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1. WPROWADZENIE

Na definicje dejktyczne (inaczej def. ostensywne) zwrócono 
uwagę, gdy stało się jasne, że teorie aksjomatyczne, jak np. geom e
tria lub mechanika teoretyczna, nie opisują bezpośrednio świata 
empirycznego, w co wierzyli René Descartes i Immanuel Kant, 
ale że osobnym zagadnieniem jest sprawa ich stosowalności 
w dziedzinie empirii'. Wszystkie terminy występujące w słowniku, 
niezależnie od tego jak doskonałe mają definicje, są definiowane 
przez siebie nawzajem, i do niczego się nie odnoszą, gdy wziąć je 
niezależnie od innych znaczeń2. Aby więc móc wygłaszać twierdze
nia o świecie empirycznym, trzeba mieć do dyspozycji język wiążą
cy się bezpośrednio z tym światem, powiązanie to zaś uzyskuje się 
właśnie dzięki definicjom dejktycznym, w których wyrażenia defi
niowane uzyskują znaczenie przez to, że stają się nazwami wskaza
nych w bezpośrednim  doświadczeniu przedm iotów1. Dokonuje się 
to zawsze w konkretnej sytuacji, w konkretnych okolicznościach, 
wobec konkretnych osób i wszystko to razem  wzięte ma wpływ na 
ukonstytuowanie się znaczenia danego słowa.

Niniejszy artykuł jest próbą wyróżnienia przynajmniej niektó
rych z tych czynników. Zostaną w nim bliżej zarysowane metody 
dochodzenia do definicji dejktycznych, warunki skutecznego nią

'T. Czeżowski, Filozofia na rozdrożu, W arszawa 1965,29.
2 Por. C. Lewis, M ind and the World Order. Outline o f  a Theory o f  Knowledge, 

London 1929, 82.
3 Tamże; R. Robinson, Definition, Oxford 1950,122; T  Czeżowski, dz. cyt., 29.



posługiwania się oraz jej zastosowania w nauce i życiu co
dziennym. Po bliższej analizie okaże się, że definicję dejktyczną 
używać m ożna nie tylko w najbardziej elem entarnych sytu
acjach, koniecznych dla powiązania naszego języka z rzeczywi
stością, ale nadaje się ona także do definiowania wielu pojęć 
ogólnych.

2. METODY DOCHODZENIA DO DEFINICJI DEJKTYCZNEJ

Richard Robinson oraz Bertrand Russell zauważają, że więk
szość definicji określa dane stowo za pośrednictwem innych słów. 
Wszystkie one zakładają więc, że uczący się zna już znaczenia pew
nych słów. Dlatego metody te są bezużyteczne dla dziecka, które 
nie zna żadnych słów. Musi zatem istnieć przynajmniej jedna m eto
da definiowania słów, która obchodzi się całkowicie bez słów (z wy
jątkiem, oczywiście, słów definiowanych)4.

Russell posługuje się następującym przykładem. Przypuśćmy, 
że ktoś nie znając francuskiego jest rozbitkiem na wybrzeżu N or
mandii: dociera do dom u farm era, widzi chleb na stole i, będąc 
głodnym, wskazuje na niego z pytającym gestem. Jeśli farm er 
skutkiem tego powie „pain”, gość wywnioskuje -  przynajmniej 
tymczasowo -  że to jest po francusku „chleb”, i utwierdzi się 
w tym przekonaniu, jeżeli nie usłyszy tego słowa, kiedy będzie 
wskazywał na inne rodzaje pożywienia na stole. Nauczy się zna
czenia tego słowa przy pomocy definicji ostensywnej. Jest jasne, 
że jeżeli uczeń nie zna francuskiego, a jego nauczyciel nie zna je 
go języka ojczystego, będzie musiał polegać na tym procesie pod
czas swoich pierwszych lekcji, ponieważ ma do dyspozycji wyłącz
nie pozajęzykowy środek porozum iewania5.

Proces ostensywnego definiowania jest jednak lepszym przy
kładem w sytuacji, gdy uczeń nie zna żadnego języka, niż gdy 
włada już własnym językiem. Dorosły wie, że istnieją słowa i bę
dzie naturalnie zakładał, że Francuz ma sposób nazwania chle- 
ba. Jego nauka przybierze formę: „«pain» znaczy «chleb»”. To 
prawda, że kiedy ktoś jest rozbitkiem, nazwanie rzeczywiste
go chleba spowoduje, że przyswoi on sobie tę nazwę, ale jeśli roz

4 R. Robinson, dz. cyt., 117; B. Russell, H um an Knowledge. Its Scope and L i
mits, L ondon 1961, 78.

5 H. Dubs, Definition and its problems, T he Philosophical Review 52(1943)6, 
572; B. Russell, dz. cyt., 78.



biłby się ze słownikiem, obecność rzeczywistego chleba nie by
łaby konieczna6.

Są dwa poziomy znajomości obcego języka, na pierwszym ktoś 
rozumie słowa tylko przez przekład (tłumaczenie), natomiast na 
drugim potrafi on „myśleć” w obcym języku. Na pierwszym pozio
mie wie, że pain  przekłada się jako „chleb”, na drugim zaś wie, że 
słowo pain oznacza chleb. W pierwszym przypadku uczeń dyspo
nuje już ogólnym pojęciem oznaczania i potrzebuje jedynie na
uczyć się, że dany kształt (lub dźwięk)7 oznacza tę rzecz. W drugim 
natomiast uczeń nie nabył jeszcze ogólnej idei oznaczania i uczy 
się poznając, że to a to słowo jest symbolem i oznacza tę a tę 
rzecz. Ta druga sytuacja ma miejsce tylko raz w życiu i jest dużo 
bardziej skomplikowana8.

Robinson odwołuje się do przypadku znanej w owym czasie na 
całym świecie amerykańskiej głuchej i niewidomej kobiety, H e
len Keller, która w autobiografii zawarła wspomnienia z osią
gnięcia przez siebie po raz pierwszy pojęcia oznaczania. W na
głym olśnieniu dotarło  do niej, że gest człowieka może coś ozna
czać, i że nauczycielka próbowała coś jej przekazać, poruszając 
palcami na dłoni H elen (oczywiście, nauczycielka „mówiła” do 
niej językiem palcowo-dotykowym). Ponieważ siedm ioletnia 
wówczas dziewczynka nie miała wzroku ani słuchu, jej odkrycie 
było opóźnione w stosunku do czasu, kiedy przeciętne dziecko 
odkrywa pojęcie oznaczania. Zanim  jeszcze zdała sobie sprawę, 
że ten gest coś oznacza, wielokrotnie go powtórzyła. Norm alne 
dziecko, słysząc różne dźwięki, powtarza je wiele razy i stopnio
wo kojarzy je z przedm iotam i, i tak wzrasta w nim świadomość, 
że dźwięki oznaczają przedmioty, z którymi są związane. Zanim 
pojawi się ta świadomość, dziecko potrzebuje częstego powtarza
nia dźwięków (słów) w obecności tych obiektów, żeby mogło je 
skojarzyć i zdać sobie sprawę, że słowa mogą być używane do 
wskazywania tego, czego aktualnie nie ma. Po tym ogólnym 
uświadomieniu powtarzanie jest potrzebne tylko jako pomoc 
w zapam iętaniu i poprawianiu błędów w stosowaniu danego sło-

6B. Russell, dz. cyt., 78.
7 Czyli tzw. logem w terminologii A. M ennego. Zob. Wprowadzenie do metodo

logii. Elementarne ogólne metody naukowe pracy umysłowej w zarysie, tłum. z niem. 
E . Nieznański, w: Miscellanea logica, t. II, red. M. Bombik, Warszawa 1985, 52.

8R. Robinson, dz. cyt., 117-118; B. Russell, dz. cyt., 78.



wa; obecność przedm iotu nie jest już wtedy potrzebna do przeka
zywania idei (tj. pojęcia)9.

Robinson wyróżnia sześć podmetod metody ostensywnej, zazna
czając, że przez ostensywną rozumie jakąkolwiek metodę, która nie 
opiera się tylko na słowach, ale bardziej lub mniej bezpośrednio uży
wa doświadczenia ucznia i przykładów10. Są to następujące metody.

1. M etoda pierwszej wielkiej definicji, zmierzająca do uzmysło
wienia samej idei oznaczania, polega na ciągłym nazywaniu obecne
go przedmiotu i zachęcaniu dziecka, aby robiło to samo, dbając, 
aby zarówno nazwa, jak i sam przedmiot, były przedstawione tak 
ostro i wyraźnie, jak to jest tylko możliwe.11 Wydaje się, że istotą te
go etapu jest odkrycie, że każda rzecz12 ma swoją nazwę, a to z ko
lei jest środkiem myślenia i porozumiewania się z innymi13.

9R. Robinson, dz. cyt., 118. Szerzej o K eller zob. np.: H. Keller, Historia m oje
go życia, tłum. z ang. J. Sujkomska, Warszawa 1978; dla wygody książka powyższa 
zostanie podzielona na 3 części i w dalszym ciągu nr „I” oznaczał będzie wspo
mnienia samej H eleny Keller, „II” -  sprawozdania i listy jej nauczycielki, Anny 
Sullivan, „ III” -  opracow anie dokonane przez Johna M acy’ego, przyjaciela Heleny 
Keller i m ęża Anny Sullivan.

10 R. R obinson, dz. cyt., 119.
"T am że, 118: „T he m ethod  o f that first great definition, the conveyance of 

the idea o f sym bolization itself, is then  only to  keep on symbolizing, to  keep on 
naming presen t objects and encouraging the child to  do so, taking care to  make 
the forms bo th  o f the objects and o f their nam es as sharp as possible”.

12 „Rzecz” jest tu pojmowana bardzo szeroko i odnosi się nie tylko do przedmio
tów materialnych, ale także do pojęć abstrakcyjnych, jak dobro czy szczęście. N a
uczycielka Heleny, Sullivan powiada, że tak samo łatwo jest nauczyć dziecko nazwy 
pojęcia, jeżeli dziecko ma je w umyśle jasno sformułowane, jak nazwy rzeczy. Rze
czywiście herkulesowym zadaniem byłoby uczyć słów, gdyby idee nie istniały wcze
śniej w umyśle dziecka. Gdyby jego własne przeżycia i spostrzeżenia nie doprowa
dziły go do pojęć „mały”, „duży”, „dobry”, „zły”, „słodki”, „kwaśny”, nie miałoby do 
czego przyczepiać fiszek ze słówkami. H. Keller, Historia mojego życia II, 260.

W  jednym  z listów A nna Sullivan pisze: „H elenka uczy się przymiotników 
i przysłówków tak łatwo, jak się uczyła rzeczowników. Pojęcie zawsze wyprzedza 
słowo. M iała swoje znaki na „m ały” i „duży” o wiele wcześniej, zanim do niej 
przejechałam ”. H. K eller, Historia mojego życia II, 231.

"K eller, która pojęcie oznaczania zdobyła przy studni, tak wspomina to  wyda
rzenie: „Stałam bez ruchu, pochłonięta całkowicie grą jej palców. Nagle rozbłysła 
we mnie mglista świadomość, jak gdyby czegoś zapom nianego jakby drgania po 
wracającej myśli i w ten sposób objawiła mi się tajem nica języka. Zrozum iałam , że 
woda to ten cudowny chłód przelewający mi się przez dłoń. To żywe słowo obudzi
ło we mnie duszę, napełniło  ją  światłem, nadzieją, radością, wyzwoliło z więzów. 
Prawda, że jeszcze pozostały zapory, ale z czasem i one mogły być zniesione. 
Odeszłam od studni pełna zapału do nauki. K ażda rzecz m iała nazwę, a każda na
zwa dawała życie nowej myśli”. Tenże, Historia mojego życia /, 28.



Russell próbuje wskazać na istotę procesu posługiwania się 
językiem. Psy np. nie mogą nauczyć się ludzkiej mowy, po
nieważ są anatom icznie niezdolne do produkow ania wła
ściwych dźwięków. Papugi, chociaż mogą produkow ać bar
dziej lub mniej prawidłowe dźwięki, wydają się niezdolne 
osiągnąć prawidłowe skojarzenia, tak  że ich słowa nie ma
ją  znaczenia. N iem ow lęta, jak również m łode osobniki wyż
szych zwierząt, mają odruch naśladow ania dorosłych włas
nego gatunku i dlatego próbują wydawać dźwięki, któ
re słyszą. M ogą okazjonalnie pow tarzać dźwięki, podobnie 
jak  papuga, a dopiero później odkryć „znaczenie” dźwię
ków. W takim  przypadku dźwięków nie m ożna uważać za sło
wa, dopóki nie osiągną znaczenia dla dziecka. Dla każde
go dziecka wielkim odkryciem jest to, że istnieją słowa, tj. 
dźwięki wraz z ich znaczeniem . N auka wypowiadania słów 
jest zabawą dla dziecka, w dużej m ierze dlatego, że to uzdal
nia je do zakom unikow ania swoich życzeń bardziej jednoznacz
nie, niż mogłoby to  zrobić przez płacz i pokazywanie znaków14. 
W iąże się to z przyjemnością, dla której dzieci decydują się na 
pracę umysłową i fizyczną praktykę związaną z nauką m ó
w ienia15.

2. Kiedy pierwsze stadium  definicji ostensywnej już zo
stało osiągnięte, m ożna łatwo definiować nowe słowa przez 
wypowiadanie ich wtedy, gdy przedm ioty, do których słowa te 
się odnoszą, pochłaniają uwagę ucznia16. Zapew ne na tym 
etapie, gdy dziecko rozum ie już, że słowa do czegoś się od

14 K eller pisze: „Tymczasem rosto  we m nie p ragn ien ie  w ypowiadania się. 
N ieliczne gesty, którym i się posługiw ałam , traciły sta le  na przydatności, to też 
za każdym razem , gdy m nie nie rozum iano , w padałam  n ieuchronn ie  w pasję”. 
Tenże, H isto ria  m ojego życia I, 24. Sullivan dodaje: H elena  „zarzuca znaki 
i pan tom im ę, jak  tylko przyswoi sobie odpow iednie słowa na ich miejsce. 
K ażde opanow ane słowo cieszy ją  nadzw yczajnie”. Tenże, Historia mojego ży
cia II, 229.

15 B. Russell, dz. cyt., 79-80. A. Sullivan notuje o  swojej wychowance: „H ele
na rozum ie już ponad  sto słów i co dzień uczy się nowych, absolutnie nie podej
rzewając, że dokonuje niezm iernie trudnej sztuki. Uczy się pod wpływem we
w nętrznego musu, tak jak  p tak  uczy się la tać”. H. K eller, Historia mojego życia II, 
230.

16 R. Robinson, dz. cyt., 118: „W hen this has been  achieved, it is som etim es 
possible to define new w ords simply by u ttering  them  w hen their objects are en 
grossing the atten tion  o f the lea rner”.



noszą, uczy się już tylko, k tóra nazwa do którego odnosi się 
przedm iotu17.

3. N astępna m etoda, którą wymienia Robinson, polega na wy
powiadaniu stówa w obecności przedm iotu, do którego się ono 
odnosi, przy równoczesnym wskazaniu na ten  przedm iot. W ięk
szość rzeczy, których nazw trzeba się nauczyć, nie zajmuje uwagi 
tak, by móc mieć pewność uniknięcia pomyłki, zwłaszcza gdy nie 
są to rzeczy m aterialne lub gdy nie mają one oczywistego kształtu 
czy koloru, których więc nie można w sposób fizyczny wyodręb
nić. Takie wskazanie samo w sobie też jest symbolem, którego 
znaczenia trzeba się nauczyć, i zwykle dzieje się to dość wcześnie, 
ponieważ to ogromnie ułatwia późniejsze definiowanie18. Tu 
praw dopodobnie chodzi o to, by poprzez odpowiedni, wyraźny 
gest wydobyć ten aspekt, który nauczyciel uważa za istotny19.

4. Jako specjalny rodzaj wskazywania wyróżnia Robinson słowa 
wskazujące, takie jak „ten”, „ tu”, „teraz”, „ona”, „dzisiaj”, k tó

17 Nauczycielka Heleny pisze w liście: „Jeżeli dać dziecku coś słodkiego i ono 
mlaszcze języczkiem, oblizuje się i robi zadowoloną minkę, to wrażenie, jakiego do
znaje, jest wyraźnie określone. Jeżeli za każdym takim wrażeniem usłyszy słowo 
„słodkie” lub poczuje je wypalcowane na rączce, to uzna szybko ten znak za symbol 
owego wrażenia. Tak samo, jeżeli mu się włoży do buzi kawałek cytryny, wydmie 
wargi i będzie próbowało wypluć. Po kilkakrotnej próbie z cytryną, jeżeli znów je 
nią poczęstować, zamknie buzię i skrzywi się, co będzie oczywistym dowodem, że 
zapamiętało nieprzyjemne wrażenie. Powiemy: „kwaśne” i dziecko przyswoi sobie 
ten symbol. Gdyby określić te wrażenia jako „białe” i „czarne”, też łatwo przyswo
iłoby sobie te słowa. A le wtedy „białe” i „czarne” oznaczałoby u niego to, co ozna
cza „słodkie” i „kwaśne”. W  ten sposób dziecko uczy się na podstawie doświadczeń 
rozróżniać swoje doznania, a  my podsuwamy mu odpowiednie słowa dobry, zły, ła
godny, szorstki, szczęśliwy, smutny. W  jego wychowaniu liczy się nie słowo, lecz 
zdolność doświadczania wrażeń”. H. Keller, Historia mojego życia II, 260-261.

18 R. Robinson, dz. cyt., 118-119: „M ore often, however, it is necessary not 
merely to  u tte r the w ord in th e  presence o f the object bu t at the sam e tim e to  
point to  the object. M ost objects whose nam es have to be learnt do not engross 
the atten tion  beyond possibility o f mistake, especially if they are  no t collections 
o f m atter with an obvious shape and colour moving as wholes. Poiting is itself 
a symbol whose m eaning has to be taught, and it is taught early because it im
mensely facilitates la ter definitions”.

19 Sullivan wspomina: „Raz zadałam jej proste pytanie tyczące się liczb. Byłam 
pewna, że je rozumie. Odpowiedziała na chybił trafił. Przerwałam jej. Stała nieru
choma, z wyrazem twarzy świadczącym najoczywiściej, że próbuje zebrać myśli. 
D otknęłam  jej czoła i wypakowałam: „myśleć”. To słowo w połączeniu z czynno
ścią zrobiło na niej takie samo wrażenie, jakbym położyła jej rączkę na przedmiocie 
i wypakowała jego nazwę. Od tego czasu zaczęła się posługiwać słowem myśleć”.
H. Keller, Historia mojego życia II, 268. Zob. też Tenże, Historia mojego życia I, 32.



rych znaczenie przy każdym ich użyciu jest częściowo określone 
przez czas, miejsce lub autora wypowiedzi. Słowa te są często uży
wane wraz ze wskazaniem obecnego przedm iotu. Ktoś może po
wiedzieć „to jest dalia” i wskazać ją, aby wyjaśnić, co oznacza sło
wo „dalia”20.

5. W kolejnej metodzie używa się słowa wskazującego już bez 
gestów i pod nieobecność przedm iotu oznaczanego przez definio
wane słowo21. Przykładem może być zdanie „schody dwubiegowe 
powrotne to ten rodzaj schodów, który widziałeś wczoraj w moim 
biurze”. Tę definicję można stosować bez obecności definiowane
go przedmiotu, a użyte są w niej następujące słowa wskazujące: 
„ty”, „wczoraj”, „mój”.

6. O statnia m etoda ma swoje źródło w pomyśle Johna Locke’a, 
który uznał za rozsądny pomysł, aby w słowniku słowa oznaczają
ce rzeczy rozróżnialne po wyglądzie zewnętrznym były wyrażane 
za pom ocą małych rysunków22. Możliwe, że dla pewnych słów ta
kie obrazki mogą nawet być bardziej pom ocne przy wyjaśnieniu 
ich znaczenia niż definicja analityczna. Np. wiele słów anatomicz
nych można zdefiniować analitycznie, lepiej jednak zdefiniować 
je przez rysunki. M etody tej nie można jednak stosować wobec 
słów, które nie odnoszą się do czegoś przestrzennego (jak np. 
„lub”, „19”, „Bóg”), a także do tych, których desygnat nie istnie
je, tak jak „chiliagon”23.

Powyższe metody różnią się jedna od drugiej w ten sposób, że 
(1) i (2) nie używają żadnych symboli, (3) nie używa symboli z wy
jątkiem gestu wskazania, (4) wymaga użycia słów i jednocześnie 
obecności przedmiotu, (5) używa słów nie wskazując przedmiotu, 
(6) używa rysunków24.

20 R. Robinson, dz. cyt., 119: „A  special form o f  poiting is the dem onstrative 
word, such as ‘this’, ‘h e re ’, ‘now’, ‘to -d ay ’, ‘she’, w hose m eaning at each u tte ran 
ce is determ ined  in part by the tim e or place or au tho r o f the u tterance. These 
words are often used along with poiting to  the p resen t object. A  m an may say 
‘that is a dahlia’ and point as he does so, to explain w hat ‘dahlia’ m eans”.

21 Tamże, 119: „D em onstrative words are  also used w ithout gestures and in 
the absence of the object m eant by the w ord being defined”.

22 J. Locke, A n  Essay Concerning H um an Understanding, w: Great Books o f  the 
Western World, red. M. A dler, Chicago 1952, 306.

23 S. Kamiński, Gergonne’a teoria definicji, w: S. K am iński, Metoda i język, Lu
blin 1994, 69; R. Robinson, dz. cyt., 119.

24 Tamże, 119-120.



Przykład Keller stosuje się zasadniczo do definicji ostensywnej typu 
(1), w której pojmujemy samą ideę oznaczania. To prawda, że posłu
giwanie się tą metodą jest żmudnym zajęciem, i że nie można z góry 
przewidzieć, kiedy definicja ta zostanie osiągnięta. Z  drugiej strony, 
metoda ostensywna jest jedyną dostępną do tego celu; wszystkie inne 
są bezużyteczne. A  cel ten bywa osiągany przez większość ludzi25.

3. WARUNKI POPRAWNOŚCI DEFINICJI DEJKTYCZNEJ

Na tem at warunków skutecznego posługiwania się definicją 
dejktyczną wypowiadali się różni autorzy. Zwracali uwagę na wa
runki związane ze środowiskiem zewnętrznym, twórcą definicji 
bądź jej odbiorcą. Ich spostrzeżenia zostaną zreferowane w powyż
szym porządku, tj. począwszy od najogólniejszych warunków ze
wnętrznych, poprzez warunki stawiane twórcy definicji, kończąc na 
warunkach stawianych jej odbiorcy.

Do środowiskowych warunków definicji dejktycznej zalicza się 
warunki następujące. Po pierwsze, w otoczeniu musi zaistnieć ja 
kieś zjawisko, które chce się zdefiniować, a które jest dostrzegalne, 
wyraźne, emocjonalnie ciekawe i (zazwyczaj) często powtarzające 
się26. Po drugie, wskazywane w trakcie definiowania sytuacje powin
ny zawierać przykłady użycia definiowanego terminu. To tłumaczy, 
dlaczego np. niewidomemu człowiekowi nie można w ten sposób 
(ani w żaden inny) zdefiniować koloru; po prostu nigdy nie można 
mu go wskazać na przykładach w bezpośrednim doświadczeniu, ko
niecznym dla przyswojenia sobie znaczenia tego terminu27. We 
wszystkich takich przypadkach bezpośredni kontakt z desygnatem 
definiowanego term inu jest istotny dla rozumienia słowa.

Od twórcy definicji dejktycznej wymaga się przede wszystkim, by 
miał jasne i dokładne pojęcie definiowanego term inu oraz by po
sługiwał się nim w sposób właściwy. Dla zdobycia poprawnej zna
jomości języka kilkuletnie dzieci powinny przebywać w towarzy

25 Tamże, 123.
26 B. Russell, dz. cyt., 79.
27 H. Dubs, art. cyt., 573. Najłatwiej jest oczywiście w przypadku przedmiotów 

spostrzegalnych przez zmysły zewnętrzne, zwłaszcza przy pomocy wzroku i słuchu. 
Nieznacznie trudniej jest w kwestiach takich jak ból zba, ucha, żołądka, etc. Jesz
cze trudniej jest w odniesieniu do sfery „myśli”, do której należą np. wspomnienia, 
tabliczka m nożenia, etc. Konsekwentnie, dzieci nie uczą się o  tym mówić tak wcze
śnie, jak uczą się mówić o kotach i psach. B. Russell, dz. cyt., 518-519.



stwie osób inteligentnych, które potrafiłyby im pokazać umiejętne 
używanie słów, i w razie potrzeby skorygowały błędne używanie 
przez uczącego się nowych słów28.

Ponieważ definicja dejktyczną informuje o kryteriach stosowal
ności terminu definiowanego tylko częściowo, nie poucza ostatecz
nie, po czym rozpoznać przedmioty, które można by uznać za desy- 
gnaty tego terminu. Dlatego wyjaśniając za jej pomocą jakiś wyraz, 
wymaga się niejako współaktywności ze strony tego, kto chce 
z tych wyjaśnień skorzystać, obarcza się go pewnym zadaniem29. 
Niektórzy autorzy podają wskazówki dla twórców definicji dejk
tycznej, które pomogą odbiorcom rozwiązać to zadanie.

Kiedy dziecko jest zaabsorbowane pewnym zjawiskiem, dorosły 
powinien w tym momencie wypowiedzieć nazwę tego zjawiska, nie 
troszcząc się o to, czy dziecko to zrozumie, czy nie3“. Dzięki temu 
w umyśle dziecka utrwalają się słowa i wyrażenia, zaś ich znaczenia 
mogą się nasuwać później. Łatwiej bowiem jest się uczyć słów, gdy 
człowiek już się z nimi „osłucha”. Normalnemu dziecku wpadają 
one w uszka tysiącami, i zanim jeszcze choć jedno wypowie, kojarzą 
mu się z okolicznościami, w jakich ich użyto. Tak dowiaduje się, że 
słowa oznaczają rzeczy, czynności i uczucia31. Dziecko przychodzi na 
świat ze zdolnością uczenia i uczy się samo z siebie, byle mu tylko 
dostarczyć dostatecznej pobudki zewnętrznej. Widzi ludzi wykonują
cych pewne czynności i próbuje robić to samo. Słyszy, że inni mówią, 
i stara się ich naśladować. Rozmowy, jakie słyszy w domu, poddają 
tematy, pod wpływem których powstają jego myśli. Początkowo sło
wa, zwroty i zdania, którymi się posługuje dla wyrażenia swych my
śli, są tylko kopią rozmów z nim, które podświadomie zapamiętuje.

28 H. D ubs, art. cyt., 573; J. G ergonne, Essai sur la théorie des définitions, A n
nales de M athém atique 9 (1918-1919), 23-24; R. R obinson, dz. cyt., 124.

29 J. K otarbińska, Tak zwana definicja dejktyczną, w: Logiczna teoria nauki, red. 
T. Pawłowski, W arszawa 1966, 62.

“ Por. B. Russell, dz. cyt., 79-80.
31 Por. H. Keller, Historia mojego życia II, 253 oraz Tenże, Historia mojego ży

cia III, 286.
Sullivan wyjaśnia: „Stale słyszę pytanie: «Jak ją  pani nauczyła sensu słów 

oznaczających właściwości in telektualne i m oralne?» Sądzę, że H elena przyswo
iła sobie te pojęcia raczej przez asocjację i pow tarzanie niż dzięki moim wyja
śnieniom . Ta uwaga odnosi się zwłaszcza do początkowych lekcji, kiedy znajo
mość języka była u niej tak znikom a, że wszelkie wyjaśnienia były n iepodobień
stwem ”. Tenże, Historia mojego życia II, 267.



Rozmowy z codziennego życia, ponawiane niezliczoną ilość razy, 
wpajają w jego główkę pewne słowa i zwroty, i kiedy samo zaczyna 
mówić, pamięć dostarcza mu potrzebnych słów. Podobnie, język lu
dzi wykształconych jest odbiciem tego, co czytają32.

Kolejnym zaleceniem  jest przestroga, by nie mówić dziecku 
o rzeczach, które je  nużą lub których nie lubi33. M ożna przecież 
operować m ateriałem  dla nich interesującym , bez względu na to, 
czy ma to związek z zaplanowaną lekcją, czy nie. Kiedy wzbu
dzi się w dziecku zainteresowanie dla świata zewnętrznego, 
wtedy chętniej będzie się uczyć i łatwiej przyswajać nowe sło
wa i treści.

Robinson jest zdania, że jednorazow o zastosowana m etoda 
ostensywna bez słów (czyli m etody typu: 2 i 3) jest mniej sku
teczna od tej, której przy wskazaniu towarzyszą słowa (m eto
da 4). Jeżeli uczeń zna jakieś słowo, k tóre może być użyte w de
finicji, np. słowo „ ten”, użycie tego słowa uczyni sukces definicyj
ny bardziej praw dopodobnym. Ogólnie, żadna z m etod nie jest 
koniecznie pewna w poszczególnym przypadku, zawsze jednak 
zwiększa się praw dopodobieństwo, gdy używa się więcej niż jed 
no tylko słowo34.

32 Por. Tenże, Historia mojego życia I, 33; Tenże, Historia mojego życia II, 
229-230, 282-283; Tenże, Historia mojego życia III, 286.

Ta naturalna wymiana pojęć jest oczywiście n iedostępna dla głuchego dziec
ka. Z dając sobie z tego sprawę, A nna Sullivan postanow iła dostarczać uczennicy 
bodźców, których ta była pozbawiona. Czyniła to, pow tarzając, o ile to  było 
możliwe, słowo w słowo to, co słyszała, i pokazując jej, jak brać udział w roz
mowie. Jedyna różnica polegała na tym, że zam iast mówić, wpisywała zdania 
w jej rękę. W  ten sposób H elena przyswajała sobie słowa, tak jak  je sobie przy
swaja niemowlę w kołysce. Tenże, Historia mojego życia I, 33. W  innym miejscu 
Sullivan pisze: „W ciągu ubiegłego tygodnia notow ałam  wszystko, co pow iedzia
ła, i przekonałam  się, że zna już sześćset słów, co bynajm niej nie znaczy, że za
wsze posługuje się nimi popraw nie”. Tenże, Historia mojego życia II, 246.

33 Tenże, Historia mojego życia III, 286.
34 R. Robinson, dz. cyt., 123-124. W ydaje się to  stwarzać problem . Jeżeli ucze

nie się języka musi rozpoczynać się od  definicji ostensywnych, inne zaś definicje 
pojawiać się będą tylko na podstawie wcześniejszych definicji ostensywnych, wy
daje się, że żaden rodzaj definicji nie osiągnie wyższego stopnia precyzji niż defi
nicje ostensywne. A le tak  oczywiście nie jest. Istnieją analityczne i syntetyczne 
definicje własności ogólnych, k tóre  są bardziej precyzyjne niż jakakolwiek defini
cja ostensywna własności ogólnych. A utor sądzi, że używa się w nich ogólnikowo 
zdefiniowanych słów do osiągnięcia precyzyjnych definicji innych słów. Jednak  
na pytanie, jak to  się dzieje, nie udziela on odpowiedzi, wskazuje tu tylko ważny 
problem . Tamże, 125.



W charakterze przedm iotu wzorcowego powinno się wskazy
wać taki przedm iot, który jest znany danem u odbiorcy pod wcho
dzącym w grę względem. Ponieważ dla definicji dejktycznej 
szczególnie znam ienne jest to, że odwołuje się ona do znajom o
ści bezpośredniej, opartej na własnych spostrzeżeniach odbiorcy, 
toteż przedm iotem  wskazywanym w charakterze wzorca może 
być tylko taki przedm iot, który należy pod odpowiednim  wzglę
dem do sfery spostrzeżeniowej adresata danej definicji3S. Nie żą
da się jednak, by przedm iot ten  należał koniecznie do aktual
nej sfery spostrzeżeniowej, ponieważ przy szerszym rozum ieniu 
definicji dejktycznej nie wymaga się, by wypowiedzi definicyjnej 
towarzyszył specjalny ruch wskazujący36. Niemniej, odwoływanie 
się do spostrzeżeń aktualnych zmniejsza ryzyko niepowodzenia. 
Zatem , ten  krok zacieśniający teren  poszukiwań eliminuje 
wszystkie cechy nie przysługujące danem u przedm iotowi wzor
cowemu37.

W jaki sposób i na jakiej zasadzie m ożna wyodrębnić spośród 
całej mnogości cech przysługujących jakiem uś poszczególnem u 
desygnatowi term inu definiowanego te jego własności, k tóre de
cydują o zakresie stosowalności danego term inu? Jasne jest, że 
trzeba mieć do dyspozycji inne jeszcze dane poza wypowiedzią 
definicyjną oraz bezpośrednią znajom ością przedm iotu wzorco
wego. M ożna np. sam em u postarać się o to, by adresat definicji 
spostrzegł ten przedm iot pod wchodzącym w grę względem, sto
sując pewien zabieg manipulacyjny z towarzyszącą mu instruk
cją słowną, bądź sam ą tylko instrukcję słowną. Ten krok elimina- 
cyjny wyłącza spośród cech przysługujących danem u przedm io
towi wzorcowemu wszystkie te, k tóre nie należą do pewnych wy
różnionych obszarów zmysłowych (np. instrukcja „powąchaj”

35 J. K otarbińska, art. cyt., 68; M. Przctęcki, O definiowaniu terminów  
spostrzeżeniowych, w: Rozprawy Logiczne. Księga pam iątkow a ku czci prof. K. Aj- 
dukiewicza, W arszawa 1964,156.

36 Z  punktu w idzenia celu, którem u taka definicja m a służyć nie jest ważne, 
czy wyjaśniając komuś, kto pyta, co to jest liliput, powie się: „jest to taki człowiek 
jak ten, którego widzisz w tej chwili przed sobą”, czy też „jest to taki człowiek 
jak ten, którego widziałeś wczoraj tam  a tam ”, czy wreszcie „jest to  taki człowiek 
jak ten, którego zobaczysz dziś w ieczorem w takich a takich okolicznościach”. 
We wszystkich bowiem przypadkach pytający m oże uzyskać inform ację, o którą 
prosi. J. K otarbińska, art. cyt., 68.

37 Tamże, 67-68.



elim inuje wszystkie jakości zmysłowe z wyjątkiem jakości ze 
sfery węchowej)38.

Ponieważ ten sam  przedm iot może być desygnatem  wielu róż
nych term inów , charakteryzujących go pod tym samym wzglę
dem i różniących się od siebie stopniem  ogólności, dlatego 
każdy z tych term inów  m ożna zdefiniować dejktycznie, wska
zując w charakterze wzorca za każdym razem  na ten sam 
przedm iot39. Potrzebne są więc dalsze kroki eliminacyjne. Wy
kluczenie niewłaściwych możliwości jest możliwe tylko w te
dy, gdy układ danych, którymi się rozporządza, dopuszcza 
stosowanie schem atów  indukcji eliminacyjnej. A zatem , przy
kładów wzorcowych musi być więcej niż jeden , a wśród nich 
znajdować się m uszą nie tylko przypadki pozytywne, ale rów
nież negatywne40.

Rola przykładów pozytywnych jest dwojaka. Z  jednej stro 
ny służą one do ustalenia warunków wystarczających, speł
nianych przez coraz to  większą część przedm iotów należą
cych do zakresu stosowalności definiowanego term inu, z d ru 
giej strony elim inują te spośród warunków wystarczających, 
które nie są zarazem  warunkam i koniecznymi. Przykłady 
negatywne inform ują natom iast o tym, że takie a takie stop
nie podobieństw a do danych przedm iotów  wzorcowych nie 
wystarczają już do tego, by jakiś przedm iot można było zali
czyć do zakresu definiowanego term inu. Z  punktu widze
nia postulatu  skuteczności, lepiej jest wskazywać w cha
rakterze wzorców pozytywnych te spośród desygnatów te r
minu definiow anego, k tóre są pod danym względem mniej do 
siebie podobne. Gdy zaś chodzi o wzorce negatywne, le
piej wskazywać spośród przedm iotów  nie będących desygna- 
tam i tego term inu te, k tóre są pod danym względem bar

38 Tamże, 69-71. W arto nadm ienić, że siła eliminacyjna tego kroku jest tym 
większa, im mniejszy jes t zasięg zabiegu zalecanego przez odnośną instrukcję. 
W skazówka „dotknij” m a znacznie mniejszą w artość eliminacyjną niż np. „pową
chaj”, ponieważ drogą kontaktu  dotykowego poznaje się przedm ioty pod rozm a
itymi względam i, np. pod  względem tem peratury, konsystencji, kształtu, rodzaju 
powierzchni itd. Tamże, 71.

39 Np. jeżeli ktoś m a 1,60 m wzrostu, praw dą jest także, że ma wzrost mniejszy 
od 1,61 m, od  1,62 m, itd., oraz większy od 1,59 m, 1,58 m, itd. Tamże, 72.

4U Tamże, 72-75.



dziej podobne do desygnatów wzorcowych, ponieważ te mają 
większą siłę elim inacyjną i bardziej zacieśniają sferę nieokre
śloności41.

Następnym  warunkiem  są powtórki, choć nie zawsze są one 
konieczne. Jeżeli dziecku, które nauczy się rozum ieć słowo 
„m leko”, da się m leko tak gorące, że oparzy jego  wargi, i powie 
mu się „gorące”, może ono później zawsze rozum ieć to słowo. 
Ale kiedy doświadczenie jest nieciekawe, powtórki mogą się 
okazać niezbędne. G eneralnie, chociaż nie w każdym przypad
ku, powtórki są potrzebne w dejktycznym definiowaniu, ponie
waż polega ono na tworzeniu przyzwyczajeń, a te utrwalają się 
zwykle stopniowo. W yjątkowe przypadki są ilustrow ane przez 
przysłowia: „raz zraniony, drugi raz ostrożny” i „oparzone 
dziecko boi się ognia” . W odróżnieniu od takich nieco
dziennych emocjonalnych spraw, słowa m ające definicje dejkty- 
czne denotują często pow tarzające się zjawiska w środo
wisku, takie jak  członkowie rodziny, jedzenie, zabawki, zwierzę
ta domowe, etc.42.

Podstawowym warunkiem, stawianym odbiorcy definicji dejk
tycznej, który jest konieczny do tego, by rozumieć nazwy wrażeń 
zmysłowych, jest posiadanie odpowiednich organów, aby w ogóle

41 Gdy przed oczy kilkuletniego dziecka stawia się rów nocześnie z wymówie
niem słowa „czerwony” wiśnie, poziom ki, porzeczki, maliny itp., p raw dopodob
nie przypisze ono  tem u słowu znaczenie takie, jak ie  wiążemy ze słowem 
„owoc”. Należy więc wybrać przedm ioty zupełnie różne, nie m ające innych 
wspólnych własności jak tylko te, k tóre w spółoznacza słowo m ające być określo
ne. W  przytoczonym wyżej przypadku postąpi się właściwie b iorąc za przykłady 
takie przedm ioty czerw one, jak: kwiat, owoc, w ino, tkan inę itp. S. Kamiński, 
art. cyt., 172-173; J. K otarbińska, art. cyt., 80-84; R. R obinson, dz. cyt., 124;
B. Russell, dz. cyt., 79.

42 B. Russell, dz. cyt., 79-80. Postulat pow tarzania nie wymaga koniecznie 
pow tarzania bodźca. Tych samych słów m ożna bowiem używać zarów no do wy
obrażeń (pojęć), jak  i do w rażeń będących ich proto typam i. To tłumaczy możli
wość dejktycznego uczenia się słowa za pom ocą pojedynczego doświadczenia 
zmysłowego. Russell ilustruje to  następującym  przykładem . W idział D israeli raz 
i tylko raz, i pow iedziano mu w tym m om encie „to jest Dizzy”. O d tego m o
m entu bardzo często w spom inał zdarzenie z im ieniem  „Dizzy” jako  istotną 
częścią tego w spom nienia. Um ożliwiło to pow stanie nawyku poprzez pow tarza
nie wyobrażenia, chociaż w rażenie nigdy nie było pow tórzone. Jest oczywiste, 
że w yobrażenia różnią się od  w rażeń na różne sposoby, lecz ich podobieństw o 
do swoich prototypów  jest zagw arantow ane przez fakt, że wywołują one te  same 
słowa. Tamże, 82.



móc odczuwać wrażenia. Dla ślepych od urodzenia nazwy barw bę
dą pustymi dźwiękami i nie wywołają takich idei, jakie wywołują 
u ludzi widzących43.

Następnie, od słuchacza wymaga się uwagi i inteligencji, gdyż 
zamierzone przez twórcę definicji znaczenie odgadnie on dzięki 
użyciu swej twórczej wyobraźni. Znaczeniem definiowanego wyra
zu jest bowiem wspólna okoliczność, obecna w tych wszystkich 
wskazanych sytuacjach, dlatego tylko u inteligentnego obserwato
ra spowoduje ona, szczególnie gdy będzie powtarzana, hipotezę od
nośnie do intendowanego znaczenia. Hipotezę tę będzie on mógł 
zweryfikować przez porównanie jej z różnymi prezentowanymi mu 
sytuacjami. Skutkiem tego może osiągnąć jasne i dokładne pojęcie 
wypowiadanego term inu44.

Ilość cech mogących być tytułem do noszenia danej nazwy jest 
teoretycznie nieskończona, a praktycznie biorąc niezmiernie wiel
ka, nie dająca się wyczerpać w kilkuzdaniowych dialogach, do ja
kich sprowadzają się zabiegi ostensywne. Wchodzą tu bowiem 
w grę nie tylko cechy bezwzględne, lecz także relatywne; można, 
np. mieć intencję przyporządkowania nazwy wszystkim przedmio
tom oddalonym o pewną odległość od pieca, albo przedmiotom 
oświetlonym w taki to a taki sposób, albo znajdującym się na lewo 
od obserwatora, itd. Ponieważ nie potrafimy wyliczyć wszystkich 
przedmiotów we wszechświecie, tym bardziej nie można zdać sobie 
sprawy ze wszystkich relacji danego przedmiotu do innych przed
miotów. Po drugie, komplikuje sprawę okoliczność, że konotacją 
nazw ostensywnych mogą być nie tylko cechy proste, lecz także zło
żone (np. na sposób koniunkcji czy alternatywy), nie tylko pozytyw
ne, lecz także negatywne, co jeszcze zwiększa i tak już nieprzebraną 
liczbę ewentualności. Po trzecie, istnieją cechy, których nie da się

43 J. G ergonne, art. cyt., 22; H. Dubs, art. cyt., 573; W. Marciszewski, R eduk
cjonizm w świetle analizy zdań spostrzeżeniowych, S tudia Filozoficzne 
7(1963)3-4, 83. Temu, k to  nigdy nie przeżywałby uczucia strachu, nie m ożna by 
tak go zdefiniować, aby się dowiedział, co to  jest strach. Zwykle w takich wypad
kach przyporządkow uje się określonym  przedm iotom  inne, bardziej znane 
przedm ioty, ale to nie wystarcza, by poznać definiowany przedm iot. Choć więc 
powie ktoś ślepem u od urodzenia, że barw a czerwona jest to  barwa odpow iada
jąca długości fali takiej a takiej, nie umożliwi mu to  poznania tej barwy. J. G er
gonne, art. cyt., 22; S. Kamiński, art. cyt., 141,173.

44 H . Dubs, art. cyt., 572-573; S. Pepper, The descriptive definition, The Jo u r
nal o f Philosophy 43(1946), 31.



wyeliminować, ponieważ przysługują one wszystkim przedmiotom 
definiowanym dejktycznie, nie można więc dostarczyć przypadków 
negatywnych, niezbędnych do eliminacji; takimi własnościami są np. 
rozciągłość, posiadanie jakiegoś kształtu, przestrzenność45.

Jeżeli pomimo takiego spiętrzenia trudności udaje się nam defi
niowanie dejktyczne, to dlatego, że owa mnogość własności zostaje 
zredukowana do tak małej liczby, że staje się możliwe przeprowa
dzenie eliminacji prowadzącej do wyróżnienia jednej tylko cechy. 
Dzieje się tak dzięki zastosowaniu dodatkowych wyjaśnień słow
nych lub też dzięki istnieniu jakiejś konwencji dotyczącej tego, któ
re cechy są dostatecznie ważne, aby zasługiwały na wyróżnienie 
przy pomocy nazwy. Takie terminy jak „ważny”, „doniosły”, „wart 
zainteresowania” itp. wyrażają skłonności odgrywające rolę przy 
definiowaniu; Witold Marciszewski nazywa owe skłonności prefe
rencjami definicyjnymi46.

45 W. Marciszewski, art. cyt., 83-84; Tenże, Logika z  retorycznego punktu  widze
nia, Warszawa 1991, 211-212. A utor odwołuje się do biblijnego opisu Księgi Ro
dzaju (2, 19-20) o  tym, jak  po stworzeniu świata Bóg przyprowadził do Adama 
wszystkie zwierzęta, aby ten je  ponazywał. Gdy więc ujrzał Adam lwa, powiedział 
(w swym rajskim języku) „to jest lew”. Komunikując Bogu wyniki definiowania 
tych rzeczy, nie musiał Adam  zapewne używać gestów wskazujących, skoro Bóg 
czytał bezpośrednio w jego myślach. Inaczej jednak  rzecz się m iała z Ewą, której 
utworzenie nastąpiło dopiero  po tej działalności semantycznej. Trzeba więc było 
Ewę nauczyć początków języka. M ogło to  przebiegać następująco.

A dam  pokazuje Ewie lwa, mówiąc jednocześnie: „to jes t lew”. Skąd jednak 
ma Ewa wiedzieć, za co zwierzę to  jest lwem? M oże pomyśleć, że nazywa się ono 
lwem za to, że się rusza, w odróżnieniu od stojących obok drzew. Adam , by 
uchylić to  b łędne dom niem anie, musi wskazać coś, co też się rusza, a lwem nie 
jest. Pokazuje więc pełznącego węża i dodaje: „to nie jest lew”. Ewa nie popełni 
już pomyłki nazywania lwem wszystkiego, co tylko się rusza. Skąd jednak  ma 
wiedzieć, że to  coś pokazane przez A dam a lwem nie będzie jeszcze za to, że 
w odróżnieniu od węża m a cztery łapy (co pozwoliłoby odnosić rzeczoną nazwę 
do wszystkich czworonogów)? Cierpliwy A dam  przywołuje więc w ielbłąda i po 
wiada znowu: „to nie jest lew”. D obrze, może więc to jest lwem za to, że ma grzy
wę? Teraz z kolei pom ocne w procesie eliminacji może się okazać przywołanie 
konia. Jak  długo m a się jednak  ciągnąć ów proces? O kazuje się, że procesy my
ślowe składające się na definiow anie muszą być niezm iernie złożone, skoro na 
szczeblu elem entarnym , jakim  jest procedura dejktyczna, trzeba dla jej wykona
nia uruchom ić wysoce abstrakcyjne pojęcia, pośrednio  tylko i niejednoznacznie 
pow iązane z wyglądem pokazywanej rzeczy. W. M arciszewski, Logika z  retorycz
nego punktu  widzenia, dz. cyt., 210-213; Tenże, Sztuka rozumowania w świetle lo
giki, W arszawa 1994,190.

46 W. M arciszewski, Redukcjonizm  w świetle analizy zdań spostrzeżeniowych, 
art. cyt., 84.



A utor zakłada, że istnieje taka klasa wyrażeń ostensywnych, 
które zostały wprowadzone do języka na samym początku, nie 
zakładały więc żadnych innych pojęć ostensywnych. O granicze
nie mnogości cech na tym etapie dokonuje się dzięki samym tyl
ko preferencjom . W powyższy sposób uczą się w jego przekona
niu dzieci, k tóre dzięki swym zdecydowanym preferencjom  nie 
mają większych kłopotów z odkryciem, ze względu na jaką wła
sność rzecz nazywa się tak a tak (dla dziecka ważna jest np. słod
kość i kolorowość). Na tej drodze powstaje elem entarny słownik 
dejktyczny, który ulega jeszcze ewentualnie modyfikacjom i ko
rektom , a jednocześnie służy pom ocą we wprowadzaniu do języ
ka innych wyrażeń dejktycznych. Instrukcję słowną można bo
wiem wzbogacać o dodatkow e wyrażenia, mówiąc np. „To jest 
N pod względem W ”. W tedy oprócz nazwy definiowanej zawie
rać ona będzie jeszcze inne nazwy ostensywne. Wobec dejktycz- 
nego definiowania wysuwa się więc kolejny warunek: um iejęt
ność rozum owań eliminacyjnych47. Istota, k tóra byłaby pozbawio
na tego bądź definicyjnych preferencji, nie mogłaby uczyć się ję 
zyka m etodą dejktyczną, choćby jej aparat zmysłowy działał bez 
zarzutu48.

Kolejny warunek wiąże się z interpretacją zachodzącą przy 
spostrzeganiu. Dotyczy ona samego wyglądu spostrzegane
go przedm iotu. O krągła m oneta obserwowana z ukosa daje 
na siatkówce kształt elipsy, zaś obrazy przedmiotów małych, 
lecz bliskich przewyższają nieraz wielkością obrazy rzeczy

47 Tamże, 86. Podawany przykład jest zawsze czymś złożonym, uczeń więc m u
si być zdolny do rozróżniania jego części czy aspektów tak, by wystarczyło to  do 
wyabstrahowania tego, który jest zam ierzony. I tak  słuchający przypowieści 
„Królestwo N iebieskie przyjdzie jak  złodziej w nocy” musi być zdoiny do wyod
rębnienia tej cechy K rólestw a N iebieskiego, k tóra czyni je  podobnym do złodzie
ja w nocy od wielu tych, k tóre tego nie czynią. R. R obinson, dz. cyt., 111.

48 W. M arciszewski, Redukcjonizm  w świetle analizy zdań spostrzeżeniowych, 
art. cyt., 84-86. A u to r zaznacza, że definiow anie jednych terminów ostensyw
nych przy pomocy drugich może być także dw ustronne, w tym sensie, że dwa 
terminy w spółtworzą kontekst, w któty się wzajem nie definiują. Pokazując np. 
rzecz, której intensywny kolor dom inuje jako bodziec nad innymi cecham i i m ó
wiąc „To m a kolor czerwony”, nasunąć m ożna dwie myśli: że to się nazywa czer
w one ze względu na ową uderzającą cechę, oraz że cecha ta  należy do kategorii 
zwanej kolorem . Gdy w wypadku takiego częściowego w zajem nego definiow a
nia każdy z term inów  jest niezbędny dla scharakteryzow ania sensu drugiego, na
leży zaliczyć oba do term inów  ostensywnych nieelem entarnych.



wielkich, lecz dalekich, a mimo to m onety spostrzega się 
jako okrągłe, a palec przyłożony do oka natychmiast ocenia się 
jako mniejszy od majaczącej na horyzoncie wieży ratuszo
wej. Wszystko to wskazuje, że konfiguracja impulsów, stano
wiąca reakcje zmysłów na bodźce fizyczne, podlega różnym 
korektom  zanim zostanie przekazana do „wejścia układu”, 
czyli hipotetycznego ośrodka, którego stany przyporządkowane są 
przeżyciom spostrzegania zwerbalizowanym w postaci zdań. Ta
kie korekty (Marciszewski nazywa je interpretacją wyglądu) są 
niejako autom atyczne i dokonują się z zasady poza świadomo
ścią spostrzegającego. A  zatem, interpretow anie wyglądu wyma
ga osobnej umiejętności, k tórą nabywamy zresztą bardzo wcze
śnie, jako część składową um iejętności widzenia czy słyszenia. W 
jakimś stopniu mamy ją wszyscy, choć w zależności od zadań, ja 
kim służy obserwacja, rozmaicie może się ona kształtować49.

W śród koniecznych warunków akceptacji zdania spostrzeże
niowego znajdują się, oprócz doznawania wrażeń, inne jeszcze 
czynniki, ale nie muszą do nich należeć wiadomości teoretyczne. 
Owe konieczne warunki są następujące: doznawanie wrażeń, 
preferencje definicyjne, um iejętność rozum owania oraz um iejęt
ność interpretow ania wyglądu. Doznawanie wrażeń, preferencje 
definicyjne i um iejętność przeprow adzania pewnych rozumowań 
są niezbędne dla przyswojenia pojęć ostensywnych, bez których 
nie da się sformułować zdań spostrzeżeniowych. M ając zaś poję
cia dejktyczne, umożliwiające interpretację pojęciową, oraz dys
ponując um iejętnością interpretow ania wyglądu potrafimy, do
znając odpowiednich wrażeń, zdać sprawę z tego doznania 
w formie zdania spostrzeżeniowego50.

4. ZASTOSOWANIA DEFINICJI DEJKTYCZNEJ

Do słów, które mogą być definiowane przez konfrontację z ich 
znaczeniami lub przykładami znaczenia, przede wszystkim zalicza 
się nazwy własne51.

49 Tamże, 80, 86-89.
50 Tamże, 89-90.
51 J. K otarbińska, art. cyt., 59; H. M ehlberg, The Reach o f  Science, Toronto 

1958, 275; M. Przelęcki, art. cyt., 156-159; R. Robinson, dz. cyt., 126; B. Russell, 
dz. cyt., 89; Tenże, A n  Inquiry into Meaning and  Truth, L ondon 1951,194.



Następnym rodzajem stów, które są zwykle tłumaczone spo
sobem definicji dejktycznych są nazwy rodzajowe: mężczyzna, ko
bieta, kot, pies, itd. Rodzaj taki składa się z pewnej ilości odręb
nych indywiduów posiadających rozpoznawalne do pewnego stop
nia podobieństwo jednych do drugich. Większość dzieci uczy się 
np. słowa „pies” dejktycznie; niektóre uczą się w ten sposób róż
nych gatunków psów, np. szkockie owczarki, bernardyny, spaniele, 
pudle, itd., podczas gdy inne, które mają mało do czynienia z psa
mi, mogą spotkać się z tymi słowami pierwszy raz dopiero w książ
kach. Natomiast chyba żadne z dzieci nie uczy się dejktycznie sło
wa „czworonóg”, tym bardziej słowa „zwierzę” w tym sensie, 
w którym obejmuje ono również ostrygi i pijawki. Dziecko zapew
ne uczy się dejktycznie słowa „mrówka”, „pszczoła”, „żuk 
(chrząszcz)” i może jeszcze słowa „owad”, ale jeśli tak, to prawdo
podobnie będzie też do owadów błędnie zaliczać pająki, dopóki nie 
zostanie poprawione52. A  zatem, nazw gatunkowych można z po
wodzeniem uczyć się dejktycznie tylko na stosunkowo niskim po
ziomie ogólności.

Następnie dochodzą nazwy prostych jakości danych w doświad
czeniu zmysłowym: czerwony, niebieski, ciężki, lekki, gorący, zim
ny, etc. Większości z nich uczy się zwykle drogą dejktyczną, ale 
mniej pospolite, takie jak cynober, mogą zostać opisane przez ich 
podobieństwa i różnice53.

Także nazwy pewnych relacji, takie jak „na górze”, „na do
le”, „na praw o”, „na lewo”, „przed”, „po” są zazwyczaj nauczo
ne dejktycznie. Należą tu także takie słowa jak „szybko” 
i „wolno”54.

52 M. Black, Definition, Presupposition and  A ssertion, T h e  Philosophical R e
view 61(1952), 533; B. R ussell, H um an Knowledge. Its Scope and L im its, dz. 
cyt., 83.

53 J. G ergonne, art. cyt., 22; S. Kaminski, art. cyt., 141, 173; J. K otarbińska, 
art. cyt., 57; H . M ehlberg, dz. cyt., 275; M. Omyła, Zarys logiki, Warszawa 1995, 
107; В. Russell, H um an Knowledge. Its Scope and L im its, dz. cyt., 84.

54 J. G ergonne , a rt. cyt., 22; S. K am iński, a rt. cyt., 141, 173; M. O m yla, dz. 
cyt., 107; B. R ussell, H um an  Knowledge. Its Scope and  L im its, dz. cyt., 84; 
Tenże, A n  Inquiry into M eaning a n d  Truth, dz. cyt., 194. „D ziecko oznacza 
najp ierw  p rzedm io ty  (rzeczow niki), po tem  czynności (czasow niki) a n as tęp 
n ie  cechy i stosunki (przysłów ki, spójn ik i, p rzym io tn ik i)” . K. G łogow ski, 
G luchociem na H elena Keller. S zkic  pedagogiczno-psychologiczny, W arszawa 
1933, 10.



Dejktycznie można definiować także słowa okazjonalne, zmie
niające znaczenie w zależności od mówcy i jego pozycji w cza
sie i przestrzeni. Są to takie słowa, jak np. „ja”, „ty”, „tutaj”, 
„teraz”55.

Wszystkie dotychczas wspomniane słowa należą do świata 
zewnętrznego. Widz może zaobserwować, k tóre zjawisko jest 
atrakcyjne dla uwagi dziecka, a potem  może przytoczyć nazwę 
tego zjawiska. Ale jak jest z doświadczeniami osobistymi, takimi 
jak  ból brzucha, cierpienie lub pamięć? Z  pewnością, pewne sło
wa denotujące osobiste rodzaje doświadczeń są uczone m etodą 
dejktyczną. Dzieje się tak, ponieważ dziecko zachowaniem poka
zuje swoje uczucia: występuje tu  korelacja pomiędzy np. bólem 
a płaczem 56.

Nie ma definicyjnych granic tego, czego m ożna się nauczyć 
przy pomocy definicji ostensywnej. Słów „krzyż”, „półksiężyc”, 
„swastyka” można się nauczyć tą drogą, ale nie np. „chiliagon”, 
które nic nie znaczy. Jednak punkt, w którym m etoda ta przesta
je  być możliwa, zależy od doświadczenia i zdolności dziecka57. 
Przy pomocy definicji dejktycznej można odkryć dokładne zna
czenie słów wyrażających proste pojęcia intelektualne, jak np.: 
„pragnąć”, „obawiać się”, „przypominać sobie”, „myśleć” itd.58.

Wszystkie wymienione dotychczas słowa, poza ich funkcją 
nazwową, nadają się też do tego, by używać je jako całkowite zda
nia, i są faktycznie tak używane w ich najbardziej prymitywnym 
zastosowaniu. „M atka”, „pies”, „kot”, itd. mogą być użyte samo
dzielnie. Jeśli tost jest niezdatny do jedzenia, ponieważ jest stary, 
można powiedzieć „twardy”; gdy biszkopt stracił kruchość z powo
du wystawienia go na powietrze, można powiedzieć „miękki”, za
miast używać pełnego zdania. Jeżeli kąpiel kogoś oparzy, powie 
„gorące”; jeżeli go oziębi, powie „zimne”. „Szybko” często bywa 
używane przez rodziców jako rozkaz; „zwolnij” jest użyte w podob
nej roli na ulicach i torach. Słowa „góra”, „dół” są zwyczajowo

55 M. Przetęcki, art. cyt., 156; B. Russell, H um an Knowledge. Its Scope and L i
mits, dz. cyt., 84.

56 Tamże.
57 В. Russell, H um an Knowledge. Its Scope and L im its, dz. cyt., 84.
58 J. G ergonne, art. cyt., 22; H . Keller, Historia mojego życia I, 32; Tenże, H i

storia mojego życia II, 268.



używane jako kom pletne zdania przez windziarzy. „Przed” i „po” 
są użyte jako kom pletne zdania np. w ogłoszeniach o regenerato
rach włosów, itd. Ważne jest to, że nie tylko rzeczowniki i przy
miotniki, ale przysłówki i przyimki mogą czasami być użyte jako 
kompletne zdania59.

Russell w elementarnym użyciu słowa rozróżnia tryb orzekający, 
rozkazujący i pytający. Kiedy dziecko widzi podchodzącą do niego 
matkę, może powiedzieć „mama”; to jest użycie trybu orzekające
go. Kiedy jej potrzebuje, woła „mama!”; to jest tryb rozkazujący. 
Kiedy ona przebierze się za czarownicę i założy maskę, może ono 
niepewnie powiedzieć „mam a?”; to jest tryb pytający. Tryb orzeka
jący musi wystąpić jako pierwszy w procesie nabywania języka, po
nieważ skojarzenie słowa i przedm iotu przez to słowo oznaczane
go może nastąpić tylko przy równoczesnej obecność ich obu. A 
tryb rozkazujący następuje bardzo szybko za poprzednim60.

Russell odróżnia między „słowami-przedmiotami”61 a “sło- 
wami-syntaksami”62. „Kot”, „pies”, „Stalin”, „Francja” są przykłada
mi pierwszych; „lub”, „nie”, „niż”, „ale” -  przykładami drugich. Sło- 
wo-przedmiot może być używane poniekąd wykrzyknikowo do wska
zania obecności przedmiotu, który to słowo oznacza; jest to, faktycz
nie, jego najbardziej prymitywne użycie. Natomiast słowo-składnik 
nie może być tak użyte. Pokonawszy kanał La Manche, kiedy naszym 
oczom ukazuje się Cap Grisnez, może ktoś zawołać „Francja!”, ale 
nie istnieją okoliczności, w których byłoby stosownym zawołać np. 
„aniżeli!”63. Nie każde jednak słowo, którego znaczeniem jest indywi
duum, może być zdefiniowane dejktycznie, nie mogą być tak zdefinio
wane np. słowa „Bóg” czy „Sokrates”64.

Do słów, które nie mogą być zdefiniowane w spotkaniu z rze
czą, Robinson dodaje te, które oznaczają coś niespostrzegalnego, 
np. flogiston. Gdy jednak ktoś mając halucynacje usłyszy słowo

59 B. Russell, H um an Knowledge. Its Scope and L im its, dz. cyt., 84-85.
60 Tamże, 85.
61 Ang. object words -  chodzi zapew ne o w yrażenia kategorem atyczne (sam o

dzielne).
62 Ang. syntax words -  czyli pew nie synkategorem aty (wyrażenia niesam o

dzielne).
63 B. Russell, H um an Knowledge. Its Scope and L im its, dz. cyt., 519.
64 R. R obinson, dz. cyt., 125; B. Russell, A n  Inquiry into M eaning and Truth, 

dz. cyt., 25-28.



„myśl”, może powiedzieć, że ten przedmiot, który mu się przedsta
wia, jest znaczeniem tego siowa i tak pozornie uczy się metodą 
dejktyczną znaczenia słowa, którego przedmiot nie istnieje. Wydaje 
się też, że uczymy się dejktycznie znaczenia wyrażeń, których 
przedmioty w krytycznym badaniu znikają. I tak, niemal każdy 
uczy się znaczenia słowa „w dół” dejktycznie; znika potem  to, czego 
się uczyliśmy, że jest „w dół” w znaczeniu, w jakim się uczyliśmy, 
mianowicie, nie ma w przestrzeni absolutnie ustalonych kierun
ków. Podobnie, nie ma długości w sensie absolutnym, której uczy
my się przez dejktyczne definiowanie słowa „długi”. Wnioskiem 
wydaje się być to, że znaczenie słowa odnoszącego się do czegoś, co 
się nigdy nie pojawia, nie jest nieprzekraczalną barierą dla bycia 
definiowanym dejktycznie. Ogólnie, Robinson uważa, że dejktycz
nie definiujemy daleko więcej słów niż to jest potrzebne do uzgod
nienia naszego języka z doświadczeniem65.

5. UWAGI KOŃCOWE

Przedstawione rozważania pokazały, że konkretna wypo
wiedź definicyjna jest zawsze uwarunkowana przez różne oko
liczności. Należą do nich zdolności in telektualne i percepcyjne 
twórcy i odbiorcy definicji, cele praktyczne, preferencje w wy
borze definicji konkurencyjnych, uwarunkowania zewnętrzne, 
od których zależy wybór wskazywanych w charakterze wzor
ców przedm iotów i inne czynniki. Definicja dejktyczną okazuje 
się bardzo mocno ugruntow ana w języku potocznym i życiu 
codziennym, z którego dziedziczy nieścisłość i nieokreśloność, 
wydaje się jednak, że nie sposób zastąpić jej jakąś inną procedu
rą, która -  wolna od wad definicji dejktycznej -  spełniałaby jej 
zadania.

Szczególne zalety definiowania przez wskazanie są dwie. Po 
pierwsze, m etoda dejktyczną jest dostępna przed jakąkolwiek inną 
metodą, mianowicie na początku budzenia się w każdym człowieku 
pojęcia oznaczania66. Wtedy to odkrywa, że istnieją słowa, i że po
magają one w poznawaniu świata, a także w komunikowaniu in
nym swoich myśli i potrzeb.

65 R. Robinson, dz. cyt., 125-126.
“ Tamże, 124.



Drugą zaletą jest to, że omawiana m etoda kieruje bardziej bez
pośrednio niż inne metody do tego, co jest podstawową funkcją 
wielu naszych słów, mianowicie do nazw dla kształtów i prostych 
jakości, które rozpoznajemy jako powtarzające się w zmysłowym 
doświadczeniu. Np. słowa „niebieski”, „pies”, „dom” są ustanowio
ne przede wszystkim do przywoływania nam do pamięci pewnych 
kształtów lub jakości, które rozpoznajemy jako ciągle obecne 
w naszym życiu67.

Osobliwą zaś wadą definicji dejktycznych jest to, że stopień ich pre
cyzji jest niski w odniesieniu do nazw ogólnych. Stawia się bowiem 
uczniów wobec tak wielu aspektów wskazywanych przedmiotów, że 
niewielkie jest prawdopodobieństwo, by wybrali oni z nich te ele
menty, które są istotne dla znaczenia definiowanych słów. To, co jest 
osiągane za pomocą metody przykładów nie jest w zasadzie niczym 
więcej niż tylko hipotezą co do znaczenia wyrazu. Jest ona weryfiko
wana tak, by pasowała do wszystkich zastosowań słowa, jakie dotąd są 
mi znane; ale zawsze pozostaje możliwość, że jutro ktoś, kto lepiej 
ode mnie zna dany język, inaczej użyje tego słowa i pokaże mi w ten 
sposób, że moja teoria co do jego znaczenia jest zła. Wskazuje to na 
wadę języka w ogólności raczej niż jakiejś metody definiowania, mia
nowicie, olbrzymia większość słów używanych przez kogokolwiek mu
si pozostawać zawsze w stanie hipotetycznym. Ta trudność nie wystę
puje jednak przy dejktycznym definiowaniu nazw własnych68.

Z wyjątkiem pewnych przypadków, w których podobieństwo pod 
jakimś względem jest rozumiane jako nieodróżnialność pod danym 
względem, definicja dejktyczna ustala zakres stosowalności terminu 
definiowanego tylko częściowo. Pociąga to za sobą z jednej strony 
nieostrość, z drugiej strony wieloznaczność terminów ostensyw
nych. Podobieństwo jest stopniowalne w sposób ciągły i istnieje 
nieprzerwane przejście od stanu ich występowania do stanu nie
obecności, toteż ustalenie ostrych granic terminu definiowanego 
metodą dejktyczną jest niemożliwe69. Powoduje to nieuchronną nie
ostrość terminów wprowadzanych wyłącznie przy pomocy definicji

67 Tamże.
68 Por. Tamże, 113, 124 oraz J. M ackaye, The Logic o f  Language, H ano- 

ver-N ew  H am pshire 1939, 83-85.
69 J. K otarbińska, art. cyt., 84-85. Zob. też T. Pawłowski, Tworzenie pojęć i de

finiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978, 205-206.



dejktycznej. Stąd wypływa też nieostrość terminów definiowanych 
w sposób wprawdzie niedejktyczny, ale za pomocą terminów zdefi
niowanych dejktycznie, a więc z natury rzeczy nieostrych70.

Wieloznaczność zaś powstaje stąd, że omawianych terminów uży
wa się niejednokrotnie także poza granicami wyznaczonymi przez 
kryteria cząstkowe -  w sposób w zasadzie dowolny i dla różnych 
osób odmienny71. To bowiem, co należy do obszaru nieokreśloności 
danego terminu, w konkretnej sytuacji jeden włączy do jego zakre
su, a drugi do jego negacji. Obie decyzje będą równie uprawnione.

Do wieloznaczności terminów ostensywnych przyczynia się rów
nież brak wspólnego, wyraźnie ustalonego zbioru przedmiotów 
wzorcowych. Definicje dejktyczne jakiegoś term inu podawane 
w różnych okolicznościach -  bądź przez tego samego nadawcę dla 
różnych odbiorców, bądź też przez różnych nadawców -  różnią się 
doborem przykładów wzorcowych, gdyż zasięg bezpośredniego do
świadczenia wchodzących w grę osób jest za każdym razem inny. 
A że podobieństwo, do którego odwołuje się definicja dejktyczna, 
nie jest stosunkiem przechodnim, dlatego zakres przedmiotów po
dobnych pod jakimś określonym względem i w jakimś określonym 
stopniu, np. do wzorców A, B, C, nie musi się pokrywać z zakre
sem przedmiotów podobnych pod tym samym względem i w tym 
samym stopniu, dajmy na to, do wzorców D, E, F72.

W wątpliwych przypadkach o stosowalności terminów dejktycz- 
nych decyduje podobieństwo wchodzących w grę przedmiotów do 
odnośnych przedmiotów wzorcowych. Sprawa jest prosta, jeżeli po
równywane przedmioty znajdują się w danej chwili w naszym bez
pośrednim otoczeniu. Gdy jednak nie ma owych wzorców „pod rę
ką”, trzeba odwoływać się do pamięci, a porównywanie na podsta
wie wspomnień nie jest -  jak wiadomo -  niezawodne. Stąd wynika
ją ewentualne niekonsekwencje w praktyce stosowania terminów 
ostensywnych73.

Pewną niedogodność stanowi wreszcie to, że stosowanie definicji 
dejktycznej wymaga zwykle bezpośredniego kontaktu między 
nadawcą a odbiorcą danej definicji, wskutek czego możliwość sku-

70 J. K otarbińska, art. cyt., 84-85.
71 Tamże, 85.
72 Tamże, 85-86.
73 Tamże, 86.



tecznego posługiwania się tą m etodą jest bardzo ograniczona. 
W szczególności nie można takich definicji umieszczać w książ
kach, w których zwykła magazynować swą wiedzę nauka74.

Na terenie naukowym definicja dejktyczną nie ma więc szer
szego zastosowania wprost. Mimo to, należy pam iętać, że wszyst
kie nieostensywne term iny empiryczne sprowadzają się ostatecz
nie drogą definicji równoważnościowej lub definicji warunkowej 
do jakichś term inów ostensywnych, zapożyczonych zwykle z m o
wy potocznej, i że właśnie tem u zawdzięczają swój charakter em 
piryczny. Gdy ma się tego świadomość, trudno wątpić w to, że 
w każdym języku deskrypcyjnym definicja dejktyczną odgrywa 
istotną rolę75. D latego, pom im o wskazanych wyżej trudności, nie 
można wykluczyć z nauki ani w ogóle z życia definicji dejktycz- 
nych. Jeżeli język ma być nam w jakimkolwiek stopniu użyteczny 
do osiągnięcia celów praktycznych, musimy przecież jakoś usta
nowić związek między rzeczami a językiem. Są oczywiście au to 
rzy, którzy się z tym nie zgadzają. Pascal, np., przyjmuje, że Bóg 
wpisał nam  znaczenia pewnych słów tak jasno, by były poza 
wszelką wątpliwością i by nie trzeba było ich definiować. Mało 
kto jednak  zgadza się z takim  poglądem , twierdzi się raczej, że 
gdy nie zostaną wskazane denotacje przynajmniej niektórych te r
minów, słowa będą miały znaczenie tylko w taki sposób, jak  zna
czenie m ają np. pola szachownicy. Każde z nich jest definiowane 
przez specjalną relację do innych i m ożna się dostać z jednego 
na drugie w pewien zdefiniowany sposób, a poza szachownicą 
żadne z pól nic nie znaczy76. Skłonności do um niejszania roli de
finicji dejktycznej m ają zwykle ci, którzy są oczarowani cudowną 
krainą systemów symbolicznych, oderwanych od doświadczenia. 
Gdyby jednak  chcieli oni na co dzień żyć tym przekonaniem , 
skończyliby pewnie jak  człowiek, o którym pisze Y. B ar-H illel77, 
że postanowił używać wyłącznie sform ułowań nie-okazjonalnych 
i o m ało nie zginął z głodu, gdyż w najprostszych sprawach nie 
mógł się z nikim porozum ieć, nawet z własną żoną w sprawie 
śniadania.

74 H. Dubs, art. cyt., 573; J. K otarbińska, art. cyt., 86.
75 Tamże, 97-98.
76 R. Robinson, dz. cyt., 121-122.
77 Y. B ar-H illel, Indexical expressions, M ind 63(1954), 359-369.



PRAGMATISCHE ASPEKTEN DER HINWEISDEFINITION

Zusam m enfassung

Das D efinieren einiger Ausdrücke durch einen Hinweis besteht darin, dass 
man dem gerade gezeigten G egenstand einen N am en gibt. D ie B enennung aber 
findet im mer im Z usam m enhang mit bestim m ten U m ständen und Absichten 
statt, die großen Einfluß auf die Bedeutungsbildung solcher Ausdrücke haben. In 
diesem Aufsatz w urden einige von den U m ständen und A bsichten gezeigt und be
schrieben. Es wurden vor allem die M ethoden der Entstellung der Hinweisdefini
tion, die Bedingungen des G ebrauchs dieser D efinition und ihre A nwendungen in 
der Wissenschaft und im täglichen Leben gestaltet. D abei hat es sich erwiesen, 
dass die Hinweisdefinition nicht nur in den elem entaren Erkenntnissachlagen, 
d.h. bei der Bestimmung z.B. der individuellen Subjektterm in benutzt wird, son
dern auch bei der Festsetzung der generellen Begriffe.


