuowanych s¹dów zale¿y ca³kowicie od wiata.
Relatywizm poznawczy i relatywizm pojêciowy nie zmuszaj¹ nas zatem do zajêcia stanowiska relatywizmu aletycznego i daj¹ siê pogodziæ z absolutyzmem aletycznym. Aby taki absolutyzm uzasadniæ, trzeba jeszcze,
jak wspominalimy, przyj¹æ dwa za³o¿enia: (1) ¿e treæ naszych przekonañ
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jest cile okrelona oraz (2) ¿e prawdziwoæ ca³kowicie zale¿y od wiata.
Racje za ich przyjêciem mog¹ byæ nastêpuj¹ce.
Przekonanie musi mieæ okrelon¹ treæ, aby zaistnia³o. Wieloznaczne
mog¹ byæ s³owa, ale nie przekonania. Przekonanie jest bowiem tam, gdzie
wiadomo, o czym jestemy przekonani. W innym wypadku po prostu nie
ma przekonania. Pogl¹d przeciwny mo¿na sprowadziæ do absurdu. Nie
mo¿na bowiem wtedy definitywnie stwierdziæ, ¿e nasze przekonania nie
maj¹ cile okrelonej treci (nie wiadomo, jaki pogl¹d odrzucamy).
Drugie za³o¿enie to istnienie realnego wiata i takie pojêcie prawdy,
wed³ug którego prawdziwoæ zale¿y ca³kowicie od tego wiata (realizm,
radykalny obiektywizm, klasyczna koncepcja prawdy). Argumenty przeciwko takiej tezie przedstawia wspomniany ju¿ Putnam. Jego zdaniem idea
rzeczy samych w sobie, idea radykalnej obiektywnoci i jednoczenie idea
radykalnie obiektywnej prawdy jest pozbawiona sensu. Mówi¹c o «rzeczach samych w sobie» nie wiemy, o czym mówimy (Putnam 1998, s. 364).
Nie ma jednego wiata, lecz tyle jego wersji, ile jest uk³adów pojêciowych;
nie ma tu miejsca na ideê Prawdy z Boskiego Punktu Widzenia (Putnam
1998, s. 489). Prawda w zwi¹zku z tym nie jest niczym wiêcej ni¿
wyidealizowan¹ racjonaln¹ akceptowalnoci¹ (Putnam 1998, s. 449).
Problemem Putnamowskiej koncepcji prawdy jest interpretacja idealnego uzasadnienia. Putnam, odrzucaj¹c perspektywê Boskiego Oka, nie
mo¿e idealnego uzasadnienia uto¿samiæ z uzasadnieniem dla podmiotu
wszechwiedz¹cego. Alston (2001) s³usznie zauwa¿y³ dylemat: jeli idealne uzasadnienie ma mocn¹ interpretacjê, to prawda staje siê niepoznawalna, a nawet zbli¿a siê do niedopuszczalnej perspektywy Boskiego Oka, jeli za idealne uzasadnienie ma s³ab¹ interpretacjê, to Putnamowska prawda przestaje byæ stabilna i zanadto zbli¿a siê do przygodnego uzasadnienia.
Putnam nieskutecznie szuka w¹skiej cie¿ynki miêdzy grzêzawiskami
metafizyki a lotnymi piaskami relatywizmu kulturowego i historycznego
(Putnam 1998, s. 259). Przyznajmy, ¿e w jêzyku potocznym prawdziwymi
nazywa siê dobrze potwierdzone opinie. Jednak¿e niekiedy te dobrze potwierdzone opinie trac¹ swoje uzasadnienie i wtedy mówimy, ¿e choæ wygl¹da³y na prawdziwe, to prawdziwymi nie by³y. W takich sytuacjach pos³ugujemy siê pojêciem prawdy radykalnie obiektywnej. Putnam nies³usznie
proponuje wyeliminowaæ to ostatnie jako bezsensowne, bo wykraczaj¹ce
poza nasze dowiadczenie i praktykê poznawcz¹. Przede wszystkim jednak trzeba postawiæ pytanie, jaki sens maj¹ s³owa Putnama, kiedy mówi,
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¿e nie ma Boskiego punktu widzenia? Jeli s³owa te maj¹ jaki sens, to mamy
jakie pojêcie absolutnej perspektywy. Jeli za nie maj¹ sensu, to nie wiadomo, co Putnam mówi. W gruncie rzeczy Putnam przyznaje: w sporze miêdzy realizmem metafizycznym a idealizmem si³y s¹ wyrównane. Ka¿da strona mo¿e s³usznie zarzuciæ drugiej: «Nie masz teorii» (Putnam 1998, s. 450).
W sytuacji tej równosilnoci i opowiadaj¹c siê po stronie realizmu
dodajmy: pojêcie obiektywnego i okrelonego w danym momencie czasu
wiata i pojêcie prawdy radykalnie obiektywnej s¹ ze sob¹ powi¹zane
i konieczne dla racjonalnego mylenia (za³o¿one w zasadzie niesprzecznoci i innych prawach logiki4).
Obrona tezy, ¿e co istnieje, a prawdziwoæ ca³kowicie zale¿y od tego
czego, oraz tezy, ¿e treæ naszych przekonañ jest cile okrelona, umo¿liwia zajêcie stanowiska absolutyzmu aletycznego. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e obrona ta jest skuteczna tylko w odniesieniu do pojêcia prawdy
radykalnie obiektywnej jako zgodnoci z rzeczywistoci¹, czyli klasycznego pojêcia prawdy. Relatywici, broni¹c swej pozycji, mog¹ odrzucaæ to
pojêcie lub uwa¿aæ, ¿e poza tym pojêciem prawdy istniej¹ inne, s³absze,
które s¹ podatne na relatywizacjê. Mog¹ np. uwa¿aæ, ¿e prawdziwymi nazywamy dobrze potwierdzone opinie i nic wiêcej. Odpowied ta nie zagra¿a
absolutyzmowi w odniesieniu do klasycznego pojêcia prawdy, a jedynie
sk³ania do zajêcia pozycji pluralizmu, tj. przyjêcia istnienia wielu pojêæ
prawdy. Pluralizm jest dobrym sposobem na rozwi¹zanie sporu absolutyzmu z relatywizmem. Lepszym ni¿ opcja teorii deflacyjnych5, które przecz¹ samemu istnieniu w³asnoci prawdy (wtedy za spór o charakter tej
w³asnoci traci racjê bytu). Przyjrzyjmy siê jednak racjom, jakie faktycznie
przedstawiano i jakie mog³yby przemawiaæ za pluralizmem.

2. Pluralizm Wrighta i Lyncha
Pluralizm aletyczny to pomys³ brytyjskiego filozofa Crispina Wrighta
na za¿egnanie wielowiekowego sporu na temat natury prawdy. Jego zda4
Podobne zdanie wyra¿a Edmund Husserl, por. D. £ukasiewicz, Relatywistyczne i absolutne pojêcie prawdy w Prolegomenach do czystej logiki Edmunda Husserla, Forum
Philosophicum (1996), s. 209.
5
Por. J. Szymura, Czy rozmowy o prawdzie s¹ bezprzedmiotowe?, Kwartalnik Filozoficzny 23, 3 (1995), s. 2360.
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niem zwolennicy klasycznej i nieklasycznych koncepcji prawdy proponowali odmienne analizy pojêcia prawdy, ale wspólnie zak³adali, ¿e jest
jedna natura i jedna w³asnoæ prawdy, któr¹ te wszystkie analizy staraj¹ siê
ods³oniæ. Pluralizm natomiast jest tez¹, ¿e w³asnoæ, która odpowiada pojêciu prawdy, mo¿e ró¿niæ siê od dyskursu do dyskursu. Do Wrighta do³¹czy³ Lynch, a tak¿e póny Putnam (z okresu realizmu naturalistycznego).
Ten ostatni orzek³, ¿e pluralist¹ by³ Wittgenstein jako twórca idei wielu gier
jêzykowych (Putnam 2001, s. 717). To w³anie ze wzglêdu na gry jêzykowe
mamy ró¿ne dyskursy, a w ka¿dym odmienne u¿ycie s³owa prawda.
Pluralizm, zdaniem Wrighta, to idea, ¿e prawda jest odmiennie ukonstytuowana w ró¿nych dziedzinach myli, inna w dyskursie na temat
przedmiotów fizycznych, a inna w dyskursie matematycznym, moralnym
czy estetycznym. Wright stara siê jednak swój pluralizmu pogodziæ z jednoci¹ pojêcia prawdy. Wieloæ pojêæ prawdy uniemo¿liwia³aby bowiem
uogólnienia typu Wszystko, co powiedzia³ Sokrates, by³o prawdziwe
i powodowa³aby ekwiwokacje w rozumowaniach, nie tylko wtedy, gdy
wystêpowa³oby w nich s³owo prawda, ale tak¿e wtedy, gdy przes³anki
pochodzi³yby z ró¿nych kontekstów (np. jedna by³aby zdaniem o faktach,
a druga zdaniem normatywnym). Wright proponuje, aby odró¿niæ pojêcie
prawdy od w³asnoci, która temu pojêciu odpowiada (analogicznie do tego,
jak potoczne pojêcie wody jako p³ynu bezbarwnego, bezwonnego, gasz¹cego pragnienie, p³yn¹cego w rzekach itd. ró¿ni siê od w³asnoci bycia wod¹,
która polega na z³o¿eniu z cz¹steczek H2O). Podobnie, mamy jedno pojêcie prawdziwoci, ale wiele w³asnoci mo¿e j¹ realizowaæ (Wright 2001,
s. 761). A zatem, pluralizm aletyczny Wrighta to teza, ¿e w³asnoæ, która
odpowiada pojêciu prawdy, mo¿e ró¿niæ siê od dyskursu do dyskursu, ale
pojêcie prawdy jest jedno.
O jednoci pojêcia prawdy decyduje lista siedmiu truizmów spe³nianych, zdaniem Wrighta, w ka¿dym dyskursie i przy ka¿dej realizacji. S¹ to:
(1) truizm przezroczystoci (ka¿da postawa wobec s¹du, np. uznanie czy
w¹tpienie, jest postaw¹ wobec jego prawdziwoci); (2) truizm nieprzejrzystoci (niektóre prawdy mog¹ nigdy nie zostaæ poznane); (3) truizm powi¹zywalnoci (negacje, koniunkcje, alternatywy s¹dów s¹ tak samo zdolne
do bycia prawdziwymi, jak te s¹dy); (4) truizm korespondencyjny (prawdziwoæ to korespondowanie z rzeczywistoci¹); (5) truizm kontrastu (s¹d
mo¿e byæ prawdziwym nie bêd¹c uzasadnionym i odwrotnie); (6) truizm
bezczasowoci (jeli s¹d jest kiedykolwiek prawdziwy, to jest zawsze praw-
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dziwy); (7) truizm absolutnoci (nie ma mniejszej czy wiêkszej prawdziwoci, lecz zupe³na prawdziwoæ lub jej brak) (Wright 2000, s. 183184).
Zdaniem Wrighta powy¿sze truizmy spe³nia nawet koncepcja prawdy
jako koherencji i jako superstwierdzalnoci6, czyli odmiany epistemicznego rozumienia prawdy. Wydaje siê jednak, ¿e truizmy Wrighta s¹ spe³nione
tylko w przypadku idealnej koherencji zlokalizowanej w absolutnym umyle, a zatem prawdy absolutnej. Przy s³abszych interpretacjach, gdy chodzi
o prawdê jako koherencjê z przygodnymi systemami wiedzy ludzkiej, nie
jest spe³niony truizm nieprzejrzystoci (nie ma wtedy prawd przez nikogo
nie znanych) czy bezczasowoci (prawda nie jest wtedy wieczna). Z ca³¹
pewnoci¹ do truizmów Wrighta nie pasuje teza Dummetta o zrównaniu
prawdy z uzasadnieniem (nie jest wtedy spe³niony truizm kontrastu zak³adaj¹cy mo¿liwoæ prawd nieuzasadnionych i nieprawdziwych uzasadnieñ).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e truizmy Wrighta s¹ spe³nione w ka¿dym dyskursie
(ka¿dy racjonalny dyskurs zak³ada zasadê niesprzecznoci, a wraz z ni¹
klasyczne pojêcie prawdy), ale to nie znaczy, ¿e s¹ koherentne z ka¿d¹ filozoficzn¹ koncepcj¹ prawdy.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e jeli Wright s¹dzi, ¿e pojêcie prawdy jest jedno,
to nie za¿egnuje starego sporu o koncepcjê prawdy i jego stanowisko jest
pluralizmem tylko z nazwy. Jest to pluralizm tak powierzchowny, ¿e nie
ró¿ni siê od starej tezy o istnieniu wielu rodzajów prawd. Trafna wydaje siê
jednak myl, ¿e pojêcie prawdy jako jednoæ jest abstraktem, natomiast na
poziomie realizacji tego pojêcia mamy ju¿ wieloæ.
Kontynuatorem Wrighta jest Amerykanin Michael Lynch. Jego zdaniem posiadamy jedno pojêcie prawdy, któremu odpowiada jedna w³asnoæ
prawdy, ale prawda mo¿e mieæ ró¿ne natury. Natura to to, co le¿y u podstaw posiadania w³asnoci prawdy, to jej realizacja. Prawda podobnie jak
zjawiska umys³owe to pojêcie w³asnoci, która mo¿e byæ wielorako realizowalna (Lynch 2001, s. 727). Pojêcie prawdy wystêpuje w pakiecie pojêæ
(razem z pojêciem faktu, s¹du, odniesienia). Ów pakiet pojêæ powi¹zany
jest zasadami przypominaj¹cymi truizmy Wrighta. Znaczenie ka¿dego pojêcia sk³adowego wyznaczone jest przez rolê (funkcjê), jak¹ odgrywa w tej
6
W myl koncepcji prawdy jako superstwierdzalnoci, s¹d jest prawdziwy, jeli jest
superstwierdzalny. S¹d za jest superstwierdzalny tylko wtedy, gdy jest uzasadniony
przez jaki dostêpny stan informacji i uzasadnienie to utrzyma siê niezale¿nie od tego,
jak ów stan informacji zostanie ulepszony (Wright 2000, s. 195).
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sieci pojêæ. Pojêcie prawdy jest pojêciem w³asnoci wy¿szego rzêdu 
w³asnoci posiadania tej w³asnoci, która gra rolê prawdy w danym dyskursie (Lynch 2001, s. 745). Rolê czy funkcjê prawdy za wyznaczaj¹
wspomniane truizmy (S¹d, ¿e p jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy gdy p;
Ka¿dy s¹d ma negacjê; S¹d mo¿e byæ uzasadniony, ale nie prawdziwy
i prawdziwy, lecz nie uzasadniony; S¹d prawdziwy koresponduje z faktami, a fa³szywy nie; Fakty czyni¹ s¹dy prawdziwymi). Tak wyznaczona w³asnoæ prawdy mo¿e byæ realizowana na ró¿ne sposoby w zale¿noci od
dyskursu. W przypadku zdañ o faktach prawda polega na korespondencji
z faktami, ale nie jest tak w dyskursie matematycznym czy moralnym (gdzie
nie ma stosownych faktów). Podobnie jak u Wrighta pojêcie prawdy traktowane jest tu jako oczywiste, a jego znaczenie wyra¿aj¹ wymienione truizmy. Truizmy te wskazuj¹ na jednoæ pojêcia prawdy. Pluralizm, zdaniem
Lyncha, dotyczy nie pojêcia i w³asnoci, lecz natury prawdy. S³aboci¹ stanowiska Lyncha jest jednak niejasnoæ, czym natura prawdy ró¿ni siê od
w³asnoci i pojêcia prawdy. Wydaje siê, ¿e i natura, i w³asnoæ prawdy to
abstrakty zwi¹zane z pojêciem prawdy. S³usznie jednak Lynch podkrela zale¿noæ pojêcia prawdy od ca³ego pakietu pojêæ, w którym ono funkcjonuje.

3. Argumenty za wieloci¹ pojêæ prawdy
Przyjmijmy proste rozumienie pluralizmu aletycznego jako tezê, ¿e
istnieje wiele pojêæ prawdy i stosownie do tego wiele w³asnoci prawdy,
wiele natur prawdy czy, u¿ywaj¹c terminologii funkcjonalistycznej, wiele
sposobów jej realizacji. Czy jednak taka idea pluralizmu da siê obroniæ?
Jako argumenty za takim prostym pluralizmem mo¿na wymieniæ: (1) wieloæ dyskursów i kontekstów u¿ycia s³owa prawda, (2) u¿ywanie zwrotu
To prawda w jêzyku potocznym tak, jakby prawda by³a poznawalna,
(3) wieloæ filozoficznych koncepcji prawdy.
W mowie potocznej mówimy to prawda, gdy mamy do czynienia
z dobrze uzasadnion¹ opini¹. W matematyce za prawdziwe na gruncie jakiego systemu uwa¿ane s¹ twierdzenia dowiedzione na gruncie tego systemu lub aksjomaty. W odniesieniu do dzie³ sztuki mówimy, ¿e prawdziwe
s¹ te dzie³a, które przy pomocy w³aciwych danej sztuce rodków wyrazu,
pokazuj¹ ludzk¹ sytuacjê w wiecie, ludzkie dowiadczenia czy dramaty.
Uwa¿amy za prawdê, i¿ Atena by³a córka Zeusa, choæ ¿adnej z tych posta-
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ci nie traktujemy jako realnej. Mimo tej ró¿norodnoci mo¿na jednak twierdziæ, ¿e w ka¿dym z tych dyskursów powtarza siê jedna idea prawdy jako
zgodnoci z szeroko rozumian¹ rzeczywistoci¹ (obejmuj¹c¹ te¿ byty pomylane). To, co ró¿ne, to raczej sposoby istnienia przedmiotów (sfery bytu),
formy korespondencji s¹dów z tymi dziedzinami bytu czy wreszcie kryteria uznawania za prawdê. Argument ten nie jest zatem rozstrzygaj¹cy. Wieloæ dyskursów nie przeczy jednoci pojêcia prawdy. Wright i Lynch s³usznie pluralizm uzasadniony przy pomocy tego argumentu ³¹czyli z tez¹ o jednoci pojêcia prawdy.
Drugi argument odwo³uje siê do faktu, ¿e w potocznych zachowaniach
traktujemy prawdê jako poznawaln¹. Wiele razy twierdzimy, ¿e prawdê
znamy, mówimy To prawda, ¿e..., a przecie¿ prawda radykalnie obiektywna jest niepoznawalna. Sugeruje to istnienie przynajmniej dwu pojêæ
prawdy: radykalnie obiektywnej niepoznawalnej oraz s³abszej, np. uto¿samionej z dobrym uzasadnieniem, które jest nam poznawczo dostêpne. Argument ten mo¿na jednak oddaliæ dwojako. (1) Potoczny zwrot To prawda
mo¿e byæ skrótem mylowym zwrotu To mo¿na uznaæ za prawdê. (2) Potocznie zwykle naiwnie s¹dzimy, ¿e prawda obiektywna jest dla nas przezroczysta. Tak czy owak, mo¿e to byæ jedynie ró¿nica w standardach
uznawania za prawdê, a nie ró¿nica co do pojêcia prawdy. Potoczne pojêcie prawdy zdaje siê byæ to¿same z klasycznym.
Trzeci argument odwo³uje siê do wieloci w ramach filozoficznych
koncepcji prawdy, które dot¹d zaproponowano (tego argumentu Wright nie
rozpatruje). Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e ró¿nice te dotycz¹ kryteriów, a nie pojêcia (Judycki 2001, s. 50). Sami autorzy koncepcji nieklasycznych twierdz¹
jednak, ¿e nie chodzi o kryterium, ale o samo pojêcie. Dummett pojêcie
prawdy transcenduj¹cej wszelkie dowiadczenie uwa¿a za niezrozumia³e.
Putnam wyranie powiada, ¿e pojêcie prawdy radykalnie obiektywnej jest
bezsensowne. Jeli wiêc nawet nietrafnie opisuj¹ potoczne pojêcie prawdy,
to sami zdaj¹ siê projektowaæ inne pojêcie. Generalnie, pomijaj¹c szczegó³y, wydaje siê, ¿e jest przynajmniej jedna wyrana alternatywa dla klasycznego pojêcia prawdy, a mianowicie epistemiczna koncepcja prawdy, jako
koncepcja prawdy s³abszej ni¿ klasyczna, prawdy nieabsolutnej.
Do tej pory udawa³o siê nam unikaæ wniosku o istnieniu wielu pojêæ
prawdy, ale epistemiczn¹ koncepcjê prawdy trudno potraktowaæ jako zmianê
kryterium dla prawdy radykalnie obiektywnej. Jest to wyrana opozycja
wobec potocznych intuicji co do prawdy, odrzucenie samej idei prawdy

168

Renata Ziemiñska

radykalnie obiektywnej. Trudno nie pomyleæ, ¿e mamy tu do czynienia
z innym ni¿ klasyczne pojêciem prawdy (nie mówiê nowym, poniewa¿
o tym pojêciu mówili ju¿ sofici). Gdybymy za zdecydowali siê na ten
krok i przyjêli istnienie dwu pojêæ prawdy: s³abego i mocnego, bardzo ³atwo przysz³oby nam równie¿ przyjêcie kolejnych s³abych pojêæ prawdy
i mielibymy tych pojêæ wiele. Ka¿da ze znanych koncepcji prawdy przypisuje s³owu prawda odmienne znaczenie, przedstawia inn¹ analizê tego
s³owa, a jeli pojêcie to znaczenie nazwy, to mielibymy wiele pojêæ prawdy. Lynch (2001, 726) pisze, ¿e wieloæ pojêæ prawdy poci¹ga za sob¹
wieloznacznoæ s³owa «prawda». Zale¿noæ przebiega te¿ w odwrotnym
kierunku: jeli s³owo prawda otrzymuje odmienne znaczenie w analizach
filozofów, to istnieje wiele pojêæ prawdy.

4. Jedna idea prawdy
Zastanówmy siê jednak, czy te ró¿nice znaczeniowe, choæ faktyczne,
nie s¹ tylko powierzchowne i nie kryj¹ w g³êbi jakiej jednej wspólnej idei.
Pierwsza myl, jaka przychodzi do g³owy, to schemat (T): p jest zdaniem prawdziwym wtedy i tylko wtedy, gdy p (por. Tarski 1995, s. 19), o którym powiada siê, ¿e ka¿dy siê nañ zgodzi. Deflacjonici zatrzymuj¹ siê na
nim, powiadaj¹c, ¿e nasze pojêcie prawdy nie wykracza poza ten schemat.
D. Lewis (2001) nazywa go truizmem korespondencyjnym i powiada, ¿e
ka¿de jego rozwiniêcie jest ju¿ teori¹ wiata, a nie teori¹ prawdy. Czy schemat ten móg³by stanowiæ rdzeñ naszego pojmowania prawdy, który by³by
podstaw¹ jednego pojêcia prawdy i przeczy³by prostemu pluralizmowi?
Oponentami takiej opcji byliby M. Dummett i D. Davidson, wed³ug których schemat (T) nie powinien byæ podstaw¹ rozumienia prawdy, poniewa¿ zak³ada pojêcie przek³adu i znaczenia (Davidson 1990, 285). Nawet
gdyby ka¿dy zgodzi³ siê na ten schemat, to on raczej zak³ada rozumienie
prawdziwoci, ni¿ je eksplikuje. Zak³ada, ale i wyra¿a, zauwa¿my.
Nie jest jednak tak, ¿e ka¿dy siê na ten schemat godzi. Schemat (T)
odrzuca J.J. Jadacki (2002, s. 194), zauwa¿ywszy, ¿e zachodzenie pozajêzykowego stanu rzeczy poci¹ga tu za sob¹ prawdziwoæ pewnego zdania.
Tê negatywn¹ konsekwencjê mo¿na jednak usun¹æ, zamieniaj¹c wersjê równowa¿nociow¹ schematu na implikacyjn¹ (jeli p jest zdaniem prawdziwym, to p). Mo¿na zatem obroniæ schemat (T).
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Truizm korespondencyjny w postaci implikacyjnej nawet przy epistemicznej koncepcji prawdy wydaje siê do utrzymania. Mo¿na twierdziæ, ¿e
w ka¿dej koncepcji prawda polega na korespondencji z tym, co istnieje (niezale¿nie od sposobu istnienia czy sfery bytu, niezale¿nie od tego, czy chodzi o fizyczne drzewo, trójk¹t, Atenê czy Zag³obê). By³aby zatem jaka
jedna wspólna idea prawdy. Ta idea jednak natychmiast rozpada siê na dwa
przynajmniej pojêcia: epistemiczne i nieepistemiczne (stosownie do dwu
metafizycznych koncepcji wiata: realizmu i idealizmu). Ró¿nica pomiêdzy nimi nie dotyczy tylko kryterium, poniewa¿ samo odró¿nienie pojêcia
i kryterium stoi tu pod znakiem zapytania. Nie chodzi o sposób rozpoznania prawdy, ale o mo¿liwoæ pojêcia tego, co radykalnie obiektywne. Ró¿nica
dotyczy samej natury prawdy, tego, czym prawda jest i czego dotyczy (radykalnej obiektywnoci czy te¿ naszego konstruktu).
Za³ó¿my tutaj nastêpuj¹ce odró¿nienie miêdzy ide¹ i pojêciem: idee
s¹ obiektami idealnymi wzglêdnie niezale¿nymi od naszej praktyki poznawczej, za pojêcia s¹ wprost zwi¹zane ze sposobem u¿ycia i znaczeniem s³ów7.
Przy takim odró¿nieniu trudno obroniæ jednoæ pojêcia prawdy, skoro wiele znaczeñ wi¹¿e siê ze s³owem prawda. Mo¿na jednak mówiæ o wspólnej
idei prawdy, która spaja te pojêcia8 . Ideê tê wyra¿a schemat Tarskiego.
Ogólnoæ tej idei i jej treciowe ubóstwo powoduje, ¿e ³¹czy siê ona
z jak¹ wizj¹ wiata i dopiero wtedy powstaje pojêcie prawdy, które nadaje
siê na znaczenie s³owa prawda. Mo¿na zatem wyanalizowaæ, jak to próbuje Wright, co, co ³¹czy wszystkie pojêcia prawdy (znaczenia s³owa praw7
Odró¿nienie to przypomina Ingardenowskie odró¿nienie miêdzy ide¹ i przedmiotem czysto intencjonalnym. Idee s¹ niezmienne i niezale¿ne od podmiotu poznaj¹cego,
pojêcia za, jako przedmioty czysto intencjonalne, s¹ bezporednimi odpowiednikami
konkretnych aktów wiadomoci (Ingarden 1987, s. 237238). Nasze odró¿nienie mo¿na te¿ odnieæ do Wittgensteina: pojêcia to konkretne sposoby u¿ycia nazw, za idee
by³yby odpowiednikami tzw. pojêæ rodzinnych ³¹cz¹cych grupy sposobów u¿ycia na
zasadzie skomplikowanych podobieñstw, analogicznych do podobieñstw miêdzy cz³onkami jednej rodziny (Wittgenstein 2000, § 43 i § 6667).
8
Mamy tu swoist¹ dialektykê jednoci i wieloci. Zwolennicy epistemicznego pojêcia prawdy nie przeprowadzaj¹ rozwa¿añ na poziomie wspólnej idei (byæ mo¿e z racji
ma³ej u¿ytecznoci i trywialnoci tak ogólnych rozwa¿añ) i skupiaj¹ siê na poziomie
naszej praktyki poznawczej i jêzyka naturalnego. Zwolennicy za prawdy radykalnie
obiektywnej, nie mog¹c zbyt wiele powiedzieæ na temat poznawalnoci prawdy, podkrelaj¹ jasn¹, choæ trywialn¹ i nieosi¹galn¹ ideê celu naszych d¹¿eñ poznawczych (pomijaj¹c drugorzêdne kwestie praktyki poznawczej).
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da), ale tak abstrakcyjna idea nie jest znaczeniem s³owa prawda. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e idea prawdy to idea metafizycznego absolutu, tajemniczego,
przekraczaj¹cego nasze kategorie pojêciowe i z powodu jego niedostêpnoci tworzymy sobie bli¿sze naszemu umys³owi pojêcia przybli¿aj¹ce tê
ideê9.

5. Tyle pojêæ prawdy, ile wizji wiata
Wieloæ tkwi¹ca w naszych pojêciach prawdy to nie tylko wieloæ
kryteriów uznawania za prawdê czy propozycji, jak rozpoznaæ prawdê, to
tak¿e wieloæ sfer bytów i sposobów realizacji w³asnoci prawdy, wieloæ
gier jêzykowych i dyskursów, a wreszcie wieloæ koncepcji wiata, które
dope³niaj¹ nasze pojêcia prawdy. Pojêcia prawdy zdaj¹ siê funkcjonowaæ
dopiero przy za³o¿eniu koncepcji wiata (w pakiecie ontologicznym). Tyle
mamy zatem pojêæ prawdy, ile stanowisk metafizycznych, a tak¿e sfer bytu.
Nic dziwnego zatem, ¿e klasyczna koncepcja prawdy, naturalnie zwi¹zana
z realizmem lub przynajmniej racjonalizmem metafizycznym, zosta³a odrzucona przez metafizycznych idealistów (jest tylko w¹tpliwe, na ile konsekwentnie i czy nie jest to tylko lokalna próba prze³amania potocznej wizji wiata, która i tak rz¹dzi naszym myleniem). Nic te¿ dziwnego, ¿e w sferze literackiego wiata fikcji pojêcie prawdy mo¿e byæ tylko analogiczne
do tego pojêcia, które funkcjonuje w odniesieniu do przedmiotów fizycznych.
Pewn¹ niezale¿noæ od pakietu ontologicznego ma tylko schemat
Tarskiego, ale ten jest zbyt abstrakcyjny, aby sam stanowi³ treæ naszego
pojêcia prawdy. Mo¿na mieæ te¿ w¹tpliwoci, czy schemat Tarskiego (mimo
swej szczególnej roli) nie niesie ¿adnego zaanga¿owania ontologicznego.
Zdaje siê bowiem sugerowaæ racjonalnoæ wiata oraz obowi¹zywanie praw
logiki (nie bez przyczyny mia³ on wyra¿aæ klasyczne intuicje co do praw9
Idea prawdy przypomina ideê religii (to, co wspólne wszystkim religiom). Gdyby
bowiem doszukiwaæ siê treci wspólnych wielu religiom, takich jak idea opatrznoci czy
kosmiczny ³ad moralny, to treci te z racji swej abstrakcyjnoci same nie mog³yby pe³niæ
funkcji religii i nie stanowi¹ ¿adnej religii. Analogicznie nasza abstrakcyjna idea prawdy, choæ wspólna wszystkim pojêciom prawdy, sama nie jest pojêciem prawdy, poniewa¿ nie mog³aby stanowiæ znaczenia s³owa prawda.
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dy). Trudno jednak siê dziwiæ, ¿e równie¿ przeciwnicy klasycznego pojêcia prawdy akceptuj¹ ten trywialny i przynajmniej z pozoru wolny od metafizyki schemat. Odrzucenie tego schematu (w ka¿dej jego wersji) uniemo¿liwia³oby przecie¿ prowadzenie racjonalnej dyskusji.
Naturalnym rozwiniêciem schematu korespondencyjnego jest potoczne
i klasyczne pojêcie prawdy. Jeli bowiem do naszej ogólnej idei prawdy
sprowadzaj¹cej siê do schematu korespondencyjnego dodaæ zdroworozs¹dkowe za³o¿enie o realnoci wiata, przynajmniej w sensie jego racjonalnoci (co istnieje i jest jakie), to mamy zrêby klasycznej koncepcji
prawdy. W myl tej koncepcji s¹d jest prawdziwy, jeli jest tak, jak ten s¹d
g³osi. Pojêcie to mo¿na nazwaæ metafizycznym, poniewa¿ zak³ada istnienie jakiego wiata (bez okrelania jego statusu bytowego), wiata racjonalnego, wiata, który mo¿e siê zmieniaæ, ale w danym momencie czasu
jest jaki, okrelony. Przy za³o¿eniu istnienia obiektywnej rzeczywistoci, najprostszym pojêciem prawdy jest takie, w którym prawdziwoæ ca³kowicie zale¿y od tego wiata. Kwestia ograniczeñ poznawczych podmiotów ludzkich jest osobn¹ spraw¹, która nie przeczy idei prawdy radykalnie
obiektywnej.
Klasyczna koncepcja prawdy to idea najprostsza, dominuj¹ca w myleniu potocznym. Jednak¿e ju¿ w staro¿ytnoci pojawi³a siê idea alternatywna w postaci sofistycznego relatywizmu prawdy, przecz¹ca idei prawdy radykalnie obiektywnej. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e w opozycji do
relatywizmu sofistów ukonstytuowa³a siê dopiero Platoñska i Arystotelesowska idea prawdy radykalnie obiektywnej.
Jak s³usznie zauwa¿y³ Putnam, jest to pojêcie prawdy z Boskiego
Punktu Widzenia. Gdyby absolutny umys³ patrzy³ na obiektywny (w sensie: okrelony i jaki, uporz¹dkowany, racjonalny czy zrozumia³y) wiat, to
zna³by prawdê radykalnie obiektywn¹. W przypadku boskiego podmiotu
by³aby to te¿ prawda pe³na. Zdajemy sobie sprawê z ograniczonoci naszego umys³u, ale nie przestajemy marzyæ o mo¿liwoci poznania, choæby niektórych aspektów wiata w sposób radykalnie obiektywny. Ko³akowski
(2003, s. 48) powiada, ¿e prawda jest mitem, analogicznym do mitów religijnych i podobnie jak one pozwala nam oswoiæ wiat, wprowadziæ weñ
porz¹dek stosowny do ludzkiego umys³u. I niepodobna tego mitu zanegowaæ, nie popadaj¹c w inny mit, który tak czy inaczej jest konieczny do
tego, aby nadaæ sens naszemu dowiadczeniu. Prawda mo¿e byæ mitem,
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ale jeli nim jest, to jest mitem d³ugotrwa³ym i niezbêdnym dla racjonalnego mylenia10.
Pojêcie prawdy jako w³asnoci absolutnej wykracza poza granice dostêpnego dowiadczenia i jest jego graniczn¹ idealizacj¹ (mitycznym dopowiedzeniem). Dziêki temu jednak pe³ni funkcjê idei regulatywnej jako
celu naszych d¹¿eñ poznawczych, porz¹dkuj¹cego nasz obraz wiata. S³u¿y do uogólnieñ, rozumowañ, u¿yte jest w prawach logiki, ³¹cznie z zasad¹
niesprzecznoci i tym samym stanowi zasadê racjonalnego mylenia.

6. Pluralizm hierarchiczny
Pluralizm nie musi byæ demokratyczny. Wieloæ pojêæ prawdy, stosowna do wieloci koncepcji wiata, nie zmusza nas do tego, by traktowaæ
ka¿de z tych pojêæ jako równorzêdne. Pluralizm to teza, ¿e jest wiele pojêæ
prawdy, ale pojêcia te mog¹ byæ hierarchicznie uporz¹dkowane. Uprzywilejowan¹ pozycjê zajmuje klasyczne pojêcie prawdy jako w³asnoci absolutnej, które warunkuje racjonalnoæ wszelkiego dyskursu. Inne pojêcia
pe³ni¹ funkcjê lokaln¹, w idealistycznych systemach filozoficznych i w poszczególnych dziedzinach dyskursu, takich jak dyskurs matematyczny, religijny, moralny, prawniczy, literacki, estetyczny i inne. Klasyczne pojêcie
prawdy, bêd¹c zdroworozs¹dkowym przed³u¿eniem schematu Tarskiego
(abstrakcyjnej, ale wspólnej idei prawdy), spaja wszystkie pojêcia alternatywne i drugorzêdne11.
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ABSOLUTISM AND PLURALISM
Summary
Alethic absolutism is a thesis that propositions can not be more or less true, that
they are true or false for ever (if true at all) and that their truth is independent on any
circumstances of their assertion. In negative version, easier to defend, alethic absolutism claims the very same proposition can not be both true and false relative to
circumstances of its assertion. Simple alethic pluralism is a thesis that we have
many concepts of truth. It is a very good way to dissolve the controversy between
alethic relativism and absolutism. Many philosophical concepts of truth are the best
reason for such pluralism. If concept is meaning of a name, we have many concepts
of truth because the name truth was understood in many ways. The variety of
meanings however can be superficial. Under it we can find one idea of truth expressed in correspondence truism or schema (T). The content of the truism is too
poor to be content of anyone concept of truth, so it usually is connected with some
picture of the world (ontology) and we have so many concepts of truth as many
pictures of the world. The author proposes the hierarchical pluralism with privileged classic (or correspondence in weak sense) concept of truth as absolute property.

