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myślenia: „Ze wszystkich argumentów przemawiających za tym, że zwierzęta 
pozbawione są myślenia, najważniejszy jest, jak sadzę, następujący. W ramach 
tego samego gatunku jedne [zwierzęta] są bardziej sprawne od innych, nie 
inaczej jak to jest wśród ludzi, co możemy zaobserwować u koni czy psów, 
z których jedne o wiele łatwiej niż inne przyswajają sobie to, czego ich uczy-
my. Ale choć wszystkie one z łatwością przekazują (signifi cent) nam głosem 
lub ruchami ciała swoje naturalne popędy, takie jak gniew, strach, głód i po-
dobne, to jednak nigdy dotąd nie zaobserwowano, aby jakieś zwierzę osiągnęło 
taką doskonałość, iżby posługiwało się rzeczywistą mową (vera loquela), to 
jest wskazywało słowem lub znakiem na coś, co może odnosić się do samego 
myślenia, nie zaś do naturalnego popędu. Taka mowa jest bowiem jedyną 
pewną oznaką myśli ukrytej w ciele, posługują się nią wszyscy ludzie, także 
najbardziej głupi i szaleni, a nawet pozbawieni języka i [pozostałych] organów 
mowy, lecz żadne zwierzę; można więc uznać, że stanowi ona o prawdziwej 
różnicy między ludźmi a zwierzętami”15. 

ARGUMENT Z JĘZYKA

Znaczenie argumentu z języka polega na tym, że zdaniem Kartezjusza, 
język nie tylko stanowi jedyną oznakę ukrytej w ciele myśli, ale jednocześnie 
świadczy o tym, że organizm nie działa ze względu na popędy, lecz ze wzglę-
du na posiadane i dostępne świadomości myśli. Wykazanie, że zwierzęta nie 
posiadają języka, upoważnia zatem zarówno do wyprowadzenia wniosku, że 
zwierzęta pozbawione są myślenia, jak i do wniosku, że ich działanie należy 
tłumaczyć wyłącznie mechanicznie.

Argument z języka przedstawiony w Rozprawie o metodzie można ująć 
następująco: Najpierw Kartezjusz argumentuje, że nie ma człowieka (nie wy-
łączając ludzi otępiałych i szalonych), który nie byłby w stanie zebrać roz-
maitych słów i ułożyć z nich sensownej wypowiedzi czyniącej jego myśli 
zrozumiałymi dla innych. Następnie dowodzi, że nie ma zwierzęcia, które 
mogłoby dokonać tego samego. Powodem tej niezdolności nie jest wcale brak 
narządów mowy, ponieważ niektóre zwierzęta, na przykład papugi czy sroki, 
mogą wymawiać poszczególne słowa tak, jak my to czynimy. Ponadto ludzie 
od urodzenia głuchoniemi zazwyczaj sami wymyślają jakieś znaki, za pomocą 
których są zdolni porozumiewać się z innymi. Jednym wyjaśnieniem tego 
stanu rzeczy jest zatem to, że zwierzętom brak myślenia. Chodzi tu – zdaniem 
Kartezjusza – o zupełny brak myślenia, a nie o zbyt niski jego poziom. Fakt, 

15  Descartes do More’a, 5 lutego 1649, s. 61. 
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że zwierzęta nie mogą mówić jak my, nie dowodzi, iż „mają mniej rozumu niż 
ludzie, ale że nie mają go wcale”. 

Kartezjusz podkreślał ponadto, że nie przekonuje go argument, iż zwie-
rzęta posiadają swój własny, niezrozumiały dla nas język, za pomocą którego 
się porozumiewają. Po pierwsze, organy zmysłowe zwierząt są podobne do 
naszych, po drugie, gdyby faktycznie zwierzęta posiadały swój własny język, 
to porozumiewałby się między sobą i znalazłaby sposób, aby być zrozumiane 
przez ludzi. Ponadto nie można zaakceptować poglądu, że  wszystkie  natural-
ne ruchy świadczące o doznaniach wewnętrznych pełnią rolę słów, ponieważ 
można zbudować maszynę, która wymawiałaby jakieś słowa, a nawet skon-
struować ją tak, aby wymawiała ich kilka „w związku z działaniami fi zycz-
nymi, powodującymi pewne zmiany w jej przyrządach: na przykład, kiedy 
się ją dotknie w jakimś miejscu, aby spytała, czego sobie od niej życzymy; 
w innym,  aby krzyczała, że ją boli, i tym podobne”;  niemożliwe jest jednak, 
„aby składała w różny sposób słowa, aby odpowiadała z sensem na wszystko, 
co się powie w jej obecności”. 

Z kolei gdy chodzi o argument z języka podany w listach do Henry’ego
More’a, to schematycznie można go przedstawić następująco: Najpierw Kar-
tezjusz stwierdza, że ze wszystkich racji przeciwko przyznawaniu zwierzę-
tom myślenia najistotniejsza jest ta, że nigdy jeszcze nie zaobserwowano, 
by zwierzę posłużyło się rzeczywistą mową (łac. vera loquela) – to znaczy 
wskazało słowem lub znakiem na coś, co może odnosić do samego myślenia, 
nie zaś do naturalnego popędu – a jedynie taka mowa jest pewną oznaką myśli 
ukrytej ciele. Następnie dowodzi, że za język nie można uważać, po pierw-
sze, mechanicznego powtarzania mowy ludzkiej, z czym mamy do czynienia 
w przypadku gadaniny papugi, po drugie, okrzyków związanych z gniewem, 
strachem lub radością, jakie zwierzęta wydają pod wpływem zewnętrznych 
bodźców. Można zatem przyjąć że – zdaniem Kartezjusza – język stanowi 
o prawdziwej różnicy między ludźmi a zwierzętami, a brak języka u zwierząt 
jest konsekwencją braku myślenia.

Co należy sądzić o tym argumencie? Jak widać, Kartezjusz wyraźnie stwier-
dza tutaj, że nie każdy system komunikacji zasługuje na miano języka. Za język 
w sensie właściwym nie można uznać ani naśladowania mowy ludzkiej, ani 
dźwięków stanowiących wyraz doznań spowodowanych przez bodźce zewnętrz-
ne. O tym, że system komunikacji jest językiem, decyduje obecność składni 
oraz możliwość wyrażania myśli. Co więcej, posługiwanie się językiem za-

16  R. D e s c a r t e s, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania 
prawdy w naukach, tłum. T. Żeleński-Boy, Antyk, Kęty 2002, s 49. 

17  Por. K o p a n i a, Descartes i Kant o użyteczności poznawczej języka naturalnego, s. 19.
18  D e s c a r t e s, Rozprawa o metodzie..., s. 48.
19  Tamże.
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