
II. Rozprawy i analizy
Etnolingwistyka 18 Lublin 2006

Anna Wierzbicka 
(Canberra)

Współczesne dylematy moralne przez pryzmat
DWÓCH JĘZYKÓW — ANGIELSKIEGO I POLSKIEGO

Polacy — podobnie jak anglojęzyczni Australijczycy, żyjąc w świecie jednego 
języka, mają „wspólny język moralny”, swoiste słowa-klucze i swoiste pojęcia. 
W związku z tym ich dylematy moralne są też inne niż Australijczyków. Autorka — 
związana z dwoma językami, angielskim i polskim, i tym samym żyjąca w dwóch 
„światach moralnych” — analizuje kilka kluczowych pojęć, które są specyficzne dla 
języka angielskiego i nie mają adekwatnych odpowiedników polskich. Przykłady czer
pie z debaty toczonej w Australii w roku 2006 na łamach pisma „The Australian”. Na 
nadesłane do redakcji zapytania odpowiedzi udzielały zaproszone przez redakcję wy
bitne osobowości (pisarz, historyk, redaktor, sędzia, arcybiskup). W ich wypowiedziach 
były użyte pojęcia moralne wyrażane angielskimi słowami privacy i invasion of privacy 
(naruszenie prywatności?), entitled (uprawniony?), to commit (zaangażować się?), to 
move on (pójść dalej?), unreasonable (wygórowany, nierozsądny, niedorzeczny?), com
mitted (oddany, wiemy, zaangażowany?), evidence (dowody, materiał dowodowy?), fair 
i unfair (sprawiedliwe, niesprawiedliwe?), experience (doświadczenie, doznanie?). Au
torka do cytowanych pytań i odpowiedzi dołącza własny komentarz i daje ścisłe ekspli- 
kacje kluczowych pojęć za pomocą „skryptów kulturowych” używając wypracowanego 
przez siebie i stosowanego od lat naturalnego metajęzyka semantycznego. Konkluzja ar
tykułu brzmi: „Nasz sposób myślenia o świecie zależy do pewnego stopnia od języka,' 
w którym mówimy.” Aby uniezależnić się od języka, trzeba eksplikując znaczenia słów 
używać prostych pojęć uniwersalnych.

Wstęp

Chcę się podzielić z polskimi czytelnikami myślami, z którymi noszę się od 
dawna i które życie codziennie wciąż podsyca i wzmacnia. Te myśli dotyczą dwóch 
światów moralnych, związanych z dwoma językami, w których żyję, angielskim 
i polskim (zob. Besemeres, Wierzbicka, w druku).
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Oczywiście ludzie, którzy żyją w świecie jednego języka, tak jak Polacy miesz
kający w Polsce, mogą mieć bardzo różne poglądy moralne i różne nastawienie do 
życia. Niemniej, żyjąc w świecie jednego języka, mają przy tym — w znacznym 
stopniu — wspólny język moralny. Mogą się spierać, ale mają słowa, przy których 
pomocy mogą się spierać. Ludzie, którzy żyją w kraju anglojęzycznym, takim jak 
na przykład Australia, mają inny język moralny — inne słowa, i w związku z tym 
inne pojęcia.

Ma się rozumieć w Australii też ludzie się spierają na tematy moralne, ale 
spierają się w innym języku pojęciowym, i z tego powodu ich dylematy moralne 
są również trochę inne. Oczywiście są też inne powody: społeczne, polityczne, 
ekonomiczne itd. Ale jest również ten powód: inny język pojęciowy, inne, powie
działabym, słowa-klucze. I to jest właśnie przedmiotem tych rozważań.

Za punkt wyjścia chcę wziąć debatę, jaka toczyła się w Australii na początku 
tego roku na łamach dodatku ilustrowanego pisma The Australian („Contemporary 
moral dilemmas — A panel discussion”, 2006). W debacie tej wzięło udział 
kilkanaście wybitnych osobowości życia kulturalnego Australii: jeden pisarz, jeden 
historyk, jedna redaktorka, jeden sędzia, jeden arcybiskup (prymas anglikański), 
dwoje dziennikarzy itd. Tematem debaty były dylematy moralne nadesłane przez

Lista pojęć prostych i uniwersalnych, jaka wyłoniła się w ciągu ostatnich lat dwudziestu na podstawie 
szeroko zakrojonych badań empirycznych (zob. Wierzbicka 2006b; Goddard and Wierzbicka eds. 
2002).

Rzeczy i osoby: ja, ty, ktoś, coś, ludzie, ciało
Relacje: rodzaj, część
Determinatory: ten, ten sam, inny
Kwantyfikatory: jeden, dwa, dużo, niektórzy/niektóre, wszyscy/wszystko
Ewaluatory: dobry, zły
Deskryptory: duży, mały
Predykaty mentalne: myśleć, wiedzieć/znać, chcieć, czuć, widzieć, słyszeć
Mowa: powiedzieć/mówić, słowo, prawda
Czynności, dzianie się, ruch, 
kontakt:

robić, dziać się/stać się, ruszać się, dotykać

Miejsce, istnienie, posiadanie, 
identyfikacja:

być (gdzieś), być (istnieć), mieć, być (czymś/kimś)

Życie i śmierć: żyć, umrzeć
Czas: kiedy/czas, teraz, przed, po, długo, krótko, przez pewien czas, 

chwila (w jednej chwili)
Przestrzeń: gdzie/miejsce, tutaj, nad, pod, wewnątrz/w, z (której) strony, 

blisko, daleko
Pojęcia logiczne: bo /z powodu, jeżeli, nie, być może, móc
Augmentor, intensifikator: bardzo, więcej
Podobieństwo: tak (jak)
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czytelników. Otóż mój plan jest taki. Najpierw pokażę, poprzez szereg cytatów, 
jakie to były dylematy i dam przykłady odpowiedzi udzielanych przez członków 
panelu. Przytaczając te pytania i odpowiedzi, będę zarazem zwracać uwagę na 
pewne słowa-klucze, nieprzetłumaczalne na język polski, a odgrywające ważną 
rolę w języku pojęciowym tej debaty. W dalszej części tych rozważań postaram się 
zanalizować znaczenie tych słów kluczy, posługując się językiem pojęć prostych 
i uniwersalnych.

— Pojęcia elementarne istnieją jako specyficzne znaczenia pewnych słów (nie 
jako jednostki leksykalne).

— Wykładnikami pojęć elementarnych mogą być wyrazy, morfemy albo fra- 
zemy.

— Wykładniki te mogą być morfologicznie złożone.
— Mogą one mieć w różnych językach różne właściwości morfosemantyczne 

(np. należeć do różnych części mowy).
— Mogą one mieć różne warianty kombinatoryczne (alloleksy).
— Każde pojęcie elementarne ma określony zestaw właściwości syntaktycznych 

(kombinatorycznych).

Pytania, odpowiedzi i moje komentarze

Pytanie pierwsze

,Jeden z programów telewizyjnych zaproponował mi 10 000 dolarów za na
grane przeze mnie video, które pokazuje zachowanie pewnego znanego piłkarza 
australijskiego w stosunku do dwóch kobiet, w nocnym lokalu. Gdybym im to 
nagranie sprzedał, mogłoby to zrujnować karierę tego piłkarza i jego małżeństwo. 
Skoro każdy, od aferzystów do gwiazd filmowych, może sprzedać swoje wyznania, 
czy ja mam prawo moralne [„am I justified”], żeby zrobić to samo?”
Odpowiedzi

1. ,Jak może się Pan nawet zastanawiać nad taką propozycją: chodziłoby prze
cież o ciągnięcie zysków z godnej pogardy ‘inwazji prywatności’ tego człowieka”.

2. „Chce Pan sprzedać swoje video dla pieniędzy. Naruszył Pan jego ‘prywat
ność’ (you have invaded his privacy) i teraz chce Pan ciągnąć z tego zyski”.
Mój komentarz

To, co najbardziej uderza w tych odpowiedziach to silna dezaprobata moralna 
sformułowana w kategoriach ‘privacy’ i ‘invasion of privacy’. W języku polskim 
nie ma słowa odpowiadającego angielskiemu słowu privacy i w istocie nie ma ta
kiego słowa w żadnym języku poza angielskim i poza językami, które to słowo 
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z angielskiego zapożyczyły, np. japoński. W krajach, gdzie dominuje język angiel
ski, to słowo odgrywa kolosalną rolę w życiu codziennym, jak również w prawie, 
w dyskusjach moralnych i tak dalej. Słowniki tłumaczą privacy na język polski 
jako ‘prywatność’, ale to zupełnie nie oddaje ani sensu, ani wagi tego słowa w ję
zyku angielskim.

W świecie anglosaskim prawie że nie ma nic gorszego niż naruszyć czyjąś pri
vacy (powiedzmy ‘prywatność’). Jak widać z eksplikacji, to słowo ma teraz dwa 
różne znaczenia, które określiłam jako ‘prywatność miejsca’ i ‘prywatność infor
macji’. W tej winietce, którą tutaj przytoczyłam, chodzi o ‘prywatność informacji’: 
nakręcenie video w nocnym lokalu i sprzedanie go telewizji to ‘naruszanie prywat
ności’ tego piłkarza, do której ma on, tak jak każdy człowiek, święte prawo, lub 
gorzej niż naruszenie — ‘inwazja’ (invasion).

Ja myślę, że w języku polskim tak by się o tej sprawie nie mówiło — wiele 
osób potępiłoby zapewne zachowanie osoby, która nakręciła owo video, ale nie 
w kategoriach ‘prywatności’, a tym bardziej ‘inwazji’. Być może powiedziałoby 
się, że to świństwo. („Niech Pan tego nie robi, bo już Pan zrobił jedno świństwo, 
a teraz chce Pan zrobić jeszcze większe świństwo”). Ale nie mówiłoby się o ‘in
wazji w prywatność’.

Z drugiej strony uderza mnie też bardzo, że po angielsku nie ma słowa na 
‘świństwo’ i że nie da się powiedzieć na przykład, że ktoś zrobił świństwo.

To są takie jednoznaczne potępienia moralne, bez odwoływania się do konkret
nych norm społecznych, które zostały naruszone. Po angielsku tak się nie mówi — 
i jak sądzę to się wiąże z istotnymi różnicami w normach kulturowych.

Pytanie drugie

„Mam 37 lat i od przeszło 10 lat ogromnie chciałabym mieć dziecko. Ale mój 
partner (od 18 lat) nagle oświadcza, że zmienił zdanie i że nie chce mieć dziecka. 
Mam wielką pokusę, żeby przestać używać pigułki, nic mu o tym nie mówiąc, 
nawet jeżeli to znaczy, że zostanę w rezultacie samotną matką. Czy mam prawo 
moralne, żeby tak postąpić? (Am 1 entitled to do this?)”.

Odpowiedzi
1. „Nie, nie ma Pani prawa (no, you are not entitled). Owszem, Pani zostanie 

być może matką, ale on zostanie ojcem, i wszystko jedno, dlaczego on tego nie 
chce”.

2. „Nie, nie ma Pani prawa (no, you are not entitled). Powinna Pani powiedzieć 
swojemu partnerowi, jak ważne jest dla Pani, żeby mieć dziecko. Jeżeli on nadal 
będzie czuł, że nie może się zaangażować (commit), a Pani stanowczo chce mieć 
dziecko, to może czas, żeby się z nim pożegnać, ‘pójść dalej’ (move oń) i poszukać 
innego mężczyzny, który czuje tak, jak Pani”.
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Mój komentarz
W tej winietce najbardziej uderza mnie użycie słowa entitled. Ja przetłumaczy

łam to słowo tutaj jako ‘prawo moralne’, bo po polsku nie ma na to innego słowa 
niż prawo, ale po angielsku prawo to right, prawo moralne to moral right, a słowo 
entitled znaczy coś innego. Z grubsza rzecz biorąc, chodzi tutaj o to, co się komu 
należy — tak jak przy podziale spadku. Nie chodzi tu o prawo moralne, już prę
dzej o coś, jak prawo własnościowe albo prawo do korzyści osobistej. Ale to też 
nie oddaje w pełni sensu słowa entitled. Wrócę do tego później, kiedy spojrzymy 
na eksplikację tego słowa.

W odpowiedziach na to pytanie pojawiają się też dwa inne słowa, bardzo 
ważne dla angielskiego dyskursu moralnego: commit i move on. Partner kobiety, 
która chce mieć dziecko, nie może się zdecydować, żeby commit, powiedzmy 
‘zaangażować się‘ —dobrowolnie, długofalowo i w sposób wiążący.

Słowo move on jest ogromnie teraz rozpowszechnione w świecie anglosaskim, 
w szczególności w stosunku do żałoby po śmierci kogoś bliskiego, ale i do innych 
trudnych i bolesnych sytuacji życiowych. Istnieje szeroko rozpowszechnione prze
konanie, że myśleć zbyt długo o śmierci i innych sprawach bolesnych to patologia, 
i że dobrze jest ‘move on’ — dosłownie ‘iść dalej, iść naprzód’. W języku polskim 
nie ma (jeszcze?) takiego słowa.

Więc zamiast entitled mówiłoby się zapewne o prawie moralnym, zamiast 
commit powiedziałoby się być może ‘czas się ożenić’, ‘albo czas się rozstać’, albo 
może ‘czas się zdecydować’. Zamiast move on ktoś mógłby powiedzieć zapewne 
‘trzeba się pogodzić z losem’ — ale to by znaczyło zupełnie co innego.

Pytanie trzecie

„Chcę, żeby moja matka, która jest słabego zdrowia, mieszkała razem z nami. 
Ale mój mąż, której jej nie znosi, nie zgadza się. Kto ma rację? [Who’s being 
unreasonable?]”.
Odpowiedź

„Każde z was ma prawo nie zgodzić się, żeby teść czy teściowa zamieszkali 
razem z wami. {Each of you is entitled to resist in-laws being introduced into your 
home)”.
Mój komentarz

W tym pytaniu zwraca uwagę przede wszystkim kluczowe angielskie słowo 
unreasonable, a w odpowiedzi, którą przytoczyłam, znane nam już słowo entitled 
— z grubsza, prawo do obrony własnych interesów.

Słowo unreasonable pochodzi od słowa reason ‘rozum’, ale znaczy zupełnie 
co innego niż nierozumny albo nielogiczny. Z grubsza, być unreasonable to zna
czy chcieć za dużo i oczekiwać od innych za dużo. Kryje się za tym słowem cała 
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filozofia: że można chcieć i oczekiwać czegoś od innych ludzi, ale nie za dużo, i że 
to ‘nie za dużo’ powinno być centralną zasadą we wszelkich stosunkach między
ludzkich (Zob. Wierzbicka 2006a). Po polsku nie ma słowa o sensie zbliżonym do 
unreasonable. Ja użyłam w przekładzie słowa racja (‘kto ma rację?’ albo raczej 
‘kto nie ma racji?’), ale te przekłady gubią to, co najważniejsze — owo pojęcie 
‘wygórowanych oczekiwań’ czy ‘wygórowanych roszczeń’, a także założenie, że 
będzie na ten temat powszechna zgoda — i że w życiu społecznym, politycznym 
i stosunkach międzyludzkich w ogóle niewiele jest rzeczy gorszych i głupszych 
niż ‘wygórowane oczekiwania’.

To się wiąże z anglosaską wartością ‘kompromisu’ i ‘zdolności do kompro
misu’ W polskiej kulturze ‘kompromis’ nie był nigdy uznawany za wartość i jak 
się zdaje, niewiele się pod tym względem zmieniło.

Pytanie czwarte

,Jestem oddanym chrześcijaninem (a committed Christian), ale nie wierzę 
w dosłowną prawdę Biblii, zwłaszcza skoro wiemy teraz, że ludzie dzielą ponad 98 
procent swojego DNA z szympansami [...]. Czy powinienem odejść od kościoła?” 
Odpowiedzi

1. „Nie, nie powinien Pan odejść od kościoła. Biblia to zestaw pism różnych 
rodzajów zebranych w ciągu kilku tysięcy lat. [... ] Wielu oddanych (committed) 
chrześcijan zajmuje się nauką i nie widzi żadnego konfliktu między nauką a reli- 
gią”. (Odpowiedź Arcybiskupa).

2. , Już od dawna zaangażowanie w chrześcijaństwo (commitment to Christia
nity) nie polega na dosłownym rozumieniu dawnych pism [... ]”.
Mój komentarz

W tym pytaniu zwraca uwagę nieprzetłumaczalne słowo committed, które 
ma w sobie elementy przekonania, zobowiązania i dobrowolnego wyboru pew
nej orientacji życiowej. Słowa takie jak oddany, wierny i zaangażowany oddają 
tylko poszczególne aspekty tego pojęcia, bardzo ważnego we współczesnej kultu
rze związanej z językiem angielskim. Chodzi tu przy tym nie o jedno tylko słowo, 
ale o całą ich rodzinę, która obejmuje, obok przymiotnika committed, czasowniki 
to commit oneself i to commit, rzeczownik commitment i rozmaite zwroty fraze
ologiczne.

Czasownik to commit spotkaliśmy już w jednej z odpowiedzi na pytanie dru
gie, gdzie była mowa o partnerze, który nie był gotów ‘zaangażować się’ (commit) 
w małżeństwo i ojcostwo. Słowo commitment pojawia się w odpowiedzi Arcybi
skupa na pytanie czwarte. Przymiotnik committed pojawi się też, jak zaraz zoba
czymy, w pytaniu piątym. Wspomnę tutaj, że znana antropolożka amerykańska 
Naomi Quinn poświęciła specjalną pracę roli pojęcia ‘commitment’ we współcze
snym małżeństwie amerykańskim (Quinn 1985). W przeprowadzonych przez nią 
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dziesiątkach wywiadów etnograficznych słowo committment pojawia się raz za ra
zem i jest najwidoczniej głównym narzędziem pojęciowym w myśleniu o własnym 
życiu i własnych relacjach z innymi ludźmi. W szczególności, jak pokazuje Quinn, 
o małżeństwie nie myśli się, ani w kategoriach wierności, ani w kategoriach przy
sięgi czy ślubowania, ale właśnie w kategoriach ‘commitment’.

W języku polskim ‘obowiązki’ to jedno, a ‘zaangażowanie’ to drugie, nato
miast język angielski łączy te dwa pojęcia w jedno: ‘dobrowolnie wybrane zaan
gażowanie jako nałożony na siebie obowiązek’, i przywiązuje do tego złożonego 
pojęcia szczególną wagę.

Pytanie piąte

„Przez całe życie byłem oddanym/zaangażownym zielonym (a committed 
greenie), a teraz właśnie odziedziczyłem $90000 w akcjach z firmy drzewnej 
(a wood-chipping company). Moi przyjaciele mówią, że powinienem sprzedać te 
akcje i oddać uzyskane w ten sposób pieniądze na cele ochrony środowiska. Ale to 
byłoby łatwe dla nich, bo oni mają masę pieniędzy. Co powienienem zrobić?” 
Odpowiedź

„To Pana sprawa. Proszę powiedzieć swoim znajomym, żeby się nie wtrącali.” 
Mój komentarz

Ktoś, kto jest zaangażowany w sprawę ochrony środowiska, to po angielsku 
a committed greenie ‘zaangażowany zielony’. Zarówno ‘zaangażowany zielony’, 
jak i ‘zaangażowany chrześcijanin’, a committed Christian (z czwartego pytania), 
to ktoś, kto wierzy w jakąś ideologię i jest oddany jakiejś sprawie. Mówiący oce
nia taką postawę i taki sposób życia pozytywnie: to jest ogólnie uznana wartość. 
Słowniki angielskie podają najczęściej jako przykład a committed Marxist ‘zaan
gażowany marksista’. Nie można by powiedzieć po angielsku a committed fascist 
‘zaagażowany faszysta’, bo committed brzmi pozytywnie. Ale a committed Ma
rxist albo a committed communist to się nieraz słyszy. Po polsku mówi się prak
tykujący katolik, ale nie mówi się ‘zaangażowany chrześcijanin’. O ‘zielonym’, 
i może o marksiście, można by może powiedzieć zagorzały, ale to słowo nie niesie 
z sobą pożyty wnej oceny moralnej, tak jak angielskie słowo committed.

Pytanie szóste

„Mój syn nie cierpi alkoholu, nie używa narkotyków (hard drugs), ale chce 
czasami palić marihuanę w domu (smoke occasional joints). Ja czuję, że nie mogę 
mu tego zabronić, bo sam czasami to robiłem, kiedy byłem młody i uważam, że to 
jest o wiele mniej szkodliwe niż na przykład pijaństwo (binge drinking). Ale moja 
żona mówi, że to jest nielegalne i że to koniec sprawy. Kto ma rację?”
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Odpowiedzi
1. „Jeżeli Pan chce pomóc synowi oprzeć się tej chęci [palenia marihuany], 

dobrze byłoby odwołać się do danych empirycznych (evidence) wskazujących na 
silną korelację między używaniem marijuany a psychozą, zwłaszcza wśród osób 
poniżej 18 lat.”

2. „Marihuana uzależnia i jest szkodliwa. Odpowiednie dane (evidence) są po
wszechnie dostępne i ma Pan obowiązek jako rodzic pomóc synowi wyzbyć się 
tego nawyku. [... ] Wyrazy troski rodzicielskiej albo dezaprobaty będą bardziej 
skuteczne, jeżeli będą oparte na publicznie dostępnych danych empirycznych (evi
dence) niż na arbitralnym zakazie. Powinien Pan zebrać te dane i przedyskutować 
je z synem jak dorosły z dorosłym.”
Mój komentarz

W pytaniu szóstym, a raczej w debacie na temat tego pytania, uderza mnie 
kluczowa rola słowa evidence, które nie ma polskiego odpowiednika. Evidence to 
nie to co ‘dowody’, już prędzej ‘materiał dowodowy’, a jeszcze lepiej coś pomię
dzy ‘materiałem dowodowym’ a ‘danymi empirycznymi’. Znowu chodzi tu o po
jęcie kluczowe we wszelkich anglojęzycznych debatach, a niemające odpowied
nika w żadnym innym języku europejskim. Można powiedzieć, że jest to ponie
kąd kwintesencja brytyjskiego empirycyzmu, który stał się częścią powszechnego 
myślenia anglosaskiego, i po prostu częścią języka angielskiego (zob. Wierzbicka 
2006a). Na przykład kiedy syn używa narkotyków, sprawą centralną staje się to, 
jaki materiał dowodowy — jakie dane empiryczne — rodzice mogą zaprezento
wać, żeby go do tego zniechęcić. Można by oczywiście powiedzieć po polsku, że 
‘wyniki badań wskazują na to a na to’, ale to jest całe zdanie, które brzmiałoby 
trochę pompatycznie w rozmowie z własnym dzieckiem, podczas kiedy evidence 
to proste narzędzie myślowe powszechnie używane.

Pytanie siódme

„Nieraz słyszę, jak pakistański właściciel naszej lokalnej restauracji peroruje 
wobec swoich młodszych pracowników, że np. Osama bin Laden [... ] to jest 
wielki człowiek, że dżihad przeciwko Zachodowi jest uzasadniony, że kobiety po
winno się zmuszać do pozostawania w domu i że Australia powinna stać się krajem 
muzułmańskim. Nie mam żadnych dowodów [evidence], że mógłby on uczestni
czyć w przyszłości w jakichś aktach terroru, ale czy powienienem poinformować 
o jego wypowiedziach jakieś władze?”
Odpowiedzi

1., Jeżeli nie ma Pan dowodów (evidence), że ten właściciel restauracji zamie
rza używać gwałtu, niech Pan myśli o nim po prostu jako o typowym słuchaczu 
radia National” [tzn. o typowym przedstawicielu lewicowej inteligencji], który ma 
nieortodoksyjne poglądy na temat statusu kobiet.”
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2. „Nie ma żadnej potrzeby, żeby myśleć o złożeniu donosu na właściciela 
restauracji (dobbing him in)."

3. , Jeżeli jest Pan przekonamy, że ów właściciel restauracji może być zaan
gażowany w działalność terrorystyczną, ma Pan obowiązek obywatelski złożyć 
odpowiedni raport. W tym raporcie musi Pan napisać jasno, że nie ma żadnych 
dowodów (evidence) gwałtu, ale że niepokoją Pana jego poglądy.”
Mój komentarz

Tutaj znowu spotykamy się ze słowem evidence i z myśleniem moralnym opar
tym w znacznym stopniu na tym pojęciu. Jeżeli właściciel restauracji broni głośno 
i wielokrotnie akcji terrorystycznych i nawet jak gdyby do nich zachęca i powstaje 
pytanie, czy należy o tym poinformować jakieś władze, główną kwestią jest dla 
wielu dyskutantów sprawa danych empirycznych: przyjmuje się, że najważniejsza 
jest tutaj sprawa ‘evidence’.

Pytanie ósme

„Dwóch moich kolegów w pracy ma dzieci i oni często muszą wychodzić 
z pracy wcześniej, zostawiając więcej pracy dla mnie. Czy to jest sprawiedliwe 
\fair]V

Odpowiedzi
1. , Jeżeli czuje Pan, że jest Pan traktowany niesprawiedliwie (not fair), może 

Pan omówić sytuację z pracodawcą. (If you feel you are being treated unfairly, 
discuss the matter with the employer)?’

2. ,Jeżeli ktoś chce dawać innym więcej z siebie niż musi i chce innym 
pomagać, to od tego życie będzie dla wszystkich bardziej przyjemne (enjoyable) 
i zadowalające (fulfilling). (A generous spirit which is prepared to help others 
makes life more enjoyable and fulfilling for all.)"

Mój komentarz
W pytaniu ósmym i w dyskusji wokół tego pytania uderza mnie przede wszyst

kim słowo unfair, a także słowa fulfilling i enjoyable. Słowo unfair — tłumaczone 
zwykle na język polski jako niesprawiedliwe — jest być może najważniejszym 
słowem w słownictwie moralnym języka angielskiego, jeszcze ważniejszym niż 
unreasonable (zob. Wierzbicka 2006a). Wybitny australijski pisarz Dawid Malouf 
pisze, że w Australii pojęcie fairness to jest po prostu religia i że fair i unfair to 
są jedyne słowa oceny moralnej, które są dla wszystkich Australijczyków słowami 
liczącymi się i ważnymi. Są to słowa bardzo potoczne, używane nawet w książecz
kach dla przedszkolaków. W dyskusjach na jakiekolwiek tematy mówi się często 
‘it’s fair to say’. Po polsku nie mówi się oczywiście ‘jest rzeczą sprawiedliwą, żeby 
powiedzieć’.



154 Anna Wierzbicka

Jeżeli chodzi o kolegów, którzy wychodzą z pracy wcześnie ze względu na 
dzieci, też nie powiedziałoby się po polsku, że ich postępowanie jest ‘niesprawie
dliwe’. Może powiedziałoby się, że to jest ‘nie w porządku’, ale nie, że to jest 
‘niesprawiedliwe’. Po angielsku natomiast myśli się i mówi o wszelkich takich 
sytuacjach właśnie w kategoriach ‘fair’ i ‘unfair’. Słowa te nie odwołują się do ab
solutnych zasad moralnych, ale do pewnych ‘reguł gry’, obowiązujących zarówno 
w sporcie jak i w życiu społecznym.

Można powiedzieć, że te pojęcia ‘fair’ i ‘not fair’ odgrywają też ważną rolę 
w anglosaskim rozumieniu demokracji, m.in. w anglosaskiąj kulturze debaty, 
również debaty politycznej. Polski styl debaty politycznej i po prostu dyskusji 
na tematy polityczne jest jeszcze ciągle bardzo inny. Pisze o tym bardzo dobrze 
Norman Davies w niedawnym numerze Newsweeka (marzec 2006).

Słowa enjoyable i fullfilling, które pojawiają również się w dyskusji na temat 
tego pytania, są także bardzo znamienne i ciekawe. Chodzi tu o to, że kolegom- 
rodzicom warto pomagać, bo to da nam samym przyjemne poczucie satysfakcji, 
spełnienia, zadowolenia z siebie. Słowa enjoyable i fulfilling (i inne słowa im po
krewne) odgrywają dzisiaj w angielskim dyskursie moralnym bardzo ważną rolę 
i są nieprzetłumaczalne na inne języki. Enjoyment to znacznie więcej niż przyjem
ność, fullfilment to znacznie więcej niż satysfakcja. Znowu dokładne wyjaśnienia, 
co te słowa znaczą, dają eksplikacje podane w części następnej.

Jak nieraz zwracano uwagę, enjoyment to po angielsku duża wartość i prawie 
że obowiązek moralny, a więc coś innego niż przyjemność (pleasure), która jest 
moralnie obojętna. Fulfilment jeszcze bardziej jest czymś, do czego wszyscy 
powinni dążyć. Jest tu element aprobaty moralnej i społecznej, którego nie ma 
w słowach takich jak zadowolenie, radość, satysfakcja czy szczęście.

9. Pytanie dziewiąte

„Moja siostra wydaje tysiące dolarów na kosmetykę, modę, sprzątaczkę, na 
osobistego trenera, i na ogrodnika. Jednocześnie mówi, że nie stać ją na to, żeby 
dać więcej niż 20 dolarów na ofiary trzęsienia ziemi albo tsunami (wiem, bo ja 
sama pracuję dla organizacji charytatywnej). Czy mam rację, kiedy myślę, że ona 
jest egoistką (selfish)?"
Odpowiedzi

1. „Ludzie, który są w tym szczęśliwym położeniu, że mają skłonność do 
współczucia, znają radość dawania. Ci, którzy nie doświadczają (experience) tej 
radości, są duchowo biedniejsi. Jak z wieloma innymi rzeczami w życiu, niech 
Pani nie próbuje wywierać przymusu moralnego [...]. Lepiej, żeby siostra sama 
dobrowolnie włączyła się w działania dobroczynne i doświadczyła (experienced) 
dzięki temu poczucia spełnienia (sense of fulfilment), które zawsze towarzyszy 
działalności dobroczynnej.”



Współczesne dylematy moralne... 155

2. „Jest szeroko rozpowszechnione przekonanie, że konsumpcja i kupowanie 
(nabywanie) da nam głębokie spełnienie (fulfilment) i zadowolenie w życiu. Do
świadczenie pokazuje, że tak nie jest.” (Odpowiedź Arcybiskupa.)
Mój komentarz

W pytaniu dziewiątym i w dyskusji wokół tego pytania znowu pojawia się 
słowo fulfilment, a także niezmiernie ważne dla języka angielskiego słowo expe
rience.

Nawet Arcybiskup zachęca tutaj do ofiar pieniężnych w imię poczucia ‘speł
nienia’, jakie może to dać ofiarodawcy. Znamienne jest też tutaj odwołanie się do 
unikalnego angielskiego pojęcia ‘to experience something’. Chodzi tutaj, z grubsza 
rzecz biorąc, o świadome przeżycie pewnego doznania, traktowanego jako źródło 
wiedzy egzystencjalnej, nie-książkowej, wiedzy zdobytej poprzez nasze własne 
zmysły i odczucia. Jak próbowałam dowodzić w specjalnej pracy na temat słowa 
experience (Wierzbicka, w druku), to znowu wpływ tradycji empirycyzmu brytyj
skiego na powszechnie przyjęte sposoby myślenia, w tym również na język współ
czesnych dyskusji moralnych. To experience something to znaczy poznać coś na 
własnej skórze, a więc w sposób najbardziej realny i przekonywający, jaki jest. Na 
przykład ‘to experience’ radość dawania to więcej niż ‘doznać radości dawania’, 
albo ‘doświadczyć radości dawania’, albo ‘przeżyć radość dawania’. Raczej zna
czy to coś jak poznać radość dawania na własnej skórze, a więc w sposób nieod
party i zarazem wzbogacający umysłowo, a nie tylko w sposób zmysłowy i uczu
ciowy. W języku polskim można mówić oczywiście o radości, jaką daje dawanie 
i pomaganie innym, ale trudno by o tym mówić w kategoriach, że tak powiem, 
poznawczych.

Nie przypadkiem słowo experience jest dzisiaj kluczowym słowem w reklamie 
anglojęzycznej: w szczególności ‘doznać czegoś’ nowego (to experience some
thing new) to jedna z wartości powszechnie poszukiwanych i szczególnie wysoko 
cenionych.

Eksplikacje i komentarze do eksplikacji

Powyżej przedstawiłam pytania i odpowiedzi z niedawnej australijskiej debaty 
i moje komentarze na temat niektórych powtarzających się w tej debacie słów. Te
raz z kolei przedstawię eksplikacje tych słów sformułowane w tzw. „naturalnym 
metajęzyku semantycznym” (Goddard i Wierzbicka 2002), z pewnymi komenta
rzami na temat tych eksplikacji. Zacznę od słowa privacy (‘prywatność’), które, jak 
wspomniałam, ma dwa blisko ze sobą spokrewnione, ale jednak różne znaczenia: 
w przybliżeniu ‘prywatność miejsca’ i ‘prywatność informacji’ (zob. Wierzbicka, 
w druku).
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Privacy (‘prywatność miejsca’, ‘prywatność informacyjna’)

Słowo privacy w sensie odnoszącym się do miejsca odbija w swoim znaczeniu 
jedną z centralnych wartości kultury anglosaskiej i wiąże się z pewną normą kultu
rową, którą przedstawiłam poniżej w postaci tego, co moi koledzy i ja nazywamy 
‘skryptem kulturowym’ (Zob. Goddard To appear; Goddard and Wierzbicka 2004 
and eds. 2004).

[A] skrypt kulturowy dotyczący privacyi (‘prywatność miejsca’)

[wielu ludzi myśli tak:]
jest dobrze, jeżeli ktoś może myśleć o niektórych miejscach tak: 
„kiedy robię coś w tych miejscach 
inni ludzie nie mogą wiedzieć, co robię, jeżeli nie chcę, żeby to wiedzieli” 
źle jest, jeżeli ktoś nie może tak myśleć o żadnych miejscach

Jak widać z tego skryptu, dobrze jest mieć takie ‘prywatne miejsca’ i źle jest 
ich nie mieć.

Natomiast ‘prywatność informacyjna’ to już nie jest coś, co dobrze jest mieć, 
a źle jest nie mieć, ale po prostu coś, czego źle jest nie mieć: to już nie jest wartość 
(a więc coś dobrego), ale coś rozumianego jako ‘święte prawo’ — coś, co się 
wszystkim należy i czego nikt nie ma prawa naruszyć.

[B] skrypt kulturowy dotyczący privacyi (‘prywatność informacyjna’)

[wielu ludzi myśli tak:] 
niektóre rzeczy są takie: niewielu ludzi może wiedzieć te rzeczy o kimś, 
jeżeli nie znają tego kogoś dobrze 
źle jest, jeżeli ktoś nie może myśleć o tych rzeczach tak:
Jeżeli jacyś ludzie nie znają mnie dobrze, 
nie mogą wiedzieć tych rzeczy o mnie, jeżeli ja nie chcę, żeby je wiedzieli”

Zwykle to właśnie ‘prywatność informacyjna’ bywa łączona z pełnym obu
rzenia słowem invasion (invasion of privacy), podczas kiedy ‘prywatność miejsca’ 
łączy się częściej z łagodniejszym określeniem intrusion.

W wypadku obu tych sensów słowa privacy samo znaczenie sprowadza się do 
pewnej powszechnie znanej normy kulturowej. Oba przedstawione tutaj skrypty 
związane ze słowem privacy pokazują, jak wyglądają formuły sematyczne skon
struowane w „naturalnym metajęzyku semantycznym” opartym całkowicie na po
jęciach prostych i uniwersalnych. Z tymi skryptami mógłby się ktoś nie zgodzić, 
ale przy pewnej dozie wysiłku myślowego każdy może je zrozumieć. Nie ma tu 
żadnych symboli sztucznych, nic z technicznego języka logiki, żadych oznaczeń, 
które wymagałyby dalszych wyjaśnień. Wszystko w tych formułach rozumie się 
samo przez się, po prostu poprzez język naturalny i to język potoczny, prosty, 
a nie uczony. Dlatego właśnie formuły sematyczne skonstruowane w tym meta
języku, który jest nazywany ńaturalnym metajęzykiem semantycznym”, mogą słu
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żyć w praktyce jako wyjaśnienia adresowane do zwykłych ludzi, a nie tylko for
muły pisane przez lingwistów dla innych lingwistów (zob. Goddard i Wierzbicka, 
w druku).

Entitled

Jak już wspomniałam, słowo entitled odnosi się do jakiejś korzyści, do któ
rej ktoś jest uprawniony. Np. można być ‘entitled’ (‘uprawnionym’) do połowy 
spadku, albo do ulgowych biletów kolejowych, albo do bezpłatnego leczenia.

Słowo entitled odwołuje się do pewnych znanych reguł, albo powszechnie 
znanych albo znanych ekspertom. Zakłada się, że prawo do czegoś, do czego jest 
się ‘entitled’, jest w zasadzie niezaprzeczalne: zaprzeczyć mu mógłby tylko ktoś, 
kto jest ignorantem.

Pojęcie ‘entitlement’ (rzeczownik) różni się pod kilkoma względami od pojęcia 
‘right’, które ma swój bliski odpowiednik w polskim słowie prawo (do czegoś). 
Right, podobnie jak prawo (do czegoś), nie musi dotyczyć korzyści osobistej. Np. 
można powiedzieć, że pacjent ma prawo odmówić dalszego leczenia (have the 
right to refuse treatment), ale nie użyłoby się tu słowa entitled, bo taka odmowa 
niekoniecznie musi być w interesie pacjenta.

Co więcej, słowo right (‘prawo’) odwołuje się nie do znajomości przepisów, 
ale do racjonalnego myślenia. Nie odwołuje się też ono do możliwych czy nie
możliwych sporów słownych. Owszem, prawo może być pogwałcone, ale jeżeli 
jest pogwałcone, to źle. W sumie więc right ‘prawo’ (do czegoś) ma implikacje 
intelektualne i moralne, podczas kiedy entitled ma implikacje, można powiedzieć, 
właśnie prawne (chodzi tu zarówno o prawa, jak i o przepisy).

Warto dodać, że słowa entitled używa się często retorycznie. Na przykład mówi 
się często, że „everyone is entitled to their opinion”. Na polski przetłumaczyłoby 
się to jako „każdy ma prawo do własnej opinii”, ale tak naprawdę nie znaczy to 
tego samego. Słowo entitled podkreśla tutaj niezaprzeczalny fakt i odwołuje się do 
powszechnej wiedzy, a nie do uzasadnień rozumowych i moralnych, tak jak słowo 
right ‘prawo’ (do czegoś).

Eksplikacja słowa entitled
She is entitled to do it. (Por. Women over 60 are entitled to free prescriptions.)
(‘Ona ma prawo to zrobić; jej się to należy.’)

a. wiem, że będzie dla niej dobrze, jeżeli to zrobi
b. mówię: jeżeli ona powie o tym: ‘chcę to zrobić’,

inni ludzie nie mogą powiedzieć do niej: nie możesz tego zrobić”
c. wiem, że jeżeli ktoś wie coś o takich rzeczach, ten ktoś powie to samo

Eksplikacja słowa right

She has the right to do it.
(‘Ona ma prawo to zrobić.’)
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a. mówię: jeżeli ona chce to zrobić, będzie źle, jeżeli nie będzie mogła tego zrobić bo ktoś inny 
nie chce, żeby ona to zrobiła

b. wiem, że jeżeli ktoś może myśleć dobrze, ten ktoś powie to samo
(She has the right to refuse treatment, *She is entitled to refuse treatment.)

Unreasonable

Dla kluczowego angielskiego słowa unreasonable przytoczę tutaj zarówno 
eksplikację, jak i związany z tym słowem skrypt kulturowy.

Jak pokazuje eksplikacja, słowo unreasonable dotyczy zawsze stosunków mię
dzyludzkich i zawsze dotyczy sytuacji, kiedy ktoś chce czegoś od kogoś innego. 
Norma kulturowa wpisana w to słowo jest taka: wysuwanie życzeń, roszczeń wo
bec innych ludzi powinno się opierać na znajomości faktów, na przemyśleniu 
sprawy i na umiarkowaniu (‘moderation’): nierozsądnie jest chcieć i oczekiwać 
od innych zbyt dużo.

Eksplikacja słowa unreasonable

an unreasonable request 
(‘wygórowana’ prośba)

a. wiem, że X chce, żeby Y zrobił Z
b. jednocześnie wiem o tym pewne inne rzeczy
c. kiedy myślę o wszystkich tych rzeczach dobrze, myślę o tym tak:
d. „nie jest źle, jeżeli X chce, żeby Y coś zrobił
e. jest źle, jeżeli X chce, żeby Y zrobił więcej
f. X chce, żeby Y zrobił więcej
g. to źle”
h. mogę powiedzieć, dlaczego tak myślę
i. jeżeli ktoś inny wie to samo o tym

kiedy ten ktoś pomyśli o tym dobrze, ten ktoś może myśleć o tym tak samo

Skrypt kulturowy związany ze słowem unreasonable wymaga w dodatku, żeby 
adresat prośby czy życzenia mógł też uznać ją za rozsądną i mógł jak gdyby sam się 
pod nią podpisać jako pod czymś uznanym za sensowne i dobrowolnie przyjętym. 
Znowu istotnym warunkiem tutaj jest, żeby owo życzenie było „umiarkowane” 
(‘nie za dużo’).

[C] skrypt kulturowy związany ze słowem unreasonable

[wielu ludzi myśli tak:] 
nie jest źle, jeżeli ktoś chce, żeby ktoś inny coś zrobił 
jeżeli ten ktoś inny może myśleć o tym tak: 
„wiem, dlaczego ten ktoś chce, żebym to zrobił 
będzie dobrze, jeśli to zrobię 
chcę to zrobić z tego powodu” 
źle jest, jeśli ktoś chce, żeby ktoś inny zrobił więcej
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To commit (oneself)

Czasownik commit odwołuje się do ogromnie ważnego agielskiego pojęcia 
‘commitment’. Z grubsza rzecz biorąc, chodzi tu o dobrowolnie podjęte zobowią
zanie wobec innej osoby, oparte na dokładnym przemyśleniu sprawy. Ważne jest 
tutaj, że chodzi o własny wybór, własne uznanie, że warto się danej rzeczy pod
jąć, bez jakiegokolwiek zewnętrznego przymusu, a jednocześnie świadomość, że 
dokonany przez nas wybór jest wyborem wiążącym.

Można powiedzieć, że współczesne angielskie pojęcie ‘commitment’ zastąpiło 
poniekąd staroświeckie pojęcie ‘duty’ (‘obowiązek’). Współczesne anglosaskie 
normy moralne nie aprobują obowiązków nałożonych na człowieka z zewnątrz, 
ale zachęcają do zobowiązań podjętych dobrowolnie.

Eksplikacja czasownika to commit oneself

He committed himself to doing it.
(On się zobowiązał, że to zrobi.)

a. on przedtem powiedział do kogoś o tym tak:
b. „wiem, że chcesz, żebym to zrobił
c. wiem, że mogę tego nie zrobić
d. jednocześnie wiem, że jeżeli powiem ‘zrobię to’ potem nie będę mógł tego nie zrobić
e. myślałem o tym przez pewien czas
f. z tego powodu myślę, że będzie dobrze, jeżeli to zrobię
g. z tego powodu mówię: ‘zrobię to, chcę to zrobić’
h. wiem, że teraz muszę to zrobić”
i. on wie, że ponieważ tak wtedy powiedział, ludzie mogą teraz myśleć o tym tak:
j. „on nie może tego nie zrobić, będzie źle, jeżeli on tego nie zrobi”

Eksplikacja przymiotnika committed jest pod wieloma względami podobna do 
eksplikacji czasownika to commit oneself, ale różni się od niej w kilku ważnych 
punktach. Po pierwsze nie odwołuje się ona do żadnego konkretnego aktu mowy, 
żadnego słownego zobowiązania wobec kogoś innego. Po wtóre, eksplikacja ta 
zakłada istnienie pewnej kategorii ludzi myślących podobnie, wspólnie oddanych 
jakiejś sprawie i skłonnych do propagowania tej sprawy i tego sposobu myślenia 
wśród innych.

Eksplikacja przymiotnika committed

a committed Christian, greenie, Marxist...
(zaangażowany/wierny/oddany chrześcijanin, „zielony”, „marksista”)

a. ten ktoś myśli o niektórych ludziach tak:
b. „wiem, że ludzie tego rodzaju myślą o niektórych rzeczach w ten sam sposób
c. wiem, że ci ludzie robią z tego powodu pewne rzeczy
d. wiem, że ci ludzie chcą, żeby inni ludzie myśleli o tych rzeczach w ten sam sposób
e. wiem, że ci ludzie chcą, żeby inni ludzie robili z tego powodu pewne rzeczy
f. myślałem o tym przez pewien czas
g. z tego powodu myślę, że dobrze jest, jeżeli ktoś tak myśli o tych rzeczach
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h. z tego powodu chcę być jednym z tych ludzi
i. wiem, że będę musial robić z tego powodu pewne rzeczy
j. chcę robić te rzeczy”
k. ponieważ on tak o tym myśli, on myśli o wielu rzeczach tak: ‘nie mogę tego nie zrobić, chcę to 

zrobić’
l. kiedy on tak o tym myśli, on to robi z tego powodu

m. dobrze jest, jeżeli ktoś jest taki

To move on

Czasownik to move on, a w szczególności wyrażenie it’s time to move on, 
odbija rozpowszechniony dzisiaj w świecie anglojęzycznym sposób patrzenia na 
życie: jeżeli w naszym życiu sąjakieś sprawy smutne, bolesne, trudne, to nie warto 
godzić się z tym zbyt długo, nie warto pogrążać się na długo w smutku czy żalu, 
trzeba coś zasadniczo zmienić, zrobić coś nowego, zacząć myśleć o czymś innym. 
Często używa się tego wyrażenia w stosunku do śmierci osób bliskich, o której nie 
trzeba myśleć zbyt długo, ale często używa się go też w różnych innych sytuacjach.

Eksplikacja zwrotu it’s time to move on
It’s time to move on.
(‘Czas na zmianę, czas iść naprzód.’)

a. wiem, że ten ktoś żył przez długi czas w jeden sposób
b. wiem, że ten ktoś myślał o tych samych rzeczach przez długi czas
c. wiem, że ten ktoś robił te same rzeczy przez długi czas
d. wiem, że ten ktoś czuł z tego powodu coś złego przez pewien czas
e. mówię: będzie dobrze, jeżeli ten ktoś nie będzie już tak żyć
f. będzie dobrze, jeżeli ten ktoś będzie teraz myśleć tak:
g. „nie chcę już tak żyć
h. chcę teraz robić inne rzeczy
i. chcę teraz myśleć o innych rzeczach
j. chcę czuć z tego powodu coś dobrego”

Evidence

Słowo evidence przyrównałam poprzednio do wyrażeń dane empiryczne i ma
teriał dowodowy. Ale evidence to jest mniej niż dowód czy dowody, a więcej niż 
dane. Z grubsza biorąc, evidence to jest podstawa do twierdzenia o czymś ‘to jest 
tak’ oparta na mocnej i empirycznej wiedzy o czymś innym. Sama ta podstawa nie 
musi być oceniana jako mocna — ale odsyła ona do czegoś mocnego, opartego na 
danych zmysłowych. Moja eksplikacja wygląda tak:

Eksplikacja słowa evidence
There is evidence that it is so.
(Istnieje evidence [podstawa], że to jest tak.)

a. ludzie mogą powiedzieć o tym: "to jest tak”
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b. ponieważ mogą powiedzieć o czymś innym:
c. „ludzie mogą o tym wiedzieć pewne rzeczy dobrze
d. tak jak mogą wiedzieć pewne rzeczy o czymś dobrze, kiedy to widzą
e. (nie tak, jak ludzie mogą wiedzieć pewne rzeczy o czymś

jeżeli tego czegoś nigdy nie widzieli)”

Jak wspomniałam poprzednio, to unikalne angielskie pojęcie (‘evidence’) nie
sie na sobie znamię brytyjskiego empirycyzmu i zaufania do danych zmysłowych. 
To zaufanie nie jest bynajmniej bezgraniczne, ale jest większe niż zaufanie do my
ślenia abstrakcyjnego niepopartego danymi zmysłowymi.

Experience

Skoro mówiłam właśnie o słowie evidence, to od razu powiem też coś o sło
wie experience, które moim zdaniem również nosi na sobie pieczęć brytyjskiego 
empirycyzmu. Nie chodzi tu o ‘experience’ w sensie polskiego doświadczenia, ale 
o unikalne angielskie pojęcie łączące w sobie elementy doznania, wrażenia, świa
domości, przeżycia i wiedzy o charakterze zmysłowym. Eksplikacja podana poni
żej odnosi się do czasownika to experience, ale w istocie chodzi tu i o czasownik 
i o rzeczownik.

Eksplikacja słowa experience

This person experienced Y.
(‘Ten ktoś doświadczył/doznał/zaznał/przeżył/poczul Y’. [gdzie „Y” to mogą być, na przykład, 
trudności, szok, wielka radość, brzęczenie w uszach, łaska Boża, Bóg ... ])

a. coś działo się z tym kimś przez jakiś czas
b. to było nie tak jak kiedy indziej
c. kiedy to się działo, ten ktoś czuł coś z tego powodu
d. ten ktoś myślał wtedy tak: "to się teraz ze mną dzieje”
e. ten ktoś wiedział wtedy, jak to jest
f. z tego powodu potem ten ktoś mógł o tym myśleć tak:
g. „wiem, jak to było, kiedy to się działo
h. wiem to tak, jak wiem, co czuję, kiedy czuję coś w ciele [we własnym ciele]
i. wiem to tak, jak wiem, co widzę, kiedy widzę coś [na własne oczy]”

Jak widać z tej eksplikacji, chodzi tutaj o świadome przeżywanie czegoś, czego 
właśnie doznajemy i uzyskiwanie w ten sposób wiedzy empirycznej, innej od 
wiedzy, jaką można uzyskać z książek albo drogą abstrakcyjnego myślenia.

Fulfilled i enjoy

Ostatnie dwa słowa, które wyeksplikuję tutaj, to przymiotnik fulfilled i cza
sownik to enjoy. Pojęcie ‘fulfilment’ odegrało szczególnie ważną rolę w historii 
feminizmu, ale oczywiście nie tylko. Chodzi tutaj znowu, grubsza rzecz biorąc, 
o poczucie satysfakcji i zadowolenia z własnego życia — życia rozumianego nie 
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jako los, ale jako pewna całość ukształtowana przez nasze własne wysiłki i nasze 
własne wybory. Eksplikacja wygląda tak:

Eksplikacja słowa fulfilled

She felt fulfilled [in life, in her work, as a woman]
(‘Ona czuła się zaspokojona/spełniona’ [w życiu, w pracy, jako kobieta])

a. kiedy ona myślała o swoim życiu (pracy, etc.), myślała tak:
b. „żyłam przez pewien czas
c. robiłam w tym czasie dużo rzeczy, bo chciałam, żeby się stały pewne rzeczy
d. te rzeczy stały się z tego powodu
e. to dobrze
f. jest-tak, jak chciałam”
g. kiedy tak myślała, czuła z tego powodu coś dobrego
h. tak jak ludzie czują, kiedy tak myślą

She enjoyed doing it.
(‘Kiedy to robiła, miała z tego przyjemność.’)

a. kiedy to robiła, czuła z tego powodu coś dobrego
b. tak jak ludzie czują, kiedy myślą o czymś tak:
c. „robię teraz to
d. chcę to teraz robić przez pewien czas
e. kiedy to teraz robię, czuję z tego powodu coś dobrego”

Szczególnie znamienne jest w dyskusji nad pytaniem dziewiątym połączenie 
pojęcia ‘fulfilment’ z pojęciem ‘experience’, a właściwie połączenie aż trzech klu
czowych angielskich słów: experience, fulfilment i sense (to experience a sense 
of fulfilment). O słowie sense nie mówiłam tutaj nic, ale to też — obok evidence 
i experience — jedno z kluczowych słów brytyjskiego empirycyzmu i nasiąknię
tego nim współczesnego języka angielskiego.

Wreszcie, na koniec, czasownik to enjoy również wskazuje na jedną z kluczo
wych wartości w języku filozofii potocznej związanej ze współczesnym językiem 
angielskim. Najbliższy mu odpowiednik polski to przyjemność, ale po angielsku 
przyjemność to pleasure. Słowo enjoy związane jest ściśle z własnymi działaniami, 
które są źródłem przyjemności. A więc, podobnie jak w wypadku słów fulfilment 
i fulfilled, chodzi tutaj o poczucie kontroli nad własnym życiem: enjoyment to przy
jemność, którą mam do zawdzięczenia samej sobie, przyjemność aktywna, świa
doma.

Podsumowanie

Zbierając główne wątki tych rozważań, chciałabym zwrócić jeszcze raz uwagę 
na trzy punkty. Po pierwsze, nasz sposób myślenia o świecie, w tym również 
o kwestiach moralnych, zależy do pewnego stopnia od języka, w którym myślimy. 
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Każdy język jest wyrazem pewnej kultury, pewnej historii, i zawiera w sobie to, co 
Mickiewicz nazwał "przędzą myśli” danego narodu.

Ta ‘przędza myśli’ jest czymś bardzo cennym, bo ona ułatwia mówiącym szyb
kie myślenie i łatwe porozumiewanie się z innymi, podsuwając mówiącym pewne 
gotowe wzory myślenia. Ale jest też w tej "przędzy” pewne niebezpieczeństwo. 
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z owych gotowych wzorców myślenia, jakie nie
sie ze sobą sam język, po to, żeby móc się od nich w razie potrzeby uniezależnić. 
Z tego punktu widzenia pożyteczne jest, jak sądzę, porównywanie gotowych pojęć 
naszego własnego języka ojczystego z pojęciami, jakie podsuwają mówiącym inne 
języki, po to choćby, żeby móc wybierać nasze pojęcia i nasze sposoby myślenia 
świadomie, a nie dać się nieść po prostu na fali gotowego słownictwa i gotowej 
frazeologii.

Po drugie, żeby móc uniezależnić się w miarę potrzeby i chęci od gotowych 
sposobów myślenia, dobrze jest być świadomym znaczeń zawartych w słowach, 
którymi się posługujemy. Do tego potrzebne są pewne narzędzia pojęciowe, pewne 
wypracowane metody analizy znaczeń. Doświadczenie pokazuje, że naturalny 
metajęzyk semantyczny może takich narzędzi i takich metod analizy dostarczyć. 
Dlatego myślę, że byłoby dobrze, gdyby naturalny metajęzyk semantyczny dotarł 
m.in. do szkół.

Po trzecie, jak próbowałam tu pokazać, pojęcia proste i uniwersalne, na których 
opiera się ten metajęzyk, dają nam szansę pewnego uniezależnienia się od języka 
i w związku z tym szansę myślenia bardziej świadomego i mniej zależnego od 
środowiska, w którym się obracamy i nawet kraju, w którym żyjemy.

Nie chodzi tutaj bynajmniej o głoszenie jakiegoś relatywizmu w myśleniu, 
wręcz przeciwnie. Używając prostych pojęć uniwersalnych, możemy w zasadzie 
pomyśleć i powiedzieć cokolwiek w jakimkolwiek języku. Możemy również sfor
mułować pewne twierdzenia czy prawdy moralne, które uważamy za uniwersalne, 
niezależne od języka. Jednocześnie posługując się prostymi pojęciami uniwersal
nymi możemy wyjaśnić specyfikę kulturową jakiegokolwiek społeczeństw^ oso
bom z innych społeczeństw. Możemy więc uzyskać lepsze rozumienie samych 
siebie i lepsze rozumienie innych ludzi i możemy budować mosty między ludźmi 
z różnych kręgów kulturowych, mosty wzajemnego rozumienia się i porozumienia.

W każdym razie, taka jest wizja przedstawionego tutaj programu i taka jest 
związana z nim nadzieja.
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Contemporary moral dilemmas through the perspective 
of English and Polish

The linguistic communities of Poles and English-speaking Australians live in their respective 
linguistic worlds and coherent “moral languages”. The two languages, however, differ from each 
other in their key words and concepts. As a result, the moral dilemmas of these communities also 
differ. The author, a speaker of English and Polish belonging to two “moral worlds”, analyzes a few 
key English concepts with no adequate Polish equivalents. Examples are taken from a discussion 
in the newspaper The Australian in 2006. Questions sent to the editor were answered by eminent 
figures (a writer, historian, editor, judge, archbishop), who used moral concepts expressed with En
glish words and expressions privacy, invasion of privacy, entitled, to commit oneself, to move on, 
unreasonable, committed, evidence, fair and unfair or experience. The questions and answers are 
supplemented in the article with the author’s comments and precise explications in the form of “cul
tural scripts”. The latter are constructed from the elements of the Natural Semantic Metalanguage, 
developed and used by the author for many years. It is concluded that “the way we think depends to 
some extent on the language we speak”. In order to liberate oneself from the grips of language, one 
must, while explicating the meanings of words, use universal primes.


