Czy Hesperus to Phosphorus?
Nowe spojrzenie na teori¦ nazw wªasnych
Aleksander Pohl
26 maja 2005
Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie roz-

wi¡zanie problemów teorii nazw wªasnych J.S. Milla w oparciu
o tekst S. Kripkego A Puzzle about Belief 1 .

1 Wst¦p
Pytanie zawarte w tytule mo»e wydawa¢ si¦ nieco dziwne, aczkolwiek
Zasadnicze jego kariera zacz¦ªa si¦ dawno temu, najpewniej w chwili, gdy czªowiek popytanie siadª zdolno±¢ mówienia, a las w którym mieszkaª nie zasªaniaª mu nieba.
Jakkolwiek j¦zyk, w którym pytanie to padªo, musiaª ró»ni¢ si¦ od polskiego
czy angielskiego, to jednak problem wygl¡daª dokªadnie tak samo. Czy dwie
nazwy odnosz¡ si¦ do tego samego indywiduum, czy mo»e do ró»nych indywiduów? Kiedy próbujemy odpowiedzie¢ na to pytanie, nie znaj¡c j¦zyka, do
którego nale»¡ nazwy hesperus oraz phosphorus, jeste±my skazani na pora»k¦
 nie wiedz¡c bowiem, czy istnieje jaki± byt, do którego ka»da z nich si¦ odnosi, tym bardziej nie mo»emy odpowiedzie¢ na pytanie, czy jest to ten sam
byt, czy mo»e dwa ró»ne byty. Chcieliby±my powiedzie¢, »e nie znaj¡c znaczenia tych nazw, nie wi¡»emy z nimi »adnej tre±ci...
W tym miejscu powstaje problem lozoczny, który le»y w centrum sporu
o teorie nazw wªasnych, czyli teorie próbuj¡ce odpowiedzie¢ na pytanie, czy
nazwy wªasne posiadaj¡ znaczenie.
1 S.A.

Kripke, A Puzzle about Belief [w:] P. Ludlow (red.), Readings in the Philosphy
of Language, Cambridge (Massachusetts) - London (England) 1997.
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2 Stanowiska podstawowe
2.1 John Stuart Mill

Podziaª
nazw

Jedn¡ z pierwszych osób, której stanowisko wobec postawionego problemu,
jest dla nas interesuj¡ce, byª John Stuart Mill. W dziele System Logiki dedukcyjnej i indukcyjnej 2 przedstawiª on doktryn¦, wedªug której nazwy, to
wyra»enia, które odnosz¡ si¦ do konkretnego bytu, czy to rzeczywistego, czy
wyobra»onego3 .
Dokonaª on równie» kilku podziaªów nazw:

• ogólne i indywidualne  nazwy te ró»ni¡ si¦ tym, »e cho¢ przedstawiciele obu typów mog¡ by¢ orzekani o wielu przedmiotach, to obiekty,
o których orzeka si¦ nazwy indywidualne nie musz¡ mie¢ nic wspólnego,
nie musz¡ by¢ podobne do siebie w »aden sposób. Cho¢ nazw¦ Piotr
orzeka si¦ wyª¡cznie o ludziach, to nic jednak nie stoi na przeszkodzie,
aby orzeka¢ j¡ o mie±cie lub nowo odkrytej substancji chemicznej. Nie
czyni si¦ tak jedynie na zasadzie konwencji.4
• konkretne i abstrakcyjne  pierwsze oznaczaj¡ konkrety, rzeczy, podczas
gdy drugie oznaczaj¡ cech¦ lub wªasno±¢ rzeczy, np. stary (czªowiek) 
to nazwa pewnego konkretu, podczas gdy staro±¢ to nazwa cechy tego
konkretu.5
• konotatywne (wspóªoznaczaj¡ce) i niekonotatywne  niekonotatywne
nazwy oznaczaj¡ wyª¡cznie rzeczy lub6 cechy, podczas gdy nazwy konotatywne oznaczaj¡ zarówno rzecz, jak i cech¦. Innymi sªowy nazwy te
implikuj¡ cech¦ pewnego rodzaju, lecz nie s¡ jej nazw¡. Jako przykªad
nazw niekonotatywnych mo»na poda¢: Jan, Londyn, dªugo±¢, biaªo±¢,
itp. Nazwy konotatywne to: dªugi, biaªy, cnotliwy, gdy» orzekane s¡
o rzeczach, które posiadaj¡ pewn¡ cech¦. Najkrócej wyrazi¢ to mo»na,
mówi¡c, »e nazwa konotatywna oznacza przedmiot, a konotuje cech¦.7
2 J.S.

Mill, System Logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, PIW 1962
Mill op. cit, tom I, s. 43
4 J.S. Mill, op. cit., tom I, s. 44
5 J.S. Mill, op. cit., tom I, s. 46
6 w sensie dysjunktywnym
7 J.S. Mill, op. cit., tom I, s. 49
3 J.S.

2

Po przedstawieniu tego podziaªu, mo»emy zaprezentowa¢ stanowisko Milla,

Stanowisko w naszym sporze. Jest ono dosy¢ intuicyjne i mówi, »e imiona wªasne
Milla nie s¡ wspóªoznaczaj¡ce. Argumentacja jest nast¦puj¡ca: co prawda zwykle istnieje powód, dla którego nadaje si¦ tak¡ nazw¦, a nie inn¡. Np. Jan
mo»e otrzyma¢ imi¦ po ojcu, a miasto Dartmouth bierze sw¡ nazw¦ od tego,
»e le»y u uj±cia rzeki Dart. Tym niemniej, po nadaniu tej nazwy, owa przyczyna przestaje mie¢ znaczenie. Nie jest cz¦±ci¡ znacznie sªowa Jan, to, »e kto±
kto nosi takie imi¦ miaª ojca Jana. Podobnie rzecz ma si¦ z miastem Dartmouth  gdyby bieg rzeki si¦ zmieniª, nazwa miasta pozostaªaby.
Imiona wªasne s¡ przywi¡zane do przedmiotów samych przez
si¦ i nie s¡ zale»ne od tego, czy trwa jaka± cecha danego przedmiotu.8
oraz
Imi¦ wªasne jest tylko znakiem, pozbawionym znaczenia, jaki
ª¡czymy w naszym umy±le z ide¡ przedmiotu, na to, by±my mogli
my±le¢ o tym wªa±nie przedmiocie indywidualnym, gdy nasze oczy
spotykaj¡ ten znak albo gdy on zjawia si¦ w naszych my±lach. [...]
daje ono nam mo»no±¢ wyró»ni¢ dany przedmiot, gdy o nim jest
mowa.9
Istotne jest to, »e Mill, podobnie jak pó¹niej Frege, mówi o ª¡czeniu znaku
w umy±le z ide¡ przedmiotu. Stanowisko to bowiem b¦dzie zanegowane przez
Howarda Wettsteina poprzez odrzucenie kartezja«skiej ontologi, która le»y
u jego podstaw.

2.2 Gottlob Frege

IdenStanowisko Gottloba Fregego stoi w opozycji do stanowiska Milla. Zotyczno±¢ staªo ono wyra»one w pracy Sens i znaczenie 10 . Zaczyna si¦ ona od rozwa»a« nad relacj¡ identyczno±ci  Fregego zastanawia fakt, czy jest ona relacj¡
pomi¦dzy przedmiotami, czy te» znakami przedmiotów. Je±li byªby to relacja pomi¦dzy przedmiotami, to zdania a = a oraz a = b miaªyby t¦ sam¡
warto±¢ poznawcz¡, a sytuacja niejednokrotnie jest zupeªnie inna:
Odkrycie, »e co ranka wschodzi nie nowe Sªo«ce, lecz zawsze
to samo, byªo chyba jednym z najdonio±lejszych w astronomii.
Jeszcze dzi± ponowne rozpoznanie jakiej± maªej planety lub komety nie zawsze jest spraw¡ oczywist¡.11
8 J.S.

Mill, op. cit., tom I, s. 52
Mill, op. cit., tom. I, s. 56
10 G. Frege, Sens i znaczenie, op. cit.
11 G. Frege, op. cit., s. 60
9 J.S.

3

Je±li natomiast a = b wyra»a pewien stosunek pomi¦dzy znakami, to mówi
ono co± wyª¡cznie o naszej symbolice, a nie o ±wiecie, w którym »yjemy. Aby
prezentowane zdanie niosªo faktyczn¡ warto±¢ poznawcz¡, ró»nica mi¦dzy
tymi znakami musi polega¢ na sposobie, w jaki przedmiot, do którego one si¦
odnosz¡, jest dany. Jako przykªad Frege podaje:
Niech proste a, b, c ª¡cz¡ wierzchoªki trójk¡ta ze ±rodkami przeciwlegªych boków. Punkt przeci¦cia prostych a i b jest wtedy to»samy z punktem przeci¦cia prostych b i c. Mamy wi¦c dwa ró»ne
oznaczenia tego samego punktu, przy czym nazwy te [...] wskazuj¡ zarazem sposób, w jaki przedmiot jest dany.12
Dalej za± padaj¡ sªynne fragmenty, które byªy tak szeroko dyskutowane i krytykowane przez wielu lozofów:
W naszym przykªadzie wyra»enie punkt przeci¦cia prostych
a i b oraz punkt przeci¦cia prostych b i c miaªyby wprawdzie
to samo znaczenie, ale nie ten sam sens13 . Podobnie Gwiazda
Wieczorna i Gwiazda Poranna miaªyby to samo znaczenie, ale
nie ten sam sens.
Dalszy fragment z caª¡ jasno±ci¡ wyra»a stanowisko Fregego w naszym
Stanowisko sporze:

Fregego

Co do sensu prawdziwych imion wªasnych  jak Arystoteles  zdania mog¡ si¦ co prawda ró»ni¢. Mo»na np. przyjmowa¢
tu za sens  ucze« Platona i nauczyciel Aleksandra Wielkiego.
Kto tak czyni, ten ª¡czy ze zdaniem Arystoteles pochodziª ze
Stagiry inny sens ni» kto±, kto przyjmuje tu za sens: nauczyciel
Aleksandera wielkiego pochodz¡cy ze Stagiry.14
Zatem Frege, w przeciwie«stwie do Milla, przypisuje nazwom wªasnym konotacj¦. Co dzi¦ki temu uzyskuje? Otó» mo»e on, po pierwsze, wyja±ni¢,
dlaczego zdania postaci a = b maj¡ dla nas warto±¢ poznawcz¡. Je±li dwie
nazwy odnosz¡ si¦ w inny sposób od tej samej denotacji, to dowiadujemy si¦,
»e pomimo tej ró»nicy obiekt jest jeden. Druga zaleta, o której Frege wyª¡cznie nadmienia (rozwinie j¡ Russell), dotyczy kontekstów intensjonalnych15 :
12 G.

Frege op. cit., s. 61
Fregego ró»ni si¦ od terminologii przyj¦tej w tej pracy. Fregowskie znaczenie jest tutaj nazywane denotacj¡, natomiast sens to znaczenie oraz sposób danie
14 G. Frege, op. cit., s. 62 [podkre±lenie moje  A.P.]
15 Przez konteksty intensjonalne b¦d¦ rozumiaª w tej pracy wyra»enia zawieraj¡ce
zwroty: wierzy, »e, s¡dzi, »e, w przeciwie«stwie do kontekstów epistemicznych: wie,
»e oraz modalnych mo»liwe, »e, konieczne, »e, chocia» one równie» zaliczaj¡ si¦ do
kontekstów intensjonalnych.
13 Terminologia
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Je»eli w zdaniu zast¡pimy jeden wyraz innym o tym samym
znaczeniu, cho¢ o innym sensie to nie mo»e to wpªyn¡¢ na znaczenie zdania. Jest natomiast jasne, »e zmieni si¦ my±l. My±l zdania
Gwiazda Poranna jest ciaªem o±wietlonym przez Sªo«ce ró»ni
si¦ od my±li zdania Gwiazda Wieczorna jest ciaªem o±wietlonym przez Sªo«ce. Kto nie wierzy, »e Gwiazda Wieczorna jest
Gwiazd¡ Porann¡, ten jedn¡ z tych my±li mo»e uzna¢ za prawdziw¡, a drug¡ za faªszyw¡.16

Konteksty
Frege sugeruje zatem, »e zdania postaci: (1)  A wierzy, »e x jest z  oraz
intensjo- (2) A wierzy, »e y nie jest z , gdzie x i y , to dwie nazwy wªasne posiadanalne j¡ce t¦ sam¡ denotacj¦, mog¡ by¢ jednocze±nie prawdziwe i »e jego teoria

poprawienie wyja±nia dlaczego tak si¦ dzieje  nazwa x w (1) nie mo»e by¢
zast¡piona przez nazw¦ y ze zdania (2), poniewa» w ró»ny sposób odnosz¡
si¦ do swojej denotacji. Teoria Fregego nie stara si¦ jednak wyja±ni¢ w »aden
sposób problemu zasygnalizowanego przez Mill, wyra»onego w przykªadzie
z miastem Dartmouth.

2.3 Bertrand Russell
Co prawda dwa przeciwstawne stanowiska w naszym sporze zostaªy zarysowane, nie mo»emy jednak pomin¡¢ stanowiska Bertrand Russell'a, wyra»onego w artykule Denotowanie 17 oraz Deskrypcje 18 gdy» Kripke w swoim
artykule odnosiª si¦ równie» do jego pogl¡dów. Ponadto Russell wyra¹nie
zaznaczyª, »e jego stanowisko posiada przewag¦ nad innymi, wªa±nie w kontekstach intensjonalnych.
Aby móc zrozumie¢ stanowisko Russell'a, trzeba przedstawi¢ jego teoDeskrypcje ri¦, dotycz¡c¡ deskrypcji okre±lonych. Pod tym poj¦ciem u Russell'a kryj¡
okre±lone sie zwroty postaci: a man, some man, any man, all man, the present
King of England 19 . Russell wyja±nia ich znaczenie wprowadzaj¡c niedeniowalne poj¦cie zmiennej, za± wyra»enie C(x), w którym wyst¦puje zmienna x
to s¡d logiczny. Nast¦pnie z wykorzystaniem zwrotu C(x) jest zawsze prawdziwe deniuje poj¦cia takie jak: wszystko, nic, co±. Np. C(wszystko) znaczy
C(x) jest zawsze prawdziwe.
Nie b¦d¦ szczegóªowo referowaª wszystkich przypadków, gdy» nie ma na to
miejsca. To co jest dla nas wa»ne mo»na wyrazi¢ w przykªadzie, dzi¦ki któremu rozwi¡zuje on problem wyra»e«, które nie posiadaj¡ denotacji. Kiedy
16 G.

Frege, op. cit., s. 68
Russell Denotowanie, op. cit.
18 B. Russell Deskrypcje, [w:] J. Pelc (red.) Logika i j¦zyk, Warszawa 1967
19 B. Russell Denotowanie, op. cit., s. 253
17 B.
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bowiem próbujemy odpowiedzie¢ na pytanie: Czy obecny król Francji jest
ªysy stajemy przed problemem  o czym wªa±ciwie mówi to zdanie? Je±li
przyjmiemy, »e jest jaki± byt, o którym ono mówi, to b¦dziemy mieli nielada problem z jego identykacj¡. Je±li natomiast uznamy, »e takowy byt nie
istnieje, staniemy przed inn¡ trudno±ci¡  nie b¦dziemy mogli odpowiedzie¢
na pytanie, czy zdanie Obecny król Francji jest ªysy jest prawdziwe czy
faªszywe. Skoro bowiem nie istnieje nic takiego, jak podmiot tego zdania, to
w jaki sposób mo»emy rozstrzygn¡¢ jak¡ posiada ono warto±¢ logiczn¡.
Russell proponuje, by nie ulega¢ zªudzeniu, »e wyra»enie obecny król Francji jest zwrotem jednostkowym (tzn. mówi o jakim± konkretnym przedmiocie, jak np. wyraz ten ). Uwa»a on, »e zdanie Obecny król Francji jest ªysy
jest koniunkcj¡ trzech zda«:
1. Istnieje jaki± x, które jest królem Francji.
2. Je±li to co± istnieje, to jest jedyne  tzn. dla ka»dego obiektu y , je±li y
jest królem Francji, to x = y .
3. To co± jest ªyse.
Zatem w przypadku naszego pytania, mo»emy w prosty sposób odpowiedzie¢,
»e jest ono faªszywe. Natomiast w przypadku jego przeczenia, wyst¦puje
pewna dwuznaczno±¢, gdy» przeczenie to (Nieprawda, »e obecny król Francji
jest ªysy.) mo»e by¢ interpretowane na dwa sposoby:
1. Obecny król Francji nie jest ªysy.  jest to zdanie faªszywe, gdy»
zawiera koniunkcj¦ zda« przedstawionych wcze±niej, przy czym zdanie
(3) jest zamienione na zdanie To co± nie jest ªyse.
2. Nie istnieje nic takiego co byªoby królem Francji i byªoby ªyse. 
zdanie to jest prawdziwe, gdy» poprawnie orzeka nieistnienie czego±.

Konteksty
To co jest interesuj¡ce w teorii Russell'a z naszego punktu widzenia, to
intensjo- nast¦puj¡ce dwa fragmenty:
nalne
[...] Je»eli a jest identyczne z b, to cokolwiek jest prawd¡ o jednym z nich, jest te» prawd¡ o drugim, oraz ka»de z tych dwóch
mo»na podstawi¢ na miejsce pozostaªego w dowolnym s¡dzie logicznym, nie zmieniaj¡c przez to prawdziwo±ci ani faªszywo±ci
owego s¡du. Otó» Jerzy IV pragn¡ª si¦ dowiedzie¢, czy Scott jest
autorem Waverleya; i faktycznie Scott jest autorem Waverleya.
Mo»emy podstawi¢ Scott na miejsce autor Waverleya i tym
samy dowie±¢, »e Jerzy IV pragn¡ª si¦ dowiedzie¢, czy Scott jest
6

Scottem. A jednak zainteresowanie prawem identyczno±ci trudno
przypisa¢ pierwszemu d»entelmenowi Europy.20

Nazwy
Zatem, podobnie jak Frege, Russell uwa»a, »e jego teoria jest w stanie
wªasne rozstrzygn¡¢ problem zast¦powania zwrotów deskrypcyjnych w kontekstach
intensjonalnych. Ale wa»niejszy jest nast¦puj¡cy fragment:

I tak, gdy pytamy, czy istniaª Homer, to sªowa Homer u»ywamy jako skróconej deskrypcji: mo»emy je zast¡pi¢ np. sªowami:
the author of the Iliad and the Odyssey. Takie same uwagi
stosuj¡ si¦ do prawe wszystkich u»y¢ tego, co robi wra»enie imion
wªasnych.21
Zatem wszystko co robi wra»enie imion wªasnych, jest w rzeczywisto±ci
skrótem deskrypcji. A co z tym idzie, koniunkcj¡ pewnych zwrotów, które
sªu»¡ do identykacji tego indywiduum. Stanowisko to faktycznie nie odbiega
zanadto od stanowiska Fregego, przynajmniej w tym wzgl¦dzie, który jest dla
nas interesuj¡cy.

3 Krytyka Kripkego
Rozwi¡zanie zaproponowane przez Fregego i Russell'a, byªo krytykowane
Stanowisko na wiele sposobów22 . Ciekawe rozwi¡zanie tego problemu, na korzy±¢ Milla,
Kripkego zaprezentowaª Saul Kripke w sªynnej ksi¡»ce Nazywanie a konieczno±¢ 23 ,
odwoªuj¡c si¦, do wprowadzonej przez siebie kategorii s¡dów koniecznych
a posteriori. Tym niemniej rozwi¡zywaªo ono wyª¡cznie ów problem w kontekstach modalnych a nie intensjonalnych. Jak widzimy w przytoczonych
fragmentach tekstów ¹ródªowych, zarówno Frege jak i Russell, twierdzili,
»e ich rozwi¡zanie jest przydatne, gdy» wyja±nia kªopoty, jakie rodzi teoria
Milla w kontekstach intensjonalnych. Zatem teoria Kripkego, cho¢ interesuj¡ca, wydaje si¦ niekompletna. Zauwa»yª to sam Kripke i w pracy A Puzzle
about Belief 24 staraª si¦ pokaza¢, dlaczego prawdopodobnie »adna teoria,
równie» Fregego i Russell'a (sic!), nie radzi sobie z tymi kontekstami. Postaram si¦ zatem zreferowa¢ argumentacj¦ Kripkego oraz przedstawi¢ wªasne
rozwi¡zanie tego problemu.
20 B.

Russell, Denotowanie, op. cit., s. 262
Russell, Deskrypcje, op. cit., s. 293
22 m. in. przez P. F. Strawsona, J. Searla.
23 S. A. Kripke, Nazywanie a konieczno±¢, przeª. B. Chwede«czuk, Warszawa 1988
24 S. A. Kripke A Puzzle about Belief, op. cit.
21 B.
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Zasada
Kripke zauwa»a, »e je±li przyj¦liby±my teori¦ Milla, to nazwy wªasne,
podsta- które posiadaj¡ t¦ sam¡ denotacj¦, mogliby±my wymienia¢ we wszelkich zdawialno±ci niach, nie tylko z zachowaniem warto±ci logicznej, ale równie» ze ±cisªym
zachowaniem tre±ci takiego zdania:

If a strict Millian view is correct [...], it would appear that
proper names of the same thing are everywhere interchangeable
not only salva veritate but even salva signicatione.25
Stanowisko to jest oczywi±cie sprzeczne z pogl¡dami Fregego i Russell'a, gdy»
jak wiadomo, deskrypcje okre±lone, które wedªug nich ukrywaj¡ si¦ równie»
za nazwami wªasnymi, nie speªniaj¡ nawet sªabszego warunku (tzn. nie zachowuj¡ warto±ci logicznej zdania) i to ju» w kontekstach modalnych:
It is well known that substitution of coreferential descriptions
in simple sentences (without operators), on any reasonable conception of `content', can alter the content of such a sentence. In
particular, the modal value of a sentence is not invariant under
changes of coreferential descriptions[...]26
Zatem, je±li stanowisko Fregego i Russell'a jest poprawne, nazwy wªasne nie
mogªyby by¢ zamieniane w kontekstach intensjonalnych bez zaburzenia ich
warto±ci logicznej, a co dopiero wyra»anej tre±ci. Wydaje si¦, »e tak jest
w istocie:
It has seemed even more obvious that codesignative proper
names are not interchangeable in belief contexts and epistemic
contexts. Tom, a normal speaker of the language, may sincerely
assent to Tully denounced Catiline, but not to Cicero denounced Catiline. He may even deny the letter. And his denial is
compatible 27 with his status as a normal English speaker who satises normal criteria for using both `Cicero' and `Tully' as names
25 ibid., s. 877 Je±li stanowisko Milla jest poprawne [...], okazaªoby si¦, »e nazwy wªasne
tej samej rzeczy, s¡ zamienne w ka»dym kontek±cie, nie tylko z zachowaniem warto±ci
logicznej, lecz równie» z zachowaniem znaczenia [tªumaczenie wªasne, zarówno tutaj, jak
i w pozostaªych cytatach].
26 ibid., s. 878, Powszechnie wiadomo, »e podstawienie jednej deskrypcji, za inn¡ posiadaj¡c¡ t¦ sam¡ denotacj¦, w prostym zdaniu (pozbawionym operatorów), odwoªuj¡c si¦
do jakiejkolwiek rozs¡dnej koncepcji tre±ci [zdania], mo»e zmieni¢ tre±¢ tego zdania.
W szczególno±ci za±, warto±¢ modalna zdania, nie jest odporna na zamian¦ jednej deskrypcji na inn¡, posiadaj¡c¡ t¦ sam¡ denotacj¦.
27 podkre±lenie moje - A.P.
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for the famed Roman [...]28

Problem

Wracaj¡c jednak do gªównej my±li  podkre±liªem fakt, »e Kripke uznaje
Toma za kompetentnego u»ytkownika j¦zyka. Wydaje mi, si¦, »e rodzi to problem, o którym szczegóªowo napisz¦ jednak, po przedstawieniu argumentacji
Kripkego. Tym niemniej, ustalenie czy Tom jest kompetentym u»ytkownikiem j¦zyka, nie wydaje si¦ tak proste, jak sugeruje to Kripke.
Kripke dostrzega jednak inny, powa»ny problem, który wyst¦puje w przypadku zaakceptowania stanowiska Fregego-Russell'a. Przyj¦cie ich stanowiska
powoduje, »e musimy przysta¢ na koncepcj¦, wedªug której nazwy wªasne s¡
przywi¡zane wyª¡cznie do j¦zyków prywatnych poszczególnych u»ytkowników... j¦zyka:
All this appears at rst blush to be powerful support for the
view of Frege and Russell that in general names are peculiar to
idiolects, with `senses' depending on the associated `identifying
descriptions'.29
Trudno w tym miejscu mówi¢ o jakim± wspólny j¦zyku  z tego te» wzgl¦du
Kripke formuªuje pierwszy powa»ny zarzut przeciwko tej teorii. Twierdzi on,
»e nie mo»na wyrazi¢ stwierdzenia, »e pewne osoby nie s¡ ±wiadome tego,
»e Cyceron i Tuliusz to nazwy odnosz¡ce sie do tej samej osoby, gdy»
w nasze idiolekty ró»ni¡ si¦, w szczególno±ci, je±li we¹miemy pod uwag¦
wªa±nie te nazwy. Zatem mo»na powiedzie¢, »e my (którzy uznajemy, »e
Cyceron i Tuliusz to ta sama osoba) oraz Tom, mówimy w innym j¦zyku.
Zatem, konkluduje Kripke, nie jest jasne, czy pora»ka w zastosowaniu zasady
podstawiania implikuje pewn¡ ró»nic¦ w sensie:
[...] is it denitely so clear that failure of interchangeability in
belief contexts implies some dierence of sense?30
Ostatecznie Kripke uznaje, »e rozwi¡zanie zaproponowane przez Fregego
i Russell'a nie wyja±nia fenomenu kontekstów intensjonalnych:
28 ibid.,

s. 879, Wydaje si¦ zatem jeszcze bardziej oczywiste, »e nazwy wªasne posiadaj¡ce t¦ sam¡ denotacj¦, nie s¡ zamienne w kontekstach wyra»aj¡cych przekonania oraz
epistemicznych. Tom, zwykªy u»ytkownik j¦zyka [polskiego] mógªby szczerze zgodzi¢ si¦
ze zdaniem Tuliusz oskar»yª Katylin¦, ale nie z Cyceron oskar»yª Katylin¦. Mógªby
nawet zaprzeczy¢ temu drugiemu. I to przeczenie jest zgodne z jego statusem jako poprawnego u»ytkownika j¦zyka polskiego, który speªnia zwykªe kryteria u»ycia zarówno
Cyceron i Tuliusz jako nazw tego znanego Rzymianina.
29 ibid., s. 881, Wszystko to wydaje si¦ mocno wspiera¢ pogl¡d Fregego i Russell'a,
»e w ogólno±ci nazwy s¡ specyczne dla idiolektów, z sensami zale»nymi od zwi¡zanych
z nimi deskrypcjami identykuj¡cymi.
30 ibid., s. 882, czy zatem jest tak jasne, »e pora»ka w podstawianiu [nazw wªasnych]
w kontekstach wyra»aj¡cych przekonania, implikuje ró»nic¦ w sensie [tych nazw]?
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[...] the view under consideration does not in fact account for
the phenomena it seeks to explain.31

3 zasady

Kripke bardzo szczegóªowo omawia ten problem, na co my tutaj nie mamy
miejsca. Istotne jest dla nas jednak to, co zarzuca on pogl¡dowi FregegoRussell'a. Otó» uwa»a on, »e to nie teoria Milla, dotycz¡ca nazw wªasnych
odpowiedzialna jest za powstaªe problemy. Owszem, problemy powstaj¡, ale
odpowiedzialne za nie jest sam kontekst intensjonalny, który zostaª u»yty do
przedstawienia owego problemu. Kripke porównuje to z problemem matematycznym  zaªó»my, »e kto± chciaªby wykaza¢ niepoprawno±¢ jakiego± twierdzenia w topologii, odwoªuj¡c si¦ do nieograniczonego schematu wyró»niania
z teorii Fregego. Jasne jest, »e to nie owe twierdzenie, ale ów schemat prowadzi do sprzeczno±ci. Jak bowiem wykazaª Russell, sam ów schemat, prowadzi
do sprzeczno±ci. Rol¦ schematu wyró»niania, w prezentowanym przypadku
przyj¡ªby na siebie ów kontekst intensjonalny.
Aby wykaza¢, »e to nie teoria Milla, a sam kontekst intensjonalny jest
wszystkiemu winien Kripke wprowadza kilka zasad, które stara si¦ skonstruowa¢ w ten sposób, aby mo»na je byªo uzna¢ za oczywiste. Pierwsz¡
z nich jest zasad dyskwotacji. Gªosi ona co nast¦puje:
If a normal English speaker, on reection, sincerely assents to
`p', then he believes that `p'.32
Nast¦pna zasada (wzmocniona zasad dyskwotacji ), ró»ni si¦ od poprzedniej
tym, »e nie wyst¦puje w niej implikacja, lecz równowa»no±¢, zatem nie b¦d¦
przytaczaª jej w szczegóªach. Trzecia zasada dotyczy tªumaczenia z jednego
j¦zyka na inny (zasada translacji ):
If a sentence of one language expresses a truth in that language, then any translation of it into any other language also
expresses a truth (in that other language).33
Wydaje si¦, »e konieczne jest tutaj dodanie zastrze»enia, »e zdanie to nie
mówi nic o j¦zyku, w którym jest wyra»ane. Wtedy bowiem istnieje doprawdy
niewielkie prawdopodobie«stwo, »e zdanie to zachowa prawdziwo±¢  np.:
1. The language of this sentence is English.  jest to zdanie prawdziwe.
2. J¦zyk, w którym wyra»one jest to zdanie to angielski.  jest to zdanie
faªszywe.
31 ibid.,

s. 882, rozpatrywany pogl¡d nie wyja±nia zatem problemu, który stara si¦ rozwi¡za¢.
32 ibid., s. 885, Je±li zwykªy u»ytkownik j¦zyka angielskiego (polskiego), po zastanowieniu si¦, szczerze przyznaje, »e p, to wierzy on, »e p.
33 ibid., s. 887, Je±li zdanie pewnego j¦zyka, wyra»a prawd¦ w tym j¦zyku, to ka»de
tªumaczenie tego zdania na inny j¦zyk, równie» wyra»a prawd¦ (w tym innym j¦zyku).
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3.1 Kontrprzykªad Kripkego

John
Po wprowadzeniu tych trzech, wydawaªoby si¦, oczywistych zasad, Kripke
w Anglii przedstawia nast¦puj¡cy przykªad: Wyobra¹my sobie, »e pewien czªowiek 

John
w Polsce

Konkluzja

John34  gdy mieszkaª w Anglii sªyszaª zdanie (4)Warsaw is pretty. By¢
mo»e nawet sam doszedª do niego, po zobaczeniu kilku przepi¦knych zdj¦¢,
okolic warszawskiej starówki, itp. Zatem, korzystaj¡c z zasady dyskwotacji
mo»emy wywnioskowa¢, »e (5)John wierzy, »e Warszawa jest pi¦kna. Rzecz
jasna zdanie to wyra»amy w j¦zyku polski, ale zostaªo ono wywnioskowane,
na podstawie zdania w j¦zyku angielskim  Warsaw is pretty, faktu, »e John
uznaje to zdanie oraz zastosowania zasady translacji. Poniewa» mówi on po
angielsku nie mo»emy zakªada¢, »e nie zna on nazwy Warsaw. By¢ mo»e wie
on, »e jest to stolica Polski, by¢ mo»e nie. Nie jest to dla nas istotnie. Wa»ne
natomiast jest, »e uznaje on to zdanie.
Przypu±¢my teraz, »e John, z powodów bli»ej nieokre±lonych, musiaª opu±ci¢ Angli¦ i jako uchod¹ca dostaª si¦ do Polski. Oczywi±cie John nie znaª
wcze±niej polskiego, natomiast teraz uczy si¦ go metod¡ bezpo±redni¡  rozmawiaj¡c z lud¹mi, którzy s¡ wokóª niego. Przypadek byª na tyle dziwny,
»e John znalazª si¦ wªa±nie w Warszawie. Traª on jednak do dzielnicy, która
okazaªa si¦ wyj¡tkowo ohydna. Zatem, kiedy John nauczyª si¦ dostatecznie
j¦zyka polskiego stwierdziª on eufemistycznie: (6)Warszawa nie jest pi¦kna.
Co jednak jest najwa»niejsze, nie wie on nadal, »e miasto o którym wcze±niej
mówiª Warsaw to to samo miasto, które nazywa obecnie Warszawa. Zatem
nadal bez zastrze»e« zgadza si¦ na twierdzenie: Warsaw is pretty, z drugiej
za± strony: Warszawa nie jest pi¦kna. Odwoªuj¡c si¦ do tego drugiego zdania, korzystaj¡c z zasady dyskwotacji, mo»emy wywnioskowa¢, »e: (7)John
wierzy, »e Warszawa nie jest pi¦kna.
Zestawiaj¡c ze sob¡ zdania (5) i (7) dochodzimy do wniosku, »e John
»ywi sprzeczne przekonania! Co wi¦cej, je±li zastosujemy wzmocnion¡ zasad¦
dyskwotacji, to osi¡gniemy sprzeczno±¢ we wªasnych pogl¡dach, gdy» z jednej strony: (8) John wierzy, »e Warszawa jest pi¦kna, a z drugiej: (9) John
34 Dostosowuj¦

przykªad Kripkego do tej pracy (pisanej przecie» po polsku), tak,
»e pierwszym j¦zykiem jest angielski, a drugim polski, w przeciwnym bowiem razie, powstaj¡ problemy z wielokrotn¡ translacj¡. W oryginale wyst¦puje j¦zyk francuski i angielski.
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nie wierzy, »e Warszawa jest pi¦kna!35 Rozumowanie Kripkego jest oczywi±cie du»o bardziej szczegóªowe. Ponadto kªadzie on nacisk na fakt, »e po
tym jak John nauczyª si¦ nowego j¦zyka, nie straciª on swoich wcze±niejszych
przekona«, itp. Uzyskuj¡c ten paradoks, Kripke konkluduje, »e to nie zasada
podstawialno±ci, czy te» zasada dyskwotacji s¡ sprawcami problemu, ale wªa±nie ów kontekst intensjonalny, do którego starano si¦ je zastosowa¢. Zatem,
pocz¡tkowy argument przeciw teorii Milla, obarczony jest podobnym bª¦dem,
jak ten w przywoªywanym twierdzeniu w topologii. To nie teoria Milla jest
bª¦dna, lecz przykªad, w którym chciano j¡ zastosowa¢ jest paradoksogenny.
Konteksty intensjonalne s¡ paradoksogenne!

4 Obecna propozycja
4.1 Bª¡d Kripkego

Kryteria
poprawno±ci
u»ycia

Czy rozumowanie Kripkego jest sªuszne? Czy w przedstawionym przykªadzie
nie wyst¦puje jaki± bª¡d, który mógªby go dyskwalikowa¢, a je±li tak, to czy
mówi on nam co± o naszym podstawowym problemie? B¦d¦ staraª si¦ pokaza¢, »e rozumowanie to obarczone jest bª¦dem, który jednak jest nietrywialny,
a przez to przybli»a nas do rozwi¡zania naszego podstawowego problemu.
Jak zauwa»yªem wcze±niej, Kripke twierdziª, »e nie ma w¡tpliwo±ci co
do tego, »e John jest kompetentym u»ytkownikiem j¦zyk, tzn. »e nie mamy
w¡tpliwo±ci co do tego, »e zna on u»ywane przez siebie sªowa. Uzasadniaª
on swoje twierdzenie tym, »e nie ró»ni si¦ on od innych u»ytkowników j¦zyka angielskiego, w zakresie znajomo±ci sªowa Warsaw. Je±li zatem »ywi
on podobne przekonania, jak inni u»ytkownicy j¦zyka angielskiego, gdy sªyszy
wyraz Warsaw, to wydaje si¦, »e faktycznie speªnia odpowiednie kryteria
u»ycia tego sªowa. Tutaj jednak pojawia si¦ zasadniczy dla nas problem - jakie
s¡ owe kryteria i czy nie zmieniaj¡ si¦ one, gdy John opuszcza Angli¦? Twierdz¦, »e zachodz¡ dwa, znacz¡co ró»ne przypadki, w których mo»emy mówi¢,
»e kto± jest kompetentym u»ytkownikiem j¦zyka. Otó» pierwszy przypadek
dotyczy sytuacji, gdy osoba u»ywaj¡ca jakiego± sªowa, nie ma bezpo±redniego kontaktu z jego denotacj¡. Taka sytuacja wyst¦puje, gdy denotacja ju»
nie istnieje lub jest nieosi¡galna w zyczny sposób. Zachodzi ona gdy mowa
jest np. o Arystotelesie czy odlegªym obiekcie astronomicznym, którego nie
mo»na dostrzec przez teleskopy b¦d¡ce w posiadaniu ludzi, cho¢ jego istnienie jest postulowane przez astronomów, którzy dodatkowo ochrzcili go pewn¡
nazw¡ wªasn¡ (sytuacja ta zdarzyªa si¦ co najmniej raz w astronomii, gdy
35 ibid.,

s. 891 - 895
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postulowano istnienie Plutona). Gdyby John nigdy nie opu±ciª Anglii, denotacja sªowa Warsaw, byªaby dla niego niedost¦pna, zatem podpadaªaby
pod ten przypadek. Drugi przypadek zachodzi natomiast, gdy u»ytkownik
ma bezpo±redni, zyczny kontakt z denotacj¡ danej nazwy.
W pierwszym wypadku kryterium poprawnego u»ycia b¦dzie obejmoPoprawno±¢ waªo wyª¡cznie pewne twierdzenia, które u»ytkownik mo»e gªosi¢ na temat
werbalna danej nazwy. Mo»emy je nazwa¢ kryterium poprawno±ci werbalnej u»ycia nazwy. Powstaje pytanie  jak odró»ni¢ sytuacj¦, w której u»ytkownik bª¦dnie
u»ywa danej nazwy, od sytuacji w której u»ytkownik »ywi bª¦dne przekonania, na temat desygnatu tej nazwy. Pytanie to jest wysoce nietrywialne.
Wydaje si¦, »e tym co odró»nia bª¦dne u»ycie od bª¦dnych przekona«, s¡
powszechnie uznawane twierdzenia u»ytkowników danego j¦zyka, zawieraj¡ce dan¡ nazw¦ jako podmiot, przy czym musz¡ by¢ one zgodne z ustaleniami specjalistów.36 Jako przykªad we¹my Arystotelesa  zaªó»my, »e kto±
wypowiada zdanie (10)Arystoteles »yª w o±wieceniu. Poniewa» twierdzenie Arystoteles »yª w staro»ytno±ci nale»y do zbioru powszechnie uznawanych twierdze«, w których wyst¦puje nazwa Arystoteles, to mo»emy uzna¢,
»e osoba, która wypowiedziaªa zdanie (10) nie u»ywa jej w sposób poprawny.
Innymi sªowy nie jest kompetentnym u»ytkownikiem j¦zyka, je±li chodzi o nazw¦ Arystoteles. Je±li natomiast twierdzi ona, »e (11)Arystoteles napisaª
Obron¦ Sokratesa, to mo»emy uzna¢, »e myli si¦ ona, co do pewnych faktów na jego temat, aczkolwiek nie dostrzegamy w tym wypadku, bª¦dnego
u»ycia, oczywi±cie przy zaªo»eniu, »e nie twierdzi ona równocze±nie np. (10)
lub nie zgadza si¦ z innym twierdzeniem, które jest sprzeczne z powszechnie
»ywionymi przekonaniami. By¢ mo»e bezpieczniej byªoby powiedzie¢, »e jest
ona kompetentym u»ytkownikiem j¦zyka powszechnego, ale nie j¦zyka lozocznego. Kryterium to mogªoby zatem by¢ zrelatywizowane do j¦zyków fachowych.
Jestem ±wiadomy faktu, »e rozró»nienie to nie jest doskonaªe i mo»e istnie¢ wiele przypadków spornych, tym niemniej istniej¡ przypadki ewidentne.
We¹my pytanie, które zostaªo postawione w temacie tej pracy  je±li kto± nie
wiedziaª do tej pory, »e Hesperus to Gwiazda Wieczorna, to cho¢ mo»e on
wypowiedzie¢ zdanie Hesperus to nazwa wªasna i nie myli¢ si¦ w tym zakresie, to gdy wypowie on sªowa Hesperus byª wczoraj niezadowolony uznamy,
»e nie jest on kompetentym u»ytkownikiem nazwy Hesperus.
36 Przyjmuj¦

tutaj pogl¡d H. Putnama, wyra»ony w pracy Znaczenie i referencja, gªosz¡cy, »e w j¦zyku wyst¦puje swoisty podziaª pracy j¦zykowej i znaczenie przynajmniej
niektórych terminów, mo»e by¢ ustalone wyª¡cznie przez specjalistów z dziedziny do której dana nazwa nale»y.
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W drugim przypadku, podstawowym kryterium poprawno±ci u»ycia b¦-

Poprawno±¢ dzie rozpoznanie denotacji danej nazwy w bezpo±rednim do±wiadczeniu. Moempi- »emy je nazwa¢ kryterium poprawno±ci empirycznej u»ycia nazwy. Na przyryczna kªad  je±li kto± twierdzi, »e zna Aleksandra Kwa±niewskiego i wymienia

Bª¡d

nawet kilka powszechnie znanych faktów zwi¡zanych z jego osob¡ (tzn. speªnia kryterium poprawno±ci werbalnej), ale nie rozpoznaje go w bezpo±rednim
spotkaniu (oczywi±cie w sytuacji, gdy warunki do rozpoznania s¡ poprawne,
tzn. inni u»ytkownicy j¦zyka rozpoznaj¡ go  chodzi mi o wykluczenie sytuacji, gdy spotkanie to odbywa si¦ np. na balu przebiera«ców), to uznajemy,
»e nie jest on kompetentym u»ytkownikiem nazwy Aleksander Kwa±niewski. Warunek poprawno±ci empirycznej jest o wiele silniejszy, ni» warunek
poprawno±ci werbalnej, ale mo»e on by¢ u»yty jedynie w przypadku, gdy istnieje mo»liwo±¢ bezpo±redniego, empirycznego rozpoznania denotacji danej
nazwy.
Warto zatem zauwa»y¢, »e je±li kto± speªnia wyª¡cznie kryterium poprawno±ci werbalnej, a istnieje zyczna mo»liwo±¢ speªnienia kryterium poprawno±ci empirycznej, twierdzenie, »e kto± jest kompetentnym u»ytkownikiem
j¦zyka nie jest caªkowicie uzasadnione. Jest ono niew¡tpliwie dobrym przybli»enie i w wi¦kszo±ci przypadków wªa±nie nim si¦ kierujemy, gdy chcemy
zbada¢, czy kto± poprawnie u»ywa danej nazwy. Tym niemniej, kiedy okazuje
si¦, »e kto± nie speªnia kryterium poprawno±ci empirycznej, uznajemy, »e nasze przekonania, co do tej osoby byªy bª¦dne. Nie zapominajmy bowiem,
»e nazwy wªasne, z czym zgadzaj¡ si¦ obie strony sporu, sªu»¡ w pierwszym rz¦dzie do ustalenia odniesienia pewnych wyra»e«. Zatem, je±li kto±
nie rozpoznaje owego odniesienia, a u»ywa wyra»e« zawieraj¡cych te nazwy,
to wyra¹nie dostrzegamy jego niekompetencj¦ j¦zykow¡.
Wracaj¡c do przykªadu Kripkego  widzimy zatem, »e John, gdy przyje»d»a do Polski, nie speªnia kryterium poprawno±ci empirycznej, gdy» gdyby
kto± zapytaª go: The place we are now  is that Warsaw? albo Czy to miasto, w którym teraz jeste±my nazywacie po angielsku Warsaw?, a on zaprzeczyªby, to uznaliby±my, »e pomimo »ywienia pewnych poprawnych przekona« na temat Warszawy, John nie jest kompetentym u»ytkownikiem terminu Warsaw. Oczywi±cie, z drugiej strony jest on kompetentym u»ytkownikiem nazwy Warszawa, gdy» nie ma w¡tpliwo±ci co do tego, »e odpowie
on twierdz¡co na pytanie: Czy miasto, w którym teraz si¦ znajdujemy, to
Warszawa. Je±li zatem John nie jest kompetentnym u»ytkownikiem nazwy
Warsaw, nie dziwi nas fakt, »e jego przekonania zawieraj¡ce t¦ nazw¦ jako
podmiot s¡ niespójne. Prowadzi to nas do wniosku, »e Kripke nie uwzgl¦dniª
bardzo wa»nego zaªo»enia, w sformuªowanej przez siebie zasadzie dyskwotacji.
Otó» powinno si¦ w niej znale¹¢ zaªo»enie, »e osoba, która zgadza si¦ z ja14

kim± twierdzeniem, jest kompetentnym u»ytkownikiem wszelkich nazw, które
wyst¦puj¡ w tym twierdzeniu, w najsilniejszym mo»liwym sensie (tzn. je±li
mo»e speªni¢ kryterium poprawno±ci empirycznej, to musi je speªni¢). Przy
tak zmodykowanej zasadzie dyskwotacji dochodzimy jedynie do wniosku,
»e John wierzy, »e Warszawa nie jest pi¦kna. Zatem nie mamy do czynienia
z paradoksem. Je±li za± chodzi o zasad¦ translacji, to mo»emy uzna¢, »e tutaj
równie» potrzebne jest podobne ograniczenie, zwi¡zane z kompetencj¡ u»ytkownika  je±li tªumaczenie zachowuje prawdziwo±¢, to jest poprawne, ale
przy zaªo»eniu, »e nazwy wªasne w wersji pierwotnej i przekªadzie s¡ znane
na tym samym poziomie, tzn. w obu przypadkach speªniane jest kryterium
poprawno±ci werbalnej albo poprawno±ci empirycznej.

4.2 Proponowane rozwi¡zanie
Tyle na temat bª¦du Kripkego. Drugie pytanie dotyczy tego, czy dzi¦ki dostrze»eniu tego bª¦du, przybli»yli±my si¦ do rozwi¡zania naszego podstawowego problemu  czyli odpowiedzenia na pytanie, czy nazwy wªasne co± konotuj¡, a je±li nie, to w jaki sposób rozwi¡za¢ problem postawiony przez
Fregego i Russell'a.
Propozycja jest nast¦puj¡c  stwierdzenia postaci Hesperus to Phosphorus s¡ w gruncie rzeczy trywialne, cho¢ u»ytkownicy j¦zyka mog¡ tego nie
dostrzega¢. Wynika to z faktu, »e ich kompetencja j¦zykowa nie jest dostatecznie dobra, a nie z faktu, »e nazwy Hesperus i Phosphorus wspóªoznaczaj¡
(u»ywaj¡c terminologii Milla). Innymi sªowy  wyra»enia takie w rzeczywisto±ci mówi¡ o naszej symbolice, a nie o ±wiecie. Zdawaªoby si¦, »e niepo»¡dan¡
konsekwencj¡ tego stanowiska, jest konkluzja, »e w rzeczywisto±ci, w przypadkach takich jak ten przytoczony, zanim nie ustalono to»samo±ci nazw Hesperus i Phosphorus, nie byªo kompetentnych u»ytkowników tych nazw,
a przecie» ich u»ywano! Co wi¦cej, w wi¦kszo±ci wypadków, zdania zawieraj¡ce te nazwy pozwalaªy komunikowa¢ pewne fakty na temat ich denotacji.
Czy jednak nazwiemy t¦ konsekwencj¦ niepo»¡dan¡? Z jednej strony nie ma
nic sprzecznego w twierdzeniu, »e w jakim± j¦zyku wyst¦puje pewna nazwa
wªasna i cho¢ jest szeroko u»ywana, to jednak nikt nie jest caªkowicie kompetentym jej u»ytkownikiem. Mo»e bowiem brakowa¢ ludzi, którzy specjalizuj¡
si¦ w okre±leniu jej odniesienia w ka»dych warunkach. Z drugiej strony, twierdzenie, »e wyra»enia zawieraj¡ce t¦ nazw¦, pozwalaªy komunikowa¢ pewne
fakty, nie jest dla nas kªopotliwe  w pewnych warunkach u»ywano jednej
nazwy, w innych drugiej.
Najwa»niejsze jest pytanie jak wygl¡daªa sytuacja, gdy pojawiª si¦ pierwszy kompetenty u»ytkownik tych nazw  astronom, który odkryª, »e obie
nazwy odnosz¡ si¦ do tego samego bytu. Gdyby zadaª on pytanie swoim
15
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wspóªobywatelom, wskazuj¡c na Wenus o wschodzie sªo«ce: Czy to hesperus?, to Przypuszczalnie usªyszaªby odpowied¹, »e nie. W takiej sytuacji
mógªby uzna¢, »e jego rozmówca nie jest kompetenty, w my±l kryterium poprawno±ci empirycznej. Mógªby dalej zapytywa¢: Dlaczego tak twierdzisz?
Czy nie mogªoby by¢ tak, »e ten obiekt to Hesperus? Czym argumentujesz
swoj¡ odpowied¹? Je±li usªyszaªby, »e Hesperus, to co± widzianego wyª¡cznie
wieczorem, to zacz¡ªby si¦ zastanawia¢, czy posiada on tak¡ sam¡ koncepcj¦
identyczno±ci bytu jak jego rozmówca  mogªo by si¦ bowiem zdarzy¢, »e rozmówca uznaje ka»dy widok pewnego obiektu za inny byt. W takiej sytuacji
istotnie, odpowied¹ ta byªaby uzasadniona, ale wtedy twierdzenie Hesperus to Phosphorus byªoby faªszywe! Zatem mógªby zapyta¢ o istotne cechy,
które odró»niaj¡ wskazywany byt od Hesperusa. Niew¡tpliwie nie daªoby
si¦ wskaza¢ takich cech! (tzn. wszystkie one wpadaªyby do tej samej kategorii co poprzednia cech, gdy» dotyczyªyby czasu oraz poªo»enia badanego
bytu, a przecie» trudno przyj¡¢, »e s¡ to istotne cechy identykacji jakiego±
bytu, gdy» w naszej normalnej praktyce j¦zykowej nie sªu»¡ one jako kryteria rozpoznania, przynajmniej do bytów, które mog¡ si¦ przemieszcza¢).
Zatem nasz astronom mógªby przekona¢ swojego rozmówc¦, »e istotnie ma
do czynienia z Hesperusem  jego rozmówca staªby si¦ kolejnym (bardziej)
kompetentnym u»ytkownikiem tej nazwy.
Zaprezentowane stanowisko nie jest, bez w¡tpienia, pozbawione wielu
wad, których w tej chwili nie omawiam. Ze wzgl¦du na ograniczenia, które
musi speªni¢ ta praca, nie jestem w stanie ich wszystkich przebada¢. Jednak»e
wydaje mi si¦, »e zaproponowane rozwi¡zanie, je±li okazaªoby sie faªszywe,
to jest przynajmniej warte rozwa»enia  stara si¦ pokaza¢, »e stanowiska
prezentowane przez Milla i Fregego oraz Russell'a ró»ni¡ si¦ co do tego jak
pojmowana jest kompetencja j¦zykowa i z tego wzgl¦du nie daj¡ si¦ pogodzi¢  posiadaj¡ bowiem odmienne zaªo»enia. By¢ mo»e spowoduje ona
przeksztaªcenie sporu o nazwy wªasne, w spór o kompetencj¦ j¦zykow¡.
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