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PRZEDMOWA  

Po „wstępy do filozofii" moŜna sięgać z róŜnych powodów. I bywają rozmaite 
koncepcje wstępu, wprowadzenia do jakiejś nauki (zwanego teŜ niekiedy z grecka 
propedeutyką lub elementami). Zasadniczym celem tej publikacji nie jest 
wyłoŜenie i rozwijanie określonej doktryny filozoficznej, lecz poinformowanie 
Czytelnika - zwłaszcza tego, który zamierza w sposób systematyczny i pogłębiony 
studiować nauki filozoficzne i parafilozoficzne - o głównych działach, istotnych 
rysach, waŜniejszych problemach i kierunkach filozofii. Być moŜe, odegra ona rolę 
przewodnika dla kandydatów na uniwersyteckie studia w zakresie filozofii, dla 
samouków podejmujących samodzielną pracę nad przyswajaniem sobie tej 
dziedziny wiedzy. 

To, co niniejsza ksiąŜka prezentuje, nie jest oczywiście niczym więcej, jak tylko 
krokiem w kierunku doskonałego wstępu do filozofii. Doskonałego tzn. takiego, 
który by jasno, zrozumiale, a zarazem ściśle i dokładnie, bez zbytecznych 
uproszczeń i skrótów, wszechstronnie, z równomiernym uwzględnieniem 
problematyki (zgodnie z jej merytoryczną wagą) i róŜnych - przynajmniej 
zasadniczych - stanowisk i szkół filozoficznych, informował o filozofii i jej 
działach. Ze względu na róŜne - nie zawsze od autora zaleŜne - okoliczności 
niestety nie udało się osiągnąć tej równomierności i wszechstronności... NaleŜa-
łoby - w szczególności - rozszerzyć rozdział o współczesnych kierunkach filo-
zoficznych (rozdział ten zbyt wybiórczo traktuje swój temat i przez skrótowość jest 
moŜe miejscami mało informatywny), rozwinąć zagadnienie metod filozoficznych. 
Celowe byłoby równieŜ rozbudowanie obu dodatków oraz uzupełnienie ksiąŜki o 
odpowiedni słownik (słownik taki - w zakresie problematyki związanej z teorią 
bytu - zawierało Wprowadzenie do metafizyki pióra autora). 

Pisząc tekst tego Wstępu do filozofii, korzystałem ze sformułowań występu-
jących w moich wcześniejszych publikacjach, a zwłaszcza z fragmentów Wpro-
wadzenia do metafizyki. 

Składam specjalne podziękowanie Ks. Profesorowi Stanisławowi Kamińskie-
mu, który zechciał napisać Dodatek I, zawierający Elementy logiki formalnej. 
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Ich znajomość przyda się kandydatom na studia filozoficzne, przystępującym do 
egzaminu wstępnego na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję teŜ ks. S. Kamińskiemu i s. Z. J. Zdybickiej 
za podjęcie trudu dokładnej lektury i oceny Wstępu. 

Mam nadzieję, iŜ rzeczowa krytyka Czytelników przyczyni się do udoskona-
lenia Wstępu do filozofii. Przeto o nią bardzo proszę. 

Lublin 
sierpień - październik 1974 
luty - maj 1975                                                                                                      AUTOR  



PRZEDMOWA DO 
DRUGIEGO WYDANIA  

Po dziesięciu latach proponuję drugie wydanie Wstępu do filozofii. Utrzymano 
w nim ilość rozdziałów i sposób przedstawiania poruszanych spraw, sposób 
wymagający od Czytelnika trudu skupionej, nie pośpiesznej lektury. Dodano 4 
nowe paragrafy (w obecnej numeracji: 5, 21, 23, 37), poszerzono nieco § 29. 
Dodano nowe „akapity" i wiele przypisów. Nie zdecydowano się na zasadniczą 
zmianę struktury ostatniego rozdziału, poprzestając na uzupełnieniu go licznymi 
informacjami o filozofii współczesnej. Nadal jednak rozdział ten traktuje swój 
temat zbyt wybiórczo, w pewnych sprawach nader skrótowo i w swej postaci nie 
zadowala autora ksiąŜki. Poszerzono i zaktualizowano bibliografię. Rozszerzeniu 
uległy równieŜ Elementy logiki formalnej S. Kamińskiego według wskazówek 
przekazanych przed śmiercią Autora dr Annie Buczek. 

MoŜe warto wyraźnie zaznaczyć, iŜ prezentowana ksiąŜka zawiera partie 
„metaprzedmiotowe" i partie „przedmiotowe". Rozdziały I, II i VIII - przynajmniej 
w zamiarze autora - dostarczają informacji niejako pozasystemowych, jakby 
encyklopedycznych. Nachylenie autorskie sprowadza się do tego, Ŝe bardziej 
zwraca się uwagę na koncepcje i stanowiska tomizmu, fenomenologii (w wersji R. 
Ingardena) i materializmu dialektycznego. Natomiast w pozostałych rozdziałach 
autor nie tylko omawia stan zagadnienia (często jedynie w zarysie, w głównych 
zrębach), lecz równieŜ proponuje pewne rozwiązania, zajmuje określone 
stanowisko; stanowisko to na ogół moŜna scharakteryzować jako tomizm - 
niekiedy jest to tomizm egzystencjalny, niekiedy fenomenologizujący. Wydaje się, 
iŜ udało się nie pomieszać przedstawiania omawianych zagadnień i stanowisk z ich 
interpretacją i oceną. 

Ze względu na porządek merytoryczny nowy paragraf o metodach w filozofii 
umieszczono w rozdziale I. Z uwagi jednak na trudność tematyki w nim poru-
szonej proponowałbym - zwłaszcza Czytelnikowi mniej obytemu w filozofii i 
metodologii nauk - lekturę tego paragrafu później, szczególnie po zapoznaniu się z 
pewnymi fragmentami rozdziału III.  
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Niestety w dysponowanym terminie nie udało się sporządzić odpowiedniego 
słownika, który miał być obszerniejszy od zamieszczonego we Wprowadzeniu do 
metafizyki. 

Pierwsze wydanie Wstępu do filozofii miało następujące recenzje: „Studia 
Philosophiae Christianae", 1977, 2 (B. Bakies), „Zeszyty Naukowe KUL" 20 
(1977), 2 (ks. J. Herbut), „śycie i Myśl", 1977, 4 (T. śeleźnik), „Ruch 
Filozoficzny", 1982/83, 1-2 (J. S. Włodowski). 

Lublin, maj 1985 AUTOR  



PRZEDMOWA DO 
TRZECIEGO WYDANIA  

Trzecie wydanie zawiera kilkadziesiąt - większych lub mniejszych - uzupełnień 
w tekście i w przypisach, usuwa zauwaŜone błędy drukarskie, rozszerza 
bibliografię, ponadto wzbogacone jest przez słownik pojęć (opracowany przez 
Jacka Wojtysiaka) oraz indeks terminów (opracowany przez Annę Stanisławską), 
co - mam nadzieję - zwiększy walor dydaktyczny niniejszej publikacji; Obojgu 
dziękuję za podjęcie i wykonanie tej pracy. 

Niektórzy Czytelnicy tej ksiąŜki sądzą, iŜ Wstęp do filozofii zbyt duŜo uwagi 
poświęca filozofii marksistowskiej, której wkład w podstawową problematykę 
filozoficzną (w teorii bytu i teorii poznania) - wbrew temu, co głoszą czy głosili jej 
propagatorzy i zwolennicy - nie jest ani historycznie przełomowy, ani 
merytorycznie znaczący. Istotnie, filozofia marksistowska (materializm 
dialektyczny) w znacznym stopniu swoje wpływy zawdzięczała względom poza-
merytorycznym, które obecnie straciły na doniosłości. Niemniej dominacja tej 
orientacji, nie tylko w Polsce i krajach ościennych, lecz równieŜ w wielu 
środowiskach na Zachodzie, była tak długa i wyrazista, iŜ wpływy jej w 
mentalności współczesnego człowieka nadal są obecne i szybko chyba nie 
wygasną. Wobec tego celowe będzie nie rezygnować z obszerniejszych informacji 
o filozofii marksistowskiej. 

Lublin, luty 1992                                                                                                  AUTOR 



PRZEDMOWA DO 
CZWARTEGO WYDANIA  

Po wyczerpaniu trzeciego wydania przygotowano następne. Przynosi ono wiele 
drobnych poprawek i uzupełnień (chodzi głównie o aktualizację niektórych 
informacji), dwa nowe „akapity" (w p. 30 02 i w p. 31 02), kilkanaście nowych haseł i 
drobne uzupełnienia w „Słowniku" Jacka Wojtysiaka. Uzupełniono „Bibliografię". 
Wniesiono teŜ poprawki i uzupełnienia do obu indeksów. Raczej powstrzymywano 
się od nadmiernego rozszerzenia rozmiarów ksiąŜki oraz zmiany jej pierwotnego 
charakteru. 

Lublin, wrzesień 2001                                                                                                  AUTOR 



R o z d z i a ł    I 

WPROWADZENIE - FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA  

§ 1. CZŁOWIEK POZNAJ ĄCY 

1 00. Poznanie jest warunkiem i narzędziem sprawnego działania: 
czynności ludzkie są nieprzypadkowo skuteczne tylko dzięki od-
powiedniemu poznaniu. Poznanie jest warunkiem samookreślenia, 
względnej autonomii osoby, jest sposobem bytowania: dzięki niemu 
człowiek przyswaja sobie świat, w którym Ŝyje, rozszerza się o to, co 
go transcenduje. Potrzeba posiadania ogólnego poglądu na świat, 
ogólnej wiedzy o świecie, wypływa zarówno z naturalnej ciekawości, 
jak i z podejmowania narzucających się zagadnień moralnych i 
praktycznych. Współczesna kultura nie ułatwia właściwej realizacji 
tej potrzeby. 

1 01. POZNANIE LUDZKIE. - Wśród naszych czynności świadomych są takie, 
których sens polega na uzyskiwaniu informacji o czymś, na uchwyceniu istnienia i 
własności czegoś. Są to czynności poznawcze i bezpośrednio dana nam jest róŜnica 
między nimi a np. poŜądaniem, wytwarzaniem, oczekiwaniem, wyobraŜeniem 
sobie czegoś. W poznawaniu jakby wydobywamy coś z mroku, coś odkrywamy, 
przed nami odsłania się - przynajmniej częściowo - jakiś przedmiot lub sytuacja. 
Spośród rozmaitych właściwości naszego poznania wymieńmy tutaj dwie. 
Poznanie ludzkie jest aspektywne: spostrzeŜenia, pojęcia, sądy, rozumowania 
dotyczą danych przedmiotów z jakiegoś punktu widzenia, ujmują tylko pewne ich 
strony i przejawy. Osiągnięcie wszechstronnego i pełnego poznania jest raczej 
czymś wyjątkowym i zachodzić moŜe wobec prostych, wyselekcjonowanych lub 
wręcz skonstruowanych sytuacji. Poznanie ludzkie jest refleksywne: kaŜda nasza 
czynność poznawcza oraz jej rezultat (wynik) moŜe stać się przedmiotem innej 
czynności poznawczej (i jej rezultatu). 



ZauwaŜamy niekiedy, iŜ uzyskane na dany temat informacje są ze sobą 
niezgodne. Te rozbieŜności zachodzą między wynikami poznawczymi róŜnych 
ludzi (podmiotów poznających), a nawet tego samego człowieka w róŜnym czasie i 
odmiennych okolicznościach. Mamy dostateczną podstawę do przypuszczenia, Ŝe 
przynajmniej niekiedy mylimy się, Ŝe ulegamy złudzeniom. Prowadzi to do 
odróŜnienia między poznaniem prawdziwym (tzn. poznaniem, które trafnie, 
rzetelnie informuje o swym przedmiocie) i poznaniem fałszywym (tzn. poznaniem 
pozornym, poznaniem, które wzięte za prawdę wprowadza nas w błąd). Naturalna 
ciekawość oraz potrzeby i warunki działania zmuszają człowieka do takiego 
zorganizowania swego poznawania, aŜeby - w miarę moŜliwości - zabezpieczyć 
się od błędu. I w ten sposób podejmuje się trud uprawiania nauki. 

1 02. ROLE POZNANIA LUDZKIEGO. - KaŜdy z nas, ludzi, spełnia róŜne czyn-
ności, podejmuje rozmaite prace, osiąga lub stara się osiągać określone cele. Jest 
podmiotem działania i poznania. Przy tym zachodzi istotne powiązanie działania z 
poznaniem: nasze postępowanie czy wytwarzanie nie oparte na orientacji co do 
przedmiotu, środków, okoliczności tych czynności byłoby czymś nierozumnym, 
nieskutecznym, liczącym chyba jedynie na „ślepy traf, na szczególny zbieg 
przypadków. Zresztą: jakŜe moŜna chcieć czegoś, o czym się niczego nie wie? To 
tak (wszystkie porównania kuleją!), jakbyśmy chcieli dojechać gdzieś, nie wiedząc 
gdzie; wówczas zarówno samo „dojechanie", jak i jego chęć nie miałyby Ŝadnego 
sensu, byłyby czymś całkowicie nieokreślonym. 

Poznanie jest nie tylko środkiem do czegoś, jest teŜ - lub moŜe przede 
wszystkim - swoistym sposobem bytowania: poznający wykracza poza siebie, jest 
swoją świadomością przy przedmiocie, uzyskując wiedzę o nim, równocześnie 
niejako przyswaja go sobie i rozszerza się o niego. To poznawcze, świado-
mościowe (intencjonalne) przyswajanie (ogarnięcie) czegoś zewnętrznego jest 
czymś radykalnie odmiennym od przyswajania fizycznego czy organicznego. W 
ten sposób poznawanie nadaje człowiekowi-podmiotowi poznającemu szczególną 
pozycję w świecie. 

1 03. POZNANIE JAKO CZYNNIK AUTONOMII OSOBY LUDZKIEJ. - 
Człowiek chce nie tylko sprawnie działać, lecz i wiedzieć, co, jak i dlaczego jest. 
Człowiek poznający nie przestaje jednak być człowiekiem poŜądającym, 
czującym, podlegającym rozmaitym nawykom. Skomplikowane nakładanie się i 
wzajemne warunkowanie róŜnych warstw, momentów i aspektów ludzkiego bytu 
sprawia, Ŝe poznanie nasze podlega rozmaitym ukierunkowaniom, naciskom, Ŝe 
działalność poznawcza z trudem zachowuje lub wywalcza sobie odpowiednią 
autonomię. Zachodzić moŜe niekiedy - zwłaszcza na krótką metę, przy 
pochopności poczynań, niedokładności rozeznań, w szczególnych warunkach 
zewnętrznych 
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- antagonizm między czysto teoretycznym, bezinteresownym poszukiwaniem 
prawdy a innymi naszymi potrzebami i dąŜnościami. Nie wydaje się jednak, 
Ŝeby przez dłuŜszy czas człowiek mógł Ŝyć i działać bez świadomości prawdy, 
bez troski o prawdę, w zakłamaniu i fałszu. Zresztą działanie oparte na błędnym 
rozeznaniu w rzeczywistości i w naturze partnerów działania wcześniej czy 
później zwróci się przeciwko działającemu i jego poczynaniom. 

Nasze postępowanie kieruje się zrazu pewnymi przyzwyczajeniami, nawykami, 
narzuconymi nam przez sposób i okoliczności wychowania itd.; uznajemy to, co się 
wokół uznaje, czynimy tak, jak się zwykle czyni. Ale bądź szczególnie waŜne wydarzenia 
w naszym Ŝyciu (powaŜna choroba, śmierć kogoś bliskiego, konieczność dokonania 
istotnego dla mnie lub kogoś innego wyboru, miłość otwierająca przede mną nowe 
perspektywy), bądź narastające w nas poczucie krytycyzmu i zainteresowanie teoretyczne 
kaŜą zastanowić się nad całokształtem naszego Ŝycia, nad jego sensem i celem, kaŜą 
uświadomić sobie przyjmowaną hierarchię wartości i jej podstawy, kaŜą rozwaŜyć sposób 
istnienia i pozycję człowieka w świecie. Muszę albo potwierdzić, albo zrewidować 
dotychczasowy pogląd na świat (a moŜe dopiero go uformować), ale juŜ na swój niejako 
rachunek, własnymi siłami poznawczymi. Muszę dokonać pewnych decyzji i wyborów. 

Współczesna kultura bynajmniej nie ułatwia nam odpowiedniej realizacji tego 
zadania. Rozrost ludzkiej wiedzy i postępująca wciąŜ specjalizacja zawodowa 
uniemoŜliwiają jednemu umysłowi całkowite opanowanie chociaŜby jednego działu 
wiedzy. Czasy Arystotelesów i Leibnizów, czasy ludzi, o których z duŜym przybliŜeniem 
moŜna powiedzieć, Ŝe dysponowali całą ówczesną wiedzą ludzką, bezpowrotnie chyba 
minęły. Istnieje ogromne spartykularyzowanie świadomości ludzkiej, ogromne 
uzaleŜnienie osoby od społeczeństwa we wszystkich prawie jej czynnościach. 
Samoświadomość i doświadczenie rodzaju ludzkiego 

- w całej swej pełni - nie integruje się, poniewaŜ nie moŜe się skonkretyzować 
w poszczególnych ludzkich umysłach. Specjalizacja i przebywanie w wąskim, 
przypadkowym kręgu społecznym (a takŜe unifikująca rola środków masowego 
przekazu) powoduje uzaleŜnienie bytu ludzkiego od otoczenia, od innych. 
Z drugiej strony podział pracy i ról jest - w skali ludzkiej - warunkiem rozwoju. Jak 
przezwycięŜyć tę niezgodność między warunkami pełnej autonomii 
osoby a warunkami postępu? Jak w sposób racjonalny i krytyczny, w sposób 
godny osoby ludzkiej dokonać uformowania i wyboru światopoglądu, uzyskać 
syntetyczny pogląd na świat i swoją w nim pozycję? 

Istnieją dwie zasadnicze drogi do uzyskania owego poszukiwanego, synte-
tycznego spojrzenia na całość spraw poznawczych i praktycznych, z którymi 
mamy do czynienia: scjentystyczna i klasycznie filozoficzna. Pierwsza polega na 
tworzeniu czy układaniu z róŜnych szczegółów - dostarczanych przez nauki 
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- jakiejś spójnej mozaiki, będącej dla nas mapą całości tego, co jest. Druga polega 
na zastosowaniu do rozwaŜanej całości takiego ujęcia (aspektu), które jest 
najbardziej fundamentalne, np. rozwaŜając wszystko w aspekcie egzystencjalnym, 
zajmując się bytem jako bytem. Filozofia jest terenem poszukiwania i 
wartościowania tego rodzaju syntez. Propozycje syntez światopoglądowych płynąć 
mogą nie tylko ze strony filozofii czy filozoficznie traktowanych nauk 
szczegółowych, lecz równieŜ ze strony religii lub ideologii społeczno-poli-
tycznych. 

Niestety - wobec wspomnianej partykularyzacji świadomości ludzkiej, wąskiej 
specjalizacji naszych umysłów - trudno Ŝądać (od siebie i innych) kompetencji w 
rozmaitych dziedzinach wiedzy, w naukowym uprawianiu filozofii, w krytycznym 
osądzie róŜnych propozycji religijnych i ideologicznych. Wyjść z tej sytuacji - 
wydaje się - moŜna podobnie, jak i w innych dziedzinach kultury i Ŝycia 
społecznego. 

Społeczeństwo ludzkie - o ile jest współŜyjącą i współpracującą grupą osób (a 
więc jestestw poznających, samookreślających się, których bytu nie moŜna 
sprowadzić do roli egzemplarza gatunku czy jednostki w zbiorze) -potrzebuje 
kompetentnych badaczy, bezkompromisowo poszukujących prawdy, 
wyspecjalizowanych w spełnianiu warunków uzyskiwania obiektywnego, rzetel-
nego poznania. Społeczeństwo musi zatroszczyć się o ich wychowanie i wy-
kształcenie. Następnie musi partycypować w wiedzy i umiejętnościach naukowca i 
filozofa, musi z nich korzystać tak, jak korzysta z wiedzy i umiejętności lekarza, 
ekonomisty, rzemieślnika. JednakŜe udostępnienie wiedzy - w szczególności 
filozoficznej - moŜe być potraktowane rozmaicie, niekiedy wręcz szkodliwie. Jeśli 
mamy do czynienia z apologetyką lub propagandą z góry przyjętych czy 
głoszonych przez popularyzatorów poglądów, selekcjonując pod tym kątem 
podawany materiał, wtedy odbiorcy nie partycypują w wiedzy kompetentnych, 
lecz jeszcze bardziej uzaleŜniają się od innych. Stąd sprawa popularyzacji wiedzy 
nie jest sprawą społecznie błahą, drugorzędną. 

§ 2. POZNANIE NAUKOWE  

2 00. RozbieŜności wśród rezultatów naszych poznań prowadzą do 
rozróŜnienia między tym, co wiemy, a tym, co nam się wydaje, i do 
sformułowania koncepcji poznania naukowego. 
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2 01. POZNANIE NAUKOWE A POZNANIE POTOCZNE. - Poznanie naukowe jest 
kontynuacją, a zarazem pod wieloma względami wprost zaprzeczeniem poznania 
potocznego, jakie zdobywamy i jakim posługujemy się w codziennym Ŝyciu. 
Poznanie potoczne słuŜy często, jeśli nie przede wszystkim, celom praktycznym - 
poznanie naukowe w zasadzie ma cel teoretyczny: uzyskanie uporządkowanej 
wiedzy o pewnej dziedzinie. Poznanie potoczne jest zlepkiem rozmaitych ujęć i 
punktów widzenia, jest zbitką aspektów, w której akcentowane są te czy inne 
aspekty w zaleŜności od potrzeb i okoliczności - poznanie naukowe dotyczy 
określonego przedmiotu rozwaŜanego w jakimś aspekcie. W poznaniu potocznym 
dochodzą do głosu motywy i czynniki pozapoznawcze - poznanie naukowe 
świadomie i systematycznie je eliminuje, poniewaŜ emocje, upodobania czy 
pragnienia jako takie nie pełnią funkcji poznawczych, a mogą łatwo zniekształcić 
przebieg poznawania (mogą one natomiast być zewnętrzną „siłą napędową" 
podejmowanych badań). Na terenie poznania potocznego zasadniczo uprawniony 
jest do zabierania głosu kaŜdy normalny, dorosły człowiek - poznanie naukowe 
wymaga od podmiotu poznającego kompetencji, którą uzyskuje się przechodząc 
odpowiedni trening. 

Nie są to zapewne wszystkie róŜnice. Zresztą nie od razu wiedza ludzka w 
danej dziedzinie staje się naukowa, nie od razu osiąga samoświadomość swego 
charakteru. Nie od razu teŜ wiadomo, na czym ma polegać kompetencja czy 
prowadzący do niej trening. W wyniku rozwoju poznania naukowego stało się 
jasne, Ŝe sposoby uprawiania danej wiedzy muszą być proporcjonalne do jej 
przedmiotu (i celu badań) i odpowiednio zróŜnicowane. Wyłoniła się potrzeba 
specjalizacji metod i treningu. Poznanie naukowe stało się zespołem czy zbiorem 
(mniej lub bardziej powiązanych) poszczególnych nauk. 

2 02. OKREŚLENIE NAUKI. - W miarę rozwoju i zróŜnicowania się nauki, jak i 
rozwoju rozwaŜań o naukach (czyli metanauk) - dziś mówi się o okresie rewolucji 
naukowo-technicznej - trudniejszą rzeczą staje się uzgodnienie poglądów na istotę 
nauki w ogóle1. Oto krótkie przedstawienie dyskusji na ten temat: „Co jest wspólną 
cechą nauki? śe jej twierdzenia są prawdziwe, powiadali jedni; Ŝe są uwaŜane za 
prawdziwe, mówili inni; a jeszcze inni, Ŝe są inter-subiektywne i sprawdzalne; Ŝe 
powszechnie uznawane; Ŝe nowe; Ŝe wolne od ocen; Ŝe usystematyzowane; Ŝe 
zaspokajające potrzeby umysłowe; a jeszcze inni 

1 Zob. S. K a m i ń s k i, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, 19813 (tam obszerna literatura). 
Uwaga: Dokładniejszy opis cytowanych pozycji w Bibliografii (w przypisach podajemy miejsce 
wydania tylko przy ksiąŜkach nie wymienionych w Bibliografii). Skróty tytułów niektórych czaso-
pism: RF = „Roczniki Filozoficzne" (KUL), ZN KUL = „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego", SPhCh = „Studia Philosophiae Christianae" (ATK, obecnie UKSW), SF = 
„Studia Filozoficzne" (PAN); KwF = „Kwartalnik Filozoficzny" (PAU, UJ). 
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znajdowali w twierdzeniach nauki tę tylko własność wspólną, Ŝe dają zadowolenie 
umysłowe"2. 

Niemniej jednak moŜna stwierdzić, Ŝe dominuje pewna ogólna koncepcja 
poznania naukowego, którą moŜna nazwać racjonalną koncepcją nauki3, oraz 
moŜna zaproponować ogólną charakterystykę tego poznania. Nie będziemy tu szli 
za tymi, którzy jedną z nauk (np. matematykę lub fizykę) traktują jako naukę-
wzorzec i zawęŜają pojęcie naukowości. 

Nauka czynnościowo (funkcjonalnie) wzięta to zespół czynności poznawczych, 
zmierzających - w sposób uporządkowany, metodyczny - do osiągnięcia wiedzy o 
czymś. „Metodyczny" znaczy tu: systematyczny, planowy, według określonej 
metody. M e t o d a  t o  l °  sposób systematycznie stosowalny, czyli dobór i układ 
czynności przyporządkowany określonemu celowi, nadający się do powtarzania 
(do wielokrotnego stosowania), 2° zespół reguł wyznaczający sposób 
postępowania (działania) w danej sprawie. Ten sposób uzyskiwania wiedzy - 
dostosowany do przedmiotu i celu nauki - jest tym, co przede wszystkim wyróŜnia 
poznanie naukowe od innego typu wiedzy i róŜnicuje poszczególne nauki4. 

Nauka jako wytwór to uporządkowany zbiór zdań (niekiedy tylko pytań) 
zawierających wiedzę interesującą (tzn. zaspokajającą ogólnoludzkie potrzeby 
poznawcze) oraz intersubiektywnie sensowną (komunikatywną) i 
intersubiektywnie sprawdzalną (kontrolowalną), czyli taką, iŜ kaŜdy normalny, 
dorosły człowiek, który w wyniku przejścia przez określony trening i zdobycia 
odpowiednich sprawności stał się w danej dziedzinie nauki kompetentny, jest w 
stanie ją zrozumieć i po zrozumieniu wykonać odpowiednie czynności wykazujące 
wartość (prawdziwość) lub brak wartości (fałszywość) tej wiedzy. Nauka jako 
wytwór jest rezultatem (wynikiem) pewnego etapu rozwoju nauki jako czynności. 

Nauka pojęta socjologicznie to dział kultury, określona działalność społeczna 
wraz z uprawiającymi ją i korzystającymi z niej (dysponującymi nią) osobami, 
instytucjami itd. 

KaŜdą naukę moŜna scharakteryzować przez podanie jej przedmiotu, aspektu, 
celu oraz metody. Przedmiot to to, czym się nauka zajmuje, co bada. Aspekt to 
punkt widzenia, z jakiego nauka rozwaŜa swój przedmiot (a takŜe odpowiadająca 
mu strona przedmiotu). Metoda w szerszym sensie to nie tylko stawianie pewnych 
pytań oraz sposób ich rozstrzygania (szukania na nie odpowiedzi), lecz takŜe sam 
wybór przedmiotu, aspektu i celu badań. Wiedza, która nie ma okre- 

2 W. T a t a r k i e w i c z ,  Historia filozofii, t. III, 1950, s. 366. 
3 Zob. A. B. S t ę p i e ń, O metodzie teorii poznania, 1966, § 5. 
4 Szerzej o metodzie zob. A. B. S t ę p i e ń, Metody w filozofii, ZN KUL 24 (1981) 1, 3 nn. 
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słonego przedmiotu, aspektu, celu i metody, jeszcze się nie ukonstytuowała 
jako odrębna nauka lub nie osiągnęła niezbędnej samoświadomości swego 
charakteru. 

2 03. PODZIAŁ NAUK. - ZróŜnicowanie nauk, rozmaitość związków między 
nimi powoduje, iŜ zagadnienie ich klasyfikacji (mające zresztą długą 
historię) jest bardzo skomplikowane i trudne5. MoŜna dzielić nauki z 
róŜnych punktów widzenia, akcentując bądź ich przedmiot, problematykę, 
bądź metodę, bądź cel i zastosowanie. Ponadto zachodzą niekiedy znaczne 
róŜnice co do sposobu pojmowania i uprawiania pewnych nauk, występują 
róŜne ujęcia i style uprawiania, róŜne (meta)teorie, np. psychologii, 
socjologii, językoznawstwa, historii, a nawet matematyki czy logiki. 

Nie będziemy tu przypominać dziejów zagadnienia ani wchodzić we 
współczesne dyskusje i róŜne szczegóły. Poprzestaniemy na wyróŜnieniu 
następujących grup nauk: 1) nauki filozoficzne: przede wszystkim teoria 
bytu (metafizyka) i teoria poznania (gnozeologia), obok których wymienia 
się kosmologię (filozofię przyrody), antropologię lub psychologię 
filozoficzną (filozofię człowieka), teodyceę (filozofię Boga), aksjologię 
(filozofię wartości), etykę, estetykę i inne; 2) nauki niefilozoficzne formalne: 
logika formalna i matematyka; 3) nauki niefilozoficzne realne: przyrodnicze 
(jak fizyka z chemią, astronomią i kosmologią fizykalną, biologia, 
antropologia przyrodnicza, nauki o ziemi) i humanistyczne, czyli społeczne 
(np. psychologia, socjologia, historia z archeologią, językoznawstwo, nauki 
o poszczególnych dziedzinach kultury, jak historia i teoria sztuki, historia i 
teoria literatury, muzykologia, filmologia, prawo-znawstwo, 
religioznawstwo, etnografia i etnologia). 

Niektóre z nauk humanistycznych są ujmowane (w pewnych szkołach) w 
sposób zbliŜający je do przyrodoznawstwa (np. psychologia, socjologia) lub 
nauk formalnych (np. językoznawstwo). Niektóre z nauk są właściwie 
zbiorem rozmaitych dyscyplin powiązanych wspólnym tematem (np. 
semiologia jako ogólna teoria znaków, pedagogika jako zespół nauk o 
wychowaniu) albo dają formalne ujęcie róŜnych, lecz pod pewnymi 
względami analogicznych dziedzin (np. cybernetyka, teoria informacji). 
Mamy wreszcie rozmaite nauki „stosowane", słuŜące wprost działaniu i 
wytwarzaniu, zbliŜające się ku umiejętnościom, jak (np.) medycyna, 
agronomia, róŜne teorie walki i gier, polityki, strategie i technologie. 

WyróŜnia się równieŜ metanauki, czyli nauki o naukach, o poznaniu. W 
tej grupie mieszczą się tak nauki filozoficzne (teoria poznania), jak i 
niefilozoficzne, tak formalne (jak logika), jak i nieformalne 
(psychofizjologia i psychologia 

 
 
 
5 Zob. K a m iń s k i ,  Pojęcie nauki. 
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poznania, socjologia poznania, teoria utworu naukowego i np. tłumaczenia tekstów 
naukowych, historia nauk itp.). 

Niektórzy obok wspomnianych nauk wymieniają i teologię (nauki teologiczne) 
jako pewien szczególny typ wiedzy, spełniający (niektóre) formalne właściwości 
poznania naukowego, lecz treściowo nadbudowany nad religią, związany z 
Objawieniem. Zespołem nauk związanych z daną religią jest apologetyka, 
rozwaŜająca wartość (prawdziwość) doktryny religijnej czy wiarygodność źródeł 
Objawienia, szukająca racjonalnych motywów wiary6. 

Na temat stosunku filozofii do poznania naukowego zachodzi znaczna roz-
bieŜność poglądów. 

§ 3. POZNANIE FILOZOFICZNE  

3 00. Zarówno względy czysto poznawcze, jak i ludzka potrzeba 
racjonalizacji poglądu na świat powodują, iŜ nauki szczegółowe nie 
wystarczają, pozostaje problematyka filozoficzna. Są róŜne koncepcje 
filozofii. JednakŜe tylko na gruncie klasycznej koncepcji filozofii 
rysuje się moŜliwość adekwatnych odpowiedzi. Stąd doniosłość 
zagadnienia naukowego charakteru tak pojętej filozofii. 

3 01. Z DZIEJÓW POJMOWANIA FILOZOFII. - Terminu „filozofia" (z greckiego 
φιλία = miłość, σοφία = mądrość) miał po raz pierwszy uŜyć Pitagoras, uwaŜając, 
Ŝe mądrość jest czymś boskim, a człowiek moŜe być jedynie „miłośnikiem 
mądrości". Etymologicznie więc filozofia to tyle, co umiłowanie mądrości. 
Początkowo utoŜsamiano ją po prostu z wiedzą lub z (potocznie rozumianą) 
mądrością. W szczególności jednak filozof to ktoś, kogo interesuje ostateczna 
zasada wszechrzeczy i kto za pomocą własnego, naturalnego rozumu, bez odwo-
łania się do mitu czy religii - proponuje i uzasadnia pewne twierdzenia na ten 
temat7. Treść pytania i sposób szukania na nie odpowiedzi stanowią o przekro- 

6 
Zob. artykuły W. Granata i S. Kamińskiego w: W. G r a n a t, Dogmatyka katolicka, tom 

wstępny, Lublin 1965, oraz hasło Apologetyka w: Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1973. 
7 

Zarówno z punktu widzenia historycznego, jak i merytorycznego nie moŜna wiązać genezy i 
istoty filozofii z zakazem (?) przekraczania w wyjaśnianiu bytu porządku przyrody - jak to czyni Z. 
Cackowski, Wykłady z materializmu dialektycznego (Ontologia), SF 1974, 1(98), 149 n. Byłoby to 
rozstrzygnięcie dogmatyczne, związane z określoną (z góry przyjętą) szkołą, wyrzucające arbitralnie 
poza granice filozofii większość rozwaŜań i stanowisk, które historycznie do niej naleŜą. Byłoby to 
załoŜenie „ad noc", na uŜytek dogmatycznego naturalizmu lub materializmu. 
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 czeniu poziomu umiejętności praktycznych, fragmentarycznej wiedzy 
szczegółowej, mitologii, o narodzinach filozofii. Ten, kto nie pyta o początek, 
pierwszą zasadę (grec. αρχή) lub przyczynę (grec. αίτια) bytu czy świata, nie jest 
filozofem w pełnym tego słowa znaczeniu. Ostatecznie - w klasycznym okresie 
rozwoju kultury greckiej, szczególnie dzięki Platonowi i Arystotelesowi - ukon-
stytuowała się klasyczna koncepcja filozofii. Przeciwstawiono z jednej strony 
wiedzę doskonałą, pewną, ogólną, dotyczącą tego, co konieczne, istotne (grec. 
επιστήµη, łac. scientia), wiedzy niepewnej, tylko prawdopodobnej, dotyczącej 
tego, co przypadkowe, dobrej dla pospólstwa i Ŝycia codziennego, nie dla mędrca 
(grec. δόξα, łac. opinio), a z drugiej filozofa, uprawiającego bezinteresownie 
wiedzę, sofiście, zawodowemu nauczycielowi umiejętności, utrzymującemu się ze 
swojej wiedzy i intelektualnej sprawności analizy i dyskutowania. Nie było wtedy 
jeszcze granicy między nauką a filozofią i na czele swego systemu filozofii-nauki 
postawił Arystoteles „filozofię pierwszą" (czyli metafizykę) jako naukę o bycie, o 
tym, co podstawowe dla kaŜdego bytu (dla Stagiryty było to badanie bytu w jego 
czterech przyczynach: materialnej, formalnej, sprawczej i celowej). Na 
ukształtowanie się tej koncepcji filozofii wpływ miała i matematyka, z wolna 
przybierająca postać systemu aksjomatycznego. W okresie hellenistycznym obok 
arystotelesowskiego pojmowania filozofii występowały i inne, często 
irracjonalistyczne (np. - nie bez wpływu Wschodu - zacierające granice między 
filozofią a religią w gnozie) lub nawiązujące do sokratejskiej praktyki koncepcje 
filozofii jako wiedzy-mądrości, wiedzy-cnoty, wiedzy o losie i postępowaniu 
człowieka (dla Arystotelesa mądrością była wiedza o ostatecznych przyczynach 
bytu, czyli metafizyka). Spotkać teŜ wówczas moŜna było określenie filozofii jako 
„meditatio mortis", rozmyślania o śmierci. U ówczesnych pisarzy chrześcijańskich 
filozof niekiedy to pogański mędrzec czy tylko mędrek, niekiedy po prostu 
mędrzec rozwaŜający sprawy najwaŜniejsze; niektórzy filozofem nazywali 
kodyfikatora religijnego lub proroka. W średniowieczu koncepcja filozofii na ogół 
szła po linii arystotelesowskiej. Filozofia najczęściej (chociaŜ były i odmienne 
opinie) cieszyła się wielką powagą jako najwyŜszy wykwit naturalnego (tzn. nie 
opartego na objawieniu religijnym) poznania ludzkiego -i tę pozycję „królowej 
nauk" utrzymała do XVIII wieku. 

Straciła ją w XIX w., gdy po okresie pokantowskiego idealizmu wystąpił 
szeroką falą (narastający zresztą od dłuŜszego czasu) nurt skrajnego empiryzmu i 
pozytywizmu. Przyczyniły się do tego głównie z jednej strony sukcesy nauk 
przyrodniczych (fizyki newtonowskiej - sam Newton opatrywał swoje prace z 
zakresu fizyki terminem „filozofia" - i biologii darwinowskiej), z drugiej krytyka 
empirystów (przede wszystkim D. Hume'a) i Kanta. Scjentyzm wzory poznania 
naukowego widział w naukach przyrodniczych. Zawęziło się znaczenie słowa 
„science" w językach angielskim i francuskim. Zaatakowano zwłaszcza 
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metafizykę (widząc w niej coś bliŜszego sztuce i religii niŜ nauce) oraz norma-
tywną etykę. W niektórych tylko kręgach uznano teorię poznania za jedyną nau-
kową dyscyplinę filozoficzną i usiłowano na jej teren sprowadzić całą proble-
matykę filozoficzną. Głoszono parcelację filozofii i jej koniec. Wprawdzie kla-
syczna koncepcja filozofii utrzymywała się w szkołach neoscholastycznych, jed-
nak nie odegrały one w Ŝyciu umysłowym tamtego okresu powaŜniejszej roli. Na 
przełomie XIX i XX w. datuje się początek odrodzenia dawnych koncepcji i 
załamania dominacji pozytywizmu i scjentyzmu. Obecnie obserwujemy 
rozmaitość stanowisk wobec filozofii i rozmaitość stylów uprawiania filozofii. 

3 02. PROBLEMATYKA FILOZOFICZNA. - Wbrew niektórym, wyodrębnienie 
się z filozofii logiki (której zresztą Arystoteles do filozofii nie zaliczał), psycholo-
gii czy innych dyscyplin szczegółowych nie pozbawiło filozofii swoistych za-
gadnień, nie pozbawiło jej odrębnego zespołu problemów. Jakie to problemy? 

Nauki szczegółowe badają rozmaite przedmioty (dokładniej: klasy lub rodzaje 
przedmiotów) w ich budowie, przejawach, badają warunki ich występowania i 
związki (m.in. przyczynowe), w jakie są one uwikłane z innymi przedmiotami. 
Pozostają pytania dotyczące istnienia i istoty badanych przedmiotów: co to znaczy, 
Ŝe przedmioty „istnieją"? w jaki sposób istnieją? czy istnieją lub mogą istnieć 
przedmioty innych kategorii niŜ te, które nas otaczają i dane nam są w 
doświadczeniu? czy ogół przedmiotów istniejących jest czymś racjonalnym, 
posiada jakiś sens lub cel? czy i w jakim sensie moŜna mówić o istocie (o tym, co 
istotne dla) przedmiotów? czy zachodzą jakieś konieczności w obrębie tego, co 
istnieje? co jest ostateczną racją, przyczyną istnienia przedmiotów? itd. 

Nauki szczegółowe stosują pewne metody poznawcze, korzystają z rozmaitych 
źródeł poznania. W metodach uwikłane są załoŜenia dotyczące przedmiotu lub 
skuteczności badań; w naszym poznaniu zdarzają się błędy i pomyłki. Powstają 
pytania: dlaczego zachodzą błędy poznawcze? jak moŜna się przed nimi uchronić? 
co jest ostateczną podstawą uznania sądów (twierdzeń) naukowych? co to jest 
„prawdziwość poznania" i kiedy zachodzi? czy moŜemy w sposób 
niedogmatyczny, uzasadniony ugruntować naszą wiedzę? itp. 

Nauki szczegółowe badają swój przedmiot i opisują. Opisują teŜ, Ŝe wydajemy 
oceny i normy, Ŝe kierujemy się pewnym poczuciem wartości lub wydajemy sądy 
o wartości czegoś. Niektóre nauki szczegółowe badają teŜ, co faktycznie 
warunkuje wydawanie ocen i przestrzeganie (lub nie) norm u poszczególnych 
ludzi i w grupach społecznych. Pozostają pytania: jaki jest stosunek między 
opisem a oceną i normą? jaki jest stosunek wartości do bytu, tego, co wartościowe, 
do tego, co istnieje? czy to, co istnieje, jest w jakimś sensie wartościowe? co jest 
ostateczną racją wartości czegoś i wartościowania? czy istnieją kryteria wartości? 
jakie są rodzaje wartości i czy tworzą jakąś hierarchię? 



Nauki szczegółowe badają człowieka. Badają z najrozmaitszych stron jego 
ciało, jego psychikę, jego zachowanie się i działalność, pochodzenie i dzieje, 
wytwory i wypowiedzi, jego zaleŜność od otoczenia i związki z innymi ludźmi, 
jego choroby i jego przyszłość. Pozostają pytania: jaka jest pozycja człowieka 
wśród innych bytów? czy stanowi on istotnie nową kategorię bytu? czy i jaki sens 
lub cel ma jego Ŝycie i działalność, jego moralność, sztuka, nauka i religia? jaki 
jest ostateczny kres jego podstawowych tendencji, jego poszukiwania szczęścia, 
dąŜenia do posiadania pewnych dóbr? co jest ostateczną racją (przyczyną) jego 
istnienia? Podejmowanie tego rodzaju pytań jest powszechne i przez wielu 
uwaŜane za coś charakterystycznego dla człowieka. JeŜeli uznamy, Ŝe wyznaczają 
one istotnie odrębną dziedzinę (lub dziedziny) wiedzy i dadzą się traktować w 
sposób naukowy, jesteśmy na dobrej drodze do uznania klasycznej koncepcji 
filozofii.  

Ze względu na podejmowanie tego rodzaju pytań niektórzy nazywają czło-
wieka „zwierzęciem metafizycznym". 

3 03. POZORNA JAŁOWOŚĆ FILOZOFII. - Rozmaitość poglądów i stanowisk 
filozoficznych, nawet w sprawach fundamentalnych i - wydawałoby się - ele-
mentarnych, jest przysłowiowa. Skłania to wielu do wątpienia w moŜliwość 
intersubiektywnego rozstrzygania filozoficznej problematyki. Podobnej sytuacji - 
uwaŜa się - nie ma w innych naukach, gdzie naukowcy w większości przypadków 
dochodzą do wspólnych wyników i gdzie wyraźnie mamy do czynienia z 
rozwojem i postępem. 

Odpowiedzieć na to moŜna: sytuacja bynajmniej nie wygląda tak źle w filozofii 
i tak dobrze w innych naukach, jak by się to mogło wydawać laikowi, który 
spogląda z dalszej perspektywy. Do faktycznych rozmiarów sprowadzone 
rozbieŜności i nieporozumienia wśród filozofów związane są ze specyfiką nauk 
filozoficznych i nie przekreślają wcale ich racjonalnego, naukowego charakteru. 

Badacz, bliŜej zorientowany, na ogół zdaje sobie sprawę z tego, dlaczego 
nastąpiło takie a takie nieporozumienie, skąd bierze się ta czy inna rozbieŜność. 
MoŜna by przytaczać nawet przykłady z dziejów współczesnej filozofii na to, iŜ 
osoby o rozmaitych orientacjach filozoficznych (szczególnie przy dobrej woli i 
dłuŜszych kontaktach) potrafią się dogadać i wpłynąć na zmianę poglądów 
opozycjonisty. A Ŝe trudno się niekiedy nawet fachowcom dogadać w niektórych - 
i to podstawowych - sprawach, to fakt. Nie będzie on jednak przeraŜajmy, jeśli 
uświadomimy sobie jego główne przyczyny (pomijamy ewentualne czysto 
subiektywne powody u badaczy): 1) problematyka filozoficzna jest na ogół trudna 
i subtelna; komplikuje ją fakt nawarstwiania, zachodzenia na siebie w ciągu 
dziejów róŜnych ujęć, których autorzy nie zawsze dbali dość efektywnie o 
precyzję i komunikatywność własnych poglądów; 2) właśnie w filozofii 



podlegają analizie (gdzie indziej po prostu przyjmowane) róŜne postacie bezpo-
średniego kontaktu poznawczego podmiotu z przedmiotem, róŜnego rodzaju 
intuicje (percepcje) zmysłowo-intelektualne i intelektualne, będące ostateczną 
podstawą naszej wiedzy o przedmiotach; tymczasem intuicja (np. spostrzeganie, 
przeŜywanie) jest czynnością poznawczą, którą i której wynik szczególnie trudno 
opisać i przekazać innemu podmiotowi; 3) filozofia rozwijała się przede wszystkim 
w tzw. szkołach, które wytwarzały i rozwijały własny język, własną aparaturę 
pojęciową, niekiedy Ŝargon, niezrozumiały dla badaczy spoza danej szkoły. 
Poszczególne szkoły róŜniły się (i róŜnią) pod względem doboru problematyki; co 
innego akcentowały i ceniły, na co innego bywały szczególnie uczulone i to 
prowadziło do zróŜnicowania stylów filozofowania. Badacz, który przeszedł 
rzetelną szkołę filozoficzną i kształcił się na klasykach rozmaitych poglądów, 
potrafi jednak zorientować się w charakterze języka poszczególnej szkoły oraz w 
przyczynach odmienności aparatury pojęciowej róŜnych ugrupowań. Trzeba tu 
zauwaŜyć i to, Ŝe równieŜ tzw. klasykom zdarza się popełnić błąd ignorancji. Tak 
było np. z D. Hume'em, który słabo znał Arystotelesa. J. Łukasiewicz słusznie 
stwierdził, iŜ zarówno Hume, jak i Kant nie mogli krytykować metafizyki 
uprawianej przez Stagirytę i scholastyków, gdyŜ tej metafizyki zupełnie nie znali. 
Niestety i teraz wśród piszących na tematy filozoficzne zdarzają się powaŜne 
wypadki ignorancji w stosunku do obcych, nawet klasycznych poglądów. Często w 
ten sposób rodzą się rozbieŜności wśród filozofów, Ŝe kaŜdy z nich mówi o czymś 
innym. 

Specyficzność przedmiotu i zadań filozoficznego poznania powoduje, Ŝe 
rozwój filozofii przebiega inaczej i polega na czym innym niŜ rozwój poznania 
pozafilozoficznego. W kaŜdym razie postęp w filozofii polega na odkrywaniu i 
precyzowaniu nowych punktów widzenia, na coraz pełniejszym uświadomieniu 
sobie załoŜeń i konsekwencji określonych stanowisk, na coraz lepszym poznaniu 
charakteru ludzkich przedsięwzięć poznawczych. 

§ 4. KONCEPCJE FILOZOFII  

4 00. Główne koncepcje filozofii: klasyczna, pozytywistyczna, 
neopozytywistyczna, lingwistyczna, irracjonalistyczna. Przybierają 
one róŜne odmiany. Filozofia jest w nich traktowana bądź jako wiedza 
autonomiczna, bądź jako wiedza wtórna, bądź jako rodzaj ekspresji 
osobowej i sposób bycia, bądź jako ideologia i narzędzie działania. 
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4 01. UWAGI WSTĘPNE. - Spotykamy rozmaite poglądy na temat tego, czym jest 
filozofia, jakie spełnia zadania, jaką ma wartość. Poglądy te są sformułowane 
niekiedy wyraźnie i jednoznacznie, niekiedy niejasno lub jakby przypadkowo, przy 
okazji omawiania innych spraw. Bywa i tak, Ŝe dopiero na podstawie analizy 
sposobu filozofowania pewnych autorów moŜna wnioskować o tym, jakie mieli 
oni koncepcje filozofii. Trzeba jednak odróŜnić między koncepcją filozofii 
świadomie formułowaną i wyznawaną a koncepcją filozofii faktycznie 
praktykowaną (a więc przyjmowaną tylko niejako implicite). Trzeba wreszcie 
odróŜnić koncepcje filozofii faktycznie formułowane lub uprawiane od koncepcji 
filozofii moŜliwych do sformułowania i uprawiania, jednak dotychczas nie 
podejmowanych przez (znanych) autorów. 

Spotykane poglądy na temat filozofii (poglądy metafilozoficzne) moŜna 
charakteryzować i klasyfikować z róŜnych punktów widzenia. NajwaŜniejsze 
dotyczą przedmiotu filozofii, jej celu, metody czy metod postępowania (badania) 
filozoficznego, stosunku filozofii do innych działów wiedzy i kultury, jej roli w 
Ŝyciu ludzkim. 

KrzyŜując te punkty widzenia, zaostrzając i zarazem upraszczając pewne 
sprawy (dokonując idealizacji, ujmując pewne typowe postacie poglądów), moŜna 
wyróŜnić następujące zasadnicze koncepcje filozofii: klasyczną, pozytywistyczną, 
neopozytywistyczną, lingwistyczną (analityczną), irracjonalizującą czy 
irracjonalistyczną. Przy czterech pierwszych koncepcjach filozofia bywa przede 
wszystkim pewnym typem rozwaŜań nad określoną problematyką, przy ostatniej z 
wymienionych filozofia bywa raczej pewnym sposobem Ŝycia, pewnym sposobem 
ekspresji osobowości czy organizacji samoświadomości i samo-utwierdzania się w 
bycie lub odwrotnie: ludzki sposób bycia jest juŜ według niej jakimś uprawianiem 
metafizyki. 

4 02. KLASYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII. - Według tej koncepcji filozofia 
jest wiedzą autonomiczną (o własnym przedmiocie i odpowiedniej do niego meto-
dzie), o charakterze naukowym (racjonalnym), a więc intersubiektywnie komu-
nikatywną i kontrolowalną, uzyskaną przy uŜyciu jedynie naturalnych zdolności 
poznawczych człowieka, zabezpieczających w dostateczny sposób jej poznawczą 
prawomocność. Dotyczy ona tego, co podstawowe i zasadnicze w badanym 
przedmiocie, ujmuje jego istotę i konieczne uwarunkowania. Jeśli przedmiotem 
tym jest byt, to filozofia zmierza do poznania ostatecznych racji (przyczyn) jego 
istnienia i ukształtowania, do istotnościowej analizy tego, co jest. Jeśli 
przedmiotem tym jest poznanie, to filozofia rozwaŜa ostateczne podstawy wia-
rygodności poznania ludzkiego, ostateczne racje (kryteria) oceny wyników tego 
poznania jako prawdziwych lub fałszywych. 
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NowoŜytni zwolennicy klasycznej koncepcji filozofii niekiedy określają jej 
zadania jako badanie warunków moŜliwości pewnych podstawowych lub szcze-
gólnie waŜnych faktów albo tego, co dane (fenomenów). Ponadto przesunęli (co 
najmniej od Ch. Wolffa) akcent z tego, co faktycznie istniejące, na to, co jest 
niesprzeczne i tylko moŜliwe. Wreszcie ukształtowali - obok teorii bytu -nową 
naukę filozoficzną, teorię poznania, której odmienność zadań poznawczych 
prowadzi do odmienności metod; naczelnym celem teorii poznania jest uzyskanie 
w sposób w pełni krytyczny, radykalnie niedogmatyczny i uchylający 
niebezpieczeństwo popełnienia petitio principii rozpoznania wartości ludzkiego 
poznania, zagwarantowania czy uprawomocnienia wiarygodności tego poznania. 
JednakŜe w pewnej wersji klasycznej koncepcji filozofii główny akcent pada nie 
na teorię poznania, lecz na teorię bytu. Filozofia nie jest rejestracją empirycznie 
danych faktów czy rozwaŜaniem czystych moŜliwości, tego, co jedynie wyobra-
Ŝone lub pomyślane, skonstruowane, lecz analizą tego, co istnieje lub co faktycznie 
dane. 

Odrębność przedmiotu i metody gwarantuje odrębność i autonomię poznawczą 
filozofii klasycznie pojętej. Jeśli filozofia podlega jakimś zaleŜnościom i 
uwarunkowaniom, to mają one charakter przypadkowy lub zewnętrzny i nie 
wpływają zasadniczo na naturę, treść i wartość wiedzy filozoficznej. 

Obecnie klasyczna koncepcja filozofii jest przyjmowana i realizowana - na 
róŜne sposoby! - w tomizmie (zob. § 34 oraz 10 02) i kierunkach pokrewnych, w 
fenomenologii (zob. § 37 oraz 10 03), a takŜe w niektórych odmianach neo-
kantyzmu8. 

4 03. POZYTYWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII. - Koncepcja ta wiąŜe 
się ze s c j e n t y z m e m ,  tzn. z poglądem, iŜ najdoskonalszą, wzorcową postać 
wiedzy ludzkiej stanowią nauki przyrodnicze typu matematyczno-fizykalnego. 
Została ona wyraźnie sformułowana w XIX wieku. 

Według niej filozofia nie stanowi odrębnej wiedzy, nie ma własnego przed-
miotu i własnych metod. Jest kontynuacją nauk szczegółowych: bądź daje ency-
klopedyczny przegląd ich teorii, bądź zestawia ich wyniki w syntezę9, zwykle 
kierowaną jakąś ideą, np. cykliczności, postępu. Formułowany na gruncie tej 
koncepcji ogólny pogląd na świat czy wiedzę ludzką chce być uogólnieniem 

8 
W naszej literaturze występuje niekiedy - np. u M. A. Krąpca i u S. Kamińskiego - węŜsze 

rozumienie „filozofii klasycznej". Zob. A. B. S t ę p i e ń, Kilka uwag o „filozofii klasycznej" i 
relacji: metafizyka - teoria poznania, RF 25 (1977) 1, 141 n.; A. B r o n k, S. M a j d a ń-s k i, 
Klasyczność filozofii klasycznej, RF 39-40 (1991-1992) 1, 367-391. 

9 
O róŜnych koncepcjach „syntezy" zob. R. I n g a r d e n ,  Czy zadaniem filozofii jest syn-

teza wyników nauk szczegółowych?, „Kwartalnik Filozoficzny" 13 (1936), 195-214. 
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wvników nauk szczegółowych, a idea przewodnia w ich syntetyzowaniu bywa 
ekstrapolacją jakiejś teorii czy hipotezy przyrodniczej. 

Pozytywistyczna koncepcja filozofii znajduje zwolenników wśród przedstawi-
cieli róŜnych odmian pozytywizmu (zob. § 38), wśród filozofujących przyrod-
ników. ZbliŜona do niej jest koncepcja filozofii w marksizmie (zob. § 39 oraz 
11 04). 

Tak pojęta filozofia nie moŜe być przewodniczką nauk szczegółowych, skoro 
jest od nich całkowicie zaleŜna (przynajmniej według tego stanowiska). Stosunek 
hipotez filozoficznych do hipotez i teorii przyrodniczych oraz status 
epistemologiczny tych pierwszych nie przedstawiają się zbyt jasno i bywają przed-
miotami dyskusji. Zresztą zachodzą teŜ róŜnice poglądów na temat istoty nauk 
szczegółowych, których uogólnieniem czy syntezą ma być filozofia (zob. niŜej, 24 
03). W szczególności moŜna głosić bądź fenomenalistyczną, bądź realistyczną 
koncepcję przyrodoznawstwa; według pierwszej ujawnia ono nie naturę realnego 
świata, rzeczy samych w sobie, lecz ustrój, częściowo przynajmniej zaleŜnej od 
podmiotu poznającego, sfery zjawisk; według drugiej dotyczy tego, co 
rzeczywiste. W tym drugim wypadku na gruncie pozytywistycznej koncepcji fi-
lozofii moŜna uprawiać tzw. indukcyjną metafizykę, jako pewną ogólną teorię 
świata lub bytu, opartą na wynikach nauk szczegółowych. 

4 04. NEOPOZYTYWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII. - Jest to koncepcja gło-
szona przez przedstawicieli „Koła Wiedeńskiego", działającego w latach dwu-
dziestych XX w. (zob. 38 02). 

Według tej koncepcji istnieją dwa zasadnicze rodzaje nauk: nauki formalne i 
nauki realne. Pierwsze mają charakter czysto analityczny, oparte są na pewnych 
konwencjach określających sposób posługiwania się (skonstruowanymi) 
systemami znaków. NaleŜą do nich logika i matematyka, które poza tym mogą 
pełnić funkcję narzędzia przy uprawianiu nauk realnych i wtedy mają charakter 
hipotetyczny. Nauki realne to empiryczne nauki przyrodnicze i humanistyczne, 
przy czym wzorcem dla nich jest fizyka (posługująca się istotnie narzędziami 
matematycznymi). Filozofia nie stanowi odrębnej wiedzy, nie jest jedną z nauk. 
Problemy filozoficzne bądź mają charakter naukowy i są rozwaŜalne na terenie 
nauk szczegółowych, bądź nie mają charakteru naukowego, są 
„pseudoproblemami", nie wyraŜają Ŝadnego poznania, lecz co najwyŜej ludzkie 
postawy, emocje, aspiracje, potrzeby; filozofia w tym ujęciu staje się bliska sztuce 
i religii. Gdyby - przez sentyment dla tradycji - chciano „filozofię" nazywać jakąś 
nauką, to moŜna tę nazwę stosować do logicznej analizy języka naukowego. 

4 05. LINGWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII. - Według tej koncepcji (popu-
larnej np. wśród przedstawicieli anglosaskiej filozofii analitycznej) klasyczna 
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problematyka filozoficzna, zwłaszcza metafizyczna, bądź wymyka się naukowym 
badaniom, bądź nie jest jeszcze dostatecznie przygotowana do racjonalnych 
rozstrzygnięć. Racjonalnie, odpowiedzialnie moŜemy zająć się jedynie sposobem 
mówienia o filozoficznych problemach i ich rozwiązaniach, charakterem i 
strukturą języka filozofii czy języka filozofów. Często przy tym problem 
filozoficzny okazuje się problemem językowym, a wiele sporów merytorycznych 
ma swe źródło w nieścisłym lub nawykowym sposobie wyraŜania się. 

Lingwistyczna koncepcja filozofii w pewnej wersji utoŜsamia się z 
neopozytywistyczną, w innej jest tylko wyrazem przesadnej ostroŜności i nie 
pozostaje w antagonizmie do innych koncepcji filozofii  

4 06. IRRACJONALISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII. - Według ostatniej z 
wymienionych koncepcji filozofia jest pewnym osobiście (osobowo) zorientowa-
nym ujęciem sensu całości tego, co jest, lub pozycji człowieka w świecie, jest 
sposobem bycia człowieka w świecie poprzez syntetyczne usensownianie świata, 
poprzez szczególną orientację własnej samoświadomości. Jest ekspresją i samo-
utwierdzaniem się podmiotu filozofującego. Jest sposobem oswajania świata lub 
oswajania się ze światem. Filozofia według tej koncepcji to światopogląd, ogólna 
postawa Ŝyciowa, sztuka bycia. 

Wielu łączy pozytywistyczną lub neopozytywistyczną koncepcję filozofii z 
koncepcją irracjonalistyczną. Są i tacy, którzy wyróŜniają naukową filozofię jako 
uogólnienie (syntezę) nauk szczegółowych lub logiczną teorię nauk oraz filozofię 
jako pozanaukowy pogląd na świat10. 

§ 5. METODY FILOZOFICZNE  

5 00. Metody uprawiania filozofii są związane z przyjętymi koncep-
cjami poznania, nauki i filozofii. MoŜna je dzielić na metody spe-
cyficznie filozoficzne i niespecyficznie filozoficzne. 

5 01. UWAGI WSTĘPNE. - JuŜ wyŜej (2 02) określili śmy metodę jako istotny 
czynnik naukotwórczy. Metody stosowane w filozofii moŜna dzielić na specy-
ficznie filozoficzne i niespecyficznie filozoficzne (wspólne z innymi naukami) 
oraz na ogólne (stosowane w róŜnych działach filozofii) i na szczegółowe 
(związane tylko z określonym działem lub problemem filozoficznym). Dobór 

10 
Takie stanowisko zajmuje np. B. J. Gawęcki. 

28 



metod zaleŜy od ogólnej koncepcji filozofii (np. w ramach koncepcji pozytywis-
tycznej głównymi metodami są - obok dedukcji - ekstrapolacja uogólnień 
indukcyjnych i wnioskowanie przez analogię), od szkoły czy kierunku filozo-
ficznego. 

W charakterystyce rozwaŜań i badań filozoficznych naleŜy odróŜnić metody 
wielorako złoŜone, znamionujące sposób budowania teorii w danej nauce lub 
sposób uprawiania jakiejś wyodrębnionej fazy analiz, makrometody, od ich 
składników, metod prostych lub ich elementów, mikrometod. Tutaj zasadniczo 
będziemy się zajmować tymi pierwszymi. Metody te to rozmaite - zdeterminowane 
przedmiotem i celem badania, ukierunkowane postawionymi pytaniami oraz ich 
wiadomymi i załoŜeniami - sposoby oglądu i opisu tego, co dane, ujęcia w 
odpowiednią aparaturę pojęciowo-językową, uporządkowania, interpretacji i 
wyjaśniania; sposoby eksplikacji sensu, odsłonięcia załoŜeń, wywnioskowania 
konsekwencji, przeprowadzenia dyskusji, skonstruowania lub oceny argumentacji. 

WyróŜniamy tu następujące grupy metod, stosowane w róŜnych działach filo-
zofii, w ramach rozmaitych szkół i kierunków: 1) metody fenomenologiczne, 2) 
metody logiczno-lingwistyczne, 3) metody hermeneutyczne, 4) metody 
ontologiczne, 5) metody metafizyczne, 6) metody transcendentalne, 7) metody 
scjentystyczne (tzn. metody budowania teorii i metody ich kontroli poznawczej w 
naukach przyrodniczych, humanistycznych oraz formalnych)11. 

5 02. METODY FENOMENOLOGICZNE. - Metody fenomenologiczne to 
metody dotyczące tego, co i jak dane, metody docierania do danych (tego, co 
poznawczo zastane) i uzyskiwania ich opisu. WyróŜnić naleŜy cztery zasadnicze 
metody fenomenologiczne. 

Metoda oglądu i opisu tego, co i jak dane, jest podstawową metodą dla tych, 
którzy odwołują się do bezpośredniego poznania (zob. 16 03) i chcą z niego 

 
11 

Zob. A. B. S tę p i e ń ,  Metody w filozofii, ZN KUL 24 (1981) 1, 3-18 oraz Bibliografia 
(zwłaszcza działy III i VII). O metodach fenomenologicznych: R. I n g a r d e n, DąŜenia fenome-
nologów, Zagadnienie konstytucji i sens rozwaŜań konstytutywnych u E. Husserla, O motywach, które 
doprowadziły Husserla do transcendentalnego idealizmu, w: t e n Ŝ e, Z badań nad filozofią 
współczesną, 1963; t e nŜ e ,  U podstaw teorii poznania, 1971 (§ 26 - o poznaniu ejdetycznym); 
t e n Ŝ e ,  Wstęp do fenomenologii Husserla, 1974; A. B. S t ę p i e ń, Ocena metodologiczna 
analizy istnieniu u Romana Ingardena, „Sprawozdania [...] TN KUL" 13 (1963) 35-39; t e nŜ e ,  O 
rozmaitych rozumieniach metody fenomenologicznej, tamŜe 14 (1965) 63-64; t e nŜ e ,  Ingar-
denowska koncepcja teorii poznania, RF 12 (1964) 1, 77-91; t e nŜ e ,  Uwagi o Ingardenowej 
koncepcji ontologii, RF 20 (1972) 1, 5-14. O metodach metafizyki tomistycznej: S. K a m i ński i M. 
A. K r ą p i e c, Z teorii i metodologii metafizyki, 1962, oraz szereg prac S. Kamińskiego, J. 
Iwanickiego, J. Kalinowskiego, K. Kłósaka, A. B. Stępnia, S. Majdańskiego, J. Her-buta i innych. 
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krytycznie korzystać. Pozwala ona w sposób nieprzypadkowy i poddający się 
intersubiektywnej kontroli ująć bezpośrednio, uwyraźnić rozumiejąco i opisać w 
odpowiednio dobranych terminach zarówno to, co dane, jak i sposób dania czegoś. 
Jest niezbędna przy uściślaniu zabiegu nadawania naszym terminom i zwrotom 
językowym odniesienia przedmiotowego, przy definiowaniu dejktycznym 
(ostensywnym). 

Posługując się tą metodą, mamy do czynienia z czymś pierwotnie danym: z 
zastanymi zróŜnicowaniami w ich - ewentualnie - wzajemnym ustosunkowaniu. 
Wobec tych zróŜnicowań nie dysponujemy zrazu gotowymi definicjami 
pojęciowymi (zresztą takie definicje mogłyby być obciąŜone jakimiś załoŜeniami, 
uprzednimi przekonaniami), lecz dopiero przystępujemy do ustalenia podstaw dla 
takich definicji. Po uzyskaniu jasnego i wyraźnego ujęcia (widzenia) tego, co 
badamy, trzeba to, co poznawczo uchwyciliśmy, opisać w taki sposób, aŜeby nie 
tylko utrwalić otrzymany rezultat poznawczy, lecz - przede wszystkim - umoŜliwi ć 
innym podmiotom poznającym ujęcie (zobaczenie) tego, co sami ujęliśmy. Trzeba 
innym pokazać to, co bezpośrednio dane, niejako naprowadzić ich na dany obiekt. 
Stosuje się tu zabieg rozróŜnień (opisu kontrastującego), polegający na 
wyróŜnieniu (określeniu) obiektu, o który nam chodzi, przez przeciwstawienie go 
innym (postępując na ogół od mniej do bardziej podobnych pod wchodzącym w 
grę względem). Jeśli dokonujemy klasyfikacji, opisu pojęciowego tego, co 
bezpośrednio dane, to zawsze „w obliczu" tego, co opisywane. To, co 
bezpośrednio dane, to dane bez pośrednika nieprzezroczystego, całościowo 
(niejako „jednym rzutem oka" lub „za jednym zamachem", jednoetapowo), bez 
dyskursu i odwoływania się do uprzednio uzyskanych rezultatów poznawczych 
(sądów). To, co bezpośrednio i naocznie dane, nazywane bywa 
f e n o m e n e m ,  stąd metodę oglądu i opisu tego, co i jak dane, nazywamy 
metodą fenomenologiczną. 

Ogląd i opis fenomenologiczny winien spełniać postulat maksymalnej 
ateoretyczności. Chodzi o uwolnienie naszego poznania z rozmaitych (często nie 
uświadomionych, występujących implicite) uprzednich przeświadczeń, nastawień, 
presupozycji, schematów pojęciowo-werbalnych. NaleŜy ujawnić i wyeliminować 
(zawiesić, zneutralizować) te róŜne ujęcia i schematy o charakterze potocznym 
(„zdroworozsądkowym"), naukowym czy nawet filozoficznym. Niektórzy te 
zabiegi neutralizacji czy rezerwy teoretycznej („wzięcia w nawias") nazywają 
„redukcjami". 

Postulat maksymalnej ateoretyczności jest trudny do całkowitej realizacji, 
jednakŜe systematyczna próba jego spełnienia - za pomocą kolejnych kroków 
róŜnych neutralizacji, zawieszenia w sądzie, rezerwy poznawczej - pozwala nam 
uświadomić sobie rozmaite uwarunkowania zarówno oglądu, jak i opisu tego, co 
dane i jak dane. 
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W oglądzie i opisie fenomenologicznym moŜemy być nastawieni na ujęcie tego 
co dane, w jego pełnej indywidualności, konkretności albo w jego sensie, istocie, 
czyli ejdetycznie (grec. είδος = postać, wzór, istota). 

M e t o d a  i d e a c j i  (uzmienniania) to dobór i układ czynności przy-
gotowujących ogląd e j d e t y c z n y ,  doprowadzających do wglądu w istotę 
(do ujęcia typu i ogólnej struktury) danego przedmiotu i umoŜliwiających 
przeprowadzenie analizy istotnościowej. 

Operacja ideacji składa się z czterech etapów. Pierwszy etap to dokonanie aktu 
lub ciągu aktów szeroko rozumianego doświadczenia, czyli ujęcia poznawczego 
czegoś jednostkowego bezpośrednio i z naocznością spostrzeŜeniową, quasi-
spostrzeŜeniową, a nawet wyobraŜeniową; w grę wchodzi spostrzeŜenie zmysłowe 
jakiegoś ciała, spostrzeŜenie wewnętrzne (czy szerzej: samoświadomość) własnej 
psychiki, percepcja stanu psychicznego Drugiego, przypomnienie sobie czegoś 
minionego, oczekiwanie czegoś, co ma nadejść, percepcja czegoś wyobraŜonego 
(czegoś w wyobraźni), percepcja świata przedstawionego (np. malarsko lub 
filmowo) w dziele sztuki itp. Etap drugi polega na zmianie nastawienia 
poznawczego wobec danego jednostkowego przedmiotu (lub jego części, cechy) 
czy stanu rzeczy i postawieniu pytania o istotę czegoś (pytania esencjalnego). Na 
przykład widzimy przed sobą ten oto kawał czerwonego sukna. Czerwień tego 
materiału jest skonkretyzowana, jednoznacznie określona pod kaŜdym 
przysługującym jej względem (ujednostkowiona), ma własny odcień, jasność, 
kształt. Wobec jakiegoś z momentów czy rysów tego naocznie danego, konkret-
nego kawałka sukna, np. wobec jego czerwieni, zająć moŜemy nastawienie 
ejdetyczne i zapytać o istotę czerwieni w ogóle (czy czerwieni jako takiej) lub o 
istotę barwy. Wówczas intencja naszego aktu poznawczego odrywa się niejako od 
tego jednostkowego przedmiotu i jego jednostkowej cechy (mianowicie czerwieni) 
i zmierza do istoty czerwieni, do czerwieni czy czerwoności jako takiej, in specie 
(niejako gatunkowo wziętej). Zmienia się wtedy przedmiot naszego poznania; 
chodzi nam juŜ nie o czerwień określonego przedmiotu naszego doświadczenia, 
lecz o samą, idealiter wziętą jakość czerwieni. Następuje trzeci etap, operacja 
uzmienniania. Polega ona na tym, Ŝe - w obliczu lub na tle naocznie danych (w 
percepcji, przypomnieniu, oczekiwaniu lub w wyobraŜeniu) jednostkowych 
przypadków czerwieni (czegoś czerwonego) - próbujemy uzmiennić w danym 
fenomenie czerwieni róŜne momenty i rysy. Dokonujemy tej operacji za pomocą 
(termin Husserla) „wariacji imaginatywnej", dzięki której przekraczamy 
ograniczenia zakresu faktycznie dających się uzyskać percepcji. W traktacie 
uzmienniania nie tylko dostrzegamy swoistość jakościową samej czerwieni, ale i to 
np., Ŝe moŜe ona przybierać rozmaite kształty czy odcienie, Ŝe moŜe zaistnieć 
(skonkretyzować się) jedynie jako cecha czegoś przestrzennie rozciągłego 
(przynajmniej dwuwymiarowo), Ŝe nie moŜe się róŜnicować np. 
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według stopni goryczy lub wysokości tonu. Chwytamy więc czerwień nie tylko w 
jej jakościowości, w jej sensie (w tym, co stanowi, Ŝe jest sobą, czerwienią 
właśnie), lecz równieŜ w jej ustosunkowaniu się do innych jakości; ujmujemy 
konieczności, jakim czerwień podlega, i moŜliwości, jakie ona dopuszcza. Glo-
balne ujęcie rezultatów operacji uzmienniania prowadzi do czwartego etapu 
ideacji, do wglądu w istotę czerwieni, do jej oglądu ejdetycznego. Jest on -wedle 
Husserla - aktem poznania bezpośredniego, źródłowego, nadbudowanym nad 
wyjściowymi aktami doświadczenia, dokonującym szczególnej syntezy 
przedmiotów aktów fundujących; naoczność aktu oglądu ejdetycznego 
(„naoczność kategorialna") jest pochodna względem naoczności aktów 
fundujących ten ogląd, jest niejako sposobem korzystania z naoczności 
spostrzeŜeniowej, ąuasi--spostrzeŜeniowej i wyobraŜeniowej. 

Rozumiejące rozwijanie oglądu ejdetycznego, uwyraźnianie istoty czegoś, 
wydobywanie tego, co w niej implicite zawarte, to a n a l i z a  i s t o t n o -
ś c i o w a  (ejdetyczna) czegoś. Otrzymany rezultat ideacji - zbiór tez na temat 
istoty czegoś - jest wprawdzie genetycznie zaleŜny od wyjściowego doświadczenia 
(które nie tylko wyznacza zakres tego, co ejdetycznie dostępne, lecz równieŜ 
podsuwa pewne akcenty i ukierunkowania operacji uzmienniania, określone 
typologie czy klasyfikacje), jednakŜe nie jest zaleŜny od niego pod względem swej 
wartości poznawczej. Jeśli juŜ dojdzie np. do ujęcia czerwieni jako takiej, barwy in 
specie, to uzyskana w ten sposób wiedza jest prawdziwa niezaleŜnie od tego, czy 
prawdziwe są informacje dostarczone przez podbudowujące ją akty spostrzeŜeń, 
quasi-spostrzeŜeń, przypomnień, oczekiwań czy wyobraŜeń. Gdyby dana 
spostrzeŜona rzecz faktycznie nie była czerwona, gdyby nawet w ogóle nie istniały 
Ŝadne przedmioty czerwone, a czerwoność pewnych ciał była złudzeniem, 
spowodowanym np. przez strukturę lub szczególne okoliczności naszej percepcji, 
to i wówczas prawdą byłoby, Ŝe czerwień nie jest zielenią, Ŝe czerwień nie 
róŜnicuje się według stopnia słodyczy, Ŝe istnieć ona moŜe jedynie jako cecha 
czegoś rozciągłego itp. Te ustalenia są wyznaczone przez samą czerwień jako taką 
(wziętą w swej jakości, w swej naturze), a nie przez to, jak faktycznie jest 
ukształtowany istniejący realnie świat. Faktyczność istnienia, istnienie 
konkretyzacji danej istoty - to sprawy pominięte w poznaniu ejdetycznym. 
Poznanie ejdetyczne dotyczy istnienia czegoś, o ile je lub jego sposób wyznacza 
istota tego czegoś; w rozwaŜaniach ejdetycznych ustala się jedynie moŜliwość i 
warunki zaistnienia lub istnienia czegoś. 

Ustalając to, co bezpośrednio dane, ma się niekiedy na uwadze nie tyle to, co 
dane wprost, bez pośredników (reprezentantów), ile to, co dane „czysto", a więc 
bez udziału pozaprzedmiotowych wtrętów, bez subiektywnych zniekształceń czy 
modyfikacji. 
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R e d u k c j a     t r a n s c e n d e n t a l n a  (zwana teŜ 
fenomenologiczną εποχή) to zabieg zmierzający do wyznaczenia 
niepowątpiewalnej sfery poznawczej oraz do odsłonięcia nowego przedmiotu 
badań: czystej świadomości wraz ze związanym z nią czystym podmiotem 
poznającym (czystym lub transcendentalnym „ja") - Jest to metoda wyróŜnienia 
niepowątpiewalnej poznawczo sfery w obrębie świadomej działalności podmiotu 
poznającego. Polega ona na wzięciu w nawias" (zawieszeniu uznania, 
teoretycznym zneutralizowaniu) tego, co transcendując świadomość (ściślej: 
strumień przeŜyć świadomych), nie jest zagwarantowane samym jej przebiegiem i 
tym, co w niej immanentnie zawarte. Przede wszystkim rezygnuje się z ujęcia 
strumienia świadomości jako objawu Ŝyciowego osobnika psychofizycznego (typu 
„homo sapiens"), uwikłanego przyczynowo w procesy (i stany) świata realnego, 
oraz z wiedzy na temat obiektywnego bytu tego świata. To „wzięcie w nawias" nie 
jest ani wątpieniem czy problematyzacją, ani jakąś eliminacją czegoś z zakresu 
tego, co dane. Jest potraktowaniem stosunku poznawczego jako relacji nie między 
dwoma bytami, lecz między przeŜyciem świadomym (jako pewną sensowną 
całością) a jego przedmiotowym odpowiednikiem, wziętym jedynie jako korelat 
ujęcia (intencji) naszej świadomości, jako coś (tylko) przedstawionego, 
mniemanego itp. Relację „akt świadomości-przedmiot aktu" zastępuje - po redukcji 
- relacja „noeza-noemat" (uŜywając terminologii husserlowskiej). Redukcja 
odsłania to, co bezpośrednio wyznaczone przez zawartość strumienia przeŜyć 
świadomych, wydobywa na jaw głębsze warstwy tego strumienia, które 
konstytuują (współdeterminują lub współwarunkują) sensy pojawiające się w 
ramach naszych przeŜyć. 

Słowo „redukcja" - nawiązując do jego łacińskiej etymologii - oznacza 
sprowadzanie („sprowadzać" nie znaczy tu „utoŜsamiać") czegoś do jego głęb-
szych warstw, ukrytych warunków, odkrywanie korzeni sensu (i jego pojawiania 
się) w naszej świadomości. Przy tym - w ramach metody redukcji transcenden-
talnej jako metody fenomenologicznej - to sprowadzanie czegoś do jego korzeni, to 
odkrywanie w głębszych strukturach (podstrukturach) świadomości warunków 
pojawiania się sensów (przedmiotów), nie moŜe odbywać się na drodze czystego 
wnioskowania, dedukcji, lecz poprzez wypatrzenie, wydobycie na jaw, odsłonięcie 
i ujawnienie (unaocznienie) tego, co ukryte, lecz co jakoś się przejawia lub daje się 
odsłonić w tym, co bezpośrednio dane, i stanowi niejako zewnętrzność lub 
samoujawnialną (przeŜyciowo) powierzchnię naszego strumienia świadomości (i 
związanego z nim podmiotu). 

Radykalne przeprowadzenie redukcji jest sprawą trudną i skomplikowaną, 
wciąŜ rodzącą dyskusje, takŜe wewnątrz szkoły fenomenologicznej. Stąd niektórzy 
głoszą niedefinitywność (nieostateczność) tego zabiegu. W myśl tego poglądu 
redukcję moŜna przeprowadzać, a nie przeprowadzić. 
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M e t o d a  r o z w aŜ a ń  k o n s t y t u t y w n y c h  to metoda 
rozwijania i uzupełniania redukcji transcendentalnej, metoda odsłaniania warstw 
konstytuujących całości przeŜyciowe i sensy pojawiające się w strumieniu świa-
domości oraz ujawniania związków (korelacji) między noezami a noematami. Do 
realizacji tych rozwaŜań potrzebne są - między innymi - następujące umiejętności 
(sprawności): sprawność tematyzacji tego, co nie tematyzowane, sprawność 
korzystania z nieaktowych postaci świadomości, zwłaszcza z intuicji przeŜywania 
(z nierefleksyjnej samoświadomości, współtowarzyszącej wszelkim naszym 
przeŜyciom), sprawność przeprowadzania wielostopniowej refleksji, sprawność 
zamierzonego „zauwaŜania mimochodem", sprawność wydobywania na jaw 
(unaoczniania) tego, co mieści się implicite w rozwaŜanych fenomenach. 
(Sprawności te przydatne są zresztą takŜe przy oglądzie i opisie fenomenolo-
gicznym). Przy artykulacji pojęciowej i opisie konstytucji oraz tego, co konsty-
tuujące i co konstytuowane, potrzebna jest jeszcze sprawność pokazywania (quasi-
dejktycznego opisu) tego, co i jak dane lub ujawnione (odsłonięte). 

Eksplikacja fenomenologiczna (czyli wydobywanie na jaw) tego, co implicite 
zawarte w fenomenach - bez posłuŜenia się wnioskowaniem, dyskursem, analizą 
pojęciową - moŜliwa jest dzięki temu, iŜ to, co dane, moŜe wskazywać pewnymi 
swoimi rysami czy sposobem pojawiania się, z pewną naocznością (intencyjnie - 
jak się tu wyraŜa niezbyt szczęśliwie Husserl, nadając „intencji" jeszcze jedno 
znaczenie) na coś dalszego, głębszego, aktualnie nie odsłoniętego. Tak np. deseń 
widzianego fragmentu kilimu wyznacza (zapowiada) deseń zakrytej części kilimu, 
początek melodii zapowiada jej dalszy ciąg, przednia strona bryły wskazuje na 
(zapowiada) jej stronę tylną czy wnętrze bryły. 

ZauwaŜmy, iŜ ideację i ogląd ejdetyczny moŜna zinterpretować bądź tak, jak 
Husserl, a więc w myśl skrajnego realizmu pojęciowego, bądź w duchu umiar-
kowanego realizmu pojęciowego (w typie Arystotelesa lub Tomasza z Akwinu) 
jako szczególną postać abstrakcji (zob. § 22). Fenomenologowie podkreślają 
(między innymi) naocznościowy charakter poznania ejdetycznego; Husserl mówił 
tu o szczególnej odmianie naoczności, mianowicie o naoczności kategorialnej. 
Wydaje się - nie moŜemy tu rozwijać dyskusji - Ŝe naoczność ujęć ejdetycznych 
nie jest naocznością swoistą, lecz jest to naoczność zapoŜyczona, jest to 
wykorzystanie naoczności aktów podbudowujących ogląd ejdetyczny, np. aktów 
spostrzeŜenia, quasi-spostrzeŜenia czy wyobraŜenia. 

5 03. METODY LOGICZNO-LINGWISTYCZNE. - Chodzi tu o metody badania 
języka i tworów językowych w aspekcie ich funkcji poznawczych i 
przypoznawczych, o sposoby przeprowadzania opisu, eksplikacji, precyzacji, 
ujawniania implikacji czy konsekwencji stosowanego języka, sensu i ról 
poznawczych wyraŜeń stanowiących językowe formuły (odpowiedniki) 
podejmowanych zabie- 
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gów poznawczych, uzyskanych rezultatów poznawczych. Wymieńmy zasadnicze 
odmiany metod przeprowadzania analizy tworów językowych, które (owe twory 
językowe) biorą udział w poznawaniu i stanowią intersubiektywną szatę rezultatów 
poznawczych. 

A n a l i z a  to przede wszystkim czynność myślowego rozbioru jakiejś 
całości, wyróŜnienia i uwyraźnienia (a więc treściowego scharakteryzowania) 
elementów (składników, momentów) lub czynników badanego obiektu, uchwy-
cenia relacji między nimi, wewnętrznej struktury itp; a takŜe sposób eksplikacji 
(uwyraźnienia, dookreślenia) i uściślenia znaczenia analizowanych wyraŜeń, 
badania poprawności rozumowań, konkluzywności wnioskowań. Mówiąc o ana-
lizie w tym drugim sensie - o analizie znaczeniowej - zazwyczaj wyróŜnia się dwie 
jej postacie: dokładniejsze wyjaśnienie znaczenia słów i wypowiedzi (a poprzez 
nie myśli) przez zastąpienie wyraŜeń nieścisłych, niejednoznacznych, mglistych 
wyraŜeniami ścisłymi, jednoznacznymi, jasnymi (przy zachowaniu toŜsamości 
treści, zakresu lub wartości logicznej wyraŜeń!) oraz transponowanie wyraŜeń 
języka zastanego (potocznego, naturalnego) na wyraŜenia języka skonstruowanego 
(sztucznego, formalnie scharakteryzowanego), przeprowadzenie logicznej 
rekonstrukcji wyraŜeń; pierwszej patronował G. E. Moore, drugą propagowali B. 
Russell, L. Wittgenstein (wczesny), R. Carnap. 

Analityczne, logicznie zorientowane wyjaśnienie, uwyraźnienie, ujawnienie lub 
uściślenie (sensu) jakichś wyraŜeń czy tekstów (a poprzez nie wyraŜonych w nich 
myśli) odbywa się przez odpowiednie zastosowanie następujących operacji: opisu 
eksplikującego lub regulującego, symbolizacji, transpozycji, asemantyzacji, 
formalizacji, rekonstrukcji (logicznej). 

Opis eksplikacyjny polega na dokładnym wydobyciu i określeniu sensu danego 
wyraŜenia, np. odwołując się do jego etymologii, ujawniając jego (uŜywamy 
terminologii językoznawczej) słownikowe paradygmaty czy typowe konteksty, 
syntagmatyczne uwikłanie (w danym kontekście), syntaktyczną pozycję lub rolę, 
konotację i denotację (intensję i ekstensję). Opis regulujący polega na modyfikacji 
zastanego sensu lub formy wyraŜenia celem jego precyzacji, ujednoznacznienia. 
Symbolizacja to przyporządkowanie wyraŜeniu lub jego wyróŜnionym, 
wyartykułowanym składnikom (elementom, członom) odpowiednich symboli. 
Dzięki temu uzyskuje się bądź nową, bardziej podatną na róŜne operacje postać 
analizowanego wyraŜenia, bądź jego transpozycję w innym języku. Transpozycja 
jest rodzajem przekładu wyraŜenia jednego języka na wyraŜenie drugiego języka, 
przy czym zasady przekładu oraz stopień (czy typ) odpowiadania sobie wyraŜenia 
przekładanego i jego przekładu mogą być rozmaite. Szczególnym gatunkiem 
transpozycji jest asemantyzacja, polegająca na przeformułowaniu wyraŜeń (danego 
języka) w ten sposób, iŜ ich zapis ujawnia jedynie strukturę syntaktyczną wyraŜeń; 
w ten sposób dwa wyraŜenia róŜne semantycznie mogą 
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okazać się dokładnie takie same syntaktycznie. Formalizacja w sensie ścisłym jest 
sprowadzeniem danych wyraŜeń wyłącznie do ich strony zewnętrznej: ustala się 
jedno-jednoznaczną relację między kształtem (i porządkiem przestrzennym) a 
znaczeniem wyraŜeń i pomija to ostatnie. W języku sformalizowanym wyraŜenia 
sprowadza się do napisów i relacji przestrzennych między nimi. Rekonstrukcją 
(termin ten uŜywany jest takŜe w innych znaczeniach) proponujemy tu nazywać 
odczytanie (eksplikację) czegoś przy załoŜeniu, iŜ to odczytanie (ujawnienie 
pełnego sensu) wymaga uzupełnień, dopowiedzeń do tekstu, który (którego sens) 
podlega rekonstrukcji. Uzupełnienia te mogą polegać np. na uściśleniu tego, co 
nieścisłe, ujednoznacznieniu tego, co wieloznaczne, ujawnieniu tego, co zakryte: 
załoŜeń (przesłanek), konsekwencji, wewnętrznej struktury, głębszego lub 
wtórnego (przenośnego) znaczenia. 

W tych róŜnych odmianach czy postaciach analizy lingwistyczno-logicznej 
zwraca się - między innymi i głównie - uwagę na rolę języka (szaty językowej 
naszego poznania) w zabezpieczeniu prawdziwości, prawomocności, komunika-
tywności i kontrolowalności osiąganych rezultatów poznawczych. 

5 04. METODY HERMENEUTYCZNE. - Metody hermeneutyczne w 
rozwaŜanym tu znaczeniu to metody badania czy wydobywania sensu struktur lub 
tworów znakowych. W hermeneutyce badany przedmiot ujmowany jest jako tekst, 
znak, symbol (czegoś). MoŜe to być przedmiot pozaznakowy, lecz potraktowany 
jako tekst znaczący (jakby-tekst), znak lub symbol, przy czym to, co zastane, w 
tym ujęciu traktuje się jako powierzchnię czegoś głębszego (tym samym 
przyjmując warstwową budowę tego, co się bada). To, co powierzchniowe, ma 
charakter podwójny: zakrywająco-ujawniający (z tym, Ŝe to ujawnianie moŜe być 
mgliste, niewyraźne, jedynie jakby zapowiadające, sugerujące). Chodzi o 
wydobycie tego, co nie ujawnione, a niejako virtualiter zawarte w tekście. 
Poszukiwanie jednak głębszego (ukrytego) sensu zakłada jakiś kontekst. Tekst 
wymaga eksplikacji lub interpretacji w świetle właściwego mu kontekstu. 
Kontekst: 1) moŜe być związany z kodem danego symbolu, z systemem znaków, w 
ramach którego dany znak-tekst funguje; 2) moŜe być kontekstem kulturowym, 
społecznym, historycznym; 3) moŜe być kontekstem okolicznościowym. JuŜ z tego 
powodu odkrywanie ukrytego sensu polega często na szczęśliwym wpadnięciu na 
właściwą interpretację lub na pomysłowości w stawianiu hipotez interpretacyjnych. 
W róŜnych postaciach filozoficznej hermeneutyki (M. Heidegger, H. G. Gadamer, 
P. Ricoeur) nie stawia się ostrych rygorów sposobom odkrywania tego, co zakryte. 
Podkreśla się natomiast niezbędność i uprzedniość kontekstu i stąd 
niedefinitywność, a nawet prowizoryczność zabiegów interpretacyjnych. W her-
meneutyce wyklucza się moŜliwość określonego (fundamentalnego) początku i 
dopuszcza kolistość wyjaśnień („koło hermeneutyczne"). 
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Dostrzec moŜna pokrewieństwo zabiegów hermeneutycznych zarówno z pewnymi 
odmianami analizy i rekonstrukcji logiczno-lingwistycznej, jak i z pewny-mi 
aspektami redukcji transcendentalnej i rozwaŜań konstytutywnych. 

5 05. METODY ONTOLOGICZNE. - Są to metody charakterystyczne dla 
ontologii (zob. niŜej, U 01, 11 03), pojmowanej tu jako nauka filozoficzna o tym, 
co (czysto) moŜliwe, a więc o tym, co istnieje lub istnieć moŜe, lecz w oderwaniu 
od faktyczności istnienia. 

To co moŜliwe, moŜna traktować formalnie jako niesprzeczne i wówczas 
właściwymi metodami ustalania moŜliwości (czegoś) będą: badanie 
niesprzeczności pewnych struktur i układów, zestawianie niesprzecznych 
(spójnych) kombinacji określonych elementów czy momentów, takŜe interpretacja 
przedmiotowa (dobieranie modeli) systemów formalnych; a więc metoda 
kombinatoryjna i metoda interpretacji przedmiotowej (ontologicznej), zakładające 
metodę ustalania niesprzeczności czegoś (jakiegoś układu elementów). Tak 
uprawiana ontologia jest metodologicznie pokrewna metalogice i metamatematyce. 

To, co moŜliwe, moŜna traktować treściowo, jako coś wyznaczonego przez 
naturę (jakość) wchodzących w grę elementów czy momentów. Dane, wyróŜnione 
jakości wzięte same w sobie (in specie), ze swej istoty podlegają pewnym 
koniecznościom oraz wyznaczają pewien zakres moŜliwości (odpowiednio: wy-
kluczają pewne stany jako niemoŜliwe), dopuszczają pewien repertuar moŜliwych 
kwalifikacji, ustosunkowań, związków itp. Właściwą metodą ustalania tego, co 
konieczne, i tego, co moŜliwe, jest analiza istotnościowa (ejdetyczna), o której juŜ 
wyŜej mówiliśmy (zob. 5 02). Stosując ją, ontologia musi przeprowadzać zabiegi 
oglądu i opisu tego, co bezpośrednio dane, oraz ideacji, musi posługiwać się 
omówionymi juŜ metodami fenomenologicznymi. W ten sposób na terenie 
ontologii otrzymujemy ejdetykę, którą moŜna interpretować bądź w myśl realizmu 
skrajnego, bądź w myśl realizmu umiarkowanego. W rozwijaniu analiz 
ejdetycznych posługujemy się teŜ dedukcją. 

5 06. METODY METAFIZYCZNE. - Metody metafizyczne (zwane teŜ niekiedy 
metodami metafizykalnymi) to metody uŜywane w róŜnych typach metafizyki jako 
nauki o bycie w aspekcie jego istnienia, nauki zajmującej się bytem w jego 
faktyczności, celem ustalenia koniecznych warunków i ostatecznych racji istnienia 
kaŜdego bytu (jako bytu) (zob. niŜej, 11 01, 11 02). Wśród nich naleŜy wyróŜnić 
trzy metody: 

Metoda e k s t r a p o l a c j i -  rozciągania pewnych wybranych aspektów 
czy empirycznie danych kategorii bytu (oraz prawidłowości w nich zachodzących) 
na całość tego, co istnieje - jest stosowana nie tylko w róŜnych posta- 
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ciach metafizyki indukcyjnej. W jej ramach waŜną rolę odgrywa wnioskowanie 
przez analogię. 

Metoda t r a n s c e n d e n t a l i z a c j i -  zabieg odróŜnienia w bycie 
tego, co kategorialne, i tego, co transcendentalne, i posługiwanie się specjalnym 
typem analogii przy orzekaniu o bycie - jest charakterystyczna dla metafizyki typu 
tomistycznego. Istotną w niej rolę odgrywa zabieg formowania pojęcia bytu jako 
bytu, ujmowany przez jednych jako szczególna odmiana abstrakcji, przez innych 
jako złoŜona operacja separacji (zob. niŜej, § 28). Metoda transcendentalizacji jest 
szczególnym splotem percepcji rozumiejących (kierowanych pewnymi pytaniami), 
zwłaszcza percepcji czysto intelektualnej (intelekcji) oraz wnioskowań 
dedukcyjnych; ambicją tej metody (jeśli moŜna się tak wyrazić) jest unikanie 
wnioskowań niededukcyjnych, zawodnych. 

Metoda a n a l i z y  e j d e t y c z n e j  (w wersji realizmu umiarkowa-
nego) - omówiona juŜ wyŜej - stanowi w niektórych typach metafizyki metodę 
podstawową, w innych metodę pomocniczą lub równorzędną metodzie ekstrapo-
lacji lub metodzie transcendentalizacji. Posługuje się równieŜ dedukcją. 

5 07. METODY TRANSCENDENTALNE. - Metody transcendentalne moŜna naj-
ogólniej określić jako pewne szczególne sposoby badania wartości naszego 
poznania oraz ustalania warunków pojawiania się danych faktów czy fenomenów. 
ChociaŜ sam termin „transcendentalny" (nie naleŜy go mieszać z równo-
kształtnym terminem występującym w metafizyce klasycznej) i związane z nim 
koncepcje czystej świadomości i czystego podmiotu („ja") pochodzą od I. Kanta, 
moŜna mówić (przynajmniej) o trzech wersjach metody transcendentalnej: 
kartezjańskiej, kantowskiej i fenomenologicznej (husserlowskiej); być moŜe jako 
czwartą wersję tej metody naleŜy potraktować metodę stosowaną przez współ-
czesny tomizm transcendentalizujący. 

Kartezjańska wersja metody transcendentalnej polega na postawieniu pytania: 
„czy i jak moŜna wywieść (uzasadnić, wywnioskować) z istnienia i treści świa-
domości istnienie (= uznanie istnienia) i własności danych w niej, zewnętrznych 
przedmiotów?" oraz na szukaniu na nie odpowiedzi wyłącznie w (danych) samo-
świadomości i analizie bezpośrednich danych naszej świadomości, przy czym 
chodzi o tzw. świadomość czystą (transcendentalną) jako sferę poznawczo 
niepowątpiewalną. Sferę niepowątpiewalną ustala się na drodze wątpienia, 
problematyzacji. 

Kantowska wersja metody transcendentalnej polega na postawieniu pytania o 
warunki moŜliwości - podmiotowe, czyli ugruntowane w samej strukturze 
podmiotu poznającego, lub aprioryczne, czyli uprzednie względem empirycznego 
dania czegoś - danych, mianowicie czynności świadomych (o określonej treści) lub 
ich wytworów, np. w postaci gotowych nauk czy teorii naukowych, 
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bądź teŜ poszczególnych fenomenów. Warunek moŜliwości jest tu rozumiany jako 
warunek konieczny (a nie dostateczny), a sposobem dochodzenia do jego ustalenia 
jest wywód rozumowy, zwany przez Kanta dedukcją transcendentalną. 

Fenomenologiczna wersja metody transcendentalnej, podobnie jak kartezjańska, 
polega na rozstrzygnięciu problematyki transcendentnej wyłącznie na podstawie 
danych immanentnych (tzn. czystej świadomości) albo - jak chcą niektórzy - na 
przeformułowaniu problematyki dotyczącej tego, co transcendentne, w 
problematykę dotyczącą tego, co immanentne; z tym, Ŝe sferę immanencji 
(niepowątpiewalną poznawczo sferę czystej świadomości) ustala się za pomocą 
specjalnego zabiegu: mianowicie opisanej juŜ wyŜej redukcji transcendentalnej, 
modyfikującej zastaną postać naszej (samo)świadomości. Zamiast kartezjańskie-go 
„cogito" mamy tu spostrzeŜenie immanentne (lub inną postać immanentnie 
skierowanej refleksji), zamiast kantowskiej dedukcji mamy tu szczególny zabieg 
redukcji, kierujący się postulatem utrzymania kontaktu naocznościowego z tym, co 
przez tę redukcję wydobyte, odsłaniane. Redukcja ma nie tylko ustalać korzenie 
danych fenomenów, lecz je takŜe odsłaniać w bezpośredniości. 

W ten sposób „metody transcendentalne" krzyŜują się z „metodami fenome-
nologicznymi". 

§ 6. FILOZOFIA A ŚWIATOPOGL ĄD 

6 00. NaleŜy odróŜnić naukowe uprawianie filozofii od filozofowania 
na usługach światopoglądu, a takŜe dyskusję naukową od dyskusji 
światopoglądowej. Światopogląd moŜe, a nawet powinien korzystać z 
nauk i filozofii, jednak zawsze będzie poza nie wykraczał. Bywają 
światopoglądy racjonalne i nieracjonalne, religijne i niereligijne. 

6 01. STRUKTURA I RODZAJE ŚWIATOPOGLĄDÓW. IDEOLOGIA. - 
Człowiek podejmuje przedsięwzięcia poznawcze bądź ze względu na doraźne 
potrzeby Ŝyciowe (indywidualne, grupowe, gatunkowe), bądź ze względu na swoje 
zainteresowania czysto teoretyczne, bądź wreszcie celem uporządkowania swojego 
postępowania i znalezienia lub nadania sensu swemu Ŝyciu traktowanemu jako 
całość. Osiągnięcie nawet najbardziej praktycznych i doraźnych celów wymaga 
rzetelnej wiedzy. Poznanie moŜe słuŜyć zadaniom pozapoznawczym, jednakŜe w 
swym przebiegu winno być tylko poznaniem, tylko poszukiwaniem (uzyski-
waniem) prawdy. 
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Tendencję do całościowego uporządkowania swego postępowania i ustalenia 
sensu Ŝycia nazwijmy poszukiwaniem światopoglądu. Nie moŜna bowiem reali-
zować jej nie rozwaŜając istoty i sposobu istnienia otaczającego nas świata. 
Ś w i a t o p o g l ą d  jest to zespół przekonań i postaw, twierdzeń, ocen i 

norm, który - przynajmniej w oczach zwolenników czy wyznawców - stanowi 
spójny, całościowy obraz rzeczywistości (tego, co istnieje), porządkujący 
(wartościujący i normujący) postępowanie względem siebie i otoczenia. U osób 
nastawionych bardziej intelektualnie i krytycznie, u tych, których trudności i 
skomplikowane nieraz sytuacje zmuszają do samodzielnych, zasadniczych decyzji, 
występuje troska o to, aŜeby owa spójność poglądu na świat nie była pozorna i aby 
jego wybór nie był czymś przypadkowym i nieumotywowanym. 
Światopogląd jest zbiorem elementów i czynników dosyć róŜnorodnych. W 

kaŜdym razie pełny światopogląd zawiera rozstrzygnięcia zagadnienia sensu Ŝycia, 
ostatecznego celu działania, hierarchii dóbr. Nasuwają się tu pytania o istotę i rację 
istnienia nas samych, otaczającego nas świata, o ostateczną podstawę norm i 
odpowiedzialności moralnej, o nieśmiertelność duszy ludzkiej (lub człowieka), o 
istnienie Boga. Pytania te stawia równieŜ na swoim terenie filozofia. Owa 
zbieŜność tematyki z jednej strony powoduje nie gasnące nigdy zainteresowania 
szerokiego grona ludzi filozofią, z drugiej prowadzi do ciągłych nieporozumień. 
PoniewaŜ filozofia omawia sprawy, które kaŜdego dotyczą, obchodzą i bolą, 
człowiek szukający lub mający juŜ światopogląd uwaŜa się za kompetentnego w 
sprawach filozoficznych. Czym innym jest jednak filozofowanie zaangaŜowane 
światopoglądowo, „usługowe", a czym innym naukowe uprawianie filozofii. Pełnią 
one odmienne funkcje i rozwiązują swoją problematykę kierując się innymi 
motywami. Filozofii nie moŜe uprawiać „człowiek z ulicy" bez przejścia 
odpowiedniego treningu i zdobycia niezbędnej kompetencji. Pod tym względem 
filozofia nie róŜni się od innych nauk, np. od matematyki czy fizyki. 

Oczywiście naukowo uprawiana filozofia moŜe pełnić rozmaite poŜyteczne 
funkcje w róŜnych dziedzinach Ŝycia i kultury. JednakŜe wszystkie te praktyczne 
zastosowania filozofii (w budowaniu poglądu na świat, motywowaniu decyzji 
moralnych, pogłębianiu przeŜyć religijnych i estetycznych) są racjonalnie 
uprawnione tylko wtedy, gdy sama filozofia jest odpowiedzialnie uzyskanym 
poznaniem przez wyspecjalizowane podmioty poznające. Właściwe uprawianie 
filozofii wymaga pewnej ascezy, polegającej na umiejętnym eliminowaniu w 
procesie poznawania czynników pozapoznawczych, wolitywno-emocjonalnych, 
nawyków i uprzedzeń, oraz wymaga usprawnienia intelektu do utrzymania się przy 
właściwym filozofii punkcie widzenia, do odpowiedniej dyscypliny myślenia, do 
krytycyzmu i uczulenia na ścisłość sformułowań i rozumowań, na uwaŜność i 
dociekliwość percepcji i analizy. Właściwe zrozumienie analiz i wy- 
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ników filozoficznych wymaga przyswojenia sobie aparatury pojęciowej filozofa, 
aparatury bynajmniej nie przypadkowej i zbędnej. 

W budowie światopoglądu biorą teŜ udział nauki szczegółowe, zarówno 
przyrodnicze, jak i humanistyczne. JednakŜe sama wiedza - filozoficzna i naukowa 
- nie wystarczy do zaangaŜowania całej osobowości ludzkiej, do podjęcia wiąŜącej 
decyzji w sprawie wyboru i realizacji celu naszego Ŝycia, akceptacji (odkrytego) 
sensu naszego istnienia. Oczywiście troska o trafność i skuteczność tych decyzji 
prowadzi do racjonalizacji światopoglądu, nie doprowadzi jednak do utoŜsamienia 
światopoglądu z wiedzą. Światopogląd człowieka nie jest - ze swej natury - czymś 
jednoznacznie wyznaczonym przez wyniki (zresztą zmienne i niepewne) nauk 
szczegółowych oraz naukowo uprawianej filozofii; zawsze pozostanie w nim 
miejsce na wiarę w coś lub w kogoś, na zaufanie czemuś lub komuś, na decyzję na 
coś. ZaleŜnie od tego punktu mamy do czynienia z rozmaitymi rodzajami 
światopoglądu. 

Najogólniej moŜemy wyróŜnić światopoglądy racjonalne i nieracjonalne, 
scjentystyczne i niescjentystyczne, religijne i niereligijne. Światopogląd racjonalny 
to światopogląd eliminujący lub (właściwie) ograniczający w podstawowych 
punktach (wyborach) działanie nastrojów, popędów, nawyków, odwołujący się do 
nauk szczegółowych i filozofii zgodnie z zakresem ich kompetencji. Światopogląd 
scjentystyczny to światopogląd ufający bezwzględnie naukom szczegółowym, 
starający się wciąŜ podąŜać za nimi, ekstrapolując ich teorie i hipotezy na 
problemy sensu świata, Ŝycia człowieka, moralności, na całość bytu. Światopogląd 
religijny to światopogląd odwołujący się do objawienia lub światopogląd, który w 
węzłowych decyzjach opiera się na zaufaniu Bogu lub jego Wysłannikowi (tutaj 
zachodzą róŜnice między religiami), na pewnym osobowym - bezpośrednim lub 
pośrednim - kontakcie z Kimś. Bywają światopoglądy zarazem religijne i 
racjonalne12. 

I d e o l o g i a  to jakaś doktryna (zespół twierdzeń, ocen i norm) będąca 
podstawą postępowania lub narzędziem działania jakiejś grupy społecznej. W 
bardziej specjalnym znaczeniu ideologią nazywa się doktryna związana z działa-
niem (z interesami) grupy klasowo (w sensie marksistowskim) zdeterminowanej. 
W tym sensie ideologią moŜe być jakiś światopogląd, ale równieŜ określona 
doktryna filozoficzna. Stąd teŜ niektórzy - np. wielu autorów marksistowskich 

12 Toczy się dyskusja, czy moŜe istnieć pełny światopogląd całkowicie wyznaczony przez 
wyniki nauk szczegółowych i naukowej filozofii. W świetle przeprowadzonych tu ustaleń taki 
światopogląd nie jest moŜliwy. Zob. m.in.: Nauka - światopogląd - religia, pod red. s. Z. Zdybickiej, 
Warszawa 1989; Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego, pod red. ks. M. Ruseckiego, Lublin 
1989; Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: chrześcijanie - marksiści w Polsce, Pod red. A. B. 
Stępnia i T. Szubki, Lublin 1992. 
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- nie dostrzegają właściwie róŜnicy między filozofią, światopoglądem i ideologią, 
a filozofię określają wprost jako światopogląd klasowo zdeterminowany. 

Zachodzi zasadnicza róŜnica między uzasadnieniem w filozofii a uzasadnie-
niem na terenie światopoglądu, między dyskusją naukową a dyskusją świato-
poglądową. 

Uzasadnienie na terenie filozofii jest zabiegiem czysto teoretycznym, natomiast 
na terenie światopoglądu ma ono zawsze charakter czy wydźwięk praktyczny. 

Partnerami dyskusji światopoglądowej są konkretne osoby ludzkie, przed-
miotem zainteresowania jest wybór lub konstrukcja poglądu na świat, dokonanie 
podstawowych decyzji Ŝyciowych, a moŜe globalny osąd siebie, potwierdzenie lub 
uratowanie własnej godności. ZaangaŜowany jest w niej cały człowiek ze swoją 
indywidualną historią. Efektem tej dyskusji ma być mocne przekonanie kogoś 
(moŜe siebie samego) i ewentualne podjęcie decyzji. Celem natomiast dyskusji 
naukowej nie jest przekonanie kogoś, lecz uzyskanie poznania prawdziwego, 
skonstruowanie lub obalenie jakiegoś uzasadnienia, a dyskutujący tak prowadzą 
rozwaŜania, jakby uczestniczyli w poznaniu tego samego, idealnie pojętego 
podmiotu poznającego, odwołując się do samego intelektu i jego funkcji czysto 
poznawczych. 

6 02. RELIGIA, TEOLOGIA, ŚWIATOPOGLĄD CHRZEŚCIJAŃSKI. - Religia 
jest pewnym sposobem czy (dla wyznawcy) podstawowym aspektem Ŝycia, a zara-
zem odrębną dziedziną kultury. Stanowić moŜe zasadniczy zrąb lub czynnik 
jakiegoś światopoglądu. Na religię składają się: 1) doktryna (zbiór twierdzeń) na 
temat Boga lub świętości oraz ich relacji do człowieka i świata, 2) (jakoś 
skodyfikowany) kult bóstwa czy boskości, sposób nawiązywania i utrzymywania 
kontaktu z Bogiem, uświęcania się, 3) zespół norm postępowania, jakaś - moty-
wowana religijnie - moralność i obyczajowość, 4) instytucje społeczne, funkcje 
określenia i przekazywania doktryny i moralności, sprawowania kultu, nawoły-
wania do uświęcenia, funkcje kapłanów, kaznodziejów, proroków i teologów. 
Religie między sobą powaŜnie się róŜnią zarówno co do treści doktryny, sposobu 
sprawowania kultu i uświęcania się, jak i co do sposobu rozwijania i akcentowania 
waŜności zasadniczych składników religii. KaŜda jednak religia podkreśla róŜnicę 
między tym, co święte (sacrum), a tym, co nieświęte (profanum), i dąŜy do 
jakiegoś powiązania tych sfer, do uświęcania nieświętego. 

Jaka jest naczelna rola religii? Według jednych religia to środek lub sposób 
zbawiania człowieka; człowiek bytuje w ten sposób, Ŝe wymaga oczyszczenia, 
uszlachetnienia, dowartościowania, którego nie osiągnie naturalnymi siłami (jak 
sądzi się w magii). Potrzebny jest tu czynnik nadnaturalny, boski, przychodzący z 
zewnątrz dzięki religijnej wierze i odpowiedniemu postępowaniu. Według dru- 
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gich religia jest terenem, na którym realizują się potrzeby Ŝycia osobowego 
człowieka, jego naturalna transcendencja ku doskonałemu „Ty". Jedynie Bóg 
jest adekwatnym partnerem mojej osobowej natury, a religia sposobem 
organizacji i realizacji kontaktu z Nim, dąŜenia ku Niemu. Według innych 
znów religia jest kontaktem o charakterze relacji międzyosobowej, opartym 
na pewnej wiedzy o człowieku i świecie, przy czym jest ona jakby 
kontynuacją (aktualizującą) zaistniałego niegdyś zdarzenia (bezpośredni 
kontakt z Bogiem? pierwotne objawienie?), traktowanego jako archetyp 
naszych stosunków z boskością, z sacrum. Religia uwiecznia to, co 
przemijające, nadaje nowy sens, boski wymiar temu, co przygodne. 

Od strony przeŜyć człowieka źródło religii jest rodzajowo to samo, co 
źródło filozofii: stwierdzenie niekoniecznosci i ograniczoności własnego 
istnienia i działania, potęgi otoczenia, niepewności i utracalności dostępnych 
dóbr, fascynacja tym, co nieogarnione, groza tego, co nieznane, itp. 
Dyskutuje się, czy świętość jest czymś niesprowadzalnym do innych 
wartości. 

Intelektualne opracowanie objawienia, doktryny i moralności religijnej 
prowadzi do teologii. Charakter poznania teologicznego jest przedmiotem 
analiz i dyskusji13. Najogólniej moŜna je określić jako systematyzację, 
wyjaśnianie treści objawienia oraz jego uzupełnianie przez wyciąganie 
konkluzji i stawianie hipotez (np. w eschatologii). KaŜda religia ma swoją 
własną teologię, a niekiedy nawet kilka róŜnych systemów teologicznych - 
teologia bowiem oprócz objawienia zakładać moŜe (i musi) róŜne metody i 
przesłanki, z którymi przystępuje do jego analizy. 

Filozofia jest warunkiem koniecznym teologii: nie moŜna uprawiać ani 
teologii dogmatycznej, ani moralnej bez posłuŜenia się odpowiednią 
aparaturą pojęciową zaczerpniętą z filozofii. Zresztą teologia czerpie z 
filozofii nie tylko pojęcia, lecz takŜe liczne przesłanki dotyczące bytu w 
ogóle, a człowieka w szczególności. Dlatego nieporozumieniem jest wszelkie 
odrywanie teologii od filozofii, a takŜe zbyt powierzchowne i eklektyczne 
korzystanie z filozofii w teologii. Inna rzecz, iŜ niekiedy za tym 
nieporozumieniem kryje się słuszna myśl, Ŝe nie naleŜy utoŜsamiać teologii z 
religią. Wbrew gnozie, czymś innym jest wiara religijna, a czymś innym 
wiedza teologiczna. Z drugiej przecieŜ strony teologia wypływa z dąŜności 
do pogłębiania i racjonalizacji Ŝycia religijnego i stąd wchodzi w jego skład. 

Przykładem światopoglądu, który chce i moŜe być zarazem religijnym i 
racjonalnym, jest ś w i a t o p o g l ą d  c h r z eś c i j a ń s k i .  
Składają się nań: wiara religijna (związana ze stosunkiem do określonej 
osoby, Jezusa Chrystusa), wiedza naukowa i filozoficzna. Jak wiadomo, u 
podłoŜa wiary 

13 Zob. przypis 6. 
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chrześcijańskiej leŜy i motywuje ją szereg twierdzeń, które są dostępne intelek-
tualnej, intersubiektywnej analizie. Są wśród nich twierdzenia o charakterze 
filozoficznym (np. o istnieniu Boga, o istnieniu niematerialnej duszy ludzkiej, o 
moŜliwości zaistnienia objawienia) oraz twierdzenia o charakterze historycznym 
(np. o istnieniu Kościoła, a przede wszystkim jego ZałoŜyciela, o wiarygodności 
Ewangelii i Dziejów Apostolskich). W sposób chrześcijański pojęta wiara religijna 
odwołuje się do człowieka jako jestestwa rozumnego i odrzuca fideizm. Nie jest 
wiarą w jakiś abstrakt, w rezultat spekulacji, jest zawierzeniem Komuś, konkretnej 
Osobie, która dała świadectwo prawdzie14. 

§ 7. Z DZIEJÓW FILOZOFII  

7 00. Filozofia zasadniczo rozwijała się w ramach określonego kręgu 
kulturowego. Inaczej kształtował się stosunek filozofii do innych 
dziedzin kultury w kręgu kultury zachodniej (zwanej śródziemno-
morską, europejską, niekiedy i atlantycką) i w kręgu kultur Dalekiego 
Wschodu (Indie, Chiny). 

7 01. UWAGI WSTĘPNE. - Zajmując się dziejami myśli i badań filozoficznych, 
trzeba pamiętać o tym, iŜ rozmaicie pojmowano charakter i zadania filozofii, w 
róŜny sposób uprawiano ją i oceniano jej wartość oraz rolę w Ŝyciu jednostek i 
społeczeństw (zob. wyŜej, 3 01 i 4 01). 

Jeśli chodzi o filozofię europejskiego kręgu kulturowego, to jej narodzenie 
miało miejsce w Grecji, na przełomie VII i VI w. przed Chrystusem, i polegało na 
postawieniu pewnych pytań (zwłaszcza pytania o początek, zasadę, naturę 
wszechrzeczy) i na sposobie szukania na nie odpowiedzi (przez odwołanie się 
wyłącznie do naturalnych zdolności poznawczych ludzkiego umysłu, z gotowością 
do odrzucenia tego, do czego przywykliśmy, za czym stoi autorytet tradycji, 
powszechnej opinii czy instytucji). Z wolna ukształtowała się koncep- 

14 Podnieść tu moŜe ktoś wątpliwość, czy moŜna w światopoglądzie godzić racjonalność z 
przyjmowaniem religijnego objawienia, z występowaniem w religii dogmatów. Dogmaty w religii to 
tezy uznane za prawdziwe, których pewność ugruntowana jest wprost autorytetem objawienia lub 
objawiającego. JednakŜe motywy potraktowania czegoś lub kogoś jako godnego wiary mogą mieć 
charakter racjonalny, mogą posiadać odpowiednie „dobre racje". - Zob. A. B. S t ę p i e ń, 
Racjonalność katolicyzmu, „Wi ęź" 3 (1960) 7-8, 175-181 (jest to rec. ksiąŜki J. Kuczyńskiego 
Chrześcijaństwo i sens Ŝycia); przedruk w: t e n Ŝ e, Studia i szkice filozoficzne II, Lublin 2001, 363-
368. 
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cja wiedzy teoretycznej jako czegoś róŜnego od wiedzy bezpośrednio związanej 
praktyką, niejako doraźnie usługowej, oraz od wierzeń religijnych i przekonań 

ludowych. 
 

Gdy (np. w podręcznikach) przedstawia się w pobieŜnym streszczeniu, za 
pomocą kilku formuł-haseł, same rezultaty myśli filozofów, czytelnik ma często do 
czynienia z czymś zgoła dziwnym i niezbyt zrozumiałym. Nie moŜna bowiem 
odpowiednio zrozumieć i ocenić poglądów i stanowisk filozoficznych, nie 
zapoznawszy się z motywami czy drogami, jakie do ich sformułowania dopro-
wadziły. Z tego powodu nie będziemy tu streszczać tych poglądów i dawać czegoś 
w rodzaju krótkiego zarysu historii filozofii. Zainteresowanego Czytelnika odesłać 
musimy do literatury (zob. Bibliografia). Chcemy tu jedynie wyróŜnić główne 
okresy i zaakcentować rolę pewnych osób czy szkół w rozwoju filozofii. Chcemy 
po prostu wymienić zasadnicze nurty myśli filozoficznej. 

7 02. FILOZOFIA STAROśYTNA. - Filozofia europejska czasów staroŜytnych 
dzieli się na cztery główne okresy. Pierwszy to okres przedklasyczny, 
przedsokratyczny, to czasy konstytuowania się problematyki filozoficznej, czasy 
pierwszych prób odpowiedzi na podstawowe pytania, prób globalnych, zbyt 
śmiałych, opartych na pośpiesznych uogólnieniach lub pochopnej dedukcji - czasy 
jońskiej filozofii przyrody (Tales, Anaksymander, Anaksymenes - wszyscy z Mile-
tu), powstania pierwszych szkół filozoficznych: pitagorejskiej (załoŜonej przez 
Pitagorasa z Samos w Kroton) i eleackiej (załoŜonej przez Parmenidesa z Elei w 
Elei), sformułowania statycznego monizmu przez Parmenidesa i powszechnego 
wariabilizmu przez Heraklita z Efezu, próby powiązania tych opozycyjnych 
stanowisk przez pluralistów: Empedoklesa i Anaksagorasa, wreszcie przedsta-
wienia systemu atomizmu materialistycznego (Leucyp, Demokryt z Abdery) oraz 
próby przekroczenia powszechnego prawie naturalizmu (koncepcja trans-
cendentnego względem świata źródła ruchu, umysłu - νους u Anaksagorasa, 
koncepcja Boga u Ksenofanesa). To takŜe czasy przeciwstawienia sobie rozumo-
wej wiedzy mędrców i opartej na zawodnych zmysłach opinii ogółu (Parmenides, 
Heraklit, Demokryt i inni), formułowania trudności logicznych, tzw. paradoksów 
(głównie Zenon z Elei). RozwaŜania filozoficzne tego okresu miały w zasadzie 
orientację kosmologiczną (dotyczy to równieŜ „pierwszego ontologa" - 
Parmenidesa), spotyka się jednak i pierwsze myśli z innych dziedzin (teoria 
poznania, psychologia, etyka, estetyka). 

W drugim okresie - klasycznym - przeniesiono akcent z kosmologii na teorię 
człowieka i jego społecznej działalności (sofiści oraz Sokrates, 469-399), 
wzbogacono praktykę i teorię argumentacji, sformułowano wielkie systemy (Platon 
i Arystoteles), obejmujące w zasadzie całość problematyki filozoficznej. Obok 
„wielkiego sokratyka" Platona wymienia się „mniejszych sokratyków", 
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którzy nawiązywali nie tylko do poglądów Sokratesa, lecz i innych - sofistów lub 
eleatów - i załoŜyli własne szkoły: Antystenes z Aten (szkoła cyników), Arystyp z 
Cyreny (szkoła cyrenaików), Euklides z Megary (szkoła megarejczyków), Fedon z 
Elidy. Ponad nimi wyrastają swoją twórczością i zasadniczym znaczeniem dla 
rozwoju całej późniejszej filozofii (i nie tylko filozofii) Platon (Arystokles z Aten, 
427-347) oraz jego uczeń Arystoteles ze Stagiry (384-322), twórcy dwu 
konkurujących ze sobą po śmierci Platona szkół ateńskich: Akademii (działała do 
529 r. po Chrystusie) i Likejonu. 

Istotne dla p 1 a t o n i z m u było - przede wszystkim - przyjmowanie sfery 
idealnej jako bytowo pierwotnej, autonomicznej i traktowanie sfery realnej 
(empirycznie danej) jako bytowo wtórnej, odzwierciedlającej idee; wyjaśnianie 
rzeczywistości w aspekcie formalno-wzorczym i celowościowym; traktowanie 
człowieka jako duszy nieśmiertelnej, uwięzionej (czasowo) w ciele; przyjmowanie 
szczególnego typu intuicji intelektualnej oraz akcentowanie metody dialektycznej; 
uwaŜanie za naczelną ideę idei dobra (lub dobra i piękna) i podporządkowanie 
dobra jednostki dobru państwa; stawianie w kaŜdym porządku ogółu przed i ponad 
jednostkami. 

Do istoty a r y s t o t e l i z m u  naleŜą - między innymi - pluralistyczna 
teoria bytów jako całości (konkretów) złoŜonych z róŜnorodnych, lecz przypo-
rządkowanych sobie składników lub czynników (sub)ontycznych, mających się do 
siebie jak akt i moŜność; przezwycięŜenie opozycji między statyzmem a 
wariabilizmem i monizmem a pluralizmem za pomocą schematu „akt-moŜność"; 
teoria czterech przyczyn-zasad bytu (dwu wewnętrznych: materia i forma, dwu 
zewnętrznych: przyczyna sprawcza i celowa) i wprowadzenie nowej koncepcji 
materii jako czystej potencjalności (materia pierwsza, waŜny element w 
hylemorfizmie); uznanie substancji za naczelną, samodzielną postać bytu; teoria 
Boga jako pierwszej przyczyny (zwłaszcza celowej) świata; traktowanie człowieka 
jako ścisłej jedności psychofizycznej, a duszy jako formy substancjalnej Ŝywego 
ciała; teoria władz duszy; koncepcja dwu intelektów (moŜnościowego i czynnego) 
i stanowisko realizmu umiarkowanego w sprawie stosunku między tym, co ogólne, 
a tym, co jednostkowe (w róŜnych dziedzinach); stanowisko „złotego środka" w 
teorii postępowania. Myśl Arystotelesa zawaŜyła wybitnie na kaŜdym właściwie 
dziale filozofii. 

Trzeci okres - hellenistyczny - to okres działania i rozwoju ateńskich szkół 
stoików (Zenon z Kition, Chryzyp, później Panaitios z Rodos, Poseidonios z 
Apamei, w I w. po Chrystusie Seneka), epikurejczyków (Epikur z Samos, w I w. 
przed Chrystusem Lukrecjusz), sceptyków (Pirron z Elidy, Tymon z Fliuntu, 
Arkezylaos i Karneades - scholarchowie platońskiej Akademii, Ajnezydemos, w 
III w. po Chrystusie Sextus Empiryk). Stoicy (nawiązujący do Heraklita i cyników) 
i epikurejczycy (nawiązujący do Demokryta i cyrenaików) 
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rozwijali poglądy w zakresie logiki (teoria poznania), fizyki (teoria bytu czy 
przyrody) i etyki, sceptycy przeprowadzali krytykę ich i innych „dogmatyków". W 
tym okresie, a bardziej jeszcze w następnym, końcowym okresie filozofii 
staroŜytnej, wzmogła się i dominowała w wielu środowiskach postawa eklektyczna 
lub synkretyczna. Próbowano uzgodnić i połączyć róŜne doktryny (np. platonizm, 
arystotelizm, stoicyzm), róŜne kultury i mentalności (orientalną -irańską, Ŝydowską 
- grecką i rzymską), róŜne porządki (filozofię, religię, nawet magię)- W tej 
atmosferze pojawił się np. eklektycyzm Cycerona, platonizujący i stoicyzujący 
synkretyzm Ŝydowsko-grecki Filona z Aleksandrii, neoplatonizm Plotyna (ok. 203-
279 po Chrystusie) i jego następców, neopitagoreizm i wreszcie gnoza (Ŝydowska, 
chrześcijańska, pogańska). Kosmocentryzm i antropocentryzm bywały 
zastępowane przez teocentryzm i poszukiwanie pośrednich ogniw między Bogiem, 
człowiekiem, materią. 

N e o p l a t o n i z m  dał koncepcję bytu monistyczną i dynamiczną (ewo-
lucyjną), w której podkreślano transcendencję i niepoznawalność absolutu 
(Prajedni), emanacyjne pochodzenie z niego dalszych postaci (hipostaz) bytu: 
ducha (sfery idealnej), dusz ludzkich i materii (kształt i piękno percypowanych 
przez nas ciał jest odbiciem idei w materii); neoplatonizm rozmaitym dziedzinom 
działania i twórczości ludzkiej (w tym filozofii) nadawał funkcje quasi-religijne. 

W tym czasie wchodzi na intelektualną sceną chrześcijaństwo i stanowi nowy, 
doniosły czynnik w rozwoju filozofii. Pierwszy okres tzw. f i l o z o fii 
c h r z e ś c i j a ń s k i e j  (tzn. filozofii inspirowanej religią chrześcijańską i 
uprawianej w kręgu oddziaływań kultury chrześcijańskiej) - zwany patrystycznym 
- przypada na przełom staroŜytności i średniowiecza. Głównymi inicjatorami i 
przedstawicielami tej filozofii byli (np.) Justyn, Atenagoras, Laktancjusz, Klemens 
z Aleksandrii, Orygenes (185-254) z Aleksandrii (wraz z Plotynem słuchał 
Amoniusza Sakkasa), Grzegorz z Nyssy (właściwie z Cezarei), św. Augustyn (354-
430). Patrystyka wschodnia - pamiętajmy o róŜnicy między Kościołami 
wschodnim i zachodnim - zakończyła się na Janie z Damaszku (VIII w.), 
zachodnia na Boecjuszu (480-525) i tzw. encyklopedystach. Nawiązywano 
głównie do platonizmu, neoplatonizmu, stoicyzmu. Naturalistyczną interpretację 
chrześcijaństwa dali Tertulian i Arnobiusz. 

A u g u s t y n  ukształtował (bardzo wpływową) postać platonizującej od-
miany filozofii chrześcijańskiej. Ześrodkował swe rozwaŜania na Bogu i czło-
wieku. Według niego Bóg jest całkowicie - ze swej istoty - niezaleŜnym bytem, 
stwórcą (z nicości) i zachowawcą świata. Człowiek to niematerialna substancja, 
samodzielna bytowo względem ciała, to dusza; w niej zaakcentował wolę, 
pierwszeństwo woli przed intelektem. Duszę lepiej znamy niŜ ciało, nasza psychika 
(przeŜycia) jest czymś danym bezpośrednio i pewnie (Augustyn jest tu poniekąd 
poprzednikiem Kartezjusza). Sfera idealna istnieje obiektywnie 
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w Bogu, w Jego umyśle. Drogą oświecenia przez Boga (iluminacja, polegająca na 
wzmocnieniu naturalnych sił rozumu), intuicją intelektualną uzyskujemy wiedzę o 
ideach BoŜych, o prawdach wiecznych. Przewaga łaski nad naturą, woli nad 
intelektem to charakterystyczne momenty w augustynizmie. Augustyn podkreślał 
ład świata, jego „miarowość" i „rytmiczność" (harmonijność), przewagę w 
przyrodzie piękna nad brzydotą. 

7 03. FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA. - Średniowiecze chrześcijańskie 
(europejskie) rozpoczęło się od pieczołowitego gromadzenia - po wędrówkach 
ludów i ciemnych wiekach - pozostałości po staroŜytnych, od postawy 
encyklopedycznej. Zrazu zaznaczała się przewaga wpływów platońskich i 
neoplatońskich (np. panteizm Jana Szkota Eriugeny, IX w., augustynizm św. 
Anzelma z Canterbury - właściwie z Aosty - w XI w.). Poprzez spory (między 
dialektykami i anty-dialektykami) o wartość i kompetencje rozumu ludzkiego, na 
temat stosunku między wiarą a wiedzą (filozofią), w sprawie uniwersaliów (w tej 
ostatniej kwestii waŜną rolę odegrał P. Abelard), w okresie tworzenia się szkół i 
uniwersytetów - ukształtowała się (ostatecznie w XII w.) 
s c h o l a s t y c z n a  koncepcja i scholastyczna metoda uprawiania i 
nauczania filozofii. Najogólniej określając, filozofia scholastyczna to filozofia: 1. 
uprawiana w ramach szkół, akcentująca wspólnotę problematyki i terminologii, 
ustalone formy wykładu i dyskusji, pewne gatunki literatury naukowo-
dydaktycznej, a przede wszystkim rolę autorytetów (np. „Filozof" to Arystoteles, 
„Komentator" to Awerroes), 2. podlegająca na ogół inspiracji religijno-
teologicznej, zwłaszcza w zakresie tematyki, podejmująca usługowe funkcje 
światopoglądowe w myśl hasła o wierze szukającej zrozumienia („fides ąuaerens 
intellectum"), przy równoczesnym rozróŜnieniu porządków! (Z uwagi na niektóre 
podobieństwa obok scholastyki chrześcijańskiej mówi się teŜ o scholastyce 
muzułmańskiej, Ŝydowskiej i innych). 

W filozofii scholastycznej zaznaczyły się - w róŜnych proporcjach - wpływy 
platońsko-neoplatońskie i arystotelesowskie. Na ukształtowanie się scholastyki 
europejskiej znacznie oddziałali filozofowie arabscy (przede wszystkim Irańczyk 
Awicenna, 980-1037, i Awerroes z Kordowy, 1126-1198) i Ŝydowscy (głównie 
MojŜesz Majmonides, 1135-1204). Szczytowym osiągnięciem scholastyki 
średniowiecznej typu arystotelesowskiego był system Tomasza z Akwinu (1225-
1274), z punktu widzenia filozoficznego doniosły przede wszystkim nową, 
egzystencjalną koncepcją bytu. Innym wielkim systemem, z przewagą elementów 
augustyńskich, był system Dunsa Szkota (ok. 1266-1308). Wcześniejszymi 
wielkimi scholastykami kierunku augustyńskiego byli św. Bonawentura i Henryk z 
Gandawy. W okresie rozkwitu myśli średniowiecznej (XII i XIII w.) wystąpiły teŜ 
orientacje mistyczne (próbę łączenia mistyki i scholastyki realizo- 
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wali Hugon i Ryszard z opactwa św. Wiktora); problematykę przyrodniczą 
uprawiano przewaŜnie w nurcie platońskim (np. Roger Bacon). Występowały 
równieŜ heterodoksalne (z chrześcijańskiego punktu widzenia) odmiany 
arystotelizmu, np. awerroizm. 

Niektóre aspekty systemu Dunsa Szkota były zapowiedzią trzeciego okresu 
średniowiecza, okresu filozofii krytycznej. Była to filozofia (między innymi) 
nominalistyczna lub konceptualistyczna, antyspekulatywna, antyarystotelesowska i 
antyplatońska. Czołową postacią tego okresu był Wilhelm Ockham (przed 1300-
1350). Schyłek średniowiecza to głównie krytyka dawnych mistrzów, odejście od 
racjonalistycznego maksymalizmu, przygotowanie rewolucji w przyrodoznawstwie 
i w teorii nauk (istotne przygotowanie czasów nowoŜytnych miało miejsce w XIV 
i XV w.), ale takŜe wzmoŜenie się prądu mistycznego i ciekawe rozwaŜania 
logiczno-semiotyczne. 

7 04. FILOZOFIA NOWOśYTNA. - W filozofii nowoŜytnej kręgu europejskiego 
wyróŜnia się okres Odrodzenia (XV i XVI w.), okres wielkich systemów (głównie 
w XVII w.), okres Oświecenia (XVIII w.) oraz pokantowski okres wielkich 
systemów idealistycznych (do ok. 1830 r.). Dalsza część XIX w. to okres domi-
nacji kierunków minimalistycznych (pozytywizm, scjentyzm), a następnie począ-
tek reakcji na nie. Wiek XX - czas szeroko rozumianej filozofii współczesnej - to 
okres niezwykle bogaty w rozmaite nurty i kierunki, okres nowych szkół i Ŝywych 
dyskusji. 

Renesans - wracamy do początków nowoŜytności - to między innymi odro-
dzenie platonizmu i neoplatonizmu we Włoszech, oŜywienie interpretacji 
arystotelizmu, sceptycyzmu (M. de Montaigne), nowa teoria wiedzy (Franciszek 
Bacon, Galileusz), równieŜ przeobraŜenia w scholastyce (głównie F. Suarez, 1548-
1617). Oryginalne systemy o szerokim oddechu dali Renę Descartes, zwany 
Kartezjuszem (1596-1650), B. Spinoza (1632-1677), G. W. Leibniz (1646-1716) 
oraz inni (np. N. Malebranche, P. Gassendi, T. Hobbes). Do nurtu sokratejsko--
augustyńskiego zaliczyć moŜna rozwaŜania nad kondycją ludzką B. Pascala (1623-
1662). 

Do istoty k a r t e z j a n i z m u  naleŜą: wyprzedzanie problematyki 
teoretycznej przez metateoretyczną (badanie czegoś winno znaleźć swoje upra-
womocnienie w teorii metody przeprowadzenia tego badania); racjonalizm 
przyjmujący intuicję intelektualną i sprowadzający do niej dedukcję; stosowanie 
tzw. metody transcendentalnej (problemy dotyczące sfery transcendentnej wzglę-
dem świadomości rozstrzyga się na podstawie bezpośrednich danych świadomości 
i ich analizy); sceptycyzm metodyczny jako punkt wyjścia; dualizm substancji 
myślącej (ducha) i rozciągłej (ciała); traktowanie człowieka jako duszy powiązanej 
z ciałem, a zwierząt jako maszyny; mechanistyczna teoria przyrody; 
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w teorii Boga i człowieka akcentowanie autonomii, roli wolnej woli. Racjonalizm 
kartezjański jest ograniczony przez jego woluntaryzm. Przyjmuje się teŜ w nim 
pewną postać wiedzy wrodzonej. 

Oświecenie to głównie empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume), 
racjonalizm i naturalizm Woltera i francuskich encyklopedystów (filozoficznie 
szczególnie interesujące były sensualizm de Condillaca i prepozytywizm 
D'Alemberta), koncepcja „zdrowego rozsądku" T. Reida (i szkoły szkockiej), takŜe 
tzw. scholastyka protestancka Ch. Wolffa (1679-1754) i niektórych jego uczniów, 
wreszcie krytycyzm Immanuela Kanta (1724-1804). 

Zdaniem wielu Krytyką czystego rozumu (1781; 2 wyd. 1787) Kant dokonał 
zasadniczego przełomu w filozofii nowoŜytnej; nawiązywał przede wszystkim - 
zarazem - do racjonalistycznej metafizyki (w stylu Wolffa), brytyjskiego 
empiryzmu (Hume) i fizyki I. Newtona. Jego system podwaŜał wszelkie systemy 
filozoficzne. Istotne dla k a n t y z m u są: rozdział między niepoznawalną rzeczą 
samą w sobie a poznawalnymi fenomenami (częściowy agnostycyzm i 
fenomenalizm); rozróŜnienie w poznaniu czynnika przedmiotowego i czynnika 
podmiotowego i teoria form apriorycznych (od przedmiotu pochodzą jedynie 
bezkształtne „chmury" wraŜeń); głoszenie uwarunkowania przedmiotu poznania 
przez podmiot (subiektywizm, interpretowany bądź psychologistycznie, bądź 
logiczno-transcendentalnie); teza o „dwóch pniach poznania" (zmysły i rozum); 
wyróŜnienie trzech rodzajów wiedzy (i odpowiednio zdań): empirycznej, czyli 
syntetycznej a posteriori, syntetycznej a priori, analitycznej; akcentowanie w 
róŜnych dziedzinach tego, co formalne (formalizm); prymat rozumu praktycznego 
nad teoretycznym w rozwiązywaniu klasycznej problematyki metafizycznej. 
Kantyzm stanowi waŜny etap (między Kartezjuszem a Husserlem) w rozwoju 
metody transcendentalnej (zwanej teŜ krytyczną); u Kanta polega ona na 
rozstrzyganiu pytań o podmiotowe warunki moŜliwości (danych faktów), w 
szczególności o podmiotowe warunki moŜliwości istniejących nauk (wytworów 
podmiotu). 

Kantyzm miał wiele rozmaitych interpretacji i dał początek zarówno wielkim, 
idealistycznym systemom, jak i róŜnym kantowskim i neokantowskim szkołom, 
inspirował zarówno spekulacje na temat „rzeczy samej w sobie", jak i 
hiperkrytycyzm lub orientacje zbliŜone do pozytywizmu. 

Następny okres w filozofii europejskiej to głównie czasy idealistycznych 
systemów J. G. Fichtego, F. W. Schellinga oraz G. W. F. Hegla (1770-1831), obok 
których moŜna by wymienić polskich filozofów podobnego stylu i rangi: J. M. 
Hoene-Wrońskiego, B. Trentowskiego, A. Cieszkowskiego. System Hegla zaliczyć 
moŜna do nurtu neoplatońskiego. Jest to idealizm obiektywny, racjonalistyczny, 
ewolucyjny, dialektyczny. Dziedziną szczególnie nową i wpływową w  
h e g l i z m i e - obok koncepcji dialektyki - była filozofia kultury 
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i dziejów. W tym teŜ czasie działali: A. Schopenhauer, Maine de Biran, J. F. 
Herbart (i inni), reprezentujący odmienne poglądy. 

Epoka poheglowska to czasy lewicy heglowskiej, naturalizmu L. Feuerbacha, 
materializmu dialektycznego K. Marksa i F. Engelsa, takŜe przedstawicieli nurtu 
sokratejskiego i poprzedników egzystencjalizmu (m.in. S. Kierkegaarda) oraz 
rozmaitych postaci pozytywizmu i scjentyzmu (np. pierwszy pozytywizm: A 
Comte, J. S. Mili, H. Spencer; drugi pozytywizm: empiriokrytycyzm R. 
Avenariusa i E. Macha), pozytywizujących odmian kantyzmu, indukcyjnej 
metafizyki wreszcie - nie wymieniamy tu wszystkich orientacji i waŜniejszych 
autorów - brentanizmu. Jest to równieŜ czas pierwszego okresu rozwoju filozofii w 
Ameryce Północnej15. 

Zasadnicze spory i orientacje współczesności (koniec XIX w. i wiek XX) 
moŜna umieścić na osi krzyŜujących się opozycji między maksymalizmem a 
minimalizmem, racjonalizmem a irracjonalizmem, kosmo- lub teocentryzmem a 
antropocentryzmem. To czas niespiesznego odchodzenia (z pozostawieniem 
pewnych, niekiedy przeobraŜonych, wątków) neokantyzmu, działalności 
brentanistów (widzących w opisowej psychologii „pierwszą filozofię", fundament 
wiedzy), rozmaitych odmian pozytywizmu, pragmatyzmu, bergsonizmu, fenome-
nologii i róŜnych szkół filozofii analitycznej, neoscholastyki (głównie 
neotomizmu), takŜe marksizmu oraz innych kierunków i tendencji. Trudno uznać 
którąś z przejawiających się w naszych czasach orientacji za dominującą czy 
szczególnie charakterystyczną dla współczesności; odnotować moŜna jedynie ko-
lejne nasilenie i przemijanie róŜnych mód intelektualnych, np. na egzystencjalizm, 
teilhardyzm, strukturalizm, hermeneutykę, ostatnio filozofię dialogu (spotkania). 

7 05. FILOZOFIA W POLSCE. - JuŜ przed XIV w. Polacy mieli czynny udział w 
Ŝyciu umysłowym Europy, a Witelo Ślązak (XIII w.), filozofujący przyrodnik, 
neoplatonik (nawiązujący do Alhazena), był postacią waŜną. Po załoŜeniu przez 
Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej (1364), przekształconej później w 
Uniwersytet Jagielloński, nastąpił w Polsce szybki i powaŜny rozwój filozofii i 
nauk szczegółowych. RóŜne orientacje scholastyczne miały w Krakowie swoich - 
niekiedy wybitnych i twórczych - przedstawicieli, a rozkwit przyrodoznawstwa 
przygotował dzieło Mikołaja Kopernika. Od połowy XV w., poprzez dalsze 
stulecia, mamy wpływy humanizmu, stoicyzmu; tłumaczono 

15 Główne orientacje tej filozofii to róŜne postaci idealistycznie nastawionego spirytualizmu (K. 
W. Emerson, później B. P. Bowne, J. Royce), następnie odmiany pragmatyzmu (Ch. S. Peirce - 
którego znaczenie jest wielostronne - W. James, nieco później J. Dewey ze swoim 
„instrumentalizmem"). 
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i popularyzowano teŜ wtedy Arystotelesa, rozwijano myśl społeczno-polityczną. 
UwaŜa się, Ŝe wiek XVII przyniósł upadek scholastyki i w ogóle filozofii w 
Polsce, chociaŜ i w tym czasie niektóre dzieła Polaków (np. Logika M. 
Śmigleckiego) zdobyły sobie uznanie w Europie. Głównym ośrodkiem uniwersyte-
ckim stała się jezuicka Akademia Wileńska (załoŜona przez Stefana Batorego w 
1579 r.). Nadal wysoki poziom charakteryzował matematykę i przyrodoznawstwo. 
Pamiętajmy zresztą, Ŝe nie jest to okres dostatecznie przez historyków nauki i 
filozofii zbadany. Nadmieńmy jeszcze, Ŝe od 1595 r. działała Akademia Zamojska. 

Do połowy XVIII w. sytuacja nie uległa zmianie, mimo pewnych wpływów 
nowszych prądów. Około połowy XVIII w. nastąpił jednak przełom, nastał 
okres Oświecenia. Istotną rolę odegrała tu reforma szkół pijarskich, dokonana 
przez ks. S. Konarskiego. Zapanował nawet scjentyzm i prepozytywizm; 
szczególnym jego przedstawicielem był Jan Sniadecki (1756-1830), któremu 
towarzyszyli m.in. S. Staszic i H. Kołłątaj. Komisja Edukacji Narodowej - 
pierwsze 
w Europie jakby Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa - dokonując reformy 
nauczania, atakując scholastykę w jej schyłkowej formie, atakowała filozofię 
w ogóle, ograniczając jej zakres. Oprócz wpływów niemieckiego i (przede 
wszystkim) francuskiego Oświecenia doszły wpływy Kanta i szkoły szkockiej. 
Obok zreformowanego (na pewien czas) Krakowa i przeobraŜonego Wilna dzia-
łały inne ośrodki, w tym nowy - warszawski. (Nie moŜemy tu jednak śledzić 
szczegółowo perypetii katedr filozofii w Polsce).  

Rok 1830/31 był przełomowy takŜe w polskiej filozofii. Między powstaniem     
listopadowym a styczniowym dominuje  (polska) filozofia    m e s j a n i s-     
t y c z n a ,  która oprócz cech związanych z epoką romantyzmu i niemieckiego     
idealizmu pokantowskiego miała cechy narodowe, związane z polską tradycją     
kulturalną, z polskim typem religijności oraz z polityczną sytuacją narodu. 
Najwybitniejsi spośród przedstawicieli tej filozofii to J. M. Hoene-Wroński 
(1776-1853), który zresztą posłannictwo mesjanistyczne wiązał z własną filozofią, 
a nie z narodem polskim czy z narodami słowiańskimi (jak inni), oraz 
A. Cieszkowski (1814-1894); ich systemy zaliczyć moŜna do nurtu 
neoplatońskiego. Oczywiście i w tym okresie obok orientacji mesjanistycznej czy 
hegeliańskiej były inne, np. pozytywizujące lub związane z katolicyzmem.  

Po powstaniu styczniowym (1863) dominowały: pozytywizm, takŜe 
empiriokrytycyzm i kierunki kantowskie zbliŜone do pozytywistycznych. 
Występowały równieŜ: poheglowski eklektycyzm, pierwsze przejawy neotomizmu, 
pierwsze wpływy marksizmu. Jako początek filozofii współczesnej w Polsce (przy 
szerokim rozumieniu współczesności) moŜna uwaŜać 1895 r. (objęcie Katedry 
Filozofii w Uniwersytecie Lwowskim przez K. Twardowskiego) i 1897 r. (rozpo-
częcie wydawania w Warszawie „Przeglądu Filozoficznego"). Okres 1895-1918 



bvł przygotowaniem rozkwitu filozofii oraz dyscyplin pokrewnych i pomocni-
czych w niepodległej Polsce. 
 
7. 06 FILOZOFIA INDYJSKA. - W przeciwieństwie do europejskiego (zachodnie-

go) kręgu kulturowego, w kręgu orientalnym filozofia w zasadzie wiązała się z 
myślą religijno-teologiczną, była ukierunkowana religijnie; oczywiście nie znaczy 
to, Ŝe wszyscy myśliciele poruszający tematykę filozoficzną przyjmowali 
objawienie religijne, nie wychodzili poza komentowanie świętych pism. 

Szczególnie bogaty jest dorobek filozoficzny myśli indyjskiej, której dzieje 
jedni datują od (około) 1500 r. przed Chrystusem, inni od w. VI/V przed naszą erą; 
ustalenie chronologii systemów indyjskich i ich przedstawicieli jest sprawą bardzo 
trudną. 

Szkoły i systemy filozoficzno-religijne w Indiach są na ogół kriyāvādin, czyli 
uznają obiektywne obowiązywanie we wszechświecie prawa moralnego, zasadę 
karmy, tzn. skutkotwórczego (ontycznie i moralnie) działania kaŜdego czynu istoty 
Ŝywej. Kriyavadin są systemy związane z trzema religiami indyjskimi: 
hinduizmem (wcześniejsze postaci: wedyzm, braminizm), dŜinizmem 
(dŜainizmem) i buddyzmem. Niektóre z tych systemów są raczej teistyczne, inne 
raczej ateistyczne (raczej, gdyŜ naleŜy być ostroŜnym w stosowaniu do myśli 
indyjskiej terminów i kwalifikacji zaczerpniętych z filozofii europejskiej). Istnieje 
sześć systemów bramińskich (związanych z hinduizmem) - o rozmaitych zresztą 
wersjach i odmianach - mianowicie: sāmkhya, yoga, nyāya, vaiśe-szika, mǐmāmsā, 
vedānta (stosujemy tu nieco uproszczoną transkrypcję terminów sanskryckich). W 
ramach buddyzmu ukształtowało się wiele szkół filozoficznych. 

Akriyāvādin (nie uznający powszechnego prawa moralnego, zasady karmy) są 
materialiści (czārwāka lub lōkayāta), agnostycy i fataliści. 

Zachodzą - niekiedy istotne - analogie między poglądami filozofów zachodnich 
i wschodnich. Dyskutowane są moŜliwości oddziaływania obu kręgów kulturowych 
na siebie. Odnotować moŜna zachodzenie takich oddziaływań w okresie 
hellenistycznym i później (gnoza, Plotyn) oraz od XIX w. (np. A. Schopenhauer). 

Początki filozofii c h i ń s k i e j  datuje się na VII w. przed Chrystusem. 
Główne w niej nurty to taoizm i konfucjanizm. Wpływ na chińską myśl religijno-
filozoficzną wywarł buddyzm. W porównaniu z myślą indyjską - medytacyjno-
spekulatywną, dąŜącą przede wszystkim do przeobraŜenia Ŝycia duchowego, 
świadomości - myśl chińską charakteryzuje dominacja nastawienia praktyczno--
Ŝyciowego. 



R o z d z i a ł    II 

DZIAŁY FILOZOFII  

§ 8. PODZIAŁ FILOZOFII  

8 00. Podział filozofii związany jest z koncepcją filozofii. Najbardziej 
wpływowy był podział Arystotelesa na filozofię teoretyczną, 
praktyczną (i pojetyczną) oraz jego modyfikacja pochodząca od Ch. 
Wolffa. Zasadnicze dwa działy filozofii (czy dwie grupy nauk 
filozoficznych) to teoria bytu i teoria poznania. 

8 01. Z DZIEJÓW PODZIAŁU FILOZOFII. - WyróŜnienie w filozofii części czy 
odrębnych działów lub traktowanie jej jako zbioru nauk filozoficznych zaleŜy od 
określenia jej przedmiotu, problematyki, metod i zadań, a takŜe od celu samego 
podziału (teoretyczny lub praktyczny, np. dydaktyczny czy organizacyjny). 

Początkowo, w staroŜytności, podział filozofii był zarazem podziałem całej 
wiedzy. W szkole platońskiej wyróŜniano dialektykę (zwaną później logiką, 
rzadziej kanoniką), fizykę i etykę, a więc teorię poznania, przyrody i postępowania 
moralnego. Podział ten przyjęli stoicy, epikurejczycy, takŜe sceptycy. Arystoteles 
dzielił filozofię na teoretyczną, praktyczną i pojetyczną zaleŜnie od naczelnego 
celu wiedzy. Filozofię teoretyczną (tzn. tę, w której dąŜy się do poznania prawdy 
dla niej samej) dzielił następnie - według tzw. stopni abstrakcji - na fizykę, 
matematykę i filozofię pierwszą (metafizykę). W filozofii praktycznej 
(zmierzającej do poznania dobra, do właściwego kierowania postępowaniem) 
wyróŜniał etykę i politykę, takŜe ekonomikę i retorykę. Zadaniem poznania w 
ramach filozofii pojetycznej (poetyka, teoria sztuk i rzemiosł) jest doskonałość 
wytworów. Nie wchodząc w dalsze szczegóły zaznaczamy jeszcze, iŜ lo- 
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giki Arystoteles nie zaliczał wprost do filozofii, uwaŜając ją za jej narzędzie (grec. 
όργανον ). 
Średniowieczne klasyfikacje nauk (filozofii) najczęściej nawiązywały do po-

działu Arystotelesa. Na przykład Hugon ze św. Wiktora (XII w.) dzielił wiedzę na 
teoretyczną, praktyczną, mechaniczną i logiczną. Znaczny wpływ miała 
klasyfikacja Ch. Wolffa (XVIII w.). Ten uczeń Leibniza dzielił nauki na filozo-
ficzne (czyli racjonalne lub spekulatywne), empiryczne (historyczne) i matema-
tyczne. Filozofię z kolei dzielił na teoretyczną - filozofia racjonalna (szeroko 
rozumiana logika) i filozofia realna (metafizyka ogólna czyli ontologia, metafizyka 
szczegółowa: teodycea czyli teologia racjonalna, kosmologia i psychologia 
racjonalna, w odróŜnieniu od psychologii empirycznej) - oraz praktyczną (etyka, 
polityka, ekonomika). Uczeń Wolfa, A. G. Baumgarten, wprowadził gnozeologię, 
którą podzielił na niŜszą (teoria poznania zmysłowego - estetyka) i wyŜszą (teoria 
poznania umysłowego - logika). Pomijamy tu szereg innych propozycji 
klasyfikacji. 

W nowoŜytności nastąpiło 1. usamodzielnienie się rozwaŜań na temat wartości 
ludzkiego poznania i ukonstytuowanie się (ostatecznie w XIX w.) teorii poznania 
jako odrębnej nauki filozoficznej, 2. oddzielenie porządku bytu i porządku wartości 
i wydzielenie ogólnej teorii wartości (aksjologii), 3. wyspecjalizowanie się 
pewnych dyscyplin związanych dotychczas z filozofią (jak logika formalna, 
psychologia empiryczna, estetyka). 

We współczesnym tomizmie wysuwa się kilka róŜnych koncepcji podziału 
filozofii. Te i inne propozycje16 wiąŜą się ściśle z zasadniczymi dyskusjami - 
niekiedy przebiegającymi wewnątrz danej szkoły - na temat istoty filozofii. Nie 
moŜemy tu wchodzić w owe dyskusje. 

8 02. GŁÓWNE DZIAŁY FILOZOFII. - Wydaje się, Ŝe istnieją dwa zasadnicze 
działy filozofii, dwie podstawowe, odrębne nauki filozoficzne: teoria bytu (me-
tafizyka) i teoria poznania (gnozeologia). Mianowicie to, co ujmujemy świado-
mością, albo moŜna traktować jako byt, jako coś istniejącego i pytać o jego 
strukturę i konieczne uwarunkowania, albo moŜna traktować jako to, co dane, co 
się jawi, i pytać o ostateczne podstawy pretensji naszego poznania do wiary-
godności, do informowania o tym, co się jawi. 

 
16 Wśród neotomistów najczęściej dzieli się filozofię na teoretyczną, praktyczną (i pojetyczną), 

dodając do tego logikę, lub na filozofię poznania, filozofię bytu i filozofię działania ludzkiego 
(obejmującą etykę, estetykę, filozofię kultury...). Niektórzy tomiści egzystencjalni sprowadzają całą 
filozofię do metafizyki (np. M. A. Krąpiec). (Nazwę „metafizyka" dla filozofii bytu wywodzi się stąd, 
iŜ pisma Arystotelesa na ten temat umieszczono po - grec. µετά - Fizyce). Spoza tomistów np. R. 
Ingarden wyróŜnia dwie zasadnicze nauki filozoficzne: ontologię i metafizykę. W teorii poznania 
wyróŜnia część ontologiczną i część metafizyczną. 
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Inne działy filozofii bądź są wyspecjalizowanymi częściami metafizyki, bądź 
pomocniczymi lub szczegółowymi działami teorii poznania. 

Z metafizyką wiąŜą się filozofia przyrody (kosmologia filozoficzna) i filozofia 
człowieka (antropologia filozoficzna); jej (metafizyki) integralnym fragmentem 
jest filozofia Boga jako bytu absolutnego. Etyka i niektóre partie estetyki opierają 
się na metafizyce człowieka. Problematyka aksjologiczna ma charakter częściowo 
metafizyczny, częściowo teoriopoznawczy. Naukami pomocniczymi filozofii, 
związanymi z teorią poznania, są działy szeroko pojętej logiki: logika formalna, 
semiotyka, metodologia i teoria nauk. Ogólną teorię sprawnego działania, 
prakseologię, moŜna traktować bądź jako wyspecjalizowany fragment filozofii 
człowieka, bądź jako (niefilozoficzną) naukę pomocniczą. Osobną pozycję zajmuje 
historia filozofii. Nauki, które dotyczą filozofii (a zarazem stanowią narzędzia lub 
dostarczają narzędzi uprawiania filozofii), zaliczyć moŜna do metafilozofii, która 
wiąŜe się z teorią poznania (przy czym niekiedy jest meta-teorią poznania). 

§ 9. LOGIKA  

9 00. Logika to zespół nauk dotyczących poznania i języka: logika 
formalna, semiotyka, metodologia i teoria nauk. Rolę przewodnią 
wśród nich odgrywa logika formalna. 

9 01. OKREŚLENIE LOGIKI. - Logika w sensie szerszym to logika formalna, 
logika języka (semiotyka), logika nauki (metodologia i teoria nauk); niektórzy 
zaliczają do niej i teorię poznania, zwłaszcza naukowego (epistemologię), chociaŜ 
rola tej nauki w stosunku do dyscyplin logicznych jest inna: są one podpo-
rządkowane teorii poznania bądź przygotowując jej analizy, bądź suponując 
celowość uŜywania pewnych pojęć i rozróŜnień typowo teoriopoznawczych, bądź 
stosując pewne wyniki teorii poznania. Logika formalna jako teoria poprawnego 
wnioskowania, semiotyka jako nauka o sprawności poznawczej języka, 
metodologia nauk jako nauka o przebiegu i strukturze (formie) czynności 
poznawczych i ich rezultatów ze względu na ich funkcje poznawcze - to meta-
nauki, nauki o pewnych aspektach poznania i języka. 

Problematykę logiczną uprawiano rozmaicie, zbliŜając ją bądź do psychologu, 
bądź do językoznawstwa (zwłaszcza gramatyki), bądź do ogólnej teorii 
Przedmiotów (ontologii), bądź wreszcie do matematyki. Od XIX w. dominuje 
tendencja do matematyzacji logiki. 
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Wśród nauk logicznych wymienia się teŜ metalogikę i metamatematykę, czyli 
uprawiane metodą dedukcyjną (podobnie jak współczesna logika formalna) teorie 
systemów logicznych i matematycznych. 

Dawniej obok logiki formalnej (zwanej teŜ symboliczną, algebraiczną, mate-
matyczną, logistyką) wyróŜniano logikę filozoficzną, uprawianą metodą 
analityczno-lingwistyczną lub fenomenologiczną. Niektórzy i dziś wracają do tego 
przeciwstawienia, widząc ograniczenia czysto formalnego sposobu uprawiania 
teorii operacji poznawczych i ich wytworów (rezultatów). 

Zwróćmy tu uwagę na dwuznaczność terminów „logika" i „logiczny" (od grec. 
λόγος ). Raz odnoszą się one do wymienionych wyŜej nauk (wypadałoby wówczas 
uŜywać przymiotnika „logikalny" zamiast „logiczny"), drugi raz do ich 
przedmiotów; w tym ostatnim wypadku „logiczny" znaczy tyle, co „zgodny z 
prawami logiki", „prawidłowy pod względem formalnym", takŜe „sensowny", 
„rozumny", „celowy". Metaforycznie mówi się niekiedy i o „logice uczuć" czy 
„logice wydarzeń". 

NajwaŜniejsze etapy w dziejach logiki to kształtowanie metody aksjomatycznej 
(Platon, pitagorejczycy i matematycy greccy), zbudowanie systemu logiki nazw 
(sylogistyka Arystotelesa) i logiki zdań (stoicy), sformułowanie teorii definicji, 
argumentacji i nauki (głównie Arystoteles), analiza semiotycznych funkcji wyraŜeń 
i połączenie w teorii konsekwencji logiki nazw z logiką zdań (średniowiecze), 
początki logiki indukcji (przełom średniowiecza i nowoŜytności). Znakomity 
rozwój logiki w czasach nowoŜytnych (formalnej zwłaszcza od -mniej więcej - 
połowy XIX w.) doprowadził na początku bieŜącego stulecia do ukształtowania - 
w zasadzie - współczesnej postaci tej nauki (szczególnie doniosłą rolę odegrali tu 
G. Boole, B. Bolzano, G. Frege, G. Peano, takŜe między innymi A. de Morgan, J. 
D. Gergonne, ponadto twórcy geometrii nieeuklidesowej i teorii mnogości, 
wreszcie B. Russell). Rozmaite działy logiki są właściwie w nieustannym i 
wielokierunkowym rozwoju, ich problematyka ujawnia coraz to nowe aspekty. 
PowaŜny udział w rozkwicie dyscyplin logicznych mają Polacy17. 

9 02. LOGIKA FORMALNA. - Jest to nauka o pewnych formalnych relacjach, 
które moŜna interpretować co najmniej dwojako. Weźmy np. twierdzenie logiki z 
zakresu sylogistyki (chodzi o sylogizm Barbara) w postaci: jeśli kaŜde M jest P i 
kaŜde S jest M, to kaŜde S jest P. Przy jednej interpretacji jest to prawo dotyczące 
wynikania między zdaniami (uwzględniające wewnętrzną budowę zdań), które 
głosi, Ŝe jeśli prawdziwe jest zdanie (typu, struktury) „kaŜde M jest 

17 Przed  drugą wojną światową głównie  J.  Łukasiewicz,  S.  Leśniewski,  ich  uczniowie z 
A. Tarskim na czele, takŜe L. Chwistek oraz K. Ajdukiewicz i T. CzeŜowski. 
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p" i prawdziwe jest zdanie (typu, struktury) „kaŜde S jest M", to prawdziwe jest 
zdanie (typu, struktury) „kaŜde S jest P", lub Ŝe jeśli uznamy dwa pierwsze z 
wymienionych zdań, to w konsekwencji (chcąc zachować niesprzeczność sta-
nowiska) uznać musimy i trzecie, przy czym za (zmienne nazwowe) S, P, M 
podstawić moŜemy określonego typu terminy (nazwy). Przy tej interpretacji logika 
zajmuje się związkami między wyraŜeniami językowymi (lub ich znaczeniami), 
uwzględniając jedynie ich formę, budowę; jest teorią poprawnego (tzn. 
zachowującego niesprzeczność i konsekwencję, wykluczającego nieporozumienia z 
powodu nieścisłego lub niejednoznacznego sformułowania) wnioskowania i 
operacji z nim związanych, ustala schematy niezawodnego wnioskowania. Przy 
drugiej interpretacji przytoczony sylogizm jest twierdzeniem przedmiotowym (tzn. 
nie dotyczy języka, lecz czegoś pozajęzykowego), ujmuje związek między stanami 
rzeczy: jeśli jest tak, Ŝe kaŜde M jest P i kaŜde S jest M, to (z konieczności) jest 
tak, Ŝe kaŜde S jest P. Przy tej interpretacji logika formalna stanowi ogólną teorię 
przedmiotów, zajmuje się związkami między stanami rzeczy ze względu na ich 
formę, strukturę. 

Dla lepszego zrozumienia swoistości logiki przeprowadźmy jeszcze pewne 
rozwaŜanie. Weźmy pod uwagę następujące formuły: 
(1) Jan jest blondynem. 
(2) Kawaler jest to męŜczyzna nieŜonaty. 
(3) Jan jest kawalerem lub Jan nie jest kawalerem. 
(4) x jest P lub x nie jest P. 

 

(1) jest zdaniem empirycznym; aŜeby dowiedzieć się o jego prawdziwości lub 
fałszywości, nie wystarczy rozumieć znaczenia tego zdania (w języku polskim), 
trzeba się ponadto odwołać do doświadczenia, trzeba zobaczyć kolor włosów Jana. 

(2) jest zdaniem analitycznym; aŜeby dowiedzieć się, czy zdanie to jest 
prawdziwe (na gruncie pewnego języka), trzeba i wystarczy znać (wyraźnie 
uprzytomnić sobie) jego znaczenie (w danym języku), w szczególności trzeba znać 
stosunek między wyraŜeniami „kawaler" a „męŜczyzna nieŜonaty". 

(3) jest równieŜ zdaniem analitycznym, którego prawdziwość lub fałszywość 
uznaje się wyłącznie na podstawie rozumienia (znajomości) znaczenia tego zdania 
w danym języku, w szczególności znaczenia „lub" oraz negacji. 

(4) jest zdaniem analitycznym, stanowiącym: 1. schemat zdania (3), ujawnia-
jący jego strukturę, 2. jakby uogólnienie zdania (3), poniewaŜ wszystkie zdania o 
budowie takiej jak (3) dadzą się potraktować jako podstawienia czy konkretyzacje 
formuły (4); aby to uwyraźnić, moŜna na początku tej formuły dodać: dla kaŜdego 
x i kaŜdego P. OtóŜ twierdzenia logiki formalnej przybierają postać formuły (4). 
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W formułach typu (4) występują jedynie tzw. stałe logiczne, będące odpo-
wiednikami występujących w języku potocznym (naturalnym) spójników 
międzyzdaniowych i międzynazwowych, niekiedy i międzyfunktorowych (takich 
jak „i" lub „jeśli-to"), słów kwantyfikujących („kaŜdy", „niektóry", „jedyny"), 
słowa „jest", zaprzeczenia (negacji) oraz (pełniące funkcję podobną do zaimków w 
języku potocznym) zmienne - zdaniowe, nazwowe, funktorowe - za które moŜna 
podstawić określonego typu symbole (zmienne lub stałe). 

W formułach typu (3) występują - oprócz wyraŜeń wymienionych kategorii - 
stałe pozalogiczne, ale w sposób nieistotny; tzn. Ŝe w przykładzie (3) zastąpienie 
słów „Jan" i „kawaler" dowolnymi innymi odpowiedniego rodzaju (kategorii) nie 
zmieni wartości logicznej (prawdziwości) tego zdania. MoŜna powiedzieć, Ŝe 
logika formalna ustala prawa, w których występują jedynie zmienne i stałe 
logiczne, natomiast jeśli występują w nich stałe pozalogiczne, to tylko w sposób 
nieistotny. 

Logika formalna stanowi dziś zespół systemów dedukcyjnych, formułowanych 
bądź jako systemy semantycznie zinterpretowane, bądź jako systemy bez 
semantycznej interpretacji, a więc bądź jako dotyczące pewnej dziedziny przed-
miotowej, bądź jako stanowiące czysto składniowo scharakteryzowaną grę w 
przekształcenia napisów. 

Niektórzy mówią o róŜnych logikach, np. klasycznej i nieklasycznych, dwu-
wartościowej i wielowartościowych. Sposób mówienia rozpowszechniony, lecz 
niezbyt ścisły. Nie są to bowiem róŜne nauki czy niezgodne ze sobą, konkurujące 
teorie logiczne, ale po prostu części jednej nauki (logiki formalnej), róŜne i róŜnie 
sformułowane systemy dedukcyjne. Kto by twierdził, Ŝe nie ma jednej logiki, albo 
nie zdawałby sobie sprawy z istoty systemów logicznych, albo kierowałby się 
jakimś pozalogicznym, np. filozoficznym, punktem widzenia. Wyjaśnijmy to 
krótko przedstawiając współczesny sposób uprawiania logiki, współczesną metodę 
budowania systemów logiki. 

Jest to m e t o d a  d e d u k c y j n a .  Polega ona na tym, Ŝe 1. ustala się 
słownik danego systemu, tzn. określa się, jakie formuły mogą w nim wystąpić, 
czyli mają w nim sens, 2. dobiera się (zakłada) pewien zespół formuł i traktuje je 
jako aksjomaty (tezy przyjęte bez dowodu), 3. ustala się zespół reguł (dyrektyw) 
dedukcyjnych, czyli przepisów, jak formuły-aksjomaty przekształcić w formuły-
teorematy (tzn. tezy przyjęte na podstawie dowodu), czyli jak z aksjomatów 
wyprowadzić dalsze tezy (twierdzenia) systemu, 4. według tych reguł otrzymuje 
się (wyprowadza) teorematy, czyli tezy systemu18. Przy 

 
18 Prawdziwość tez logiki bądź się sprawdza (np. metodą zerojedynkową, sprowadzeniem do 

tzw. postaci normalnej), bądź się jej dowodzi (metodą aksjomatyczną lub metodą załoŜeniową); tylko 
dla niektórych rachunków logicznych istnieją metody pierwszego rodzaju. Por. L. B o r- 
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tym słownik, tezy, przekształcenia dowodzące (czy obalające) charakteryzuje się 
wyłącznie strukturalnie lub formalnie, tzn. mówi się jedynie o kształcie i porządku 
następujących po sobie (lub obok) napisów. Buduje się jakby język i reguły jego 
uŜycia w oderwaniu od znaczenia, przedmiotowego odniesienia jego wyraŜeń i 
operacji na nich. W ten sposób systemy logiczne formułowane są jakby w języku 
jednowarstwowym19. 

Wówczas jednak tak (czysto syntaktycznie, asemantycznie) scharakteryzowany 
system dopuszcza niejedną interpretację (semantyczną), moŜe mieć róŜne 
zastosowania. Aksjomatykę danego systemu mogą spełniać róŜne dziedziny 
przedmiotowe, moŜe mieć ona - jak się mówi - róŜne modele (jeśli przynajmniej 
dwa z nich są względem siebie izomorficzne, czyli mają dokładnie taką samą 
strukturę, system jest kategoryczny). NiezaleŜnie od tego kaŜdy system formalny 
ma przynajmniej dwie (omówione wyŜej) interpretacje: moŜe być traktowany jako 
(hipotetyczna) teoria relacji między przedmiotami (stanami rzeczy) i jako teoria 
związków między wyraŜeniami określonego typu (kształtu, budowy). System 
dedukcyjny bez jakiejkolwiek interpretacji semantycznej sprowadza się do gry w 
przekształcanie napisów i sam przez się nie pełni Ŝadnej funkcji poznawczej. Tak 
ujęta logika (i matematyka) jest quasi-nauką. Z drugiej strony system taki moŜna 
potraktować jako swoiste uabstrakcyjnienie systemu logicznego czy 
matematycznego. Badanie właściwości takich systemów (oczywiście chodzić tu 
moŜe tylko o właściwości formalne) okazuje się interesujące dla metalogiki i 
metamatematyki. Przykładem systemu formalnego dopuszczającego szereg 
róŜnych, interesujących interpretacji i zastosowań jest tzw. algebra Boole'a. 

Logikę interesuje nie tylko to, co moŜna udowodnić (dedukcyjnie wywieść) z 
określonego zbioru aksjomatów na podstawie danych reguł, lecz równieŜ to, jakie 
właściwości mają poszczególne systemy logiczne. Chodzi tu o tzw. meta-logiczne 
właściwości systemów, takie jak niesprzeczność, rozstrzygalność, zupełność, 
pełność, kategoryczność. 

Podstawowym działem logiki formalnej jest klasyczny rachunek logiczny, 
obejmujący teorię zdań i teorię kwantyfikatorów pierwszego rzędu (węŜszy 
rachunek funkcji propozycjonalnych), ewentualnie wzbogacony pewnymi poję-
ciami (np. identyczności, deskrypcji), zawierający pełny zbiór t a u t o 1 o g i i, 
czyli formuł logicznych prawdziwych w kaŜdej dziedzinie przedmiotów. 

k o w s k i, Logika formalna, 19772, s. 30. 
19 WyraŜenia językowe mają dwie strony: noszącą znaczenie (np. typowy kształt lub brzmie-nie 

wyraŜenia) i znaczenie. W języku sformalizowanym ustala się (zakłada) relację jednojednoznaczną 
między kształtem a znaczeniem wyraŜeń i pomijając jedną stronę wyraŜeń (mianowicie ich 
znaczenia), sprowadza się je do napisów. 
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Systemy wchodzące w skład klasycznego rachunku logicznego są dwuwartościowe 
(przyjmuje się w nich dwie wartości logiczne: prawdę i fałsz), ekstensjonalne 
(zakresowe, tzn. - mówiąc swobodnie - relacje pod względem treści i wartości są w 
nich wyznaczone przez relacje pod względem zakresu wyraŜeń i ich składników), 
obywają się bez załoŜeń egzystenjalnych; co prawda istnieje tendencja do 
wprowadzenia do teorii kwantyfikatorów - głównie ze względu na zastosowanie w 
matematyce - aksjomatu o niepustości. Na gruncie klasycznych systemów logiki 
moŜna uprawiać pewne teorie zbiorów (klas, nazw) i relacji (stosunków, ciągów i 
funkcji), pewne fragmenty matematycznej teorii mnogości. JednakŜe całkowite 
ugruntowanie matematyki w logice wymaga przyjęcia aksjomatów egzystencjalnie 
doniosłych (co najmniej aksjomatu nieskończoności). W kaŜdym razie pojęcia 
matematyczne moŜna zdefiniować za pomocą pojęć logicznych. 

Nieklasyczne rachunki logiczne otrzymujemy bądź rozszerzając teorię kwan-
tyfikatorów (wymaga to wprowadzenia aksjomatów o istnieniu), bądź rezygnując z 
zasady dwuwartościowości (mamy wtedy logiki wielo- lub nieskończenie--
wartościowe) lub z ekstensjonalności i wprowadzając nowe funktory (zwłaszcza 
implikacji) czy pewne stałe pozalogiczne (logika modalna, deontyczna, 
epistemiczna, erotetyczna, czyli pytań, temporalna itp.) lub operując zbiorem 
szczególnego typu (logiki uogólnione, logika kombinatoryczna). Są to więc 
systemy dedukcyjne o szczególnej aparaturze pojęciowej i specyficznych 
załoŜeniach lub systemy dedukcyjne dotyczące określonych dziedzin czy 
problemów i stanowiące zastosowanie logiki do nich. 

Wreszcie naleŜy wymienić logikę indukcji czy logiczną teorię prawdopodo-
bieństwa; jest to system dedukcyjny formułujący prawa wnioskowania 
uprawdopodobniającego (wniosek na podstawie przesłanek), w odróŜnieniu od 
logiki dedukcji, w której formułuje się prawa wnioskowania niezawodnego (tzn. 
takiego, w którym prawdziwość przesłanek gwarantuje prawdziwość wniosku). 
Dyskutuje się charakter, a nawet - mimo wielu prób - moŜliwość takiej teorii. 

9 03. LOGIKA JĘZYKA. - Logiczną teorię języka, zwaną teŜ s e m i o t y k ą20 
najogólniej moŜna określić jako naukę o poznawczych funkcjach czy poznawczej 
sprawności języka. Z tym Ŝe semiotyka rozwaŜa tę sprawę raczej od strony 
formalnej, pozostawiając teorii poznania problemy związane wprost z 
prawdziwością. WyróŜnia się (za Ch. Morrisem i R. Carnapem) trzy części 
semiotyki: syntaktykę, semantykę, pragmatykę. Pierwsza rozwaŜa relacje między 

 
 
 
 
20 Niekiedy termin „semiotyka" stosuje się do ogólnej teorii znaków (semiologii); pomijamy 

tu zastosowania tego terminu np. w medycynie. Grec. σήµα = znak, znamię; σηµείον = znak 
(rozpoznawczy), ślad, trop, hasło. 
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wyraŜeniami językowymi, relacje wewnątrzjęzykowe lub międzyjęzykowe. 
Druga zajmuje się stosunkami między wyraŜeniami językowymi a 
przedmiotami, do których się one odnoszą. Trzecią interesują relacje między 
językiem a jego uŜytkownikami (nadawcami i odbiorcami wyraŜeń 
językowych). Charakter i wzajemne relacje syntaktyki, semantyki i 
pragmatyki są przedmiotem dyskusji21. MoŜna te działy logiki uprawiać 
opisowo (jako analizy zastanych sytuacji i struktur językowych) lub 
konstrukcyjnie (jako budowanie pewnych sztucznych systemów językowych 
i badanie ich właściwości), przy czym owe skonstruowane języki moŜna 
uwaŜać za (zazwyczaj alternatywne) idealizacje języków zastanych, 
naturalnych (etnicznych). Niektórzy traktują wymienione działy semiotyki 
niejednolicie: syntaktykę czysto formalnie, semantykę teoriopoznawczo, 
pragmatykę psychologizująco lub socjologizująco. Wówczas znika semiotyka 
jako odrębny, jednolity dział badań. Na gruncie pewnych tendencji w teorii 
języka następuje zbliŜenie między humanistycznym językoznawstwem a 
logiką języka; widocznym tego przejawem jest (m.in.) lingwistyka 
matematyczna. 

Za typowe relacje i role językowe uchodzą: w syntaktyce spójność 
składniowa, wynikanie, niesprzeczność, w semantyce nazywanie, 
oznaczanie, prawdziwość, w pragmatyce wyraŜanie, komunikowanie, 
rozumienie, stwierdzenie. JednakŜe bliŜsza charakterystyka tych i innych 
przymiotów wyraŜeń oraz zaliczenie ich do danego działu semiotyki nasuwa 
róŜne problemy. 

9 04. LOGIKA NAUKI. - Następną nauką logiczną jest m e t o d o l o g i a  
nauk i t e o r i a  n a u k i ;  niektórzy uŜywają tych terminów zamiennie, 
inni posługują się nazwą „logiczna teoria nauki", w języku angielskim 
występuje termin „philosophy of science", stosujący się przede wszystkim do 
teorii przyrodoznawstwa. W Polsce przyjęło się na ogół metodologią nauk 
nazywać rozwaŜania nad czynnościami uprawiających nauki lub 
czynnościami uprawiania nauk (czynności naukotwórcze), a teorią nauk 
nazywać rozwaŜania dotyczące rezultatów (wytworów) tych czynności w 
postaci systemów twierdzeń, reguł, zespołów pytań czy definicji; z tym Ŝe 
wykład teorii nauk włącza się do wykładu metodologii nauk, zgodnie zresztą 
z okolicznością, iŜ rezultat jest pochodną czynności. Przy tym metodologię 
nauk moŜna uprawiać 1° dwojako: a) opisowo, niejako historycznie, b) 
normatywnie22, 2° metodami stosowanymi w humanistyce oraz formalnymi 
(np. metodologia nauk formalnych - metalogi- 

 
 
 
 
21 Zob. np.: L. K o j, Semantyka a pragmatyka, 1971; S. M a j d ań s k i ,  Problemy asercji 

zdaniowej, Lublin 1972, głównie § 1. 
  22 O koncepcji metodologii nauk zob. np.: K. A j d u k i e wi c z ,  Metodologia i 

metanauka. Zagadnienie uzasadniania, w: t e n Ŝ e, Język i poznanie, t. II, Warszawa 1965, s. 117-126 
374-383. 
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ka i metamatematyka - przybiera postać systemów dedukcyjnych), 3° moŜna 
metodologię nauk potraktować nie jako dział logiki lub naukę związaną z teorią 
poznania, lecz jako (wyspecjalizowany) dział ogólnej metodologii czynności 
ludzkich czy teorii sprawnego działania (prakseologii), 4° w ramach ujęcia 
humanistycznego moŜna metodologię nauk nachylić bardziej socjologicznie lub 
historycznie i związać z teorią lub historią kultury. A oto główne tematy logicznej 
teorii nauk: 
1) rodzaje i struktura czynności: 

a) percepcji, rozumienia, obserwacji, eksperymentowania, 
b) porządkowania, określania (podział, klasyfikacja lub typologizacja, 

definiowanie), 
c) rozumowania, uzasadniania, wyjaśniania, sprawdzania, dyskutowania, 
d) budowania teorii, wysuwania hipotez, 
e) utrwalania i przekazywania poznania; 

 

2) rodzaje i struktura nauk (teorii naukowych); 
3) relacje między nauką-czynnością a nauką-wytworem; 
4) warunki moŜliwości uprawiania nauk, warunki sensu teorii (systemów) 

naukowych. 
Przy nastawieniu bardziej opisowym chodzi o uchwycenie tych procedur 

naukotwórczych, które uchodzą (w ogóle, w pewnym środowisku) za typowe czy 
wartościowe. Przy nastawieniu bardziej normatywnym chodzi o ocenę wartości 
stosowanych zabiegów i uzyskanych rezultatów lub o skonstruowanie 
wzorcowych, idealnych typów procedur i struktur teorii; w tym drugim wypadku 
metodolog czy teoretyk nauki korzysta z pewnych wyników teorii poznania i 
logiki formalnej oraz zakłada ich prawomocność. Ostatni temat moŜna rozumieć 
filozoficznie (zagadnienie warunków moŜliwości czegoś) albo nie; wówczas po 
prostu chodzi o faktyczne warunki uprawiania badań, o pełnienie funkcji 
nakładanych na naukę, o empirycznie dane perspektywy ich rozwoju itp. 

§ 10. TEORIA POZNANIA  

10 00. Teoria poznania bada poznanie ludzkie jako informatora (w 
aspekcie prawdziwości) celem dotarcia do ostatecznych racji 
kwalifikacji wartości tego poznania i uzyskania podstaw (kryteriów) 
oceny faktycznych jego rezultatów w sposób w pełni krytyczny i 
niedogmatyczny. Źródłem problematyki teoriopoznawczej 



jest występowanie złudzeń i błędów poznawczych oraz 
dogmatyczność nauk. 

10 01. UWAGI WSTĘPNE. - Teoria poznania zajmuje się prawdziwością i prawo-
mocnością (zasadnością) poznania ludzkiego. ChociaŜ te tematy podejmowane 
były i wcześniej, dopiero jednak czasy nowoŜytne przyniosły wyodrębnienie teorii 
poznania wśród innych nauk filozoficznych, przypisanie jej osobnych nazw 
(„gnozeologia" u A. G. Baumgartena, XVIII w., „teoria poznania" i „epistemologia" 
w XIX w., z mniej rozpowszechnionych „krytyka", „kryteriologia", noetyka", 
„logica maior", „logica materialis" - w odróŜnieniu od „logica minor" czy „logica 
formalis"), poświęcenie jej osobnych podręczników. 

W ukształtowaniu się teorii poznania jako odrębnej nauki filozoficznej doniosłą 
rolę odegrali głównie tacy autorzy, jak Kartezjusz, N. Malebranche, empiryści 
brytyjscy (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume) i francuscy (E. B. de Condillac), takŜe 
G. W. Leibniz, szkoła szkocka (T. Reida), wreszcie Kant i jego kontynuatorzy i 
następcy. Obszerny zestaw problemów teoriopoznawczych znajdujemy w pismach 
późniejszych scholastyków (np. Jana od Św. Tomasza, XVII w.). A w XIX w. był 
taki okres, Ŝe - dzięki pewnym orientacjom neokantowskim i pozytywistycznym - 
nie tylko filozofię, lecz całą wiedzę starano się sprowadzić do teorii poznania jako 
jedynego terenu rozwaŜań w pełni ukrytycznionych. 

Mimo tej - moŜna powiedzieć - kariery omawianej nauki nie od razu uchwycono 
właściwie jej charakter i do dziś ta sprawa jest przedmiotem dyskusji. Na początku 
XX w. przyszła reakcja na tę dominację teorii poznania i atakowano nawet jej 
celowość i moŜliwość uprawiania. Zresztą juŜ w XIX w. A. Comte głosił 
zbyteczność i jałowość rozwaŜań teoriopoznawczych, a w XX w. głoszono 
nierozstrzygalność (np. L. Nelson) lub wręcz pozorność (np. R. Carnap) jej 
podstawowych problemów, wysuwano pod jej adresem niepochlebne epitety (np. 
amerykańscy neorealiści); nawiązywano niekiedy do dyskusji staroŜytnych scep-
tyków. 

JednakŜe powody uprawiania teorii poznania są zbyt waŜkie, aŜeby - moŜe 
przedwcześnie i pochopnie - z niej zrezygnować. 

10 02. ŹRÓDŁA PROBLEMATYKI TEORIOPOZNAWCZEL - Istnieją dwa zasadnicze 
źródła problematyki teoriopoznawczej, dwa główne motywy uprawiania teorii 
poznania: fakt rozbieŜności rezultatów poznawczych, ulegania złudzeniom i 
pomyłkom oraz fakt dogmatyczności nauk. 

Pierwszy prowadzi do odróŜnienia między poznaniem prawdziwym i nie 
prawdziwym (fałszywym) i nasuwa pytania o przyczyny błędów i sposoby ich 
uniknięcia w naszym poznaniu, o granice i podstawy pewności poznawczej. 
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Drugi - dogmatyczność - polega na tym, Ŝe kaŜda nauka przyjmuje jakieś załoŜenia 
i stosuje metody, których nie uzasadnia i nie moŜe uzasadnić bez popełnienia 
błędów logicznych (moŜna je potraktować jako róŜne postaci błędu petitio 
principii)23. Powstaje pytanie, czy moŜna zbadać i ocenić wartość tych 
podstawowych czy naczelnych załoŜeń, stosowanych metod, bez popełnienia 
owych błędów logicznych. 

Oto problemy, do których rozwiązania powołana jest teoria poznania. 

10 03. RÓśNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA. - Naukę, jak wiemy, określają 
jej przedmiot, aspekt, cel i metoda. Panuje zgoda co do tego, iŜ teoria poznania 
zajmuje się wartością poznania. Dalsze jednak określenie zarówno tej wartości, jak 
i innych czynników i momentów - wchodzących w grę przy pojmowaniu teorii 
poznania - rodzi róŜne problemy i jest tematem długotrwałych dyskusji24. 

Upraszczając sprawę, moŜna wyróŜnić jako zasadnicze następujące koncepcje 
teorii poznania: 

1) Według jednej z nich (nazywamy ją psychofizjologiczną koncepcją teorii 
poznania) problematyka teoriopoznawcza jest fragmentem problematyki takich 
nauk szczegółowych, jak psychologia, fizjologia, socjologia i razem z nimi zaleŜy 
(zarówno pod względem przyjmowanych przesłanek, jak i stosowanych metod) od 
nauk przyrodniczych i humanistycznych; teoria poznania jest jedną z tych nauk. 
Poznanie (przedmiot badania) ujmuje się w niej jako jeden z przedmiotów 
otaczającego nas świata, uwikłany w ten świat i zachodzące w nim procesy 
rozmaitymi związkami, zwłaszcza przyczynowymi. Psychologia np. bada poznanie 
jako rodzaj czy typ przeŜyć, procesów czy stanów psychicznych i poszukuje 
prawidłowości (zwłaszcza przyczynowych) rządzących faktycznym 
występowaniem i przebiegiem czynności i dyspozycji poznawczych, a takŜe 
zajmuje się rolą tych czynności i dyspozycji w Ŝyciu osobnika poznającego. 
Socjologia np. bada rolę poznania w kształtowaniu się i rozwoju grup społecznych, 
interesuje się społecznymi uwarunkowaniami poznania ludzkiego. 

Psychofizjologicznie ujęta teoria poznania jest istotnie zaleŜna w swej funkcji 
poznawczej od poznania, do którego oceny została powołana! Nie przezwycięŜy 
więc dogmatyczności nauk, z których korzysta. Ponadto na gruncie takiej 

 
23 Błąd petitio principii zachodzi wtedy, gdy wychodzi się z nie uzasadnionych lub niedos-

tatecznie uzasadnionych przestanek (załoŜeń), gdy w uzasadnieniu występuje „błędne koło" lub ciąg 
w nieskończoność. Por. M. B o m b i k, Pojęcie błędu pethionis principii, Warszawa 1991- 

24 Zob. S tę p i e ń ,  O metodzie, rozdz. III; R. I n g a r d e n ,  U podstaw teorii poznania, 
1971. 
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teorii poznania łatwo o pomieszanie zagadnienia genezy poznania z zagadnieniem 
jego wartości (prawdziwości). 

2) Według drugiej koncepcji (moŜna by ją nazwać logistyczną) teorię poznania 
winno się uprawiać metodą dedukcyjną, na wzór nauk formalnych. Mianowicie 
poprzez odpowiedni, niesprzeczny układ aksjomatów ustala się sens potrzebnych 
pojęć i - na podstawie przyjętych reguł postępowania - dedukuje z nich 
twierdzenia. Twierdzenia te odnoszą się do poznania, wartość teorii polega na jej 
przydatności, uŜyteczności poznawczej. Gdyby pod tym względem system okazał 
się niesprawny, naleŜałoby jego układ aksjomatów odpowiednio - zgodnie z 
podstawowymi intuicjami - skorygować. Aksjomaty mają bowiem uściślać sens 
występujących w nich terminów w ten sposób, aby ten sens był jakimś 
dostatecznym przybliŜeniem ich intuicyjnie danego sensu lub - inaczej formułując - 
aby sens terminów pierwotnych systemu był dostatecznym przybliŜeniem 
intuicyjnych, przedaksjomatycznych odpowiedników tych terminów. 

Pomijając juŜ sprawę sensu owej „uŜyteczności poznawczej" systemu oraz dla 
uproszczenia przyjmując, Ŝe w rozwaŜanym systemie obowiązują tylko tzw. reguły 
ogólnologiczne, stwierdzić moŜna, Ŝe tak pojęta teoria poznania nie mogłaby 
spełnić nadanych jej zadań, Ŝe metoda aksjomatyczna (w tym przynajmniej 
wypadku) nie jest metodą samowystarczalną. 

ZwaŜmy w tym celu, Ŝe: 
1. Tak budowane systemy teorii poznania (koncepcja ta bowiem dopuszcza 

szereg konkurujących aksjomatyk, których wybór podyktowany jest ich „uŜy-
tecznością poznawczą") nie są systemami formalnymi, a wobec tego, Ŝe reguły 
uznawania zdań mają charakter formalny, jedynym punktem umoŜliwiającym 
stosowalność tych systemów są terminy w nich występujące. 

2. Stąd teŜ aksjomatyki nie mogą być dowolne (tzn. nie mogą kierować się 
tylko względami formalnymi), muszą uwzględnić intuicje związane z terminami 
pierwotnymi. 

3. Nie moŜna badać lub uzasadniać aksjomatów w innym systemie 
aksjomatycznym; w ten sposób co najwyŜej uzyskano by przesunięcie, a nie 
rozwiązanie sprawy. 

4. Samo zastosowanie twierdzeń systemu (które, czymkolwiek by było, odnosi 
się w kaŜdym razie do czegoś spoza systemu) nie jest operacją formalną, w grę 
wchodzą bowiem intuicje przedaksjomatyczne. 

5. Z uwagi na wyniki K. Godła i innych metalogików, moŜna się zasadnie 
spodziewać, iŜ odpowiednio bogaty system teorii poznania byłby systemem 
niezupełnym. Rozstrzygalności pewnych problemów naleŜałoby szukać na innej 
drodze niŜ aksjomatyczna. 

Widać juŜ stąd, Ŝe metoda aksjomatyczna, jeŜeli moŜe odegrać na terenie teorii 
poznania poŜyteczną rolę, to tylko jako metoda pomocnicza, wtórna, 
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a w kaŜdym razie nie jako jedyna. System aksjomatyczny byłby rezultatem teorii 
poznania, a nie całą teorią poznania. 

3) Trzecia koncepcja teorii poznania (nazywamy ją semantyczną) sprowadza 
problematykę teoriopoznawczą do problematyki z zakresu semiotyki (logiki 
języka). 

Koncepcja ta wychodzi od (słusznego) twierdzenia, Ŝe teoria poznania zajmuje 
się poznaniem zarówno w sensie psychologicznym, jak i logicznym, tzn. bada 
zarówno czynności poznawcze, jak i ich wytwory, takie jak sądy, pojęcia. 
Najprościej określić moŜna te ostatnie jako znaczenia odpowiednich tworów 
językowych, takich jak zdania, nazwy. JeŜeli weźmie się pod uwagę i to, Ŝe o 
sądach i pojęciach (rozumianych jako wytwory czynności) nie moŜna mówić 
inaczej, jak tylko jako o znaczeniach pewnych wyraŜeń językowych, to analiza 
logiczna wydaje się jedyną uprawnioną metodą badania tego rodzaju obiektów. 
Relacjom między pojęciami czy sądami odpowiadają dokładnie relacje między 
nazwami czy zdaniami. Strukturze poznania w sensie logicznym odpowiada 
struktura języka, w którym to poznanie się wyraŜa i dzięki któremu 
intersubiektywnie się rozwija. Stąd pewne wyniki uzyskane w logice języka, w 
semiotyce, zasadnie się stosują do poznania. 

Koncepcja ta 1° dotyczy tylko wytworów poznawczo-językowych (sądów, 
pojęć, problemów jako znaczeń zdań, nazw, pytań), 2° stwarza stałą okazję do 
mieszania środka utrwalania i komunikacji poznania (jakim jest język) z rezultatem 
poznania. Koncepcja ta jest juŜ rezultatem pewnych rozstrzygnięć teorio-
poznawczych dotyczących zakresu tego, co poznawalne. JeŜeli rozwaŜania 
teoriopoznawcze mają być naukowe w myśl racjonalnie pojętej nauki (w przyjętym 
sensie), muszą być formułowane i dyskutowane w ramach jakiegoś języka. Ale to 
jeszcze nie znaczy, Ŝe przedmiot badań teorii poznania musi mieć charakter tylko 
lub głównie językowy. 

4) Według innej koncepcji (nazwijmy ją metafizykalną) teoria poznania jest 
metafizyką poznania ludzkiego, jest częścią metafizyki człowieka. Bada ona 
poznanie jako byt szczególnego rodzaju, rozwaŜa jego strukturę, sposób istnienia i 
ontyczne uwarunkowania. Tak pojęta teoria poznania oczywiście zaleŜy 
od metafizyki ogólnej i zakładając prawdziwość jej tez i prawomocność jej 
metod, nie moŜe jej uczynić przedmiotem swych ocen bez popełnienia błędu 
„petitio principii". Poza tym na gruncie metafizyki poznania nie moŜna sformu-
łować (a w następstwie i rozwiązać) wielu podstawowych zagadnień teorio- 
poznawczych. 

Psychologia czy psychofizjologia poznania, socjologia poznania, historia 
poznania, analiza logiczna czy semiotyczna poznania, takŜe metafizyka poznania 
nie zastąpią właściwie ujętej teorii poznania. 
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5) Właściwa koncepcja autonomicznej teorii poznania pojmuje poznanie nie 
jako jeden z przedmiotów otaczającego nas świata, jako byt szczególnego typu, 
lecz jako informatora, jako źródło wiedzy o czymś. 

Coś jest poznaniem tylko dlatego, Ŝe dostarcza (lub pretenduje do tego, Ŝe 
dostarcza) jakiejś informacji o swoim przedmiocie. Stanowi pewną sensowną 
całość, powiązaną z innym poznaniem-informatorem nie związkami przyczyno-
wymi (bytowymi), lecz innymi, mianowicie relacjami zgodności lub niezgodności, 
popierania lub obalania, relacjami motywacji czy uzasadniania (uprawomocniania) 
jednego poznania przez drugie. Jeśli ujmujemy poznanie tylko w tym aspekcie 
(jako informatora), wszystkie jego uwarunkowania dane są jedynie dzięki poznaniu 
i w poznaniu. Nie ma ani potrzeby, ani nawet sensu w analizie poznania wychodzić 
poza jego obręb. Coś moŜe stać się przedmiotem naszych rozwaŜań o tyle, o ile 
pojawi się w jakiś sposób w polu świadomości poznającego. (Oczywiście z tego, 
Ŝe poznawanie nieświadome jest czymś wewnętrznie sprzecznym i Ŝe coś się 
ujawnia dzięki świadomości, nie wynika, Ŝe przedmiot poznania jest od niej 
zaleŜny). 

PowaŜnym niezrozumieniem sytuacji teoretycznej jest głoszenie, iŜ - opierając 
się na wiedzy zdobytej w naukach szczegółowych - naleŜy wyjaśnić poznanie 
ludzkie, uwzględniając jego uwarunkowania i przemiany (przyrodnicze i 
społeczne) i odwołując się do praktyki. Przyrodoznawstwo, historia i socjologia 
same domagają się uprawomocnienia swoich metod i wyników poznawczych, 
praktyka zaś niczego nie dowodzi, jeśli sama nie zostanie poznana jako 
dowodząca. Wszelkie teorie genetyczne poznania nie mogą być ostateczną racją 
oceny naszego aktualnego poznania, skoro ich wartość zaleŜy od wartości poznania 
zdobywanego aktualnie przez podmiot poznający. Rezygnacja z koncepcji 
autonomicznej teorii poznania to rezygnacja z radykalnego przezwycięŜenia 
dogmatyzmu i błędu „petitio principii" w rozwaŜaniu podstaw i wartości naszej 
wiedzy. 

Teoria poznania, podobnie jak metafizyka, w swych analizach odwołuje się do 
tego, co poznawczo pierwotne, co dane. Z tym Ŝe metafizyka to, co dane, traktuje 
przedmiotowo, jako coś istniejącego, jako byt, natomiast teoria poznania to, co 
dane, traktuje metaprzedmiotowo, jako to, co w określony sposób dane, ujawnione 
i ujawniające. Stąd proponowaną tu koncepcję teorii poznania moŜna by nazwać 
metaprzedmiotową (w przeciwieństwie do koncepcji psychofizjologicznej, 
socjologistycznej czy metafizykalnej). 

Warunkiem uprawiania teorii poznania jest poniekąd przezwycięŜenie natu-
ralnej niejako postawy naszego umysłu. W Ŝyciu potocznym, praktycznym etc. 
jesteśmy nastawieni na (rozmaitego typu) przedmioty, na otaczający nas świat i 
spotykanych w nim ludzi i przewaŜnie idzie nam o uzyskanie takiej wśród 
tych przedmiotów orientacji, która by nam pozwoliła odpowiednio nimi opero- 
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wać i osiągać sprawnie pewne skutki. W teorii poznania natomiast chodzi o 
zorganizowanie systematycznej refleksji (namysłu) nad sposobem, w jaki te 
przedmioty są nam dane, nam się ujawniają, o uzyskanie samoświadomości 
naszych poznawczych poczynań i ich wartości. Teoretyk poznania musi niejako 
Ŝyć (co najmniej) dwupoziomowo: musi poznawać przedmioty i poznawać 
poznanie przedmiotów. 

10 04. OKREŚLENIE TEORII POZNANIA. STOSUNEK DO INNYCH NAUK. - 
Teoria poznania jest nauką filozoficzną. Szuka bowiem w zakresie swojej proble-
matyki tego, co ostateczne, najbardziej podstawowe. Bada moŜliwość w pełni 
krytycznej, radykalnie niedogmatycznej, uchylającej niebezpieczeństwo błędu 
„petitio principii" samoświadomości (oceny) wartości ludzkiego poznania. 

Teoria poznania jako poznanie poznania jest jedną z metanauk. Wśród nich 
zajmuje jednak centralną pozycję: inne nauki o naukach, o poznaniu, są w swych 
zadaniach podporządkowane zadaniu teorii poznania, stanowiąc wobec niej bądź 
nauki pomocnicze, bądź partykularyzacje i zastosowania. 

Badając poznanie jako informatora, teoria poznania zajmuje się jego praw-
dziwością i tym, co się z nią wiąŜe. MoŜna przeto krótko powiedzieć, Ŝe teoria 
poznania jest nauką o prawdziwości poznania ludzkiego25. 

Tak pojęta teoria poznania - jako ogólna teoria poznania ludzkiego - cha-
rakteryzuje się następującą osobliwością: jej twierdzenia dotyczące poznania w 
ogóle odnoszą się teŜ do niej samej jako szczególnego przypadku poznania 
ludzkiego. Nie zachodzi to w innych naukach. Jeśli np. zoologia ustali jakieś 
ogólne twierdzenie o zwierzętach, to nie odnosi się ono do zoologii, która przecieŜ 
nie jest zwierzęciem. MoŜna powiedzieć, Ŝe (ogólna) teoria poznania jest teorią 
poznania siebie samej. PodwyŜszenie stopnia poznania (np. z drugiego na trzeci 
itp.) - przy zachowaniu tego samego aspektu rozwaŜań - nie wpływa na poznanie 
pod względem warunków jego prawdziwości (jego poznawczości). 

Przyjmując rozróŜnienie między poznaniem jako czynnością (poznawaniem) a 
poznaniem jako wytworem tej czynności (rezultatem poznawczym), zaznaczamy, 
iŜ przedmiotem teorii poznania są zarówno czynności poznawcze, jak i ich 
(poznawcze) rezultaty. 

W myśl proponowanej koncepcji teorii poznania ma to być nauka w pełni 
(poznawczo) autonomiczna, niezaleŜna od innych nauk, zarówno filozoficznych, 
jak i niefilozoficznych. 

 25 Oprócz lub zamiast prawdziwości wysuwa się niekiedy (jako temat zainteresowań teorii 
poznania) pewność, obiektywną waŜność, prawomocność (zasadność), znaczenie poznawcze (= rola w 
nauce), uŜyteczność poznania. 
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Trzeba tu wymienić róŜne rozumienia zaleŜności między dwoma działami 
wiedzy. I tak wiedza (nauka) Wx moŜe zaleŜeć od wiedzy (nauki) W2 - całkowicie 
lub częściowo - następująco:  

1. genetycznie - gdy W2 stanowi powód zaistnienia Wx,  
2. heurystycznie - gdy W2 dostarcza moŜliwości do rozwaŜania W,,  
3. strukturalnie - gdy W2 stanowi przedmiot badań W,, 
4. metodologicznie - gdy W2 dostarcza niezbędnych a) załoŜeń 

(przesłanek, definicji, reguł) lub b) teorii aparatury badawczej 
(instrumentów) W,, 

5. epistemologicznie - gdy W2 ocenia prawdziwość (wiarygodność) 
rezultatów poznawczych lub dostarcza racji dla oceny 
prawdziwości (wiarygodności) rezultatów poznawczych W,. 

Przy respektowaniu przyjętych postulatów teoria poznania jest całkowicie 
niezaleŜna metodologicznie i epistemologicznie od innej wiedzy (równieŜ stoso-
waną przez siebie logikę uprawomocnia własnymi środkami). Jest niewątpliwie 
zaleŜna genetycznie (zwłaszcza od poznania potocznego), strukturalnie, a takŜe 
heurystycznie od innej wiedzy. Są to zaleŜności, oprócz strukturalnej, interesujące 
psychologa, socjologa i historyka poznania. Natomiast poznanie badane przez 
teorię poznania, zaleŜne od niej epistemologicznie - nie jest zaleŜne od teorii 
poznania metodologicznie! Teoria poznania bowiem nie zastępuje badanego 
poznania, nie dostarcza mu przesłanek, nie koryguje jego wyników. Oceniając, 
teoria poznania przeprowadza swe rozwaŜania na innej płaszczyźnie poznawczej 
niŜ analizowane poznanie. 

Musimy zatrzymać się przy tej sprawie, gdyŜ rodzi ciągle nieporozumienia. Akt 
poznawczy, ze względu na to, czym jest, pełni funkcję informatora o czymś. 
Uzupełnić lub obalić informację w nim osiągniętą moŜna jedynie uzyskując nowe 
informacje (na ten sam temat) w innych aktach tego typu. Analiza 
epistemologiczna nie jest warunkiem koniecznym pełnienia przez akty poznawcze 
właściwych im funkcji. Nie zmieni ani sposobu spostrzegania, ani natury dedukcji 
itd. Jest natomiast - i tylko - specjalnie zorganizowanym namysłem nad 
charakterem i wartością poznania, jest próbą zdobycia niedogmatycznej 
samoświadomości ostatecznej racji wiarygodności naszego poznania. Teoria 
poznania nie jest nauką pierwszą ani w sensie chronologicznym, ani w sensie 
logicznym. 

10 05. METODA TEORII POZNANIA. - Dla teorii poznania szczególnie waŜną 
sprawą jest wybór odpowiedniej metody, właściwego sposobu stawiania i roz-
wiązywania problemów teoriopoznawczych. Ma to być bowiem nauka w pełni 
niedogmatyczna, niejako samouzasadniająca się, poznawczo całkowicie samo-
dzielna. 
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Konstruując swoją naukę, teoretyk poznania musi najpierw ustalić jej punkt 
wyjścia26, czyli sformułować pierwsze - wyznaczające dalszy kierunek rozwaŜań - 
pytania. PoniewaŜ kaŜde pytanie wiedzie ze sobą jakieś załoŜenia i moŜe 
wprowadzić fałsz, pochopną obiektywizację czyichś wątpliwości, niewłaściwy 
kierunek badań, przeto stawianie pytań w nauce nie moŜe być dowolne. Jak 
warunkiem uznawania twierdzeń w nauce jest ich poprawne sformułowanie, 
prawdziwość i odpowiednie uzasadnienie, tak warunkiem stawiania pytań w nauce 
jest ich poprawność, trafność (polegająca na prawdziwości załoŜeń) i zasadność 
(polegająca przede wszystkim na tym, Ŝe pytanie ma przynajmniej dwie sensowne 
odpowiedzi)27. 

Wstępnymi warunkami moŜliwości (uprawiania) teorii poznania są: istnienie 
poznania, istnienie poznania poznania, trwanie (zachowującego swą toŜsamość) 
podmiotu poznającego (filozofującego „ja"). Podstawowymi czynnościami upra-
wiającego teorię poznania będą świadome czynności poznawcze ujmowania i 
opisu poznawania i poznania tego, co i jak jest dane, oraz świadome czynności 
formułowania, rozumienia i opisu słownych (językowych) postaci rezultatów 
poznawczych. Odpowiednia organizacja tych czynności daje właściwe metody 
teorii poznania: metodę oglądu i opisu fenomenologicznego oraz metodę analizy 
logiczno-językowej. (Po bliŜsze szczegóły odsyłamy do literatury; zob. teŜ wyŜej, 
§ 5). 

10 06. PROBLEMATYKA TEORII POZNANIA. - Wstępna, niejako metateoretyczna 
grupa zagadnień związana jest z wyborem przedmiotu i celu teorii poznania, z 
ustaleniem punktu wyjścia oraz metody. PoniewaŜ i w tych rozwaŜaniach chodzi o 
badanie poznania w aspekcie jego prawdziwości w sposób niedogmatyczny i 
uchylający niebezpieczeństwo popełnienia petitio principii, metodologicznie ów 
wstęp do teorii poznania jest jej integralną częścią. W ramach ogólnej teorii 
poznania wyróŜnia się następujące grupy zagadnień: 1) zagadnienia dotyczące 
źródeł poznania (struktura i rodzaje czynności poznawczych), spór między 
aprioryzmem i aposterioryzmem o ilość i wzajemne związki źródeł poznania i 
pozycję doświadczenia, spór między racjonalizmem a irracjonalizmem o rolę 
intelektu jako ostatecznej instancji w ocenie wartości poznania, 2) zagadnienia 
dotyczące przedmiotu poznania (zwane teŜ zagadnieniami granic poznania, spór 
między realizmem a idealizmem), 3) zagadnienia dotyczące podmiotu poznania 
(filozofującego „ja"), 4) zagadnienia roli znaków, języka w poznaniu, 5) zagad- 

26 Przez „punkt wyjścia" w nauce rozumie się: I) pierwsze czynności uprawiającego (systema-
tycznie) naukę, 2) pierwsze tezy uznane w nauce, 3) pierwsze dane do przyjęcia, 4) pierwsze dane do 
zbadania. Właściwe są dwa pierwsze uŜycia tego zwrotu. 

  27 Szerzej zob. S t ę p i e ń, O metodzie, § 7 oraz niŜej, 16 09. 
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nienia definicji, właściwości i poznawalności (kryteriów) prawdziwości poznania 
(klasyczna a nieklasyczne koncepcje prawdy, absolutyzm a relatywizm, agnosty-
cyzm, sceptycyzm i dogmatyzm). W związku z oceną sprawności poznawczej 
głównych naszych czynności wyróŜnia się szereg problemów (dających się 
potraktować jako szczegółowe przypadki wyŜej wymienionych), jak zagadnienie 
jakości zmysłowych, zagadnienie uniwersaliów, zagadnienie wiedzy koniecznej 
(sądów syntetycznych koniecznych), zagadnienie wiedzy prawdopodobnej (upra-
womocnienia zabiegów indukcyjnych). Szczegółowa teoria poznania zajmuje się 
róŜnymi odmianami poznania ludzkiego (poznanie potoczne, naukowe, religijne, 
estetyczne, paranormalne stany poznawcze). 

Mówiąc o filozofii poznania moŜna mieć na myśli bądź właściwą teorię 
poznania (gnozeologię), bądź metafizykę poznania. 

§ 11. TEORIA BYTU 

11 00. Filozofia bytu - metafizyka - bada byt (kaŜde to, co istnieje) 
jako byt (jako coś istniejącego) celem ustalenia ostatecznych racji 
(przyczyn) jego istnienia, celem uchwycenia koniecznych warunków 
bycia (w ogóle lub w określony sposób, takim czy innym, tak czy 
inaczej). Metafizykę wyróŜnia spośród innej wiedzy jej swoisty, 
transcendentalno-analogiczny sposób ujęcia rozwaŜanego przedmiotu. 

11 01. UWAGI WSTĘPNE. - Początkowo metafizyka nazywana była „filozofią 
pierwszą" lub „teologią" (Arystoteles, średniowiecze), później „ontologią" 
(Clauberg, Wolff). U Arystotelesa i średniowiecznych scholastyków rozumiana 
była jako nauka o tym, co jest, o ostatecznej zasadzie (czy zasadach) istnienia 
poszczególnych bytów, u Wolffa dotyczyła raczej tego, co moŜliwe, rozpatrywała 
wszystko z punktu widzenia zasady niesprzeczności. Od Kanta pojmowano 
metafizykę jako naukę (lub pseudonaukę) o tym, co poza zjawiskami, lub wręcz 
jako to, co nieuzasadnione, wykraczające poza zasięg doświadczenia. NaleŜy 
dodać, iŜ od staroŜytności poprzez średniowiecze i nowoŜytność niejednokrotnie 
zmieniała się koncepcja przedmiotu metafizyki - bytu (podkreśla to szczególnie E. 
Gilson). U brentanistów występuje zainteresowanie tym, co moŜliwe, i skłonność 
do traktowania rzeczywistości jako przypadku tego, co moŜliwe (przypomina się tu 
nieco Awicenna). W rezultacie tego (m.in.) otrzymujemy „teorię przedmiotów" A. 
Meinonga i „ontologię" E. Husserla. R. Ingarden odróŜnia 
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metafizykę (nauka o istocie i sposobie istnienia tego, co faktycznie istnieje) od 
ontologii (nauka o czystych moŜliwościach i związkach koniecznych zachodzących 
między czystymi jakościami idealnymi). W innym znaczeniu przeciwstawia sobie 
metafizykę (nauka, a raczej zbiór problemów dotyczących całokształtu bytu) oraz 
ontologię (nauka o racjonalnych elementach lub stronach bytu) N. Hartmann. U 
neoscholastyków „ontologia" bywa uŜywana zamiennie z „metafizyką" lub na 
oznaczenie metafizyki ogólnej. RóŜnie określają oni przedmiot metafizyki - byt: to, 
co istnieje; to, co istnieje lub istnieć moŜe; to, co negatywnie niematerialne. 
Niektórzy tomiści (np. L. B. Geiger) rozróŜniają ontologię egzystencjalną 
(metafizyka tomistyczna) i ontologię esencjalne. Pojawiają się nawet ujęcia 
metafizyki jako nauki formalnej; poprzednika tych koncepcji moŜna widzieć w 
Leibnizu. Zwolennicy tych ujęć zwracają uwagę na moŜliwość odnoszenia teorii 
logicznych i matematycznych do rzeczywistości, na suponowanie przez te teorie 
pewnych załoŜeń ontologicznych. W związku z tą sprawą pozostają badania G. 
Fregego, B. Russella, L. Wittgensteina, R. Carnapa, A. Churcha, W. V. O. Quine'a 
i innych, a takŜe spór o kryterium istnienia w matematyce. „Metafizyka" 
(właściwie teoria identyczności) H. Scholza, „ontologia" i „mereologia" S. 
Leśniewskiego, „geometria jakościowa" B. Bornsteina, „teoria indywiduów" N. 
Goodmana czy „teoria przedmiotu" S. Kaczorowskiego - to teorie logiczne, 
formalne, interpretowane przedmiotowo, odnoszone do tego, co jest. 
Neopozytywiści uwaŜają jednak, Ŝe teorie formalne stosowane do rzeczywistości 
stają się teoriami hipotetycznymi i Ŝe ontologia czy metafizyka (w klasycznym 
rozumieniu) to zbiór pseudozdań o rzeczywistości, pełniący funkcję raczej 
emocjonalne niŜ poznawcze. Niektórzy ontologia nazywają dział metafizyki 
ustalający podstawową aparaturę pojęciową (K. Ajdukiewicz, W. V. O. Quine). 
Według C. J. Ducasse'a stanowisko ontologiczne nie jest twierdzeniem, lecz 
zainteresowaniem dominującym w danej sytuacji; moŜna je aprobować lub 
odrzucić, lecz nie moŜna oceniać w kategoriach prawdziwości, fałszywości czy 
prawdopodobieństwa. Egzystencjaliści atakują metafizykę za jej esencjalizm i 
Ŝyciową jałowość. Materializm dialektyczny (idąc tu w ślady Hegla) przeciwstawia 
metafizyce dialektykę; tę pierwszą traktuje jako teorię rzeczywistości i zarazem 
opartą na niej metodę badawczą, ujmującą rzeczywistość jako zbiór bytów 
niezmiennych i odizolowanych od siebie. T. CzeŜowski obok dawnych, 
tradycyjnych, wyróŜnia trzy współczesne typy metafizyki: indukcyjny, 
intuicjonistyczny i aksjomatyczny. 

11 02. TOMISTYCZNA KONCEPCJA METAFIZYKI. - W tomizmie metafizyka 
(filozofia bytu) jest centralnym i podstawowym działem filozofii („pierwszą filo-
zofią"); jej charakter i walor decyduje o wartości i roli całej filozofii. Zdaniem 
niektórych tomistów właściwie cała filozofia sprowadza się do metafizyki, jest  
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bądź metafizyką ogólną, bądź wyspecjalizowanym działem metafizyki (metafizyką 
szczegółową). Jak mówiliśmy, termin „ontologia" stosuje się wśród tomistów badź 
zamiennie z „metafizyką", bądź na oznaczenie metafizyki ogólnej, bądź jako 
nazwę innych, inaczej niŜ w tomizmie ujętych teorii bytu, np. esencjalistycznych 
filozofii bytu lub formalnych teorii przedmiotu. Dla uniknięcia nieporozumień 
naleŜy zrezygnować z dwu pierwszych sposobów uŜycia tego terminu, zwłaszcza 
Ŝe - jak wiemy - niektórzy filozofowie uŜywają tego terminu w bardzo specjalnych 
znaczeniach. Mówiąc dalej o metafizyce będziemy mieli na myśli (w zasadzie) 
tomistycznie pojętą filozofię bytu. Koncepcja ta wywodzi się od Arystotelesa, 
którego poglądy nasuwają szereg dyskusyjnych kwestii28. Nie będziemy tu 
wchodzić w omawianie róŜnic między współczesnymi tomistami w pojmowaniu 
metafizyki. Poprzestaniemy na przedstawieniu koncepcji tego zasadniczego działu 
filozofii w ujęciu dominującym wśród polskich tomistów egzystencjalnych29. 
Wokół nas istnieje wiele rozmaitych przedmiotów. Przedmioty te pod pewnymi 
względami są podobne, takie same, pod innymi odmienne, chciałoby się 
powiedzieć: istotnie róŜne. Podlegają one rozmaitym zmianom, oddziałują na 
siebie, pozostają względem siebie w róŜnych relacjach i związkach. MoŜemy 
zajmować wobec nich róŜne punkty widzenia, ujmować je i klasyfikować w 
róŜnych aspektach. To, co w jednym aspekcie jest istotne, w innym jest nieistotne 
lub wręcz nieuchwytne. Nie do kaŜdego jednak przedmiotu moŜna stosować kaŜdy 
punkt widzenia; podmiot poznający w swych zainteresowaniach i nastawieniach 
natrafia na przedmiotowe ograniczenia. KaŜdy przedmiot dopuszcza - 
proporcjonalnie do swej natury - określony repertuar moŜliwych aspektów. 
Klasyfikacje i typologizacje przedmiotów nie są (całkowicie) dowolne; to, co 
istnieje, jest zastane, a nie wytworzone w samym procesie poznawania. A nawet 
jeśli wśród poznawanych przedmiotów odnajdujemy nasze wytwory, to jawią się 
one podczas poznawania jako zastane, a nie wytwarzane. Zachodzi i jest nam 
pierwotnie dana zasadnicza róŜnica między poznawaniem (odkrywaniem, 
odsłanianiem) a wytwarzaniem czegoś. 

Spośród rozmaitych punktów widzenia szczególnym, istotnie odmiennym 
od innych, jest punkt widzenia metafizyczny. W praktyce Ŝycia codziennego 
przedmioty jawią nam się na ogół w zbitkach (niewyróŜnionych) aspektów, 
w których akcentujemy i wybieramy to, co w danej sytuacji jest nam 
potrzebne, co jest związane z naszym działaniem, warunkami i potrzebami 
Ŝycia. W naukach szczegółowych stosujemy pewne wyspecjalizowane 
aspekty,   wypracowane 

28 Zob. np. M. A. K r ą p i e c, Arystotelesowska koncepcja substancji, w: t e n Ŝ e, T. A. ś e l e ź n 
i k, Arystotelesowska koncepcja substancji, Lublin 1966. 

29 W Polsce chodzi tu przede wszystkim o M. A. Krąpca i jego uczniów. 
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w trakcie rozwoju danych nauk. W przyrodoznawstwie współczesnym dominuje 
aspekt kwantytatywny lub technologiczny, chodzi o to, jak moŜna badany 
przedmiot (w ramach określonej aparatury) zmierzyć, zaklasyfikować oraz jak 
moŜna na niego działać, do czego się nim posłuŜyć. Tymczasem w metafizyce nie 
chodzi o uchwycenie jakiejś szczególnej kategorii czy strony przedmiotów, jakiejś 
ich roli, nie chodzi teŜ o ich uŜycie, lecz o uzyskanie wiedzy o kaŜdym 
przedmiocie w jego istotnych, koniecznych uwarunkowaniach, o uświadomienie 
sobie sensu tego, Ŝe coś istnieje i Ŝe my istniejemy. Chodzi o uzyskanie wiedzy i 
tylko o uzyskanie wiedzy o ogóle tego, co jest. Przy tym waŜne tu jest nie to, Ŝe 
chodzi o wiedzę o ogóle tego, co jest (wiedzę taką uzyskujemy i poza metafizyką, 
np. w ramach niektórych odpowiednio zinterpretowanych teorii logicznych i 
matematycznych), lecz o wiedzę o podstawowym aspekcie tego, co jest: 
rozwaŜamy to, co jest, jako właśnie istniejące, zajmujemy się bytem jako bytem. 

Idzie nam w metafizyce (według omawianej koncepcji) o poznanie przedmio-
towe, powszechno-bytowe, ujmujące w tym, co faktycznie istniejące, to, co 
konieczne, ostateczne, o poznanie odpowiednio uzasadnione. Wyjaśnijmy to nieco 
bliŜej. 

Po pierwsze, idzie nam w metafizyce o poznanie p r z ed m i o t o w e  
(według innej terminologii - rzeczowe). A więc nie chodzi tylko o ustalanie 
znaczeń i sposobu uŜycia takich terminów, jak „byt" i „sposób istnienia", nie 
chodzi o sprawy językowe. Nie chodzi teŜ o poznanie jakichś naszych wytworów 
czy konstruktów myślowych lub wyobraŜeniowych. Chodzi o badanie czegoś 
zastanego, napotkanego, o zdobycie wiedzy o tym, co jest nam dane jako istniejąca 
wokół nas i w nas (niezaleŜnie od tego, czy jest przedmiotem naszych rozwaŜań) 
mnogość (tak czy inaczej do siebie ustosunkowanych) określonych treści. Dlatego 
teŜ wszelkie nasze ustalenia i twierdzenia muszą dotyczyć tego, co jest, co istnieje, 
muszą opierać się na bezpośrednich danych empirycznych o tym, co jest (co 
istnieje), i w nich znajdować potwierdzenie swej prawdziwości. Postulat 
przedmiotowości łączy się istotnie z postulatem empiryczności, z postulatem 
związku z danymi doświadczenia. Przy tym doświadczenie rozumiemy szeroko 
jako bezpośredni kontakt poznawczy z przedmiotem badanym, w którym ten 
ostatni zjawia się przed nami niejako osobiście, „twarzą w twarz" (tak np., jak ma 
to miejsce w spostrzeŜeniu zewnętrznym lub wewnętrznym). 

Po drugie, chodzi nam w metafizyce o poznanie o g ó l ne ,  dotyczące 
kaŜdego bytu, kaŜdej treści istniejącej. Tylko wtedy bowiem moŜemy kusić się o 
poznanie warunków koniecznych istnienia czegokolwiek, o próby znalezienia 
ostatecznej racji jakiegokolwiek bytu. Musimy tak organizować badania, aby 
uchronić się od partykularyzmu, jednostronności, pochopnego monizmu, tzn. 
musimy dbać o to, aby nie zasugerować się jakąś stroną czy jedną kategorią 
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przedmiotów. Badamy nie taki czy inny byt, ale byt jako byt. Interesuje nas to, co 
charakterystyczne dla tego, co istnieje, czyli dla kaŜdego bytu. 

Po trzecie, chodzi nam w metafizyce o poznanie w tym, co f a k t y c z ne 
i s t n i e j ą c e ,  tego, co k o n i e c z n e ,  i s t o t n e .  Chodzi o 
ustalenie tego, co jest konieczne, a co niekonieczne w ramach bytu jako bytu, tego 
czy i jakim koniecznościom podlega zaistnienie i istnienie czegokolwiek. 

Po czwarte, chodzi nam w metafizyce o poznanie odpowiednio u z a s a d -
n i o n e ,  niedogmatyczne, w swych ustaleniach i stwierdzeniach podyktowane 
tylko tym, co poznawane, a zarazem pozbawione pochopnych uogólnień na za-
sadzie dalekich lub przypuszczalnych analogii oraz ekstrapolacji. Dlatego w swym 
punkcie wyjścia metafizyka nie moŜe sobie pozwolić na sformułowania, które by 
rozstrzygały sprawy natury i sposobu istnienia przedmiotów lub które by 
przesądzały pewne szczegóły rozstrzygnięcia z góry, przed podjęciem 
odpowiednich badań. (Stąd postawione pytania traktujemy jako tymczasowe, póki 
ich załoŜenia nie zostaną potwierdzone lub obalone przez odpowiednie poznanie). 
Punkt wyjścia musi być neutralny30 wobec takich stanowisk, jak monizm i 
pluralizm, materializm i spirytualizm, teizm i ateizm itp. Aprioryczna dedukcja nie 
jest tu na miejscu: nie moŜna uprawiać teorii bytu bez bezpośredniego, 
oglądowego kontaktu z bytem, wysuwając jedynie konsekwencje przyjętych z góry 
załoŜeń, kierując się tylko moŜliwościami. 

Wszystkie te powyŜej przedstawione względy powodują, Ŝe metafizyki nie 
moŜna pojąć i uprawiać jako nauki typu przyrodniczego, kontynuującej badania 
nauk fizykalnych. 

Mniej waŜne przy tym jest to, iŜ nauki fizykalne mają bardzo skomplikowaną 
strukturę, i to taką, Ŝe niektórzy nie poprzestają na stwierdzeniu niepewności ich 
rezultatów, ale nawet dyskutują, czy fizyk swoje teorie moŜe w ogóle kwa-
lifikować jako prawdziwe lub fałszywe. Pomijamy teŜ ograniczenia płynące z 
okoliczności, iŜ rozwój poznania fizykalnego pozostaje w ścisłym związku z 
rozwojem techniki budowania aparatów badawczych. NajwaŜniejsze tu wydaje się, 
Ŝe nauki fizykalne mogą uzyskać wyniki poznawcze ściśle związane z aspektem 
charakterystycznym dla fizyki. Fizyka bada swój przedmiot o tyle, o ile jest on 
wymierny w pewnych jednostkach miary, o ile da się ująć ilościowo. Fizyka 
ujmuje to, co da się ująć w przedmiocie z określonego i jej właściwego punktu 
widzenia, chwyta tylko ilościową czy ilościowo wymierną stronę badanego 
przedmiotu. Dlatego teŜ jej wyniki nie dadzą się odnieść do tego, co ilościowo 
niewymierne, do tego, co nie ma takiej strony. Fizyka nie potrafi (w ramach 
właściwych jej metod) nawet stwierdzić, ani Ŝe istnieją, ani Ŝe nie 

 
 
 
 
 
30 Nie moŜe być neutralny jedynie wobec realizmu, uznającego istnienie i poznawalność jakiegoś 
bytu. 
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istnieją tego rodzaju przedmioty. Metafizyka nie moŜe z góry przyjąć, Ŝe istnieją 
jedynie przedmioty ilościowo wymierne (a więc np. przestrzennie rozciągłe ciała), 
zwłaszcza Ŝe pewne dane np. doświadczenia wewnętrznego mogą nam nasunąć 
wątpliwości co do prawdziwości tego zdania. Fizyka ujmuje poznawczo tylko 
własności i struktury ilościowo wymierne lub to, co przejawia się w tym, co 
ilościowo wymierne, lub wreszcie to, co przyjmuje dla wyjaśnienia tego, co 
ilościowo wymierne. Nie tylko nie wiemy, czy poznawczo wyczerpuje ona całą 
strukturę bytu, ale stwierdzamy, Ŝe fizyki bliŜej nie interesuje sposób istnienia 
tego, co jest jej dane, a co traktuje ona w zasadzie jako obiektywne, zastane, 
odkryte. Fizyk ani nie stawia pytań dotyczących bytu jako bytu, ani nie udziela na 
takie pytania odpowiedzi. 

Ci, którzy zwykli w fizyce widzieć wzór ścisłości i owocności nauki, wysuną 
zarzut, iŜ metafizyka nie oparta na fizyce, nie nawiązująca do jej teoryj pozbawia 
się kontaktu z rzetelnie zobiektywizowanym, eksperymentalnym badaniem. 

Eksperyment - jak wiadomo - to obserwacja (a więc spostrzeganie) określonego 
stanu, zdarzenia lub procesu, wywołanego przez eksperymentatora (ewentualnie 
przy uŜyciu odpowiedniej aparatury) w sytuacji zaplanowanej. Pozwala uzyskać 
odpowiedzi (i to nie zawsze najlepiej) tylko w tej sprawie, do której został 
powołany. Pozwala nam rozpoznać pewne prawidłowości w następowaniu lub 
współwystępowaniu zjawisk, ujmuje niekiedy związki przyczynowe lub 
strukturalne. Wszystko w ramach aspektu charakterystycznego dla nauki, która 
eksperyment organizuje. 

Metafizyka bada to, co istnieje, ze względu na to, Ŝe istnieje, bada byt jako byt 
(a więc jako coś istniejącego). Jej pytania i twierdzenia dotyczą bytu jako bytu. 
Pojęcie bytu odgrywa w metafizyce bardzo waŜną i właściwie wyjątkową rolę. 
Ujmuje przedmiot jej rozwaŜań, występuje jako sens podmiotu lub orzecznika 
zdań metafizyki. Wyznacza w znacznym stopniu charakter dalszych badań. 
Dlatego teŜ podstawowa jest sprawa sposobu formowania pojęcia bytu, ustalania 
sensu terminu „byt" i wprowadzenia go do języka metafizyki. 

11 03. R. INGARDENA KONCEPCJA FILOZOFII BYTU. - Ontologię i 
metafizykę Ingarden uwaŜa za dwa odrębne i zasadnicze działy badań 
filozoficznych. Ontologia w tym ujęciu to nauka aprioryczna (tzn. 
epistemologicznie niezaleŜna od doświadczenia, oparta na oglądzie ejdetycznym), 
która w intuitywnej analizie zawartości idei odkrywa związki konieczne między 
czystymi jakościami idealnymi oraz wyznaczone przez te związki czyste 
moŜliwości. Ontologia bada zawartość idei czegoś istniejącego, jakiegokolwiek 
bytu (niekoniecznie realnego), badanie natomiast zawartości idei czegoś 
odnoszącego się do bytu (wytworu operacji podmiotowych) pozostawia teorii 
poznania. 
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Dla dokładniejszego zrozumienia powyŜszego określenia ontologii naleŜy 
chociaŜby zarysować teorię idei Ingardena, rozbudowaną w Essentiale Fragen 
C1925) i w Sporze o istnienie świata (t. I - 1947; t. II - 1948; pol. wyd. t. III - 
1981; trzecie - zmienione - wyd. poprzednich tomów - 1987), a będącą oryginalną 
kontynuacją, a częściowo i korekturą poglądów Husserla i Heringa na ten temat. 

W kaŜdym bycie (przedmiocie) wyróŜnić moŜna - jako trzy konieczne, lecz nie 
równorzędne „składniki" - istnienie (zawsze czegoś i w pewnym sposobie), formę i 
materię, czyli uposaŜenie jakościowe (hylemorfizm Ingardena ma sens odmienny 
od hylemorfizmu Arystotelesa!). W zaleŜności od rozmaitych sposobów istnienia 
przyjąć naleŜy cztery zasadnicze typy bytu: absolutny, czasowy ( = realny), idealny 
i czysto intencjonalny. Sposób istnienia idealnego scharakteryzowany jest jako 
samoistny, pierwotny i nieaktualny. W sferze idealnej umieszcza Ingarden 
indywidualne przedmioty idealne (np. liczby czy figury geometryczne, a więc 
przedmioty badań matematycznych), idee (które mogą być ogólne lub 
szczegółowe, nieścisłe, ścisłe lub proste) oraz czyste jakości idealne (np. czerwień 
jako taka, kwadratowość). Te ostatnie jest skłonny traktować jako nie-przedmioty; 
znaczy to moŜe, Ŝe w czystych jakościach idealnych nie moŜna wyróŜnić sposobu 
istnienia, formy i materii? Idee stanowią swoistą, jedyną ogólną postać bytu. 
Charakteryzują się dwustronnością formalną: oprócz właściwości kwalifikujących 
je jako idee (takie czy inne) posiadają zawartość. Dzięki temu idee są zawsze 
ideami czegoś i mogą mieć odpowiedniki (konkretyzacje) w dziedzinie 
przedmiotów indywidualnych, realnych bądź idealnych. Mogą, ale nie muszą. Stąd 
z samej analizy zawartości idei nie wynika uznanie istnienia faktycznego 
jakichkolwiek przedmiotów, nawet samej idei! W zawartości idei występują stałe i 
zmienne. Na przykład w zawartości idei „człowiek w ogóle" mamy (m.in.) stałe 
„zwierzęcość" i „rozumność" oraz zmienną „o jakiejś barwie skóry", podobnie w 
zawartości idei „kwadrat w ogóle" spotykamy się (m.in.) ze stałą „równoboczność" 
i zmienną „o jakiejś długości boków". Stałe zawartości idei są idealnymi 
konkretyzacjami określonych jakości idealnych, zmienne zaś zawartości idei są 
konkretyzacjami czystej moŜliwości konkretyzacji (lub realizacji) w odpowiednim 
przedmiocie indywidualnym jakości idealnej określonego rodzaju (wyznaczonego 
przez zmienną wespół ze stałymi zawartościami danej idei). Jedynie w zawartości 
idei występują konkretyzacje czystych moŜliwości. Czysta moŜliwość nie jest 
zaleŜna od Ŝadnych faktów zachodzących w obrębie świata realnego (nie naleŜy jej 
mieszać z moŜliwością empiryczną), nie ma stopni, nie jest po prostu 
niesprzecznością, jest faktem, wyznaczonym przez czyste jakości idealne i związki 
konieczne między nimi. Nie naleŜy wreszcie utoŜsamiać czystej moŜliwości z 
istnieniem idealnym, gdyŜ jakiekolwiek istnienie jest czymś bezwzględnym, 
nierelacjonalnym, natomiast czysta moŜliwość 
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jest czymś relacjonalnym, odnosi się do stosunku między ideą a podpadającymi 
pod nią przedmiotami indywidualnymi. Stwierdzenie, iŜ jakiś przedmiot indywi-
dualny (realny lub idealny) podpada pod jakąś ideę, znaczy tyle, co stwierdzenie, 
Ŝe w obydwu przedmiotach zachodzi odmiennego rodzaju konkretyzacja tej samej 
jakości idealnej - w jednym przypadku ujednostkowiona, w drugim ogólna. Sfera 
idealna nie oddziałuje jednak w Ŝaden aktywny (np. przyczynowy) sposób na sferę 
realną. Zawartość idei nie wyznacza istnienia podpadających pod nią przedmiotów 
indywidualnych, natomiast poznając ją poznajemy związki konieczne, którym 
muszą z istoty swej podlegać dane przedmioty indywidualne (o ile w ogóle 
istnieją). Stąd twierdzenie ontologiczne - odnoszące się wprost i zasadniczo do 
zawartości idei - moŜna formułować jako twierdzenie o związkach koniecznych 
zachodzących wśród przedmiotów indywidualnych o odpowiedniej istocie czy 
naturze konstytutywnej. Raz jeszcze trzeba zaznaczyć, Ŝe poznanie zawartości idei 
(a tym samym czystych moŜliwości i czystych związków koniecznościowych) nie 
upowaŜnia jeszcze do uznania istnienia danej idei, jeśli nie dojdą do tego 
odpowiednie rozwaŜania epistemologiczne lub metafizyczne. Stosownie do 
potrójnej złoŜoności kaŜdego bytu, w zawartości idei występują momenty 
egzystencjalne, formalne i materialne; w związku z tym wśród zagadnień 
ontologicznych wyróŜnić naleŜy zagadnienia egzystencjalne, formalne oraz 
materialne. Ingarden widzi trudności w posługiwaniu się pojęciem „bytu", czyli 
„czegoś istniejącego", jako pojęciem o jednolitej treści, oznaczającym wszelki 
przedmiot. 

Skrót nie moŜe zastąpić dokładnego opisu. Powstrzymamy się tu od szeregu 
pytań, jakie nasuwają się przy bliŜszej analizie poglądów Ingardena. Podkreślić 
jednak naleŜy, iŜ - zdaniem fenomenologów - teoria idei nie jest teorią hipote-
tyczną, przyjętą dla wyjaśnienia pewnych danych empirycznych, nie jest kon-
strukcją intelektualną, kierującą się przede wszystkim zasadą niesprzeczności, lecz 
podyktowana jest ona przez dojrzane fakty. Natrafienie na dziedzinę bytową, w 
której występują czyste związki koniecznościowe oraz czyste moŜliwości, jako na 
pewien fakt poznawczy, umoŜliwia istnienie specyficznego typu zagadnień, 
mianowicie zagadnień ontologicznych. 

Metafizyka jest - najkrócej mówiąc - nauką o stanach koniecznościowych, 
zachodzących w obrębie tego, co faktycznie istniejące, nauką o istocie tego, co 
faktycznie istnieje. W metafizyce występują zasadniczo tylko sądy egzystencjalne i 
kategoryczne; nie wszystkie jednak sądy egzystencjalne, tylko te, które faktyczne 
istnienie przedmiotu ujmują pod kątem jego konieczności (płynącej z samej istoty 
tego przedmiotu) lub pod kątem jego stosunku do bytu z istoty swej koniecznego; 
nie wszystkie teŜ sądy kategoryczne, lecz jedynie te, które odnoszą się do 
faktycznie zachodzących stanów istotnościowych, koniecznościowych. Metafizyka 
interesuje się ostateczną zasadą bądź teŜ podstawą zarów- 
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no tego, Ŝe coś faktycznie    i s t n i e j e ,  jak i tego, Ŝe faktycznie istnieje 
właśnie t o   o t o. Pozostaje to w związku z faktem, iŜ zawartość idei nie 
wyznacza ani istnienia, ani ostatecznego indywidualizującego 
kwalifikowania np. przedmiotów realnych i Ŝe faktyczne istnienie takich 
przedmiotów prowadzi do zagadnienia bytu pierwotnego. Gdyby metafizyk 
stwierdził istnienie czegoś z istoty swej całkowicie przypadkowego, 
napotkałby na metafizyczną tajemnicę. Metafizyk zajmować się teŜ moŜe 
ideami, lecz tylko jako ideami, rozwaŜając ich faktyczne istnienie i jego 
podstawę. 

PoniewaŜ badania metafizyka odnoszą się do tego, co faktycznie istnieje 
(podobnie jak badania nauk szczegółowych), musi on wyjść od 
odpowiednich danych, od doświadczenia tego, co faktyczne. JednakŜe 
metafizykowi nie wystarczy samo takie doświadczenie, jakim posługujemy 
się w Ŝyciu codziennym czy w naukach szczegółowych, gdzie nie zwraca się 
uwagi na róŜnicę między tym, co istotne, a tym, co przypadkowe dla 
przedmiotów. Metafizyk musi albo operować własnym doświadczeniem 
metafizycznym, albo zastane doświadczenie tego, co faktyczne, odpowiednio 
zinterpretować, wyróŜnić w jego danych to, co istotne, i to, co nieistotne, tak 
by umoŜliwi ć bezpośrednie dojrzenie istoty i sposobu istnienia tego, co 
faktycznie istnieje. Zdaniem Ingardena do tego jest konieczne uprzednie 
poznanie zawartości idei, pod którą badany, faktycznie istniejący przedmiot 
podpada z racji swej istoty. Związki istotnościowe, koniecznościowe 
zachodzą wprawdzie w tym, co faktyczne (np. rzeczywiste), ale ostateczne 
ich zrozumienie osiągnąć moŜna poprzez znajomość związków koniecznych 
między jakościami idealnymi i czystych moŜliwości, przez nie wyzna-
czonych. Metafizyka musi się więc opierać na odpowiednim doświadczeniu 
oraz na wynikach ontologii. Ontologia stanowi przygotowanie i załoŜenie 
metafizyki: umoŜliwia w doświadczeniu tego, co faktyczne, dostrzec to, co 
istotne, dostarcza sądów ustalających związki konieczne współistnienia i 
wykluczania, uwzględnia rozmaite moŜliwości. Ingarden nie rozstrzyga, czy 
istnieje osobne doświadczenie metafizyczne, ani teŜ, czy zastane 
doświadczenie niemetafizyczne nadaje się do interpretacji metafizycznej. Nie 
wiadomo przeto jeszcze, czy metafizyka to zbiór odrębnych zagadnień, czy 
takŜe i zbiór ich rozwiązań. Poza tym Ingarden stwierdza, iŜ do idei poznania 
metafizycznego naleŜy jego absolutność (tzn. pewność) i bezinteresowność. 

W sprawie trudności związanych ze stosowaniem do metafizyki wiedzy 
opartej na poznaniu zawartości idei odsyłamy Czytelnika do literatury31. 
Zaznacza-my tu jedynie, Ŝe nie wydaje się, iŜby zachodzenie związków 
koniecznych w rzeczywistości wskazywało jednoznacznie - jak chcą 
fenomenologowie - na obiektywne istnienie sfery idealnej. 

 

31 Zob. A. B. S t ę p i e ń, Uwagi o Ingardenowej koncepcji ontologii, RF 20 (1972) 1,5-14. 
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1 04. KONCEPCJA TEORII RZECZYWISTOŚCI W MATERIALIZMIE DIALEK-
TYCZNYM. - Filozofia marksizmu - materializm dialektyczny (zwany przez 
niektórych skrótowo diamatem) - zawiera ogólną teorię rzeczywistości (do której 
marksiści stosują niekiedy nazwę „ontologia") i teorię jej poznawania; według 
filozofii marksistowskiej zachodzi wzajemne powiązanie między ontologią a 
teorią poznania (przy czym mamy tu do czynienia z psychofizjologiczną 
socjologiczną koncepcją teorii poznania). 

Centralny problem teorii bytu - według omawianego poglądu - wyraŜa się N 

pytaniu: Co jest pierwotniejsze, wcześniejsze, podstawowe - materia czy 
świadomość (duch)? ZaleŜnie od odpowiedzi na nie otrzymujemy dwa zasadnicze 
stanowiska filozoficzne: materializm i idealizm32. Opowiedzenie się za 
materializmem prowadzi do pytań o bliŜszą charakterystykę materii 
(czasoprzestrzenność, zmienność, wieczność) i prawidłowości, które nią rządzą lub 
raczej którymi ona się rządzi (zagadnienie determinizmu), oraz o relacje między 
świadomością (psychiką) a materią. Formułuje się ogólne prawa rozwoju (prawa 
dialektyki), przeciwstawiając przy tym dialektykę metafizyce. W tym ujęciu dia-
lektyka33 jest teorią rozwoju rzeczywistości (a następnie teorią jej badania), według 
której rzeczywistość jest całością złoŜoną z wzajemnie powiązanych i 
warunkujących się części (przedmiotów), podlegających ciągłym zmianom, 
skokowo wyłaniającym nowe postacie bytu; przyczyną (źródłem, motorem) sa-
morzutnego ruchu rzeczywistości jest walka przeciwieństw (antagonizm sił) -
kaŜdy poszczególny przedmiot i cała rzeczywistość stanowią jedność przeci-
wieństw (zwanych teŜ sprzecznościami). 

Marksistowska koncepcja filozofii jako wiedzy istotnie związanej z naukami 
szczegółowymi, róŜniącej się od nich właściwie tylko stopniem ogólności roz-
waŜań (filozofia zajmuje się rzeczywistością jako całością i poszukuje jej po-
wszechnych cech i prawidłowości), jednakŜe nie przekraczającej perspektywy 
epistemologicznej tych nauk, powoduje, Ŝe mamy tu do czynienia jakby z teorią 
przyrody, a nie teorią bytu. Właściwe zagadnienia egzystencjalne nie dochodzą do 
głosu na gruncie tej filozofii34. Teoria rzeczywistości jest tu syntezą teoryj lub 
wyników naukowych (ewentualnie takŜe doświadczenia pozanaukowego, praktyki 
społecznej) i - jak kaŜda synteza - musi być kierowana jakąś przewodnią 
koncepcją, selekcjonującą i porządkującą brane pod uwagę dane. Jaka 

 
 
 
 
32 Zob. F. E n g e 1 s, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej. Warszawa 

1949, s. 36 n; K. K ł ó s a k, Podział kierunków filozoficznych u diamatyków, „Znak." 6 (1951) 126-
140. 

33 Termin ten miewał róŜne znaczenia (Platon, Arystoteles, Hegel...). Zob. np. W. S t r ó Ŝ e w 
s k i, Trzy modele historii dialektyki, SF 1974, 2 (99), 89-111. 

34 Odnotować jednak naleŜy ostatnio czynione próby przyswojenia czy rozwinięcia w diamacie 
problematyki metafizycznej (A. Synowiecki - zanim przestał być marksistą - L. Nowak i inni). 
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jest podstawa sformułowania i wyboru takiej koncepcji? Czy jest ona uogól-
nieniem, ekstrapolacją, sprawdzalną hipotezą typu przyrodniczego? Jaki charakter 
mają: teza materializmu (wszystko, co istnieje, jest materią lub pochodzi i zaleŜy 
od materii) i prawa dialektyki? Te trudności przejawiają się np. w postaci dyskusji 
wśród filozofów marksistowskich na temat, czy naleŜy operować jednym pojęciem 
materii, czy dwoma: fizykalnym i filozoficznym35. 

11 05. PROBLEMATYKA METAFIZYKI. - Zestaw, a takŜe układ problemów 
teorii bytu zaleŜy od koncepcji tej teorii, od sposobu pojmowania jej przedmiotu i 
celu. Spróbujemy jednak tutaj, niezaleŜnie od takiej czy innej koncepcji, niejako 
pozasystemowo, zestawić główne zagadnienia filozofii bytu oraz ich naczelne 
rozwiązania. Nie wszystkie z nich są świadomie i wyraźnie podejmowane przez 
poszczególne koncepcje i systemy metafizyczne (ontologiczne), chociaŜ kaŜde z 
nich - przynajmniej implicite - znajduje w dostatecznie rozwiniętym poglądzie na 
temat struktury, rodzajów i przyczyn bytów jakieś rozwiązanie. 

1. Podstawowa jest sprawa pojmowania „bytu" i „istnienia". Między innymi 
chodzi o to, czy pojęcia te urabia się drogą uogólnienia lub ekstrapolacji jakichś 
kategorii (rodzajów, typów) bytu i istnienia, czy teŜ - na drodze szczególnej 
operacji, zwanej przez tomistów egzystencjalnych separacją - uzyskuje się ujęcie 
transcendentalne, ponadkategorialne, oraz o to, czy traktuje się je jako pojęcia 
jednoznaczne, analogiczne (analogią proporcjonalności bytowej) albo (czysto) 
wieloznaczne. 

2. Następnie chodzi o to, czy sferę bytu traktuje się jako racjonalną, w zasadzie 
intelektualnie opisywalną i dającą się wyjaśnić (posiadającą odpowiednią rację), 
czy nie, czy uwaŜa się, Ŝe byt podlega zasadom toŜsamości, nie-sprzeczności, racji 
dostatecznej itp., czy się temu zaprzecza. Mamy tu opozycję między rozmaitymi 
odmianami racjonalizmu metafizycznego i irracjonalizmu metafizycznego. WiąŜą 
się z tym (jako uszczegółowienia) zagadnienia determinizmu, kauzalizmu, 
finalizmu metafizycznego36. 

3. Istnieje dyskusja, czy spór o istnienie i sposób istnienia bytu w ogóle oraz 
poszczególnych typów (kategorii) bytu naleŜy do metafizyki czy do teorii po- 

35 Istnienie dwu pojęć materii przyjmował np. W. Krajewski, za jednym (filozoficznym), 
którego treść związana jest z dorobkiem przyrodoznawstwa, opowiadali się m.in. S. Amsterdamski i 
H. Eilstein. Zob. np. K. O c h o c k i, Spory o pojecie materii, Warszawa 1979. O podziale filozofii 
marksistowskiej pisali u nas m.in. W. Krajewski, B. Baczko, J. Ładosz, W. Lorenc. 

36 Determinizm głosi, iŜ przedmioty są określone i uwarunkowane według ścisłych i jedno-
znacznych Prawidłowości, w szczególności to, co uprzednie, wyznacza (określa) to, co następne, 
Kauzalizm głosi, Ŝe przedmioty są uwarunkowane przyczynowo (kaŜdy byt posiada swoją przyczynę 
sprawczą). Finalizm głosi, iŜ byty są uprzyczynowane celowo (kaŜdy byt działając działa do jakiegoś 
celu, kaŜde działanie ze swej natury zmierza do określonego kresu). 
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znania. W kaŜdym razie obok realizmu teoriopoznawczego i idealizmu teorio-
poznawczego wyróŜnia się realizm metafizyczny i idealizm metafizyczny; 
pierwszy głosi, Ŝe istnieje byt niezaleŜny od świadomości poznającej (od naszego 
poznania) lub - w szczególnym przypadku - Ŝe świat dany nam w doświadczeniu 
zmysłowym istnieje realnie, drugi temu zaprzecza. Spór między realizmem a 
idealizmem moŜe teŜ być prowadzony np. w stosunku do przedmiotów 
matematyki. 

4. WaŜny jest spór między m o n i z m e m  a p l u r a l i z m e m .  
Za tymi terminami mogą się kryć jednak róŜne problemy i stanowiska. I tak - 
po pierwsze - moŜe chodzić o to, czy istnieje tylko jeden byt (monizm nume-
ryczny), czy więcej bytów (pluralizm numeryczny); radykalny monizm nume-
ryczny twierdziłby ponadto, Ŝe ten jedyny byt jest prosty (niezłoŜony). Po 
drugie - moŜe chodzić o to, czy wszystkie byty naleŜą do jednego rodzaju, są 
treściowo jednorodne (monizm jakościowy), czy nie (pluralizm jakościowy). Po 
trzecie - moŜe chodzić o to, czy wszystkie byty mają tę samą strukturę, formę, 
czy nie (monizm i pluralizm strukturalny lub formalny). MoŜe równieŜ chodzić 
- po czwarte - o to, czy zachodzi tylko jeden sposób istnienia i wszystkie byty 
istnieją tak samo (monizm egzystencjalny), czy nie (pluralizm egzystencjalny). 
Po piąte - moŜe chodzić o to, czy ogół bytów stanowi pewną uporządkowaną 
i powiązaną całość, stanowi jeden świat (monizm kosmologiczny). Stanowiska 
te mogą mieć wersję statyczną i dynamiczną (ewolucjonizm metafizyczny, 
teoria emanacji, teoria emergencji, teoria cykliczności świata). Postaciami 
pluralizmów są dualizmy metafizyczne. 

W filozofii występują jeszcze inne znaczenia opozycji: monizm-pluralizm. 
5. Związany z powyŜszym jest spór o naturę rodzaju najwyŜszego (jeśli 

przyjmie się monizm jakościowy) lub o naturę bytu pierwotnego, absolutnego. I 
tak np. m a t e r i a l i z m  (metafizyczny) głosi, Ŝe wszystko, co istnieje, jest 
materią lub jest pochodne i zaleŜne od materii. Natomiast s p i r y t u a-1 i z m 
(metafizyczny) głosi, Ŝe wszystko, co istnieje, bądź jest duchem (bytem 
niematerialnym), bądź pochodzi i zaleŜy od ducha. Historia filozofii zna szereg 
innych stanowisk na ten temat. Nie wszystkie one dadzą się umieścić na osi 
opozycji: materializm-spirytualizm lub (stosując terminologię marksistowską) 
materializm-idealizm. 

6. Nie jest właściwie moŜliwe stanowisko, które by głosiło, Ŝe wszystko, co 
istnieje, jest (pod kaŜdym względem) niekonieczne, przypadkowe, zmienne. 
Przynajmniej ogół tego, co jest, traktuje się jako nieprzypadkowy, wieczny. 
Zachodzą jednak róŜnice co do pojmowania istoty owego bytu pierwotnego, 
koniecznego, absolutnego. Jeśli np. uwaŜa się, Ŝe jest on transcendentną wobec 
świata bytów niekoniecznych i pochodnych, osobową pełnią bytu, głosi się teizm. 
Jeśli uwaŜa się, Ŝe absolut jest immanentny światu bytów niekoniecz- 
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nych, to bądź przypisuje mu się pewne cechy Ŝycia osobowego (panteizm), bądź 
nie (ateizm). Nie wchodzimy tu w rozmaite odmiany teizmu (jedną z nich jest 
deizm), panteizmu (Je8° szczególną postacią jest panenteizm) i ateizmu. 

Nie wspominamy teŜ o innych zagadnieniach metafizycznych, stanowiących 
uszczegółowienia wyŜej wymienionych lub z nich wypływających. 

11 06. FILOZOFIA BOGA. - Od czasu Wolffa wymienia się jako dział metafizyki 
lub osobną naukę filozoficzną teologię racjonalną (naturalną), zwaną teŜ teodyceą. 
Ta ostatnia nazwa została po raz pierwszy uŜyta przez Leibniza na oznaczenie 
rozwaŜań dotyczących Opatrzności BoŜej, a wywodzi się od dwu słów greckich: 
ϋεός = Bóg i δίκη = prawo, sprawiedliwość, słuszność, osąd. Jest to nauka o 
istnieniu i istocie Boga oraz o stosunku Boga do świata37. 

MoŜna z jakichś względów - światopoglądowych czy dydaktycznych - zebrać 
całość rozwaŜań na powyŜsze tematy i opatrzyć je odpowiednią nazwą. Będzie to 
jednak całość z punktu widzenia metodologicznego niejednolita i trudno ją uwaŜać 
za odrębną naukę. Natomiast na gruncie filozofii problematyka Boga, czyli 
problematyka bytu pierwotnego, absolutnego i osobowego, stanowi integralny 
fragment ogólnej teorii bytu. Filozofia Boga jest częścią metafizyki. 

ZwaŜmy, Ŝe 1° konkludujące argumenty na istnienie Boga mają charakter 
metafizyczny i związane są z określoną teorią bytu, 2° nasza ludzka (naturalna, nie 
odwołująca się do religijnego objawienia) wiedza o Bogu jest właściwie wiedzą o 
warunkach i racjach istnienia bytu niekoniecznego, a Bóg dany jest jako przedmiot 
rozwaŜań metafizycznych o istnieniu i istocie racji ostatecznej bytu (zob. niŜej, § 
31)38. 

§ 12. FILOZOFIA PRZYRODY  

12 00. Na terenie klasycznej koncepcji filozofii teoria przyrody naj-
częściej jest określana jako filozofia bytu cielesnego lub jako filozofia 
bytu podlegającego ruchowi i traktowana bądź jako wyspec- 

 
 
 
 
37 W Polsce na ten temat moŜemy zanotować np. Rationale operum divinorum Mateusza z 

Krakowa (f 1410). Zob. W. G r a n a t, Teodycea, 19682. 
38 Zob. zwłaszcza prace zbiorowe, wydane pod red. B. Bejzego (Bibliografia, VIII C). Zob. H. 

S z u m i ł, Filozoficzna problematyka Boga w polskiej literaturze 1945-1974, RF 23 (1975) 
1, 191-202. 

85 



jalizowany dział metafizyki (metafizyka szczegółowa), bądź jako 
odrębna nauka filozoficzna (kosmologia). 

12 01. RÓśNE KONCEPCJE FILOZOFII PRZYRODY. - Nie sposób tu wchodzić 
w rozmaitość koncepcji teorii przyrody (których dzieje naleŜałoby rozpocząć co 
najmniej od Arystotelesa), formułowanych przez przedstawicieli róŜnych kierun-
ków. Oczywiście sposób pojmowania filozofii przyrody zaleŜy od przyjmowanych 
koncepcji filozofii, przyrodoznawstwa oraz od ogólnej orientacji 
epistemologicznej danego autora (czy szkoły, którą on reprezentuje). Jeśli nie 
uwaŜa się filozofii przyrody za pseudonaukę, za zbiór problemów poznawczo 
bezsensownych lub nierozstrzygalnych (jak chce neopozytywizm), to pozostają - 
jako główne - następujące ujęcia tej nauki'9: 

1° Filozofia przyrody jest syntezą (wyników) nauk szczegółowych, przyrod-
niczych, jest opartym na nich ogólnym poglądem na przyrodę, jej strukturę, 
prawidłowości. JednakŜe gdyby tu syntezą nie było tylko encyklopedyczne 
zestawienie teorii przyrodniczych (w pewnej fazie ich rozwoju), tak pojęta 
filozofia przyrody - nie przekraczając perspektywy epistemologicznej charakte-
rystycznej dla przyrodoznawstwa - musiałaby przekroczyć te teorie dokonując 
wyboru jakiejś (chociaŜby zaczerpniętej z nauk przyrodniczych, lecz 
ekstrapolowanej na całość przyrody) idei przewodniej. Dodajmy, Ŝe cały ten 
zabieg jest celowy przy przyjęciu realistycznej interpretacji wyników 
poznawczych przyrodoznawstwa. 

2° Filozofia przyrody bada podstawowe załoŜenia i metody nauk przyrod-
niczych, rozwaŜa ich charakter i wartość. Nie jest to więc nauka o przyrodzie, lecz 
o przyrodoznawstwie, jest właściwie epistemologią i metodologią nauk 
przyrodniczych - tym, co w języku angielskim nazywane bywa „philosophy of 
science" - i zasługuje co najwyŜej na nazwę: filozofia przyrodoznawstwa. 

3° Filozofia przyrody bada byt materialny (ciało) jako szczególny typ (kate-
gorię) bytu, ustalając jego istotę, strukturę, sposób istnienia, przyczyny. 

4° Filozofia przyrody bada byt materialny (zmienny, jednak nie przy najszer-
szym rozumieniu „zmienności") jako byt materialny (zmienny), w jego strukturze i 
uwarunkowaniach kategorialnie (nie: transcendentalnie) bytowych. 

Pierwsza koncepcja sprowadza filozofię przyrody do pewnej nadbudowy 
teoretycznej nad przyrodoznawstwem, druga zastępuje ją filozofią przyrodo- 

39 K. K 1 ó s a k, Stosunek filozofii przyrody do metafizyki w ujęciu współczesnych neoscho-
lastyków polskich, RF 13 (1965) 3, 5-28; t e nŜ e ,  Pojęcie przedmiotu filozofii przyrody u 
autorów spoza nurtu neoscholastycznego, RF 14 (1966) 3, 17-25; t e nŜ e ,  Zagadnienie 
moŜliwości filozoficznego poznania przyrody, „Analecta Cracoviensia" 2 (1970) 81-93; t e n Ŝ e, 
Z teorii i metodologii filozofii przyrody, 1980; oraz ksiąŜki Mazierskiego, van Melsena, 
Mascalla (zob. Bibliografia, IX). 
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znawstwa, trzecia traktuje jako metafizykę szczegółową, czwarta przypisuje jej 
status dyscypliny filozoficznej względnie samodzielnej. Dwie ostatnie występują 
przede wszystkim wśród neoscholastyków (bywają i koncepcje nieco inaczej 
formułowane, jednakŜe ostatecznie do tych sprowadzalne). 

Przed dokonaniem wyboru spośród dwu ostatnich koncepcji filozofii przyrody 
zwróćmy uwagę na kilka waŜnych, a dyskutowanych spraw: 

1. Filozofia przyrody zajmuje się określonym typem bytu. Musi dysponować 
odpowiednią wiedzą o przedmiocie swego badania. Nie moŜe być uprawiana 
tylko jako partykularyzacja ogólnej teorii bytu; tą drogą otrzymalibyśmy jedynie 
twierdzenia w rodzaju: „kaŜdy byt materialny jest złoŜony z istoty i istnienia", 
kaŜdy byt materialny jako niekonieczny ma zewnętrzną przyczynę swego istnienia". 
Wyjściowy materiał empiryczny w filozofii przyrody musi być inny niŜ materiał 
empiryczny, z którego korzysta filozofia bytu. 

2. Wydaje się, Ŝe w gromadzeniu materiału empirycznego dla filozofii przyrody 
nie wystarczy poprzestać na doświadczeniu potocznym, na przednaukowej 
obserwacji otaczających nas ciał i ich zachowań. Trzeba uwzględnić wyniki nauk 
przyrodniczych, które znakomicie rozszerzają zasięg naszego poznania i formułują 
teorie na drodze wysoce zobiektywizowanej i uściślonej procedury badawczej. Z 
drugiej jednak strony nauki przyrodnicze mają skomplikowaną strukturę 
metodologiczną, w jej ramach funkcjonują hipotezy i załoŜenia, których charakter i 
wartość są problematyczne. Zresztą istnieją róŜne koncepcje i interpretacje teorii 
przyrodniczych, prowadzi się zasadnicze dyskusje na temat charakteru i wartości 
procedur stosowanych w przyrodoznawstwie. Nauki przyrodnicze operują ponadto 
wyspecjalizowaną aparaturą badawczą, ujmującą lub wyakcentowującą jedynie 
pewien (mianowicie kwantytatywny) aspekt ciał i otaczającego nas świata. Z tego 
powodu filozof w wynikach nauk przyrodniczych widzi raczej dane do zbadania, 
moŜliwości do rozwaŜania niŜ twierdzenia do (bezdyskusyjnego) uznania. 

3. Niektórzy tak określają filozofię przyrody, jakby głównym jej przedmiotem 
był świat (materialny) jako pewna całość. Nie wchodząc w dyskusję z takim 
postawieniem sprawy, wypada zaznaczyć, Ŝe „świat" jest pojęciem teoretycznie 
skonstruowanym; to, co bezpośrednio dane, to nie świat (niem. Welt), lecz 
otaczający nas świat (niem. Umwelt) jako horyzont czy tło percypowanych 
przedmiotów, ich układów oraz procesów, jakie w nich zachodzą40. 

4. Niektórzy oddzielają kosmologię (filozoficzną), czyli filozofię przyrody 
nieoŜywionej, od biologii filozoficznej, czyli filozofii przyrody oŜywionej (Ŝywej). 
Są i tacy, którzy filozofię bytu Ŝywego łączą z psychologią, pojmowaną 

 
 
 
 
 
40 Ontologiczną koncepcję świata jako pewnej całości zaproponował R. Ingarden (Spór o ist-
nienie świata, rozdz. XV oraz t. III). 
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po arystotelesowsku jako nauka o duszy-zasadzie Ŝycia (zarówno wegetatywnego, 
zmysłowego, jak i umysłowego). Te koncepcje z punktu widzenia 
epistemologiczno-metodologicznego nie mają dostatecznego uzasadnienia. 

Nie ma go teŜ koncepcja rozbijania filozofii człowieka na część kosmologiczną 
i część psychologiczną. Jeśli w metafizyce człowieka istotną rolę odgrywają źródła 
poznania inne niŜ w filozofii przyrody lub jeśli człowiek stanowi zasadniczo inny 
typ bytu, to moŜe on być przedmiotem rozwaŜań kosmologicznych jedynie 
akcydentalnie, od strony swej cielesności, wziętej niejako w oderwaniu od jej 
człowieczego charakteru. 

5. Proponowane niekiedy określenie filozofii przyrody jako nauki o bycie 
materialnym jako bycie materialnym - wydaje się - nie wyodrębnia Ŝadnej nauki 
filozoficznej. Po pierwsze, zwroty typu „Jan jako Jan", „człowiek jako człowiek" 
mówią tylko tyle, Ŝe Jana bierze się w całokształcie jego kwalifikacji, w pełni jego 
indywidualności, a w człowieku ujmuje się to wszystko, co jego człowieczeństwo 
stanowi lub się z nim (nieprzypadkowo) wiąŜe. Nie moŜe być odrębnej nauki o 
Janie jako Janie, moŜna jedynie zestawić wszystkie nauki dotyczące Jana (kaŜda w 
innym aspekcie). Podobnie rzecz ma się z nauką o człowieku jako człowieku, 
ruchu jako ruchu, ciele jako ciele itp. (Wyjątek naleŜy tu zrobić dla zwrotu „byt 
jako byt", ale „byt" pod róŜnymi względami jest czymś wyjątkowym). Po drugie, 
zwroty „byt materialny", „byt zmienny", „przyczyna" itp. albo mają pewną treść 
metafizyczną, albo jej nie mają. Jeśli pierwsze, to filozofia przyrody jest 
metafizyką pewnej kategorii bytów; jeśli drugie, to nie bardzo właściwie wiadomo, 
czym się filozofia przyrody zajmuje, co ją wyróŜnia spośród szczegółowych nauk o 
ciałach i ich ruchach. 

W dyskusji nad tą sprawą nie trzeba zakładać, Ŝe analizy metafizyczne dotyczą 
jedynie tego, co ściśle transcendentalne i stąd powszechno-bytowe. Metafizyk 
wszystko rozpatruje w odniesieniu do warunków koniecznych i dostatecznych 
bytu, poszukując w jego rozmaitych porządkach racji ostatecznej, operując 
pojęciami transcendentalno-analogicznymi, jednakŜe interesuje się równieŜ we-
wnętrzną strukturą i zróŜnicowaniem pozycji bytowej (sposobu istnienia) bytów. 
W metafizyce kategorialność nie jest wyparta przez transcendentalność, lecz jest 
rozwaŜana w powiązaniu z transcendentalnoscią. Opowiadamy się tu za trzecią z 
wymienionych wyŜej koncepcji filozofii przyrody, uwaŜając ją za wyspecjali-
zowany dział metafizyki (nie zaś tylko za jej partykularyzację), za metafizykę ciał, 
układów ciał i (ewentualnie) wszechświata jako nadrzędnego układu (systemu) 
ciał. 

Od filozofii przyrody - zwanej teŜ kosmologią filozoficzną - naleŜy odróŜnić 
kosmologię fizykalną. Jest to nauka przyrodnicza, związana z fizyką i astronomią, 
zajmująca się budową i rozwojem wszechświata jako całości. Charakter tej nauki - 
podkreśla się często, Ŝe jest to dyscyplina młoda, w trakcie kon- 
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tytuowania się mimo wielorakich prac z jej zakresu - jest przedmiotem dys-
kusji41. 
 
12 02. PROBLEMATYKA FILOZOFII PRZYRODY. - Podstawowy w 
filozofii przyrody jest problem istoty bytu materialnego (fizycznego, 
cielesnego)42. Ujawnia 
się ona w istnieniu wielu jednostek tego samego gatunku (struktura 
jednostkowo-gatunkowa), w zachodzeniu rozmaitego rodzaju zmian (zmiany 
nieistotne, czyli przypadłościowe, i istotne, czyli substancjalne), w 
podleganiu określonego typu uwarunkowaniom i prawidłowościom, we 
wchodzeniu w skład większych zespołów i układów (systemów), aŜ do 
wszechświata włącznie, w byciu członem związków i całości. W ten sposób 
badanie istoty i uwarunkowań ciał przechodzi w badanie świata. Nasuwa się 
tu szereg szczegółowych kwestii, które moŜna zgrupować następująco: 

1. Sprawa ilości bytów materialnych. Zachodzi zasadnicza opozycja 
między monizmem (głoszącym, iŜ istnieje tylko jedna substancja materialna 
lub - inaczej formułując - Ŝe cały świat materialny stanowi jeden byt 
substancjalny) a róŜnymi pluralizmami. 

2. Sprawa wewnętrznej struktury ciał. Chodzi o to, czy i jak byty 
materialne są złoŜone i podzielne. Czy zachodzą w nich złoŜenia: substancja 
- przypadłość, podmiot cech - cechy, materia - forma, części - całość (z tym 
Ŝe owe części mogą być pojęte jako jednorodne i równorzędne albo jako 
niejednorodne 

 
 
 
 

41 Zob. np.: H. B o n d i, Kosmologia, Warszawa 1965; J. S. S z k ł o w s k i, Wszechświat, Ŝycie, 
myśl, Warszawa 1965; F. H o y 1 e, Granice astronomii, Warszawa 1967; W. Z o n n, Kosmologia 
współczesna, Warszawa 1968; S. M a z i e r s k i ,  Charakterystyka i kierunki rozwoju kosmologii 
przyrodniczej, RF 18 (1970) 3, 13-25; H. A 1 f v e n, Kosmologia i antymateria, Warszawa 1973; M. H 
e 1 1 e r, Wobec wszechświata, Kraków 1970; t e nŜ e ,  Początek świata, Kraków 1976; dalsze 
ksiąŜki i artykuły M. Hellera i J. śycińskiego; J. T u r e k, Kosmologia Alberta Einsteina i jej 
filozoficzne uwarunkowania, Lublin 1982; E. S k a rŜ y ń s k i ,  ZałoŜenia kosmologii, SF 1982, 9-
10, 101-107; B. R o k, Status kosmologii, SF 1984, 10, 107-120. 

42 RóŜne koncepcje materii: w tomizmie - A. G. van M e 1 s e n, Filozofia przyrody, 1968, rozdz. 
IV; M. A. K r ą p i e c, Struktura bytu, 1963, rozdz. VI; t e n Ŝ e, Z filozoficznej problematyki badań 
nad koncepcją materii jako składnika realnego bytu, SPhCh 3 (1967) 2, 17-48 t e nŜ e ,  Materia i 
forma, ich róŜne rozumienie w historii filozofii, RF 16 (1968) 1, 55-65 w fenomenologii Ingardena - 
R. I n g a r d e n, Spór o istnienie świata, §§ 34-36 (3 wyd.) J- K o w a 1 s k i, Romana Ingardena 
koncepcja materii i formy, RF 14 (1966) 3, 99-123 w marksizmie -S. A m s t e r d a m s k i,  H. 
E i l s t e i n ,  Pojęcie materii w literaturze Marksistowskiej, H. E i l s t e i n ,  Przyczynki do 
koncepcji materii jako bytu fizycznego, w Jedność materialna świata, Warszawa 1961; A. S y n o w i 
e c k i, O logicznej strukturze leninowskiego pojęcia materii, SF 1971, 1, 27-38; A. P a w 1 a k, 
Problem materialnej jedności świata w świetle dialektyki, SF 1974, 4, 87-97; M. H e m p o 1 i ń s k i, 
Czy tezą materializmu jest twierdzenie o pierwotności materii wobec świadomości?, tamŜe, s. 119-
123 (polemiki: SF y» 12 i SF 1983, 3); ponadto: K. A j d u k i e w i c z ,  Z dziejów pojęcia materii, w: 
t e n-1 e> Język i poznanie, t. II, Warszawa 1965, s. 61-76. 
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i nierównorzędne)? Mamy tu do czynienia z rozmaitymi wersjami hylemorfizmu, 
atomizmu, dynamizmu i innymi stanowiskami. 

3. Sprawa najogólniejszych cech - właściwości - ciał (rozciągłość, prze-
strzenność, zmienność, czasowość, takŜe złoŜoność i podzielność). RozwaŜa się 
tu, czy ciała mają tylko cechy ilościowe, czy takŜe jakościowe, w jaki sposób 
przysługują im przestrzenność i czasowość, czy istnieje próŜnia. Na temat sposobu 
istnienia przestrzeni i czasu mamy stanowiska realizmu skrajnego (przestrzeń i 
czas istnieją substancjalnie jako samodzielne byty), realizmu umiarkowanego 
(przestrzeń i czas istnieją jako ujęcia czy intencjonalne korelaty ujęć 
pewnych własności ciał, mają jednak w tych własnościach przedmiotową pod-
stawę: przestrzeń w tym, Ŝe ciała znajdują się w pewnych miejscach i połoŜeniu, w 
pewnej odległości od innych ciał; czas w tym, iŜ ciała podlegają zmianom w 
pewnym następstwie), idealizmu (przestrzeń i czas są tworami czysto 
intencjonalnymi, zaleŜnymi wyłącznie od świadomości poznającej, ewentualnie 
wyznaczonymi przez strukturę podmiotu tej świadomości). 

4. Sprawa zasady jednostkowienia. Jak to jest moŜliwe, Ŝe poszczególne byty 
są pod pewnymi względami takie same, iŜ istnieje wiele jednostek tego samego 
gatunku? 

5. Sprawa charakteru prawidłowości i uwarunkowań bytów materialnych. 
Zagadnienie determinizmu, kauzalizmu, finalizmu, formułowane teŜ jako zagad-
nienie praw przyrody. Arystoteles przyjmował, iŜ kaŜde ciało ukonstytuowane jest 
przez cztery przyczyny (czynniki) - materialną, formalną, sprawczą i celową - oraz 
uwaŜał, Ŝe natura (tzn. istota wzięta jako zasada działania, ukonstytuowana przez 
materię i formę) - stała i niezmienna dla danego gatunku -wyznacza właściwy ciału 
sposób zachowania się wśród innych ciał. NowoŜytne przyrodoznawstwo 
zrezygnowało z arystotelesowskiej aparatury pojęciowej, a takŜe z przyjmowania 
przyczyny celowej (najdłuŜej uŜyteczność tego pojęcia dyskutowano na terenie 
biologii). Pod wpływem pozytywizmu i neokantyzmu próbowano i kauzalizm 
(przyjmowanie przyczynowości) wyrugować na rzecz funkcjonalizmu, a zasadę 
determinizmu potraktować tylko jako dogodny schemat porządkowania 
obserwacji, formułowania twierdzeń naukowych. Wreszcie - w związku z 
mechaniką kwantową - bierze się pod uwagę moŜliwości indeterministycznych 
(nieuwarunkowanych przyczynowo) aspektów (mikro)rzeczywistości. Niektórzy 
powszechny determinizm kauzalny zastępują determinizmami innego typu. 

6. Sprawa istoty i typów Ŝycia oraz relacji między Ŝyciem a cielesnością. Czy 
Ŝycie jest szczególnym sposobem organizacji bytu materialnego? Czy to, co Ŝywe, 
podlega swoistym prawidłowościom? Czy prawidłowości te moŜna sprowadzić do 
praw przyrody martwej? Jaka jest geneza Ŝycia? Jakie są zasadnicze stadia jego 
rozwoju? Czy moŜna mówić o kierunkowej ewolucji biosfery? 
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7. Sprawa struktury i sposobu istnienia świata jako pewnej nadrzędnej całości 
bytowej. Co to jest (wszech)świat? Czy jest jeden świat, czy wiele światów? Czy 
świat jest ograniczony i skończony w czasie i przestrzeni, czy ma początek i 
koniec? Czy jest wielorodny co do swych składników, (pod)struktur? Czy i jak jest 
uporządkowany? Czy dopuszcza występowanie w nim wolności działania? Czy 
jest w swym istnieniu pierwotny, konieczny, absolutny, czy nie? W jaki sposób 
zaistniał i trwa? Czy ma cel? W tych ostatnich kwestiach wchodzą w grę - między 
innymi - takie stanowiska, jak kreacjonizm (teistyczny i deistyczny), panteizm 
(róŜnego typu), naturalizm i ewolucjonizm (filozoficzny) Zresztą w kaŜdej z 
wyróŜnionych spraw historia filozofii odnotowuje wiele róŜnych poglądów. 

§ 13. FILOZOFIA CZŁOWIEKA  

13 00. Filozofia człowieka (antropologia filozoficzna) to wyspecja-
lizowany dział metafizyki, nauka o człowieku jako szczególnej 
kategorii bytu. Filozoficznie traktowane teorie społeczeństwa, kultury, 
dziejów, prawa czy religii stanowią działy metafizyki człowieka. W 
metafizyce człowieka i jego działania zakotwiczone są etyka jako 
teoria postępowania moralnego i estetyka jako teoria twórczości 
artystycznej. Wszystkie te nauki wzajemnie ze sobą współpracują. 

13 01. KONCEPCJA FILOZOFII CZŁOWIEKA. - Rozmaite nauki lub działy 
nauk dotyczące człowieka (jego róŜnych aspektów) mają charakter przyrodniczy, 
humanistyczny, filozoficzny43. Człowiekiem zajmują się rozmaite dyscypliny 
biologiczne i parabiologiczne; niektóre z nich łączy się i wyróŜnia jako tzw. 
antropologię przyrodniczą (zwaną teŜ fizyczną), badającą cechy fizyczne i 
biofizyczne człowieka oraz ich zróŜnicowanie (osobnicze i rasowe) w czasie i 
przestrzeni. Światopoglądowo szczególnie waŜną częścią antropologii przyrod-
niczej jest antropologia filogenetyczna, zajmująca się antropogenezą. Na antro-
pologię humanistyczną (zwaną teŜ kulturową) składa się szereg dyscyplin. Właś-
ciwie kaŜda nauka humanistyczna dotyczy bądź człowieka i jego działalności, bądź 
wytworów ludzkich: archeologia, etnografia i etnologia, socjologia, ekono- 

43 
 S. K. a m i n s k i, Antropologia filozoficzna a inne działy poznania, w: O Bogu i o człowieku, 

1968, s. 149-177; t e n Ŝ e, O koncepcjach filozofii człowieka, ZN KUL 13 (1970) 4, 9-14. 
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mia, językoznawstwo i inne. W kaŜdej z nich występuje w jakiś sposób aspekt 
geograficzny i aspekt historyczny. Niekiedy termin „antropologia kulturowa" 
bywa uŜywany bardziej specjalnie, dla nazwania pewnego sposobu uprawiania 
etnologii lub socjologii albo dla nazwania pewnych rozwaŜań wiąŜących -poprzez 
ogólną teorię kultury i dziejów - humanistykę z filozofią. Odrębną pozycję wśród 
nauk o człowieku ma psychologia, rozmaicie pojmowana i rozmaicie uprawiana. 
W pewnych ujęciach jest ona typową nauką humanistyczną, w innych pod 
względem metodologicznym staje się nauką przyrodniczą. 

Pojmowanie filozofii człowieka zaleŜy od ogólnej koncepcji filozofii i jej 
stosunku do nauk szczegółowych. Do filozoficznej teorii człowieka stosowano 
róŜne nazwy: psychologia racjonalna, psychologia spekulatywna, psychologia 
metafizyczna, antropologia filozoficzna. Niektórzy jakby oddzielali od siebie 
teorię ciała ludzkiego (naleŜącą do filozofii przyrody) od teorii psychiki, duszy 
ludzkiej (stanowiącej właściwy przedmiot psychologii filozoficznej). Dziś domi-
nuje raczej pogląd, iŜ psychologię filozoficzną (filozofię duszy ludzkiej) naleŜy 
zastąpić antropologią filozoficzną (filozofią całego człowieka). W ramach kla-
sycznej koncepcji filozofii antropologia filozoficzna to po prostu metafizyka 
człowieka, badająca swój przedmiot jako szczególnego typu byt, starająca się 
poznać jego istotę i sposób istnienia, ostateczne (konieczne) bytowe uwarunko-
wania. Pojawiają się problemy bliŜszego określenia stosunku metafizyki człowieka 
do metafizyki w ogóle i do nauk szczegółowych. Nie wchodząc w szczegóły 
toczonych dyskusji, spróbujemy tu zarysować pewne rozwiązanie tego problemu 
w ramach klasycznej koncepcji filozofii. 

Filozofia człowieka jest metafizyką określonej kategorii bytów, stawia pod 
adresem tych bytów typowo metafizyczne pytania: jaka jest istota i sposób 
istnienia człowieka? jaką zajmuje pozycję wśród tego, co istnieje? co konstytuuje i 
ostatecznie warunkuje tę pozycję? Sformułowanie tych pytań ze zrozumieniem 
wymaga uŜycia metafizycznej aparatury pojęciowej i angaŜuje pewną wiedzę o 
bycie jako bycie. AŜeby właściwie ująć i wyjaśnić pozycję człowieka jako bytu 
wśród innych bytów, trzeba rozwaŜania o człowieku umieścić na tle rozwaŜań o 
bycie w ogóle. Filozofia człowieka zakłada filozofię bytu. 

Z drugiej strony metafizyka człowieka musi operować odpowiednią empi-
ryczną wiedzą na temat kategorialnych, swoistych kwalifikacji człowieka. Nie 
uzyska się metafizyki człowieka poprzez partykularyzację metafizyki ogólnej; ta 
ostatnia doprowadziłaby jedynie do twierdzeń w rodzaju: „kaŜdy człowiek złoŜony 
jest z istoty i proporcjonalnego do niej istnienia". Trzeba niejako schematy 
metafizyczne wypełnić kategorialną treścią. 

Wiedza empiryczna o człowieku to wiedza uzyskana na drodze spostrzegania 
otaczających nas ciał, spostrzegania własnego ciała, spostrzegania własnych 
przeŜyć i stanów świadomych oraz przejawiających się w nich tendencji i dys- 
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pozycji, spostrzegania cudzej psychiki (istnienia i stanów alter ego), przypomi-
nania sobie minionych faz własnego strumienia świadomości, a takŜe rozumienia 
(percepcji sensu i roli) rozmaitych wytworów ludzkich. Jak wiemy, spostrzegamy 
zawsze aspektywnie, percepcja nasza jest wybiórcza, kierowana rozmaitymi - 
często nie uświadomionymi - nastawieniami. Zarówno w ramach np. poznania 
potocznego (szczególne warunki Ŝycia i działania, wykonywany zawód), jak i 
naukowego róŜnicują się i petryfikują pewne ukierunkowania percepcji; niektóre 
punkty widzenia podlegają zbytniej ekstrapolacji, ustala się hierarchia aspektów. 
Wszystko to determinuje ujęcie kwalifikacji kategorialnych percypowanych 
przedmiotów i stąd nie jest sprawą obojętną, z jakiego doświadczenia korzysta 
metafizyk zajmujący się analizą pozycji bytowej człowieka. 

Nie wchodząc w szczegóły i poprzestając na orientacyjnym zaznaczeniu 
zasadniczych faz badania, naleŜy wyróŜnić trzy etapy i sposoby korzystania z 
doświadczenia. Pierwszy - to ogląd i opis tego, co bezpośrednio dane, wziętego tak 
jak dane, uwzględniający sposób, w jaki coś jest dane. Chodzi o ogląd i opis 
maksymalnie ateoretyczny; jest to postulat, który trudno zrealizować całkowicie, 
ale którego próba realizacji pozwala nam uświadomić sobie pewne 
uwarunkowania, zarówno percepcji, jak i opisu tego, co w niej dane. Metoda 
fenomenologiczna - w uŜywanym tutaj znaczeniu - to sposób przeprowadzenia 
pierwszego etapu badań. Drugi - to zabieg, który moŜna nazwać interpretacją tego, 
co empirycznie dane. Istotnym momentem tej interpretacji jest klasyfikacja lub 
typologizacja tego, co dane, czyli kategorializowanie (nawiązujemy tu do 
arystotelesowskiego, a nie kantowskiego rozumienia „kategorii") przedmiotów 
poznawanych. Ten etap ma charakter teoretyczny. Przy tym takie czy inne 
nastawienie perceptora moŜe sprzyjać akcentowaniu określonej klasyfikacji tego, co 
dane. Niemniej jednak interpretacja tego, co dane, jest związana z tym, co dane, co 
w doświadczeniu ujmowane. Trzeci etap badania polega na wyjaśnieniu tego, co 
dane. MoŜna to rozumieć wielorako. Jeśli wyjaśniamy to, co dane (a nie to, Ŝe coś 
jest dane), i nie sprowadzamy wyjaśnienia czegoś do opisu (interpretacji) tego 
czegoś, to sens wyjaśnienia jest zaleŜny od przyjmowanej teorii przyczynowego 
uwarunkowania przedmiotów doświadczenia. ZałoŜeniem pytania typu 
„dlaczego?" jest zawsze jakaś zasada przyczynowości czy racji dostatecznej. 
Wyjaśnienia - naleŜy o tym pamiętać - dokonuje się na gruncie określonej teorii. 

Nie zawsze moŜna dokładnie odgraniczyć opis, interpretację i wyjaśnienie 
czegoś. 

Inny nieco jest porządek uprawiania metafizyki człowieka, a inny porządek 
systematyzacji osiągniętych wyników poznawczych. Uprawianie metafizyki 
człowieka trzeba rozpocząć od rozpatrzenia zastanych przednaukowych i nauko-
wych danych, dysponując na razie potocznym znaczeniem słowa „człowiek". 
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WyróŜnienie kategorii ludzi pośród innych bytów traktuje się jako daną empi-
ryczną, daną do bliŜszej eksplikacji. Metafizyka ogólna pozwala na sformułowanie 
pewnych pytań dotyczących tej kategorii bytów i dostarcza narzędzi analizy w 
postaci aparatury pojęciowej, szeregu tez i opartych na nich reguł. To, co 
empirycznie dane, to określone przedmioty, określone treści istniejące. Do-
świadczenie (spostrzeŜenie, przypomnienie) informuje nas o istnieniu i kwalifi-
kacji poszczególnych przedmiotów podpadających pod pojęcie „człowiek". Me-
tafizyka pozwala do tych przedmiotów stosować rozróŜnienie istoty i istnienia, 
substancji i przypadłości, podmiotu cech i cech itp. Stosowanie metafizyki ogólnej 
w metafizyce człowieka zasadza się na potraktowaniu informacji uzyskanych w 
empirycznym kontakcie z ludźmi jako informacji o pewnych bytach, informacji 
metafizycznie doniosłych. Bierzemy tu pod uwagę okoliczność, iŜ to, co dane, w 
swym sensie nie sprowadza się do bycia korelatem intencji świadomości (chociaŜ 
moŜliwe jest teoretycznie i takie ujęcie), Ŝe występuje jako istniejące, jako 
posiadające taką czy inną pozycję bytową. 

Na systematycznie uporządkowaną filozofię człowieka składają się kolejno: 
fenomenologia człowieka oraz metafizyczna interpretacja i metafizyczne wyjaś-
nienie bytu ludzkiego; jednakŜe fenomenologia człowieka - mimo swego czysto 
opisowego charakteru - jest kierowana pytaniami sformułowanymi za pomocą 
metafizycznej aparatury pojęciowej. 

Pomijając tutaj epistemologiczne zagadnienie prawomocności fenomenologii i 
metafizyki człowieka, naleŜy przynajmniej zaznaczyć problem stosunku między 
nimi a naukami szczegółowymi, rozmaitymi dyscyplinami przyrodniczymi i 
humanistycznymi, dotyczącymi człowieka. Nie mogąc wchodzić w szereg 
skomplikowanych kwestii, poprzestaniemy na następujących stwierdzeniach. 
Nauki szczegółowe ujmują rozmaite aspekty bytu ludzkiego i rozszerzają zakres 
naszej wiedzy o człowieku. Jest to wiedza bardzo wyspecjalizowana, akcentująca i 
ekstrapolująca pewne punkty widzenia. Niejasność jej statusu epistemologiczno-
metodologicznego - mimo licznych i głębokich nieraz badań - kaŜe wielu 
ostroŜnym filozofom traktować współczesne teorie i hipotezy przyrodnicze, 
psychologiczne, etnologiczne nie tyle jako dane do przyjęcia, ile raczej jako dane 
do zbadania, jako pewne moŜliwości, które trzeba wziąć pod uwagę. Zresztą Ŝeby 
tego typu teorie i hipotezy zawierały wiedzę metafizycznie walentną, muszą one 
być interpretowane realistycznie, jako odnoszące się do określonych bytów i 
ujmujące ich kwalifikacje ontycznie doniosłe. Nie jest to interpretacja powszechnie 
przyjmowana przez epistemologów, aczkolwiek w pewnym sensie i stopniu jest 
ona potwierdzana przez technologię, przez praktyczne zastosowanie 
przyrodoznawstwa. 

Zatrzymajmy się jeszcze przy „fenomenologii człowieka", poniewaŜ nazwa ta,  
mimo  wyjaśnień,  rodzi  niekiedy  nieporozumienia.  Przez fenomenologię 
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rozumiemy tutaj, jak powiedzieliśmy, ogląd i opis tego, co bezpośrednio dane, 
oraz sposobu, w jaki coś jest dane. Taka fenomenologia musi być początkiem 
kaŜdej empirycznie, a nie spekulatywnie nastawionej filozofii; dostarcza ona 
podstawowych, źródłowych informacji zarówno teorii bytu, jak i teorii poznania 
Ogląd (i opis) fenomenologiczny moŜe być skierowany na to, co indywidualne, na 
daną w pełni jej konkretności, albo na to, co ogólne, na sens, istotę 
danej. 

To drugie ukierunkowanie oglądu (percepcji, ujęcia czegoś) - nazywane 
ejdetycznym - nie musi być wiązane z realizmem skrajnym (zob. § 22), z pla-
tońskim lub husserlowskim sposobem interpretowania przedmiotu oglądu 
ejdetycznego. Zabiegi fenomenologii ejdetycznej dopuszczają interpretację w 
duchu umiarkowanego realizmu Arystotelesa czy Tomasza z Akwinu. Jeśli 
ejdetycznie ujmujemy sens, istotę czegoś, to jest to sens tego oto bytu, istota 
ujawniona w empirycznie danej konkretyzacji. 

13 02. PROBLEMATYKA FILOZOFII CZŁOWIEKA. - Oto przegląd głównych pro-
blemów antropologicznych i zasadniczych ich rozwiązań, zasadniczych stanowisk 
na ich temat. 

1. Spór między monizmem a pluralizmem w sprawie istoty człowieka to spór o 
to, czy człowiek jest bytem - w swej strukturze i jakościowym uposaŜeniu - 
jednorodnym czy wielorodnym. Według monizmu (antropologicznego) człowiek 
jest bytem złoŜonym z jednorodnych elementów czy momentów, ukonstytuowanym 
przez jakościowo jeden podstawowy czynnik (np. przez ciało - zdaniem skrajnego 
materializmu, przez ducha czy niematerialną duszę - zdaniem skrajnego 
spirytualizmu). Odmianą monizmu jest neutralizm. Według pluralizmu 
(antropologicznego) człowiek jest bytem złoŜonym z elementów czy momentów 
róŜnorodnych, ukonstytuowanym w swym człowieczeństwie przez czynniki ja-
kościowo niejednorodne, róŜnorodzajowe (np. umiarkowany spirytualizm, umiar-
kowany materializm, dualizm, teoria hylemorficznej jedności psychofizycznej 
człowieka). 

2. Wymienione stanowiska róŜnicują się dalej ze względu na sposób ujęcia 
charakteru i wzajemnej więzi podstawowych składników lub czynników ludzkiego 
bytu. I tak materializm skrajny głosi, Ŝe człowiek jest wyłącznie (odpowiednio 
zorganizowanym) ciałem. Materializm umiarkowany głosi, Ŝe to, co w człowieku 
niecielesne, jest wtórne i niesamodzielne w stosunku do tego, co cielesne. Z 
materializmem moŜe łączyć się epifenomenalizm, według którego psychika lub 
świadomość ludzka jest względem substancji cielesnej (organizmu) człowieka 
epifenomenem, tzn. zjawiskiem wtórnym (pochodnym), które nie ma własnej 
aktywności, nie oddziałuje przyczynowo. Dualizm uwaŜa, Ŝe człowiek jest złoŜony 
z dwu w zasadzie równorzędnych, choć istotnie odmiennych czyn- 
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ników: ciała i psychiki (duszy); traktuje je na sposób substancji. Według dualizmu 
oba te czynniki bądź na siebie przyczynowo oddziałują (interakcjonizm), bądź 
rozwijają się równolegle (paralelizm). Neutralizm głosi, Ŝe człowiek jest 
ukonstytuowany przez coś jednego, neutralnego (pierwotnego) względem rozróŜ-
nienia między ciałem a psychiką (duszą). Teoria identyczności uwaŜa, iŜ cieles-
ność i psychiczność to niejako dwa oblicza, dwie odpowiadające sobie strony tego 
samego (człowieka). Wreszcie (arystotelesowski) hyleformizm twierdzi, iŜ 
człowiek jest bytem złoŜonym z materii pierwszej i formy substancjalnej; formą 
substancjalną jest niematerialna dusza, a empirycznie dane ciało jest ukonsty-
tuowane dzięki zetknięciu się jej i odpowiedniej materii pierwszej, jest niejako 
wypadkową i zewnętrznym (co nie znaczy: przypadkowym i nieistotnym) prze-
jawem ludzkiej formy substancjalnej i materii pierwszej. Ustrukturowanie róŜ-
norodnych elementów i momentów w człowieku określa się teŜ jako uwarstwienie, 
wielowymiarowość, bycie przedmiotem wyŜszego rzędu. 

3. Spór między mortalizmem (łac. mors = śmierć) a immortalizmem dotyczy 
kresu ludzkiego bytu. Według pierwszego - kresem istnienia człowieka jest jego 
śmierć biologiczna. Według drugiego - kres istnienia człowieka nie jest identyczny 
ze śmiercią biologiczną, człowiek jako byt nie podlega śmierci. Zdaniem 
niektórych człowiek moŜe liczyć na nieśmiertelność jedynie z łaski (Boga), 
zdaniem innych po śmierci biologicznej człowiek nie zachowuje swej osobowej 
odrębności, wchodzi w skład większej całości psychicznej. 

4. Spór o pozycję człowieka wśród bytów (w kosmosie) moŜna określić jako 
spór między optymalizmem i minimalizmem antropologicznym. Pierwszy uwaŜa 
człowieka za szczytową postać bytu, za kres (naturalnej) ewolucji rzeczywistości. 
Stanowi on (czy ma) z tego powodu najwyŜszą wartość. Według drugiego 
natomiast człowiek to przypadkowa i dziwaczna postać bytu, to jakby 
peryferyczna narośl, mało znacząca w całości wszechświata, to raczej 
nieporozumienie ontyczne. Element duchowy w człowieku jest czynnikiem 
dezorganizującym, a nie doskonalącym bytowo. Oczywiście bywają i stanowiska 
inne, pośrednie. 

5. Metafizyczny spór o racjonalność bytu moŜna przenieść i na teren teorii 
człowieka, gdzie głosi się bądź racjonalność bytową, bądź nieracjonalność 
(irracjonalność) bytową człowieka. 

Z powyŜszymi wiąŜe się szereg dalszych kwestii. Wymieńmy tu jeszcze dwie. 
Jedna dotyczy pozycji świadomości i samoświadomości w ludzkim bycie. 

Poprzestańmy na skrajnych rozwiązaniach: według jednych świadomość to tylko 
pewien szczególny typ reakcji tkanki nerwowej na otoczenie, pewien niesamo-
dzielny i wtórny element materialnej całości; według innych natomiast świado-
mość (a zwłaszcza samoświadomość) to element konstytuujący człowieka, gdyŜ 
człowiek w swym bycie jest określony zasadniczo przez to, co wie, co sobie 
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uświadamia, na co się świadomie decyduje, co świadomie wybiera. Z tym wiąŜe 
się druga kwestia: wolność człowieka. Mamy tu stanowiska determinizmu (ne-
gującego wolność ludzkiej woli) oraz indeterminizmu i autodeterminizmu (przy-
pisujących człowiekowi na róŜny sposób wolność wyboru, decyzji i postępo-
wania). 

Podstawową i trudną bardzo sprawą jest opisanie i wyjaśnienie, w jaki sposób w 
człowieku realizuje się dana nam w doświadczeniu jedność róŜnorodności w jaki 
sposób istotnie róŜne elementy i czynniki konstytuują jedność świadomości i 
działania, jedność Ŝycia osoby ludzkiej. Krócej: jaka jest ontyczna struktura tak 
paradoksalnego bytu, jakim jest człowiek? W tym zresztą pytaniu zawarta jest 
niejako cała problematyka metafizyki człowieka. 

13 03. FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWA, KULTURY, PRAWA, RELIGII. - 
Rozwijanie szczegółowej problematyki filozoficznej, dotyczącej rozmaitych 
dziedzin działalności człowieka oraz jej wytworów, prowadzi do pewnych, 
niekiedy szeroko rozbudowanych nauk filozoficznych, w istotny sposób opartych 
na metafizyce człowieka i z punktu widzenia epistemologiczno-metodologicznego 
będących jej częściami (niekiedy nawiązujących teŜ do aksjologii, zwłaszcza etyki 
i estetyki, a czasem stanowiących podbudowę tych nauk). 

Przedmiot zainteresowań f i l o z o f i i  s p o ł e c z eń s t w a  lub Ŝycia 
społecznego (nazywanej teŜ - niezbyt szczęśliwie - filozofią społeczną) moŜna 
określić jako grupę społeczną lub relacje międzyosobowe pewnego typu. Pod 
względem przedmiotu (nie: aspektu) nie róŜni się ona od socjologii, która jednak 
jest nauką szczegółową, o innej perspektywie epistemologicznej. Filozofia 
społeczeństwa stawia pytania dotyczące istoty, sposobu istnienia, ostatecznych 
przyczyn istnienia więzi społecznej i grup społecznych (w ogóle lub określonego 
typu), stosunku bytowego między jednostką a społeczeństwem. W jej ramach 
mieści się filozoficzna teoria Ŝycia gospodarczego, rodziny, narodu czy państwa, 
społecznych związków formalnych i nieformalnych. Problematyka filozofii 
społeczeństwa poruszana była w obrębie polityki, zwanej dziś częściej filozofią 
polityki. 

F i l o z o f i a  k u l t u r y  moŜe być nastawiona bądź bardziej na badanie 
czynności kulturowych lub kulturotwórczych człowieka, bądź bardziej na badanie 
wytworów tych czynności, w postaci np. języka, instytucji społecznych i 
politycznych, dzieł sztuki, religii, nauki i filozofii, ideologii itp. Zazwyczaj 
rozróŜnia się kulturę materialną, społeczną (zwaną teŜ cywilizacją - przy jednym 
ze znaczeń tego słowa) i duchową. Spotykane definicje kultury sprowadzić moŜna 
do dwu: 1) jest to działalność ludzka (wraz z jej wytworami), stanowiąca 
rozwijanie i doskonalenie, uczłowieczanie (intelektualizację) natury ludzkiej i 
Pozaludzkiej; kulturą jest to, co człowiek (działając świadomie i celowo) 
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dodaje do tego, co zastaje; 2) jest to integrująca organizacja Ŝycia społecznego 
(społeczeństwa) poprzez tworzenie czy ustalanie systemu znaków jako narzędzi 
styczności (komunikacji) społecznej lub wzorów zachowania, obowiązujących w 
danej grupie. Pierwsze ujęcie jest filozoficznie bardziej podstawowe, drugie 
bardziej związane ze szczególnym punktem widzenia filozofii społeczeństwa lub 
socjologii. OdróŜnić przy tym naleŜy przymiotniki „kulturowy" i „kulturalny": 
pierwszy ma charakter czysto opisowy, drugi zawiera pewną kwalifikację war-
tościującą; kulturalny to realizujący (bezpośrednio lub pośrednio) jakąś wartość 
(pozytywną) lub stanowiący jej realizację, albo odpowiadający wzorcom lub 
normom obowiązującym w danej grupie społecznej44. 

Widać stąd, Ŝe nie ma ostrej granicy między filozofią społeczeństwa a filozofią 
kultury; oba te działy filozofii człowieka są wzajemnie powiązane, krzyŜują się. Z 
tym Ŝe pierwsza rozwaŜa działalność człowieka w aspekcie jej wymiarów i 
uwarunkowań społecznych, druga natomiast w aspekcie twórczości, 
przekształcania (w sobie i na zewnątrz) i uzupełniania tego, co zastane, i powo-
ływania do istnienia nowych przedmiotów. A więc: Homo socialis i Homo faber 
vel artifex. 

Niektórzy z filozofii społeczeństwa i kultury wyodrębniają f i l o z o f i ę  
d z i e j ó w    (historiozofię)45. 

F i l o z o f i a  p r a w a  zajmuje się istotą, rodzajami, sposobem istnienia 
i ostatecznymi przyczynami prawa46. MoŜna przedmiot filozofii prawa ograniczyć 
do prawa pozytywnego (ustanowionego, ogłoszonego), a moŜna i rozszerzyć na 
wszelkie prawo (a więc takŜe naturalne i zwyczajowe); w tym drugim wypadku 
szczególnie widoczna jest integralna więź filozofii prawa z metafizyką człowieka i 
z etyką. 

44 Na temat kultury znaleźć moŜna podstawowe rozwaŜania u filozofów (np. B. Nawroczyński, 
B. Suchodolski, A. Rodziński, M. A. Krąpiec, H. Wistuba) i socjologów (np. S. Czarnowski, F. 
Znaniecki, S. Ossowski, F. Mirek, A. Kłoskowska). Zob. Bibliografię (XI). 

45 Problematyką filozofii dziejów zajmowali się lub zajmują w Polsce (m.in.) F. Sawicki, 
z kręgu tomistycznego K. Michalski, A. Rodziński, S. SwieŜawski, K. Kłósak, S. Kamiński, 
A. Wawrzyniak, nawiązujący do Teilharda de Chardin Cz. Bartnik (teolog), spośród marksistów 
głównie Z. Kuderowicz, takŜe J. Litwin. Zob. „Znak" 27 (1975) 257-258. Zob teŜ: P. M o s k a 1, 
Problem filozofii dziejów. Próba rozwiązania w świetle filozofii bytu, Lublin 1993. 

46 Tomasz z Akwinu określa p r a w o  (lac. lex) jako nakaz rozumu słuŜący dobru ogółu, 
ogłoszony przez kogoś, kto prawomocnie posiada (komu powierzono) pieczę nad tym dobrem. 
Zob. Cz. M a r t y n i a k, Problem filozofii prawa, Lublin 1949; t e nŜ e ,  Obiektywna podstawa 
prawa według św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1949; M. A. K r ą p i e c, Człowiek i prawo natu 
ralne, Lublin 1975. Problematykę prawa naturalnego poruszali u nas m.in. F. W. Bednarski OP, 
H. Waśkiewicz, M. Szyszkowska, T. Styczeń. - Zob. teŜ: Z. Z i e m b i ń s k i ,  Teoria prawa, 
Warszawa 1972. 
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Współcześnie szczególnie rozwijana i odgrywająca znaczną rolę w 
dyskusjach światopoglądowych jest f i l o z o f i a  r e l i g i i ,  zresztą 
rozmaicie noimowana47. Z przyjętego tu punktu widzenia filozofia religii jest 
kontynuacja filozofii (metafizyki) człowieka, wyspecjalizowanym działem 
filozofii kultu- 

powiązanym z aksjologią. RozwaŜa istotę, rodzaje, ostateczne 
uwarunkowania religii, jej pozycję i rolę w ludzkim sposobie bytowania. 

Wymienione działy filozofii człowieka moŜna uprawiać dwojako (przy 
czym te ujęcia nie muszą być traktowane jako antagonistyczne): bądź jako 
przedłuŜenie metafizyki człowieka, bądź jako wyspecjalizowane działy 
aksjologii - filozofii wartości. W ten sposób teoria społeczeństwa czy jego 
wyróŜnionych postaci (rodziny, państwa, związku przyjacielskiego) lub 
aspektów i dziedzin działania (np. Ŝycia gospodarczego), teoria prawa, teoria 
sztuk (w ogóle lub poszczególnych rodzajów) stają się wyspecjalizowanymi 
działami rozwaŜań aksjologicznych, w szczególności etyki i estetyki jako 
teorii odpowiednich wartości. Na gruncie tomizmu i tych stanowisk, które 
nie oddzielają wartości od bytu, zachodzi moŜliwość uzgodnienia obu 
podejść. 

Wszystkim tym działom filozofii człowieka odpowiadają pewne nauki 
humanistyczne: socjologia (wraz z tzw. psychologią społeczną), ekonomia, 
nauki polityczne, teoria i historia kultury, teoria poszczególnych rodzajów 
kultury (np. sztuki), prawoznawstwo (zwłaszcza teoria prawa), 
religioznawstwo. Dyskutuje się, jakie relacje zachodzą między tymi naukami 
i ich filozoficznymi odpowiednikami. 

13 04. PSYCHOLOGIA EMPIRYCZNA. - ChociaŜ i wcześniej rozróŜniono 
filozoficzne i niefilozoficzne rozwaŜania o psychice człowieka, moŜna 
powiedzieć, Ŝe dopiero w XIX w. psychologia usamodzielniła się względem 
filozofii i wystąpiła jako odrębna nauka szczegółowa. Na ogół jest ona 
traktowana jako podstawowa nauka humanistyczna, chociaŜ w pewnych 
środowiskach i szkołach występowały i występują tendencje do zbliŜenia jej 
- pod względem epistemologiczno-metodologicznym - do nauk 
przyrodniczych. WiąŜe się to zazwyczaj ze zmianą pojmowania przedmiotu 
badań psychologii. 

Nie wchodząc w szczegóły, a upraszczając nieco sprawę, moŜna wyróŜnić 
dwie zasadnicze koncepcje psychologii jako niefilozoficznej nauki o 
człowieku. Według pierwszej psychologia bada przede wszystkim psychikę, 
świadome Ŝycie człowieka, a podstawowym źródłem jej wiedzy jest 
introspekcja, czyli roŜne postacie świadomości i samoświadomości 
człowieka. Opierając się na nich - inne źródła poznania psychiki odgrywają 
rolę drugorzędną - ustala się 

47 Zob. Z. J. Z d y b i c k a, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1976 (i dalsze wyd.) 
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rodzaje, strukturę stanów i procesów psychicznych, prawidłowości rządzące 
psychiką ludzką. JednakŜe wątpliwości wysuwane pod adresem tej metody 
poznania (inna rzecz, jak dalece uzasadnione), olbrzymia przewaga kwestii 
spornych nad uzgodnionymi, fragmentaryczność i niepewność wiedzy o człowieku 
uzyskanej drogą introspekcji, niemoŜność zastosowania tej metody badań do 
małych dzieci, chorych i zwierząt - wszystko to spowodowało, Ŝe z jednej strony 
odrzucano lub znacznie ograniczano udział samoświadomości w poznawaniu 
człowieka, z drugiej zmieniono przedmiot rozwaŜań psychologii. Według drugiej 
koncepcji jest nim ekstraspekcyjnie (tzn. w obserwacji zewnętrznej) dane 
zachowanie się (cielesne) człowieka. W tym ujęciu - zwanym behawiorystycznym, 
w przeciwieństwie do dawnego introspekcjonistycznego - psychologia staje się 
jakby przyrodniczą nauką o całościowo wziętym zachowaniu ludzi. 

Ta rewolucja (dokonana na początku XX w.) w pojmowaniu przedmiotu i 
metody psychologii nie przyniosła właściwie spodziewanych wyników i 
behawioryści musieli - częściowo przynajmniej - wycofać się ze swojego pierwot-
nego, radykalnego programu. Obecnie dominuje tendencja do pogodzenia tych 
róŜnych koncepcji psychologii, do wyboru jakiejś drogi pośredniej. 

W kaŜdym razie w XX w. (z grubsza biorąc) przez pewien okres rozwijały się 
równolegle i jakby niezaleŜnie dwie psychologie empiryczne: introspekcyjna i 
behawiorystyczna czy behawioralna. W ramach obu występowały rozmaite -
niekiedy znacznie zróŜnicowane - szkoły i kierunki. Na przykład w ramach nurtu 
introspekcyjnego wymienić trzeba przede wszystkim psychoanalizę (psychologię 
głębi) oraz psychologię postaci. Dziś na czoło - wydaje się - wysunęła się tzw. 
psychologia poznawcza (kognitywna), występująca teŜ - w pewnej swej postaci - 
jako „nauka poznawcza" (ang. cognitive science). 

NiezaleŜnie od tych - zresztą teoretycznie podstawowych - kontrowersji 
stwierdzić trzeba, iŜ wyraźnie zaznacza się wielostronny rozwój problematyki i 
badań psychologii, kształtują się nowe ujęcia, działy i specjalizacje, dostrzega się 
rozmaitość zastosowań i społeczną doniosłość wiedzy psychologicznej, dąŜy się - 
są dyskusje, czy skutecznie - do większej ścisłości i obiektywizacji wyników 
badań, wprowadzając niekiedy skomplikowaną aparaturę matematyczną i 
techniczną. 

W uniwersyteckiej organizacji studiów i badań psychologicznych najczęściej 
dzieli się psychologię na ogólną, róŜnicową, rozwojową, wychowawczą, spo-
łeczną, zawodową (pracy), kliniczną, psychopatologię. Z filozoficznego punktu 
widzenia najbardziej interesująca jest problematyka psychologii ogólnej i rozwo-
jowej (z tą ostatnią związane są pewne doktryny teoriopoznawcze, np. J. Piageta), 
takŜe niektóre aspekty problematyki psychopatologicznej48. 

48 
Wstępne informacje o psychologii: E. R. H i 1 g a r d, Wprowadzenie do psychologii, 
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13 05. SOCJOLOGIA. - MoŜna ogólnie określić socjologię jako 
(szczegółową) naukę o grupach społecznych lub więziach i stycznościach 
społecznych, o prawidłowościach Ŝycia społecznego. BliŜsza jednak 
eksplikacja tych określeń, a zwłaszcza koncepcja metody badania 
socjologicznego prowadzą do róŜnych ujęć tej nauki. Socjologia bynajmniej 
nie jest wolna od tych podstawowych kontrowersji epistemologiczno-
metodologicznych, które występują w stosunku do innych nauk 
szczegółowych. Zarazem jest to - podobnie jak psychologia -nauka 
dynamicznie się rozwijająca, o róŜnych wyspecjalizowanych działach i 
praktycznych zastosowaniach49. 

Podobnie jak psychologia, socjologia dostarcza materiału empirycznego -
danych do rozwaŜania - dla pewnych działów filozofii, zwłaszcza dla filozofii 
człowieka. 

Niektórzy uwaŜają socjologię (a nie psychologię) za naukę przewodnią 
wśród nauk humanistycznych. 

Warszawa 1967; Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 19773; M. K r e u t z, Główne kierunki 
współczesnej psychologii, Warszawa 19462;t e n Ŝ e, Podstawy psychologii, Warszawa 1949; 
t e n Ŝ e ,  Metody współczesnej psychologii, Warszawa 1969; P. G u i 1 1 a u m e, Podręcznik psy-
chologii, Warszawa 1958; J. P a s t u s z k a ,  Historia psychologii, Lublin 1971; G. B r e t t, 
Historia psychologii, Warszawa 1969 (oprać. R. S. Peters); J. P i e t e r, Historia psychologii, 
Warszawa 1972; Z. R o s i ń s k a, Cz. M a t u s e w i c z ,  Kierunki współczesnej psychologii, ich 
geneza i rozwój, Warszawa 19842; J. P i e t e r, Sporne problemy psychologii, Warszawa 1975 ; J. 
K o z i e l e c k i ,  Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1976" (i dalsze wyd.); E. 
P a s z k i e w i c z ,  Struktura teorii psychologicznych, Warszawa 1983. Zob. teŜ: L S t r e 1 a u 
(red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. I-III, Gdańsk 2000; Z. C h 1 e w i ń s k i, Refleksje 
metodologiczne w psychologii, ZN KUL 19 (1976) 2, 45-51; Teoretyczno-metodologiczne problemy 
psychologii poznawczej, RF 33 (1985) 4; Psychologia a poznanie, pod red. M. Materskiej i T. Tyszki, 
Warszawa 1992; T. M a t u s z e w s k i ,  Psychologia poznawcza, Warszawa 1996. 

49Wstępne informacje o socjologii: J. S z c z e p ań s k i ,  Elementarne pojęcia socjologii, 
Warszawa 19652; t e nŜ e ,  Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa 1961; t e nŜ e ,  
Zagadnienia socjologii współczesnej, Warszawa 1965; F. M i r e k, Zarys socjologii, Lublin 1948. 
Zob. teŜ: P. R y b i c k i, Problemy ontologiczne w socjologii, „Studia Socjologiczne" 5 (1965) 2, 7-
46; E. M o k r z y c k i ,  ZałoŜenia socjologii humanistycznej, Warszawa 1971; Czy kryzys 
socjologii?, Warszawa 1978; J. S z a c k i, Historia myśli socjologicznej, cz. I-II, Warszawa 1981; A. 
S t a n o w s k i ,  Z problemów metodologii nauk społecznych, ZN KUL 19 (1976) 2, 52-59; L 
T u r o w s k i ,  Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993; t e nŜ e ,  Socjologia. Wielkie 
struktury społeczne, Lublin 1994. 
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§ 14. AKSJOLOGIA, ETYKA, ESTETYKA  

14 00. Filozofia wartości - aksjologia - przez niektórych jest trak-
towana jako odrębna nauka filozoficzna, jeden z zasadniczych 
działów filozofii, przez innych jako zbiór zagadnień dotyczących 
wartości i wartościowania, stanowiących fragmenty metafizyki 
ogólnej, metafizyki człowieka oraz teorii poznania. Jeśli etykę i 
estetykę pojmie się jako (przede wszystkim) teorie wartości mo-
ralnych i estetycznych, wtedy moŜna je uwaŜać za (wyspecjalizo-
wane) części aksjologii. 

14 01. PROBLEMATYKA AKSJOLOGII. - Wyodrębnienie teorii wartości 
(aksjologii) jako osobnego działu filozofii zaproponowano dopiero na przełomie 
XIX i XX w. w kr ęgu brentanistów i neokantystów. Propozycję tę przygotowało 
wprowadzenie rozziewu między opisem a oceną, między bytem a powinnością 
(Hume, Kant) oraz przeprowadzenie szeregu analiz z zakresu psychologii opisowej 
(F. Brentano, A. Meinong). Jako pierwszy traktat z tego zakresu wymienia się 
System der Werttheorie (1893) brentanisty Ch. von Ehrenfelsa. Do brentanistów i 
neokantystów dołączyli brytyjscy analitycy, amerykańscy pragmatyści, przede 
wszystkim zaś fenomenologowie (M. Scheler, N. Hartmann i inni). Termin 
„aksjologia" (grec. α£ΐα = wartość) wprowadzili P. Łapie (1902) i E. von 
Hartmann (1908). Równocześnie jednak ze strony neopozytywistów i myślicieli do 
nich zbliŜonych zakwestionowano naukowy charakter rozwaŜań o wartości i 
wartościowaniu, o ile te ostatnie nie mieszczą się bez reszty w naukach szcze-
gółowych typu psychologii, socjologii, historii, ekonomii czy logicznej analizy 
wypowiedzi, dotyczących wartości (wartościujących). 

Wcześniej jednak - jak to często bywa - niŜ rozpowszechniły się terminy 
„wartość" czy „aksjologia", podejmowano rozwaŜania na ten temat, posługując się 
inną szatą terminologiczną, mówiąc najczęściej o dobru zamiast o wartości (ten 
zwyczaj jeszcze staroŜytny i średniowieczny zachował się częściowo do dziś, np. 
w języku angielskim). Przedstawiając rozwój problematyki aksjologicznej trzeba 
by sięgać (m.in.) do Platona, Arystotelesa, Tomasza z Akwinu. Tomiści nie widzą 
potrzeby wyróŜnienia teorii wartości jako osobnej (trzeciej obok teorii bytu i teorii 
poznania) nauki filozoficznej: teoria wartości stanowi dział metafizyki, teoria 
wartościowania - dział metafizyki człowieka albo teorii poznania. Wartość nie jest 
czymś poza bytem czy spoza bytu, a wartościowanie, jeśli nie jest po prostu 
poznaniem wartości, to przynajmniej posiada swój współczynnik poznawczy. 



Główne problemy aksjologii dotyczą: 1. charakteru (istoty) i rodzajów (typów) 
wartości, 2. ewentualnej hierarchii wartości, 3. sposobu ich istnienia, 4. sposobu 
poznawania wartości, 5. charakteru wypowiedzi o wartości, 6. pozycji wartości w 
bycie, w Ŝyciu człowieka i w jego kulturze. 

Sprawa pierwsza wiąŜe się ściśle z zagadnieniem sposobu istnienia wartości. 
Chodzi o to, czy wartość - o ile istnieje - jest samodzielnym przedmiotem 
(idealnym lub realnym), przedmiotem nadbudowanym na innym przedmiocie, 
cechą lub inną kwalifikacją przedmiotu „noszącego" daną wartość, albo czymś 
czysto intencjonalnym. Na ogół stwierdza się, iŜ pojęcie wartości jest czymś 
pierwotnym, niedefiniowalnym, próbuje się jednak róŜnych określeń. Według nich 
wartość to: 1. to, co cenne, 2. to, co zgodne z naturą (działającego lub 
wartościującego), 3. to, czego chcemy, przedmiot (aktualnego lub potencjalnego) 
dąŜenia, poŜądania, cel, 4. to, czego poŜądamy poŜądać, 5. to, co zaspokaja 
(czyjeś) potrzeby, zainteresowania, 6. to, co dostarcza zadowolenia, przyjemności, 
7. to, co (jakie) powinno być, 8. to, co lepiej, Ŝeby było niŜ nie było, 9. to, co 
obowiązuje, apeluje (do odbiorcy), 10. to, co domaga się istnienia (realizacji). 
Niektóre z tych określeń są wyraźnie tautologiczne, niektóre są między sobą 
niezgodne; przy ich rozpatrywaniu nie naleŜy mieszać definicji wartości z 
kryterium wartości. 

Wśród aksjologów dominuje pluralizm, głoszący istnienie zarówno wielu 
wartości, jak i wielu rodzajów wartości. WyróŜnia się wartości witalne, utylitarne 
(gospodarczo-techniczne), przyjemnościowe, obyczajowe, poznawcze, estetyczne, 
moralne, religijne; niektórzy mówią jeszcze o wartościach osobowych, 
egzystencjalnych, ogólnokulturowych. Wartościom tym mają odpowiadać rozmaite 
typy przeŜyć, w których one bezpośrednio (źródłowo) są dane (np. przeŜycia 
estetyczne, moralne, religijne). Są jednak i tacy (moniści), którzy mówią po prostu 
o wartości, traktując np. dobro (moralne) i piękno jako dwa róŜne aspekty wartości 
(H. Elzenberg). 

Na gruncie pluralizmu istnieje problem, czy wszystkie (rodzaje) wartości 
istnieją w ten sam sposób, czy zachodzi wśród nich zróŜnicowanie pod względem 
pozycji bytowej. 

RozwaŜania na temat sposobu poznawania wartości (uzasadnienia ocen, sądów 
o wartości) przedstawia się często na kanwie dwu sporów: między naturalizmem i 
antynaturalizmem oraz kognicjonizmem i antykognicjonizmem. Naturalizm głosi: 
1) wartość jest cechą przedmiotu wartościowego lub 2) wartość jest empiryczną 
(tzn. tego samego typu, co np. barwa czy kształt) cechą przedmiotu wartościowego 
lub 3) istnieje logicznie poprawne przejście od zdań opisowych o przedmiocie i 
jego cechach do zdań wartościujących (ocen, norm). Antynaturalizm jest 
odpowiednio negacją którejś z tych tez. Kognicjonizm głosi, Ŝe wartość jest 
przedmiotem poznania, jest poznawana (jako wartość) 



bądź intuicyjnie (w jakimś typie poznania bezpośredniego), bądź dyskursywnie 
(pośrednio). Według antykognicjonizmu wartość jest wyznaczona (lub współ-
wyznaczona) przez niepoznawczy (emocjonalny lub wolitywny) stosunek pod-
miotu wartościującego względem przedmiotu wartościowego; jest sposobem (lub 
wytworem) reakcji na przedmiot albo sposobem (wytworem) projekcji, przypisy-
wania czegoś przedmiotowi. 

Kognicjonizm intuicyjny przyjmuje, iŜ wartość dana nam jest bezpośrednio i 
naocznie w przeŜyciu „aksjologicznym" (np. w przeŜyciu estetycznym lub 
moralnym), które moŜe być wielofazowe i składać się z róŜnorodnych elementów 
lub czynników (poznawczych, emocjonalnych, wolitywnych); przeŜycie to kończy 
się z reguły odpowiedzią na dojrzaną w nim wartość, która (odpowiedź) moŜe być 
pozytywną aprobatą lub negatywną dezaprobatą róŜnego typu. Na podstawie 
przeŜycia „aksjologicznego" (zwanego teŜ doświadczeniem wartości) wydać 
moŜemy sąd o wartości (sąd wartościujący), przybierający językową postać zdania. 
Oceną nazywane bywają: bezpośrednia odpowiedź na wartość, sąd wartościujący 
lub sąd stosujący do danego przedmiotu jakieś kryterium (normę) wartości, 
zestawiający (porównujący) przedmiot ze wzorem. 

Według niektórych przeŜywamy wprawdzie coś w rodzaju percepcji wartości, 
jednakŜe akty te nie pełnią funkcji poznawczych, a w kaŜdym razie nie pełnią ich 
w sposób analogiczny do spostrzeŜeń zmysłowych. 

Podobne uwagi odnoszą się do powinności i jej poznania (jeśli ktoś odrębnie 
traktuje powinności i wartości). 

14 02. OKREŚLENIE ETYKI. - Wyraz „etyka" pochodzi od greckiego słowa ήΰος 
(= obyczaj) i etymologicznie oznacza naukę o obyczajach (nie: naukę obyczajów), 
czyli o tym, co przystoi w postępowaniu, co jest godne czynienia. Termin ten 
występował u Greków, u Rzymian bywał zastępowany wyraŜeniem „filozofia 
moralna". W średniowieczu (np. u Akwinaty) słów „etyczny" i „moralny" 
uŜywano zamiennie. Ten zwyczaj występuje i dziś. Powinno się przestrzegać 
następującej umowy: „etyczny" jest związany z nauką o moralności, dotyczy etyki, 
„moralny" jest związany z samą moralnością, dotyczy przedmiotu etyki. W 
staroŜytnych podziałach filozofii etykę traktowano jako jeden z podstawowych jej 
działów. U Platona i Arystotelesa rozwaŜania etyczne zmierzały ku rozwaŜaniom 
politycznym (dotyczącym istoty i doskonałej organizacji państwa lub 
społeczeństwa) i były im poniekąd podporządkowane. WyróŜniano etykę 
indywidualną, domową (ekonomika) i państwową (polityka), niekiedy i inne, np. 
zakonną (w średniowieczu). Początki rozwaŜań etycznych widzieć moŜna u 
Heraklita i Demokryta, a ich bogaty rozwój nastąpił w okresach klasycznym i 
hellenistycznym. 
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Zasadnicze dyskusje w sprawie charakteru etyki związane są z kontrowersjami 
na temat istoty filozofii, charakteru samej moralności i sposobu jej dania. Stawia 
się pytania, czy etyka jest nauką, a jeśli tak, to jakiego typu oraz czy nie naleŜy 
tego, co tradycyjnie nazywa się etyką, rozdzielić i utworzyć odrębne dyscypliny 
naukowe. 

Nie mogąc tu wchodzić w szczegóły, wymienimy dwa skrajne stanowiska w 
sprawie charakteru etyki. Jedni - zwłaszcza wśród pozytywistów - uwaŜają, Ŝe 
naukowa moŜe być jedynie etyka opisowa, pojmowana jako zespół rozwaŜań z 
zakresu takich nauk szczegółowych, jak analiza logiczna (wypowiedzi, rozu-
mowań czy argumentacji związanych z moralnością), psychologia, socjologia, 
historia. Inni - np. tomiści - bronią klasycznego stanowiska uwaŜając, iŜ moŜna 
uprawiać etykę filozoficzną; zawiera ona zarówno partie opisowe, jak i 
normatywne i - epistemologicznie - ma charakter fenomenologii i metafizyki 
moralności czy moralnego postępowania. Natomiast tzw. nauka o moralności 
(stanowiąca zespół nauk czy fragmentów nauk szczegółowych), nazywana teŜ 
etologią (termin ten np. u J. S. Milla miał specjalny sens), to zespół nauk po-
mocniczych etyki. Etykę filozoficzną moŜna teŜ nazywać filozofią moralności. 

NiezaleŜnie od zagadnienia naukowości etyki filozoficznej pojawiają się 
propozycje parcelacji jej tradycyjnej problematyki. Na przykład M. Ossowska 
proponuje wyróŜnić w niej następujące działy: aksjologiczny (teoria wartości 
moralnych), felicytologię (teoria szczęścia), perfekcjonistykę (teoria doskonałości) 
oraz etykę w sensie węŜszym, zajmującą się „uzgodnieniem ludzkiego 
współŜycia". W. Tatarkiewicz zwraca uwagę na to, Ŝe w Etyce Nikomachejskiej 
Arystotelesa mamy jakby trzy róŜne traktaty, przedstawiające trzy róŜne etyki: 
umiaru (teoria cnót), Ŝyczliwości (teoria przyjaźni), Ŝycia kontemplacyjnego jako 
najwyŜszego dobra, a ponadto, Ŝe „sądami etycznymi" nazywamy cztery róŜne 
rodzaje sądów: o wartości, o słuszności, o moralności (intencji), o zasłudze. 
Właściwie tymi rozróŜnieniami Tatarkiewicz wykazał nie tyle wewnętrzną 
niespójność problematyki etycznej, ile występowanie na terenie etyki róŜnych 
punktów widzenia i konieczność ich odpowiedniego zestawienia i 
zsyntetyzowania. W kaŜdym razie w uprawianiu filozofii moralności moŜna 
akcentować bądź przedmiotowo dane wartości i powinności, bądź sposób ich 
odbierania, sposób przeŜywania stanów i czynności związanych z nimi, 
podejmowania pewnych decyzji i wyborów, wreszcie postępowania. 

MoŜna ogólnie określić e t y k ę  (filozofię moralności) jako teorię wartości 
moralnych i postępowania moralnego. RozwaŜa ona warunki postępowania mo-
ralnego i podlegania ocenom i normom etycznym, odpowiedzialności moralnej, 
zajmuje się ocenami i normami dotyczącymi postępowania ludzkiego (tzn. świa-
domego i wolnego), szuka ostatecznej racji moralności i naczelnych norm (kry-
teriów) moralności. 
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Przez moralność rozumie się tu pewną (relacjonalną) właściwość kaŜdego 
świadomego i wolnego czynu (ludzkiego) oraz spełniacza i sprawcy tego czynu, 
osoby (ludzkiej). Mianowicie kaŜdy taki czyn (a tym samym i jego sprawca) 
podlega kwalifikacji pod względem swej moralności, podlega ocenom i normom 
etycznym. Jest on bądź zgodny z naturą działającego i prowadzi do osiągnięcia 
jego celu ostatecznego (wtedy jest moralnie dobry), bądź nie jest zgodny z naturą 
działającego i utrudnia lub uniemoŜliwia osiągnięcie jego celu ostatecznego (wtedy 
jest moralnie zły), bądź nie jest niezgodny z naturą działającego i nie utrudnia 
osiągnięcia celu ostatecznego (wtedy jest moralnie obojętny)50. Trzeba przy tym 
pamiętać, Ŝe określenie (istoty) moralności nie dostarcza tym samym kryterium 
moralności. To ostatnie jest związane z poznaniem natury i celu ostatecznego 
działającego. 

W realizacji tej koncepcji etyki waŜną rolę odgrywają trzy sprawy: charakter 
percepcji wartości i powinności (czyli doświadczenia moralności), sposób uza-
sadnienia podstawowych, naczelnych norm moralności (wobec zakwestionowanej 
od czasów D. Hume'a prawomocności przejścia od „jest" do „powinien"), istnienie 
i charakter wiedzy o naturze działającego. 

14 03. PROBLEMATYKA ETYKI. - Najczęściej wyróŜnia się etykę ogólną i 
szczegółową. Drugą dzieli się albo według rodzajów obowiązków moralnych 
(względem siebie, względem innych wziętych indywidualnie, względem innych 
wziętych społecznie, względem Boga), albo według sprawności moralnych (cnót). 
PoŜyteczne jest moŜe wyróŜnienie etyki szczegółowej i specjalnej51. Są bowiem 
pewne tematy, które - z punktu widzenia filozofii moralności -przebiegają niejako 
w poprzek działów i zagadnień wyróŜnianych tradycyjnie w ramach etyki 
szczegółowej. 

Zestawiając problematykę etyki filozoficznej moŜna ją zgrupować w nastę-
pujących działach: 

1. Teoria wartości moralnych 

Chodzi tu o ilość wartości moralnych, o stosunek między dobrem (moralnym) a 
godziwością, doskonałością, powinnością; o sposób istnienia wartości moralnych i 
ich pozycję wśród innych wartości; o relację między dobrem a by- 

50 
Wedle tego określenia nie jest moralnie dobre to, co jawi się jako takie w przeŜyciu moralnym 

(w doświadczeniu moralności czegoś), lecz to jest moralnie dobre, co podpada pod definicję czynu 
moralnie dobrego (co spełnia normę moralności). Zresztą bliŜsza analiza doświadczenia moralności 
wykazuje, iŜ jest ono doświadczeniem wtórnym, teoretycznie zdeterminowanym. Zob. A. B. S t ę p i e 
ń, Z problematyki doświadczenia wartości, ZN KUL 23 (1980) 1, 39 nn. 51 Inspiratorem tego 
wyróŜnienia był A. Rodziński. 



tem. Ten dział etyki jest powiązany z ogólną teorią bytu i ogólną teorią wartości. 

2. Teoria postępowania moralnego 

Chodzi tu o analizę czynu moralnego, tzn. świadomego i wolnego postępowania 
człowieka, stojącego wobec wartości moralnej, ponoszącego odpowiedzialność, 
podlegającego prawu moralnemu. RozwaŜa się tu warunki i motywy postępowania 
kwalifikowalnego moralnie, istotę i rolę sumienia, sankcje. Ten dział etyki jest 
przedłuŜeniem fenomenologii i metafizyki człowieka, w powiązaniu z teorią 
wartości moralnych. 

3. Teoria sprawności moralnych (aretologia) 

Ten dział - o ile jest szczegółowo rozbudowany - nazywany bywa etyką 
szczegółową i jest kontynuacją działu poprzedniego. Ogólna teoria sprawności 
naleŜy do teorii człowieka. 

RozwaŜa się tu istotę i rodzaje sprawności, cnoty i wady. NajwaŜniejsze cnoty 
to roztropność, umiarkowanie, męstwo, sprawiedliwość, prawdomówność. 
Omawia się tu teŜ - z etycznego punktu widzenia - rolę przyjaźni i miłości w Ŝyciu 
ludzkim. Klasyczny wykład teorii sprawności dał Arystoteles, rozwinął go (m.in. i 
głównie) Tomasz z Akwinu; pojęcie cnoty w etyce współczesnej odnowił M. 
Scheler. 

4. Etyka specjalna 

Tutaj mieściłyby się takie działy, jak etyka zdrowia (i uprawiania sportów), 
etyka Ŝycia seksualnego, etyka Ŝycia rodzinnego, etyka pracy (i uprawiania 
zawodów), etyka twórczości, etyka Ŝycia gospodarczego (działalności gospodar-
czej), etyka rozrywki i zabawy, etyka walki, etyka państwa (obywatelska) i relacji 
międzynarodowych itp. itd. 

5. Teoria percepcji i oceny moralności 

MoŜna ten dział rozwaŜań traktować albo jako kontynuację rozwaŜań o czło-
wieku, albo jako wyspecjalizowany dział teorii poznania. Wchodzą tu w grę 
zarówno analizy fenomenologiczne, jak i logiczno-językowe i metodologiczne. W 
tym dziale omawia się istnienie i charakter percepcji moralności, charakter, 
motywy i kryteria kwalifikacji moralnej czynów (i ich sprawców), charakter 
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i sposób obowiązywania, a takŜe wartość logiczną opisów, ocen, norm i nakazów 
dotyczących moralności. 

Nie wymieniono tu nazw rozmaitych stanowisk we wszystkich tych sprawach. 
Zaznaczmy, Ŝe nazwy te (np. eudajmonizm, obiektywizm, relatywizm, 
subiektywizm) mają szereg róŜnych znaczeń i stosowane są w związku z róŜnymi 
problemami. 

Teoria wychowania moralnego naleŜy bądź do pedagogiki (teoria wychowania 
i kształcenia), bądź do polityki (teoria nadawania czemuś obiegu społecznego, 
organizacji Ŝycia społecznego). 

14 04. OKREŚLENIE ESTETYKI. - Wyraz „estetyka" wywodzi się z greckiego: 
αΐσϋησις = wraŜenie, spostrzeŜenie zmysłowe; terminem tym niektórzy stoicy 
nazywali bezpośrednie poznanie (wyczucie) piękna. Powszechnie zresztą -moŜna 
powiedzieć - piękno wiązano (tak czy inaczej) ze zmysłowością, z naocznością, 
chociaŜ często uwaŜano, Ŝe do ujęcia piękności czegoś nie wystarczą same zmysły. 

RozwaŜania z zakresu estetyki wystąpiły w staroŜytnej Grecji, najpierw u 
artystów, następnie u filozofów. Pierwszy wielki estetyk-filozof, Platon, zastał juŜ 
kilka koncepcji w sprawie istoty piękna i sztuki oraz przeŜycia estetycznego. Z tym 
Ŝe podstawowe pojęcia estetyczne („piękno" i „sztuka") miały wówczas inny sens i 
zakres niŜ obecnie. Główni estetycy to Platon, Arystoteles; waŜne myśli wnieśli: 
Plotyn, Bazyli Wielki, Pseudo-Dionizy, Augustyn. W średniowieczu doniosła jest 
pozycja Tomasza z Akwinu, spośród innych filozofów tej epoki zajmujących się 
problematyką estetyczną wymienić moŜna np. Hugona ze św. Wiktora czy 
Bonawenturę. Wiele szczegółów wniosły pierwsze wieki nowoŜytne. W XVIII w. 
ostatecznie uformowano pojęcie sztuk pięknych (przeciwstawiając je rzemiosłu i 
nauce) oraz wprowadzono nazwę „estetyka" - uczynił to A. G. Baumgarten, uczeń 
Ch. Wolffa - na oznaczenie osobnej nauki, dotyczącej piękna. I. Kant w Krytyce 
czystego rozumu przez estetykę transcendentalną rozumiał dział teorii poznania 
zajmujący się poznaniem zmysłowym, a problematykę estetyczną częściowo 
poruszał w pierwszej części Krytyki władzy sądzenia, gdzie występuje 
dwuznaczność przymiotnika „estetyczny" (1° = zmysłowy, naoczny, 2° = piękny, 
wzniosły, w sensie szerszym takŜe: powabny, wzruszający). Współczesne 
rozumienie „estetyki" rozpowszechniło się w XIX w., zwłaszcza dzięki obszernej 
Estetyce Hegla; dzieło to, jak zaznaczał jej autor, zakresem rozwaŜań nie 
pokrywało się z kallistyką (filozofią piękna) i zawierało właściwie filozofię sztuk 
pięknych. W rozwoju estetyki waŜną rolę odegrały m.in. psychologistyczne 
rozwaŜania brytyjskich empirystów oraz myśli Lessinga i Herdera. Wiek XIX 
przyniósł wiele kierunków i analiz. W XX w. przez pewien czas sławą i wpły- 
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wem cieszył się szczególnie B. Croce. Ze współczesnych doniosły wkład w este-
tykę wniósł przede wszystkim R. Ingarden. 

Rozmaicie pojmowano i pojmuje się przedmiot, metodę, ogólny charakter 
estetyki. Często sprowadzano ją do czegoś, co - wydaje się - stanowi tylko jej 
fragment. M. Dessoir (1906) i inni zaproponowali rozróŜnienie między estetyką a 
ogólną nauką o sztuce, poniewaŜ ich zakresy krzyŜują się (bywają przeŜycia 
estetyczne wobec przedmiotów innych niŜ dzieła sztuki, bywają funkcje sztuki 
inne niŜ estetyczne), a ponadto ogólna nauka o sztuce ma charakter raczej 
szczegółowej nauki humanistycznej i tym róŜni się od filozoficznie zapoŜyczonej 
estetyki. Proponowano teŜ rozparcelowanie problematyki estetyki między 
psychologię czy psychofizjologię, socjologię itp. Niektórzy spośród tych, którzy 
negują moŜliwość naukowego uprawiania estetyki (zazwyczaj związani z pozy-
tywizmem), proponują estetykę zastąpić metakrytyką, czyli rozwaŜaniami (głównie 
semiotyczno-metodologicznymi) dostarczającymi odpowiednich narzędzi krytyce 
artystycznej. 

Nie wchodząc w bliŜszy, krytyczny przegląd rozmaitych koncepcji estetyki, 
spróbujmy tę ostatnią określić tak, aŜeby wyznaczyć aspektywnie jednolity dział 
wiedzy, uwzględniając przy tym tradycję i aktualny stan rozwaŜań. 

E s t e t y k a  to nauka o pięknie i o tym, co piękne, oraz o ujmowaniu i 
ocenie czegoś w aspekcie piękna, o kontakcie z pięknem. Jeśli odróŜnia się obok 
piękna inne wartości estetyczne, to „piękno" - występujące w powyŜszym 
określeniu - znaczy tyle, co „wartości estetyczne". 

Problematykę wyznaczoną przez takie określenie estetyki moŜna rozwaŜać 
filozoficznie oraz - ale tylko częściowo - na terenie niektórych nauk szcze-
gółowych. Pewne partie estetyki traktowanej filozoficznie związane są z teorią 
bytu, z teorią człowieka, inne z teorią poznania; w grę wchodzi teŜ (oczywiście) 
ogólna teoria wartości. Pod względem metodologicznym mamy tu do czynienia z 
fenomenologią i metafizyką szczegółową, takŜe z rozwaŜaniami o charakterze 
logiczno-lingwistycznym. 

14 05. PROBLEMATYKA ESTETYKI. - Zbierając problematykę estetyczną -
przekazaną przez tradycję i aktualnie uprawianą - moŜna wyróŜnić pięć głównych 
działów estetyki, których tematykę krótko scharakteryzujemy. 

1. Teoria wartości estetycznych 

Jest tu mowa o istocie piękna (wartości estetycznej), o jego rozmaitych 
postaciach i odmianach, sposobie istnienia, o stosunku do innych (typów) wartości. 
Na ogół przyjmuje się, Ŝe naleŜy wyróŜnić wiele wartości estetycznych (np. 
wdzięk, wzniosłość, ładność, śliczność), dyskutuje się, czy naleŜy zaliczyć 
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do nich np. tragizm lub komizm, odróŜnia się wartości estetyczne od wartości 
artystycznych. 

2. Teoria dzieła sztuki 

Jest to teoria przedmiotów, które zostały wytworzone po to, aby konkretyzować 
piękno, aŜeby ucieleśniać w sobie wartości estetyczne. Nie zawsze jednak tak 
pojmowano zadania sztuki i faktycznie utwory artystyczne pełnią róŜnorakie 
funkcje pozaestetyczne. Stąd wprowadza się rozróŜnienie między dziełem sztuki a 
dziełem sztuki estetycznie ujętym, które nabierając szczególnych kwalifikacji 
(podlegając pewnej interpretacji i niejako wypełnieniu), staje się przedmiotem 
estetycznym. RozwaŜa się tu istotę, sposób istnienia i typologię (klasyfikację) dzieł 
sztuki, a takŜe warunki i sposoby realizacji przez dzieła sztuki ich roli estetycznej. 

3. Teoria piękna pozaartystycznego 

Piękno przysługuje nie tylko wytworom zamierzonym jako piękne (dziełom 
sztuki), lecz takŜe nie zamierzonym jako piękne oraz zastanym przedmiotom 
naturalnym (przyrodzie). JednakŜe przeprowadzenie ostrej granicy między tymi 
kategoriami przedmiotów jest sprawą bardzo trudną. Sztuka uŜytkowa, piękno 
przedmiotów przemysłowych, piękno ruin, sztuka ogrodnicza, udział krajobrazu w 
pięknie architektury - oto przykłady sytuacji granicznych. 

Dyskutowana jest swoistość piękna przyrody. Jedni negują istnienie tego typu 
piękna, inni traktują je jako przypadek piękna artystycznego (świat jako dzieło 
Boga, świat ujęty na wzór dzieła sztuki), są i tacy, dla których właśnie piękno 
przyrody jest pierwotniejsze i swoiste w stosunku do piękna sztuki. Sprawa ta 
wiąŜe się z metafizycznym pytaniem o transcendentalny charakter piękna. 

4. Teoria przeŜycia estetycznego i oceny estetycznej 

RozwaŜania na temat sposobu kontaktowania się z pięknem i z tym, co piękne, 
moŜna potraktować jako fragment rozwaŜań o człowieku albo jako 
wyspecjalizowany dział teorii poznania. Mamy do czynienia z rozmaitymi sta-
nowiskami na temat charakteru przeŜycia estetycznego, obcowania z pięknem, 
sposobu poznawania wartości estetycznej, charakteru poznawczego oceny czy sądu 
estetycznego. 
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5. Teoria twórczości artystycznej 

Ten dział rozwaŜań zajmuje się strukturą i typami procesu twórczego, pod-
miotowymi i przedmiotowymi uwarunkowaniami twórczości artystycznej. 

Obok wymienionych działów estetyki teoretycznej (ogólnej) wyróŜnić moŜna 
estetykę stosowaną, w ramach której mamy: 1. estetykę Ŝycia i działania, 2. pe-
dagogikę (i dydaktykę) estetyczną; ta ostatnia zajmuje się wychowaniem do piękna 
i sztuki oraz wychowaniem przez piękno i sztukę. Nie jest natomiast częścią 
estetyki krytyka artystyczna (którą zresztą moŜna rozmaicie pojmować); jest to 
umiejętność, nie nauka. 

Spotyka się niewłaściwe sposoby uŜycia słowa „estetyka" w znaczeniach: 
„program estetyczny", „przyjmowany system wartości estetycznych (i ich kryte-
riów)" czy „estetyczny aspekt jakiegoś przedmiotu". 

§ 15. METAFILOZOFIA I HISTORIA FILOZOFII  

15 00. Metafilozofia w sensie szerszym to zespół nauk o filozofii, w 
sensie węŜszym to epistemologia i metodologia poznania filozo-
ficznego. 

15 01. OKREŚLENIE I PROBLEMATYKA METAFILOZOFII. - Terminy „metanauka" 
i „metasystem" mają róŜne znaczenia52. Związany z nimi jest termin „metajęzyk". 
Dla nas tutaj metanauka N' to nauka, która zajmuje się (jakąś) nauką N i której 
twierdzenia lub oceny dotyczą nauki N. Przy tym znaczeniu metafilozofia będzie 
zespół nauk odnoszących się do filozofii, a więc to, co moŜna by skrótowo 
nazywać logiką, semiotyką i metodologią filozofii, teorią poznania (epistemologią) 
filozofii, historią, psychologią i socjologią filozofii itd., a równieŜ takie dyscypliny, 
jak bibliologia filozofii, dydaktyka filozofii itp. Istnieje propozycja, aŜeby spośród 
tego zespołu wyróŜnić nauki dotyczące wartości poznawczej, prawdziwości 
filozofii i dla nich zatrzymać nazwę metafilozofii, do innych stosując odpowiednie 
nazwy szczegółowe, np. historii filozofii, psychologii uprawiania filozofii itd. 
Według tej propozycji metafilozofia w sensie 

52
 Zob. w tej sprawie np. prace A. Tarskiego, K. Ajdukiewicza, S. Kamińskiego. Zob. teŜ: A. S t 

ę p i e ń, Co to jest metafilozofia?, RF 9 (1961) 1, 137-140, a takŜe J. K a 1 i n o w s k i, Ku próbie 
konstrukcji metafilozofii, „Sprawozdania [...] TN KUL" 6 (1954) 76-80 (te ostatnie pozycje 
przedrukowano w: Studia metafilozoficzne. I, Lublin 1993). 
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właściwym to epistemologia i metodologia filozofii (ewentualnie wraz z naukami 
pomocniczymi). Istnieje historyczna i merytoryczna potrzeba skoordynowania i 
systematycznego prowadzenia badań metafilozoficznych. 

Przedmiot badań metafilozofii jest dany: jest to określony dział kultury, 
czynności filozofowania oraz ich wytwory. MoŜna przewidzieć następujące 
główne etapy tych badań: 1. opis zastanych nauk, doktryn czy systemów filozo-
ficznych oraz typowych czynności uprawiania filozofii, 2. ocena wartości tego, co 
zastane, która 3. moŜe doprowadzić do a) uznania badanego systemu (i sfor-
mułowania dla niego odpowiedniego metasystemu, czyli zespołu reguł metodo-
logicznych), b) odrzucenia badanego systemu, c) zaproponowania doskonalszego 
systemu, d) stwierdzenia, iŜ wartościowa filozofia nie jest moŜliwa. 

Oczywiście metafilozofia realizując swoje zadania operuje pewnymi metodami 
(i związanymi z nimi załoŜeniami) i stoi przed potrzebą odpowiedniego ich 
uzasadnienia. Sytuacja metafilozofii pod tym względem nie róŜni się od sytuacji 
(ogólnej) teorii poznania i jest rozwiązywalna w ten sam sposób. 

Istnieje szereg prób, a nawet zarysów tymczasowych syntez rozwaŜań meta-
filozoficznych. W tego rodzaju badaniach nad filozofią powaŜny wkład mają 
filozofowie i metodolodzy polscy. Szczególnie interesuje nas tu metafilozofia 
filozofii klasycznie pojętej (np. w tomizmie); w tej sprawie zaznacza się udział 
przedstawicieli szkoły lubelskiej53. 

15 02. HISTORIA FILOZOFII. - WaŜną nauką pomocniczą dla uprawiającego 
filozofię i korzystającego z niej (studiującego ją) jest historia filozofii. Podobnie 
jak historie innych nauk czy dziedzin kultury moŜna ją uprawiać rozmaicie, w 
nachyleniu psychologicznym, socjologicznym, aksjologicznym, historiozoficznym 
lub traktować tylko jako historiografię, jakby rejestrację wydarzeń i tekstów 
związanych z filozofią. Istnieje tendencja, aŜeby głównym przedmiotem badań 
historii filozofii uczynić teksty filozoficzne (i parafilozoficzne) i znajdujące się w 
nich poglądy, przy czym akcent naleŜy postawić na rozwój problematyki 
filozoficznej. Na przykład znany mediewista i czołowy tomista egzystencjalny, E. 
Gilson, proponuje wyróŜnić trzy płaszczyzny czy etapy badań historii filozofii 
(podział u nas rozwijany i dyskutowany): historię literatury filozoficznej, historię 
doktryn filozoficznych, właściwą historię filozofii, czyli - bodaj - analizę struktury, 
związków, rozwoju i konsekwencji historycznie danych doktryn filozoficznych, w 
oderwaniu od ich konkretnych warunków powstawania i rozwoju. Zresztą trwa 
dyskusja na temat sposobu ujęcia przedmiotu, meto- 

53 
 Informacje w tej sprawie: RF 17 (1969) 1, oraz „śycie i Myśl" 1978, 11. 
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dy i zadań historii filozofii (podobnie jak dyskutowane są koncepcje i innych nauk 
historycznych)54. 

Na ogół uwaŜa się, iŜ rola historii filozofii (jak zresztą i historii nauki w ogóle) 
w uprawianiu filozofii jest inna niŜ rola historii np. fizyki w uprawianiu fizyki. 
Fizyka rozwija się na drodze przezwycięŜania poprzednich teorii (hipotez) lub 
przynajmniej określonych wersji teorii (hipotez) i nie wraca do minionych etapów 
swoich dziejów. Natomiast stawianie i rozwiązywanie problemów filozoficznych 
nie podlega zasadniczemu starzeniu się, propozycje staroŜytnych są równie 
interesujące i aktualne, jak propozycje współczesnych. Związane to jest przede 
wszystkim z tym, Ŝe w filozoficznej perspektywie poznawczej postęp wiedzy nie 
jest istotnie związany z ilościowym wzbogaceniem naszych wiadomości, z 
odkrywaniem nowych faktów i prawidłowości. UwaŜa się, iŜ historia filozofii 
stanowi podstawowy warsztat filozofa-systematyka, ujawnia mu pewne 
moŜliwości teoretyczne i ich nieprzypadkowe konsekwencje, rozumiejąco 
rejestruje doświadczenie poprzednich pokoleń. JednakŜe przecenianie argumentów 
z dziejów myśli filozoficznej prowadzi do błędu, który moŜna by określić jako 
swoistą odmianę pragmatyzmu55. 

Istnieje problem, czy w uprawianiu historii filozofii naleŜy kierować się tym, co 
niegdyś uwaŜano za filozofię, czy raczej przystąpić z własnym, merytorycznie 
uzasadnionym pojmowaniem problematyki filozoficznej, z czymś w rodzaju siatki 
pytań o tematy filozoficzne w danym tekście. Oczywiście moŜna postępować i tak, 
i tak, lecz dla systematyka bardziej przydatna jest (odpowiednio ostroŜnie 
realizowana) druga koncepcja. 

54
 Pisali u nas na ten temat (m.in. i przede wszystkim) W. Tatarkiewicz, R. Ingarden, S. 

SwieŜawski, M. Gogacz. Spośród prac z zakresu metodologii nauk historycznych zob. J. T o-
P o l s k i ,  Metodologia historii, Warszawa 19732; t e nŜ e ,  Teoria wiedzy historycznej, Poznań 
1983; Z. S u 1 o w s k i, O metodologii historii, ZN KUL 14 (1976) 2, 94-100 oraz prace J. Gie-
dymina. 

55
 Por.  J.  C z e r k a w s k i ,    Gilsonowska  koncepcja historii filozofii, RF   13  (1965) 1, 

61-73. 



R o z d z i a ł    III 

POZNANIE: JEGO RODZAJE I WARTO ŚĆ 

§ 16. ANALIZA CZYNNO ŚCI POZNAWCZYCH  

16 00. Poznanie to świadoma czynność określonego typu lub rezultat 
tej czynności. Poznanie ludzkie dzieli się na bezpośrednie i pośrednie, 
zmysłowo-intelektualne i czysto intelektualne, intuicyjne i 
dyskursywne. 

Istnieje wiele rodzajów bezpośredniego poznania. Czynności 
intelektualne to - między innymi - percepcja czysto intelektualna, 
przedstawienie pojęciowe, sądzenie, rozumowanie (wnioskowanie), 
takŜe definiowanie, podział i klasyfikacja, uzasadnianie, stawianie i 
rozwiązywanie zagadnień. 

16 01. OKREŚLENIE POZNANIA. - W pierwszym (podstawowym) znaczeniu po-
znanie to czynność uzyskiwania informacji o czymś, czynność zaznajamiania się z 
czymś. Poznaniem w drugim znaczeniu nie jest stan posiadania przez kogoś 
wiedzy, lecz wytwór (rezultat) poznania w pierwszym znaczeniu w postaci sądu (w 
języku: zdania), który moŜe być prawdziwy lub fałszywy. MoŜna teŜ 
- w trzecim znaczeniu - poznaniem nazywać rozmaite czynności przypoznawcze, 
związane z uzyskiwaniem informacji lub formułujące, porządkujące, utrwalające i 
przekazujące uzyskane informacje o czymś. Przez poznanie - poza tym 
- moŜna rozumieć (1) czynność przeŜywaną jako informującą, (2) czynność 
przeŜywaną jako informującą i informującą, (3) czynność przeŜywaną jako 
informującą, informującą i uprawomocnioną w swej pretensji do bycia informującą 
(czyli rozpoznaną co do swej wiarygodności). 

W teorii poznania rozwaŜamy poznanie nie jako byt pewnej kategorii, nie jako 
jeden z przedmiotów otaczającego nas świata, jako przejaw Ŝycia człowie- 
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ka, aspekt jego osobowości, lecz wyłącznie jako informatora, jako pewną całość 
przeŜyciową (przeŜycie), która swoim sensem pretenduje do tego, Ŝe jest źródłem 
wiedzy o czymś. 

16 02. POSTACIE ŚWIADOMOŚCI. STRUKTURA AKTU ŚWIADOMOŚCI. - 
Poznanie jest czynnością świadomą. Poznawanie nieświadome uznajemy po prostu 
za nonsens, za radykalną zmianę znaczenia terminu „poznanie". „Świadomość" to 
termin pierwotny, niedefiniowalny. MoŜna próbować określić świadomość (przy-
tomność) jako poczucie przeŜywania lub doznawania, poczucie obecności lub 
zachodzenia czegoś. Świadomość moŜe być jasna i mglista, niewyraźna, moŜe coś 
wystąpić w jej centrum lub na peryferiach, jako tło tego, co uświadomione. 
Porównuje się jej funkcję do światła: świadomość (jak światło) wydobywa coś z 
mroku, ujawnia, a zarazem ujawnia się sama jako właśnie zachodząca. Świa-
domość jest samoujawnialna, jak światło, które oświetlając coś, jaśnieje bez 
oświetlenia go przez inne światło. Jest to przeŜywaniowa koncepcja świadomości 
(bywają i inne koncepcje świadomości, jednakŜe wiodą one do zasadniczych 
trudności)56. 

Zachodzą dwa podstawowe sposoby organizacji świadomości: aktowy i nie-
aktowy. Postaciami świadomości nieaktowej są: samo przeŜywanie (moment to-
warzyszący kaŜdej postaci świadomości, polegający na ujawnianiu się przeŜycia 
przez samo jego zachodzenie), doznawanie (świadomość treści wraŜeniowych), 
nastrój oraz świadomość tła (tego, co na horyzoncie; poczucie istnienia horyzontu 
tego, co występuje w centrum świadomości, co jest jej tematem). Zasadniczą, sa-
modzielną funkcję poznawczą pełni świadomość aktowa (oczywiście oprócz aktów 
poznawania są akty innego typu, np. poŜądania, oczekiwania, wytwarzania). 

Akt świadomości wyróŜnia się (jako pewna całość) w strumieniu przeŜyć i 
stanów świadomości przede wszystkim odniesieniem do określonego przedmiotu. 
Akt świadomości - dany jako faza strumienia świadomości - ukonstytuowany jest 
przez następujące momenty: intencję (skierowanie do czegoś zewnętrznego 
względem aktu, ujmowanie czegoś), treść lub materię (to, dzięki czemu akt odnosi 
się do danego przedmiotu), jakość (sposób odnoszenia się do przedmiotu, 
róŜnicujący akty np. na przedstawienia, percepcje, sądy, problemy, chcenia), 
przeŜywanie (wspomniana juŜ nierefleksyjna świadomość zachodzenia aktu), 
orientację egotyczną (akt jest przeŜywany jako czyjś, jako spełniony przez 
określone „ja"), takŜe retencję i protencję (akt jest przeŜywany jako poprzedzony 
przez wcześniejszą, właśnie mijającą i otwarty na następną, właśnie nadchodzącą 
fazę strumienia świadomości). 

56
 RóŜne koncepcje świadomości:  A. B. S tę p i e ń ,  W poszukiwaniu istoty człowieka, w: O 

człowieku dziś, 1974, s. 78 nn. 
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Wszelkie postacie świadomości występują jako fazy lub składniki strumienia 
świadomości. Faza aktualna (to, co przeŜywamy) jest niejako szczeliną teraź-
niejszości między tym, co przeszłe, i tym, co przyszłe. Jeśli ciągłość strumienia 
ulegnie przerwaniu (luka w pamięci, omdlenie, głęboki sen), to uzyskując przy-
tomność normalnie traktujemy to, co przeŜywamy - spontanicznie - jako ciąg 
dalszy, a nie początek nowego strumienia świadomości. Zarówno poszczególne 
fazy, jak i cały strumień ujawniają egotyczną organizację, przynaleŜą do okreś-
lonego „ja", które jawi się jako trwały podmiot i spełniacz poszczególnych aktów i 
stanów, wyposaŜony w pewne siły (tendencje) i zdolności (dyspozycje). JuŜ z 
powyŜszego widać, Ŝe świadomość rozmaicie przekracza immanencję (granice) 
aktualnie rozgrywającego się przeŜycia, Ŝe transcenduje ją momentami intencji, 
egotyczną organizacją, swoją strukturą retencyjno-protencyjną. Spośród róŜnych 
odmian transcendencji przedmiotu wobec aktu świadomości wymieńmy tu dwie: 
transcendencja strukturalna zachodzi wtedy, gdy Ŝadna cecha ani część przedmiotu 
nie jest cechą ani częścią aktu i odwrotnie, a przedmiot wobec aktu stanowi pewną 
całość; natomiast transcendencja radykalna zachodzi wtedy, gdy do transcendencji 
strukturalnej dochodzi niezaleŜność przedmiotu względem aktu co do istnienia i 
własności (akt swoim zachodzeniem niczego nie zmienia w przedmiocie, jest 
wobec niego bezsilny)57. 

16 03. RODZAJE CZYNNOŚCI POZNAWCZYCH. - Czynności poznawcze 
róŜnią się między sobą przede wszystkim ze względu na typ przedmiotów, które 
ujmują, oraz sposób, w jaki do tych przedmiotów się odnoszą. Dzieli się zazwyczaj 
czynności poznawcze na ujmujące swój przedmiot bezpośrednio (poznanie bez-
pośrednie) i pośrednio (poznanie pośrednie), na zmysłowo-intelektualne (nie ma 
aktów poznawczych czysto zmysłowych) i czysto intelektualne, na intuicyjne i 
dyskursywne; przy czym te terminy i opozycje bywają róŜnie rozumiane. MoŜna 
by jeszcze wprowadzić podział czynności poznawczych na normalne i 
paranormalne (jak telepatia czy jasnowidzenie), my jednak będziemy się zajmować 
tylko pierwszymi, gdyŜ drugie mogą być przedmiotem, lecz nie źródłem poznania 
naukotwórczego. 

Nie jest łatwo wyraźnie przeciwstawić sobie p o z n a n i e  b e z p o -
ś r e d n i e  i p oś r e d n i  e58. Ogólnie moŜna zaproponować, iŜ pierwsze to 
poznanie, które ujmuje swój przedmiot bez pośrednika nieprzezroczystego 

57
 RóŜne pojęcia transcendencji: I n g a r d e n ,  Spór o istnienie świata, § 46;   t e nŜ e ,  

Wstęp do fenomenologii Husserla, s. 128-144. 
58

 Zob. A. B. S tę p i e ń ,  Rodzaje bezpośredniego poznania, RF 19 (1971) 1, 99 nn (tamŜe 
literatura); t e nŜ e ,  Rola doświadczenia w punkcie wyjścia metafizyki, ZN KUL 17 (1974) 4, 30 nn. 
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(tzn. takiego, który najpierw musi stać się sam tematem poznania, Ŝeby odegrać 
rolę poznawczą „medium"), bez uŜycia znaków i rozumowań, bez odwołania się do 
wcześniej uznanych sądów, całościowo. W innych wypadkach mamy do czynienia 
z poznaniem pośrednim. Istnieją dwa zasadnicze rodzaje poznania pośredniego: 
przez obraz lub znak oraz przez skutek (za pomocą rozumowania). Natomiast 
poznanie bezpośrednie ma wiele odmian; istnienie niektórych z nich jest 
przedmiotem dyskusji. Nie wchodząc w szczegóły i rozmaite spory, wymieńmy 
jako przykłady poznania bezpośredniego następujące rodzaje czynności 
poznawczych: spostrzeŜenie zmysłowe zewnętrzne (informuje o zewnętrznych 
ciałach)59, spostrzeŜenie zmysłowe wewnętrzne (informuje o przedmiocie zwanym 
„moim ciałem")60, spostrzeŜenie wewnętrzne (informuje o psychice spo-
strzegającego)61, spostrzeŜenie cudzej psychiki (informuje o psychice drugich, o ile 
ta jest wyraŜona wprost w ich ciele)62, przypomnienie (informuje o tym, co minione 
i niegdyś przypominającemu dane)63, quasi-spostrzeŜenie (np. percepcja estetyczna 
tego, co przedstawione w filmie)64, percepcja w wyobraźni 

61
 Zob. głównie: I n g a r d e n ,  Wstęp do fenomenologii Husserla, wykłady czwarty i piąty 

(i inne prace Ingardena); A. P ó ł t a w s k i ,  Świat - spostrzeŜenie - świadomość, 1973; 
M. H e m p o l i ń s k i ,  Problemy percepcji, 1969; Problemy percepcji (Fragmenty filozofii 
analitycznej, t. III), Warszawa 1995. Ujęcia psychologiczne: J. E. H o c h b e r g, Percepcja, 
Warszawa 1970; J. S. B r u n e r, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, 
Warszawa 1978. 

62
 O tym spostrzeŜeniu (zwanym teŜ spostrzeŜeniem somatycznym) mówił np. Ingarden. Zob. 

niŜej, s. 215. 
63

 Psychologowie na ogół mówią tu o introspekcji, nie wyróŜniając róŜnych postaci samo 
świadomości (samoświadomość nierefleksyjna, nieaktowa - samo przeŜywanie czy intuicja przeŜy-
wania, łac. conscientia concomitans lub reflexio in actu exercito; oraz samoświadomość refleksyjna, 
aktowa - reflexio in actu signato - mianowicie spostrzeŜenie wewnętrzne, spostrzeŜenie 
immanentne i retrospekcja). 

64
 Problematyką poznawania Drugiego zajmowali się zwłaszcza fenomenologowie, 

egzystencjaliści, „dialogiści" (filozofowie spotkania), analitycy. W polskiej literaturze w grę wchodzą 
głównie prace M. Wallisa, R. Ingardena, P. Hoffmana, A. Węgrzeckiego, ks. J. Tischnera, J. Bu-
kowskiego. Zob. niŜej, 32 02, oraz Bibliografia (VI B) i A. B. S t ę p i e ń, Zagadnienie poznawczej 
roli sfery emocjonalnej, ZN KUL 31 (1988) 3, 3-9; S. J u d y c k i, Uwagi o filozoficznym „problemie 
alter ego", RF 36 (1988) 1, 149-157. 

65
 Zob. np. W. A u e r b a c h, O przypomnieniach, „Przegląd Filozoficzny" 36 (1933) 107- 

147; T. C z eŜ o w s k i ,  SpostrzeŜenia i przypomnienia, „Kwartalnik Psychologiczny" 4 (1933) 
237-244; W. A u e r b a c h ,  Zagadnienie wartości poznawczej sądów przypomnieniowych, tamŜe 
7 (1935) 25-60; A. J. A y e r, Problem poznania, 1965 (rozdz. IV); A. B. S t ę p i e ń, Przypomnienie 
jako źródło poznania, RF 32 (1984) 1, 115-126. 

64
 PrzeŜycie estetyczne analizowali u nas oryginalnie R. Ingarden, L. Blaustein, W. Tatarkiewicz, 

takŜe S. Ossowski, M. Wallis, S. Szuman, M. Gołaszewska i inni. Zob. np. A. B. S t ę- 
p i e ń, Propedeutyka estetyki, 19852 (rozdz. IV). Zob. teŜ B. D z i e m i d o k, Teoria przeŜyć 
i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1980. 
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(tego, co sobie wyobraziłem); wymienia się teŜ percepcję (intuicję) wartości, 
doświadczenie moralne (czy moralności czegoś) i doświadczenie religijne. Oprócz 
tych rodzajów bezpośredniego poznania - które moŜna zaliczyć do doświadczenia 
w sensie szerszym - wymienia się jeszcze róŜne postaci percepcji czysto 
intelektualnej (intelekcja pierwszych zasad u Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, 
intuicja intelektualna u Kartezjusza, ogląd ejdetyczny u fenomenologów). Ponadto 
mamy do czynienia z koncepcjami trudnymi do jednoznacznego 
wyinterpretowania (np. apercepcja transcendentalna u Kanta) lub wykraczającymi 
poza tradycyjnie przyjęte ramy (np. intuicja u Bergsona). W kaŜdym razie 
percepcja czysto intelektualna to bezpośrednie i nienaoczne ujęcie czegoś w je-go 
toŜsamości czy takoŜsamości, w jego sensie, roli, to rozumienie czegoś65; ujmując 
pewne relacje między prostymi treściami czy jakościami, między sensem (treścią) 
pojęć lub sądów, intelekcja stanowi podstawę lub ogniwa procesów (operacji) 
myślowych, jak rozumowania czy wnioskowania. 

D o ś w i a d c z e n i e  moŜna pojmować szerzej i węziej. Tutaj propo-
nujemy przez doświadczenie rozumieć poznanie bezpośrednie, naoczne czegoś 
jednostkowego. Ów jednostkowy przedmiot (czy sytuacja, zdarzenie lub faza 
procesu) moŜe być dany w doświadczeniu jako realny i aktualnie istniejący (tak 
jest w róŜnych rodzajach spostrzeŜenia), jako miniony, niegdyś istniejący i niegdyś 
dany (tak jest w przypomnieniu) lub jako nierzeczywisty, chociaŜ niekiedy 
odwzorowujący to, co rzeczywiste (np. przy percepcji fotografii). Szczególnymi 
postaciami doświadczenia (zwanego teŜ z grecka empirią) są obserwacja i eks-
peryment. O b s e r w a c j a  to doświadczenie z uwagą, w określonym celu. 
E k s p e r y m e n t  to doświadczenie (obserwacja) czegoś wywołanego przez 
poznającego w sytuacji zaplanowanej. Obserwacja i eksperyment są więc kie-
rowane pewnym zadaniem, zmierzają do uzyskania odpowiedzi na określone 
pytania. 

W charakterystyce doświadczenia waŜną sprawą jest zwrócenie uwagi na udział 
w percepcji czegoś elementów intelektualnych, teoretycznych. MoŜna np. patrząc 
w tym samym kierunku widzieć jakiś konglomerat kształtów, kolorów, szelestów 
czy woni albo pewne - zabarwione, gładkie lub szorstkie - płaszczyzny i bryły, 
albo np. dąb zielony lub samochód. W związku z tym rozróŜnia się doświadczenie 
niezaangaŜowane teoretycznie i zaangaŜowane teoretycznie lub doświadczenie 
teoretycznie niezdeterminowane i zdeterminowane; to ostatnie nazywa się teŜ 
doświadczeniem rozumiejącym, a więc doświadczeniem 

65
 Rozumieniem na terenie naszej literatury zajmowali się: od strony epistemologicznej D. 

Gierulanka, I. Dąmbska, od strony psychologicznej M. Kreutz (i inni), od strony estetycznej 
(teorii dzieł sztuki i ich percepcji) M. Wallis, M. Gołaszewska, S. Szuman. Zob. teŜ: J. J. J a d a-
c k i, O rozumieniu. Z filozoficznych podstaw semiotyki, Warszawa 1990. 
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posługującym się pewnymi schematami pojęciowymi, ujmującym swój przedmiot 
w pewne intelektualne struktury, klasyfikująco. W nauce, w filozofii do-
świadczenie jest zawsze w jakiś sposób teoretycznie zaangaŜowane; a ponadto jest 
wątpliwe, czy moŜe być doświadczenie całkowicie teoretycznie niezdetermi-
nowane, nierozumiejące. Po prostu mielibyśmy wtedy do czynienia z doznawa-
niem mnogości („chmury") treści wraŜeniowych (błysków, woni, szelestów), 
ewentualnie takŜe treści emocjonalnych (jasności lub ponurości, spokoju, ukojenia, 
równowagi lub niepokoju, napięcia, chwiejności) oraz nadbudowanych na nich 
jakości postaciowych. Dziś raczej zrezygnowano z poszukiwania tzw. czystego 
(tzn. całkowicie pozbawionego teoretycznych, intelektualnych wtrętów) 
doświadczenia. Co więcej, uwaŜa się, Ŝe takie doświadczenie byłoby sztuczną, 
właśnie teoretyczną konstrukcją lub specjalnie wyuczonym sposobem 
percypowania66. 

Z poznaniem związane są takie operacje myślowe, jak podział, klasyfikacja, 
rozumowanie, uzasadnianie (argumentacja), pokazywanie czegoś (to ostatnie nie 
jest zabiegiem czysto myślowym). Rozumowanie jest traktowane jako naczelny 
przykład poznania pośredniego, jest operacją prowadzącą (przynajmniej niekiedy) 
do istotnego wzbogacenia naszej wiedzy o nowe twierdzenia. 

Pomijając pozafilozoficzne, potoczne znaczenia słowa „intuicja", trzeba 
wyróŜnić dwa zasadnicze pojęcia intuicji; w filozofii nowoŜytnej pierwsze moŜna 
wiązać z Kartezjuszem, drugie wprowadził (przynajmniej wyraźnie) H. Bergson. 
W pierwszym znaczeniu i n t u i c j a  to poznawcze ujęcie czegoś wprost 
(bezpośrednio), naocznie (oglądowo) i całościowo, jakby jednym rzutem oka; 
przeciwieństwem intuicji jest dyskurs, czyli ujęcie czegoś (poznanie pewnej 
całości) poprzez ujęcie jego poszczególnych części i stron i uchwycenie relacji 
między nimi, w szczególności poprzez uchwycenie relacji między pojęciami i 
sądami dotyczącymi fragmentów lub własności danego przedmiotu. W drugim 
znaczeniu intuicja to świadoma postać instynktownego (ufundowanego 
biologicznie), niejako od wewnątrz penetrującego współpłynięcia i współczucia z 
rzeczywistością; intuicja jest tu przeciwstawiana zarówno wszelkiemu poznaniu 
intelektualnemu, jak i doświadczeniu, w którym występują ujęcia intelektualne, 
schematy pojęciowo-werbalne. ZbliŜone do bergsonowskiego jest pojmowanie 
intuicji jako poznania niejako noszonego przez emocje lub współ-konstytuowanego 
przez czynniki pozapoznawcze (uczuciowo-poŜądawcze); taka byłaby np. intuicja 
emocjonalna wartości według niektórych fenomenologów. 

66 
O doświadczeniu rozumiejącym: R. I n g a r d e n ,  Z teorii języku i filozoficznych podstaw 

logiki, 1972, s. 105 nn, 113 nn; S t ę p i e ń, Rola doświadczenia w punkcie wyjścia metafizyki, s. 
33 nn. 
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16 04. POJĘCIA I SĄDY. INTELEKCJA. - MoŜemy sobie coś przedstawić oglądowo, 
naocznie, i nieoglądowo, czysto myślowo. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z 
wyobraŜeniem sobie czegoś, w drugim z pojęciowym przedstawieniem, z pojęciem 
czegoś. Na przykład mogę sobie myślowo uprzytomnić, na czym polega róŜnica między 
figurą o stu kątach i figurą o dwustu kątach, chociaŜ nie mogę sobie wyobrazić ani tych 
figur, ani róŜnicy między nimi. RównieŜ myślowe ujęcie (zrozumienie) sensu jakichś 
wyraŜeń językowych ma charakter przedstawienia pojęciowego. 

P o j ę c i e  odnosi się do swego przedmiotu nienaocznie i ogólnie. Jeśli jakieś 
pojęcie dotyczy przedmiotu jednostkowego, konkretnego, to ujmuje go abstrakcyjnie, 
pod kątem określonych cech. Abstrakcyjne ujęcie przedmiotu w pojęciu powoduje, iŜ 
treść pojęcia moŜna odnieść i do innych przedmiotów tej samej klasy czy tego samego 
gatunku, do przedmiotów takich samych pod wyróŜnionym względem. Jeśli ujęciom 
pojęciowym towarzyszą jakieś wyobraŜenia, nie wchodzą one w strukturę danych pojęć. 
Odpowiednikiem pojęcia (przedstawienia myślowego czegoś) w języku jest nazwa lub 
wyraŜenie nazwo-we; stąd określa się teŜ pojęcie jako znaczenie nazwy w danym języku. 
Nazwa nazywa lub oznacza (desygnuje) przedmiot (desygnat); zbiór wszystkich 
desygnatów nazwy to zakres lub denotacja nazwy. 
Świadomość poznająca moŜe w rozmaity sposób odnosić się do swego przedmiotu. 

Między innymi, oprócz odniesienia przedstawieniowego występuje odniesienie 
sadzeniowe czy sądowe. Istotę jego upatruje się w momencie stwierdzenia zachodzenia 
lub niezachodzenia czegoś, w momencie zwanym asercją (która moŜe być pozytywną 
afirmacją albo odrzucającą lub przekreślającą coś negacją). Dzięki momentowi 
stwierdzenia, asercji, sąd jest bądź prawdziwy, bądź fałszywy. Nie moŜemy tu wchodzić 
w dalszą analizę istoty sądu 7. Zaznaczyć jeszcze trzeba, iŜ moment asertywny występuje 
w pewien sposób takŜe w spostrzeŜeniach, jednak inaczej jest on spełniany w spostrzeŜe-
niu, a inaczej w sądzie (stąd nie moŜna spostrzeŜenia traktować jako zespołu 
przedstawień i sądów, jak chcą np. Brentano i szkoła lwowska). 

Nie wchodząc w bliŜszą charakterystykę odmian sądów, poprzestańmy na 
wyróŜnieniu kilku podstawowych ich typów. Sądy kategoryczne dzielimy na 
asertoryczne („Jan jest człowiekiem", „KaŜdy człowiek jest zwierzęciem rozumnym") i 
modalne; te ostatnie mogą być apodyktyczne, stwierdzające pewną konieczność („KaŜdy 
człowiek musi być zwierzęciem rozumnym") i problematyczne, stwierdzające pewną 
moŜliwość („KaŜdy człowiek moŜe nauczyć się 

67
 Zob. np. I n g a r d e n, Z teorii języka; E. G i 1 s o n, Byt i istota, 1963, rozdz. IX; L. 

G u m ań s k i ,  Elementy sądu i istnienie, 1961; A. B. S t ę p i e ń. Istnienie (czegoś) a pojecie i sąd, 
SPhCh 9 (1973) 1, 235-261. 
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matematyki"). Szczególną odmianą sądów kategorycznych są sądy egzystencjalne, które 
mogą mieć postać asertoryczną („Jan istnieje", „Człowiek istnieje"), apodyktyczną i 
problematyczną. Sądy warunkowe (hipotetyczne) mają postać tzw. okresu rzeczywistego 
(„Jeśli Jan jest człowiekiem, to Jan jest zwierzęciem rozumnym") lub tzw. okresu 
nierzeczywistego („Jeśliby ludzie nie umierali, to by... "); istnieją róŜne stanowiska na 
temat charakteru tego rodzaju sądów68. Odpowiednikami sądów w języku są rozmaitego 
typu zdania69. 

Tradycyjnie oprócz pojęciowego ujmowania czegoś oraz sądzenia (wydawania sądów) 
jako trzecią operację intelektualną wymieniano rozumowanie, czyli przechodzenie od 
jednych sądów do innych, uznawanie jednych zdań na podstawie innych, wnioskowanie, 
dowodzenie, rozwiązywanie problemów, a nawet wszelkie zestawianie i porównywanie, 
zwłaszcza pojęć (terminów) i sądów (zdań). To, co konstytuuje pewien myślowy 
przebieg jako rozumowanie, to nie samo następstwo faz (nie jest rozumowaniem czy 
dyskursem proces oglądania z róŜnych stron lub w róŜnych etapach ruchu jakiejś rzeczy), 
lecz ich wzajemne uporządkowanie i przyporządkowanie jakiemuś celowi, jakiejś funkcji. 
Dzięki temu kaŜda postać rozumowania mimo swej wielofazowości stanowi sensownie 
zwartą całość. Wydaje się, Ŝe ostatecznie rozumowanie sprowadza się do ciągu percepcji 
intelektualnych, Ŝe np. wnioskując dostrzegamy relację między sensami przesłanek a 
wniosku i to dostrzeŜenie ma charakter aktu percepcji czysto intelektualnej; ten punkt 
widzenia szczególnie akcentował Kartezjusz. 

Istnienie percepcji czysto intelektualnej (zwanej teŜ intuicją intelektualną) przyjmuje 
wielu filozofów. Wymieńmy tu przykładowo Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, 
wspomnianego dopiero co Kartezjusza czy fenomenologów (zachodzą róŜnice między ich 
poglądami). W tomizmie egzystencjalnym zwraca się uwagę na jej podstawową rolę 
zarówno w dochodzeniu do tzw. pierwszych zasad (toŜsamości, niesprzeczności, racji 
dostatecznej i innych.), w przeprowadzaniu rozwaŜań metafizycznych, jak i w 
bezpośrednim poznawaniu istnienia (w tym ostatnim wypadku intelekt jest funkcjonalnie 
związany ze zmysłami w tzw. rozumie szczegółowym); nazywa się ją i n t e 1 e k  c j ą. 
Dla fenomenologów 

 
 
 

68
 Dyskusję wywołuje zwłaszcza sprawa relacji między sensem okresu warunkowego w języku 

potocznym i w logice formalnej (pisali o tym m.in. R. Ingarden, 1. Dąmbska, K. Ajdukiewicz, Z. Czerwiński, 
L. Borkowski, J. Kotarbińska, J. J. Jadacki). 

  69
 Zdanie w sensie logicznym to wyraŜenie, które (przy svwym znaczeniu w danym języku) jest 

prawdziwe albo fałszywe. Dyskutuje się, czy zdaniami w tym sensie są rozmaite oceny, normy, rozkazy, takŜe 
zalecenia, Ŝyczenia, obietnice itp. Zob. np.: M. O s s o w s k a ,  Podstawy nauki o moralności, 19572; J. 
K a l i n o w s k i ,  Teoria poznania praktycznego, 1960; S. K a-m iń s k i ,  Zdania praktyczne a zdania 
teoretyczne, RF 18 (1970) 1, 79-88; A. I. B u c z e k, Ku określeniu charakteru związku między zdaniami 
teoretyczny/mi a praktycznymi, RF 23 (1975) 1, 31-45. 
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zasadniczą postacią percepcji intelektualnej jest ogląd ejdetyczny (Wesenschau), 
stanowiący bezpośrednie i naoczne (ma to być naoczność swoistego typu) poznanie 
zawartości idei, przygotowane przez operacje ideacji czy uzmienniania, 
nadbudowującą ogląd ejdetyczny nad aktami - szeroko pojętego - doświadczenia 
(spostrzeŜenia, ąuasi-spostrzeŜenia., przypomnienia, wyobraŜenia sobie czegoś lub 
oczekiwania)70; poniewaŜ - zdaniem fenomenologów - istniejące przedmioty dają się 
potraktować jako konkretyzacje odpowiednich idei, ogląd ejdetyczny i odwołująca 
się do niego analiza prowadzą do poznania istoty tych przedmiotów (niezaleŜnie od 
faktyczności ich istnienia). Percepcję czysto intelektualną moŜna określić 
najogólniej jako poznawcze ujęcie czegoś w jego sensie, toŜsamości czy 
takoŜsamości, relacji do czegoś, roli w pewnej całości, jako r o z u m i e n i e  
czegoś. Rezultatami percepcji czysto intelektualnej są np. twierdzenia: „ta sama 
płaszczyzna nie moŜe być zarazem cała czerwona i cała zielona", „barwy nie 
róŜnicują się pod względem stopnia słodyczy". 

16 05. DEFINICJE. - Zarówno przy uzyskiwaniu wiedzy o przedmiotach w bez-
pośrednim z nimi kontakcie, w ich analizie niejako w obliczu poznawanych 
przedmiotów, jak i ostatecznym formułowaniu i porządkowaniu wiedzy doniosłą rolę 
odgrywają definicje, określenia, dotyczące bądź poznawanych przedmiotów, bądź 
pojęć i terminów, którymi się posługujemy w poznawaniu71. Niekiedy definicje mają 
na celu uściślenie naszych narzędzi poznawczych, uniknięcie lub usunięcie 
nieporozumień między dyskutantami (między podmiotami poznającymi), niekiedy 
chodzi w nich o jednoznaczną charakterystykę jakiegoś przedmiotu, a nawet o ujęcie 
istoty czy umoŜliwienie zaklasyfikowania przedmiotu, umieszczenie go w pewnym 
schemacie. Definicje bywają umowami językowymi, propozycją zastąpienia jednego 
zwrotu innym (np. krótszym lub bardziej operatywnym), opatrzenia czegoś jakąś 
nazwą itp.; definicje bywają teŜ twierdzeniami o przedmiotach lub twierdzeniami o 
znaczeniu czy sposobie uŜycia jakiegoś wyraŜenia w danym języku. Oczywiście 
umowy nie są ani prawdziwe, ani fałszywe, mogą być jedynie celowe lub nie, 
dogodne lub niedogodne. Takie 
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Zob. wyŜej, 5 02, oraz R. I n g a r d e n, DąŜenia fenomenologów, w: t e n Ŝ e, Z badań nad filozofią 
współczesną, 1963, s. 269-279; t e nŜ e ,  U podstaw teorii poznania, 1971, § 26; t e nŜ e ,  Wstęp do 
fenomenologii Husserla, wykład siódmy; A. B. S t e p i e ń, Uwagi o Ingar-denowej koncepcji ontologii, RF 
20 (1972) 1, 5-14. 

71
  J. K o t a r b i ń s k a, Definicja, „Studia Logica" 2 (1955) 301-321; taŜ, Tak zwana definicja dejktyczna, 

w: Fragmenty filozoficzne, seria II, Warszawa 1959, s. 44-74; K. A j d u-k i e w i c z, Trzy pojęcia definicji, 
w: t e n Ŝ e, Język i poznanie, t. II, 269-307; T. C z e Ŝ o w-s k i, Filozofia na rozdroŜu, 1965, s. 19-40; S. 
K a m i ń s k i ,  Gergonne'a teoria definicji, Lublin 1958 (i inne prace tego autora z dziejów definicji); H. S 
t o n e r t, Definicje w naukach dedukcyjnych, Łódź 1959. 

123 



definicje nazywamy projektującymi (znaczenie czegoś w danym języku). Pozostałe - 
definicje realne i definicje sprawozdawcze (będące sprawozdaniem z zastanego stanu w 
języku) - mogą być prawdziwe lub fałszywe. Definicje, które projektują znaczenie 
pewnego wyraŜenia w powiązaniu z dotychczasowym sposobem jego uŜycia w języku, 
nazywamy definicjami regulującymi (znaczenie czegoś w języku). 

Definicja zbudowana jest z członu definiowanego (łac. definiendum), spójnika 
definicyjnego („jest to", „to tyle, co" itp.) i członu definiującego (łac. definiens). W 
definiendum moŜe wystąpić bądź tylko wyraŜenie definiowane (definicja wyraźna), bądź 
wyraŜenie złoŜone, którego częścią właściwą jest wyraŜenie definiowane (definicja 
kontekstowa). W definiensie nie moŜe wystąpić wyraŜenie definiowane (byłby to błąd 
idem per idem lub „błędne koło" w definiowaniu). Podstawowym warunkiem 
poprawności definicji jest jej adekwatność: zakresy obu jej członów powinny się 
pokrywać. Definicje typu „kwadrat jest to prostokąt równoboczny" lub „człowiek jest to 
zwierzę rozumne", a więc podające w definiensie rodzaj najbliŜszy (łac. genus proximum) 
i róŜnicę gatunkową (łac. differentia specifica) przedmiotu definiowanego, nazywają się 
definicjami klasycznymi. 

Definicja normalna to definicja ustalająca równość zakresów, toŜsamość sensów 
(synonimiczność) lub równowaŜność (pod względem wartości logicznej) członów 
definicji i dzięki temu pozwalająca wyeliminować w kaŜdym kontekście definiendum. 
Przykładem definicji nienormalnej jest definicja aksjomatyczna (określająca znaczenie 
danego terminu lub zwrotu przez układ twierdzeń, w których on występuje). Na ogół 
stawia się dla definicji postulat istnienia i jedyności (jej przedmiotu). 

Zachodzi znaczne zróŜnicowanie zarówno co do typów definicji, co do stosowanej 
terminologii, jak i co do poglądów na temat roli (róŜnych typów) definicji. (Oprócz 
powyŜszych występują takie określenia: definicja analityczna, syntetyczna, indukcyjna, 
rekurencyjna, cząstkowa, redukcyjna, operacyjna, ostensywna, dejktyczna, przez 
postulaty, przez abstrakcję, w uwikłaniu itd.). 

16 06. PODZIAŁ LOGICZNY. - Rozmaite funkcje poznawcze lub przypoznawcze pełni 
podział logiczny, a zwłaszcza jego złoŜona, wielostopniowa postać - klasyfikacja. Podział 
logiczny odróŜniamy od podziału fizycznego, który zachodzi wówczas, gdy np. tniemy 
jakiś przedmiot materialny na kawałki albo segregujemy (grupujemy) jakiś zbiór kamieni 
według wielkości lub koloru. OdróŜniamy teŜ podział logiczny od p a r t y c j i ,  czyli 
myślowego wyróŜnienia w pewnym przedmiocie indywidualnym jego części 
(przestrzennych bądź czasowych) lub własności. Podział logiczny jest operacją myślową 
dotyczącą bądź jakiegoś zbioru przedmiotów, bądź (odpowiadającego mu) pojęcia i 
polega na dobraniu 
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(wymienieniu) bądź podzbiorów danego zbioru, bądź pojęć podrzędnych 
(zakresowo) względem danego pojęcia72. Podziału logicznego dokonujemy dzieląc 
np. liczby całkowite na parzyste i nieparzyste. Całość dzieloną traktujemy jako 
rodzaj, człony podziału jako jego gatunki. 

Podział poprawny to podział adekwatny i rozłączny. 
Podział logiczny jest adekwatny, gdy suma zakresów członów podziału równa 

się zakresowi całości dzielonej. Podział logiczny jest rozłączny, gdy zakresy 
członów podziału wykluczają się nawzajem. 

Podział winien przebiegać według jakiejś zasady (kryterium podziału). Na 
przykład obierając jako zasadę płeć moŜna podzielić ludzi na męŜczyzn i kobiety. 
Szczególnym przypadkiem podziału jest podział dychotomiczny (grec. 8i%a = na 
dwoje), przeprowadzony ze względu na posiadanie lub nieposiadanie pewnej cechy. 
Na przykład dychotomiczny jest podział trójkątów na równoboczne i 
nierównoboczne. Podziały dychotomiczne są zawsze adekwatne i rozłączne. 

Jeśli przynajmniej jeden z członów danego podziału poddajemy nowemu 
podziałowi, otrzymujemy k l a s y f i k a c ję .  Rozmaite typy klasyfikacji 
mogą odgrywać waŜne role poznawcze73. 

16 07. TYPY ROZUMOWAŃ. - Szeroko pojęte rozumowanie to jakakolwiek ope-
racja myślowa, a w szczególności operacja polegająca na uznawaniu jednych sądów 
(zdań) na podstawie innych, na dobieraniu racji lub następstw dla danych sądów, na 
rozwiązywaniu zagadnień (znajdowaniu odpowiedzi na pytania). Istnieją rozmaite 
klasyfikacje rozumowań i zachodzi duŜa rozbieŜność w terminologii74. Na przykład 
jedni wnioskowaniem nazywają kaŜdą operację uznania jakiegoś zdania na 
podstawie innych, drudzy zawęŜają ten termin, np. do rozumowania, w którym od 
(uznanych) zdań przechodzi się do ich (logicznych) następstw. Przez dowodzenie 
jedni rozumieją jakiekolwiek poszukiwanie racji dla danego zdania, inni natomiast 
odnoszą ten termin tylko do rozumowania, w którym dane zdanie logicznie 
(dedukcyjnie) wynika z uznanych wcześniej 
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 Zob. np. T. C z e Ŝ o w s k i, Główne zasady nauk filozoficznych, 19593, s. 97-103. 
73

 Zob. np. T. P a w t o w s k i, Z metodologii nauk przyrodniczych, 1959; T. W ó j c i k, Zarys teorii 
klasyfikacji, Warszawa 1965. Od klasyfikacji naleŜy odróŜnić t y p o l o g i z a c ję  (opis typologiczny 
niektórzy traktują jako odmianę opisu szeregującego). Zob. np. W. T a t a r-k i e w i c z, Nauki nomologiczne a 
typologiczne, w: t e n Ŝ e, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, Warszawa 1971, s. 53-62; T. 
C z e Ŝ o w s k i ,  Logika, Warszawa 19682, s. 166. 
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 W literaturze polskiej wystąpili w tej sprawie ze swoimi klasyfikacjami i propozycjami 

terminologicznymi J. Łukasiewicz, J. Salamucha, T. CzeŜowski, K. Ajdukiewicz. Zob. np. hasto Klasyfikacja 
rozumowań, w: Mała Encyklopedia Logiki, 19882, s. 83-85; S. K a m iń s k i ,  O klasyfikacji rozumowań, 
„Summarium" 10 (1981) 381-396; J. W o 1 e ń s k i, Klasyfikacje rozumowań, „Edukacja Filozoficzna" 5 
(1988) 23-51. 
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(pewnych) racji. Jako nazwy odmian rozumowania (wnioskowania) występują teŜ takie 
terminy, jak sprawdzenie, wyjaśnienie (tłumaczenie), regresja, progresja itd. 

Rozumowania jako wnioskowania, czyli uznawania jednych sądów (zdań) na 
podstawie innych, dzieli się na wnioskowania niezawodne (dedukcyjne) i nie-
niezawodne (uprawdopodobniające); jako trzecią grupę moŜna wymienić rozumowania 
niekonkludujące, czyli niepoprawne. Wnioskowanie niezawodne to wnioskowanie, 
którego forma (struktura) gwarantuje prawdziwość wniosku (następstwa) przy 
prawdziwości przesłanek (racji), a więc które przebiega według jakiegoś prawa 
logicznego. Wnioskowanie uprawdopodobniające to wnioskowanie, którego forma nie 
gwarantuje prawdziwości wniosku przy prawdziwości przesłanek, lecz tylko 
uprawdopodobnienie lub zwiększenie prawdopodobieństwa wniosku. Przykładami 
wnioskowania nieniezawodnego są: wnioskowanie redukcyjne, indukcja niezupełna, 
wnioskowanie przez analogię, wnioskowanie statystyczne. Istnieją próby zbudowania 
logiki wnioskowań niededukcyjnych lub sprowadzenia przynajmniej niektórych ich 
postaci do dedukcji. 

Zaznaczmy jeszcze, Ŝe wnioskowanie redukcyjne to wnioskowanie, w którym z 
przesłanki wniosek logicznie nie wynika, natomiast z wniosku logicznie (enty-
mematycznie) wynika przesłanka. Występuje ono wtedy, gdy dla danego następstwa 
szukamy odpowiedniej racji i tych racji moŜe być więcej niŜ jedna. Gdyby się okazało, Ŝe 
dla określonego następstwa istnieje (moŜliwa jest) tylko jedna racja, wówczas redukcja 
przeszłaby w dedukcję. W filozofii klasycznie pojętej poszukuje się - w zasadzie - 
jedynej (koniecznej, ostatecznej) racji znanego' - np. danego empirycznie - następstwa. 
Przykładem wnioskowania redukcyjnego pierwszego typu byłoby rozumowanie, w 
którym na podstawie zdania „ulica jest mokra" uznaje się - jako rację - zdanie „padał lub 
pada deszcz". Przykładem wnioskowania redukcyjnego drugiego typu byłoby 
rozumowanie, w którym na podstawie zdania „empirycznie dane przedmioty istnieją nie 
dzięki sobie" uznajemy zdanie „istnieje przedmiot (inny niŜ empirycznie dany, istniejący 
dzięki sobie), dzięki któremu istnieją byty nie istniejące dzięki sobie". Przy przyjęciu 
dodatkowych przesłanek (np. „to, co nie istnieje dzięki sobie, istnieje dzięki czemuś 
zewnętrznemu", „w uwarunkowaniu istnienia nie moŜna przyjąć ciągu w 
nieskończoność") owa redukcja przechodzi w dedukcję. 

Wnioskowanie jest poprawne materialnie, jeśli jego przesłanki są prawdziwe. 
Wnioskowanie jest poprawne formalnie, jeśli w nim z przesłanek wynika logicznie 
(według jakiegoś prawa logiki) wniosek. Jeśli „prawo logiki" będziemy tu rozumieć - jak 
chcą niektórzy - jako tezę (lub opartą na niej regułę) logiki dedukcji, czyli klasycznego 
rachunku logicznego (zob. s. 61-62), wówczas niepoprawnymi formalnie byłyby 
wszystkie wnioskowania, w których wniosek wy- 
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nika z przesłanek na podstawie powiązań treściowych (sensu) przesłanek i wniosku, oraz 
wszystkie wnioskowania tylko uprawdopodobniające wniosek. 

Wnioskowanie entymematyczne (grec. έν ϋύµφ) = w umyśle) lub enty-m e m a t to 
wnioskowanie o domyślnie przyjętych (załoŜonych) przesłankach, wnioskowanie, w 
którym nie wymieniono wszystkich przesłanek potrzebnych do tego, Ŝeby wniosek 
logicznie (tzn. według jakiejś reguły opartej na prawie logicznym) wynikał. Stosowanie 
entymematów moŜe ukrywać róŜne błędy wnioskowania, np. błędne koło, polegające na 
tym, iŜ wśród przesłanek znajduje się wniosek. 

Wnioskowanie jest sposobem pośredniego uzasadnienia jakiegoś sądu. Odgrywające 
tę rolę wnioskowanie popełnia błąd petitio principii (łac. = Ŝądanie początku), gdy 
wychodzi od nie uzasadnionych lub nieodpowiednio uzasadnionych przesłanek. 
Szczególnymi przypadkami tego błędu są ciąg w nieskończoność oraz błędne koło w 
uzasadnieniu (w dowodzeniu). 

16 08. UZASADNIENIE. - Uzasadnić jakieś poznanie to podać rację jego rzetelności lub 
wiarygodności, okazać, Ŝe coś jest racją. Uzasadnianie to czynność okazywania racji 
(ktoś uzasadnia poznanie). Uzasadnienie to racja lub stosunek zachodzący między racją a 
poznaniem (coś uzasadnia poznanie)75. 

Uzasadnienie dotyczy poznania w jego funkcji informatora. Chodzi o rację jego 
prawdziwości (jest tak a tak, jak poznanie ujawnia lub stwierdza) lub uznania jego 
prawdziwości (naleŜy lub wolno przyjąć, Ŝe jest tak a tak, jak poznanie ujawnia lub 
stwierdza). Trzeba odróŜnić sprawę uzasadnienia sądu i sprawę uzasadnienia 
bezpośredniego poznania. 

Racją uznania jakiegoś sądu (racją stwierdzenia, Ŝe p) moŜe być uznanie innego sądu 
(np. stwierdzenie, Ŝe r) oraz sądu: jeŜeli r to p. Racją uznania sądu p moŜe być teŜ jakieś 
poznanie bezpośrednie, którego ów sąd jest rezultatem lub protokołem. Sąd jest 
uzasadniony pośrednio, jeśli jego racją są inne sądy. Sąd jest uzasadniony bezpośrednio, 
jeśli jego racją nie jest sąd, lecz (wyłącznie) poznanie bezpośrednie, w którym 
uzyskujemy informację o sytuacji przedmiotowej stwierdzonej przez dany (uzasadniany) 
sąd. I tak sąd spostrzeŜeniowy jest uzasadniony bezpośrednio przez spostrzeŜenie jako 
czynność poznawczą ujawniającą (wprost i naocznie) stan rzeczy (jego zachodzenie) 
stwierdzony w tym sądzie. 

JeŜeli sądy znajdują swoje ostateczne uprawomocnienie w bezpośrednim poznaniu 
(pomijamy tu uprawomocnienie przez konwencję lub decyzję), to nasuwa 

75 
Z bogatej literatury na ten temat zob. K. A j d u k i e w ic z ,  Zagadnienie uzasadniania 

(przypis 22) oraz artykuły w „Studia Logica" 13 (1962). 
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się pytanie: czy i w jakim sensie moŜna mówić o uzasadnieniu (poznawczym, nie 
ontycznym) samego bezpośredniego poznania? OtóŜ wydaje się, Ŝe: 

Wszelkie bezpośrednie poznanie pretenduje do roli informatora z racji tego, czym ono 
jest jako takie, a nie inne przeŜycie. Na przykład spostrzeŜenie pozostanie spostrzeŜeniem 
(czyli będzie wprost i naocznie ujawniało pewien realny stan rzeczy) niezaleŜnie od tego, 
czy będziemy powątpiewać w jego rzetelność lub wierność. Inne spostrzeŜenia mogą 
uzupełnić informacje uzyskane w danym spostrzeŜeniu, nie mogą jednak - same przez się 
- ich uchylić. Dopiero zajmując poziom metapoznawczy i dokonując odpowiednich 
rozumowań, moŜemy sformułować zagadnienie wiarygodności (czy innej cechy) pozna-
nia bezpośredniego i rozwaŜać jej uzasadnienie (czy uzasadnienie jej uznania). Wtedy 
jednak nie modyfikujemy roli poznawczej samego bezpośredniego poznania ani nie 
dostarczamy przesłanek, z których uzyskana przez nie informacja wynikałaby, lecz tylko 
badamy powody ewentualnego powątpiewania w jego wartość i rozpoznajemy 
wiarygodność analizowanego poznania (zdobywając dodatkową samoświadomość jego 
charakteru). 

Uzasadnienie (racja prawdziwości lub uznania prawdziwości) jakiegoś poznania musi 
spełniać pewne warunki, Ŝeby było odpowiednio sprawne. Najczęściej mówi się w 
związku z tym o warunku obiektywności i warunku niezawodności. Uzasadnienie jest 
obiektywne (przy jednym ze znaczeń tego słowa) wtedy, gdy R jest racją poznania P ze 
względu na stosunek zachodzący między R a P, a nie ze względu na to, kto komu i w 
jakich okolicznościach uzasadnia to poznanie. Uzasadnienie obiektywne jest 
nieprzypadkowo ogólnie waŜne (tzn. obowiązujące dla kaŜdego podmiotu poznającego). 
AŜeby było ogólnie stosowalne, musi być intersubiektywnie dostępne i powtarzalne. 
Zyskuje wtedy własność intersubiektywnej kontrolowalności. 

Przy sprawie niezawodności uzasadnienia warto odróŜnić niezawodność zasadniczą 
od niezawodności całkowitej. Niezawodność zasadnicza to niezawodność płynąca ze 
struktury danego zabiegu poznawczego, zagwarantowana niejako przez samą istotę 
wchodzącego w grę poznania. PoniewaŜ poznanie ludzkie dokonuje się w czasie i 
podlega rozmaitym przypadkowym czynnikom, trudno mówić o jego niezawodności 
całkowitej, tzn. takiej, która wyklucza zachodzenie faktycznych, przypadkowych 
pomyłek. 

16 09. STAWIANIE PYTAŃ. - Jak słusznie pisze I. Dąmbska, „[...] od pytań 
zadawanych sobie lub otoczeniu zaczyna się czynne poznawanie rzeczywistości, pytanie 
więc jest istotnym składnikiem badania, poszukiwania". Wiedza rozwija się przez 
formułowanie i stawianie pytań oraz szukanie na nie właściwych i prawdziwych 
odpowiedzi, przez - inaczej mówiąc - rozwiązywanie czy rozstrzyganie zagadnień 
(problemów). 
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RozróŜnijmy: 1) świadomą czynność zadania (postawienia) pytania, akt zapytywania, 
2) wytwór i językową wypowiedź aktu, mianowicie zdanie pytajne, 3) samo znaczenie 
pytania jako wytworu (zdania pytajnego), czyli formułowane w pytaniu zagadnienie (z 
grecka - problemat czy problem, z łacińska -kwestia). 

W kaŜdym składnie, sensownie zbudowanym (sformułowanym) pytaniu znajdujemy 
taką czy inną partykułę pytajną oraz wyraŜenie równokształtne ze zdaniem lub z 
fragmentem zdania w sensie logicznym. W pytaniu np. „czy poznanie istnieje?" mamy 
partykułę pytajną „czy...?" oraz wyraŜenie równokształtne zdaniu „poznanie istnieje". 

Wśród rozmaitych rodzajów pytań wyróŜniamy: 1) p y t a n i a  roz-
s t r z y g n i ę c i a ,  a więc pytania typu: „czy poznanie istnieje?", „czy Kolumb 
odkrył Amerykę? ", 2) p y t a n i a  d o p e ł n i e n i a ,  a więc pytania typu: „co 
poznajemy? ", „kiedy Kolumb odkrył Amerykę? ", „w jaki sposób Kolumb odkrył 
Amerykę? ", pytania o przyczynę, cel itp. 3) p y t a n i a  a l t e r n a t y w n e ,  a 
więc pytania typu: „czy zmysły, czy rozum są źródłem naszej wiedzy?", 4) 
p y t a n i a  w y b o r u  (preferencji), a więc pytania typu: „który z filmów 
Felliniego jest najwybitniejszy?", „który (które) z filmów Felliniego jest (są) 
arcydziełem?", „który z twoich garniturów nałoŜysz dziś wieczorem?" W kaŜdym typie 
tych pytań mogą wystąpić p y t a n i a  e g z y s t e n c j a l n e  (tzn. pytania 
dotyczące wprost istnienia czegoś) i pytania nieegzystencjalne (rzeczowe), a wśród tych 
ostatnich p y t a n i a  e s e n c j a l n e  (pytania o istotę czegoś). 

Pytania naleŜy odróŜnić od wyraŜeń, które mają postać pytań, lecz co do sensu są 
zdaniami innego rodzaju, np. pytania retoryczne. Poza tym moŜna podzielić pytania na 
wiedzotwórcze (w sensie ścisłym) i pytania niewiedzo-twórcze, jak pytania dydaktyczne 
sprawdzające, dydaktyczne naprowadzające czy pytania stawiane nie na serio, np. w 
zabawie. 

P y t a n i a  w i e d z o t w ó r c z e  to pytania stawiane celem uzyskania jakiejś 
wiedzy o przedmiocie pytania. Motywem postawienia takich pytań moŜe być 
stwierdzenie jakiejś niewiedzy, niepewność czy wątpliwość itp. 

W kaŜdym pytaniu są jakieś wiadome i niewiadome, kaŜde pytanie wiedzie ze sobą 
jakieś załoŜenia. Wiadome to znaczenia pojęć i układu pojęć składających się na sens 
pytania. W pytaniu np. „czy poznanie istnieje?" wiadomymi są: sens „poznania", 
„istnienia" i układu tych terminów w pytaniu, niewiadomą natomiast faktyczne istnienie 
poznania (to, czy poznanie istnieje), załoŜeniem zaś zdanie „poznanie istnieje albo nie 
istnieje". 

Pytania mogą mieć fałszywe załoŜenia (np. pytania: „ile dzieci miał Kopernik?", „czy 
przestałeś bić swoją matkę?"), prowadzić do pochopnej obiektywizacji czyichś 
nieuzasadnionych wątpliwości, wyznaczać niewłaściwy kierunek 
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badaniom, obarczyć naukę pozornymi problemami. Dlatego teŜ - podobnie jak 
warunkiem uznawania twierdzeń w nauce jest ich poprawne sformułowanie, 
prawdziwość i odpowiednie uzasadnienie - warunkiem postawienia pytań w nauce jest 
ich poprawność, trafność i zasadność. 

P y t a n i e  p o p r a w n e  to pytanie sensowne i jednoznaczne. Inaczej 
mówiąc: pytanie mieszczące się w ramach słownika i składni danego języka, 
sformułowane - za pomocą słów o jednoznacznym w uŜywanym kontekście rozumieniu - 
w ten sposób, Ŝe wiadomo, co jest wiadomą, a co niewiadomą tego pytania. 

P y t a n i e  t r a f n e  (niektórzy mówią: właściwe, słuszne) to pytanie, którego 
wszystkie załoŜenia są prawdziwe. 

P y t a n i e  z a s a d n e  to pytanie, które ma co najmniej dwie sensowne 
odpowiedzi, a takŜe dostateczną (pozytywną) rację swego postawienia w nauce w postaci 
umotywowanej wątpliwości. 

Pytanie jest r o z s t r z y g a l n e ,  jeśli istnieje efektywny (tzn. realizowalny w 
skończonej liczbie określonych czynności poznawczych) sposób wykazania 
prawdziwości jednej z sensownych odpowiedzi na to pytanie. Istnienie pytań 
poprawnych, trafnych i zasadnych, a zarazem nierozstrzygalnych świadczyłoby o 
granicach naszego racjonalnego (naukowego) poznania76. 

§ 17. SPORY O ŹRÓDŁA POZNANIA  

17 00. Dwa zasadnicze spory dotyczące źródeł poznania ludzkiego to spór 
między aposterioryzmem a aprioryzmem i spór między racjonalizmem a 
irracjonalizmem. Pierwszy to spór o ilość rodzajów czynności 
poznawczych, a zwłaszcza rodzajów bezpośredniego poznania, o 
powiązania między nimi (ze względu na spełniane funkcje poznawcze), a 
zwłaszcza o pozycję doświadczenia. Drugi to spór o kierowniczą rolę 
rozumu (poznania intelektualnego) w naszym poznaniu. 

Oprócz tych toczą się spory dotyczące poszczególnych źródeł poznania; 
np. w związku ze spostrzeŜeniem zmysłowym (zewnętrz- 

76 Do pionierów teorii pytań naleŜą R. Ingarden i K. Ajdukiewicz. Następnie tą dziedziną 
zajmowali się u nas: I. Dąmbska, L. Koj, T. Kubiński, J. Giedymin, W. Marciszewski, A. Wiśniewski i 
inni. Warunek zasadności pytania sformułowano w: A. S t ę p i e ń, Charakterystyka metodologiczna 
teorii poznania, ZN KUL 1 (1958) 2, 43-55. 
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nym) występuje spór o przedmiot tego spostrzeŜenia (między pre-
zentacjonizmem a reprezentacjonizmem) i spór o charakter tego spostrzeŜenia 
(między sensualizmem a intelektualizmem). 

17 01. APOSTERIORYZM A APRIORYZM. - Aposterioryzm, czyli empiryzm 
teoriopoznawczy, akcentuje rolę doświadczenia w naszym poznaniu. WaŜne w tej 
sprawie jest to, jak pojmuje się doświadczenie (zob. wyŜej, 16 03). Aposterioryzm 
skrajny głosi, Ŝe wszelka wiedza wartościowa ma charakter empiryczny, oparta jest na 
doświadczeniu. Spośród róŜnych odmian aposterioryzmu skrajnego wymieńmy 
sensualizm (teoriopoznawczy), stanowisko, według którego jedynym źródłem poznania 
jest spostrzeŜenie zmysłowe. Aposterioryzm umiarkowany ma dwie odmiany. Według 
jednej oprócz wiedzy empirycznej istnieje wprawdzie wiedza intelektualna, polega ona 
jednak tylko na rejestracji i zestawieniu tego, co empirycznie dane, nie wychodzi poza 
porządkowanie i werbalizację wiedzy empirycznej. Druga odmiana jako jedyne 
pozaempiryczne (niezaleŜne od doświadczenia) źródło poznania przyjmuje język. 
Mianowicie uŜywany język, sens i struktura jego wyraŜeń wyznaczają uznanie lub 
odrzucenie pewnych zdań. Są to zdania analityczne. Na przykład w języku polskim 
zdaniem analitycznie prawdziwym (tzn. uznanym wyłącznie na podstawie znajomości re-
guł tego języka) jest zdanie „jeśli Jan jest młodszy od Piotra, to Piotr jest starszy od 
Jana", a zdaniem analitycznie fałszywym jest zdanie „kawaler to męŜczyzna Ŝonaty". 
Aposterioryzm umiarkowany logikę i matematykę bądź uwaŜa za zbiór uogólnień 
empirycznych (jak aposterioryzm skrajny), bądź traktuje jako wiedzę czysto analityczną, 
wyznaczoną przez przyjęte konwencje językowe. 

Aprioryzm umiarkowany przyjmuje, Ŝe istnieje wiedza wartościowa (rzeczowa, a nie 
czysto analityczna) niezaleŜna od doświadczenia, natomiast aprioryzm skrajny głosi, Ŝe 
wartościową wiedzą jest jedynie wiedza niezaleŜna od doświadczenia. Rozmaicie 
pojmowano ową rzeczową (syntetyczną) wiedzę nieempiryczną: bądź jako percepcję lub 
spekulację czysto intelektualną, bądź jako projekcję struktury poznającego (tak w 
kantyzmie), bądź jako pozaintelektualną intuicję (jak u H. Bergsona). 

Od sporu teoriopoznawczego (zwanego teŜ metodologicznym, chociaŜ niektórzy 
odróŜniają teoriopoznawczą i metodologiczną wersję sporu) naleŜy odróŜnić spór 
psychologiczny, dotyczący genezy i mechanizmu nabywania wiedzy. Na przykład 
aprioryzm teoriopoznawczy moŜe iść w parze z empiryzmem genetycznym. 

To, czy pewne stanowiska (np. tomizmu lub fenomenologii) zinterpretuje się jako 
aposterioryzm umiarkowany czy aprioryzm umiarkowany, zaleŜy w znacznym stopniu od 
operowania szerokim lub wąskim pojęciem doświadczenia. W kaŜdym razie nie do 
utrzymania jest ani aposterioryzm skrajny (trudno np. 
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prawa logiki czy matematyki traktować jako indukcyjne uogólnienia, podlegające 
empirycznemu obaleniu), ani aprioryzm skrajny (nie moŜna twierdzić, iŜ doświadczenie 
pozbawione jest całkowicie wartości informowania o czymś)77. 

17 02. RACJONALIZM A IRRACJONALIZM. - Racjonalizm teoriopoznawczy (zwany 
niekiedy antyirracjonalizmem) głosi, iŜ rozum (poznanie intelektualne) odgrywa rolę 
ostatecznej instancji w ocenie wartości naszego poznania i z tego powodu stanowi 
czynnik decydujący, organizujący poznanie ludzkie. Intelekt (rozum) nadaje się do tego, 
poniewaŜ 1° jest samozwrotny (refleksywny), potrafi sam siebie zanalizować i 
ewentualnie skorygować, 2° ma zdolność odróŜnienia między tym, co zmienne, 
przypadkowe, a tym, co stałe, istotne w przedmiocie poznawanym. Racjonalizm nie jest 
ani antyempiryzmem, ani antyintuicjonizmem; wymaga jedynie od kaŜdego poznania, 
Ŝeby spełniało optymalne -w skali ludzkiej - warunki uzyskiwania rzetelnej informacji o 
poznawanych przedmiotach. Rozum konstruuje ideał poznania racjonalnego 
(naukowego) jako poznania intersubiektywnie (międzypodmiotowo) komunikatywnego i 
kontrolo-walnego. 

Irracjonalizm - negacja racjonalizmu - nie musi być antyracjonalizmem. Głosi on: 1) 
poznanie racjonalne ma ograniczone zastosowanie, nie dotyczy pewnych dziedzin czy 
stron rzeczywistości, lub 2) poznanie pozaracjonalne jest bardziej zgodne z 
rzeczywistością niŜ racjonalne, sięga głębiej w jej naturę (H. Bergson) lub 3) u podstaw 
ludzkiego poznania lub jego pewności leŜą motywy i czynniki pozaracjonalne, 
emocjonalno-wolitywne (np. zaufanie według ks. F. Sawickiego). 

Racjonalizm następująco odpiera te postacie irracjonalizmu: Ad 1) Mamy tu od 
czynienia z nieporozumieniem. Wprawdzie pewne dziedziny czy strony rzeczywistości są 
dla nas poznawczo nieprzejrzyste, a w naszym Ŝyciu psychicznym występują takie 
czynniki, jak popędy czy instynkty, jednakŜe o tym wszystkim moŜemy się dowiedzieć 
nie inaczej, jak tylko spełniając odpowiednie zabiegi poznawcze. Ad 2) Bergson 
przeprowadził krytykę poznania intelektualnego jako poznania dyktowanego względami 
praktycznymi, zniekształcającego ujmowaną rzeczywistość, która jest ciągłym, twórczym 
strumieniem Ŝycia, róŜnorodnym w swej zawartości, wymykającym się 
powierzchniowym schematom pojęciowo-werbalnym. Tymczasem bliŜsza analiza tej 
krytyki pokazuje, iŜ ma ona charakter intelektualny i świadczy o tym, Ŝe rozum potrafi 
sam siebie badać i korygować. Ad 3) Ta wersja irracjonalizmu oparta jest na wątpieniu 

77 
Od czasu ogłoszenia w r. 1951 przez W. V. O. Quine'a artykułu Dwa dogmaty empiryzmu 

dyskutuje się zachodzenie ostrej granicy między zdaniami empirycznymi (syntetycznymi) a zdaniami 
analitycznymi. Zob. np. E. P o z n a ń s k i, Spór o analityczność, SF 1960, 4, 119-146. 
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w wartość poznania ludzkiego. Nie neguje się tu przedmiotowej oczywistości 
podstawowych zasad i stwierdzeń intelektu, lecz powtarza hipotezę Kartezjusza o 
ewentualnym potęŜnym a złośliwym demonie, który moŜe wprowadzać nas w błąd. Tak 
umotywowane wątpienie jest bezzasadne poznawczo lub prowadzi do zasadniczej zmiany 
pojęcia poznania. Uchyla bowiem dane doświadczenia, pierwotne zróŜnicowanie między 
czynnościami poznawczymi i niepoznawczymi na rzecz sytuacji skonstruowanej, 
pomyślanej tylko. Odrzuca bezpośrednio dane fakty na podstawie przedstawionej 
moŜliwości. 

Od teoriopoznawczego sporu o pozycję intelektu naleŜy odróŜnić spór psychologiczny 
(dotyczący udziału rozumu w genezie i mechanizmie nabywania wiedzy) oraz spór 
metafizyczny (dotyczący racjonalności samego bytu). Zresztą termin „racjonalizm" ma 
szereg rozmaitych znaczeń. 

§ 18. SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA 

18 00. Jednym z podstawowych sporów filozoficznych jest spór między 
realizmem a idealizmem o przedmiot (zakres, granice) poznania, o 
poznawalność tego, co istnieje. Odgrywa on centralną rolę w filozofii 
nowoŜytnej, częściowo i we współczesnej. Pamiętać przy tym naleŜy o 
wielości znaczeń terminów „realizm" i „idealizm". 

18 01. DWIE WERSJE SPORU: METAFIZYCZNA I TEORIOPOZNAWCZA. - WyróŜnia się 
spór o to, czy istnieje byt niezaleŜny od świadomości poznającej (lub inaczej formułując: 
w jaki sposób istnieją przedmioty naszego poznania?), oraz spór o to, co poznajemy (co 
jest przedmiotem naszego poznania), a w szczególności: czy poznajemy przedmioty 
niezaleŜne od świadomości poznającej? Przy rozpatrywaniu tych sporów naleŜy - między 
innymi - odróŜnić między zewnętrznoscią (transcendencją strukturalną) a niezaleŜnością 
(transcendencją radykalną) przedmiotów poznania. W marksizmie idealizm 
(metafizyczny) utoŜsamia się ze spirytualizmem i przeciwstawia materializmowi. Inni 
odróŜniają realizm i idealizm metafizyczny i teoriopoznawczy. Są i tacy, którzy realizm i 
idealizm teoriopoznawczy traktują jako szczegółowe postaci stanowisk w sprawie 
poznawalności prawdy (agnostycyzm, sceptycyzm, dogmatyzm). 

Trzeba tu zaznaczyć, Ŝe w filozofii europejskiej termin „idea" ma zasadniczo dwa 
znaczenia. Przy pierwszym - oznacza przedmiot swoistego typu, ogół obiektywnie (co nie 
znaczy, Ŝe realnie) istniejący; tak jest u Platona i fenome- 
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nologów. Przy drugim - rozpowszechnionym od czasów Kartezjusza i empirystów 
brytyjskich - oznacza przedstawienie (czegoś), a nawet wszelkie przeŜycie świadome. Z 
tym Ŝe uŜywający tego terminu w drugi sposób często nie odróŜniali (wyraźnie) aktu 
świadomości (np. aktu przedstawienia) od jego treści i przedmiotu (stąd sławną tezę G. 
Berkeleya „esse = percipi" moŜna interpretować bądź jako utoŜsamienie istnienia 
przedmiotu z byciem treścią aktu świadomości, bądź jako utoŜsamienie istnienia 
przedmiotu z byciem przedmiotem - intencjonalnym korelatem, wytworem - aktu). 
Podstawowe rozróŜnienia w tej sprawie ustalono dopiero na przełomie XIX i XX w., 
głównie dzięki K. Twardowskiemu i innym brentanistom. 

Realizm i idealizm mogą być formułowane jako stanowiska dotyczące wszelkiego bytu 
(lub jego poznania) albo jako stanowiska dotyczące pewnych dziedzin czy kategorii bytu 
(i poznania). 

Realizm metafizyczny głosi istnienie bytu niezaleŜnego od świadomości poznającej 
(przy czym byt taki to niekoniecznie byt realny!). Idealizm metafizyczny temu zaprzecza. 
Realizm teoriopoznawczy głosi, Ŝe byt obiektywnie istniejący jest poznawalny (co do 
swego istnienia i co najmniej niektórych własności) lub - inaczej formułując - Ŝe 
poznajemy byt niezaleŜny od naszego poznania (od naszej świadomości). Idealizm 
teoriopoznawczy - negacja realizmu - bądź twierdzi, Ŝe poznajemy tylko własną 
świadomość (strumień świadomości) i jej zawartość (idealizm immanentny), bądź 
twierdzi, Ŝe poznajemy tylko wytwory, konstrukty naszej świadomości (idealizm 
transcendentalny)78. BliŜszego określenia wymaga tu słowo „zaleŜny". 

Z idealizmem wiąŜe się s o l i p s y z m .  Solipsyzm metafizyczny głosi, Ŝe istnieje 
tylko jeden byt, mianowicie podmiot poznający, właśnie aktualnie filozofujące „ja". 
MoŜe przy tym być solipsyzm substancji („ja" jako przedmiot trwający w czasie), 
solipsyzm strumienia świadomości oraz solipsyzm chwili, aktualnie zachodzącego 
przeŜycia. Solipsyzm teoriopoznawczy głosi, iŜ poznawalny jest tylko jeden byt, 
mianowicie podmiot poznający: aktualnie filozofujące lub przynaleŜne do mojego 
strumienia świadomości „ja". NaleŜy uwzględnić róŜnicę między solipsyzmem jako 
stanowiskiem a solipsyzmem jako zabiegiem metodycznym, jako punktem wyjścia 
rozwaŜań teoriopoznawczych (R. Descartes, R. Carnap). E. Husserl uwaŜał, Ŝe 
poznawany przez nas świat realny jest 

78
 Idealizm transcendentalny moŜe być rozumiany dwojako. Raz tak, Ŝe stwierdza pochodność 

(zaleŜność) tego, co poznawane, od świadomości, nie utoŜsamiając przy tym tej aktywności świadomości 
z samym poznaniem. Drugi raz tak, Ŝe stwierdza zaleŜność tego, co poznawane, od samego poznania; w 
ten sposób neguje on róŜnice między poznawczym a niepoznawczym (wytwórczym) odnoszeniem się 
świadomości do czegoś. Tak czy inaczej, musi to być idealizm ograniczony (nie podwaŜający 
poznawczości kaŜdego poznania), skoro jego teza odgrywa rolę informatora - stwierdza coś o czymś. 
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konstytuowany przez mnogość komunikujących się wzajemnie czystych podmiotów 
poznających; jego idealizm transcendentalny nie byl solipsystyczny. 

Sceptycyzm głosi nierozstrzygalność (na drodze racjonalnej) omawianego sporu. 

18 02. ZAGADNIENIE (SPOSOBU) ISTNIENIA ŚWIATA REALNEGO. - Spór o 
sposób istnienia i poznawalność przedmiotów naszego poznania (zwany teŜ sporem 
o zakres ludzkiego poznania) moŜe być prowadzony względem róŜnych sfer bytu. 
Podstawową jego postacią, która odegrała istotną rolę w rozwoju filozofii 
nowoŜytnej, jest jednak spór o otaczający nas, dany w spostrzeŜeniu zmysłowym 
świat realny (lub dany jako realny). 
Źródłem tego problemu jest zachodzenie złudzeń i pomyłek w poznawaniu 

otaczających nas przedmiotów, a nawet nas samych jako naleŜących do otaczającego 
nas świata. Prowadzi to do powątpiewania o wartości wiedzy o istnieniu i 
własnościach tego świata oraz do poszukiwania niepowątpiewalnej sfery poznawczej 
w postaci tzw. (od Kanta) czystej lub transcendentalnej świadomości. Od 
Kartezjusza - który zalecał stosowanie na początku filozofowania „wątpienia 
metodycznego" i szukał pewnego oparcia poznania w bezpośrednich danych 
świadomości, a zwłaszcza w stwierdzeniu „cogito, ergo sum" („myślę, więc jestem") 
- datuje się wprowadzenie tzw. transcendentalnej metody rozwaŜania omawianego 
sporu. Polega ona na postawieniu pytania: „czy i jak moŜna wywieść (uzasadnić, 
wywnioskować) z istnienia i treści świadomości istnienie (= uznanie istnienia) i 
własności świata zewnętrznego, realnego"? oraz na szukaniu na nie odpowiedzi w 
analizie bezpośrednich danych świadomości; przy czym chodzi tu o wspomnianą 
świadomość czystą, tzn. poddaną odpowiednim modyfikacjom (redukcjom) celem 
uniknięcia moŜliwości błędu. Metodę tę stosowali - w rozmaitej postaci - głównie 
kantyści, fenomenologowie, takŜe wielu neoscholastyków. Ci ostatni mówili o 
problemie mostu między wiedzą o świadomości poznającej (o poznaniu) a wiedzą o 
świecie transcendentnym, realnym. Wiek XIX przyniósł wiele prób rozwiązania, a 
charakter i przebieg sporu sprawił, iŜ wielu (zwłaszcza neopozytywiści) uznało cały 
problem za jałowy i nie-rozstrzygalny. Niektórzy zalecali przeformułowanie 
zagadnienia i rozpatrywanie go na terenie logiki języka79. Fenomenolog R. Ingarden 
dał rozbudowaną, rzuconą na szerokie tło teoretyczne, nową próbę systematycznego 
przeanalizowania tematu80. 

 
 
 
 

80
 Zob. pozycje K. Ajdukiewicza w Bibliografii (IV E). 

81
 Zob. jego Spór o istnienie świata i inne studia. Krótkie omówienie: A. B. S t ę p i e ń, 

Ingardenowska koncepcja teorii poznania, RF 12 (1964) 1, 77-91. 
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Trudności realizmu to przede wszystkim trudności sformułowania odpowiedniej teorii 
spostrzeŜenia, uwzględniającej fakt rozmaitych złudzeń (halucynacji i iluzji). Sprawa ta 
cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród brytyjskich analityków oraz 
fenomenologów, którzy dostarczyli szereg wnikliwych analiz i rozmaitych prób 
rozwiązań. Przedstawiciele tych szkół nie zajmują jednolitego stanowiska; są wśród nich 
realiści, idealiści (rozmaitego typu), a takŜe autorzy głoszący nierozstrzygalność lub 
przedwczesność rozstrzygania tego zagadnienia81. Wśród współczesnych tomistów jedni 
dyskutują to zagadnienie (opowiadając się za róŜnymi wersjami realizmu), inni uwaŜają 
je za istotnie obce tomizmowi. Zdaniem np. E. Gilsona (i innych tomistów 
egzystencjalnych) tomizm juŜ w punkcie wyjścia jest zdecydowanym realizmem, a 
podjęcie dyskusji z idealizmem przed zajęciem stanowiska realizmu grozi nieuchronnie 
przyjęciem płaszczyzny idealizmu; swoje stanowisko nazywa Gilson realizmem 
metodycznym. D. Mercier, załoŜyciel neotomistycznej szkoły lowańskiej, głosił realizm 
krytyczny pośredni, formułując dowody istnienia świata realnego, wychodzące od 
bezpośrednich danych świadomości i zasady przyczynowości . Jego uczeń L. Noel w 
długiej dyskusji z Gilsonem formułował stanowisko realizmu krytycznego 
bezpośredniego83. Materializm dialektyczny opowiada się za realizmem w obydwu jego 
wersjach; za rozstrzygające w tej sprawie uwaŜa powołanie się na praktykę, zwłaszcza na 
działalność wytwórczą człowieka. Niektórzy jednak marksiści cały spór między 
realizmem a idealizmem uwaŜają za nie mieszczący się w Marksowskiej perspektywie 
konsekwentnego praksizmu. Egzy- 

 
 
 
 
 

81
 Zasadniczą róŜnicę w stylu filozofowania obu tych szkół moŜna krótko tak ująć, Ŝe analitycy 

bardziej lub wyłącznie interesują się sposobami mówienia (wypowiadania się) o poznaniu świata realnego, 
uŜyciem związanych ze spostrzeŜeniami słów (a takŜe - raczej drugorzędnie - warunkami i motywami 
uŜywania języka w pewien sposób), fenomenologowie natomiast koncentrują swoją analizę na przebiegach 
świadomości poznającej, na ujawniających się w niej (jej) sposobach dowiadywania się o świecie realnym. 

82
 Realizm pośredni (który moŜe się łączyć z prezentacjonizmem w teorii spostrzeŜenia, a więc z 

poglądem, iŜ spostrzegamy same rzeczy, a nie ich reprezentanty, zjawiska) uznaje istnienie świata realnego 
nie na podstawie samych danych bezpośredniego poznania, lecz na podstawie wnioskowania, w którym istotną 
przesłanką jest zasada przyczynowości (sprawczej). Wnioskowanie to moŜe przebiegać następująco: (1) 
przyczyną odbieranych (doznawanych) wraŜeń jest podmiot doznający (poznające „ja") albo zewnętrzny 
przedmiot realny, (2) jeśli podmiot doznający („ja") jest biernym odbiorcą wraŜeń, to nie jest ich przyczyną, 
(3) podmiot doznający („ja") jest biernym odbiorcą wraŜeń, (4) przeto ich przyczyną jest zewnętrzny 
przedmiot realny. Takie wnioskowanie zawiera (zakłada) uznanie tezy dowodzonej (istnienia przedmiotów 
realnych): traktuje bowiem zarówno podmiot poznający, jak i odbierane przez niego wraŜenia jako realne 
byty, do których stosuje się zasada przyczynowości. Spór między realizmem a idealizmem dotyczy równieŜ 
podmiotu poznania jako realnie istniejącego przedmiotu, transcendentnego względem wchodzącego w grę 
poznania (doświadczenia). Stąd realizm pośredni nie jest moŜliwy.  

    
83

  Dyskusję tę omawiali u nas (m.in. i głównie) A. B. Stępień i J. Chalcarz. 
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stencjaliści w zasadzie są realistami, lecz swoje stanowisko rozwijają w perspektywie 
doświadczeń indywidualnego podmiotu Ŝycia świadomego (realizm zsubiektywizowany). 
Według M. Heideggera w świetle tego, iŜ podmiot ludzki („Dasein") jest „bytem-w-
świecie", ciągłe szukanie dowodu istnienia świata jest ,skandalem filozofii". PoniewaŜ 
jednak Heidegger subiektywizuje bycie („Sein" jako wewnętrzny czynnik bytu), 
utoŜsamia warunki zrozumiałości bycia z warunkami samego bycia (bycie z pojawieniem 
się), M. Scheler połowiczny realizm Heideggera interpretował wręcz jako postać 
solipsyzmu. 

Wątpienie w istnienie lub w poznawalność świata realnego moŜe mieć uzasadnienie w 
fakcie zachodzenia błędów i złudzeń w poznawaniu tego świata. JednakŜe wszelkie 
umotywowane podwaŜenie określonych danych spostrzeŜeniowych musi się odwołać do 
danych innych spostrzeŜeń, traktowanych jako wiarygodne. Z tego oczywiście nie 
wynika, Ŝe owe z kolei spostrzeŜenia dostarczają rzetelnych informacji. Wynika 
natomiast to, Ŝe nie moŜna uzasadnić poprawnie generalnej problematyzacji lub negacji 
wartości spostrzeŜeń, nie moŜna uzasadnić idealizmu. W konsekwencji prezentacjonizm 
(głoszący, Ŝe spostrzegamy same rzeczy, a nie tylko ich reprezentanty, zjawiska) 
prowadzi do realizmu. 

§ 19. DEFINICJA I WŁA ŚCIWO ŚCI PRAWDY  

19 00. Prawdziwość w sensie poznawczym (logicznym) jest pewną 
relacjonalną cechą sądów lub innych struktur asertywnych. Klasycznie 
pojęta prawdziwość (jako zgodność treści poznania z jego przedmiotem) 
jest niestopniowalna, niezmienna, niezaleŜna od tego, kto i w jakich 
okolicznościach uznaje dany sąd, uzyskuje wchodzące w grę poznanie. 
Istnieją nieklasyczne definicje prawdy. 

Prawdziwość w sensie ontologicznym jest niejako odwróceniem 
prawdziwości w sensie poznawczym i polega na byciu doskonale sobą, na 
zgodności z własną naturą („prawdziwy człowiek", „prawdziwe złoto") lub 
wzorcem (np. z pomysłem artysty). 

19 01. KLASYCZNA DEFINICJA PRAWDY. - Klasyczną definicję prawdy (czyli 
prawdziwości poznania) - zwaną teŜ arystotelesowską lub korespondencyjną -Tomasz z 
Akwinu (idąc za intencją wypowiedzi w Metafizyce Arystotelesa i za formułą 
przypisywaną Izaakowi Izraeli) sformułował następująco: „veritas est adaequatio 
intellectus et rei, secundum quod intellectus dicit esse quod est, et non esse, quod non 
est". Prawda jest dorównaniem (treści) myśli z tym, do 
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czego się ona odnosi. A oto jedna ze współczesnych formuł tej definicji (podana przez K. 
Ajdukiewicza): „myśl M jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy myśl M stwierdza, Ŝe 
jest tak a tak i tak a tak jest właśnie". Inna formuła tej samej definicji (podana przez R. 
Ingardena): „sąd S jest prawdziwy, jeŜeli stan wyznaczony przez jego treść zachodzi 
niezaleŜnie od istnienia sądu S w obrębie tej dziedziny bytu, w której dany sąd go 
umieszcza". 

PoniewaŜ - ściśle rzecz biorąc - jedynie w sądach coś się stwierdza (pozytywnie lub 
negatywnie), juŜ Arystoteles zauwaŜył, iŜ jedynie sądom przysługuje prawdziwość lub 
nieprawdziwość (fałszywość). Zdaniom o tyle, o ile są językowymi odpowiednikami 
sądów, pojęciom (czy szerzej: przedstawieniom) o tyle, o ile są składnikami sądów. W 
szerszym sensie moŜna mówić o prawdziwości (moŜe lepiej: wierności?) tych form 
bezpośredniego poznania (doświadczenia), które zawierają pewien moment asertywny 
(np. ujmując fakt istnienia czegoś). 

Prawdziwość to zgodność między treścią danego poznania a określoną stroną jego 
przedmiotu, tą właśnie, którą poznanie ujmuje; prawdziwość to zgodność (adekwatność) 
aspektywna. Natomiast adekwatność poznania polega na ujmowaniu danego przedmiotu 
wszechstronnie, we wszystkich stosujących się do niego aspektach. 

19 02. NIEKLASYCZNE DEFINICJE PRAWDY. - Wiele nieporozumień wywołało 
niewłaściwe ujmowanie stosunku poznawczego między świadomością a przedmiotem na 
wzór jakiegoś stosunku przestrzennego (np. styku lub obejmowania). Tymczasem 
stosunek poznawczy to stosunek swoisty, intencjonalny, niesprowadzalny do 
jakiegokolwiek innego. Przestrzenne ujęcie świadomości poznającej i jej relacji do 
przedmiotu prowadzi do rozmaitych trudności i zarzutów pod adresem klasycznej 
koncepcji prawdy. Szczególnie twierdzi się, iŜ 1) koncepcja ta jest niejasna: na czym ma 
polegać owa zgodność, skoro nie moŜna tu mówić o identyczności? 2) koncepcja ta jest 
nieoperatywną: jakŜe ją stosować, skoro poznający nie moŜe wyjść poza siebie, aby 
porównać stosunek zachodzący między myślą a myśli tej przedmiotem? W rezultacie 
niektórzy odrzucili klasyczną definicję prawdy (jako niejasną, nieoperatywną) i 
opowiedzieli się za innymi, nieklasycznymi definicjami. Wymieńmy tu trzy: 
koherencyjną, pragmatyczną (pragmatystyczną) i ewidentystyczną. Według pierwszej 
prawdziwość to relacja wewnątrzpoznawcza, polegająca na zgodności myśli między 
sobą. Według drugiej prawdziwość myśli polega na jej uŜyteczności w działaniu, na 
byciu odpowiednim narzędziem sprawnego, skutecznego działania. Według trzeciej myśl 
prawdziwa to myśl oczywista, to sąd stwierdzający coś oczywistego lub coś z 
oczywistością. 

Koherencyjną definicja prawdy prowadzi do uznania kaŜdej niesprzecznej (spójnej 
logicznie) opowieści za prawdziwą; moŜe być parę takich róŜnych 
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opowieści na dany temat. Niektórzy Ŝądają, aŜeby za prawdziwą uznawać teorię nie tylko 
niesprzeczną, lecz i zgodną z danymi doświadczenia; w ten sposób jednak właściwie 
rezygnuje się z koherencyjnej definicji prawdy i staje się wobec pytania: dlaczego to 
doświadczenie ma być kryterium prawdziwości? Czy nie ma tu ukrytego powrotu do 
definicji klasycznej? 

Pragmatystyczna definicja prawdy w sposób ukryty - wydaje się - zakłada klasyczne 
pojmowanie prawdziwości. UŜyteczność poznania trzeba stwierdzić w jakimś poznaniu; 
co z kolei jest miarą wartości tego poznania: teŜ jakaś uŜyteczność? Poza tym jedynie z 
punktu widzenia klasycznej koncepcji prawdy moŜna przeprowadzić następujące 
rozwaŜanie (stanowiące uzasadnienie przyjęcia definicji pragmatycznej): warunkiem 
nieprzypadkowej skuteczności działania jest właściwa orientacja co do przedmiotu i 
warunków działania, przeto nieprzypadkowa skuteczność działania D kierującego się 
teorią T świadczy (z pewnym prawdopodobieństwem) o prawdziwości T. W myśl 
pragmatystycznej definicji prawdy jeśli działania oparte na dwu róŜnych teoriach (na ten 
sam temat) są równie skuteczne, to obie teorie naleŜy uznać za równie prawdziwe. W 
pewnych szczególnych okolicznościach teoria skądinąd nieprawdopodobna lub wręcz 
fałszywa (w myśl klasycznej definicji prawdy) moŜe się okazać lepszym narzędziem 
działania niŜ teoria uchodząca za prawdziwą czy prawdopodobną; w takim razie 
prawdziwość w sensie pragmatystycznym byłaby zrelatywizowana do celów i 
okoliczności działania. 

Oczywistość (łac. evidentia), o której mówi ewidentystyczna definicja prawdy, moŜna 
rozumieć dwojako: jako oczywistość podmiotową (subiektywną) i jako oczywistość 
przedmiotową (obiektywną). Pierwsza to świadomość tego, Ŝe jest tak a tak, a nie inaczej, 
poczucie pewności polegającej na silnej asercji bez wahania, wątpienia czy podejrzenia, 
Ŝe moŜe być inaczej. Tak pojęta oczywistość moŜe wprowadzać w błąd, poniewaŜ moŜe 
być następstwem róŜnego typu psychicznych mechanizmów i motywacji. Tak 
interpretowana ewidentystyczna definicja prawdy prowadzi do relatywizmu. Natomiast 
oczywistość przedmiotowa to świadomość sposobu dania przedmiotu podmiotowi w 
przeŜyciu poznawczym i świadomość tego, jak ten sposób wyznacza (determinuje, 
gwarantuje) wartość poznawczą uzyskanego wyniku. Tak rozumiana oczywistość 
zazwyczaj nie jest czymś spontanicznym, nie przygotowanym przez odpowiednie zabiegi 
poznawcze. Jest odsłonięciem ostatecznej podstawy (wiarygodności) naszych stwierdzeń. 
W tak zinterpretowanej ewidentystycznej definicji prawdy zachodzi sprzęŜenie istoty 
prawdy (polegającej na zgodności myśli z jej przedmiotem) z kryterium prawdy 
(stanowiącym wskaźnik odsłaniający, ujawniający zachodzenie tej zgodności). 

139 



19 03. ABSOLUTYZM A RELATYWIZM. - W teorii prawdy istnieje spór o właściwości 
prawdy. Według absolutyzmu (teoriopoznawczego) prawda (w sensie klasycznym) jest 
absolutna, tzn. prawdziwość jest cechą poznania niestopniowalną, niezmienną i 
niezaleŜną od podmiotu poznającego (uznającego coś za prawdę) i zewnętrznych 
okoliczności. Prawdziwość jest wyznaczona wyłącznie przez relację zachodzącą między 
treścią danego poznania (sądu) a jego przedmiotem (stanem rzeczy, do którego się ów 
sąd odnosi). Negacją absolutyzmu jest relatywizm (teoriopoznawczy). Według niego to 
samo zdanie moŜe być raz prawdziwe, raz fałszywe. Jeśli głosi się zaleŜność 
prawdziwości sądu (zdania) od osoby uznającej go, mamy do czynienia z 
subiektywistyczną postacią relatywizmu. MoŜe być subiektywizm indywidualistyczny i 
gatunkowy czy rodzajowy (relatywizujący prawdziwość do kategorii podmiotu 
poznającego). Bywa relatywizm biologiczny, socjologiczny, historyczny, lingwistyczny 
itp. 

Oto główne powody głoszenia relatywizmu w teorii prawdy: 1° nieodróŜnianie 
kształtu, zewnętrznej postaci wyraŜeń od ich (często współokreślonego przez kontekst) 
znaczenia (np. gdy się mówi, Ŝe zdanie „deszcz pada" raz jest prawdziwe, raz nie), 2° 
rozpatrywanie prawdziwości zdań (sądów) sformułowanych niepełnie, niejednoznacznie, 
nieściśle (np. za pomocą pojęć nieostrych lub niewyraźnych), 3° mieszanie prawdziwości 
z adekwatnością poznania (ta ostatnia podlega stopniowaniu i zmianom), 4° branie 
zmiany treści lub przedmiotu poznania za zmianę prawdziwości poznania, 5° operowanie 
nieklasyczną definicją prawdy.  Klasyczną krytykę  relatywizmu  przeprowadzono  w  
szkole  lwow- 

§ 20. KRYTERIUM PRAWDY  

20 00. Kryterium prawdy - we właściwym rozumieniu - to taka własność 
poznania, dzięki której rozpoznajemy prawdziwość poznania, odróŜniamy 
prawdę od fałszu. Ostatecznym i powszechnym kryterium prawdy jest 
oczywistość przedmiotowa. 

20 01. STANOWISKA W SPRAWIE POZNAWALNOŚCI PRAWDY. - Spór o poznawalność 
prawdy juŜ w greckiej staroŜytności był Ŝywo podejmowany i przyniósł wiele stanowisk. 
Zasadnicze są trzy: A g n o s t y c y z m   twierdzi, iŜ (1) nie 
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 Chodzi tu o rozprawy K. Twardowskiego i (rozwijającej jego myśli) M. Kokoszyńskiej-Lutmanowej. 
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poznajemy prawdziwie lub (2) nie moŜemy wykazać, Ŝe poznajemy prawdziwie (prawda 
jest nierozpoznawalna). MoŜe być powszechny lub częściowy (np. według I. Kanta 
niepoznawalna jest sfera „rzeczy samych w sobie"). D o g m a-t y z m twierdzi, Ŝe (1) 
poznajemy prawdziwie lub (2) moŜemy wykazać, Ŝe poznajemy prawdziwie (prawda - 
przynajmniej niekiedy - jest rozpoznawalna). MoŜe być dogmatyzm bezkrytyczny i 
krytyczny (odpowiednio uzasadniony). S c e p t y c y z m  głosi, Ŝe spór o 
poznawalność prawdy jest (racjonalnie) nierozstrzygalny i nie moŜna wykazać, ani Ŝe 
poznajemy, ani Ŝe nie poznajemy prawdy. Niekiedy sceptycy ograniczali swoją tezę np. 
do świata transcendentnego lub obiektywnie istniejącego, nie negując poznawalności 
świadomości podmiotu poznającego (idealizm immanentny, solipsyzm). Odmianą 
sceptycyzmu jest p r o b a b i l i z m ,  według którego nie moŜemy rozstrzygać sporu 
o poznawalność w sposób ostateczny czy pewny, jednakŜe moŜemy uprawdopodobniać 
nasze rozstrzygnięcia, wskazywać na mniejszą lub większą wiarygodność naszego 
poznania. 

Od stanowiska sceptycyzmu (powszechnego lub częściowego) odróŜnić naleŜy: 1) 
sceptycyzm metodyczny - próbę wątpienia zalecaną np. przez Kartezjusza jako sposób 
ukrytycznienia naszej wiedzy, 2) stan lub przeŜycie wątpienia, które nie musi iść w parze 
z takim czy innym stanowiskiem teoretycznym w sprawie poznawalności prawdy. 

W dziejach filozofii powyŜsze stanowiska przybierały róŜne odmiany i sfor-
mułowania. Szczególnie trudno zakwalifikować pewne tezy jako agnostyczne czy 
sceptyczne; tych poglądów często nie odróŜniano (wyraźnie je przeciwstawił sobie 
sceptyk Sextus Empiryk). Termin „agnostycyzm" wprowadził uczeń H. Spencera, T. H. 
Huxley (1863). Probabilizm występował zarówno w powiązaniu ze sceptycyzmem, jak i 
(częściowym) agnostycyzmem. Współcześnie probabilistami są np. H. Reichenbach i T. 
CzeŜowski, według których pewność (rozstrzygnięcia definitywne) ma (mają) miejsce 
jedynie na terenie nauk formalnych, czysto analitycznych. Wiedza przedmiotowa, 
dotycząca rzeczywistości, odwołująca się do (jakiejkolwiek postaci) bezpośredniego 
poznania, jest obalalna, wszelkie weryfikacje i falsyfikacje na jej terenie są jedynie 
prawdopodobne lub uprawdopodobniające. Logika i matematyka dla tego typu 
probabilisty bądź stanowią formę nauk empirycznych (dostarczają formy tym naukom), 
bądź stosowane do przedmiotów transcendentnych (do rzeczywistości) są jedynie 
zbiorem hipotez i podlegają probabilistycznemu potwierdzeniu lub odrzuceniu. 

20 02. STANOWISKA W SPRAWIE KRYTERIUM PRAWDY. - Z róŜnych znaczeń 
terminu „kryterium" (inaczej: „probierz", „sprawdzian") wybieramy to, przy którym 
kryterium prawdy to diagnostyczna cecha prawdziwości poznania, włas- 
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ność sądu (lub jego poznawczej podstawy), pozwalająca na odróŜnienie prawdy od 
fałszu. 

Niektórzy twierdzą, Ŝe - przy uznaniu klasycznej definicji prawdy - kryterium prawdy 
jest zbyteczne (tak sądził K. Ajdukiewicz). Inni twierdzą, Ŝe jest potrzebne. Wśród nich 
jedni - agnostycy i sceptycy - uwaŜają, Ŝe kryterium prawdy jest niemoŜliwe (nie istnieje, 
nie daje się uzasadnić, nie daje się stosować), drudzy głoszą, Ŝe jest moŜliwe (np. tomiści, 
fenomenologowie); spośród tych znowu jedni twierdzą, Ŝe istnieje kryterium powszechne 
czy ostateczne, inni, Ŝe są tylko kryteria częściowe, względne, jedni sądzą, Ŝe istnieje 
kryterium niezawodne, inni natomiast, Ŝe takiego kryterium nie ma. 

Definicja prawdy - nawet klasyczna - nie zastąpi kryterium prawdy. To ostatnie to 
przecieŜ nie cecha odróŜniająca poznanie prawdziwe od fałszywego (taką jest - według 
definicji klasycznej - zgodność treści poznania z jego przedmiotem), lecz cecha 
umoŜliwiająca podmiotowi poznającemu rozpoznanie tej róŜnicy! 

Sextus Empiryk oraz I. Kant sformułowali dwa argumenty przeciwko moŜliwości 
kryterium prawdy85. Z krytycznej analizy ich rozwaŜań wynika, Ŝe właściwe kryterium 
prawdy musi być wewnętrzną cechą poznania, do którego to kryterium się odnosi, i musi 
być związane ze sposobem ujmowania przedmiotu czy odsłaniania się przedmiotu w 
akcie poznawczym. Warunków tych nie spełniają rozmaite proponowane kryteria (np. 
wewnętrznej niesprzeczności, powszechnej zgody ludzi lub kompetentnych specjalistów, 
ekonomiczności lub prostoty, praktyki, subiektywnego poczucia oczywistości czy 
pewności). W grę wchodzi jedynie tzw. oczywistość przedmiotowa, przyjmowana przez 
(m.in.) tomistów, fenomenologów, stosowana takŜe przez (niektórych przynajmniej) 
neokantystów oraz analityków. 

Zarówno pragmatyści (rozmaitego typu), jak i materialiści dialektyczni za kryterium 
prawdy uwaŜają praktykę; z tym Ŝe pragmatyści odrzucają klasyczną definicję prawdy, 
materialiści dialektyczni natomiast ją przyjmują. „Praktykę" moŜna rozumieć szeroko - 
jako wszelką działalność ludzką - i wąsko, jako działanie niepoznawcze (materialiści 
dialektyczni akcentują przy tym rolę społecznego i wytwórczego wymiaru praktyki). 
Stanowisko to zachowuje odrębność tylko przy wąskim rozumieniu „praktyki". 

PowyŜszy pogląd wychodzi ze słusznego stwierdzenia, iŜ skuteczność działania 
opartego na jakimś poznaniu wskazuje (z pewnym prawdopodobieństwem) na 
prawdziwość tego poznania. JednakŜe to nie działanie (czynność niepoznawcza), lecz 
poznanie związku między prawdziwością poznania a skutecznością opartego na nim 
działania moŜe odgrywać rolę w rozpoznawaniu prawdzi- 
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 Krótka ich analiza: S t ę p i e ń, O metodzie teorii poznania, s. 94-97. 
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wości jakiegoś poznania. Z kolei jednak i to poznanie (związku między prawdziwością 
poznania a skutecznością działania) musi być rozpoznane jako prawdziwe. Praktyka 
sama przez się nie pełni Ŝadnej funkcji poznawczej. 

Pozostaje - jako kryterium prawdy - oczywistość przedmiotowa. Nie chodzi tu o 
pewien stan świadomości ani nawet (tylko) o ujęcie czegoś w sposób jasny i wyraźny, 
jak chciał Kartezjusz86. Chodzi o pewną własność świadomości poznającej, związaną ze 
sposobem ujmowania przez nią swego przedmiotu lub ze sposobem odsłaniania 
(ujawniania) się przedmiotu podmiotowi w akcie poznania. 

Czynność poznawcza - jako czynność świadoma - ujawnia swym przebiegiem (tym, 
czym jest) pewien przedmiotowy stan rzeczy, a takŜe ujęcie tego stanu przez siebie. 
KaŜda czynność poznawcza jest przeŜywana, czyli ujawnia się jako zachodząca, jako 
aktualnie istniejąca. Dzięki intuicji przeŜywania uświadamiamy sobie zachodzenie i 
charakter zachodzącego aktu czy stanu świadomości: przeŜywane przeŜycie jest 
przeŜyciem określonego typu. Ta prosta samoświadomość stanowi integralny moment 
przeŜycia i nie wyprowadzając nas poza jego immanencję zaznajamia nas z nim. Tutaj to, 
z czym się zaznajamiamy (mianowicie zachodzące przeŜycie), jest całkowicie odsłonięte 
dla poznającej świadomości, poniewaŜ przeŜywamy to wszystko i tylko to, co 
przeŜywamy. Gdyby zresztą nie było takiej wewnętrznej świadomości zachodzenia 
aktualnego przeŜycia, nie moŜna byłoby niczego sobie uświadomić w określonym czasie: 
świadomość zachodzenia danego aktu wymagałaby drugiego aktu, w którym pierwszy 
byłby ujęty, itd. w nieskończoność (zwraca na to uwagę m.in. K. Ajdukiewicz, zob. 
wybór jego pism Język i poznanie, t. I, s. 319 n). Nie ma świadomości bez jej 
świadomości (chyba Ŝeby to była prymitywna forma doznawania wraŜeń); podobnie 
światło, choć nie oświetlone z zewnątrz, oświetlając coś - samo jaśnieje. Nie moglibyśmy 
np. wiedzieć, Ŝe pod wpływem spostrzeŜenia wewnętrznego zmienia się obserwowany 
stan gniewu, gdyby jedynym źródłem informacji o nim była refleksja. Oczywiście 
intuicja przeŜywania zaznajamia nas tylko z aktualnie spełnianym przeŜyciem, a 
korzystanie z niej wymaga działania pamięci. Niemniej jednak dzięki prostej 
(immanentnej) świadomości przeŜywania nie musimy zawsze w swym poznaniu 
odwoływać się do innego, zewnętrznego poznania, nie musimy wciąŜ przemierzać 
nieskończonych ciągów. 

Jeśli coś poznajemy lub - z pewnych motywów - coś problematyzujemy, to czym się 
kierujemy? Ostatecznie: pierwotnie danym i nieredukowalnym zróŜ- 

86
 W sprawie poglądów Descartes'a na kryterium prawdy oraz rolę „cogito" w grę wchodzą - z polskich 

- prace S. Czajkowskiego, I. Dąmbskiej, D. Gierulanki, W. Augustyna, H. Rosne-rowej. Tematyka ta 
interesuje wielu analityków (A. J. Ayer, 3. Hintikka, K. Marc-Wogau, F. Feldman, P. Geach). 
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nicowaniem między poznaniem a niepoznaniem. Świadomość - taka czy inna - jest 
świadomością odsłaniającą, ujawniającą, dostarczającą nam jakiejś informacji. JeŜeli 
mamy wobec tej funkcji świadomości jakieś podejrzenia czy wątpliwości, mogą być one 
umotywowane jedynie informacjami uzyskanymi dzięki świadomości poznającej. 
Poznanie w swej funkcji informatora jest niezastępowalne, a pytanie o przekroczenie 
jego zakresu (w jakimkolwiek celu) nie ma Ŝadnego sensu. MoŜe jakiś organizm Ŝyć 
reagując na rozmaite bodźce według pewnych prawidłowości, nie kierując się 
poznaniem, nie mógłby jednak być partnerem naszej dyskusji. Poznawać - to świadomie 
respektować informacje o zróŜnicowaniach i o swoistości tego, co zróŜnicowane. 

Samoświadomość odsłania nam sposób, w jaki przedmiot dany jest podmiotowi. Pod 
tym względem - jak zobaczyliśmy - poznanie nasze jest bardzo zróŜnicowane. OtóŜ ten 
sposób ujmowania przedmiotu wyznacza moŜliwość i typ pomyłek, złudzeń, błędów 
poznawczych związanych z poznawaniem przedmiotu. RóŜne rodzaje czynności 
poznawczych, róŜne źródła poznania inaczej gwarantują nam rzetelność, poznawczość 
swoich rezultatów. Kryterium prawdy nie moŜe być niczym innym, jak tylko 
świadomością owego sposobu ujmowania przez podmiot poznający przedmiotu 
poznawanego, świadomością tego, jak przedmiot wyznacza, determinuje wynik 
ujmującego go poznania. OtóŜ tę świadomość -nie poczucia pewności, lecz 
determinowania przez przedmiot (w określony sposób) - nazywamy 
o c z y w i s t oś c i ą  p r z e d m i o t  ową. Jest to własność świadomości 
poznającej, przechodząca na jej rezultaty. 

Analogicznie do rozmaitych sposobów odnoszenia się do przedmiotów moŜna mówić 
o róŜnych typach oczywistości, np. o oczywistości spostrzeŜeniowej, oczywistości 
apodyktycznej itp. To ludzkie kryterium prawdy - faktycznie występujące i powszechnie 
stosowane w praktyce poznawczej róŜnego typu i szczebla - jak wszelka własność 
Ŝywego bytu, nie jest jakimś automatem, mechanicznie odróŜniającym prawdę od fałszu i 
zwalniającym nas od trudu penetrowania własną świadomością przedmiotów i ich 
sposobów ujawniania się nam. 

§ 21. ZAGADNIENIE JAKO ŚCI ZMYSŁOWYCH  

21 00. Jednym ze szczegółowych zagadnień prawdziwości poznania 
ludzkiego jest zagadnienie tzw. jakości zmysłowych, związane z oceną 
sprawności poznawczej spostrzeŜeń zmysłowych. Zagadnienie to wiąŜe się 
ze sporem między realizmem a idealizmem. 



21 01. JAKOŚCI ZMYSŁOWE. - W spostrzeŜeniu zmysłowym (zob. wyŜej, 16 03; 
mamy tu głównie na uwadze spostrzeŜenie zmysłowe zewnętrzne) przedmiot 
poznawany dany nam jest przede wszystkim w aspekcie przysługujących mu jakości 
zmysłowych, a więc jako np. barwny, dźwięczący, wielki lub mały, oładki lub 
chropowaty, okrągły lub podłuŜny, miękki lub twardy, pachnący, a takŜe jako daleki 
lub bliski, pojedynczy lub mnogi, spoczywający bądź poruszający się szybko lub 
wolno itp. Jakości zmysłowe to jakości dane wprost i naocznie jako własności ciał w 
spostrzeŜeniach zmysłowych. 

ChociaŜ w klasycznym ujęciu spostrzeŜenie otaczających nas ciał zalicza się do 
poznania (czysto?) zmysłowego, to przecieŜ juŜ rozwaŜania Arystotelesa na ten 
temat nie mieściły się w sensualistycznej koncepcji spostrzeŜenia. Stagiryta bowiem 
wyróŜnił trzy rodzaje przedmiotów poznawanych zmysłami (zewnętrznymi): 
przedmioty własne poszczególnych zmysłów (barwa dla wzroku, dźwięk dla słuchu, 
zapach dla węchu), przedmioty wspólne zmysłom (jak kształt, wielkość, ruch, 
połoŜenie, liczba, chropowatość czy gładkość) oraz przedmioty przypadłościowe 
(tzn. przedmioty, którym owe jakości zmysłowe przysługują, a więc np. barwne 
ciała); te ostatnie nie są jakościami zmysłowymi, są przedmiotami, w których 
poznaniu zmysły jedynie współuczestniczą87. Ten podział przedmiotów zmysłowych 
(sensibiliów) przejął (m.in.) Tomasz z Akwinu, wyróŜniając sensibile per se 
proprium, sensibile per se commune i sensibile per accidens. 

W nowoŜytności, od czasów J. Locke'a, rozpowszechnił się podział jakości 
zmysłowych (jako bezpośrednich przedmiotów poznania zmysłowego) na jakości 
pierwotne (pierwszorzędne) i wtórne (drugorzędne). Pierwsze to jakości dane co 
najmniej na dwu drogach zmysłowych (a więc np. kształt, wielkość, połoŜenie, 
ruch), drugie to jakości dane tylko na jednej drodze zmysłowej (a więc np. barwa, 
dźwięk, smak, woń, cięŜar). Od przełomu XIX i XX w. obok tych wymienia się 
niekiedy jako trzeci rodzaj jakości zmysłowych jakości emocjonalne, takie jak 
jasność, ponurość, potęŜność, smutność czy rzewność88. Na przykład krajobraz w 
blasku słońca jest radosny, wezbrany potok groźny, melodia smutna lub wesoła, 
twarz pełna niepokoju lub łagodności. Zwrócono teŜ na to uwagę (fenomenologia, 
psychologia postaci), iŜ - wbrew tzw. psychologii atomistycz- 

 

87 
Zob. Arystotelesa O duszy, ks. II, r. VI (418 a) i O zmysłach i ich przedmiotach, r. I (436 u), takŜe r. 

VII (447 a - 449 a). Por. S. A d a m c z y k ,  Tomistyczna teoria poznania zmysłowego, 1938, rozdz. V; 
św. T o m a s z  z A k w i n u ,  Traktat o człowieku. Summa teologiczna I, 75-89, 1955, s. 219 n 
(komentarz S. SwieŜawskiego). Przedmioty wspólne dane są zawsze w powiązaniu z przedmiotami 
własnymi danych zmysłów (np. kształt i wielkość wzrok ujmuje w związku z barwą, jako kształt i 
wielkość plamy barwnej, czegoś barwnego). 
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 W związku z nimi zob. W. T a t a r k i e w i c z ,  Ekspresja przyrody, w: t e n Ŝ e, Droga przez 
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nej - na poziomie poznania zmysłowego chwytamy nie tyle poszczególne, odosobnione 
plamy barwne, kreski i linie, dźwięki i szumy, zapachy i powiewy, z których dopiero 
zestawiamy całości przedmiotowe, ile od razu pewne ich spoiste układy, figury, postacie, 
np. układ brył w przestrzeni, ruch okrągłego, czerwonego ciała, zbliŜanie się ludzkiej 
sylwetki, przebieg (w pewnym rytmie i tempie) określonej melodii. Trzeba specjalnych 
zabiegów, aby to, co zmysłowo spostrzegane, pozbawić przedmiotowego uformowania, 
ustrukturalizowania, abyśmy zamiast przedmiotów, sytuacji przedmiotowych i procesów 
czy zdarzeń widzieli jedynie układy lub sekwencje jakości zmysłowych. 

21 02. STANOWISKA W SPRAWIE JAKOŚCI ZMYSŁOWYCH. - Czy jakości 
zmysłowe obiektywnie przysługują przedmiotom materialnym? Czy spostrzeŜenia 
zmysłowe wiernie nas informują o treściowym uposaŜeniu świata realnego? Rozmaite 
odpowiedzi na te pytania zgrupować moŜna w kilka zasadniczych stanowisk: 
1) Realizm integralny (jako stanowisko przedfilozoficzne: naiwny) głosi, Ŝe obiektywnie 
istnieją wszystkie spostrzegane rodzaje jakości zmysłowych. Mogą wprawdzie zachodzić 
złudzenia i pomyłki, niemniej jednak podmiot poznający w zasadzie nie wytwarza tego, 
co spostrzega. 
2) Realizm krytyczny (częściowy) głosi, Ŝe nie wszystkie rodzaje spostrzeganych jakości 
zmysłowych istnieją obiektywnie. Co najmniej niektóre z nich są wytworem działania lub 
organizacji podmiotu poznającego albo szczególnych okoliczności spostrzegania. NaleŜy 
rozróŜnić „rzecz w sobie" i „rzecz dla nas" - między jedną a drugą zachodzi róŜnica 
jakościowa. Locke wprowadzając (nie bez poprzedników) rozróŜnienie między 
jakościami pierwotnymi i wtórnymi, pierwsze uznał za obiektywne, drugie za 
subiektywne. 
3) Realizm krytyczny przybrać moŜe szczególną postać, zwaną fenomenalizmem. 
Zdaniem fenomenalizmu bezpośrednio poznajemy jedynie sferę zjawisk, fenomenów, 
sferę co najmniej częściowo zaleŜną od świadomości poznającej (podmiotu poznania). 
Fenomenaliści owe fenomeny (u anglosaskich analityków: „dane zmysłowe") uwaŜają 
przewaŜnie za skutki lub podobizny „rzeczy samych w sobie". Według jednych 
fenomeny pośredniczą w poznawaniu „rzeczy samych w sobie", według innych zasłaniają 
je i problematyczne staje się istnienie „rzeczy samych w sobie". 
4) Idealizm w sprawie jakości zmysłowych głosi, Ŝe jakości te są subiektywne, zaleŜą od 
świadomości poznającej. G. Berkeley zwracał Locke'owi uwagę, iŜ jakości pierwotne 
występują zawsze w towarzystwie jakości wtórnych i Ŝe uznanie jednych za subiektywne 
pociąga za sobą uznanie za subiektywne i pozostałych. A jeŜeli tak, to ginie nam sfera 
rzeczy samych w sobie, ginie sfera 

146 



przedmiotów realnych jako niezaleŜnych w swym istnieniu i uposaŜeniu od świadomości 
poznającej. 
5) MoŜna poza tym głosić w tej sprawie bądź neutralizm (według którego jakości 
zmysłowe nie są ani obiektywne, ani subiektywne; owa dychotomia jest późniejsza - ale 
skąd płynie? neutralizm jest wysoce problematyczny), bądź agnostycyzm lub 
sceptycyzm. 

Zarówno (np.) wśród neoscholastyków, jak i materialistów dialektycznych spotkać 
moŜna realistów integralnych i realistów krytycznych (stanowiska te bywają teŜ 
nazywane percepcjonizmem i interpretacjonizmem). Jedną z wielu odmian realizmu 
krytycznego reprezentuje B. J. Gawęcki swoim „realizmem ewolucyjnym". 

JeŜeli ciała (przedmioty materialne, przedmioty fizyczne) istnieją realnie, to mają 
zespól własnych cech. To, co przede wszystkim dane w doświadczeniu, to właśnie 
przysługujące im jakości zmysłowe (w pewnym układzie, ustrukturowaniu). Znane 
argumenty świadczą jednak o tym, iŜ to, Ŝe jakaś rzecz jawi się jako czerwona, pachnąca, 
szeleszcząca itd., zaleŜy od naszej organizacji psychofizycznej, od naszego uposaŜenia w 
pewne organy zmysłowe, takŜe od przypadkowych okoliczności spostrzegania. RóŜne 
gatunki organizmów widzą (mogą widzieć) inaczej otaczający nas świat; odmienne cechy 
lub te same cechy, lecz w innym zakresie i stopniu mogą się jawić pod postaciami 
odmiennych jakości zmysłowych. To, co się widzi, zaleŜy od tego, kto widzi i w jakich 
warunkach89. Najbardziej zobiektywizowana nauka, jaką jest fizyka - twierdzi wielu 
realistów krytycznych - do opisu i wyjaśnienia świata nie potrzebuje języka jakości 
zmysłowych, wystarczy jej bezjakościowy język matematyczny. 

Sytuacja teoretycznie nie jest prosta. MoŜna jednak stwierdzić, co następuje: 
1. Jeśli w argumentacji posługujemy się rezultatami fizyki, biologii i innych nauk 
szczegółowych, tym samym przyjmujemy ich wiarogodność. Sądzimy więc, Ŝe wiemy, 
jakie rzeczy (same w sobie) są lub być mogą. U podstaw zabiegów poznawczych tych 
nauk stoją stwierdzenia empiryczne. Ich akceptacja to przecieŜ akceptacja nośności 
informacyjnej jakościowo-zmysłowego widzenia świata. Fizyka bynajmniej nie podwaŜa 
tego widzenia, jedynie opisuje i wyjaśnia świat (i samo widzenie jako naturalny proces 
zachodzący w obrębie tego świata) z innego aspektu, za pomocą swoistej aparatury 
pojęciowej. 
2. Być moŜe nie naleŜy przysługiwania jakości zmysłowych (zwłaszcza niektórych, i to 
tak wziętych, jak jawią się w spostrzeŜeniu) pojmować naiwnie, jako dosłownego 
„tkwienia" w danym przedmiocie materialnym. W kaŜdym razie występowanie jakości 
zmysłowych podlega określonym prawidłowościom, nieza- 

89 Przedstawienie i dyskusja typowych argumentów realizmu krytycznego: I n g a r d e n ,  
Podstaw teorii poznania, §§ 10-12. 
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leŜnym od świadomości poznającej. To, Ŝe dane ciało ma barwę, wydaje dźwięk itd., 
znaczy, Ŝe przedmiot ów jest taki, iŜ w określonych okolicznościach tak a tak się 
zachowuje, w ten a ten sposób się przejawia wobec takich a takich „odbiorców" jego 
bycia w świecie. Występowanie jakości zmysłowych (to, Ŝe przedmiot jawi się jako 
uposaŜony, „odziany" w nie) jest wyznaczone przez przedmiot, jest jego własnością 
relacjonalną, a informacje dostarczone przez spostrzeŜenia nie tracą właściwej im roli i 
doniosłości poznawczej. 

Proponowane tu stanowisko określić moŜna jako realizm integralny w słabszej 
(osłabionej) postaci. Dalszym osłabieniem realizmu byłoby potraktowanie jakości 
zmysłowych jako potencjalnych własności realnych ciał. Ograniczenia poznania 
zmysłowego przezwycięŜa często poznanie intelektualne. 

§ 22. ZAGADNIENIE UNIWERSALIÓW  

22 00. Na otaczający nas, empirycznie dany świat składają się rozmaite 
przedmioty jednostkowe, natomiast w naukach poszukuje się wiedzy 
ogólnej, formułowanej za pomocą ogólnych pojęć. W jaki sposób to, co 
ogólne, odnosi się do tego, co jednostkowe? Czy istnieje ogół i jaką rolę 
odgrywa w naszym poznaniu? Oto zagadnienie uniwersaliów, czyli 
powszechników, zagadnienie szczególnie Ŝywo dyskutowane w 
średniowieczu, wzbogacone o nowe aspekty przez współczesną logikę i 
matematykę. Główne stanowiska: nomi-nalizm, konceptualizm, realizm 
umiarkowany, realizm skrajny. 

22 01. UNIWERSALIA. - Ogół moŜe wystąpić w języku (jako nazwa ogólna), w 
świadomości (jako pojęcie ogólne) i w sferze transcendentnej względem języka i 
świadomości poznającej (jako przedmiot ogólny, czyli idea). Nazwa ogólna to wyraŜenie, 
które na mocy swego znaczenia (w danym języku) nadaje się na nazwę dla wielu 
przedmiotów, które ma więcej niŜ jeden desygnat. Nazwami ogólnymi są wyraŜenia: 
człowiek, zwierzę rozumne, figura geometryczna, trójkąt, chimera90. Pojęcie ogólne to 
przedstawienie myślowe (nieoglądowe), które odnieść moŜna do więcej niŜ jednego 
przedmiotu; to treść myślowa aktu lub 

90 
Nie naleŜy wiązać podziału nazw na jednostkowe i ogólne z podziałem nazw na puste i niepuste. 

Zob. I. D ą m b s k a ,  W sprawie tzw. nazw pustych, „Przegląd Filozoficzny" 44 (1948) 77-81. Precyzyjne, 
właściwe określenie treści i zakresu nazwy nie jest sprawą łatwą. Por. J. L e s z c z yń s k i ,  O treści 
nazw, „Studia Logica" 9 (1960) 133-156. 
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akt rozumienia czy stosowania (ze zrozumieniem) nazwy ogólnej. Pojęciem ogólnym 
bywa teŜ nazywane znaczenie nazwy ogólnej (w danym języku), przedmiot ogólny to 
obiektywnie (tzn. niezaleŜnie od świadomości i języka) istniejący ogół, to (po platońsku 
rozumiana) idea człowieka jako takiego, trójkąta w ogóle. 

Pojęcia powstają spontanicznie lub są wytworem świadomie podejmowanych operacji. 
Proces tworzenia pojęć najczęściej nazywa się abstrakcją. Istnieją róŜne koncepcje natury 
abstrakcji, jej odmian. Od czasów Arystotelesa datuje się pogląd o trzech zasadniczych 
typach czy stopniach abstrakcji (mianowicie: fizycznej, matematycznej, metafizycznej), 
przez wielu współczesnych tomistów zarzucony. A b s t ra k c j a  - najogólniej 
określając - to czynność myślowa polegająca na pomijaniu w przedmiocie tego, co 
jednostkowe, róŜnicujące, zmienne, nieistotne, a wydobywaniu tego, co ogólne, wspólne, 
powtarzające się (stałe), istotne; rezultatem abstrakcji jest abstrakt: pojęcie jako wytwór, 
jako układ ogólnych treści, struktura myślowa powołana przez intencję formułującej ją 
świadomości. OdróŜnia się abstrakcję uogólniającą (generalizującą) i abstrakcję 
izolującą. 

Przeciwstawia się uniwersalia i t r a n s c e n d e n t a l i a .  Pierwsze to pojęcia 
dotyczące jakiejś kategorii przedmiotów, odnoszące się do swych desyg-natów 
jednoznacznie, drugie to pojęcia ponadkategorialne (powszechnobytowe), dające się 
orzekać o swych desygnatach jedynie analogicznie. Te ostatnie odgrywają istotną rolę w 
metafizyce typu perypatetyckiego (np. w metafizyce tomistycznej), a wchodzącą w grę 
analogię charakteryzuje się w niej jako analogię proporcjonalności właściwej. 
Transcendentalia (takie jak „byt", „jedność", „coś") tworzy się - według tomizmu 
egzystencjalnego - nie na drodze abstrakcji (czyli intelektualnego wyodrębnienia jednych 
treści, a pominięcia innych, w oderwaniu od faktycznego istnienia przedmiotów), lecz na 
drodze separacji (intelektualne oddzielenie - wychodząc od odpowiednich sądów - tego, 
co transcendentalne, od tego, co kategorialne w bycie)91. 

Spośród nietomistów swoistość transcendentaliów uwzględnia równieŜ T. CzeŜowski. 
Jego zdaniem oprócz przedstawialnych treści (cech) przedmiotom przysługują „sposoby 
bycia", takie jak istnienie, konieczność, moŜliwość, piękno czy dobro. MoŜna je 
stwierdzić (w odpowiedniego typu zdaniach), nie moŜna natomiast przedstawić sobie. 
Wprawdzie terminy dotyczące tych cech trakto- 

91
 Z oryginalną (w znacznym stopniu) teorią transcendentaliów wystąpił M. A. Krąpiec OP. Dyskusja z 

nią: S. M a j d ań s k i ,  O naturze logicznej transcendentaliów w aspekcie pryncypiów ogólnej teorii bytu, 
RF 10 (1962) 1, 41-83; t e nŜ e ,  Problemy asercji zdaniowej, 1972, s- 208-222; S tę p i e ń ,  Istnienie 
(czegoś) a pojęcie i sąd, s. 244-247. Zob. teŜ t e nŜ e ,  Czy metafizyka człowieka jest moŜliwa? ZN KUL 16 
(1973) 2, 57 n. 
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wane są jako nazwy, jednakŜe właściwie są to funktory zdaniotwórcze od argumentów 
zdaniowych. Na przykład zdanie „Jan istnieje" moŜna przeformułować na „prawdą jest, 
Ŝe coś jest Janem", zdanie „Jan jest dobry" moŜna przeformułować na zdanie „dobrze 
jest, Ŝe coś jest Janem", nie moŜna jednak takiej operacji dokonać na zdaniu „Jan jest 
wysoki". Transcendentalia w róŜnych operacjach logicznych zachowują się inaczej niŜ 
pojęcia innego typu92. 

22 02. STANOWISKA W SPRAWIE UNIWERSALIÓW. - Nie wchodząc w bogate 
dzieje zagadnienia ani w szczegóły dyskusji, poprzestaniemy na wymienieniu głównych 
stanowisk w tej sprawie. 

N o m i n a 1 i z m głosi, iŜ istnieją wprawdzie nazwy ogólne, nie istnieją jednak ani 
pojęcia, ani przedmioty ogólne. Wobec tego nazwy ogólne to skróty lub zespoły nazw 
jednostkowych. Dosłownie i konsekwentnie rozumiany nomi-nalizm prowadzi do negacji 
jakiejkolwiek wiedzy ogólnej, prowadzi do tezy staroŜytnego filozofa Antystenesa 
głoszącej, Ŝe prawdziwe są tylko zdania stwierdzające toŜsamość. JeŜeli nie istnieje treść 
ogólna, tzn. w jakiś (jednoznaczny) sposób przysługująca wielu przedmiotom, to 
fałszywe są zarówno pary zdarł typu: „Jan jest człowiekiem" i „Barbara jest 
człowiekiem", jak i zdania typu „istnieją przedmioty czerwone". Poza tym - wbrew 
doświadczeniu wewnętrznemu - nominalizm bezzasadnie neguje istnienie aktów 
przedstawień ogólnych. 

K o n c e p t u a l i z m  głosi, Ŝe istnieją nazwy ogólne i pojęcia ogólne, 
jednakŜe nic im nie odpowiada w sferze przedmiotowej, w rzeczywistości trans-
cendentnej. Przy tym konceptualizm przez pojęcie moŜe rozumieć akt lub treść aktu 
przedstawienia nieoglądowego albo korelat tego aktu w postaci bytu intencjonalnego. 
Konceptualizm prowadzi do zatarcia róŜnicy między poznawaniem a wytwarzaniem. 
Doświadczenie ujawnia, Ŝe tworzenie pojęć nie jest czynnością (całkowicie) dowolną, Ŝe 
same przedmioty - takie same czy nieodróŜnialne pod pewnymi względami - narzucają 
nam określone ujęcia pojęciowe, Ŝe myślenie pojęciowe stanowi sprawne narzędzie 
orientacji w rzeczywistości. 

U m i a r k o w a n y  r e a l i z m  p o ję c i o w y  głosi, Ŝe istnieją nazwy i 
pojęcia ogólne, nie istnieją natomiast (obiektywnie) przedmioty ogólne. Ogólnym 
nazwom i pojęciom odpowiadają pewne zbiory (klasy) przedmiotów jednostkowych - 
istniejących w świecie realnym lub w sferze czysto intencjonalnych wytworów 
świadomości - dzięki posiadaniu wspólnych (takich samych, podobnych) cech lub dzięki 
takiej samej naturze gatunkowej tych przedmiotów. 

92 
T. C z eŜ o w s k i ,  O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, 1948, s. 70 -73; t e n-Ŝ e, 

Filozofia na rozdroŜu, 1965, s. 38 n, 119 n, 172 n; t e n Ŝ e, Czym są wartości? „Znak" 17 (1965) 408-411, 
437 n. 
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Zagadnienie, jak to jest moŜliwe, Ŝe jednostkowe byty pod pewnymi względami są 
takie same (i z tego powodu są egzemplarzami danego gatunku czy rodzaju, 
elementami określonego zbioru), jest bodaj najtrudniejszym problemem metafi-
zycznym. Teoriopoznawczy spór o uniwersalia nie jest jednak zaleŜny od roz-
wiązania tego zagadnienia. 

S k r a j n y  r e a l i z m  p o ję c i o w y  głosi, Ŝe istnieją ogólne 
nazwy, pojęcia, przedmioty. Przedmiot ogólny to obiektywnie istniejący ogół, idea, 
której konkretyzacjami są faktycznie istniejące indywidua. Idee umieszczano bądź w 
odrębnej sferze bytu idealnego (Platon, fenomenologowie), bądź w umyśle 
osobowego Absolutu-Boga (św. Augustyn, Anzelm z Canterbury); niekiedy 
traktowano je jako postać bytu pośrednią między Absolutem a rzeczywistością 
(Plotyn, Eriugena). Według tomizmu idee jako myśli Boga (odgrywające rolę 
przyczyn wzorczych) są realne i jednostkowe93. 

PowyŜsze stanowiska występowały w rozmaitych wersjach i sformułowaniach i 
nie jest łatwo o zaklasyfikowanie niektórych poglądów (czy wyznających je 
autorów) np. do nominalizmu lub konceptualizmu. W staroŜytności nominalistą był 
np. Antystenes z Aten, w średniowieczu Roscelin. Stanowisko jego ucznia i 
przeciwnika P. Abelarda (1079-1142) doczekało się wśród historyków róŜnych 
interpretacji; jego sermonizm zapewne był postacią realizmu umiarkowanego. Za 
typowego konceptualistę uwaŜa się I. Kanta. Typowymi przedstawicielami realizmu 
umiarkowanego są Arystoteles i tomiści. Stanowisko materializmu dialektycznego - 
określone niekiedy jako konceptualizm - jest właściwie realizmem umiarkowanym; 
filozofowie marksistowscy nie stosują jednak tego terminu do siebie ze względu na 
jego historyczny związek z hylemorfizmem Arystotelesa. Główni przedstawiciele 
realizmu skrajnego to Platon i fenomenologowie. Według tych ostatnich (E. Husserl, 
J. Hering, R. Ingarden i inni) zawartość idei jest bezpośrednio dana w oglądzie 
ejdetycznym, do którego prowadzi operacja ideacji czy uzmienniania (nową teorię 
formalnej struktury idei sformułował polski fenomenolog R. Ingarden; zob. 10 03 
oraz 5 02). 

JuŜ z powyŜszych - bardzo skrótowo potraktowanych - uwag wynika, Ŝe naleŜy 
odrzucić zarówno nominalizm, jak i konceptualizm. Pozostają realizm umiarkowany 
i realizm skrajny jako dwa konkurujące ze sobą poglądy na temat ogółu, sposobu 
jego istnienia i dania w naszej świadomości. Problem ten aktualny jest równieŜ na 
terenie współczesnej filozofii nauk formalnych94. 

93
 Zob. np. M. A. K r ą p i e c, Dlaczego zło. RozwaŜania filozoficzne, Warszawa 1962, s. 80-87. 

94
 Zob. np. J. S ł u p e c k i, L. B o r k o w s k i, Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, 

1963, § 7: Filozoficzne uwagi o pojęciu zbioru; oraz Bibliografia (VI G). 
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Wspomnijmy jeszcze o pewnym błędnym wywodzie, prowadzącym niektórych (B. 
Bolzano, G. Frege, E. Husserl) do przyjęcia realizmu skrajnego. Wychodzi on z 
absolutnego charakteru prawdy (zob. 19 03). 

KaŜda prawda jest niezmienna, niezaleŜna od tego, kto ją głosi i kiedy. A jeśli tak, to 
np. zdanie „2 + 2 = 4" lub twierdzenie Pitagorasa są prawdziwe i wtedy, gdy nie istnieje 
Ŝaden podmiot poznający wygłaszający te prawdy; nawet gdyby faktycznie nie istniały 
jakiekolwiek trójkąty, twierdzenia geometrii byłyby prawdziwe. Dotyczy to nie tylko 
prawd koniecznych, ale i prawd przygodnych. W takim razie istnieje idealna sfera 
„prawd samych w sobie". 

Z tego jednak, Ŝe prawdziwość danego sądu jest absolutna (w wyŜej określonym 
sensie), nie wynika, iŜ sądy istnieją poza podmiotami poznającymi. Prawdziwość jest 
wyznaczona jedynie przez relację między treścią sądu a jego przedmiotem, jednakŜe sąd 
istnieje tylko jako czynność lub wytwór (rezultat) czynności określonego podmiotu 
poznania. 

§ 23. ZAGADNIENIE WIEDZY KONIECZNEJ  

23 00. Od czasów Hume'a i Kanta w filozofii europejskiej podwaŜano 
moŜliwość istnienia wiedzy zarazem koniecznej i rzeczowej 
(przedmiotowej). JednakŜe intelekcja, chwytająca związki sensu 
(rozumienie czegoś), jest warunkiem koniecznym uprawiania wiedzy 
racjonalnej, naukowej; a sens przedmiotów wiedzie ze sobą pewne 
konieczności i wyznacza to, co moŜliwe i niemoŜliwe. 

23 01. UWAGI WSTĘPNE. - Zagadnienie wiedzy koniecznej pozostaje w bezpośrednim 
związku ze sporem między aprioryzmem a aposterioryzmem (zob. 17 01) i jest ściśle 
związane z charakterem naszego poznania umysłowego (zob. 16 04). 

„Konieczność" moŜna określić za pomocą „moŜliwości" i (funktora) negacji. 
Konieczne jest to, czego nie moŜe nie być lub co nie moŜe być inne (inaczej). 

Proponujemy tu odróŜnić wiedzę koniecznościową od wiedzy koniecznej. Pierwsza to 
wiedza dotycząca czegoś koniecznego, stwierdzająca konieczność (czegoś). Druga to 
wiedza, która nie moŜe nie być uznana lub nie moŜe być obalona. MoŜna to rozmaicie 
rozumieć. I tak jakaś wiedza nie moŜe być obalona bądź dlatego, Ŝe jest niesprawdzalna 
(ale taka wiedza jest naukotwórczo bezwartościowa), bądź dlatego, Ŝe jest 
niepowątpiewalna (pewna), bądź dlatego, Ŝe jest koniecznie prawdziwa. Sąd jest 
koniecznie prawdziwy wtedy i tylko 
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wtedy, gdy nie moŜe nie być tego, co (lub: tak, jak) stwierdza; konieczność ta płynie 
więc z przedmiotu sądu. Na przykład sąd „2 + 2 = 4" jest koniecznie prawdziwy, 
gdyŜ nie moŜe nie być tak, Ŝe 2 + 2 = 4. 

Jeśli wątpienie ma odgrywać rolę poznawczą, musi być odpowiednio umoty-
wowane. ZaleŜnie od racji wątpienia mamy róŜne jego typy. Jeśli wiedza konieczna 
opierałaby się na bezpośrednim poznaniu (intelekcja, ogląd ejdetyczny itd.) - byłaby 
to konieczność syntetyczna - to wątpić wówczas to dopuszczać, Ŝe moŜe nie być 
tego, czego nie moŜe nie być (np. moŜe być tak, Ŝe czerwone jest zielone, Ŝe ta sama 
płaszczyzna jest zarazem cała czerwona i cała zielona). Jeśli wiedza konieczna 
opierałaby się na konwencji - byłaby to konieczność analityczna - to wówczas 
moŜna tylko wątpić w celowość, a nie w prawdziwość dokonanego wyboru 
konwencji95. 

23 02. STANOWISKA W SPRAWIE WIEDZY KONIECZNEJ. - Czy istnieje 
wiedza konieczna i jaki ma charakter? NaleŜy tu wymienić następujące stanowiska: 
(1) Wiedza konieczna nie istnieje. Wszelka wiedza oparta jest na doświadczeniu, a 
rejestrowanie, zestawianie rezultatów poznawczych doświadczeń moŜe doprowadzić 
co najwyŜej do wyników prawdopodobnych. Wszelka afirmacja i negacja są 
obalalne. 
(2) Wiedza konieczna istnieje jedynie jako wiedza analityczna, wyznaczona przez 
dany system językowy. Wszelka wiedza rzeczowa, o ile jest formułowana w języku, 
ma swój składnik analityczny, o ile zaleŜy od bezpośredniego poznania (jest 
rezultatem doświadczenia), jest obalalna. Logika i matematyka to systemy bądź 
czysto analityczne (wyznaczone przez przyjęte konwencje), bądź hipotetyczne, które 
tracą swój charakter koniecznościowy, gdy są stosowane do opisu i wyjaśniania 
rzeczywistości. Są schematami, narzędziami, które moŜna zmienić lub odrzucić. 
(3) Istnieją dwa rodzaje wiedzy koniecznej: konieczność wiedzy analitycznej płynie 
z konwencji, z ustalenia pewnego systemu znaków i reguł operowania nimi, 
konieczność wiedzy syntetycznej płynie z konieczności rzeczowej, której ta wiedza 
dotyczy. 
(4) Konieczność analityczna opiera się na konieczności syntetycznej. Zwolennicy 
dwu ostatnich stanowisk przyjmują jakąś postać intuicji intelektualnej (intelekcji), 
dzięki której ujmujemy poznawczo to, co przedmiotowo (rzeczowo) konieczne. 

Stanowisko (1) jest nie do utrzymania. Prawa logiczne (np. niesprzeczności) czy 
prawa arytmetyki nie są rejestracją doświadczenia lub empirycznie obalalnymi 
uogólnieniami indukcyjnymi. Zawsze 100 + 100 = 200, chociaŜ połączy - 

95 Por. S. K a m iń s k i ,  O prawdach koniecznych, SPhCh 4 (1968) 1, 47-72. 
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wszy np. dwa kosze jabłek po 100 sztuk - doliczylibyśmy się niekiedy do 201 sztuk 
owoców. RównieŜ stanowisko (2) nie jest do utrzymania. Warunkiem niezbędnym 
zbudowania i uŜywania systemów logiki czy matematyki jest ujmowanie pewnych 
przedmiotów (sensów przedmiotowo wziętych) i relacji w ich swoistości, w tym, czym 
są (w swej istocie), jest dostrzeganie związków koniecznych. Bez tego niemoŜliwa 
byłaby jakakolwiek dedukcja, nie moŜna by konsekwentnie stosować określonego 
systemu znaków. To ujmowanie ma charakter intelektualnego rozumienia czegoś, 
poznania syntetycznego, nie jest wyznaczone przez konwencje, lecz przez dany, badany 
przedmiot (którym w szczególnym przypadku moŜe być sens wyraŜeń języka czy związki 
logiczne między zdaniami zastanego systemu). Proponujemy stanowisko (4), 
przyjmowane m.in. przez fenomenologów, niektórych analityków (A. Pap), nieobce 
tomistom. 

MoŜna by tu jednak podnieść następującą trudność. Jeśli coś jest koniecznie 
prawdziwe, to jest prawdziwe zawsze i wszędzie. Jeśli coś nie jest koniecznie prawdziwe, 
to niekiedy moŜe być fałszywe. Tymczasem to samo zdanie nie moŜe być raz prawdziwe, 
raz fałszywe. Jeśli wi ęc coś jest prawdą, jest nią zawsze i wszędzie. 

Jeśli A jest P i B jest P, to z tego nie wynika, Ŝe A = B. Nie zachodzi równość między 
„koniecznie prawdziwe" i „prawdziwe zawsze i wszędzie". Nie moŜna „konieczności" 
definiować bez posłuŜenia się „moŜliwością", bez uŜycia terminu modalnego. JeŜeli 
zdanie Z jest prawdą konieczną (ściślej: formułuje lub wyraŜa prawdę konieczną), to nie 
moŜe nie być tak, jak zdanie Z stwierdza. JeŜeli zdanie Z' jest prawdą, to jest tak a tak, jak 
zdanie Z' stwierdza. Bucefał ma ogon i cztery nogi, ale moŜe je stracić, będąc koniem i 
Bucefałem; natomiast nie moŜe nie mieć jakiegoś (określonego) kształtu, cięŜaru czy 
barwy swej powierzchni. Dany byt nie musi koniecznie być, lecz skoro juŜ istnieje 
(inaczej nie byłoby bytu), nie moŜe nie mieć jakiegoś zespołu kwalifikacji, jakiejś treści 
(uformowanej). Przykłady te dobitnie unaoczniają (uwyraźniają) róŜnicę między 
stwierdzeniem przygodnego faktu a stwierdzeniem konieczności czegoś lub czegoś 
koniecznego. 

Niektórzy próbują innej argumentacji. KaŜda czynność poznawcza (np. akt 
bezpośredniego poznania czegoś koniecznego) jest pewnym niekoniecznym faktem; z 
tego, Ŝe ktoś coś zobaczył czy przeŜył, nie wynika, Ŝe jest tak właśnie, jak zobaczył czy 
przeŜył, Ŝe osiągnął prawdziwe poznanie96. Jest tu wiel- 

96
  Tak np. Ch. P e r e l m a n ,  O oczywistości w metafizyce, w: Szkice filozoficzne Romanowi 

Ingardenowi w darze, Warszawa-Kraków 1964, s. 159-171; T. C z e Ŝ o w s k i, O tak zwanym uzasadnieniu 
bezpośrednim i oczywistości, w: t e n Ŝ e, Filozofia na rozdroŜu, 1965, s. 73-81; por. teŜ: A y e r, Problem 
poznania, rozdz. II; D. F r y d m a n, Zagadnienie oczywistości u Franciszka Brentany, w: Charisteria. 
Rozprawy filozoficzne złoŜone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi..., Warszawa 1960, s. 55-83; W. G a 1 
e w i c z, Prawda i dobro w filozofii Franciszka 
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kie pomieszanie! Po pierwsze, sądy prawdziwe - jak wiemy - wprawdzie nie bytują 
samodzielnie (jako byty idealne), jednakŜe są prawdziwe nie dlatego, Ŝe je ktoś 
Ŝywi, lecz dlatego, Ŝe stwierdzają to, co stwierdzają. Po drugie, rola poznawcza 
pewnej czynności polega nie na tym, iŜ z faktu tej czynności coś wynika, lecz na 
tym, Ŝe sensem tej czynności jest ujmowanie czegoś, uzyskiwanie informacji o 
czymś. MoŜna tę rolę czynności poznawczej podwaŜać jedynie kierując się 
informacjami zdobytymi w innych czynnościach poznawczych. Poznaniu moŜna 
przeciwstawić inne poznanie, nie moŜna natomiast poznaniu przeciwstawić 
niepoznania, brak poznania. Stwierdzenie niewiedzy teŜ jest wiedzą. 

23 03. RODZAJE WIEDZY KONIECZNEJ. - MoŜna wyróŜnić następujące rodzaje 
wiedzy koniecznej: 
1) Wiedza konieczna analitycznie: 

(a) tautologie logiczne (np.: C p p), 
(b) podstawienia tautologii (np.: Kawaler jest kawalerem), 
(c) definicyjne podstawienia tautologii (np.: Kawaler jest to męŜczyzna 

nieŜonaty). 
2) Wiedza konieczna syntetycznie: 

(d) zdania, których negacja prowadzi do negacji ich istnienia (np.: Poznanie 
istnieje), 

(e) zdania stanowiące protokóły przeŜyć (np.: Spostrzegam teraz tu oto stojące 
zielone drzewo), 

(f) zdania ujmujące relacje między (prostymi) jakościami (np.: Ta sama 
powierzchnia nie moŜe zarazem być cała czerwona i cała zielona). 

Zdania (d) ujawniają swoją konieczną prawdziwość poprzez konsekwencje ich 
negacji. Zdania (e) partycypują w nieomylności intuicji przeŜywania (nie mogę nie 
przeŜywać tego, co przeŜywam). Zdania (f) operując terminami pierwotnymi 
(niedefiniowalnymi) nie dają się sprowadzić do zdań analitycznych97; są one 
rezultatami intelekcji, rozumiejącego wglądu w sens tego, do czego owe terminy się 
odnoszą. Nie tylko rozróŜniamy to, co zróŜnicowane, ale i ujmujemy relacje między 
tym, co zróŜnicowane; przy tym ujmując swoistość (jakość, sens, naturę) tego, co 
róŜne, rozróŜniamy przypadkowy i nieprzypadkowy charakter owych relacji. 

Poza tym trzeba odróŜnić wiedzę konieczną bezwzględnie od wiedzy koniecznej 
względnie. Na przykład zdanie „Istnieje poznanie ludzkie" jest koniecznie 
prawdziwe „w ustach" człowieka, zdanie „Ja istnieję" jest koniecznie 

Brentany, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 30 (1984) 115-130. 
97

 Zob. P o z n ań s k i ,  
Spór o analityczność (por. przypis 77). 
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prawdziwe „w ustach" wygłaszającego je ze zrozumieniem podmiotu (osoby poznającej). 
Według filozofii klasycznej (np. tomizm, fenomenologia) wiedza konieczna jest 

osiągalna - między innymi i przede wszystkim - w ramach logiki i matematyki oraz 
metafizyki (ontologii). Wiedzę konieczną osiąga się teŜ w teorii poznania. 

§ 24. TYPY I STRUKTURA NAUK  

24 00. Istnieją róŜne poglądy na temat struktury nauk i teorii naukowych, na 
temat charakteru operacji naukotwórczych i wartości ich rezultatów 
poznawczych. Podkreśla się na ogół, Ŝe zasadniczym czynnikiem 
róŜnicującym nauki jest metoda ich uprawiania (metoda budowania w danej 
nauce teorii, uzyskiwania, uzasadniania twierdzeń), sposób podchodzenia 
do przedmiotu (sposób jego badania, wyjaśniania), sposób realizacji celów 
danej nauki, takŜe typ aparatury pojęciowej. Wstępną sprawą jest 
rozstrzygnięcie, czy nauka ma do czynienia z przedmiotem zastanym, 
odkrywanym, czy z - tak lub inaczej - skonstruowanym przez poznającą 
świadomość. - 

Mimo róŜnic w poglądach na strukturę nauk nadal moŜna utrzymać 
ogólny podział nauk niefilozoficznych (zwanych teŜ szczegółowymi) na 
dedukcyjne i indukcyjne; nie musi się on pokrywać z podziałem nauk na 
aprioryczne i aposterioryczne. 

24 01. NAUKI DEDUKCYJNE I INDUKCYJNE. - Wspomnieliśmy wyŜej o głównych 
grupach nauk (2 03), o bezpośrednim i pośrednim uzasadnianiu twierdzeń (16 03) i 
typach wnioskowania jako uzasadniania pośredniego (16 07). Mówiliśmy równieŜ o 
dedukcyjnej metodzie budowania teorii oraz o asemantycznej (czysto syntaktycznej) i 
semantycznej interpretacji sformalizowanych systemów logicznych lub matematycznych 
(9 02). Nawiązując do tych uwag, rozpatrzmy teraz pewien - istotny z metodologicznego 
punktu widzenia - podział nauk. 

W kaŜdej nauce (w kaŜdej teorii naukowej jako uporządkowanym zespole twierdzeń 
na określony temat) występują twierdzenia pierwotne i wtórne. Pierwsze są przyjęte bądź 
na podstawie bezpośredniego poznania (doświadczenia)98, 

98
 Celowe jest odróŜnienie między protokółem a rezultatem doświadczenia (czy szerzej: bez-156 



bądź na podstawie konwencji, decyzji uprawiających naukę. Mówimy wtedy o 
bezpośrednim uzasadnieniu lub aksjomatycznym przyjęciu tych twierdzeń". Drugie są 
uznane na podstawie (m.in.) innych, wcześniej przyjętych twierdzeń, są wyprowadzone 
(wywnioskowane) z uprzednio uznanych - w danej nauce -twierdzeń. OtóŜ nauki 
dedukcyjne to nauki, w których twierdzenia wtórne (uzasadnione pośrednio) przyjmuje się 
wyłącznie na drodze wnioskowania dedukcyjnego (niezawodnego). Natomiast nauki 
indukcyjne dopuszczają lub głównie stosują jako uzasadnienie pośrednie wnioskowanie 
niededukcyjne (często ogólnie nazywane indukcyjnym). 

Przy tej charakterystyce nauk dedukcyjnych i indukcyjnych nie wchodzimy jeszcze w 
sprawę rodzaju twierdzeń pierwotnych tych nauk, sposobu ich uznawania w danej teorii. 

Zestawiany niekiedy z powyŜszym podział nauk na aprioryczne i aposterioryczne 
moŜna róŜnie rozumieć. Na przykład tak, Ŝe w naukach aposteriorycznych 
(empirycznych) twierdzenia pierwotne teorii uznaje się na podstawie bezpośredniego 
poznania (lub węziej: doświadczenia), natomiast w naukach apriorycznych twierdzenia 
pierwotne uznaje się bez odniesienia do poznania bezpośredniego, niezaleŜnie od 
doświadczenia. W przeprowadzeniu tego rozróŜnienia podstawową rolę odgrywa - 
oczywiście - przyjęta koncepcja bezpośredniego poznania lub doświadczenia oraz 
rozumienie zaleŜności czy niezaleŜności względem niego. 

24 02. INTERPRETACJE NAUK DEDUKCYJNYCH. - Typowe przykłady nauk (teorii) 
dedukcyjnych stanowią systemy logiczne i matematyczne, np. dwuwartościowy system 
rachunku zdań lub teoria mnogości. Nie wchodząc w historyczne postacie tych teorii, 
wymieńmy ich współczesne interpretacje. Zwracamy tu uwagę na dwa momenty: sposób 
pojmowania charakteru i podstawy uznania twierdzeń pierwotnych (aksjomatów) systemu 
oraz sposób pojmowania charakteru i podstawy reguł uzasadniania twierdzeń wtórnych w 
systemie (praw, według których przebiegają wnioskowania dedukcyjne). 

1. Empiryzm uwaŜa aksjomaty nauk dedukcyjnych za twierdzenia uzyskane dzięki 
doświadczeniu. PoniewaŜ są to jednak zdania ogólne (nie dadzą się potraktować jako 
protokoły lub bezpośrednie rezultaty poszczególnych spostrzeŜeń czy przypomnień), 
empiryzm musi uznać, iŜ aksjomaty logiki czy matematyki 

pośredniego poznania) oraz sądem orzekanym w obliczu przedmiotu danego w doświadczeniu. Protokółem 
spostrzeŜenia zbliŜającego się człowieka jest zdanie „Widzę, Ŝe zbliŜa się człowiek", a jego rozultatem 
(poznawczym) jest zdanie „ZbliŜa się człowiek". 

99
 Aksjomat moŜe być postulatem  lub (jeśli jest twierdzeniem oczywiście prawdziwym) pewnikiem. 
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wywnioskowuje się indukcyjnie z jednostkowych zdań spostrzeŜeniowych. Gdyby 
równieŜ reguły wnioskowania (prawa dedukcji) - jak chcą niektórzy empiryści - uwaŜać 
za uzyskane indukcyjnie (przy udziale np. indukcji enumeracyjnej lub wnioskowania 
przez analogię), sprowadzałoby się wówczas nauki dedukcyjne do (pewnej postaci) nauk 
indukcyjnych. 

2. Inny pogląd, który zaleŜnie od sposobu pojmowania doświadczenia będziemy 
zaliczać do aposterioryzmu lub aprioryzmu, głosi, Ŝe matematyka (lub takŜe logika) 
swoje aksjomaty uzyskuje w szczególnego typu bezpośrednim poznaniu, stanowiącym 
wgląd w sens czy istotę badanego przedmiotu. Jest to typ percepcji czysto intelektualnej. 
RóŜne wersje tego stanowiska spotykamy np. u Kartezjusza, Kanta, fenomenologów. 
Aksjomaty nauk dedukcyjnych w tym ujęciu to zdania oczywiste. W percepcji 
intelektualnej moŜna teŜ widzieć źródło i podstawę uznania reguł wnioskowania. 

3. Następny pogląd - nazwijmy go: lingwistyczny - głosi, Ŝe aksjomaty logiki i 
matematyki są zdaniami analitycznie prawdziwymi, tzn. wyznaczonymi przez uŜywany 
język. Tak samo ma się sprawa z regułami wnioskowania. To ujęcie zakłada, iŜ systemy 
logiczne lub matematyczne budują się na terenie czy w ramach określonych, zastanych 
języków. 

4. MoŜna przyjąć, iŜ budowanie teorii logicznej czy matematycznej jest zarazem 
konstruowaniem pewnego języka. Sens pewnego układu formuł (i sens składników tych 
formuł) jest ukonstytuowany wyłącznie przez decyzję nadania im pewnej określonej roli 
w samym systemie, przez potraktowanie ich jako aksjomatyki tego systemu. Tak 
rozumiany system jest po prostu systemem gry w przekształcanie napisów. System taki 
pełni funkcję poznawczą dopiero wtedy, gdy znajdziemy dla niego przedmiotowy model, 
czyli taką dziedzinę, której przedmioty spełniają jego aksjomatykę (i reguły). 

5. Z innej strony moŜna rozpatrywać systemy dedukcyjne bądź jako coś stanowczo 
stwierdzające (aksjomatami lub regułami), bądź czysto załoŜeniowo (jakby na próbę, jak 
w okresie warunkowym nierzeczywistym) przyjmujące aksjomaty lub reguły. Mamy 
więc asertywną i hipotetyczną interpretację logiki i matematyki. 

Jest to zapewne uproszczenie stanu problematyki. WiąŜe się ona - między innymi - z 
zagadnieniem sposobu istnienia przedmiotów matematyki (liczb, figur geometrycznych, 
zbiorów, relacji). 

Dodajmy, iŜ postać systemów dedukcyjnych mogą teŜ przyjmować teorie nauk 
przyrodniczych, a nawet humanistycznych. Mamy próby aksjomatyzacji teorii na terenie 
fizyki, biologii, nawet psychologii i innych nauk. NaleŜy się spodziewać, Ŝe będą się one 
dalej znacznie rozwijać, mimo wykazanych przez metalogikę ograniczeń tej metody 
budowania teorii naukowych (ograniczeń 
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polegających - krótko mówiąc - na niezupełności lub nierozstrzygalności systemów 
bogatszych). 

24 03. INTERPRETACJE NAUK INDUKCYJNYCH. - RóŜnicę między naukami 
przyrodniczymi a humanistycznymi (zwanymi teŜ społecznymi) upatrywano w róŜnych 
momentach (pomijamy róŜnice przedmiotów): w przesłankach (humanistyka oprócz zdań 
empirycznych przyjmuje zdania oparte na rozumieniu czyichś wytworów, wypowiedzi, 
znaków, oprócz ekstraspekcji posługuje się introspekcją), opisie (przewaga typologizacji 
nad klasyfikacją), wyjaśnianiu (raczej funkcjonalno-teleologiczne niŜ przyczynowe), 
wprowadzeniu elementu aksjologicznego czy wręcz normatywnego100. Jeśli jednak teorie 
nauk humanistycznych nie nabierają charakteru filozoficznego, nie są fenomenologią, 
metafizyką czy aksjologią szczegółową, to zasadniczo pod względem metodologicznym 
nie róŜnią się one od teorii nauk przyrodniczych. 

Nie mogąc tu wchodzić w bardzo rozbudowane analizy oraz wciąŜ Ŝywo prowadzone 
dyskusje na temat struktury teorii nauk szczegółowych nieformalnych, na temat bazy 
empirycznej i (ewentualnie) pozaempirycznej tych teorii, na temat sposobu uzasadniania 
(sprawdzania, potwierdzania, obalania) twierdzeń na ich terenie, formułowania praw i 
hipotez, krótko tylko wymienimy główne koncepcje nauk indukcyjnych. 

1. Zarzucono właściwie pogląd, według którego podstawowym sposobem poznawania 
(np.) przyrody jest obserwacja i uogólnianie jednostkowych faktów, zdarzeń, procesów 
itp. i formułowanie tą drogą praw rejestrujących (występowanie pewnych zdarzeń, 
sytuacji, prawidłowości), ogólnych praw przyrody i (niedostatecznie jeszcze 
sprawdzonych) jednostkowych lub ogólnych hipotez (przypuszczeń). Teoria (układ praw 
ogólnych i hipotez) miała opisywać - pewien zespół zjawisk lub dziedzinę rzeczywistości 
- poprzez indukcyjne uogólnienie i wyjaśniać (przede wszystkim przyczynowo) w świetle 
najogólniejszych praw przyrody. 

2. Wkrótce jednak - w miarę postępu badań metodologicznych i rozwoju 
przyrodoznawstwa - powyŜsza koncepcja zaczęła budzić wątpliwości. Wyjściowe zdania 
empirycznie są zawodne; obserwacje (tym bardziej eksperymenty) kierowane są jakimiś 
zadaniami, są teoretycznie zaangaŜowane; ogólne prawa - nawet te, które miały być 
jedynie rejestracjami doświadczenia - właściwie odnoszą się do pewnych przedmiotów i 
sytuacji wyidealizowanych, posługują 

100 
T. C z eŜ o w s k i ,  O naukach humanistycznych, w: t e nŜ e ,  Odczyty filozoficzne, Toruń 1958, 

s. 44-58; W. T a t a r k i e w i c z ,  Nauki nomologiczne a typologiczne, w: tenŜe, Droga do filozofii i 
inne rozprawy filozoficzne, Warszawa 1971, s. 53-62; oraz Bibliografia (HI). 
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się „fikcjami"; niejasny jest status epistemologiczny takich zasad, jak prawo grawitacji 
czy prawa dynamiki I. Newtona (uogólnienie, konwencja terminologiczna czy tzw. opis 
analityczny?); jedyną teoretyczną podstawą stosowania indukcyjnych procedur 
uzasadniania twierdzeń są - na gruncie przyrodoznawstwa nieuzasadnialne bez 
popełnienia petitio principii - załoŜenia co do struktury badanej rzeczywistości (np. 
powtarzalność elementów i zespołów elementów, występowanie układów względnie 
izolowanych, determinizm); w faktycznym rozwoju fizyki i innych nauk większą rolę 
odgrywa inwencja, stawianie hipotez i poszukiwanie ich potwierdzeń niŜ uogólnianie 
zaobserwowanych faktów, sumowanie i segregowanie zarejestrowanych danych 
empirycznych. Okazuje się wreszcie, Ŝe na terenie tzw. nauk indukcyjnych nie obala się 
jakiejś hipotezy czy jakiegoś pojedynczego uogólnienia, lecz obala się hipotezę czy 
uogólnienie wraz z ich teoretycznym uwikłaniem, zapleczem; stąd w rozmaity sposób 
moŜna uzgadniać teorię z danymi empirycznymi. Dodajmy, iŜ stosowane instrumenty 
uzaleŜniają wyniki obserwacji i eksperymentów od - między innymi - teorii tych 
narzędzi. 

3. Indukcjonizm przezwycięŜano najpierw w kierunku konwencjonalizmu 
(empirycznie dane fakty dopuszczają szereg wyjaśnień, wybór teorii jest sprawą 
prostoty i elegancji, w rozwoju przyrodoznawstwa waŜną rolę odgrywają przyjęte 
definicje czy dodatkowe hipotezy, od decyzji badacza zaleŜy sposób usunięcia 
niezgodności między faktami a teorią), następnie w kierunku dedukcjonizmu 
(antyindukcjonizmu, hipotetyzmu). Według tego drugiego - na terenie współczesnej 
metodologii nauk zainicjował go K. Popper - twórcze uprawianie nauki 
polega przede wszystkim na sformułowaniu na dany temat teorii (spełniającej 
pewne formalne warunki), następnie wyprowadzaniu z niej dedukcyjnie - jako 
konsekwencji - twierdzeń dotyczących empirycznie danej rzeczywistości, prze 
widujących sposób zachowania się rzeczy czy przebieg procesów w określonych 
warunkach, oraz na podejmowaniu obserwacji, konstruowaniu eksperymentów, 
które mogłyby obalić tę teorię. KaŜda teoria naukowa winna być - ze swej 
natury - obalalna, przeto kaŜde jej potwierdzenie jest potwierdzeniem tymczasowym. 
Dedukcjonizm, odrzucając indukcję jako metodę uzasadniania twierdzeń, neguje 
właściwie istnienie nauk indukcyjnych w przyjętym wyŜej znaczeniu. 

4. Wymieńmy tu jeszcze pogląd sformułowany przez logika i filozofa 
amerykańskiego, neopragmatystę W. V. O. Quine'a. Wyszedł on od zaatakowania 
jednego z dwu dogmatów neopozytywizmu (drugim było utoŜsamienie sensowności 
zdania z jego sensualną sprawdzalnością): tezy o zachodzeniu ostrej granicy między 
zdaniami analitycznymi i syntetycznymi. Według Quine'a nie moŜna 
poprawnie zdefiniować zdania analitycznego i stąd nie mamy precyzyjnego 
kryterium odróŜniania tych dwu rodzajów zdań. RóŜnica między logiką i mate- 
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matyką a fizyką czy biologią pod względem ich stosunku do doświadczenia ma charakter 
ilościowy. Prawdziwość zdań jest współwyznaczona przez czynniki językowy i 
faktualny, z tym Ŝe ich stosunek moŜe się róŜnie kształtować. Wiedza nasza ma sens 
empiryczny jako całość. „[...] nauka jako całość podobna jest do pola siły, którego 
warunkami brzegowymi jest doświadczenie. Konflikt z doświadczeniem na brzegach pola 
powoduje odpowiednie przystosowanie w jego wnętrzu. Niektórym ze zdań zostaje 
przypisana inna wartość logiczna. Zmiana oceny jednych zdań pociąga zmianę oceny 
innych za sprawą ich logicznych związków, przy czym prawa logiki są po prostu 
dalszymi twierdzeniami systemu, pewnymi innymi elementami pola. Zmieniwszy 
wartość logiczną jednego zdania, musimy zmienić wartość logiczną niektórych innych, 
które mogą być zarówno zdaniami powiązanymi logicznie z tym pierwszym, jak i 
zdaniami ustalającymi same związki logiczne. Pole jako całość jest jednak na tyle niezde-
terminowane przez swe warunki brzegowe, tj. przez doświadczenie, Ŝe istnieje znaczna 
swoboda wyboru zdań, które wobec danego konfliktu z doświadczeniem mają być 
«przecenione». śadne poszczególne świadectwo doświadczenia nie jest związane z 
jakimś określonym zdaniem z wnętrza pola; związek ten ma co najmniej charakter 
pośredni, za sprawą równowagi pola jako całości"101 (s. 65). „[...] schemat pojęciowy 
nauki jest w ostatecznym rachunku środkiem, który słuŜy przewidywaniu przyszłego 
doświadczenia na podstawie doświadczenia minionego" (s. 67). „Krawędź systemu musi 
być zgodna z doświadczeniem; reszta, ze wszystkimi jej wyszukanymi mitami i fikcjami, 
podporządkowana jest celowi upraszczania praw" (s. 69). Nie jest to po prostu 
indukcjonizm, lecz empiryzm z domieszką konwencjonalizmu, przy czym - zdaniem 
Quine'a - ów konwencjonalizm ma motywację pragmatyczną. 

JeŜeli chodzi o przedmiot teorii w naukach indukcyjnych, to mamy w tej sprawie 
stanowiska realizmu (przyrodoznawstwo itd. dotyczy pewnych aspektów, a nawet - 
według niektórych - istoty świata realnego) i fenomenalizmu (nauki te ujmują nie „rzeczy 
w sobie", lecz ich aspekt „dla nas"; relacja między sferą poznawalnych zjawisk a 
transcendentną rzeczywistością leŜy poza zakresem rozwaŜań przyrodoznawstwa)102. 

101
 W. V. O. Q u i n e, Z punktu widzenia logiki, 1969. 

102
 Metodzie i strukturze nauk szczegółowych „indukcyjnych" poświęcona jest większość pozycji w 

III dziale Bibliografii. Główne kierunki i etapy rozwoju teorii tych nauk od K. Poppera związane są z pracami 
m.in. S. Toulmina, T. S. Kuhna, N. R. Hansona, I. Lakatosa, P. K. Feyerabenda, takŜe J. D. Sneeda. 



R o z d z i a ł    IV 

ZNAKI I SYSTEMY ZNAKÓW  

§ 25. ISTOTA I FUNKCJE ZNAKÓW. SPOSÓB ISTNIENIA ZNA KÓW  

25 00 Znak to twór dwuwarstwowy (dwustronny), złoŜony z nosiciela 
znaczenia i znaczenia. Spośród rozmaitych funkcji znaku naczelną jest 
odsyłanie jego uŜytkownika do przedmiotu innego niŜ sam znak. 

25 01. SZERSZE I WĘśSZE POJĘCIA ZNAKU. - Przy najszerszym rozumieniu termin 
„znak" oznacza wszelki przedmiot, który w jakikolwiek sposób odnosi jego uŜytkownika 
(jako znaku) do czegoś transcendentnego względem tego przedmiotu, który stanowi 
medium (środek) w docieraniu do czegoś, w udostępnianiu czy przywoływaniu czegoś 
innego (desygnatu znaku, przy szerokim rozumieniu słowa „desygnat"). Co najmniej 
średniowiecza sięga rozróŜnienie między znakami instrumentalnymi (które pełnią funkcję 
znaku, o ile same staną się tematem świadomości, które odgrywają rolę medium ąuod w 
poznaniu) i znakami formalnymi (które odnoszą do swego desygnatu bez uprzedniego 
stania się przedmiotem świadomości, które są „przezroczyste" i w poznaniu odgrywają 
rolę medium quo). Od C. S. Peirce'a wielu przyjmuje szerokie pojęcie znaku, obejmujące 
indeksy (symptomy, oznaki), ikony (obrazy) oraz symbole (wyraŜenia językowe itp). 
Niektórzy znakiem nazywają jedynie obrazy i symbo-le (w terminologii Peirce'a). R. 
Ingarden wyróŜnia oznaki, znaki w sensie wtasciwym, obrazy i wyraŜenia językowe i jest 
przeciwnikiem operowania ogólnym pojęciem znaku. I. Dąmbska wyróŜnia oznaki 
naturalne i konwencjonalne (.symptomy i sygnały), znaki ikoniczne oraz symbole; z tym 
Ŝe obok konwencjonalnych znaków-symboli (wyraŜenia językowe) wymienia symbole 
metaforyczne (symboliczność snów, mitów itp.). M. Wallis za znaki właściwe uwaŜa 
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znaki ikoniczne, znaki konwencjonalne (typu wyraŜeń języka) i symbole (np. lew jest 
symbolem siły lub pychy). Językoznawca T. Milewski wyróŜnia jako zasadnicze rodzaje 
znaków symptomy i sygnały, te ostatnie dzieli na apele i sygnały semantyczne, te znów 
na obrazy i sygnały arbitralne, które z kolei poddaje dalszym podziałom. Niech te 
przykłady wskaŜą na rozmaitość podziałów znaków i rozbieŜność w terminologii. Dla 
nas znak to znak ikoniczny (np. fotografia, globus) i znak konwencjonalny (np. sygnał 
kolejowy, wyraŜenie danego języka). 

W  dalszych  uwagach  będzie   moŜna  poruszyć  tylko  niektóre,   wybrane kwestie. 

25 02. STRUKTURA ZNAKU. - W kaŜdym znaku wyróŜnia się dwie warstwy: nosiciela 
znaczenia i znaczenie (znaku). Nosicielem znaczenia (sensu) jest - zazwyczaj 
przynajmniej - jakiś przedmiot materialny, intersubiektywnie dostępny, ale wzięty nie w 
swej indywidualności (jako określony konkret materialny), lecz w swej typowości, w 
typowej postaci (typowy kształt, kolor, typowe brzmienie). Właściwie - ściśle biorąc - to 
nie indywidualny przedmiot realny (konkretne ciało), lecz występująca w nim jakość 
postaciowa103 lub układ takich jakości jest nosicielem znaczenia w znaku. Na przykład w 
znaku językowym (języka mówionego) nosicielem znaczenia jest pewien typ brzmienia 
lub jakość postaciowa brzmienia (słowa czy morfemu), naleŜąca do właściwego danemu 
językowi systemu fonologicznego. Natomiast z n a c z e n i e m znaku jest zespół 
funkcji (ról), jakie on - jako znak właśnie - spełnia. Jak się wydaje, sprowadzają się one 
ostatecznie do czterech: przedstawianie, komunikowanie, wyraŜanie i oddziaływanie. 
Powiązanie znaczenia z nosicielem znaczenia, nadanie pewnym jakościom postaciowym 
określonego sensu zachodzi na mocy intencji świadomości znakotwórczej lub 
świadomości uŜytkownika znaku jako znaku. Aktowo zorganizowana świadomość jest 
nie tylko intencyjna, lecz obdarzona siłą intencjonalizacji: potrafi obdarzyć jakiś 
przedmiot (zastany lub wytworzony) szczególnymi rolami, potrafi przekazać mu (czysto 
intencjonalnie) własną intencyjność, odniesienie do pewnego transcendensu. 

103 Jakość postaciowa jest to naocznie dana jakość, podbudowana przez układ czy sekwencje (o 
odpowiedniej strukturze) innych jakości, pojawiających się (co najmniej) jako tło jakości postaciowej, 
warunkujących jej wystąpienie, numerycznie wymienialnych; jakościami postaciowymi są np. trójkątność lub 
kwadratowość (jako rys naocznie dany) pewnej figury czy bryły, melodia, barwa (dźwiękowa) jakiegoś 
akordu, rytm, np. bolera, a takŜe ponurość jakiegoś krajobrazu itp. 
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25 03. FUNKCJE ZNAKU. - Zachodzi rozbieŜność w nazewnictwie poszczególnych 
funkcji znaków, a takŜe w poglądach na ilość zasadniczych spośród nich. Sprawy te 
związane są z poglądami na istotę i sposób istnienia znaku. 

Wraz z R. Ingardenem wyróŜniamy tu cztery główne role znaku: przedstawianie, 
komunikowanie, wyraŜanie, oddziaływanie. P r z e d s t a w i a n i e  (zwane 
niekiedy funkcją symboliczną znaku) to szeroko pojęte oznaczanie, odnoszenie przez 
znak uŜytkownika znaku do przedmiotu transcendentnego względem znaku; ma to 
miejsce np. przy przedstawianiu jakiejś postaci czy sytuacji przez fotografię lub rysunek, 
przy nazywaniu jakiegoś przedmiotu lub stwierdzeniu (opisaniu) jakiegoś stanu rzeczy w 
języku. K o m u n i k o w a ni e to funkcja powiadamiania przez nadawcę znaku 
odbiorcy (aktualnego lub potencjalnego) o czymś, to funkcja przekazywania informacji. 
Nie moŜe być spełniana przez znak bez powiązania z funkcją przedstawiania czegoś. 
WyraŜ a n i e  (funkcja ekspresyjna znaku) to rola znaku jako oznaki, jako symptomu 
stanu nadawcy znaku; zachodzi przez sam fakt posłuŜenia się przez kogoś w określony 
sposób znakiem. Niektórzy błędnie mieszają ją z funkcją komunikowania, o ile ta 
dotyczy samego nadawcy. O d d z i a ł y w a n i e  (funkcja impresyjna, apelowanie, 
sygnalizowanie) to funkcja wywoływania skutków u odbiorcy, posłuŜenia się znakiem 
jako narzędziem działania, np. wywołanie określonego postępowania u odbiorcy znaku, 
ustalenie pewnej konwencji104. Dwie ostatnie funkcje nie są swoistymi funkcjami 
znaków. Natomiast za takie na ogół uwaŜa się dwie pierwsze funkcje. Z tym Ŝe 
dyskusyjne jest, czy mogą być znaki odgrywające rolę przedstawiania bez roli 
komunikowania. 

Istnieją rozmaite odmiany czy sposoby spełniania tych funkcji przez znaki ikoniczne, 
wyraŜenia językowe itd. 

25 04. SPOSÓB ISTNIENIA ZNAKU. - Na temat sposobu istnienia znaków (i systemów 
znaków, np. języka) sformułowano rozmaite poglądy. Zagadnienie to jest szczególnym 
przypadkiem zagadnienia sposobu istnienia rozmaitych wytworów ludzkich i 
szczegółową postacią sporu między realizmem a idealizmem (w wersji metafizycznej). A 
oto główne stanowiska: 

104 Pozostaje do rozwaŜenia, czy trzeba osobno wyróŜnić funkcję performatywną (dokonaw-czą) 
pewnych wyraŜeń, czy teŜ moŜna ją sprowadzić do kombinacji innych funkcji. O performaty-wach zob.: J. L. 
A u s t i n, Performatywy i konstatacje, w: M. H e m p o 1 i ń s k i, Brytyjska szkoła analityczna, Warszawa 
1974, s. 235-244 lub w: J. L. A u s t i n, Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993; Z. Z i e m b iń s k i ,  
Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa 1966, s. 26-34. TakŜe: J. S z y m u r a, JeŜyk, mowa i prawda 
w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J. L. Austina, Wrocław 1982, s. 196 n, 209 nn.; E. 
G r o d z i ń s k i ,  Wypowiedzi performatywne, Wrocław 1980 (polemika na temat tej ksiąŜki: SF 1980, 8 i 
9); P. R u t a, Wybra-ne aspekty filozoficzne wypowiedzi performatywnych, RF 43 (1995) 1, 117-136. 
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Fizykalizm twierdzi, iŜ znaki (języki) są przedmiotami fizycznymi, realnymi. 
Fotografia utoŜsamia się z pewnym kawałkiem błony celuloidowej lub kawałkiem 
papieru (odpowiednio pocieniowanym, zabarwionym), wyraŜenie językowe z konkretną 
plamą atramentu czy farby drukarskiej lub z konkretnym (tu oto zabrzmiałym i 
przebrzmiałym) dźwiękiem itd. albo z wybranymi (lecz przecieŜ nadal jednostkowymi, 
fizycznymi) cechami tych przedmiotów. Psychologizm uwaŜa, Ŝe znaki (systemy 
znaków) to akty lub treści aktów uŜywania tych znaków (lub co najwyŜej jeszcze 
dyspozycje do przeŜywania tych aktów), to pewne indywidualne, przemijające stany, 
czynności w strumieniu świadomości, w obrębie psychiki posługującego się znakami. Jak 
tam znaczenie byłoby czymś fizycznym, tak tu - czymś psychicznym, 
świadomościowym. Trzecie stanowisko - znacznie rzadziej proponowane - głosi, Ŝe znaki 
i systemy znaków istnieją obiektywnie, idealnie, Ŝe istnieje sfera sensów (jako takich), a 
poszczególne uŜycia znaków w pewnym sensie zakładają taką sferę sensów, są 
konkretyzacjami idealnych sensów. Wreszcie ostatnie stanowisko twierdzi, Ŝe znaki i 
język istnieją czysto intencjonalnie, jako transcendentny (strukturalnie) względem 
świadomości uŜytkowników znaków wytwór świadomości, obdarzony przez nią (wtórną, 
nadaną) intencjonalnością. 

Nie przeprowadzając tu dokładnej dyskusji105 zaznaczymy krótko, iŜ trzy pierwsze 
stanowiska nie wydają się moŜliwe do utrzymania. Znaki jako przedmioty wytworzone i 
ulegające rozmaitym zmianom nie są przedmiotami idealnymi. Nie są teŜ czymś realnym: 
cielesnym lub psychicznym. Operacje znakotwórcze nie są ani tworzeniem lub 
przekształcaniem przedmiotów fizycznych, ani kształtowaniem własnej psychiki. W 
rozumieniu portretu czy tekstu literackiego, w układaniu tekstu językowego znaki dane 
nam są jako transcendensy, ale nie jako przedmioty spostrzeŜeń zmysłowych (jak ciała) 
ani jako przedmioty samoświadomości (jak zawartość strumienia świadomości czy 
własna psychika). Gdyby fizykalizm lub psychologizm były prawdziwe, nie miałyby 
sensu powiedzenia, Ŝe posługujemy się tym samym językiem, Ŝe dwa rozmawiające ze 
sobą podmioty uŜywają danego znaku w tym samym lub nie w tym samym znaczeniu. 
Teoria języka mogłaby być uprawiana tylko jako dział fizyki lub psychologii. 

Wobec tych i innych konsekwencji opowiadamy się za czwartym z wymienionych 
stanowisk w sprawie sposobu istnienia znaków i ich systemów. 

105
 Zob. I n g a r d e n ,  Z teorii jeŜyka. 
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§ 26. RODZAJE ZNAKÓW.  SYSTEMY ZNAKÓW  

26 00. Znaki (w sensie właściwym) dzielą się na znaki ikoniczne (obrazy) i 
znaki konwencjonalne. Znak pełni swe funkcje znakowe (semiotyczne) w 
zasięgu określonego kodu, w powiązaniu z innymi znakami danego systemu 
i w opozycji do nich. Szczególnym typem systemu znaków jest język. 

26 01. OZNAKI I ZNAKI W SENSIE WŁAŚCIWYM. - Oznaka to jakiś przedmiot 
naturalny (zastany), powiązany rzeczowo z innym przedmiotem (najczęściej jako skutek 
określonej przyczyny) i swoim zachodzeniem wskazujący na zachodzenie (swej) 
przyczyny. Na przykład wysypka na ciele jako oznaka (objaw) choroby, dym jako oznaka 
ognia. Podmiot traktujący pewien przedmiot (stan rzeczy) jako oznakę czegoś przechodzi 
od poznania (stwierdzenia zachodzenia) oznaki do poznania (stwierdzenia zachodzenia) 
przyczyny na drodze rozumowania, wnioskowania. Oznaka naturalna jest przedmiotem 
jednowarstwowym, nie ma w niej złoŜenia z nosiciela znaczenia i znaczenia. Występują 
oznaki, w skład których wchodzą pewne symbole konwencjonalne. Na przykład 
wywieszenie czarnej chorągwi jest oznaką Ŝałoby, nieszczęścia, czyjejś śmierci. Czarna 
chorągiew nie jest warstwą, lecz częścią oznaki stanu rzeczy czy zdarzenia: wywieszenie 
czarnej chorągwi. Niektórzy mówią tu o oznakach konwencjonalnych. I. Dąmbska 
proponuje oznaki naturalne nazywać symptomami, a konwencjonalne sygnałami; termin 
„sygnał" ma - zaznaczamy - szereg rozmaitych znaczeń. 

Istoty znaków ikonicznych (obrazów) upatruje się w tym, iŜ one przedstawiają coś z 
pewną naocznością, na zasadzie podobieństwa do przedmiotów transcendentnych pod 
względem wyglądu lub struktury. Przy szerokim rozumieniu obrazu jest nim nie tylko 
fotografia czy rysunek, wyrzeźbiony model, lecz takŜe projekt, schemat, mapa. 
(Niektórzy do znaków ikonicznych zaliczają teŜ dzieła sztuk plastycznych, film, taniec i 
inne). W kaŜdym jednak znaku ikonicznym występuje moment konwencji, moment 
nastawienia na potraktowanie pewnego przedmiotu jako znaku czegoś, na związanie z 
danym wyglądem czy schematem (strukturą) określonego znaczenia. Niekiedy następuje 
rozluźnienie zasady podobieństwa i znak ikoniczny przechodzi w znak konwencjonalny 
(np. znaki wagonów sypialnych, miejsc do leŜenia, wody do picia, w systemie znaków 
stosowanych np. w kolejowym rozkładzie jazdy czy na dworcach). 
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Mówiąc o znakach konwencjonalnych, przez konwencję106 rozumiemy umowę 
(indywidualną lub zbiorową), decyzję (indywidualną lub zbiorową) lub zwyczaj; dwie 
pierwsze są świadome, zwyczaj moŜe być nieuświadomiony, konwencja jako zwyczaj 
(praktyka) jest zachowaniem nie instynktownym, lecz nabytym i ostatecznie swoją 
podstawę ma w umowie lub decyzji. Przykładami znaków konwencjonalnych (zwanych 
teŜ arbitralnymi, nieumotywowanymi, symbolicznymi) są wyraŜenia języków 
naturalnych (etnicznych) i sztucznych (esperanto, języki nauk formalnych), znaki 
sygnalizacji kolejowej czy morskiej, światła kierunkowe samochodów itd. 

Niektórzy107 sprowadzają znaki właściwe do oznak: podstawę tej propozycji ma 
stanowić okoliczność, iŜ własności znaku są oznaką własności przedmiotu tego znaku 
(desygnatu czy denotatu), a posługiwanie się znakiem jest oznaką tego, Ŝe posługujący 
się nim myśli o przedmiocie znaku. 

Termin „symbol" ma szereg róŜnych znaczeń. Oznaczać moŜe bądź znaki 
konwencjonalne (zwłaszcza językowe), bądź szczególny sposób ich uŜycia, określony 
typ struktury językowej (w poetyce), bądź nadawanie pewnym przedmiotom - zastanym 
lub wytworzonym - funkcji reprezentowania lub zapowiadania innych przedmiotów, 
traktowanie ich jako odsłaniających - mgliście i nie wprost - jakieś głębsze warstwy 
psychiki i rzeczywistości (teoria kultury, psychoanaliza); w tym ostatnim wypadku 
termin „symbol" wyprowadza nas poza sferę znaków. 

26 02. SYSTEMY ZNAKÓW. KODY. - W ogólnej teorii znaku dominuje pogląd, Ŝe 
podstawową (samodzielną) jednostką znakową nie jest (np. w języku) poszczególny 
wyraz, lecz pełna wypowiedź o charakterze zdaniowym (zdanie lub nawet układ ściśle 
powiązanych ze sobą zdań). W pozajęzykowych systemach znaków (samodzielnymi) 
jednostkami znakowymi są (np.) określone połoŜenie ramienia semafora kolejowego, 
układ dwu chorągiewek w sygnalizacji morskiej, miganie lewego światła auta, drogowy 
znak zakrętu. Odpowiednikami ich w języku będą zdania lub nawet sekwencje zdań 
(opisy). JednakŜe samodzielność znakowa i tych jednostek znaczących jest względna; 
pełnią one swoje funkcje tylko przy załoŜeniu pewnego kodu. K o d e m  nazywamy 
przyporządkowanie między nosicielami sensu a sensami w danym systemie znaków (lub 
reguły ustalające to przyporządkowanie); często zamiennie uŜywa się terminów „kod" i 
„system znaków". Proponuje się (L. J. Prieto) ową (względnie) samodzielną jednostkę 
znakową nazywać semem, a układ (system) semów (czyli uporządko- 

106
 I .  D ą m b s k a ,  O konwencjach semiotycznych, „Studia Semiotyczne" 4 (1973) 35-45.  

107
 Na przykład J. Kotarbińska. 
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wany zbiór relacji między nosicielami znaczeń a znaczeniami semów) nazywać 
kodem108. 

W procesie komunikacji znakowej uŜytkownik znaku moŜe zwracać uwagę na 
przedmiot znaku (desygnat), na znaczenie znaku, na nosiciela znaczenia, na fakt uŜycia 
(wystąpienia) znaku. Dwie pierwsze sytuacje i znakowa postać dwu ostatnich sytuacji nie 
są moŜliwe bez znajomości wchodzącego w grę kodu. 

Przykładem kodu jednosemowego jest biała laska niewidomego. Brak tej laski w 
czyichś rękach nie jest Ŝadnym znakiem. Przykładem kodu dwusemowego jest 
następujący kod w marynarce wojennej: flaga na maszcie admiralskiego okrętu oznacza 
pobyt na nim admirała, brak flagi oznacza nieobecność admirała na okręcie. Kodem 
trójsemowym, w którym teŜ nie ma sytuacji nie znaczących (nie ma milczenia 
pozbawionego całkowicie znaczenia), jest kod świateł kierunkowych w samochodzie: 
brak światła znaczy „nie zmienia się kierunku". 

Kody wielosemowe róŜnicują się ze względu na występowanie i charakter artykulacji. 
Artykulacja (łac. articulus = człon) wprowadza do systemu znaków szczególną budowę 
warstwową, hierarchię substruktur. 

§ 27. JĘZYK A POZNANIE  

27 00. Wielu filozofów przejawiało nieufność do poznawczej roli języka, 
widziało w nim źródło zniekształceń i spekulacji. Jeśli jednak spojrzy się na 
język jako na podatne narzędzie intelektu, widzieć w nim będziemy przede 
wszystkim instrument i warunek precyzacji, obiektywizacji i komunikacji 
poznania. Wśród tych, którzy szczególnie akcentują rolę języka w 
uzyskaniu i porządkowaniu poznania, występuje opozycja między 
zwolennikami języków naturalnych a zwolennikami sformalizowanych 
języków sztucznych. 

27 01. STRUKTURA JĘZYKA. - Nie wchodząc w szczegóły i pomijając bardziej specjalne 
ujęcia, moŜna ogólnie określić język jako szczególny system znaków konwencjonalnych 
lub szczególnie zbudowany kod wielosemowy, o podwójnej artykulacji. Znaki językowe 
są diakrytyczne, tzn. róŜnicują się na podstawie pewnego zespołu (wyróŜnionych) cech 
rozpoznawczych. Pierwsza artykulacja 

108 
Obok szerokiego rozumienia „kodu" występuje węŜsze, stosujące się tylko do systemów znaków 

innych niŜ językowe (np. K. Buhler).
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polega na tym, Ŝe strony noszące znaczenie i znaczenia są rozczłonkowane (zbudowane z 
członów) tak, Ŝe zachodzi systematyczne przyporządkowanie między członami jednej 
strony (warstwy) a członami drugiej strony (warstwy) wyraŜeń; w ten sposób 
ukonstytuowane są morfemy czy wyrazy. Druga artykulacja polega na tym, Ŝe strona 
nosząca znaczenie ma ponadto własne rozczłonkowanie, któremu nic nie odpowiada po 
stronie znaczenia; w ten sposób morfemy (wyrazy) ukonstytuowane są jako kombinacje 
(sekwencje) fonemów. W rezultacie język jawi się jako hierarchia substruktur (warstw): 
fonemów, morfemów lub wyrazów oraz wyraŜeń zdaniowych (niektórzy proponują 
przyjąć jeszcze wyŜszą warstwę tekstu lub kontekstu). Fonemy to najmniejsze diakry-
tyczne jednostki dźwiękowe (mówimy o języku mówionym jako podstawowej postaci 
języka), które same nie pełnią Ŝadnej funkcji znakowej, stanowią jednak podstawę 
diakrytyczności (zróŜnicowania) morfemów i wyrazów. Kombinacje stosunkowo 
nielicznych fonemów (w systemie fonemów teŜ moŜna się dopatrzyć artykulacji) dają 
niekiedy bardzo bogaty zasób morfemów (wyrazów) języka. Dany język konstytuują: 
system fonemów, słownik, reguły słowotwórcze, reguły składni (konstrukcji 
prawidłowych, sensownych wyraŜeń), reguły akceptacji wyraŜeń (tzn. uznawania zdań, 
stawiania pytań, wydawania rozkazów itp). Język w normalnej (naturalnej) postaci jawi 
się nam jako twór społeczny, intersubiektywny, historycznie zmienny. 

27 02. JEśYK A POZNANIE (MYŚLENIE). - Związek między językiem a myśleniem był 
znany od dawna i często poznanie oraz struktury myślowe charakteryzowano przez 
analogię do systemu językowych znaków. Wymieńmy tu kilka problemów: 1) jaki jest 
stosunek między językiem a ludzkim (pojęciowym) myśleniem? 2) jaka jest rola języka 
w naszym poznaniu? 3) czy moŜe być język prywatny i jaka jest podstawa jego 
publicznego (intersubiektywnego) charakteru? 

Ad 1) MoŜliwe są tu następujące odpowiedzi: a) myślenie jest niezaleŜne od 
(uŜywania) języka, istnieje myślenie pozajęzykowe, b) myślenie i język są toŜsame ze 
sobą, moŜe być tylko myślenie głośne (wypowiadane) i ciche (nie wyraŜane), c) zachodzi 
ścisła jedność myślenia i języka, są to dwie strony tego samego (stanowisko m.in. 
marksizmu). 

Zagadnienie relacji między myśleniem a językiem (i dalej - między poznaniem a 
językiem) jest trudne, a wchodzące w grę sytuacje niełatwo poddają się analizie zarówno 
na terenie fenomenologii, jak i współczesnej, neobehawiorystycznej psychologii109. Z 
jednej strony trzeba wziąć pod uwagę to, Ŝe czym 

109
 Por. D. E. B e r 1 y n e, Struktura i kierunek myśleniu, Warszawa  1969, s.  182-193. 

Marksistowska analiza problemu: A. S c h a f f, Język a poznanie, 1964. Przedstawienie stanu 
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innym jest myślenie, a czym innym język i jego uŜycie, Ŝe świadome przeŜywanie nie 
łączy się zawsze z np. świadomością nazwy przeŜycia czy nazwy przedmiotu, do którego 
się ono odnosi, Ŝe językowo nie są ujęte i wyraŜane te elementy psychiki, które 
(doznawane lub przeŜywane) nie są tematyzowane, przedmiotowo ujęte, Ŝe znane nam są 
stany poszukiwania odpowiedniej formuły językowej, tworzenia języka pod wpływem 
rezultatów naszego myślenia, naszego poznania. Z drugiej strony naleŜy stwierdzić, Ŝe 
myślenie jasne i wyraźne, myślenie pojęciowo artykułowane, jest uformowane językowo 
- okazuje się operacją posługującą się strukturami językowymi. Niemniej i wtedy czym 
innym jest forma językowa, a czym innym posługujące się tą formą intelektualne ujęcie 
poznawcze czegoś. MoŜna by co najwyŜej bronić tezy, Ŝe myślenie poza-językowe jest 
niejasną, przejściową (zaczątkową) postacią myślenia, dąŜącego do doskonalszej, 
językowo artykułowanej postaci. Trzeba by przy tym wykazać, iŜ stany szukania 
odpowiednich słów, przekształcania czy wzbogacania języka mają postać stanów 
językowo artykułowanych. 

Ad 2) Funkcje poznawcze języka moŜna - wydaje się - sprowadzić do utrwalania, 
uściślania, przechowywania i komunikowania poznania. Oczywiście język nie potrafi 
spełniać tych funkcji samodzielnie. Ma przecieŜ status wytworu i narzędzia. Musi tu 
działać odpowiednia zdolność podmiotów poznających do kodyfikowania 
(konstruowania) języka, jego rozumienia; potrzebne są -między innymi - pamięć i 
intuicja intelektualna, nie mówiąc juŜ o zdolności do abstrakcji. 

Język jednak - skodyfikowany system znaków - nadaje temu, co w nim utrwalone i 
wyraŜone, swoją formę, kształtuje w pewien sposób. W następstwie tego struktury 
językowe mogą z kolei kształtować nasze myślenie, wpływać nawet na sposób 
spostrzegania świata, np. akcentując pewne klasyfikacje lub związki między 
przedmiotami naszego poznania. Oczywiście nie ma podstaw do głoszenia (wysuwanej 
przez niektórych) tezy, Ŝe język wyznacza lub zasadniczo narzuca granice poznania, 
decyduje o obrazie świata itp. To, Ŝe pewne faktycznie istniejące języki mają takie czy 
inne własności gramatyczne (słownik, fleksja, składnia), nie dyktuje jeszcze poznaniu 
ludzkiemu jakichś koniecznych cech i uwarunkowań. Zresztą, rozwaŜając tego rodzaju 
związki między językiem a poznaniem juŜ tym samym przekraczamy w jakiś sposób 
ograniczenia płynące z aktualnie uŜywanego (i ciągle pod wpływem naszego poznania 
przekształcanego pod wieloma względami) języka. Myśląc kształtujemy język. 

zagadnienia i sformułowanie własnego (dyskusyjnego) stanowiska: E. G r o d z iń s k i ,  Mowa zewnętrzna, 
Wrocław 1976; t e nŜ e ,  Monizm a dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad wysianiem i mową, 
Wrocław 1978. Por. L. K o j, Myśl i znak, Białystok 1990. 
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Ad 3) Wśród analityków rozwaŜa się moŜliwość języka prywatnego. Oczywiście 
odpowiedź w pewnym stopniu zaleŜy od tego, co się tu rozumie przez „język" i 
„prywatny". Wydaje się, Ŝe sprawa przedstawia się tak: podmiot poznania moŜe 
skonstruować nowy język, w którym będzie opisywać własne przeŜycia lub wytwory 
własnej świadomości. Z istoty języka płynie jednak to Ŝe jako system znaków - w jakiś 
sposób skodyfikowany, ustalony - nadaje się on do tego, Ŝeby był zrozumiany przez inne 
podmioty poznające. KaŜdy język jest przeto potencjalnie intersubiektywny. MoŜna 
jednak zauwaŜyć, iŜ ktoś moŜe konstruować taki język, w którym występować będzie 
tylko pewna kategoria nazw, przyporządkowanych przedmiotom monosubiektywnym, 
mianowicie jego przeŜyciom i jego konstruktom. Dyskusja musiałaby poruszyć szereg 
spraw. Po pierwsze, warunkiem nazwania czegoś jest rozpoznanie tego czegoś w jego 
swoistości (toŜsamości lub takoŜsamości) - inaczej bowiem nazwa nie mogłaby w języku 
mieć stałego znaczenia. Po drugie, zachodzi wątpliwość, czy moŜna opisać przeŜycie i to, 
co doznawane, bez odwołania się do przedmiotów świadomości. Tymczasem trudno 
twierdzić, Ŝe istnieją przedmioty spostrzeŜeń czy nawet wyobraŜeń rodzajowo (istotnie), 
a nie tylko numerycznie (przypadkowo) monosubiektywne. Istnieje więc przynajmniej 
pośrednia droga intersubiektywnego opisu tego, co monosubiektywne. Ponadto wobec 
istnienia spostrzeŜenia cudzej psychiki to, co dane w pewnym aspekcie tylko mnie, dane 
jest w innym aspekcie innym podmiotom poznającym. Wreszcie, Ŝeby ów prywatny 
język pełnił wszystkie dostępne mu funkcje w poznaniu jego twórcy, Ŝeby był poznawczo 
uŜyteczny, musi być wyraźnie skodyfikowany i jakoś zapisany; trudno poprzestać na 
indywidualnej pamięci, której wady mogłyby powodować ciągłą zmianę owego niby 
ustalonego języka. 

Od zagadnienia filozoficznego naleŜy odróŜnić zagadnienie empiryczne (naleŜące do 
psychologii lub socjologii): jak ludzie tworzą język (zapoznają się z językiem) w grupie i 
czy ludzie Ŝyjący poza społeczeństwem (tzw. dzikie dzieci) mogą utworzyć własny 
język? 



R o z d z i a ł    V 

BYT: JEGO RODZAJE, STRUKTURA, UWARUNKOWANIA  

§ 28. METAFIZYCZNY PUNKT WIDZENIA: BYT JAKO BYT  

28 00. Podstawową sprawą we właściwym uprawianiu i zrozumieniu 
metafizyki jest odpowiednie ujęcie sensu metafizycznego pojęcia bytu. Jest 
to pojęcie transcendentalne, analogiczne (analogią proporcjonalności 
właściwej). Odnosi się ono - wzięte dystrybutywnie - do kaŜdego bytu jako 
czegoś istniejącego, jako określonej (tak czy inaczej ukształtowanej, 
uformowanej) treści, która (w ten czy inny sposób) istnieje. Do 
uformowania metafizycznego pojęcia bytu prowadzi operacja zwana (na 
zasadzie: pars pro toto) separacją. 

28 01. FORMOWANIE POJĘCIA „BYTU". - Zarówno doświadczenie zewnętrzne, jak i 
wewnętrzne informują nas o tym, Ŝe to, co istnieje, jest zróŜnicowane i zmienne i Ŝe 
zachodzi jakaś - wyraźna, niejako namacalna, chociaŜ jeszcze intelektualnie nie 
wyeksplikowana - róŜnica np. między tym, co napotykam w moim otoczeniu czy nawet 
we mnie (jako osobie) jako coś niezaleŜnego, stawiającego opór itp., a tym, co tylko 
pomyślałem lub wyobraziłem sobie, i Ŝe jest to właśnie róŜnica pod względem istnienia, 
pod względem pozycji bytowej. Stwierdzamy np., Ŝe istnieją barwy i dźwięki, jedne 
przedmioty są czerwone, drugie nieczerwone, jedne jawią się jako cechy czegoś (jak 
czerwień kwiatu), inne jako nosiciele cech (jak kwiat czerwony), jedne jako części czegoś 
(np. płatek kwiatu), inne jako całość złoŜona z części (np. kwiat). Jeśli przedmiot ^i 
posiada własność W, a przedmiot P2 tej własności nie posiada, to wynika z tego, Ŝe 
posiadanie własności W nie jest niezbędne do istnienia przedmiotu (jest jedynie 
niezbędne do istnienia przedmiotu o własności W). Nie naleŜy 
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przeto łączyć istnienia przedmiotu z posiadaniem takiej czy innej własności, a nawet z 
posiadaniem takiej czy innej struktury (np. z byciem częścią lub całością, z byciem cechą 
lub podmiotem cech itd.). Nie naleŜy warunków koniecznych tego, Ŝe coś jest bytem, 
upatrywać w tym, Ŝe coś jest tym oto lub takim oto bytem. MoŜna jedynie stwierdzić, Ŝe 
byt to jakaś (określona) treść i przysługujące jej istnienie, to coś istniejącego. W ten 
sposób rozróŜniamy między tym, co kategorialne (co jest związane z pewną kategorią 
bytów) a tym, co transcendentalne (czyli - z łacińska - przekraczające, rozumie się; 
kategorie), co wiąŜe się z warunkami koniecznymi istnienia czegokolwiek. 

Uwyraźniając drogę dochodzenia do ujęcia bytu jako bytu moŜemy wyodrębnić 
następujące etapy: (1) percepcja, bezpośrednie poznanie otaczających nas przedmiotów i 
nas samych, (2) formułowanie sądów egzystencjalnych, stwierdzających istnienie 
przedmiotów, (3) formułowanie sądów klasyfikujących przedmioty, stwierdzenie ich 
zróŜnicowania, (4) odróŜnienie między tym, co przysługuje niektórym (co kategorialne), 
a tym, co przysługuje wszystkim (co ponadkategorialne), (5) postawienie pytania o 
warunki konieczne istnienia czegokolwiek, bycia bytem i (6) intelektualne dostrzeŜenie, 
Ŝe tymi warunkami mogą być jedynie: określona treść (ukształtowany zespól, zestrój 
jakości) i istnienie. Określenie bytu jest zarazem pierwszym twierdzeniem o bycie jako 
bycie: kaŜdy byt jest czymś istniejącym, kaŜdy byt jest bytem (zasada toŜsamości)110. 

Ujęcie metafizyczne (transcendentalne) bytu to ujęcie kaŜdej poszczególnej, 
istniejącej treści wyłącznie pod kątem warunków koniecznych jej istnienia. 

Weźmy np. jakieś konkretne, istniejące indywiduum a; niech to będzie Jan. JeŜeli ten 
przedmiot znajduje się przede mną, mogę wskazać na niego mówiąc „to oto tutaj" lub 
nazwać go „to jest Jan". Wyraz „Jan" jest imieniem własnym, które ujmuje ogół 
kwalifikacji przedmiotu a w jego indywidualności (niepowtarzalnej swoistości). Na Jana 
poza tym mogę wskazać uŜywając jakiejś nazwy klasyfikującej typu „człowiek" lub 
„zwierzę". Nazwa, oznaczając Jana, ujmuje go z jakiegoś określonego punktu widzenia, 
traktuje jako element jakiejś klasy przedmiotów. Mogę wreszcie wskazać na ten sam 
indywidualny przedmiot a 

110
 W sprawie separacji jako operacji formowania metafizycznego pojęcia bytu (jako bytu) zob. teŜ: A. 

B. S t ę p i e ń, Rola doświadczenia w punkcie wyjścia metafizyki, ZN KUL 17 (1974) 4, 35 nn. W dyskusji 
nad sposobem formowania pojęcia bytu w metafizyce brali udział (m.in.) M. A. Krąpiec, J. Kalinowski, K. 
Kłósak, B. Bakies, A. Wawrzyniak. Zob. teŜ: A. M a-r y n i a r c z y k  SDB, Metoda separacji a 
metafizyka, Lublin 1985; E. M o r a w i e c, Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej, Warszawa 1998. 
Zob teŜ: A. G u t. Sąd egzystencjalny i poznanie istnienia (Analiza poglądów F. Brentany i M. A. Krąpca), RF 
44 (1996) I, 61-78; J. W o j t y s i a k, Próba reinterpretacji (neo)tomistycznej koncepcji sądu 
egzystencjalnego, RF 46-47 (1998-1999) 1, 221-231. 
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mówiąc „to jest coś istniejącego". W tym wypadku traktuje ów przedmiot a jako 
wyróŜniony zespół jakichś w sobie zdeterminowanych kwalifikacji, które istnieją. 
Szczegółowe rozpoznanie tych kwalifikacji jest teraz sprawą obojętną, gdyŜ to ujęcie 
pomija (tzn. tu tylko: nie bierze pod uwagę!) ich indywidualne piętno lub typ czy 
przynaleŜność gatunkowo-rodzajową. Metafizyka (ogólna) bada konkrety tylko jako coś 
istniejącego, tzn. jako zespoły jakoś w sobie zdeterminowanych treści istniejących. W 
danym przedmiocie a nie widzi ona Jana, męŜczyzny, człowieka, lecz coś istniejącego, w 
sobie jakoś określonego. Podobnie ustosunkować się moŜe do kaŜdego innego 
napotkanego przedmiotu. 

Dzięki takiemu ujęciu rozmaitych przedmiotów metafizyka uzyskuje doniosłą 
poznawczo perspektywę na wszelkie byty i znajduje drogę szukania tego, co najbardziej 
podstawowe (i z tego tytułu najogólniejsze) w bycie i dla bytu. 

Dystrybutywnie wzięty byt jako byt to kaŜde coś, co róŜni się od innych bytów i od 
nicości. Warunkiem koniecznym tego, aby coś róŜniło się od innych bytów i od nicości, 
jest bycie bytem. Stąd teŜ moŜna powiedzieć, Ŝe badanie bytu jako bytu to tyle, co 
badanie tego, dzięki czemu coś (cokolwiek) róŜni się od czegoś innego i od nicości. 

NaleŜy teraz kilka wyjaśnień poświęcić słowu „nicość". Słowo to ma bogatą historię. 
Niektórzy są skłonni przypisać mu w metafizyce pełne prawo obywatelstwa twierdząc, Ŝe 
jak byt bytuje, tak nicość nicuje (lub niczeje, nicestwi). Przy bliŜszej jednak analizie 
okazuje się, Ŝe mamy do czynienia z przesunięciem znaczenia i z naduŜyciem słowa 
„nicość". Tak sprawa przedstawia się u Bergsona i niektórych egzystencjalistów 
(Heidegger, Sartre). 

OdróŜnijmy niebyt absolutny i względny (pod jakimś względem). Niebyt absolutny to 
tyle, co nicość. W metafizyce ma prawo obywatelstwa pojęcie niebytu względnego. 
Natomiast moŜna mieć w ogóle wątpliwość, czy istnieje pojęcie nicości. Wydaje się 
raczej, Ŝe „nicość" nie posiada samodzielnego znaczenia i jest po prostu pochodną formą 
słowa „nic", które ma charakter zastępczego skrótu językowego. Na przykład zdanie „nic 
nie jest chimerą" znaczy dokładnie tyle, co zdanie „Ŝaden przedmiot nie jest chimerą", i 
stwierdza coś 
0 przedmiotach, a nie o nicości. Zdanie „nicość nie istnieje" znaczy dokładnie 
tyle, co zdanie „kaŜdy przedmiot istnieje" i nic poza tym. ZwaŜmy teŜ, iŜ 
1 nie zachodzi i nie moŜe zachodzić jakikolwiek stosunek między tym, co jest, 
a nie istniejącą nieokreślonością (nijakością), 2° nie moŜemy pojąć czegoś, co 
jest nijakie i nie istnieje. Dlatego jeŜeli uŜyjemy słowa „nicość" w dalszych 
rozwaŜaniach, to tylko bądź jako skrótu zastępczego, ułatwiającego językowe 
sformułowanie jakiejś myśli, bądź jako synonimu niebytu względnego. W tym 
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ostatnim sensie jakiś byt x jest np. niebytem pod względem /, jeśli nie posiada aktualnie 
własności /"'. 

Pojęcie transcendentalne, w przeciwieństwie do pojęć kategorialnych (uni-
wersalnych), nie ma pojęcia względem siebie szerszego zakresowo (bo cokolwiek jest 
jakieś i jakoś istnieje, poza bytem nie ma nic - nie moŜna powiedzieć, Ŝe „jest" nicość, 
niebyt); kaŜde inne pojęcie jest z nim równozakresowe bądź jest mu podporządkowane. 
Do pojęcia bytu nie dochodzimy (tak jak do pojęć uniwersalnych) drogą abstrakcji czy 
generalizacji: kaŜdy rodzaj i kaŜda róŜnica gatunkowa byłyby przecieŜ bytem112. 

28 02. ANALOGICZNOŚĆ POJĘCIA „BYTU". - Z metafizycznego punktu widzenia 
kaŜdy poszczególny byt ujmowany jest nie jako to oto indywiduum (np. ten oto Jan) ani 
jako egzemplarz pewnego gatunku (np. jako człowiek), lecz tylko jako coś określonego, 
istniejącego. Świadomość tego, Ŝe w kaŜdym bytowym wypadku mamy do czynienia z 
inną treścią i z innym istnieniem, Ŝe kaŜdy byt jest bytem na swój sposób i przez to nie 
jest bytem dokładnie w tym samym sensie - świadomość, która się pogłębia i precyzuje w 
miarę przeprowadzenia analiz metafizycznych - prowadzi do uznania, Ŝe pojęcie bytu 
jako bytu (stosowane do kaŜdego bytu) nie jest pojęciem jednoznacznym. Nie jest teŜ 
pojęciem tak wieloznacznym, jak np. termin „zamek" zastosowany do obronnego 
zabudowania i do urządzenia zamykającego drzwi. Technicznie mówiąc, jest to pojęcie 
analogiczne (analogią proporcjonalności właściwej, metafizycznej"3), co nie znaczy, Ŝe 
nie ma określonego, stałego znaczenia. Chodzi o to, Ŝe w kaŜdym bycie bytowość (to, Ŝe 
i jakim bytem jest dany byt) realizuje się według pewnych proporcji, przy czym za 
kaŜdym razem inne są czynniki tej proporcji. Inaczej ma się istnienie konia do konia niŜ 
istnienie sierści konia do sierści konia (chociaŜ podobnie), inaczej ma się istnienie konia 
do konia niŜ istnienie osoby ludzkiej do osoby ludzkiej, inaczej wreszcie ma się istnienie 
dzieła sztuki do dzieła sztuki, istnienie wyobraŜenia do treści wyobraŜenia - nie mówiąc 
juŜ 

111 
W sprawie „nicości" i „niebytu" zob. M. A. K r ą p i e c, Struktura bytu, 1963, s. 83, 149-154, 277; T. 

C z eŜ o w s k i ,  O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, 1964, s. 73. Inne ujęcie tej sprawy 
znajdujemy u W. StróŜewskiego, posługującego się odróŜnieniem między negacją róŜnicującą a negacją 
przekreślającą. Zob. jego: 2 problematyki negacji, w: Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze, s. 
85-103; t e nŜ e ,  O zasadnicze pytanie metafizyki, „Znak" 17 (1965) 3-23; Z historii problematyki negacji, 
cz. I: Ontologiczna problematyka negacji w „De ąuattuor oppositis", „Studia Mediewistyczne" 8 (1967) 183-
245; cz. II: Ontologiczna problematyka negacji u Jana Eriugeny i H. Bergsona, „Studia Mediewistyczne" 9 
(1968) 117-213. 

112
 Zob. prace M. A. Krąpca, A. B. Stępnia, takŜe T. CzeŜowskiego. 

113
 Analogią w metafizyce zajmowali się u nas głównie M. A. Krąpiec i B. Bejze, jej aspekta 

mi logicznymi I. M. Bocheński oraz J. Herbut. 
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o tym, jak ta sprawa ma się w bycie absolutnym. Zarazem jednak zachodzi podobieństwo 
między tymi proporcjami: w kaŜdej z nich istnienie odpowiada treści tego, co istnieje, 
jest tym, czym coś istnieje, aktem istoty. W kaŜdym bycie istota (= określona treść) i 
istnienie odgrywają taką samą rolę. 

§ 29. RACJONALNOŚĆ BYTÓW 

29 00. Byt jako byt jest racjonalny, to znaczy przede wszystkim: toŜsamy z 
sobą, niesprzeczny, posiadający rację tego, czym jest, proporcjonalną 
przyczynę swego istnienia. Racjonalność bytu stwierdzają tzw. pierwsze 
zasady: toŜsamości, niesprzeczności, racji dostatecznej i inne, od nich 
pochodne. 

29 01. TOśSAMOŚĆ I NIESPRZECZNOŚĆ BYTU. - W punkcie wyjścia analiz 
metafizycznych formułujemy trzy stwierdzenia: T1 KaŜdy byt jest określoną treścią 
istniejącą. T2 Istnieją przynajmniej dwa byty róŜne. T3 Istnieje przynajmniej jeden byt 
zmienny. 

Tezy te niejako syntetyzują empiryczną wiedzę o mnogości tego, co dane, i wymagają 
pełniejszego wyeksplikowania swej poznawczej treści. W następstwie ich analitycznej 
eksplikacji114 otrzymujemy dalsze tezy, przybierające róŜne formuły (zresztą nie formuły 
są waŜne, lecz dostrzeŜenie tych podstawowych aspektów bytu jako bytu): T4 (a) KaŜdy 
byt jest tym, czym jest. 

(b) KaŜdy byt jest bytem. 
(c) KaŜdy niebyt jest niebytem. 

T5 (a) KaŜdy byt jest jednością niesprzeczną. 
(b) Nie jest tak, Ŝe jakiś byt jest tym, czym jest, i nie jest tym, czym jest. 
(c) Nieprawda, Ŝe jakiś byt posiada cechę c i jej nie posiada, istnieje i nie istnieje. 

T6 (a) KaŜdy byt jest identyczny albo nie jest identyczny z określonym bytem. 
(b) KaŜdy byt jest tym, czym jest, albo nie jest tym, czym jest (jest czymś innym). 
(c) KaŜdy byt posiada cechę c albo jej nie posiada i istnieje albo nie istnieje. 

114
 Zob. teŜ Metafizykę M. A. Krąpca. 
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T7 (a) KaŜdy byt nie jest niebytem. 
(b) KaŜdy niebyt nie jest bytem. 
Tezy te bliŜej uwyraźniają, na czym polega to, Ŝe kaŜdy byt jest określony, bytowo 

zwarty (niesprzeczny), charakteryzuje się pewną jednością (niepodzielo-nością) i 
odrębnością (jest nie-tamtym-oto-bytem). Są to zasady toŜsamości, niesprzeczności, 
determinacji bytu, podwójnego przeczenia. 

A oto kilka eksplikacji tych tez. 
KaŜdy byt jest sobą, jest tym, czym jest. Gdy w języku potocznym mówimy o jakimś 

przedmiocie, Ŝe zachowuje swoją toŜsamość, Ŝe jest identyczny, ten sam, to moŜe nam 
chodzić o róŜne momenty charakteryzujące ów przedmiot. MoŜe nam chodzić o to, Ŝe 
jest on czymś jednym, niepodzielonym, lub o to, Ŝe róŜni się od swego otoczenia, lub o 
to, Ŝe ciągle trwa, tzn. posiada niezmiennie jakąś jakość czy zespół jakości, które go 
kwalifikują gatunkowo lub indywidualnie i dzięki którym wciąŜ jest np. człowiekiem lub 
Janem. Te róŜne momenty naleŜy sobie uświadomić i pojęciowo oddzielić. 

KaŜdy byt jest toŜsamy z sobą, jest tym, czym jest, w tym sensie, Ŝe kaŜdy byt 
stanowi (jest nim) określona treść istniejąca, która go pozytywnie od wewnątrz buduje, 
która stanowi o jego swoistości, o tym, Ŝe kaŜdy byt jest tym właśnie, a nie innym bytem. 
T o Ŝ s a m oś ć  przysługuje bytowi ze względu na jego o k r eś l o n o ś ć ,  
zawsze jednak pamiętać naleŜy, Ŝe byt toŜsamy z sobą to określona treść   
i s t n i e j ą c a .  

KaŜdy byt jest czymś jednym, niepodzielonym. Wyjściowy materiał empiryczny 
wskazuje na to, Ŝe jedność moŜe w rozmaitych przypadkach bytowych przybierać bardzo 
rozmaity charakter115. Na przykład inna jedność przysługuje organizmowi Ŝywemu, inna 
lokomotywie, a inna kształtowi lub barwie tej lokomotywy. KaŜda jednak wyróŜniająca 
się bytowość jest w sobie niepodzielona (chociaŜ moŜe być fizycznie podzielna, jak np. 
określona roślina czy lokomotywa), jest bytowo zwarta, spójna. Polega to przede 
wszystkim na tym (nie zatrzymujemy się nad wszystkimi szczegółami), Ŝe kaŜdy byt jest 
niesprzeczny. Tzn. nie jest tak, Ŝe jakiś byt posiada i nie posiada (zarazem i pod tym 
samym względem!) jakiejś treści (która go kwalifikuje), istnieje i nie istnieje. 

Byt, który jest określoną treścią istniejącą, czymś niepodzielonym i nie-sprzecznym, 
jest teŜ czymś odrębnym, róŜnym od innego bytu; moŜna powiedzieć: jest nie-tamtym-
oto-bytem. Inaczej bowiem utoŜsamiałby się z drugim bytem. O kaŜdym więc bycie 
moŜna powiedzieć, Ŝe jest albo tym oto bytem 

115 RóŜne typy jedności omawiają S. SwieŜawski i M. Jaworski (Byt, 1961, rozdz. VI) oraz R. Ingarden 
(Spór o istnienie świata, § 34; 3. wyd. § 36). 
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tym, czym jest), albo innym bytem (tym, czym nie jest), lub Ŝe istnieje albo nie 
istnieje    . 

Gdyby cokolwiek było w dosłownym sensie sprzeczne lub niezdeterminowane 
(w przyjętym wyŜej znaczeniu), nie róŜniłoby się od innych bytów (od otoczenia) 
ani od nicości. Gdyby wszystko było sprzeczne lub bytowo niezdeterminowane, 
niemoŜliwa byłaby jakakolwiek nauka - poznanie nie róŜniłoby się od niepoznania, 
prawda od fałszu itd. Potwierdza to logika stwierdzając, Ŝe z dwu zdań sprzecznych 
w danym systemie wynika cokolwiek117. Stąd ci, którzy przeczą lub zdają się tylko 
przeczyć zasadzie niesprzeczności, albo ograniczają sprzeczność bytu tylko do 
pewnej kategorii przedmiotów (przez to zaciera się obraz ich niekonsekwencji), albo 
uŜywają słowa „sprzeczność" w odmiennym niŜ ogólnie przyjęte znaczeniu118. 

29 02. RACJONALNOŚĆ BYTU. - ZauwaŜmy najpierw (opierając się na czysto 
intelektualnej percepcji związków między jakościami), Ŝe nie wszystko moŜe łączyć 
się ze wszystkim w jakąkolwiek całość, Ŝe zachodzą w tym względzie określone 
konieczności i wykluczone są pewne moŜliwości. Czerwień nie bywa mniej lub 
bardziej słona, natomiast jakieś ciało moŜe być zarazem i czerwone, i słone, nie 
moŜe być jednak zarazem całe czerwone i całe zielone, nie moŜe teŜ być czerwone i 
nierozciągłe. Wystąpienie w ramach jednej całości czerwieni i słoności, zaistnienie 
ciała zarazem czerwonego i słonego jest pewnym niekoniecznym faktem, moŜe 
zadziwiać: ani czerwień jako taka, ani słoność jako taka nie tłumaczą tego, Ŝe 
pojawiły się w obrębie jednego bytu. Nasuwa się tu pytanie „dlaczego...?", „dzięki 
czemu...?" Zresztą moŜna zapytać, dlaczego w ogóle te i inne całości, te i inne 
jakości zaistniały i istnieją? Czy czerwień istnieje dlatego, Ŝe jest sobą (czerwienią)? 

Pytając „dlaczego x istnieje?" zakładamy, Ŝe x posiada lub przynajmniej moŜe 
posiadać jakąś rację czy przyczynę istnienia. Szukamy racji bytu, przyczyny 
istnienia. 

116
 Nie naleŜy tego sformułowania rozumieć tak, Ŝe dopuszcza się moŜliwość bytu nie istniejącego. 

Wiemy, Ŝe o b y c i e  tylko w sposób względny moŜna mówić, Ŝe nie istnieje. Para-doksalność formuł T6 
płynie z trudności znalezienia adekwatnego odpowiednika językowego dostrzeŜonej sytuacji rzeczowej, 
polegającej na tym, Ŝe kaŜdy byt jest identyczny albo nie jest identyczny z określonym bytem. 

117
 Zob. w tej sprawie np. J. S ł u p e c k i  i L. B o r k o w s k i , Elementy logiki mate-matycznej i 

teorii mnogości, 1963, s. 30. Zob. teŜ: S. K a m i ń s k i, Czym są w filozofii i w lo-gice tzw. pierwsze zasady, 
RF 11 (1963) 1, szczeg. s. 10-12. 

118
 Występuje to wtedy, gdy twierdzi się np., Ŝe sprzeczność znamionuje to, co zmienne, albo gdy 

uŜywa się słowa „sprzeczność" w znaczeniu: „przeciwieństwo", „róŜnica", „antagonizm sił", "biegunowość", 
„przeciwstawność interesów i potrzeb" itd. Zob. K. A j d u k i e w i c z ,  Zmiana i sprzeczność, w: t e n Ŝ e, 
Język i poznanie, t. II, 1965, s. 90-106. 
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Racją bytu jest byt. Byt wyjaśnia siebie w ten sposób, Ŝe jest po prostu tym czym jest. 
Co to znaczy, określały wyŜej wymienione tezy. Tymczasem okazuje się, Ŝe zachodzą 
(istnieją) całości i jedności bytowe, które w ten sposób się nie tłumaczą i nie 
samookreślają. 

JeŜeli kaŜdy byt jest tym, czym jest, i kaŜdy byt faktycznie róŜni się 0d innych bytów, 
to istnieje to, co stanowi o tej swoistości i odrębności, co czyni Ŝe kaŜdy byt jest sobą. 
Inaczej byty róŜniłyby się faktycznie między sobą czymś nie istniejącym. JeŜeli istnieją 
byty będące całościami lub jednościami róŜnych elementów, to istnieje to, co stanowi o 
zaistnieniu i istnieniu tych całości i jedności. Inaczej bowiem musielibyśmy przyjąć, Ŝe 
byt nie tłumaczy się bytem, tzn. Ŝe zachodzą sytuacje, w których byt nie jest tym, czym 
jest. Musielibyśmy teŜ wtedy poprzestać na rejestrowaniu poszczególnych przypadków 
bytowych: raz istnienie łączy się z czerwienią, drugi raz z zielenią, raz słodycz występuje 
razem z czerwienią, drugi raz z inną barwą, takie same elementy współstanowią w 
róŜnych sytuacjach róŜne całości - a wszelka próba zrozumienia, która byłaby czymś 
więcej niŜ rejestracją i statystycznym zestawieniem, jest z góry odrzucona. Mamy przy 
tym do czynienia z tym, co dane, z przedmiotami doświadczenia, a nie z dowolnymi 
terminami językowymi. Biorąc to wszystko pod uwagę, stawiamy tezę (której moŜna 
nadać dwa sformułowania): 
T8 (a)  Dla kaŜdego bytu istnieje (w nim lub poza nim) to, dzięki czemu jest on tym, 

czym jest. 
(b)  KaŜdy byt posiada (w sobie lub poza sobą) rację dostateczną tego, czym jest. 
Przypominamy: kaŜdy poszczególny byt zawsze jest określoną treścią istniejącą - 

często w ramach jakiejś całości. 
T8 jest sformułowaniem metafizycznej zasady racji dostatecznej, zwanej teŜ niekiedy 

zasadą racji bytu. Zasada ta - wraz z poprzednimi - ustala sens metafizycznego 
stanowiska głoszącego racjonalność bytu. PoniewaŜ jest to zasada bardzo waŜna i mająca 
liczne zastosowania w dalszych badaniach, spróbujmy jeszcze od innej strony pokazać jej 
prawdziwość. Chodzi mianowicie o uwidocznienie konsekwencji, do jakich prowadzi 
odrzucenie tej zasady. 

Zasada racji dostatecznej posiada szereg wersji i sformułowań partykularnych, 
bardziej szczegółowych. Nic dziwnego, skoro stwierdzić moŜna, Ŝe tyle jest rozmaitych 
typów uwarunkowań i racji bytu, ile zasadniczych aspektów tego, co istnieje. 
Szczegółowe sformułowania Tg zajmują się pewnymi wybranymi aspektami bytów. Do 
najbardziej metafizycznie doniosłych i operatywnych naleŜy następująca postać zasady 
racji dostatecznej: T9 KaŜdy byt posiada rację (dostateczną) swego istnienia (w sobie lub 
poza 

sobą). 
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Dla dowodu przypuśćmy, Ŝe ktoś odrzuca T9. MoŜe to zrobić bądź twier-
dząc Ŝe 
(A) KaŜdy byt nie posiada racji swego istnienia, bądź twierdząc, Ŝe 
(B) Niektóre byty nie posiadają racji swego istnienia. 

Jeśli (A), to wówczas: 
1. Nietrafne i niecelowe jest stawianie pytania „dlaczego?" pod adresem jakie-
gokolwiek istnienia. 
2. Dziedzina bytu jest dziedziną anarchiczną. JeŜeli zaistnienie i istnienie 
czegokolwiek nie posiada racji, to wszystko moŜe zaistnieć, wszystkiego 
moŜna się spodziewać. Gdyby ktoś, odrzucając zasadę racji dostatecznej w 
stosunku do istnienia, przyjmował jednak zasady toŜsamości i niesprzeczności, 
niewiele by ograniczył tę spontaniczną anarchiczność bytów. Musiałby przyjąć, 
Ŝe wszystko, co tylko wewnętrznie niesprzeczne, moŜe zaistnieć gdziekolwiek 
i kiedykolwiek. 
3. NiemoŜliwe staje się odróŜnienie prawdy od fałszu. Albowiem cokolwiek się 
jawi (co jest nam dane), to naleŜy traktować - jako dane - z jednakową wagą. 
Zachodzenie pewnych zdarzeń czy stanów rzeczy, występowanie jakichś pra-
widłowości jest faktem, z którego wyjaśnienia rezygnujemy. Prawidłowość jest 
tylko stałą sekwencją lub koegzystencją zdarzeń i przedmiotów. MoŜna tylko 
pytać, co i jak zachodzi. NaleŜy wystrzegać się przyjmowania zachodzenia 
jakichkolwiek uwarunkowań co do zaistnienia lub współistnienia 
czegokolwiek. W związku z tym np. dane, które są inne niŜ najczęściej 
występujące, są równie moŜliwe do zaistnienia. Nic nas nie powinno dziwić. 
Wobec powyŜszego nie ma jakichkolwiek podstaw do wątpliwości co do 
najbardziej niezwykłych przeŜyć, wszystkie przeŜycia pretendujące do 
informowania (a więc i te, które uchodzą dotychczas za złudzenia) naleŜy 
traktować z równą wagą. 

Jeśli (B), to wówczas: 
1. Trafne i celowe jest poszukiwanie przyczyn istnienia, stawiania pytań typu 
„czy przedmiot x posiada rację swego istnienia?", natomiast nadal nietrafne i 
niecelowe jest pytanie „dlaczego przedmiot x nie posiada racji swego istnie-
nia?" 
2. Zachodzi przynajmniej częściowa anarchia bytowa. Świat nie moŜe być 
wtedy czymś spójnym, zespołem przedmiotów wzajemnie powiązanych rozmai-
tymi związkami przyczynowymi. 
3. Nadal niemoŜliwe jest odróŜnienie prawdy od błędu. Albowiem cokolwiek 
jest dane jako istniejące, moŜe mieć rację lub nie! Dlaczego przyczynowość 
zachodzi tylko w obrębie pewnych bytów? Czy istnieje racja tego, Ŝe coś nie 
Posiada racji swego istnienia? JeŜeli istnieje racja nieposiadania racji, to stano-
wisko (B) jest fałszywe, jeśli nie istnieje racja nieposiadania racji, to nie moŜna 
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odróŜnić braku racji od braku rozpoznania racji. Nigdy teŜ nie będziemy mieli 
podstaw do odróŜnienia, czy ulegamy złudzeniu, czy spotykamy się z przypad-
kiem anarchii bytowej. 

A fortiori argumentacja powyŜsza dotyczy ogólnego sformułowania zasady 
racji dostatecznej. 

Bywali i bywają filozofowie, którzy głoszą lub przynajmniej zdają się głosić 
metafizyczny irracjonalizm twierdząc, Ŝe byt jest sprzeczny wewnętrznie, miejs-
cami nieokreślony i pozbawiony racji tego, czym jest. Bardzo często tego rodzaju 
irracjonalizm okazuje się pozorny, gdyŜ jego zwolennicy mieszają sprzeczność z 
czymś, co logik nazwałby przeciwieństwem lub podprzeciwieństwem albo co jest 
po prostu przeciwstawnością tendencji lub antagonizmem sił. Warto zatrzymać 
się tu przy pewnym polskim filozofie (znanym swego czasu na Zachodzie, 
zwłaszcza w Niemczech); chodzi o ks. Franciszka Sawickiego, który głosił 
pewną postać irracjonalizmu. W jednym ze swych artykułów pisał, Ŝe cała 
pewność naszego poznania intelektualnego związana jest z załoŜeniami nie 
posiadającymi czysto rozumowego uzasadnienia i opierającymi się na zaufaniu w 
zdolność naszego umysłu i w rozumne urządzenie świata. Do takich załoŜeń 
naleŜą zarówno zasada niesprzeczności, jak i zasada racji dostatecznej. Przyto-
czymy charakterystyczny fragment rozwaŜań F. Sawickiego: „Niewątpliwie, 
istnieją prawdy, które nam się wydają bezpośrednio oczywistymi i myślowo 
bezwzględnie koniecznymi. Sprawiają one na nas nieodparte wraŜenie, jakoby 
ich oczywistość samorzutnie wypływała z bezpośredniego wglądu w istotę 
rzeczy. A jednak dla radykalnego krytyka nawet w tym wypadku pozostaje 
zawsze jeszcze otwarta moŜliwość wątpienia; moŜe on mianowicie, podobnie jak 
Kartezjusz, podnieść wątpliwość, czy przypadkiem juŜ w samej strukturze 
naszego umysłu nie tkwi jakiś ukryty błąd, tak Ŝe nawet rzeczy wydające się 
najbardziej oczywistymi widzi on z konieczności fałszywie. Tej wątpliwości 
niepodobna usunąć w sposób czysto rozumowy"119. 

Ale czy sama wątpliwość jest racjonalna? NaleŜy bowiem podkreślić, Ŝe jeśli 
wątpliwości mają pełnić jakąś funkcję poznawczą, muszą być uzasadnione. 
Argumentacja Sawickiego wydaje się niedostateczna i wadliwa. Powołanie się na 
przypuszczenie Kartezjusza niczego tu nie uzasadnia. Po pierwsze, zaciera się 
róŜnicę między tym, co pierwotnie dane jako róŜne: między poznaniem a 
niepoznaniem. Taki sens ma właściwie podejrzenie Kartezjusza i jego dowcip o 
złośliwym demonie, który myli ciągle nasze władze poznawcze. Nasze uza-
sadnione wątpliwości dotyczą tylko pewnych szczegółowych przypadków po-
znawczych, opierają się na jakimś poznaniu i nie upowaŜniają do podania 

119
   F. S a w i c k i,  Zasada dostatecznej racji w dowodzie na istnienie Boga, „śycie i Myśl" 

1956, 3, s. 4. 
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w wątpliwość całego naszego poznania. Poza tym w tego typu argumentacji ceni 
się bardziej sytuacje wyobraŜone niŜ dane spostrzeŜeniowe, odrzuca się fakty z 
uwagi na czyste moŜliwości. Jest to postępowanie zupełnie dowolne (i nie li-
czące się z podstawowymi regułami naukowego postępowania). 

Filozofia jest przede wszystkim wyjaśnieniem faktów, tego, co dane, i tego, co 
jest, a nie grą w czyste moŜliwości. Filozof wychodzi w swych badaniach od 
pewnych faktów, zastaje pewne dane i szuka dla nich wyjaśnienia. Wyjaśnień 
domagają się same fakty, to, co jest. Wątpliwości wobec tych faktów muszą być 
uzasadnione. Irracjonalizm Sawickiego - jak wszystkie zresztą irracjonalizmy - 
nie posiada racjonalnego uzasadnienia. 

Trzeba zaznaczyć, Ŝe nie moŜna dowodzić wprost zasady racji dostatecznej: 
dowód taki prowadziłby do „błędnego koła". Ale to nie znaczy, Ŝe nie moŜna 
uzasadnić zasady racji dostatecznej, z jednej strony wyjaśniając jej sens i poka-
zując, jak do jej sformułowania skłania nas sam byt, z drugiej wskazując na 
absurdalne konsekwencje, do których prowadzi odrzucenie tej zasady. To właś-
nie starano się powyŜej zrobić. 
Partykularyzacjami i konsekwencjami zasady racji dostatecznej są tezy: T10 (a) 
KaŜdy byt, który nie posiada w sobie racji swego istnienia, posiada ją poza sobą. 
(b) KaŜdy byt przygodny posiada przyczynę sprawczą. Tu (a) KaŜdy byt działa 
sobą (na swój sposób). 

(b) KaŜde działanie jest bytowo proporcjonalne do tego, co działa. T,2 
KaŜdy byt działając działa do jakiegoś celu. 

Koniunkcję Tn (zasada proporcjonalności działania) i T12 (zasada przyczy-
nowości celowej) moŜna nazwać zasadą determinacji działania. 

Pierwszym zasadom odpowiadają pojęcia transcendentalne: toŜsamości - po-
jęcie bytu; niesprzeczności - pojęcie jedności; determinacji - pojęcie odrębności 
(coś innego); racji dostatecznej - pojęcie prawdy (w sensie metafizycznym); 
przyczynowości celowej - pojęcie dobra (w sensie metafizycznym). Tezy T4-T7 

mają odpowiedniki w tezach rachunków logicznych. Pierwsze zasady stanowią w 
rozwaŜaniach metafizycznych przesłanki lub podstawy reguł wnioskowania. 

§ 30. ZŁOśONOŚĆ I ZMIENNO ŚĆ BYTÓW  

30 00. Otaczające nas byty są w rozmaity sposób złoŜone i zmienne. 
Zmienność związana jest ze złoŜonością; zachodzenie jej ujawnia 
złoŜoność bytu. Główne złoŜenia: całość-części, podmiot cech-ce- 
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chy lub substancja-przypadłości, materia-forma, istota-istnienie. Od 
Arystotelesa ujmuje się te złoŜenia (zwłaszcza dwa ostatnie) w schemat: 
moŜność (potencja)-akt. 

30 01. CAŁOŚĆ I CZĘŚĆ. - Pierwotny, wyjściowy dla filozofii i dla nauk szcze-
gółowych obraz świata jest jakościowy i pluralistyczny: otaczająca nas rzeczy-
wistość jawi się nie tylko jako mnogość rozmaitych jakości, ale zarazem jako 
mnogość jakości róŜnie ustrukturowanych, współwystępujących w pewnych 
zespołach, zestrojach, stanowiących wyróŜniające się, zaznaczające swą odręb-
ność całości. Ich (względna przynajmniej) trwałość oraz moŜliwość zaliczenia do 
pewnej klasy czy gatunku prowadzi do traktowania tych całości jako przed-
miotów, w których wyróŜnia się to, co istotne, i to, co nieistotne, podmiot cech i 
cechy. Zarazem dostrzega się i inne złoŜenia. Weźmy np. konkretnego psa, 
Burka. W Burku zauwaŜyć moŜna łatwo złoŜenie całości z części oraz róŜnicę 
między podmiotem cech a cechami: noga Burka jest częścią Burka, lecz nie jest 
jego cechą, kształt i kolor skóry czy sierści Burka to jego cechy, nie części, 
natomiast posiadanie przez Burka nogi jest jego cechą. 

„Całości" nie pojmujemy tu tak szeroko, Ŝe kaŜda jedność jest całością120. Z 
całością mamy wtedy do czynienia, gdy występują części (chodzi tu oczywiście o 
tzw. części właściwe, tzn. nietoŜsame z całością). Pojęcia „całość" i „część" są 
ściśle korektywne: część wskazuje na całość, całość na część. KaŜda całość 
będąc bytem charakteryzuje się jakąś jednością, jest czymś nie podzielonym i 
niesprzecznym, poza tym całość składa się z integrujących (tworzących całość) 
części. Jedność części składających się na całość moŜe być róŜna - mniej lub 
bardziej ścisła. ZłoŜenie jakiejś całości z części stwierdzamy przede wszystkim 
wśród otaczających nas bytów cielesnych: moŜna rozbić kamień czy rozerwać 
roślinę na kawałki („części"). Tu złoŜenie całości z części polega na tym, Ŝe dany 
przedmiot (stanowiący taką czy inną jedność bytową) jest fizycznie podzielny, 
moŜe być „pokawałkowany", rozbity na kilka przedmiotów. ZauwaŜmy dalej, Ŝe 
niektóre ciała stanowią całość, w której wyróŜniają się pewne składniki nie tylko 
kształtem (jak członki np. ciała zwierzęcego), ale i funkcją: ściśle wzajemnie 
powiązane, poszczególne fragmenty przedmiotu odgrywają w nim odmienne role. 
Tu złoŜenie całości z części polega na zróŜnicowaniu funkcji i częściowej 
autonomii poszczególnych fragmentów ciała. Zachodzi to w organizmach 
Ŝywych. ZłoŜenie „całość-część" występuje nie tylko w wypadku przedmiotów 
przestrzennie rozciągłych, materialnych. MoŜemy odnaleźć je w przedmiotach 
danych w doświadczeniu wewnętrznym. Nasze 

120
 W sprawie pojęć „całość", „jedność", „struktura" zob. np. A. B. S tę p i e ń ,  Uwagi o 

„strukturze" i pojęciach pokrewnych, „Znak" 23 (1971) 571-578. 
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przeŜycia układają się w tzw. strumień świadomości, w którym wyróŜnić moŜna 
pewne fazy charakteryzujące się odrębną zawartością, odmienną treścią. Stru-
mień świadomości rozciąga się w czasie, a poszczególne, wyróŜniające się jego 
fazy wyodrębniają odcinki tego czasu. Pojęcie złoŜenia „całość-część" moŜna 
więc zastosować teŜ do przebiegu czasu i do tego, co się w czasie dzieje. Mate-
matyka i logika formalna posługują się bardzo ogólnymi pojęciami „całość" i 
część"; pojęcia te okazują się bardzo przydatne w nauce, w szczególności w 
przyrodoznawstwie. 

Z powyŜszych przykładów widać, Ŝe pojęcia „całość" i „część" dadzą się 
odnieść do bardzo rozmaitych złoŜeń w bycie. NaleŜałoby bliŜej przebadać typy 
tych złoŜeń, aŜeby przekonać się, czy tak szeroko rozumiane pojęcie złoŜenia 
całość-część" nie przestaje być pojęciem jednoznacznym. NaleŜałoby teŜ roz-
patrzyć, czy omawiane złoŜenie nie występuje tylko w ramach tego, co prze-
strzenne lub czasowe, a więc co jakoś wymierne. W kaŜdym razie moŜemy teraz 
tylko to stwierdzić, Ŝe chociaŜ złoŜenie „całość-część" jest czymś ciągle 
spotykanym w poznaniu potocznym i w naukach szczegółowych, nie mamy 
dostatecznych podstaw do twierdzenia, Ŝe jest to złoŜenie transcendentalne (tzn. 
przysługujące kaŜdemu bytowi), a nie kategorialne. 

Tymczasem w naukach szczegółowych (zwłaszcza przyrodniczych) zaznacza 
się tendencja (której towarzyszy odpowiedni nurt myśli filozoficznej: atomizm, 
empiryzm brytyjski, drugi pozytywizm, asocjacjonizm) do wyjaśniania złoŜenia 
„podmiot cech-cechy" przez złoŜenie „calość-części". Rozwój wyjaśniania w 
biologii, chemii, fizyce przebiega w ten sposób, Ŝe własności rzeczy z pewnego 
poziomu wyjaśnia się przez strukturę „część-całość" innego (głębszego? 
niŜszego?) poziomu itd. Mamy więc np. molekuły, atomy, cząstki elementarne 
(subatomowe) i juŜ chyba subcząstki elementarne (czy cząstki subelementame). 
Gdy w pewnej fazie swojego rozwoju nauka zatrzymuje się na określonym po-
ziomie budowy „część-całość" i musi mówić o własnościach owych podstawo-
wych części, traktuje się tę sytuację jako przejściową, tymczasową, jakby nie 
widząc tego, Ŝe złoŜenie „podmiot cech-cechy" to złoŜenie podstawowe dla 
badanego typu bytu, złoŜenie, którego nie da się wyeliminować. 

30 02. SUBSTANCJA I PRZYPADŁOŚĆ. - Zarówno doświadczenie 
zewnętrzne, jak i - moŜe szczególnie dobitnie - doświadczenie wewnętrzne 
nasuwają nam rozróŜnienie między substancją a przypadłościami. W 
rozróŜnieniu tym chodzi me tylko o to (wracając do naszego przykładu), Ŝe czym 
innym jest Burek, a czym innym jego cechy, ale - i przede wszystkim - o to, Ŝe 
inaczej istnieje Burek, a inaczej istnieją jego cechy lub części. Podobnie inaczej 
istnieje pod-
miotpoznający,ainaczejjegoposzczególneprzeŜycia,jegotendencjeczysprawności. 
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Gdy Burek lub Jan istnieją, istnieją ich własności. Burek faktycznie, obiek-
tywnie róŜni się od Jana kształtem, kolorem, zachowaniem się i nie jest dla niego 
ani dla otoczenia obojętne, jaki posiada cięŜar itp. Zarówno Burek, jak i Jan są 
ośrodkami własnego działania. Posiadają wśród swych własności takie których 
utrata lub modyfikacja nie powoduje śmierci Burka czy Jana, nie wiąŜe się z 
istnieniem ich jako określonych indywiduów. Inna jest pozycja egzystencjalna 
poszczególnych własności Burka czy Jana. One występują tylko jako coś 
niesamodzielnego, coś pozostającego w ramach jakiegoś przedmiotu indywidual-
nego i istnieją niejako na jego rachunek. Zachodzą przy tym - jak się wydaje - 
ścisłe konieczności odnośnie do tego, co moŜe być samodzielnym przedmiotem 
indywidualnym typu Burka czy Jana, a co moŜe być tylko własnością, cechą 
czegoś innego. Spotykamy spacerujących ludzi, ale nie spacerujące czerwienie. 
Czerwoność moŜe przysługiwać i roślinie, i człowiekowi, nie moŜna natomiast o 
wielu przedmiotach orzekać, Ŝe są Burkiem czy Janem. Rozmaite cechy mogą 
przysługiwać Sokratesowi, ale Sokrates nie moŜe przysługiwać niczemu ani 
nikomu, nawet Sokratesowi, bo Sokrates jest Sokratesem, a nie posiada 
Sokratesa (czy „sokratesowości"), tak jak posiada barwę włosów lub skóry. 
Istnieją więc przedmioty, które są samodzielnymi ośrodkami własnego działania, 
które nie są cechą czegoś innego, lecz stanowią podmiot cech, posiadają cechy, 
które z nimi są zrośnięte (i stąd są jednością k o n k r e t u), ale które mogą 
ulegać zmianie nie pociągając utraty istnienia swego podmiotu; podmiot cech 
jest kwalifikowany przez treść, która stanowi o tym, Ŝe przedmiot ten jest tym 
oto przedmiotem (np. Burkiem lub Janem). Istnieją teŜ przedmioty, które są 
cechami czegoś innego, które nie mogą istnieć bez podmiotu cech, które 
kwalifikują (w sposób niekonieczny) pewne przedmioty. Pierwsze przedmioty 
nazywamy substancjami, drugie przypadłościami. 

Posiadanie przez przedmioty tego rodzaju struktury wydaje się potwierdzać 
nasze wewnętrzne doświadczenie. Nasze przeŜycia występują jako czyjeś, jako 
przynaleŜne do określonego podmiotu świadomości („ja"), który w nich się 
przejawia i w nich ujawnia swoje dyspozycje i tendencje. Podmiot świadomości 
jest czymś stałym i trwałym w stosunku do strumienia przysługujących mu 
przeŜyć, który ciągle zmienia swoją aktualną zawartość. Zmienne teŜ okazują się 
- przynajmniej niekiedy - sprawności i tendencje podmiotu. Zarazem jednak 
podmiot świadomości wraz ze związanymi z nim przeŜyciami stanowi odrębną 
jedn.ość i całość bytową. 

Istnieją co najmniej dwie inne teorie przedmiotu, które negują przedmioto-
wość rozróŜnienia między substancją a przypadłością oraz podmiotem cech a 
cechami. Pierwsza z nich (reistyczna) głosi, Ŝe istnieją tylko rzeczy (substancje), 
tzn. konkretne indywidua, które są np. czerwone, rozciągłe, zmieniające się; nie 
istnieją natomiast przypadłości i cechy, relacje i zmiany. Według dru- 
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giej teorii (zwanej niekiedy klasową lub „wiązkową" teorią przedmiotu) nie 
istnieją substancje ani podmioty cech, kaŜdy przedmiot to tylko zespół (zasadni-
czo bytowo równowaŜnych) cech czy raczej elementów, które składają się na 
dany przedmiot. Podstawową więc i właściwie jedyną strukturą przedmiotu jest 
struktura „całość-części". 

Przeciwnicy zaproponowanych tu rozróŜnień twierdzą poza tym, Ŝe róŜnico-
wanie między podmiotem cech a cechami uwarunkowane jest strukturą grama-
tyczną naszego języka. Odpowiedzieć na to naleŜy: struktura gramatyczna języka 
potocznego (np. budowa zdań podmiotowo-orzecznikowych) nie została 
dowolnie wymyślona, lecz wypracowano ją w codziennym kontakcie poznaw-
czym z rzeczywistością. RóŜnice gramatyczne między językami etnicznymi 
(naturalnymi) świadczą tylko o tym, Ŝe w róŜnych kręgach kulturowych na co 
innego zwracano uwagę, co innego akcentowano. Jest to dodatkowa racja po-
trzeby nieutoŜsamiania języka filozoficznego z językiem potocznym. Język 
naleŜy dostosować do wyników poznania. 

Obie wyŜej wymienione teorie w swych konsekwencjach częściowo spotykają 
się, a poza tym są wyraźnie niezgodne z pierwotnymi danymi doświadczenia. 
Teoria reistyczna uniemoŜliwia określenie zmiany przedmiotu. Zmiana bowiem - 
według ogólnie przyjętego rozumienia - polega na tym, Ŝe dany przedmiot traci 
jakąś cechę /, którą przedtem posiadał, lub zyskuje jakąś cechę /, której przedtem 
nie posiadał. Realność zmiany byłaby niemoŜliwa przy nierealności owej cechy /, 
którą się traci lub zyskuje. Nieistnienie cech pociągałoby więc za sobą 
nieistnienie zmiany przedmiotów; przedmioty mogłyby co najwyŜej powstawać i 
zanikać. JeŜeli więc - według doświadczenia - zachodzą zmiany, to naleŜy je w 
konsekwencji (na gruncie teorii reistycznej) pojąć nie jako zmiany jakiegoś 
jednego przedmiotu, lecz jako kolejne zanikanie i powstawanie coraz to innego 
przedmiotu. Taka interpretacja jednak jaskrawo zniekształca sens tego, co dane. 
Ponadto koncepcja reistyczna uniemoŜliwia - wydaje się - orzekanie własności 
kategorialnych o przedmiotach. Nie moŜna powiedzieć, Ŝe Jan i Piotr są obaj 
ludźmi dlatego, Ŝe posiadają wspólne, takie same lub podobne cechy. JeŜeli nie 
istnieją cechy, to nie istnieją cechy wspólne czy podobne. Ale wtedy nie jest 
prawdą, Ŝe Jan jest człowiekiem i Piotr jest człowiekiem; chyba Ŝe Jan i Piotr to 
jedna i ta sama osoba. W ten jednak sposób niemoŜliwa staje się w ogóle 
jakakolwiek wiedza ogólna. Sama moŜliwość sformułowania tezy reistycznej 
jako pewnego ogólnego zdania przeczy tej tezie121. 

W klasowej teorii przedmiotu nie ma podstaw - z punktu widzenia samej 
struktury przedmiotu i roli w nim poszczególnych składników - odróŜnienie tego, 
co istotne, od tego, co nieistotne. Stąd nie ma zasadniczej róŜnicy między 

121 Nie moŜemy tu rozwijać polemiki z reizmem. Zob. Bibliografia (VI G). 
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zmianą np. połoŜenia, koloru a rozpadnięciem się przedmiotu (np. śmiercią 
Ŝywego organizmu). Gdy przystępujemy do charakterystyki elementów składają-
cych się na dany przedmiot, przypisujemy im pewne własności, traktujemy jak 
podmioty cech. Chyba Ŝebyśmy znów traktowali kaŜdy element jako zespół 
(klasę) innych elementów itd. w nieskończoność! Okazuje się, iŜ struktura 
„całość-część" nie eliminuje struktury „podmiot cech-cechy" i w poznaniu na-
szym nie moŜemy całkowicie pominąć jednego z tych dwu pierwotnie nam 
danych zróŜnicowań. Nie widać racji, dla których mielibyśmy na siłę upraszczać 
strukturę przedmiotu i komplikować niepotrzebnie poznanie i język. 

Tym ustaleniom zdają się przeczyć róŜnego typu wariabilizmy czy procesu-
alizmy, które ostatnio powołują się na trudności ujęcia sytuacji, opisywanej w 
mechanice kwantowej, w kategorie: substancja - przypadłość. Sądzi się, Ŝe 
podstawowa struktura rzeczywistości to sytuacja lub zdarzenie (proces). Nie 
wchodząc w zbyt specjalną dyskusję zauwaŜamy, iŜ sytuację da się dobrze ująć 
jako układ rzeczy, cech i relacji między nimi (który moŜna potraktować jako 
przedmiot wyŜszego rzędu), natomiast zdarzenie (w sensie procesualizmu) lub 
ciąg zdarzeń wyróŜnia się i charakteryzuje pewnymi - składajcymi się na nie - 
rysami (elementami, momentami). JeŜeli zdarzenie nie jest substancją (bo nie jest 
cechą czegoś), to albo jest układem zmieniających się, częściowo wymienialnych 
elementów (składników), albo pulsującą sytuacją (czyli znowu układem 
powiązanych części). Nie ma Jana ani Burka, tylko co? Janowienie się? Dzięki 
czemu (jak to moŜliwe, Ŝe) coś jest nadal Janem, najpierw Janem dorastającym, a 
następnie Janem starzejącym się? Chyba dzięki temu, Ŝe pewne jego składniki 
(elementy „janowatości") pełnią istotną dla pozostawania Janem i człowiekiem 
rolę? Ale czym są one same? Czy nie czymś w rodzaju prostych, nie zmieniają-
cych się atomów? Czy w ten sposób nie wracamy do „klasowej" (mereologicz-
nej, „wiązkowej") koncepcji przedmiotu i reistycznej koncepcji jego składników? 
Nie mamy przeto do czynienia z nową (czwartą) koncepcją przedmiotu. PrzecieŜ 
substancja to strukturalnie i egzystancjalnie samodzielny byt, w którym pewna 
treść pełni rolę kwalifikacji podmiotu cech i - będąc treścią konstytuującą daną 
istniejącą substancję - wyznacza dynamikę i ukierunkowanie rozwoju 
(aktualizowania się) tego bytu. Coś musi być na sposób substancji albo na sposób 
jej części lub cechy. 

KaŜdy przedmiot jest cechą czegoś innego albo nie jest cechą czegoś innego. 
To zdanie jest prawdziwe, poniewaŜ dysjunkcja, której zachodzenie ono stwier-
dza, jest zupełna i wyłączająca (rozłączna). Ale czy kaŜde to, co nie jest cechą 
czegoś innego, jest zarazem podmiotem cech? Czy dysjunkcja „substancja albo 
przypadłość" jest zupełna? Czy zawsze, jeśli coś nie jest cechą, musi posiadać 
cechy? Nie widać podstawy do wykluczenia moŜliwości istnienia przedmiotu 
zarazem bytowo samodzielnego i nie będącego podłoŜem (podmiotem) cech 
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(przypadłości). I dlatego nie moŜemy twierdzić, Ŝe struktura „podmiot cech-ce-
chy" czy „substancja-przypadłość" jest strukturą transcendentalną. 

30 03. ISTOTA I ISTNIENIE. - Wróćmy teraz do określenia bytu jako bytu. 
KaŜdy byt to zdeterminowana treść istniejąca. Wszystko, co dane, z 
metafizycznego punktu widzenia charakteryzuje się podstawową złoŜonością, jak 
niektórzy niezbyt ściśle mówią: dwuelementowością. KaŜdy byt współstanowią 
treść oraz istnienie. Ten oto Jan to nie tylko zespół kwalifikacji (treść 
indywidualnie określona), ale i jego istnienie. Dopiero istniejąc Jan jest bytem. 
Właściwie mamy zawsze do czynienia nie z treścią ani z istnieniem, lecz z 
bytem, który jest jednością treści i istnienia, treścią istniejącą. To złoŜenie jest 
jednak czymś tak wyjątkowym, Ŝe nie od razu zdajemy sobie z tego sprawę. 
Dzieje filozofii pokazują, Ŝe w ogóle jest to sprawa niezwykle trudna i bodaj 
graniczna dla moŜliwości umysłu ludzkiego122. 

Przede wszystkim: nie istnieje istnienie, istnieje zawsze coś. Istnienie jest 
istnieniem czegoś. Trudno mówić, Ŝe istnieje byt, skoro byt to coś istniejącego, 
to jakaś treść i jakieś istnienie. A więc „byt istnieje" to tyle, co „treść istniejąca 
istnieje". Powiedzenie, Ŝe treść istnieje, naleŜy tak rozumieć, aby nie sugerować, 
Ŝe istnienie jest czymś zewnętrznym wobec treści, jakąś przypadłością, wobec 
której treść jest obojętna: moŜe istnieć lub nie istnieć. Tymczasem nie ma treści 
nie istniejącej. Mamy zawsze do czynienia z bytem i tylko z bytem, a kaŜdy byt 
współstanowią treść i istnienie. Najbardziej adekwatne i wbrew pozorom 
najwięcej mówiące okazuje się stwierdzenie, Ŝe byt bytuje. 

Istnienie nie jest cechą, ale czymś, co niejako konstytuuje byt jako byt: to, co 
istnieje, nie moŜe istnieć bez istnienia. Istnienie jest tym, czym coś istnieje. Coś 
(istniejące) i istnienie (czegoś) nie są tym, co istnieje, lecz tym, z czego jest byt, 
są quo est, a nie ąuod est, są entis, a nie entia: nie są bytami, ale współstanowią 
byt123. 

Istnienie uaktualnia treść i uaktywnia ją przynajmniej w tym sensie, Ŝe dzięki 
istnieniu treść jest czymś obecnym, czymś, co się liczy w bycie. Natomiast 

122 
Zwraca na to uwagę w szczególny sposób E. Gilson. 

123
 R. Ingarden w Sporze o istnienie świata (§ 10) pisze: „To jednak, co zachodzi między 

czymkolwiek, co istnieje, a jego istnieniem, jest czymś całkiem w y j ą t k o w y m .  Tu jakby 
to, co istnieje, «wchłania» w siebie swe istnienie lub odwrotnie -jak się juŜ wyraziłem - istnienie 
całkowicie je «przenika», nie jest czymś o b o k  tego, co jest z nim jedynie, choćby najściślej, 
«powiązane». MoŜna teŜ powiedzieć, Ŝe istnienie czegoś i to, co istnieje, nie stanowią dwu mo-
mentów «równorzędnych», które by tylko zarazem istniały. Istnienie, a więc zarówno sposób 
istnienia, jak i to, co nazywać będę momentami bytowymi, nie jest czymś, o czym moŜna by 
powiedzieć, Ŝe ze swej strony «istnieje» lub «nie istnieje». Inaczej powiedziawszy: do istnienia nie 
moŜna stosować «kategorii» istnienia. Da się ona stosować jedynie do tego, co istnieje". 
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treść jest tym, co nadaje określoność bytowi, dzięki czemu to, co istnieje, jest 
tym oto, a nie innym bytem. Treść ogranicza istnienie, istnienie jest istnieniem 
tej oto treści, jest proporcjonalne do tego, co istnieje. 

Często samą treść istniejącą nazywa się istotą. Wchodzące tu w grę terminy 
okazują ścisłe powiązanie etymologiczne i znaczeniowe: byt (jestestwo), istnie-
nie, istota (łac. ens, esse, essentia). Dzięki istocie byt jest taki czy inny, ale dzięki 
istnieniu byt jest bytem. Stąd np. Tomasz z Akwinu podkreślał, iŜ coś nazywa się 
bytem dlatego, Ŝe istnieje. 

Przed dalszą analizą istnienia zatrzymać się wypada przy słowie „istota". Nie 
wchodząc w szczegóły naleŜy stwierdzić, Ŝe termin ten przybierać moŜe przy-
najmniej trzy zasadnicze znaczenia: 

1) istota jako zespół wszystkich kwalifikacji przysługujących danemu przed-
miotowi, określona treść pojęta jako korelat istnienia w metafizycznym pojęciu 
bytu jako bytu, tyle co „coś" w zwrocie „coś istniejącego"; 

2) istota indywidualna danego bytu, czyli to wszystko, co składa się np. na 
„janowatość" Jana; 

3) istota generalna danego bytu, czyli to wszystko, co decyduje o przynaleŜ-
ności danego bytu do jakiegoś gatunku lub rodzaju, np. człowieczeństwo Jana. 

JeŜeli „istotę" traktujemy jako synonim „treści" i odnosimy do bytu pojętego 
jako „treść istniejąca", opowiadamy się za pierwszym znaczeniem. Jest to zna-
czenie specyficzne dla metafizyki. KaŜdy byt składa się z tak pojętej istoty i 
istnienia124. Jest to transcendentalne ujęcie istoty. Omawiając zróŜnicowanie 
między substancją a przypadłościami stwierdziliśmy, Ŝe podmiot cech posiada 
ukwalifikowanie decydujące o tym, Ŝe dany przedmiot jest tym oto, a nie innym 
przedmiotem. To ukwalifikowanie stanowi istotę w drugim z wyróŜnionych 
znaczeń, istotę indywidualną danego bytu (według innej terminologii: naturę 
konstytutywną). Stosunek istoty indywidualnej do istoty generalnej jest dalszą 
sprawą, w którą nie będziemy tu wchodzili. 

Inaczej pytamy o istotę, a inaczej o istnienie jakiegoś bytu. W pierwszym 
wypadku chcemy wiedzieć o tym, co to jest lub czym jest lub jaki jest byt, w 
drugim interesuje nas to, czy on istnieje. Na pytanie o to, czym jest byt, 
odpowiadamy podając definicję lub szereg zdań opisujących, klasyfikujących, a 
na pytanie o to, czy istnieje, odpowiadamy pozytywnym lub negatywnym zda-
niem egzystencjalnym. Sformułowanie przez kogoś pytania „czym jest istnienie 
bytu?" mogłoby nas postawić w kłopotliwej sytuacji. Istnienie jest czymś bez-
pośrednio danym, wyróŜniającym się w przedmiocie (inaczej nie byłoby róŜnicy 
między istnieniem a nieistnieniem czegoś), czymś, co da się stwierdzić, lecz co 
wymyka się pozytywnemu, pojęciowemu opisowi. Nie mamy właściwie pojęcia 

124 
Jedyny wyjątek stanowi byt absolutny, którego istotą jest (samo) istnienie. 
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„istnienia", ale tylko pojęcie „istnienia czegoś'" lub raczej „czegoś istniejącego". 
Dlatego najbardziej nawet egzystencjalnie nastawieni filozofowie przyznawali, 
Ŝe przedmiotem nauki moŜe być nie tyle istnienie, ile to, co ma istnienie. I is-
totnie, faktycznie przeprowadzone rozmaite analizy egzystencjalne charaktery-
zują istnienie właściwie poprzez to, co istnieje, ujmują je w kontraście do czegoś 
(lub w powiązaniu z czymś), co nie jest istnieniem. Nie jest to droga nie-
właściwa, skoro istnienie jest czymś pierwotnym i proporcjonalnym do tego, co 
istnieje. 

Na co dzień ciągle mamy do czynienia z istniejącymi przedmiotami, rozróŜ-
niamy obecność i brak jakiegoś przedmiotu. Na co dzień jednak nie musimy 
zastanawiać się nad tym, czym jest istnienie. JeŜeli nie przywykliśmy do pytań 
filozoficznych, moŜemy nawet się zdziwić, Ŝe ktoś moŜe o to pytać. PrzecieŜ coś 
albo istnieje, albo nie istnieje. Interesujące jest przede wszystkim to, jakie jest to, 
co istnieje. Gdyby jednak ktoś - uwaŜając, Ŝe istnienie jest tak waŜnym 
czynnikiem kaŜdego bytu, Ŝe wymaga podjęcia trudu bliŜszej analizy - nakłaniał 
nas do uświadomienia sobie, czym jest istnienie, niewiele chyba więcej 
potrafilibyśmy z siebie wydobyć ponad takie powiedzenia: „jeŜeli coś istnieje, 
znaczy to, Ŝe nie jest wytworem świadomości" lub „jeŜeli coś istnieje, znaczy to, 
Ŝe nie jest ono tylko czymś pomyślanym lub wyobraŜonym", lub „to, co istnieje, 
jest niezaleŜne od tego, czy ja o nim cokolwiek wiem", lub „to, co istnieje, stawia 
opór". Czy filozofowie mówią więcej? Spotykamy np. u nich powiedzenie, Ŝe 
„istnienie jest tym, co sprawia, iŜ to, co istnieje, jest poza nicością i poza swoimi 
przyczynami". Ale taka charakterystyka istnienia -w myśl poprzednich naszych 
wyjaśnień - jest równoznaczna właściwie z twierdzeniem, Ŝe istnienie jest tym, 
co sprawia, Ŝe to, co istnieje - istnieje i róŜni się od innych bytów. Jest to trafne, 
ale czy do tego tylko sprowadza się nasza wiedza o istnieniu? 

Są tacy filozofowie, którzy uwaŜają, Ŝe do tego moŜna dodać jeszcze tyle, iŜ 
kaŜde istnienie jest inne, bo kaŜde istnienie jest istnieniem czegoś innego, bo 
kaŜde istnienie jest proporcjonalne do tego, czego jest istnieniem. W związku z 
tym pojęcie tego, co istnieje (bytu), jest pojęciem niejednoznacznym (ana-
logicznym), a jeślibyśmy chcieli juŜ mówić o sposobach istnienia, to jest ich tyle, 
ile bytów. I na tym właściwie wyczerpuje się nasza intelektualna (pojęciowa) 
wiedza o samym istnieniu. 

Zachodzi ścisłe powiązanie istoty i istnienia: istota wskazuje na istnienie, 
istnienie wskazuje na istotę. Być moŜe naleŜałoby tu mówić o dwóch „stronach" 
(„aspektach") bytu: o bycie jako istocie i o bycie jako istnieniu. Przy tym istota i 
istnienie są czynnikami radykalnie odmiennymi, realnie róŜnymi. 
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Czym innym jest treść bytu, a czym innym jego istnienie, chociaŜ istnienie jakby 
przenika treść, a treść jest jakby modyfikacją istnienia125. 

JuŜ w ramach potocznego poznania i myślenia zauwaŜamy, Ŝe zachodzi 
róŜnica nie tylko między dwoma samodzielnymi przedmiotami, między dwiema 
rzeczami czy osobami. RóŜnią się części od całości i między sobą, róŜni się 
jedna cecha od drugiej cechy itd. Zawsze jednak mieliśmy do czynienia z jakąś 
treścią, która samodzielnie lub niesamodzielnie istnieje. W przypadku istoty 
(treści) i istnienia spotykamy się z nowym typem zróŜnicowania i złoŜenia. 
Pozytywnie moŜna dojrzeć i ująć swoistość tego przypadku na drodze przeciw-
stawienia go innym zróŜnicowaniom i złoŜeniom. 

Realną róŜnicę między istotą a istnieniem uświadomił sobie dobrze juŜ w 
średniowieczu arabski filozof Alfarabi. „Gdyby istota człowieka zawierała w 
sobie jego istnienie, wówczas pojęcie jego istoty byłoby zarazem pojęciem jego 
istnienia i wystarczałoby wiedzieć, czym jest człowiek, aby wiedzieć, Ŝe 
człowiek istnieje, tak Ŝe kaŜde ujęcie poznawcze musiałoby pociągać za sobą 
stwierdzenie [...]. Tak jednak nie jest i wątpimy o istnieniu rzeczy, dopóki nie 
przekonamy się o nim drogą bezpośredniego zmysłowego postrzeŜenia lub po-
średnio na podstawie dowodu"126. Relacje w obrębie myśli są w tym przypadku 
odpowiednikiem relacji przedmiotowych, obiektywnych. 

Powiedziano wyŜej, Ŝe istota wskazuje na istnienie, Ŝe nie ma treści nie 
istniejącej. Treść taka byłaby czymś określonym, róŜnym od absolutnej nicości, 
od innych treści i od przedmiotów istniejących, tym samym pozostawałaby więc 
w pewnych stosunkach (np. w stosunku róŜnicy lub podobieństwa) do bytów. 
Czy stosunki te byłyby czymś istniejącym, czy nie istniejącym? Czy moŜe jakaś 
treść róŜnić się obiektywnie od innej treści, a zarazem w Ŝaden sposób nie 
istnieć? Trzeba by uznać wtedy, Ŝe coś nie istniejącego róŜni się faktycznie 
(obiektywnie) czymś nie istniejącym od czegoś innego nie istniejącego. Wydaje 
się, Ŝe przyjmowanie - pod jakąkolwiek postacią - przedmiotów nie istniejących 
jest czymś absurdalnym. Dlatego przeciwstawiając to, co istnieje, temu, co tylko 
pomyślane lub wyobraŜone, przeciwstawiając fakt pozorowi, to, co zastane, 
temu, co wytworzone przez świadomość - naleŜy pamiętać, Ŝe prze- 

125
 Łatwo tu o przejaskrawienie sformułowań w kierunku esencjalizmu albo egzystencjalizmu. 

To drugie ma miejsce w Istnieniu i analogii E. L. Mascalla, według którego istota jest sposobem 
istnienia. Co do rozmaitych znaczeń terminów „esencjalizm" i „egzystencjalizm" w teorii bytu 
zob.: A. S t c p i e ń, Ocena metodologiczna analizy istnienia u Romana Ingardena, „Sprawozda 
nia [...] TN KUL" 13 (1963), s. 38 n; M. G o g a c z, Współczesne interpretacje tomizmu, „Znak" 
15 (1963), szczeg. s. 1349. 

126
 Zob. E. G i I s o n, Tomizm, Warszawa 1960, s. 59 n. Błędem Alfarabiego było, Ŝe istnie 

nia nie uwaŜał za czynnik współstanowiący byt wraz z istotą, lecz za coś w rodzaju dodatkowej 
przypadłości. 
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ciwstawia się po prostu jeden typ czy sposób istnienia (np. istnienie realne) 
innemu. Tylko byt jest, niebytu nie ma. Coś nie istniejącego byłoby zarazem 
bytem (ze względu na pozycję, jaką zajmuje dzięki swej istocie) i niebytem (ze 
względu na swoje nieistnienie). Nie byłby to niebyt względny, ale po prostu 
rodzaj sprzeczności127. 

Istnienie bliŜej charakteryzujemy ze względu na coś innego, co nie jest istnie-
niem (lub takim istnieniem). Istnienie moŜna skontrastować: 1) z tym, co istnieje, 
z treścią lub istotą bytu, 2) z tym, co nie tak istnieje, z niebytem względnym (np. 
przeciwstawiając to, co realne, temu, co tylko pomyślane lub wyobraŜone), 3) z 
podmiotem poznającym. W kontraście chwytamy swoistość i rolę istnienia w 
bycie. Istnienie jest takie, jakie jest to, co istnieje tym istnieniem128. Stąd 
charakteryzując istnienie, chcąc nie chcąc charakteryzujemy to, co istnieje. Musi-
my przeto uwaŜać, aŜeby w analizie istnienia nie nadać rangi transcendentalnej 
temu, co kategorialne. Nie naleŜy zbyt pośpiesznie np. twierdzić, Ŝe to, co ist-
nieje, istnieje zawsze w jakimś miejscu lub czasie albo przynajmniej związane 
jest jakoś z miejscem lub czasem, ani Ŝe to, co istnieje, działa w taki właśnie, a 
nie inny sposób. Zbyt pochopnie przeprowadzone analizy egzystencjalne mo-
głyby zniweczyć transcendentalny charakter pojęcia bytu jako bytu! 

30 04. ZMIENNOŚĆ BYTU I JEJ WARUNKI. - Zarówno dane potocznego 
poznania, jak i nauk przyrodniczych prowadzą do wyróŜnienia dwu rodzajów 
zmian. RozróŜniamy charakter następujących sytuacji: „człowiek zmienia kolor 
skóry" a „człowiek umiera", „atom zmienia połoŜenie" a „atom rozpada się", 
„pierwiastek wchodzi w skład mieszaniny chemicznej" a „pierwiastek wchodzi 
w skład związku chemicznego". W pierwszych przypadkach określony 
przedmiot mimo zmian nie przestaje istnieć (jako ten oto człowiek lub atom) i 
zachowuje własny sposób działania, w drugich przypadkach jakiś przedmiot 
przestaje istnieć, a zamiast niego powstaje nowy przedmiot o zasadniczo innym 
działaniu. MoŜe przy tym się zdarzyć, Ŝe z kilku przedmiotów powstaje jeden 
nowy (np. gdy atomy wodoru i tlenu przechodzą w cząsteczkę wody, a więc przy 
powstaniu związku chemicznego) albo z jednego przedmiotu powstaje kilka (gdy 
mamy do czynienia z rozpadem związku chemicznego lub ze śmiercią 
zwierzęcia). W wypadku tworzenia się nowego związku chemicznego, tracąc 
samodzielne (substancjalne) istnienie, przedmioty wchodzą - zdaniem fizyki i 
chemii - 

127 
Trzeba by tu przedyskutować rozmaite koncepcje nicości czy sposobu uŜycia terminu 

„niebyt". Por. przyp. 111. 
128 

To nie znaczy, Ŝe istnienie przysługujące pewnej cesze (np. określonemu cięŜarowi) 
posiada tę cechę (jest cięŜkie). Jeśli cięŜar (cięŜkość) ze swej natury nadaje się na własność czegoś, 
to istnienie tego cięŜaru jest istnieniem określonej własności. Zaznacza się ono w bycie w ten   
sposób, iŜ dana rzecz (której ów cięŜar przysługuje) ciąŜy, jest cięŜka. 
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w jego strukturę, zmieniając przy tym swój sposób istnienia i sobie właściwe 
działanie. Atom inaczej zachowuje się w cząstce niŜ poza nią. Działanie wody 
nie da się wyprowadzić z własności jej „składników": tlenu i wodoru (które 
zresztą w stanie wolnym działają antagonistycznie). Podczas emisji typu β jądro 
atomu wyrzuca elektron, jednak przyjęcie aktualnego istnienia elektronu w jądrze 
atomu trudno uzgodnić z zasadą spinu. Narzuca się więc twierdzenie, Ŝe 
zachodzą zasadniczo dwojakiego rodzaju zmiany, mianowicie substancjalne i 
przypadłościowe. Podczas zmian (lub lepiej: przemian) substancjalnych ginie 
jakiś byt samodzielnie istniejący, niszczeje i znika jego indywidualna istota 
(stanowiąca kwalifikację podmiotu cech danej substancji) i powstaje inny byt 
samodzielnie istniejący, o innej istocie indywidualnej. W związku z tym zmiany 
substancjalne nazywane są teŜ zmianami istotnymi, a zmiany przypadłościowe 
zmianami nieistotnymi. WyróŜnienie dwu rodzajów zmian (mianowicie substan-
cjalnych i niesubstancjalnych) jest ściśle związane z wyróŜnieniem dwu rodza-
jów kwalifikacji przedmiotów (mianowicie istotnych i nieistotnych)129. 

W świetle poprzednich wyjaśnień jasne się staje, Ŝe istnienie zmian nieistot-
nych prowadzi do odróŜnienia w przedmiocie zmieniającym się nieistotnie (lub 
mogącym przynajmniej zmienić się nieistotnie) podmiotu cech i cech, i przyjęcia 
w tym przedmiocie złoŜenia z substancji i przypadłości. 

Zmiana przypadłościowa (nieistotna) polega na tym, Ŝe jakiś przedmiot traci 
jakąś cechę lub zyskuje jakąś cechę. W kaŜdej zmianie wyróŜnić moŜna przy-
najmniej dwie róŜne fazy - początkową i końcową. Byt x zmienił się np. pod 
względem /, jeśli w chwili A nie posiadał pewnej cechy /, a w innej chwili B tę 
cechę juŜ posiadł. Podmiotem tej zmiany jest określona substancja. Substancja ta 
,(ów przedmiot x) jest sama w sobie ukwalifikowana i ukształtowana, zmiana 
dotyczy tylko jej przypadłości. 

O czym świadczy zachodzenie zmian istotnych? Weźmy pod uwagę najprost-
szy przypadek zmiany substancjalnej: przestaje istnieć przedmiot x, a na jego 
miejsce powstaje przedmiot y, przy czym obydwa biorące udział w przemianie 
przedmioty są substancjami. Czy istnieje podłoŜe tego rodzaju zmiany? 

Wspomniany wyŜej materiał empiryczny sugeruje następującą strukturę prze-
miany substancjalnej. Fazą początkową jest istnienie substancji x, fazą końcową 
zaistnienie substancji y. Obie substancje charakteryzują się odmienną treścią, a 
przynajmniej odmienną organizacją treści i róŜnym sposobem działania. To w 
bycie, dzięki czemu byt jest tak właśnie, a nie inaczej ukwalifikowany i 
ukształtowany (a w następstwie tego tak właśnie, a nie inaczej działający), jest 
jego wewnętrzną racją (zasadą) determinacji i organizacji. Czynnik ten 
nazywamy   f o r mą    s u b s t a n c j a l ną .  W przemianie 
substancjalnej 

129
 Por. van M e 1 s e n, Filozofia przyrody, rozdz. IV. 

194 



biorą więc udział dwie formy substancjalne, inna przed przemianą, inna po 
przemianie. Gdybyśmy mieli do czynienia tylko z jedną formą substancjalną, t0 
wtedy ta sama racja organizacji byłaby zasadą dwu róŜnych (zasadniczo 
odmiennych, niezgodnych ze sobą) sposobów działania x' i y' (czyli nie-x). W 
takim jednak razie tej samej substancji x przysługiwałoby x' i nie-x. Zacho-
dziłaby więc sprzeczność. Poza tym w przemianie substancjalnej bierze udział 
wspólne podłoŜe (podmiot) przemian. Gdyby takiego podłoŜa nie było, wówczas 
nie byłoby przemiany jednej substancji w drugą, ale całkowite zniknięcie jedne- 
00 przedmiotu i zaistnienie z niczego drugiego przedmiotu. Na przykład nie 
byłoby przemiany wodoru i tlenu w wodę, lecz zniknięcie wodoru i tlenu, 
a powstanie z niczego wody. Co tu jednak znaczy „powstanie z niczego"? Przy 
najmniej to, Ŝe zaistnienie i ukwalifikowanie nowego przedmiotu (substancji) 
nie stoi w Ŝadnym bezpośrednim (a więc i pośrednim) i naturalnym związku 
z otoczeniem bytowym, Ŝe nic w świecie nie przygotowało powstania danego 
przedmiotu ani teŜ nie weszło w jakikolwiek sposób w jego skład. Ale takie 
przypuszczenie jest jawnie niezgodne z danymi doświadczenia. Pomija ono 
między innymi fakt zachodzenia określonych prawidłowości, dotyczących cha 
rakteru tego, co ginie, i tego, co powstaje w przemianach substancjalnych. 

KaŜdy więc przedmiot podlegający zmianom substancjalnym składa się z racji 
determinującej i organizującej (z racji bycia taką właśnie substancją) i z podłoŜa 
przemian (z racji utracalności posiadanej determinacji i organizacji); za 
Arystotelesem pierwsza nazywa się formą substancjalną, a druga - materią 
pierwszą. 

AŜeby m a t e r i a  p i e r w s z a  mogła być ostatecznym podłoŜem 
(podmiotem) zmian, sama w sobie nie moŜe być tak ukwalifikowana, aby była 
zdeterminowana tylko do jednej - takiej właśnie, a nie innej - formy substan-
cjalnej. Nie moŜe mieć więc treści, która odgrywałaby w niej rolę istoty indy-
widualnej lub generalnej. Nie moŜe przeto być w ogóle ukwalifikowana. Wtedy 
jednak materia pierwsza jest po prostu moŜnością przyjmowania róŜnorodnych 
determinacji, jest elementem biernym, tym, co określane i organizowane; forma 
zaś to określacz i organizator przedmiotu. Stąd materia pierwsza jest czystą 
moŜnością, jest racją istotowej przemienności bytu. 

Nie naleŜy formy substancjalnej i materii pierwszej traktować jako odrębnych 
bytowości lub części bytu. KaŜdy byt jest konkretną (tzn. wewnętrznie zrośniętą) 
treścią istniejącą. Analizowanie zmian substancjalnych pozwala nam odkryć 
nową „stronę" bytu, nowe jego jakby uwarstwienie. Okazuje się, Ŝe byt bierze 
udział w przemianach substancjalnych, Ŝe moŜe zdezorganizować się 
1 przestać istnieć jako byt o takiej właśnie istocie, ustępując miejsca innemu 
bytowi, o nowej organizacji i nowej istocie. Wobec tego w bycie takim obok 
czynnika determinującego musi istnieć element determinowany, element dopu- 
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szczający inną swoją organizację i w związku z tym będący racją przemienności 
danego bytu, utracalności posiadanej formy substancjalnej. Nie naleŜy reizować 
(tzn. traktować jako odrębnych rzeczy czy fragmentów rzeczy) formy i materii; 
ściśle biorąc nie naleŜy teŜ mówić, Ŝe forma istnieje i materia istnieje - forma i 
materia są bowiem tylko tym, z czego byt jest, razem dopiero wspólstanowiąc 
coś ukształtowanego, określonego. Materia i forma stanowią intelektualnie do-
strzeŜone, realne racje empirycznie danych właściwości bytów, racje i „składni-
ki" wewnętrznie konstytuujące pewne kategorie bytów. 

Stanowisko uznające złoŜenie przynajmniej niektórych bytów z materii pier-
wszej i formy substancjalnej nazywane bywa hylemorfizmem130. 

Przy omawianiu złoŜenia hylemorficznego uŜyto po raz pierwszy techniczne-
go terminu „moŜność" (łac. potentia). Materia jest czymś do określenia, jest 
moŜnością łączenia się z róŜnymi formami, podlegania rozmaitym determina-
cjom. Sama w sobie jednak - jako nieokreślona - nie wiąŜe się koniecznie z taką 
czy inną formą; Ŝadna aktualna forma nie wyczerpuje jej potencjalności, nie 
niszczy jej ani neutralizuje. Zarazem materia - jako nieokreślona - nie jest 
czynnikiem, lecz elementem biernym, nie jest tym, co wywołuje pojawienie się 
lub ustąpienie formy. Forma natomiast jest elementem czynnym, jest tym, co 
kwalifikuje i organizuje, a ściślej mówiąc: jest kwalifikacją i organizacją (czyli 
ułoŜoną, zestrojoną w określony sposób, ustrukturalizowaną t r e ś c i ą )  
przedmiotu. Forma aktualizuje moŜność materii, mianowicie moŜność do przyj-
mowania kwalifikacji, do przybierania określonego kszałtu. Forma ma się do 
materii jak akt do moŜności. 

Ciągle tu mowa o treści bytu, o tych określeniach, które stanowią istotę 
indywidualną lub generalną danego przedmiotu. Materia i forma są moŜnością i 
aktem w porządku treści, dotyczą bytu jako istoty. Istotę rozwaŜanych przed-
miotów stanowi zarówno ich treść, jak i ich moŜność przemiany - bez tych dwu 
„elementów" Ŝaden z nich nie byłby tym, czym jest: podlegającą przemianom 
substancją. Tak pojęta istota ma moŜność zaistnienia. Stwierdzenia tego nie na-
leŜy rozumieć w ten sposób, jakby chodziło tu o moŜliwość zaistnienia pewnej 
nie istniejącej jeszcze (lub nie istniejącej realnie) istoty. Dlatego zaraz spieszymy 
dodać, Ŝe chodzi tu wciąŜ o istotę (treść) istniejącą, chodzi o byt. Istota danego 
bytu jest w stosunku do istnienia tego bytu moŜnością: nadaje się do tego, aby 
istnieć. Ale istnieje nie dzięki sobie, istnieje istnieniem, które jest czymś 

130 
Materia pierwsza wraz z formą substancjalną (stanowiąc substancję) tworzą podłoŜe (i 

częściową rację) zmian przypadłościowych; podłoŜe to nazywane bywa materią drugą. Mówiąc o 
materiale moŜemy mieć na uwadze bądź samą substancję (materię drugą), bądź substancję wraz z 
ogółem przysługujących jej (w danym czasie) przypadłości. (Inne sensy „materiału" wyróŜnia R. 
Ingarden.) Termin „hylemorfizm" pochodzi z greckiego: ΰλη = materiał, budulec, µορφή = kształt, 
postać. 
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róŜnym od istoty. Istnienie aktualizuje istotę, uaktywnia ją, dopełnia czyniąc 
bytem. W porządku bytu (istnienia) istota jest moŜnością, a istnienie aktem. 

Nie istnieje ani akt, ani potencja. W bycie występują i wyróŜniają się jedynie 
materia i forma, istota i istnienie. One są realnymi „elementami", „momentami" 
czy „stronami" konkretnego bytu131. Natomiast akt i m oŜ n o ś ć  stanowią 
dogodny schemat pojęciowy ujmujący stosunek tych „elementów" do siebie i 
charakter złoŜeń, jakie te „elementy" konstytuują. Przy tym na czym innym 
polega aktualizowanie materii przez formę oraz aktualizowanie istoty przez 
istnienie. Stąd pojęcia „aktu" i „moŜności" stosowane do obu złoŜeń nie są 
pojęciami jednoznacznymi, lecz analogicznymi. Niektórzy za dalszą aktualizację 
bytu uwaŜają działanie bytu132. 

W związku z hylemorfizmem naleŜy poruszyć jeszcze jedną sprawę. Zawsze 
mamy do czynienia nie z materią i formą czy z istotą i istnieniem, lecz z kon-
kretnym bytem, z określoną treścią istniejącą. W kaŜdej występującej w przed-
miocie treści, w kaŜdej jego kwalifikacji wyróŜnić moŜna jeszcze inne złoŜenie. 
Weźmy np. jakąś cechę róŜy, np. jej czerwoność. Na cechę tę składa się (stanowi 
ją) pewna jakość - mianowicie czerwień - wraz z funkcją, jaką pełni ona w róŜy. 
Jakość ta określa róŜę, cechuje ją. Inna jakość lub zespół jakości stanowi istotę 
tej róŜy i określa jej podmiot cech (lub pełni funkcję podmiotu cech). W związku 
z tym R. Ingarden wprowadza odróŜnienie materii i formy w nowym, innym niŜ 
przedstawione wyŜej (arystotelesowskie) rozumieniu. Na przykład w cesze 
czerwieni wyróŜnić moŜna materię, którą jest sama jakość czerwieni, oraz formę 
(w której stoi materia), którą ujmujemy jako funkcję pełnioną przez ową jakość 
w przedmiocie, w tym wypadku funkcję określenia czy cechowania. To 
rozróŜnienie jest bardzo przydatne i owocne w analizach rozmaitych sytuacji 
bytowych, nie trzeba jednak mieszać go - mimo zbieŜności terminów - z 
arystotelesowskim hylemorfizmem133. 

131 
Wszystkie te określenia bierzemy w cudzysłów dla zaznaczenia, Ŝe nie chodzi tu o te ich 

znaczenia, które związane są wyłącznie z przestrzennością lub czasowością. 
132

 MoŜność (podmiotowa) nie jest moŜliwością (moŜnością przedmiotową; czystą 
moŜliwością idealną albo moŜliwością w sensie logicznej niesprzeczności lub dorzeczności, 
sensowności), lecz realnym „składnikiem" czy „momentem" współkonstytuującym byt. Do 
podstawowych tez teorii aktu i moŜności naleŜą następujące: 1. Akt i moŜność (bierna) są 
wzajemnie skorelowane (proporcjonalne do siebie). 2. MoŜność czynna jest bądź postacią aktu, 
bądź postacią moŜności biernej. 3. Akt jest pierwszy względem moŜności (biernej) w porządku 
poznawczym, czasowym i istnie-niowym. 4. Akt „sam z siebie", będąc doskonałością bytu (czy w 
bycie) - w konkretnym złoŜeniu bytowym jest ograniczony przez moŜność (bierną). 5. Coś stanowiąc 
akt w jednym porządku bytowym, moŜe być moŜnością w innym (wyŜszym) porządku bytowym. 
Tak ma się porządek esen-cjalny do egzystencjalnego. 6. KaŜdy byt zmienny i złoŜony jest 
wspólkonstytuowany przez akt i moŜność (bierną). 

133 
  Zob. I n g a r d e n ,  Spór o istnienie świata, rozdz. VIII (wyd. 3 - VII). 
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§31. SPOSOBY ISTNIENIA I OSTATECZNA RACJA BYTÓW  

31 00. KaŜdy byt jest współkonstytuowany przez odrębny akt istnienia, 
proporcjonalny do jego istoty. Pewne treści nadają się do tego, Ŝeby 
kwalifikowały podmiot czegoś, inne - Ŝeby były cechami 
nierelacjonalnymi, inne - Ŝeby były cechami relacjonalnymi. Odpowiednio 
do nich róŜnicują się pewne typy, odmiany, sposoby istnienia. Pewne byty 
charakteryzują się podobną czy taką samą pozycją ontyczną 
(egzystencjalną). W obrębie bytów realnych moŜna pod tym względem 
wyróŜnić substancje, przypadłości, relacje. Niektórzy proponują wyróŜnić 
jeszcze inne postacie bytu realnego, np. procesy. Byty realne są - 
samodzielnymi lub niesamodzielnymi - ośrodkami działania, partnerami 
związków przyczynowych, istnieją niezaleŜnie od świadomości poznającej 
czy poŜądającej. Oprócz nich wymienić trzeba byty czysto intencjonalne, 
istniejące i ukwalifikowane wyłącznie dzięki odpowiednim (twórczym) 
operacjom świadomości. Mogą być one związane z przedmiotami fizycz-
nymi (jak np. obraz malarski z realnym kawałkiem płótna czy deski), 
jednak stanowią całość odrębną. Nie są partnerami oddziaływania 
przyczynowego, tylko przedmiotami świadomości i mają dla niej sens. 
Wszystkie te postaci bytu istnieją niekoniecznie (przygodnie), pochodnie i 
- w myśl zasady racji dostatecznej, która jest zarazem zasadą racji 
ostatecznej - ostatecznie wymagają, jako warunku koniecznego swego 
istnienia (i swych kwalifikacji), istnienia (i działania) transcendentnego 
wobec nich Absolutu osobowego, Boga. 

31 01. SPOSÓB ISTNIENIA BYTÓW. - Przeprowadzone wyŜej rozwaŜania wska-
zują na to, Ŝe byty mogą istnieć i istnieją rozmaicie. KaŜdy byt istnieje odręb-
nym, swoim istnieniem, kaŜde istnienie jest istnieniem tego właśnie, a nie innego 
bytu. Pewne byty jednak mają podobną pozycję egzystencjalną - jedne np. 
istnieją samodzielnie, drugie niesamodzielnie, przy czym naleŜałoby jeszcze 
wyróŜnić odmiany czy stopnie owej niesamodzielności lub samodzielności ist-
nienia. W ten sposób wyróŜniamy sposoby istnienia, np. to, co realne, moŜe 
istnieć substancjalnie lub przypadłościowe Istota (treść) danego bytu wyznacza 
sposób istnienia, jaki moŜe temu bytowi przysługiwać. Na przykład Jan czy Bu-
rek mogą istnieć substancjalnie, czerwień natomiast moŜe istnieć przypadłościo-
wo (jako cecha Jana czy Burka). Jednak ani „janowatość" Jana, ani „czerwoność" 
czerwieni nie wyznaczają faktycznego istnienia Jana czy czerwieni. Czer- 
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wień jest czerwienią, bo doskonale „ucieleśnia" to, czym jest - czerwień. Mógłby 
ktoś wprawdzie sformułować pytanie „jak w ogóle coś takiego jak czerwień jest 
moŜliwe?", ale obawiamy się, Ŝe nie bardzo potrafiłby sobie i innym wyjaśnić, o 
co mu właściwie chodzi. Oczywiście czerwień rozpatrywana w abstrakcji od jej 
istnienia jest tylko przedmiotem naszego poznania. Inaczej sprawa przedstawia 
się z istniejącą czerwienią. Istnienie czerwieni nie tłumaczy się ani czerwienią, 
ani istnieniem. Jakość czerwieni nie zawiera w sobie nic takiego, co byłoby racją 
jej faktycznego, np. realnego istnienia. O czerwieni jako takiej moŜna jedynie 
powiedzieć, Ŝe nadaje się do istnienia, Ŝe moŜe zaistnieć. Gdyby było inaczej, to 
w kaŜdym razie raz zaistniała czerwień (jako cecha jakiegoś przedmiotu) 
musiałaby zawsze istnieć. Podobnie jest z Janem. Ogólnie biorąc: gdyby treść 
jakiegoś bytu z racji tego, czym jest (a więc z koniecznością), domagała się 
swego istnienia, to byt ten zawsze by istniał. Tymczasem doświadczenie mówi 
nam o przemianach bytów, o ich pojawianiu się i zanikaniu (nicestwieniu). 

Spotykamy się tu z niewątpliwą dziwnością, paradoksalnością otaczających 
nas bytów. Istnienie wchodzi we wnętrze kaŜdego bytu, współstanowi go, a za-
razem jest czymś róŜnym, wręcz obcym w stosunku do treści bytu. Jest jakby 
gościem, który się dobrze zadomowił, lecz zawsze moŜe odejść. 

Zresztą sama treść bytu teŜ moŜe nas zadziwić. KaŜdy substancjalny byt 
stanowi przecieŜ zespół najróŜnorodniejszych własności. Pozostają one w ścisłej 
jedności nie dzięki temu, czym są. Między np. własnościami określonego kwiatu 
nie zachodzi Ŝaden konieczny związek współistnienia. Kwiat jest rozciągły, 
posiada ściśle określony kształt k, rozmiar r i barwę b (np. zieloną). Jest rzeczą 
jasną, Ŝe kwiat ten nie dlatego jest zielony, Ŝe jest rozciągły, i nie dlatego posiada 
kształt k i rozmiar r, Ŝe posiada barwę b. Inaczej cokolwiek byłoby np. zielone, 
miałoby kształt k, i odwrotnie. To, Ŝe rozmaite i róŜnorodne jakości (treści) 
stanowią jedność i współistnieją w ramach jednego przedmiotu, nie tłumaczy się 
tylko odniesieniem do wspólnego podmiotu cech. Byt ze względu na swoją 
złoŜoność (jakŜe niekiedy wielostronną) sam siebie nie tłumaczy, nie tłumaczy 
ani swojej jedności, ani swojego istnienia. Wymaga zewnętrznej racji, dzięki 
której jest tym, czym jest, sobą. Byt ze względu na swoją złoŜoność (choćby 
tylko z istoty i istnienia) nie ma w sobie utrwalenia i ustalenia swego bytu, 
zawsze dopuszcza zmiany, a nawet moŜe być rozbity i przestać istnieć. KaŜdy byt 
złoŜony jest bytem zniszczalnym, egzystencjalnie kruchym, niekoniecznym i 
pochodnym od innego bytu. UŜywając technicznego terminu: kaŜdy byt złoŜony 
jest bytem przygodnym. 

KaŜdy byt zmienny jest bytem złoŜonym. A więc i kaŜdy byt zmienny jest 
bytem przygodnym: nie musi istnieć. 
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MoŜna by dalej róŜnicować sposób istnienia realnego czy innego (np. czysto 
intencjonalnego)134 i analizować kruchość czy niekonieczność bytów. JuŜ jednak 
pochodność i przygodność otaczających nas bytów prowadzi do konieczności 
postawienia pytania o rację ich istnienia. Dlaczego istnieją byty, których istota 
nie zawiera istnienia i które nie muszą istnieć? 

31 02. RACJA ISTNIENIA BYTÓW. - Czytelnik zapewne juŜ zauwaŜył, w jak 
ścisłym związku stoi dla nas stwierdzenie złoŜoności i zmienności bytów oraz 
sformułowanie zasady racji dostatecznej. Byty w nieustannym ruchu - pod 
wpływem podstawowej potrzeby ocalenia i dopełnienia siebie - oto co jest nam 
dane w doświadczeniu135. Ewidentna kruchość wszelkiego otaczającego nas bytu 
(i nas samych) wskazuje na to, Ŝe byt ten nie zawdzięcza sam sobie tego, czym 
jest i Ŝe jest. Poznanie jego złoŜoności prowadzi do wniosku, iŜ nawet nie moŜe 
tego sobie zawdzięczać. Racją bytu moŜe być tylko inny byt. Jaki? 

Pod wpływem przyrodniczego poznania i panującego w naszej kulturze 
(wciąŜ jeszcze) scjentyzmu, jesteśmy moŜe skłonni szukać racji zaistnienia i 
istnienia jakiegoś bytu w otaczających go bytach, które oddziałują na niego 
przyczynowo i które tworzą środowisko sprzyjające lub nie sprzyjające jego 
trwaniu. Byt zaistniał pod wpływem określonych przyczyn, działających w ra-
mach tego świata, w którym ów byt się znalazł, a dalsze jego istnienie jest 
następstwem swoistej bezwładności egzystencjalnej oraz braku niszczącego dzia-
łania otoczenia. Ostatecznie więc zaistnienie i istnienie jakiegoś bytu tłumaczy 
się naturą otaczających go innych bytów, naturą świata. 

Metafizyki takie wyjaśnienie nie moŜe zadowolić, i to co najmniej z dwu 
powodów. 

Po pierwsze, wszystkie otaczające nas i znane z doświadczenia byty posiadają 
zasadniczo taką samą strukturę i taki sam sposób istnienia: są bytami złoŜonymi i 
zmiennymi. KaŜdy z tych bytów moŜe ulec (i faktycznie ulega) zmianie i jak w 
pewnym czasie zaistniał, tak i w pewnym czasie przestanie istnieć, biorąc udział 
w przemianie substancjalnej. W związku z tym kaŜdy z tych bytów w równym 
stopniu nie posiada racji swego istnienia w sobie. Czy dorzucając ciągle złotówkę 
(tzn. monetę jednozłotową) do złotówki otrzymamy kie- 

134
 O istnieniu czysto intencjonalnym zob. przede wszystkim dzieła Ingardena: Spór o istnienie 

świata, O dziele literackim, Studia z estetyki i inne. Zob. teŜ: A. B. S t ę p i e ń, O sposobie istnienia 
dzieła sztuki, ZN KUL 6 (1963) 3, 55-64; t e n Ŝ e, O intencjonalnym sposobie istnienia - ponownie, 
RF 21 (1973) 1, 70 n; W. M a r c i s z e w s k i, Problem istnienia przedmiotów intencjonalnych, 
„Studia Semiotyczne" 4 (1973) 189-206. W sprawie Tomaszowego rozumienia „esse intentionale" 
zob. np. A d a m c z y k, Tomistyczna teoria poznania zmysłowego, s. 25 nn. 135 G i 1 s o n, Tomizm, 
s. 494. 
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dyś na tej drodze choćby jedną dwuzłotówkę? Czy zbiór - choćby nieskończony - 
bytów przygodnych i niekoniecznych nie będzie wciąŜ zbiorem bytów 
przygodnych i niekoniecznych? CzyŜ moŜe istnieć jeden lub mnogość bytów 
pochodnych bez istnienia bytów pierwotnych? PrzecieŜ byłaby to jawna 
sprzeczność: istniałoby coś dzięki czemu innemu i zarazem nie istniałoby to, 
dzięki czemu owo coś istnieje. Samo sumowanie czy mnoŜenie w nieskończo-
ność tego rodzaju bytów oraz porządkowanie ich w szereg czy w szeregi w czasie 
niczego tu nie doda ani nie zmieni. Obojętne, czy świat jest czy nie jest 
skończony w czasie i przestrzeni, elementy i człony tego świata (w zasadzie -pod 
względem bytowym - jednorodnego z otaczającymi nas bytami) pozostają bytami 
niekoniecznymi136. 

Po drugie, działanie jest zawsze proporcjonalne do tego, co działa. Czy byty, 
które same nie są racją swego istnienia i istnieją istnieniem udzielonym, mogą 
stanowić rację ostateczną istnienia innych bytów? JuŜ poznanie potoczne po-
zwala stwierdzić, Ŝe efektywne działanie bytu jest uzaleŜnione od istoty, od 
sprawności działającego bytu. Muzyki nauczy muzyk, a matematyki matematyk. 
Czy byt moŜe udzielić tego, czego z istoty swej nie ma? Taki byt moŜe co 
najwyŜej przekazywać, a nie udzielać. Stąd - biorąc pod uwagę zarówno dane 
empiryczne, jak i zdobyte przez nas rozumienie natury otaczających nas przed-
miotów - moŜemy twierdzić, Ŝe byt przygodny nie jest racją czyjegoś istnienia, 
lecz jest tylko przekazicielem istnienia innemu bytowi. W technicznej termi-
nologii filozoficznej formułuje się to w ten sposób, Ŝe byt przygodny nie jest 
przyczyną sprawczą główną, ale jest przyczyną sprawczą narzędną (instrumen-
talną) istnienia czegoś. Przeto nie wśród bytów przygodnych naleŜy szukać 
ostatecznej racji ich istnienia. 

AŜeby jeszcze pogłębić te waŜkie przecieŜ w konsekwencji rozwaŜania, 
wróćmy do analizy zmiany i dokładniej scharakteryzujmy egzystencjalną pozy-
cję tego, co zmienne137. 

Stwierdziliśmy juŜ wyŜej, Ŝe istnieje realnie co najmniej jeden byt zmienny. 
Określamy byt zmienny jako taki byt, który (a) nabył lub nabywa nowej włas- 

136
 Niektórzy uwaŜają, Ŝe powyŜsza argumentacja odpada wobec matematycznych teorii zbio 

rów nieskończonych. Teoria mnogości zna zbiory, które są nieskończone i nie posiadają pierw 
szego elementu. Matematyka jednak co najwyŜej wykazuje moŜliwość (niesprzeczność) pewnych 
struktur nieskończonych. To jeszcze wcale nie uprawnia do wniosku, Ŝe i s t n i e n i e  jakiegoś 
nieskończonego ciągu bytów (zdarzeń, zmian) samo siebie tłumaczy, zwłaszcza gdy kaŜdy element 
tego ciągu koniecznie wymaga istnienia zewnętrznej (w sensie bytowym, a nie przestrzennym lub 
czasowym) racji dostatecznej swego istnienia. 

137
 Przy okazji moŜe Czytelnik uświadomi sobie wyraźnie róŜnicę między metafizycznym 

a fizykalnym traktowaniem zmiany (ruchu szeroko pojętego). Por. van M e 1 s e n, Filozofia 
przyrody, rozdz. IV i V. 
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ności, której przedtem nie posiadał, lub (b) zaistniał, powstał, chociaŜ kiedyś go 
nie było. Obydwa przypadki są podobne, w obydwu bowiem mamy do czynienia 
z sytuacją, w której coś, co było (pod pewnym lub pod kaŜdym względem) 
niebytem, stało się bytem, z sytuacją, w której zaistniał nowy byt. (MoŜna teŜ 
mówić o zmianie jako o utracie czegoś, o zaprzestaniu istnienia). 

W dalszej analizie weźmiemy pod uwagę pierwszy przypadek, mianowicie 
(a), chociaŜby dlatego, Ŝe chodzi w nim o zmiany przypadłościowe, a istnienie 
zmian przypadłościowych przyjmują (z wyjątkiem moŜe jedynie reistów) wszys-
cy realiści, nawet tacy, którzy monizując odrzucają istnienie zmian substan-
cjalnych. 

Przypuśćmy więc, Ŝe jakiś byt x zmienił się przypadłościowe Znaczy to, Ŝe 
byt ten w chwili A nie posiadał (przynajmniej jednej) własności f, natomiast w 
chwili B (róŜnej od A) tę własność juŜ posiadł. RóŜnica między x w A a x w B 
jest róŜnicą realną, faktycznie zachodzącą. Byt x w A jest niebytem w stosunku 
do bytu x w B pod względem f. Stawiamy pytanie: czy byt x w A jest racją 
dostateczną bytu x w B, czy - innymi słowy - byt x dał sobie to, czego nie 
posiadał (bo gdyby posiadał, to nie potrzebowałby się zmienić), mianowicie 
własność f ? 

Łatwo zauwaŜyć, Ŝe gdyby byt dawał sobie to, czego by nie posiadał, zarazem 
by coś posiadał (bo dać moŜna tylko to, co się posiada) i nie posiadał (bo dopiero 
by sobie dawał, Ŝeby mieć), a więc byłby bytem sprzecznym. Ktoś jednak 
nadmiernie krytyczny mógłby podnieść, Ŝe w powyŜszym sformułowaniu 
posługujemy się metaforą, przenosimy własności pewnego typu stosunków 
międzyludzkich (mianowicie stosunków dawania czegoś komuś) na stosunki do-
tyczące samego istnienia. Przypuśćmy, Ŝe zarzut jest słuszny, i sformułujemy 
rozumowanie nieco inaczej. Byt x przed zmianą (w chwili A) ma się do bytu x po 
zmianie (w chwili B) jak niebyt do bytu w aspekcie f. Gdyby x przed zmianą był 
racją dostateczną x-a po zmianie, wówczas racją zaistnienia bytu f byłby niebyt f 
(bowiem w chwili A nie istniało f). Gdyby nicość była racją bytu, przestałaby być 
nicością. Wobec tego racją dostateczną istnienia bytu f musi być byt zewnętrzny 
względem bytu x. Nie moŜe on być z kolei zmienny, poniewaŜ w ten sposób 
sprawa by się przesunęła, a nie rozwiązała. W bycie tym bowiem znowu 
zachodziłaby aktualizacja tego, czego dotąd nie było. Ostatecznie więc racją 
zaistnienia bytu zmiennego jest byt całkowicie (tzn. pod kaŜdym względem) 
niezmienny138. 

138
 Nie wydaje się, aby tę argumentację mogły podwaŜyć - jak chcą niektórzy - pewne twier-

dzenia fizyki, dotyczące np. bezwładności ruchu jednostajnego czy istnienia sił wewnątrzatomo-
wych lub wewnątrzjądrowych. Wszędzie tam, gdzie zachodzi rzeczywista zmiana, zachodzi teŜ 
realna róŜnica między początkowym a końcowym kresem zmiany, dokonuje się aktualizacja tego, 
czego dotąd nie było. Tam, gdzie nie ma przejścia (pod jakimś względem) niebytu w byt, nie ma 
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Tak samo przedstawia się sprawa w przypadku zmian substancjalnych. Byt 
powstający nie moŜe być racją swego powstania: inaczej bowiem działałby przed 
własnym istnieniem, zarazem by istniał (bo działałby jako przyczyna swego 
istnienia, a nicość nie działa) i nie istniał (bo dopiero musiał powstać, by istnieć), 
co byłoby realizacją bytowej sprzeczności. 

Analizy zmiany moŜna dokonać przy uŜyciu pojęć „moŜności" i „aktu". 
MoŜna wtedy powiedzieć, Ŝe x przed zmianą był w moŜności (do) posiadania f, a 
x po zmianie był w tym względzie w akcie. To, Ŝe w A x był w moŜności 
posiadania f, jest warunkiem niezbędnym tego, aby x w jakiejś późniejszej chwili 
B aktualnie posiadał f. MoŜna by powiedzieć, Ŝe x przed zmianą był 
współprzyczyną zaistnienia/. Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe nie sposób moŜności 
przypisywać tej samej pozycji egzystencjalnej, co aktowi. W pierwotnym i pod-
stawowym sensie realnie istnieje jedynie to, co istnieje aktualnie, co faktycznie i 
w dosłownym sensie jest „ucieleśnione" w przedmiocie, efektywnie go buduje i 
działa. MoŜność natomiast istnieje w bycie w sensie wtórnym, dzięki temu, Ŝe 
byt jest aktualnie takim właśnie, a nie innym bytem. To, co w akcie, dopuszcza 
to, co w moŜności. Nawet gdybyśmy zgodzili się na mówienie o przy-czynowaniu 
przez moŜność, to moŜność byłaby co najwyŜej przyczyną częściową, a nie 
wystarczającą. Istnienie moŜności w przedmiocie związane jest z jego treściowym 
określeniem i dlatego moŜność jako taka nie moŜe być racją istnienia 
czegokolwiek. 

Z powyŜszych rozwaŜań wynika to, jakie warunki musi spełnić byt, aby był 
racją dostateczną i ostateczną istnienia bytów przygodnych. AŜeby mógł odgry-
wać swą doniosłą rolę, musi swoją strukturą oraz sposobem istnienia zasadniczo 
i radykalnie róŜnić się od bytu przygodnego. AŜeby był bytem pierwotnym, a 
więc bytem, który znów z kolei nie wymaga dla swego istnienia innego bytu, 
musi być bytem niezłoŜonym, niezmiennym (tzn. pozbawionym wszelkiej moŜ-
ności), koniecznym139. MoŜe stać się to w jednym tylko wypadku, mianowicie 
wtedy, gdy byt ów będzie konstytuowany przez samo istnienie, lub -inaczej 
formułując - gdy istota tego bytu utoŜsamiać się będzie z jego istnieniem. Byt 
pierwotny to taki byt, który nie moŜe nie istnieć, który sam sobie zawdzięcza to, 
czym jest, i to, Ŝe jest. To byt nieuwarunkowany zewnętrznie w swej bytowości. 

JuŜ z powyŜszego wynika, Ŝe trudno nam zdobyć się na jakieś pozytywne 
przedstawienie sobie i określenie takiego bytu. Jako samo istnienie, nie przypo- 

teŜ zmiany. Zresztą fizyka rozpatruje swoje obiekty w zupełnie innym aspekcie. 
139

 „Konieczność" jest terminem pierwotnym, właściwie niedefiniowalnym. Tradycyjnie 
wyjaśnia się, Ŝe coś jest konieczne wtedy i tylko wtedy, gdy nie moŜe nie być lub nie moŜe być 
inne (inaczej). 

203 



mina on w najmniejszym stopniu tego rodzaju bytów, z jakimi mamy do czy-
nienia w doświadczeniu. W kaŜdym razie wykluczyć musimy przypisywanie mu 
wszelkich takich kwalifikacji, które istotnie są związane ze złoŜonością i zmien-
nością. Z uwagi na swoją niezmienność byt pierwotny nie moŜe być ani mate-
rialny, ani psychiczny na sposób psychiki ludzkiej. Zresztą mówienie o kwalifi-
kacji tego, co jest samym istnieniem, jest wyraźnym wtłaczaniem na siłę w nasze 
schematy poznawcze takiego bytu, który w istotny sposób im się wymyka. Nic 
zresztą dziwnego, przecieŜ szukanie dostatecznej racji istnienia bytów 
przygodnych zetknęło nas z samym Absolutem. 

W rozwaŜaniach powyŜszych decydującą rolę odegrała - obok pewnych 
stwierdzeń empirycznych - zasada racji dostatecznej. Wśród przesłanek przepro-
wadzonego rozumowania wystąpiły dwie tezy: „kaŜdy byt posiada rację swego 
istnienia" i „kaŜdy byt, który posiada rację swego istnienia w sobie, nie moŜe 
powstawać ani zanikać, musi istnieć zawsze" - pierwsza teza jest szczególnym 
przypadkiem, a druga konsekwencją zasady racji dostatecznej. 

Z powyŜszego rozumowania widać, Ŝe istnienie Absolutu jest warunkiem 
koniecznym istnienia bytów nieabsolutnych. Zanegowanie istnienia bytu absolut-
nego pociąga za sobą z konieczności stwierdzenie niemoŜliwości istnienia bytu 
pochodnego, przygodnego. To, co niekonieczne, tłumaczy się ostatecznie tylko 
tym, co konieczne. MoŜna powiedzieć, Ŝe dopiero i jedynie przyjęcie istnienia 
bytu, którego istotą jest istnienie, czyni zrozumiałym istnienie bytów, których 
istota nie zawiera w sobie aktualnego istnienia. 

ToteŜ kaŜda konsekwentna filozofia, która nie poprzestaje na rejestracji 
bezpośrednich danych, ale traktuje je jako coś istniejącego, musi dojść w sposób 
mniej lub bardziej wyraźny do uznania jakiegoś absolutu. Jedni szukają go w 
jakichś elementarnych cząstkach materii (których kombinacje dają róŜnorodność 
świata), inni w podmiocie poznającym, w samoświadomej, aktywnej jaźni. 
Niektórzy powołują się przy tym na teorie fizykalne lub dane swego wewnętrz-
nego doświadczenia. Tymczasem łatwo chyba zauwaŜyć, iŜ niezaleŜnie od tego, 
czy otaczający nas świat ciał pojmiemy jako mnogość bytów fizycznych czy jako 
jedną substancję materialną - to, co materialne, zawsze jest czymś zmiennym i 
wielostronnie lub wielowarstwowo złoŜonym. Gdyby nawet istniały elementarne, 
nie ulegające rozkładowi i przemianom cząstki (czego zresztą fizyka współczesna 
nie moŜe twierdzić), to i one ze względu na swój charakter czaso-wo-
przestrzenny podlegałyby pewnym zmianom. Twierdzić, Ŝe materia jest 
całkowicie niezmienna lub nazywać byt absolutny materią, to tyle, co stosować 
termin „materia" do jakiegoś (bliŜej nam nie znanego co do swej treści) przed-
miotu, o którym nic nie wiemy ani w ramach poznania potocznego, ani w ramach 
poznania przyrodniczego. Wszystkie obiekty dane nam w poznaniu poza-
naukowym i naukowym nie nadają się do tego, aby stanowiły ostateczną rację 
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czegokolwiek. Podobnie sprawa ma się ze świadomością ludzką, która w świetle 
jakŜe nam dobrze znanych faktów okazuje się czymś w swym działaniu bardzo 
ograniczonym i złoŜonym, co podlega naporowi przychodzących z zewnątrz 
bodźców i danych. 

Widać z powyŜszego, Ŝe dla wykazania racjonalności teizmu naleŜy i wystar-
czy: 1° pokazać oczywistość zasady racji dostatecznej i konsekwencje je odrzu-
cenia, 2° pokazać, jakie są dysjunktywne wobec teizmu rozwiązania i do czego 
one prowadzą. Trzeba tak sformułować przejście od przesłanek do wniosku w 
argumentacji, aby uchylić pozór popełnienia tzw. błędu kompozycji lub błędu 
pomieszania kategorii, polegającego np. na wnioskowaniu z cech elementów 
danego zbioru o cechach tego zbioru. Świat realny, jako powiązany, uporządko-
wany i rozwijający się (takŜe - jak mówią - dostrojony do gatunku ludzkiego) 
układ bytów przygodnych, nie jest zbiorem w sensie teoriomnogościowym, lecz 
całością relacyjną, przedmiotem wyŜszego rzędu, egzystencjalnie pochodnym, 
który nie moŜe istnieć mocniej niŜ składające się nań przedmioty. Nie ma po-
wodów, aby zanegować wobec niego trafność pytania o rację istnienia! Odpo-
wiedź B. Russella na pytanie F. C. Coplestona w tej sprawie, Ŝe „z tego, iŜ kaŜdy 
człowiek ma matkę, nie wynika, Ŝe rodzaj ludzki ma matkę", tutaj się nie stosuje, 
poniewaŜ nie przechodzimy od mnogości egzemplarzy gatunku do gatunku 
(traktowanego jako zbiór w sensie dystrybutywnym), lecz słusznie wnioskujemy, 
iŜ jeśli kaŜdy człowiek ma matkę, to wśród ludzi nie ma takich, którzy by się 
sami narodzili; przeto musi istnieć odpowiednia racja ich zaistnienia. Tej racji 
nie znajdziemy w świecie jako całości relacyjnej lub funkcjonalnej, złoŜonej z 
elementów niekoniecznych. Niektórzy jednak tak są przywiązani do 
naturalistycznego a priori, Ŝe mimo tych konsekwencji odrzucają zasadę racji 
dostatecznej i przyjmują, iŜ istnienie świata jest po prostu „brutalnym faktem", o 
którego rację istnienia się nie pyta, albo wprowadzają - jako rozwiązanie ad hoc - 
kategorię bytu „słabej pierwotności", co nie jest Ŝadnym rozwiązaniem 
zagadnienia racji istnienia bytu pochodnego (przygodnego). 

Absolut moŜe być tylko jeden. Wiele absolutów to tyle, co wiele samoistnych, 
nieograniczonych istnień. Jest to niemoŜliwością juŜ choćby z tego powodu, Ŝe 
struktura bytu absolutnego (jego jednoelementowość, bezwzględna prostota) 
wyklucza zachodzenie jakiegokolwiek czynnika róŜnicującego, który by 
sprawiał, iŜ jeden byt absolutny róŜniłby się czymkolwiek od drugiego. 

31 03. ISTOTA BOGA. ABSURD CZY TAJEMNICA? - RozwaŜania, które 
doprowadzają do konieczności uznania istnienia bytu absolutnego, zarazem kaŜą 
przypisać mu określone kwalifikacje. Absolut to byt niezłoŜony (prosty), nie-
zmienny (wieczny), aktywny. Absolut, będąc samym istnieniem, nie ma w sobie 
Ŝadnej potrzeby (racji) nabywania lub warunku (racji) utraty czegoś, poniewaŜ 
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nie ma w sobie jakiejkolwiek potencjalności. Jest tylko aktem – czystym aktem 
istnienia. Będąc samym istnieniem, jest w pełni istnienia (nie ma w nim niczego, 
co by to istnienie ograniczało), jest w pełni bytem. Jest z tego tytułu doskonale 
tym, czym jest, sobą. Pierwsze zasady odnoszą się teŜ do bytu absolutnego. 

Analizując dalej istotę Absolutu jako racji ostatecznej bytów 
niekoniecznych140, dochodzi się do wniosku, iŜ Absolut nie mógł być racją 
istnienia (i kwalifikacji) bytów przygodnych z konieczności, w zaleŜności od 
czegoś zewnętrznego, przez udzielenie bytowi pochodnemu od niego czegoś, co 
immanentnie go (Absolut) konstytuuje. Wobec powyŜszego powołać mógł do 
istnienia byty niekonieczne jedynie przez stworzenie z niczego, aktem woli 
(wolne' decyzji), stanowiąc wzór ich kwalifikacji. Trzeba przeto Absolutowi 
przypisać Ŝycie osobowe, wolę i warunkujący ją intelekt. MoŜna więc ten 
Absolut utoŜsamić z Bogiem. 

Pamiętajmy o tym, na jakiej drodze dochodzimy do bliŜszej charakterystyki 
sposobu istnienia i istoty Boga. Chodzi o to, aby nie ulec nieuzasadnionemu 
optymizmowi poznawczemu, będącemu w tym wypadku rodzajem samooszuki-
wania. Byt absolutny jest przecieŜ Samym Istnieniem, Czystym Aktem, Bez-
względną Prostotą. Stosując do niego nasze kategorie myślenia, urobione w 
kontakcie z bytami przygodnymi, złoŜonymi i noszące nierzadko ślady swej 
zmysłowej genezy, natrafiamy na coś, co śmiało moŜna nazwać tajemnicą. 
Zwłaszcza wydaje się niepojęty sposób poznania i działania Boga. Jak od strony 
całkowicie niezłoŜonego i niezmiennego Absolutu przedstawia się moŜliwość 
poznania róŜnych bytów stworzonych, moŜliwość niekoniecznego, wolnego 
stworzenia tych bytów? Jak moŜna mówić o Ŝyciu tego, co niezmienne? Jak 
moŜna mówić o niekoniecznym działaniu tego, którego działanie utoŜsamia się z 
jego istnieniem i w którym wszystko jest konieczne? Itd. 

Nie dziwią nas te trudności, wiemy przecieŜ, Ŝe sposób działania kaŜdego 
bytu jest proporcjonalny do jego sposobu istnienia. A tu sposób istnienia jest 
szczególnie swoisty, jedyny. Trudności te nie prowadzą do uznania wewnętrznej 
sprzeczności istnienia Absolutu, jeśli uwzględniamy analogiczny charakter na 
szych orzekań o Bogu i pamiętamy o tym, na jakiej zasadzie i w jakim sensie 
przypisujemy Bogu niezmienność, Ŝycie itd.  

Niektóre trudności osłabiają się przez pewne porównania. I tak np. czerwień 
przysługująca róŜy jest czymś prostym - jednak znajdujemy w niej samej po -
stawę do wyróŜnienia dwóch momentów jakościowych: barwności i 
czerwoności. Podobnie bywa z poznaniem Boga. Być moŜe działanie Boga 
podobne jest działaniu świadomości ludzkiej, która myśląc wytwarza byty 
czysto intencjo- 

1 4 0
 S t ę p i e ń ,  Wprowadzenie do metafizyki, § 27; G r a n a t, Teodycea. 
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nalne Tak jak człowiek, nie wychodząc poza swoją bytowość (działając 
immanentnie i powołuje do bytu pewne wytwory, tak i Bóg istniejąc na swój 
sposób powołuje do istnienia świat realny. Wiemy, co Bóg stworzył, nie wiemy, 
jak i dlaczego (chociaŜ mamy podstawę do stwierdzenia, Ŝe stworzył z niczego i  
bez konieczności). 
 Tomasz z Akwinu juŜ zaznaczył, Ŝe uzasadnienie istnienia Boga 
prowadzi tylko do   uznania prawdziwości zdania „Bóg istnieje", a nie do 
bezpośredniego, pozytywnego ujęcia istnienia Boga141 . 
Skrajny racjonalista czy zwolennik jedynie „idei jasnych i wyraźnych" nie 
będzie tą sytuacją zachwycony. Musi jednak przyznać, Ŝe Absolut nie jest 
przedmiotem naszego bezpośredniego poznania, nie jest tym, co da się w swej 
turze i istnieniu (w sposobie istnienia) ująć naocznie, zobaczyć - przynajmniej 
na terenie naturalnego, naukotwórczego poznania. Musi teŜ uznać, Ŝe sam fakt 
niedoskonałej i nieadekwatnej poznawalności Boga jest czymś bynajmniej nie 
zaskakującym i zrozumiałym. 

Tajemniczość (dla nas) Boga nie jest tylko jego faktyczną niepoznawalnoś-
cią. Z niepoznawalnością mamy teŜ do czynienia na terenie nauk szczegóło-
wych. W wypadku Boga chodzi o to, iŜ zachodzi zasadnicza, ugruntowana w 
naturze ludzkiego podmiotu poznającego i w naturze Boga nieproporcjonal-ność 
podmiotu poznania w stosunku do poznawanego przedmiotu. 

Musimy zgodzić się na tę tajemniczość, na to, Ŝe metafizyka nie wszystko w 
bycie jasno i wyraźnie wytłumaczy, jednoznacznie określi. 

Zresztą - i to jest waŜne! - odrzucając istnienie Boga stajemy przed jedną 
tylko, tym razem nieuchronną moŜliwością: uznać musimy zasadniczą absurdal-
ność bytu. Istniałyby wtedy tylko byty przygodne, niekonieczne, które nie mia-
łyby racji w bycie koniecznym (a więc istniałyby mimo nieistnienia warunków i 
przyczyny ich istnienia) lub same stanowiłyby tę rację, dając sobie wciąŜ -w 
trakcie zmian i przemian - to, czego uprzednio aktualnie nie posiadały (a więc 
byłyby równocześnie bytami koniecznymi i niekoniecznymi!). Wiemy jednak, 
Ŝe przy takiej powszechnej nieracjonalności, wewnętrznej sprzeczności, anarchii 
bytowej wszelkie przedsięwzięcia poznawcze są niecelowe i niemoŜliwe; 
pozostaje uznanie dąŜeń typowo ludzkich za dziwaczne nieporozumienie, ten 
sposób dochodzimy do stwierdzenia, Ŝe podyktowane danymi doświadczenia 
rozróŜnienia dotyczące bytu (jako bytu) doprowadzą ostatecznie do dysjunkcji: 
albo uznamy istnienie Boga (którego sposób istnienia i działania jest właściwie 
tajemniczy), albo uznamy wewnętrzną sprzeczność i zasadniczą, radykalną 
nieracjonalność bytu, pogrąŜając się w otchłań absurdu i wszech- 

141
 Tomasz z Akwinu,  Summa teologiczna, I, q. 3, a. 4, ad 2. Por. G i 1 s o n, Tomizm, s. 143. 
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stronnej niemoŜności. Wydaje się, Ŝe nie tylko dotychczasowe rozwaŜania, ale 
cała ludzka kultura i historyczne doświadczenie nie pozwalają się długo zasta-
nowiać nad wyborem. Jest to wybór na pewno racjonalny142. 

Pozory absurdalności bytu i ludzkiej egzystencji wystąpić mogą wtedy, gdy 
nie odróŜnia się przygodności (kruchości) i paradoksalności istnienia (w szcze-
gólności ludzkiego) od właściwej sprzeczności i nieracjonalności, gdy ograni-
czenia bytu i płynąca stąd moŜliwość tragizmu przesłaniają wartość bytu jako 
warunku i źródła wszelkiego dobra i radości. Jednak akcentowanie przez niektó-
rych absurdalności i bezsensowności istnienia (zwłaszcza ludzkiego) ma swoje 
uzasadnienie nie tylko w nastrojach i słabości intelektu ludzkiego: istotnie, byt 
przygodny, niekonieczny, rozpatrywany w izolacji od bytu absolutnego, ko-
niecznego, jest czymś absurdalnym - jako pozbawiony racji samego siebie. Ale 
to jest tylko powtórzeniem wyŜej uzasadnianej tezy: jedyną racją tego, co istnieje 
nie dzięki sobie, jest to, co istnieje dzięki sobie, jest Absolut. 

142
 Por. M. A. K r ą p i e c, Tajemnica i absurd w ostatecznym tłumaczeniu świata, „Tygod-

nik Powszechny" 11 (1957), nr 3. Zob. Bibliografia (VIII G).  



R o z d z i a ł    VI 

CZŁOWIEK: JEGO STRUKTURA I DZIAŁANIE  

§ 32. PSYCHOFIZYCZNA JEDNOŚĆ CZŁOWIEKA 

32 00. JeŜeli paradoksalnym będziemy nazywać coś dziwnego, nie-
prawdopodobnego np. z tego powodu, iŜ jest ścisłą jednością ele-
mentów i czynników róŜnorodnych, o wręcz przeciwstawnym cha-
rakterze, to człowiek jest niewątpliwie bytem wysoce paradoksal-
nym. Między innymi realizuje w sobie - ze swej istoty - jedność 
cielesności i psychiczności. W jego psychice wyróŜniają się trzy 
warstwy: strumień świadomości, sfera zdolności i sprawności (dys-
pozycji), sił i tendencji, oraz „ja" - podmiot poprzednich warstw, 
spełniacz czynności. 

32 01. TO, CO PSYCHICZNE, I TO, CO CIELESNE, W CZŁOWIEKU. - Na podsta-
wie bezpośrednich danych stwierdzamy, Ŝe jesteśmy ścisłą jednością róŜnorod-
nych czynników, dokonuje się w nas połączenie odmiennych elementów, istotna 
dla kaŜdego przygodnego bytu złoŜoność przybiera u nas dodatkowe wymiary i 
postacie, komplikuje naszą bytową sytuację. A więc jesteśmy jednością tego, co 
psychiczne, i tego, co fizyczne (cielesne) - struktur i czynników o odmiennym, 
jeśli wręcz nie opozycyjnym charakterze. Jest to jedność funkcjonalna tak ścisła, 
Ŝe niekiedy traktowano ciało i psychikę ludzką jako dwie strony jednej i tej 
samej rzeczy (hipoteza ta wymaga jednak dodatkowych, empirycznie nie-
uzasadnionych załoŜeń). Dzięki psychice (mianowicie świadomym przeŜyciom) 
uświadamiamy sobie ją i nasze ciało. W związku z tym Ŝyjemy niejako równo-
legle podwójnym torem: jako przedmiot określonego rodzaju i jako samoświa-
domość tego przedmiotu, przy czym zjawiska przynaleŜne do obu torów - jak 
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się wydaje - nawzajem na siebie oddziałują. Samoświadomość moŜe modyfiko-
wać przebieg naszych procesów Ŝyciowych. 

Następnie: kaŜdy z nas - ludzi - jest odrębnym indywiduum, zamkniętym 
wewnętrznie, nieudzielalnym co do swego immanentnego Ŝycia, a zarazem jest 
kimś nie tylko otwartym (w swym poznaniu i działaniu) na to, co zewnętrzne 
wobec nas, wielostronnie uzaleŜnionym - jak się wydaje - od swego bytowego 
otoczenia, ale przede wszystkim kaŜdy z nas jest w rozwoju swych moŜliwości i 
zaspokajaniu podstawowych potrzeb powiązany w sposób istotny z innymi 
ludźmi, z kimś, kto oddziałuje na nas na zasadzie podobieństwa natur, przyna-
leŜności do tego samego gatunku, posiadania tego samego typu wewnętrznego, 
świadomego Ŝycia. Na zewnątrz siebie znajdujemy warunki i cele naszego Ŝycia, 
naszego istnienia i działania. 

Ten splot cielesności i psychiczności, przedmiotowości i podmiotowości, 
nieświadomości i świadomości, immanencji i transcendencji, monosubiektyw-
ności i intersubiektywności jawi nam się w rezultacie pierwszych, orientacyjnych 
ujęć poznawczych całości tego, co składa się na ludzki byt. 

Przyjrzyjmy się niektórym sprawom bardziej szczegółowo143. 
Gdy staramy się wyraźnie uświadomić, co jest bezpośrednio dane, stwierdza-

my między innymi i przede wszystkim to, Ŝe przeŜywamy rozmaite akty i stany, 
które układają się w ciągły nurt, stanowią tzw. strumień świadomości. Jawna 
odmienność tych przeŜyć od ciał kaŜe rozróŜnić to, co psychiczne, i to, co 
fizyczne. Uświadamiamy sobie, Ŝe w nas niejako przesuwa się strumień przeŜyć, 
to, co teraźniejsze, staje się przeszłością, to, co przyszłe (niekiedy oczekiwane, 
spodziewane), staje się teraźniejszością. Aktualnie przeŜywane jest to, co 
teraźniejsze. Teraźniejszość jest szczeliną między przeszłością a przyszłością, 
szczeliną, której zawartość ciągle się zmienia. PrzeŜywane akty i stany 
psychiczne mają charakter pierwszoosobowy: przeŜycie nie jest niczyje, jest 
zawsze moim przeŜyciem. To ja przeŜywam, widząc, myśląc czy np. obawiając 
się czegoś. Strumieniowi zmiennych przeŜyć przeciwstawia się (lub moŜe lepiej: 
kontrastuje z nim) stały podmiot - „ja" (jaźń). KaŜde nasze przeŜycie jest 
zorientowane (zorganizowane) podmiotowo, wskazuje na „ja" jako na indywi-
dualny, trwały i zewnętrzny (tzn. nie zawarty w przeŜyciu jako jego część lub 
cecha) korelat przeŜycia, jego bezpośrednie podłoŜe. 

Stałość, toŜsamość „ja" przynaleŜnego do strumienia świadomości jest czymś 
danym nam bezpośrednio, wprost. Potwierdzają to dane pamięciowe oraz pewne 
szczególne sytuacje. I tak aktualne przeŜycia nasuwają przypomnienia naszych 
minionych przeŜyć. Istnieje pierwotna więź i solidarność z naszymi dawnymi 
przeŜyciami i czynami dzięki (samej przez się zrozumiałej) toŜsamości „ja". 

143
 Zob. Bibliografia (X), szczególnie prace Ingardena. 
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KaŜdy z nas uświadamia sobie, Ŝe to on, ten sam, przeŜywał niegdyś to, co sobie 
teraz przypomina. Stąd teŜ najczęściej czujemy się odpowiedzialni moralnie za 
to, co poprzednio czyniliśmy144. Następnie: po okresowej utracie czy wygaśnięciu 
świadomości (podczas głębokiego snu lub omdlenia) od razu, bez jakiegokolwiek 
rozwaŜania, „przychodzimy do siebie", odzyskujemy świadomość naszego „ja" 
oraz jego toŜsamość z „ja" poprzednich naszych przeŜyć. Świadczy to o pewnej 
niezaleŜności „ja" od związanego z nim strumienia świadomości. Dzięki tej 
trwałości „ja" moŜemy - mimo przerw - traktować w sposób właściwie 
automatyczny i sam przez się zrozumiały obecnie rozgrywający się strumień 
świadomości jako dalszy ciąg przerwanego strumienia świadomości. Oba te 
strumienie są równie nasze. Nawet choroba psychiczna nie moŜe zasadniczo 
podwaŜyć świadomości trwałości naszego „ja" - moŜe co najwyŜej tę 
świadomość zmodyfikować lub wyłączyć wraz z całą świadomością danego 
indywiduum (jak w omdleniu, chociaŜ i w nim występują niekiedy pewne prze-
Ŝycia). ToŜsamość, trwałość „ja" potwierdza równieŜ przebieg czynności po-
znawczych. Gdy np. spostrzegam przez pewien czas jakiś przedmiot (np. obcho-
dząc dookoła zielone drzewo), wtedy uświadomić mogę sobie to, Ŝe stale to ja 
spostrzegam mimo ciągłej (a niekiedy prawie całkowitej) zmienności aktualnie 
rozgrywających się we mnie przeŜyć. Zresztą, czyŜby bez niezmienności pod-
miotu poznającego było w ogóle moŜliwe poznawanie czegoś, nawracanie do 
tego samego przedmiotu, ujmowanie go w jego toŜsamości lub zmienności?! 

W kaŜdym razie nawet przy bardzo ostroŜnym ograniczeniu się tylko do 
niektórych z wymienionych wyŜej danych, mamy dostateczną podstawę do 
twierdzenia, Ŝe bezpośrednio uświadamiamy sobie istnienie „ja" jako stałego i 
zachowującego swoją toŜsamość podmiotu przeŜyć psychicznych, podmiotu 
strumienia świadomości. „Ja" jest czymś zewnętrznym (transcendentnym) w sto-
sunku do ogółu przeŜyć do niego przynaleŜnych, jest czymś wychodzącym poza 
zmienność czasową strumienia świadomości, charakteryzującym się jakąś „roz-
ciągłością czasową". Jest przedmiotem t r w a ją c y m  w czasie, a nie 
procesem lub szeregiem zdarzeń145. 

PrzeŜycia woli, w których do czegoś świadomie dąŜymy, czegoś chcemy, 
uzupełniają charakterystykę „ja". Świadczą bowiem o tym, Ŝe „ja" jest nie tylko 

144
 Nie chodzi tu o to, czy faktycznie (zasadnie) jesteśmy odpowiedzialni, lecz o to, co nam 

odstania zachodzenie spontanicznego (naturalnego) poczucia odpowiedzialności za naszą prze-
szłość. Niekiedy, zwłaszcza w stosunku do czynów odległych, to poczucie wygasa. Stwierdzamy, 
ze się zmieniamy. Ale w powiedzeniu „ja się zmieniłem" mieści się - jak zauwaŜa np. P. Guil-
laume (Podręcznik psychologii, Warszawa 1959) - rozpoznanie siebie jako podłoŜa zmian. 

145
 Za Ingardenem wśród przedmiotów czasowo określonych wyróŜniamy przedmioty 

trwające w czasie, procesy i zdarzenia. Stany rzeczy są pewnymi aspektami przedmiotów 
trwających w czasie lub układu takich przedmiotów. 
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biernym spełniaczem, ale (niekiedy przynajmniej) i aktywnym sprawcą czynnoś-
ci psychicznych. MoŜe w związku przede wszystkim z tymi przeŜyciami dane 
jest nam rozróŜnienie między „moim" a „mną". MoŜemy zmieniać, pozbawiać 
się tego, co nasze - wpływając na przebieg naszych przeŜyć, nabywając lub 
tracąc pewne sprawności (jak wiemy z doświadczenia, nasze moŜliwości w tym 
względzie posiadają granice). Dochodzić moŜe nawet do antagonizmu („prze-
ciwstawności interesów") między tym, co moje, a mną, czyli moim „ja"146. 

Wracając do strumienia świadomości, trzeba dodać, Ŝe składają się nań prze-
Ŝycia (akty i stany psychiczne) wraz z ich treścią, z ich zawartością. Jeśli przez 
przeŜywanie będziemy rozumieli świadomość aktu lub stanu, a przez doznawanie 
świadomość treści aktu lub stanu oraz odczucie treści wraŜeniowych (nie ujętych 
przedmiotowo), to zjawiska psychiczne (czyli świadome czynności psychiczne) 
moŜemy określić jako to, co jest przeŜywane lub doznawane, a więc to, co jest 
aktem lub stanem psychicznym lub treścią (zawartością) aktu lub stanu 
psychicznego, przynaleŜnego do jakiegoś „ja" (tego mianowicie, który to 
przeŜywa lub doznaje). Aby osłabić znaczenie (pozornego zresztą) „błędnego 
koła" w tym określeniu (zarówno w tym, co określone, jak w tym, co określające, 
występuje pierwotny, ściśle niedefiniowalny termin „psychiczny"), wymieńmy 
zasadnicze - jak się wydaje - charakterystyczne cechy tego, co psychiczne. 
PrzeŜycia psychiczne: 1) realnie istnieją, 2) są bezpośrednio poznawane w róŜ-
nych postaciach samoświadomości, 3) przynaleŜą do określonego, jednostkowe-
go podmiotu („ja"), są czyjeś. 

Aby podać dalsze trzy zasadnicze cechy przeŜyć psychicznych, musimy 
przeprowadzić rozwaŜania uzupełniające. 

Rzeczą dobrze znaną jest róŜnorodność tego, co przeŜywamy i doznajemy. 
Rozmaite akty i stany psychiczne dzielą się z jednego punktu widzenia na 
przeŜycia poznawcze (takie, które przeŜywamy jako informujące) oraz niepo-
znawcze, a z innego punktu widzenia na przeŜycia zmysłowe i niezmysłowe 
(umysłowe). Przyjrzyjmy się temu ostatniemu rozróŜnieniu na przykładzie prze-
Ŝyć poznawczych. Spostrzegamy np. stojące opodal zielone drzewo, wyobraŜamy 
sobie widziany niegdyś krajobraz, a takŜe ujmujemy myślowo pewien układ 
aksjomatów (w logice lub w matematyce), porównujemy go z innym układem 
aksjomatów. To, co spostrzegamy lub sobie wyobraŜamy, dane nam jest jako coś 
przestrzennie (lub czasoprzestrzennie) określonego, rozciągłego, posiadającego 
rozmaite jakości zmysłowe (kształt, barwę, bezwładność czy oporność itd.). To, 
co spostrzegane w doświadczeniu zewnętrznym, dane jest ponadto jako 

146 RozróŜnieniem między „moim" a „mną" operowali przede wszystkim fenomenologowie i 
egzystencjaliści (zwłaszcza G. Marcel), wyróŜniając róŜne sensy „tego, co moje". Do tych roz-
róŜnień rozmaicie nawiązywali u nas M. A. Krąpiec oraz J. Tischner. 
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operatywnie wymierne (w jednostkach fizykalnych), fizykalnie jakieś. Zarówno 
przy spostrzeganiu, jak i wyobraŜaniu sobie czegoś przedmiot jawi się naocznie 
(naocznością zmysłową - wzrokową, słuchową, dotykową...), jednak w obu wy-
padkach jest to naoczność odmienna. Nie moŜna utoŜsamiać czerwieni spostrze-
cranej róŜy z czerwienią róŜy wyobraŜonej. Ta ostatnia przypomina tylko (nie-
kiedy łudząco silnie), jakby naśladuje czerwień spostrzeganą, fizyczną - chcia-
łoby się powiedzieć, Ŝe jest tylko czerwienią fizykoidalną. 

W poznaniu ludzkim (i w ogóle w ludzkim Ŝyciu psychicznym) treści zmy-
słowe i treści niezmysłowe są tak ściśle ze sobą zespolone, funkcjonalnie po-
wiązane, iŜ nie zawsze łatwo nam przychodzi ich myślowe wydzielenie i roz-
róŜnienie. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, Ŝe gdy próbujemy zrozumieć czy 
określić znaczenie słowa „sprawiedliwość" lub rozwaŜyć jakąś własność 
pewnego systemu matematycznego (np. jego niesprzeczność czy rozstrzygal-
ność), to ewentualnie towarzyszące tym czynnościom poznawczym wraŜenia czy 
wyobraŜenia zmysłowe nie wchodzą w ich strukturę i nie mają dla tych 
czynności Ŝadnego znaczenia. Owe czynności poznawcze zarówno co do swego 
przebiegu, jak i przedmiotów, których dotyczą, są pozbawione wszelkich okreś-
leń charakterystycznych dla tego, co zmysłowe. JeŜeli w nich ujmuje się coś 
jednostkowego, to w sposób ogólny. Takie czynności poznawcze nazywamy 
czynnościami czysto intelektualnymi. W przeciwieństwie do nich w czynnoś-
ciach spostrzegania elementy zmysłowe odgrywają istotną rolę, wchodzą w 
strukturę aktów spostrzeŜeniowych. Doniosłą okolicznością jest to, iŜ podczas 
spostrzegania zewnętrznego, cielesnego przedmiotu podmiot poznający doznaje 
szeregu treści zmysłowych (mianowicie wraŜeń). Jak wykazują zarówno analizy 
fenomenologiczne, jak i badania psychologiczne, owe doznawane treści wraŜe-
niowe (czy wraŜenia) wyznaczają charakter i zawartość konstytuującego się na 
ich podłoŜu spostrzeŜenia (w którym występują teŜ ujęcia intelektualne). Rów-
nieŜ naocznościowa treść wyobraŜeń jest genetycznie uzaleŜniona od pojawienia 
się odpowiednich treści wraŜeniowych. Treści wraŜeniowe (wraŜenia) odznacza-
ją się obcością względem podmiotu je doznającego: są czymś, co narzuca się 
podmiotowi, nie zaleŜy od jego woli, czemu podmiot podlega i ulega. Świado-
mość poznająca jest względem nich czymś biernym, przyjmującym (jeŜeli czło-
wiek na nie oddziałuje, to tylko za pośrednictwem swego ciała). Stąd płynie taka 
dobitna i wprost natarczywa niezaleŜność i zarazem osobista („dotkliwa") 
obecność przedmiotu spostrzeganego zmysłowo, realnie istniejącego ciała. Stąd 
teŜ owa jaskrawość jakości zmysłowych. ZauwaŜyć przy tym trzeba, Ŝe doznając 
treści wraŜeniowych podczas naturalnej postawy poznawczej, nie spostrzegamy 
tych treści (np. patrząc na czerwoną róŜę, widzimy kwiat taki a taki, realnie 
istniejący, a nie widzimy doznawanych treści wraŜeniowych), a dopiero później 
(w refleksji nad spostrzeŜeniem lub w następnych spostrzeŜeniach, przeŜywa- 
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nych przy zajęciu odpowiedniej postawy poznawczej) stwierdzamy, Ŝe spostrze-
gając doznajemy zespołu treści wraŜeniowych (wyznaczających wygląd przed-
miotu spostrzeganego) i Ŝe naleŜy odróŜnić wraŜenia barwy, kształtu, miękkości 
od przysługujących przedmiotom cielesnym (a w kaŜdym razie w spostrzeŜeniu 
danych jako własności tych przedmiotów) jakości zmysłowych147. 

Zgodnie więc z tym, co bezpośrednio dane, przeŜywamy akty poznawcze, 
których przedmioty są czymś fizycznym, cielesnym (tzn. jednostkowym, czaso-
przestrzennie określonym, fizykalnie wymiernym, posiadającym jakości zmysło-
we lub przynajmniej danym jako posiadające jakości zmysłowe), oraz przeŜywa-
my akty poznawcze, których przedmioty nie są cielesne w sensie dosłownym, 
lecz w jakimś słabszym, są „fizykoidalne", nie są jednak pozbawione czaso-
przestrzennie jednostkujących, zmysłowych określeń; wreszcie przeŜywamy akty 
poznawcze, których przedmioty są pozbawione wszelkich fizycznych kwalifika-
cji. Proporcjonalnie do tego przedstawia się zawartość (treść) wymienionych 
rodzajów aktów poznawczych. Tylko niektórym przeŜyciom moŜna przypisać 
treść zmysłową, w swym określeniu jakoś fizycznie podobną, przy czym zna-
mionująca je „przestrzenność" jest przestrzennością swoistą, subiektywną (po-
dobnie jak „przestrzenność" przedmiotów wyobraŜonych jest przestrzennością 
wyobraŜoną, intencjonalnie przypisaną). 

Natomiast sam akt świadomości pozbawiony jest kwalifikacji charakterys-
tycznych dla tego, co cielesne: nie jest przestrzennie rozciągły, cięŜki, barwny 
itd. Opis fizykalny świadomości jako świadomości nie jest moŜliwy. Do aktów i 
stanów świadomości (czyli do przeŜyć świadomych) stosują się określenia 
związane z czasem oraz ze strukturami kategorialnymi: podmiot cech i cechy, 
całość i jej zawartość (treść, składniki). Poszczególne przeŜycia moŜna opisywać 
jako pewne (względne) całości, konstytuowane przez odpowiednio dobrany 
zespół kwalifikacji, jako przedmioty, którym przysługują pewne cechy. Skoro 
jednak zwrócimy uwagę na to, Ŝe kaŜde przeŜycie jest fazą c i ą g ł e g o  
(stanowiącego continuum) strumienia świadomości i ze względu na swój pierw-
szoosobowy charakter wraz z całym strumieniem jest związane bytowo z pew-
nym „ja", nie będziemy poszczególnych przeŜyć traktowali jako samodzielnych 
bytowości, nie będziemy im przypisywać istnienia substancjalnego. Być moŜe 
jednak traktowanie przeŜycia jako cechy (przypadłości) upraszcza sytuację, jaka 
jest nam dana w doświadczeniu. Oczywiście, jeśli stwierdzimy, Ŝe określone 
przeŜycie jest czymś, co przysługuje c h w i l o w o  swemu p o d m i o t o- 

147
 Jakość zmysłowa to własność ciała dostępna naocznie w spostrzeŜeniu zmysłowym (np. 

barwa, kształt, dźwięk, temperatura, smak, zapach). - RóŜnicę między doznawaniem a spostrzega-
niem omawia Ingarden, np. w § 44 (w wyd. 3 - § 46) Sporu o istnienie świata oraz we Wstępie do 
fenomenologii Husserla, wykłady czwarty i piąty. 
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w i; to istotnie w konsekwencji musimy uznać (w myśl przyjętego podziału 
bytów przygodnych na substancjalne i przypadłościowe), Ŝe kaŜde poszczególne 
przeŜycie istnieje przypadłościowe Wydaje się, iŜ adekwatniej ujmiemy bytowy 
charakter przeŜycia, jeŜeli potraktujemy je jako fazę procesu rozgrywającego się 
w bytowych ramach określonego podmiotu świadomości. W związku z tym 
trzeba się zastanowić, czy nie zbyt pochopnie utoŜsamialiśmy właściwie dwie 
róŜne struktury: podmiot cech-cechy i substancja-przypadłości. Być moŜe w 
ramach bytu przypadłościowego obok cech (i relacji) naleŜy wyróŜnić procesy 
jako odmienne struktury bytowe148. Struktura procesu występuje przede 
wszystkim w tych bytach, których sposób istnienia nazywamy Ŝyciem. 

Wróćmy do treściowej i funkcjonalnej charakterystyki tego, co psychiczne. 
Stwierdzić dalej naleŜy, Ŝe nasze przeŜycia związane są nie tylko z naszym „ja", 
lecz i z naszym ciałem. Świadomość - przynajmniej peryferyjna, niewyraźna - 
„posiadania mojego ciała" towarzyszy wciąŜ lub prawie wciąŜ naszemu 
przeŜywaniu. PrzeŜycia wiąŜą się z ciałem wprost, dzięki towarzyszącym lub 
występującym w centrum uwagi (np. przy bólu) doznaniom ustrojowym, lub 
pośrednio, poprzez „ja". 

Wśród otaczających nas - podmioty poznające, przeŜywające świadomie -
przedmiotów wyróŜniamy nasze ciało, przedmiot o szczególnej roli w naszym 
bycie. Przedmiot ten jest dostępny zewnętrznym spostrzeŜeniom zmysłowym 
(dokładniej: zmysłowo-intelektualnym) i wtedy jawi się jako coś cielesnego, 
transcendentnego względem poznającej świadomości. Z tego punktu widzenia nie 
zachodzi Ŝadna istotna róŜnica między np. moją nogą a nogą innego człowieka. 
Ten sam przedmiot i tylko ten przedmiot dany jest ponadto jeszcze w inny 
sposób, mianowicie w wewnętrznym spostrzeŜeniu zmysłowym. Mówi się tu o 
cenestezji, o wraŜeniach ustrojowych czy wewnętrznych doznaniach 
(cielesnych). Dzięki tego rodzaju doznaniom własne („moje") ciało staje się dla 
nas czymś szczególnie bliskim, wchodzącym niejako w nasze wnętrze, okazuje 
się właśnie „moim" ciałem. Zarazem kaŜdy z nas, podmiotów strumienia świado-
mości, czuje się „w ciele". Zasięg naszego ciała jest zasięgiem naszego „ja". 
Poprzez nasze ciało moŜemy oddziaływać na inne ciała. Nasze ciało jest bowiem 
jednym z otaczających nas ciał i pozostaje z nimi w licznych, wzajemnych 
związkach. Ta jedność z określonym ciałem nie zaciera pierwotnie danej, 
radykalnej jakościowo odmienności „ja" i „mego ciała". „Ja" dane nam jest 
przede wszystkim i pierwotnie w doświadczeniu wewnętrznym, jako podmiot 
przeŜyć, jako sprawca czynności psychicznych, jako ten, który sam siebie 
uświadamia w swym świadomym przeŜywaniu i działaniu. Nieprzestrzenna 

148  Teoria procesu: I n g a r d e n ,  Spór o istnienie świata, §§ 27, 62 (w wyd. 3 - §§ 29, 
64). Inną teorię procesu proponuje tzw. procesualizm A. N. Whiteheada. 
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świadomość jest tą podstawową - w świetle bezpośrednich danych - kwalifikacją 
„ja", w związku z którą pozostają i przysługują mu inne kwalifikacje. Wydaje się 
to szczególną osobliwością ludzkiego bytu. 

Opierając się na powyŜszym materiale empirycznym stwierdzić moŜna dalsze 
charakterystyczne cechy zjawisk psychicznych: 4) nieprzestrzenność, fizykalna 
niewymierność, 5) szczególne powiązanie - wprost lub poprzez „ja" - z okreś-
lonym ciałem; ponadto 6) tylko niektórym treściom przeŜyć przypisać moŜna 
swoistą przestrzenność, jakąś „fizykoidalność". 

32 02. SPOSÓB POZNAWANIA DRUGICH: CIAŁO WYRAZEM PSYCHIKI. - Wielu 
psychologów i filozofów wymienia jeszcze jedną cechę, która ma charakteryzo-
wać to, co psychiczne: przeŜycia mają być monosubiektywne nie tylko w tym 
sensie, Ŝe przynaleŜą do jednego jednostkowego podmiotu149, ale i w tym, Ŝe są 
poznawczo dostępne tylko jednemu podmiotowi poznającemu, mianowicie temu, 
który przeŜywa je (czy doznaje); jedynie w ł a s n e  przeŜycia moŜemy 
poznawać b e z p oś r e d n i o ,  cudze przeŜycia dane nam są nie wprost, w 
ich „własnej osobie", lecz pośrednio, poprzez zewnętrzne przejawy i na drodze 
wnioskowania przez analogię. Tutaj problem określenia własnych zjawisk 
psychicznych wiąŜe się z zagadnieniem sposobu poznawania cudzych zjawisk 
psychicznych, sposobu poznawania przeŜyć przynaleŜnych do innych „ja". 

Teoria wnioskowania przez analogię (sformułowana wyraźnie po raz pierwszy 
bodaj przez J. S. Milla) mimo swej popularności nasuwa szereg trudności. 
Według tej teorii poznanie cudzych przeŜyć (zwłaszcza stanów) psychicznych 
przebiega w ten sposób, iŜ znając stosunek R między moim zachowaniem się czy 
wyglądem cielesnym (C) i odpowiadającym mu przeŜyciem (P) i znając - dany 
mi w spostrzeŜeniu zewnętrznym - stan ciała (C) osobnika, którego ze względu 
na podobną do mnie budowę ciała i podobny do mojego sposób zachowania 
zalicza się do ludzi, przypisuję mu przeŜycie (P'). Ale według tej teorii do tego, 
abym zasadnie (z dostatecznie duŜym stopniem prawdopodobieństwa) przypisał 
jakiemuś osobnikowi ludzkiemu przeŜycie (P'), muszę znać dobrze zarówno (C), 
(P), jak i stosunek R, zachodzący między moim ciałem a moją psychiką. 
Tymczasem najczęściej nieznany mi jest mój zewnętrzny (cielesny) wygląd czy 
sposób zachowania się (C), a tym samym stosunek R między nim a moim 
przeŜyciem (P). Dostatecznie duŜo danych empirycznych przemawia za tym, Ŝe 
właściwie nie bardzo dobrze wiemy, jak wyglądamy w oczach innych, 

149 Tej przynaleŜności nie naleŜy rozumieć w ten sposób, Ŝe kaŜde przeŜycie jest p r z e d -
m i o t e m  świadomości podmiotu przeŜywającego, jest poznawane w osobnym akcie doświad-
czenia wewnętrznego. Wystarczy, Ŝe przeŜycie jest uświadomione dzięki samemu zachodzeniu jego 
przeŜywania. 

216 



jak przedstawia się nasze zachowanie (gestykulacja, mimika) podczas przeŜywa-
nia radości, zniecierpliwienia lub głębokiego zamyślenia. Najczęściej przypad-
kowo dowiadujemy się o tym, jak wyglądamy z profilu i jaką wysokość i barwę 
ma nasz głos w uszach słuchających nas innych ludzi. Nawet wygląd naszej 
twarzy przed lustrem - podkreślano to juŜ nieraz - nie jest wcale miarodajny. 
Zwodnicze teŜ jest poczucie „od wewnątrz" naszej mimiki. Ponadto omawiana 
teoria zakłada, iŜ zachowanie się wszystkich (a przynajmniej przewaŜającej 
większości) ludzi jest takie samo przy takich samych przeŜyciach. 

Owszem, niekiedy poznajemy przeŜycia innych ludzi na drodze wnioskowa-
nia przez analogię. Na ogół jednak nie znamy dokładnie własnych cielesnych 
cech ani teŜ związku między naszym ciałem a naszymi przeŜyciami (nie wiemy, 
czy zachodzi tu tylko towarzyszenie czy i związek przyczynowo-skutkowy w 
jednym lub drugim kierunku). Często nie uświadamiamy sobie jakiegokolwiek - 
choćby krótkiego - procesu wnioskowania. Po prostu od razu i spontanicznie 
pojawia się przed naszą świadomością fenomen (= to, co bezpośrednio i naocznie 
dane) cudzego stanu psychicznego. Gdybyśmy poznawali tylko przez analogię, 
nie moglibyśmy nic wiedzieć o takich cudzych przeŜyciach (i w następstwie i o 
takich charakterach), które nie są nam znane z własnego przeŜywania, o których 
nie wiemy na podstawie doświadczenia wewnętrznego. 

Wydaje się, Ŝe wtedy będziemy w zgodzie z faktycznym przebiegiem naszego 
poznania własnej i cudzej psychiki ludzkiej, gdy stwierdzimy, iŜ przeŜycia 
świadome są dostępne poznawczo na róŜnych drogach, dają się ująć od róŜnych 
stron. W pewnym aspekcie poznaję własne przeŜycia dzięki intuicji przeŜywania 
lub w doświadczeniu wewnętrznym (w wypadku intuicji przeŜywania poznaję je 
w sposób nieomylny, choć nie zawsze wyraźny). Komu innemu - w ten sam 
sposób, jak ja ukwalifikowanemu podmiotowi poznającemu - dane być mogą 
moje przeŜycia w innym aspekcie, w tym, w jakim ukazują mi się przeŜycia in-
nych ludzi. Spostrzegamy cudze stany psychiczne (np. radość, zawiść, przy-
gnębienie, ciekawość, niepokój, strach, nierozumienie, dezorientację) na podłoŜu 
pewnych zjawisk cielesnych (gesty, miny). Owo podłoŜe jest najczęściej nie 
uświadomione lub drugoplanowo ujmowane, jakby przezroczyste. Zjawiska cie-
lesne odgrywają tu rolę czynnika wyraŜającego, uzewnętrzniającego. To, co jest 
mi dane wprost i naocznie, to nie objaw (jak wysypka na skórze jest objawem 
choroby) czy skutek, ale w y r a z  jakiegoś stanu, wyraz, w którym poznajemy 
ów stan jako coś realnie istniejącego, jednostkowego, zachodzącego w okre-
ślonym człowieku. (Ciało moje jest wyrazem mojego świadomego Ŝycia). W ten 
sposób ujmujemy tylko tyle, ile zostało wyraŜone (np. fakt i intensywność bólu, 
ale juŜ jego jakość bliŜej moŜemy rozpoznać dopiero za pomocą wnioskowania). 
To poznanie nazwać moŜna s p o s t r z eŜ e n i e m  cudzego przeŜycia, 
gdyŜ w nim bezpośrednio i naocznie dany bywa pewien jednostkowy, 
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realnie i aktualnie istniejący przedmiot. Wśród naszych przeŜyć poznawczych 
odnoszących się wprost do przeŜyć innych ludzi zachodzą szczególnego rodzaju 
przeŜycia „współdoświadczenia" (jak niektórzy proponują je nazywać). W tego 
typu przeŜyciach zachodzi sytuacja szczególnej bliskości psychicznej z drugim 
podmiotem przeŜyć; w geście, w spojrzeniu czy uścisku znajdujemy bezpośred-
nią informację o zgodności naszych myśli lub uczuć, ocen czy pragnień. Poja-
wiają się one przewaŜnie w przeŜyciach estetycznych i erotycznych, przy pewnej 
kameralności i na fali emocjonalnego nastroju lub uniesienia. Zachodzą teŜ w 
przeŜyciach (czysto) poznawczych. Wydaje się, Ŝe ostatecznie tylko dzięki tego 
typu przeŜyciom, w których „on" staje się „ty" oraz „ja" i „ty" tworzą „my" - 
rodzi się l u d z k a  więź społeczna, moŜliwa staje się naturalna 
intersubiektywność języka i poznania ludzkiego. Gdyby nie było tego rodzaju 
pierwotnych danych, inny człowiek - mimo Ŝe wiązałyby mnie z nim od po-
czątku naszego Ŝycia rozmaite potrzeby - pozostawałby po prostu zewnętrznym, 
chociaŜ bardzo do mnie pod wieloma względami podobnym, przedmiotem. 

Trzeba podkreślić, Ŝe uznając - na podstawie tego, co bezpośrednio dane -
zachodzenie spostrzeŜeń cudzych przeŜyć oraz sytuacji „współdoświadczenia", 
nie przypisujemy tym samym tego rodzaju przeŜyciom wielkiego waloru teorio-
poznawczego. Te źródła poznania są często zawodne. Rozumowanie koryguje i 
bogaci zdobyte na tej drodze poznanie. ZauwaŜyć teŜ trzeba, Ŝe ludzie chcą i 
potrafią ukryć własne przeŜycia, Ŝe w tym wypadku przedmiotowi poznania nie 
jest zawsze obojętne, czy zostanie trafnie rozpoznany. Znamienne, Ŝe niekiedy 
wprost poznajemy, iŜ wyraz twarzy danego człowieka nie odpowiada jego 
faktycznemu przeŜyciu, Ŝe ktoś się „maskuje", przybiera specjalną pozę. W kaŜ-
dym razie, mimo zawodności tego rodzaju przeŜyć poznawczych, waŜne jest, Ŝe 
1) faktycznie zachodzą w nas spostrzeŜenia cudzych stanów psychicznych oraz 
przeŜycia współdoświadczenia, 2) dzięki nim bezpośrednio, naturalnie, chociaŜ 
stopniowo i fragmentarycznie, nasze przedsięwzięcia poznawcze i nasz język 
nabierają charakteru intersubiektywnego. Intersubiektywność (między-
podmiotowość) nie jest czymś, czego musimy się dorabiać, co musimy wyrozu-
mować, dyskursywnie wprowadzać w nasze Ŝycie. Intersubiektywność jest 
czymś, co i czego podstawę znajdujemy wśród bezpośrednich danych naszej 
świadomości. Moje „ja" nie jest samotnym, jedynym „ja". 

32 03. PSYCHICZNOŚĆ A ŚWIADOMOŚĆ. - Mówiliśmy dotychczas o przeŜy-
ciach, o świadomych zjawiskach psychicznych. Czy świadomość jest konieczną, 
konstytutywną cechą tego, co psychiczne? Czy istnieją czynności i stany psy-
chiczne nieświadome? 

To, co psychiczne i nieświadome, musiałoby być czymś, czego wprost nie 
przeŜywamy. A więc przy rozwaŜaniu istnienia tego rodzaju przedmiotu musi- 

218 



my dokonać pewnej interpretacji tego, co bezpośrednio dane (co uświadomione), 
musimy wywnioskować istnienie lub nieistnienie (lub zbyteczność przyjęcia 
istnienia) czynności lub stanów psychicznych nieświadomych. Zaznaczmy krót-
ko, iŜ przeciwnicy istnienia tego rodzaju przedmiotów uwaŜają, Ŝe 1° przyjęcie 
czegoś zarazem psychicznego i nieświadomego zaciera pierwotnie daną róŜnicę 
między tym, co psychiczne, a tym, co niepsychiczne (np. fizjologiczne), 2° 
przyjęcie czegoś zarazem psychicznego i nieświadomego wydaje się zbyteczne, 
skoro wszystkie dane, które mają o jego istnieniu świadczyć, moŜna wyjaśnić 
bądź odwołując się do peryferyjnych zjawisk świadomościowych (istnieją stop-
nie świadomości), bądź wprowadzając interpretację fizjologiczną tych danych. 
Zdaniem tych badaczy tak jak kamień moŜe być mniej lub bardziej cięŜki, lecz 
nie moŜe nie posiadać jakiegokolwiek cięŜaru, tak to, co psychiczne, nie moŜe 
być zasadniczo pozbawione świadomości. Zwolennicy istnienia czegoś psychicz-
nego nieświadomego (czy podświadomego) podkreślają natomiast, iŜ moŜna 
stwierdzić istnienie pewnych nieświadomych procesów i czynników, które pod-
legają prawidłowościom charakterystycznym dla tego, co psychiczne i uświado-
mione (świadome), i pozostają w związku ze świadomością. Zwraca się uwagę 
na zjawiska selektywngo zapominania, nieświadomego rozróŜniania i uczenia 
się, nieświadomych nastawień czy dąŜeń do czegoś. Tylko przy przyjęciu istnie-
nia nieświadomej aktywności psychicznej moŜna wyjaśnić zjawiska psychicz-
nych automatyzacji, instynktownego działania, nagłego olśnienia, wpadnięcia na 
rozwiązanie dręczącego problemu (zjawisko niejednokrotnie opisywane przez 
uczonych). 

Trzymając się tego, co bezpośrednio dane, zauwaŜmy, iŜ świadomość przerw 
w strumieniu świadomości nie przekreśla świadomości toŜsamości i trwałości 
„ja". Poza tym analiza danych doświadczenia wewnętrznego pozwala stwierdzić, 
iŜ „ja" w naszych przeŜyciach nie występuje jako coś pozbawionego własnych 
kwalifikacji, jako coś „gołego", pełniącego jedynie formalną funkcję podmiotu 
strumienia świadomości, korelatu przeŜyć. „Ja" odznacza się aktywnością, 
sprawstwem, wiedzie ze sobą w krąg przeŜyć pewne siły i dąŜenia, dyspozycje i 
uzdolnienia, pewne względnie trwałe właściwości. Zarazem - biorąc pod uwagę 
całość danych doświadczenia wewnętrznego, a zwłaszcza korzystając z pamięci - 
stwierdzamy, iŜ „ja" bierze udział w przemianach: niekiedy jego aktywność 
słabnie czy maleje, tendencje się zmieniają, nabywa pewnych sprawności lub je 
traci, pewne czynności przychodzą mu łatwiej, inne trudniej. W kaŜdym razie 
„ja" wzięte tak, jak przejawia się wprost w przeŜyciach, w zawartości i przebiegu 
strumienia świadomości, jest czymś nieobojętnym, zaangaŜowanym w to, co się 
przeŜywa, co o n o  przeŜywa (moje „ja"). PoniewaŜ zarazem „ja" jako podmiot 
przeŜyć jest (przynajmniej w pewnym zakresie, w swym bytowym „jądrze") 
czymś niezmiennym, ściśle toŜsamym, to w takim 
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razie trzeba przyjąć, Ŝe w nim - lub raczej w tym, co mu przysługuje, w czym 
tkwi „ja" jako w swym bezpośrednim otoczeniu! - istnieje sfera zmienności, 
zachodzą pewne procesy i zdarzenia. Te rozwaŜania wskazywałyby na koniecz-
ność istnienia czegoś psychicznego nieświadomego (wprost nie uświadomione-
go). Psychicznego, gdyŜ wszystkie wchodzące tu w grę własności, sprawności i 
tendencje pozbawione są określeń cielesnych, fizycznych. Nieświadomego, gdyŜ 
owe siły, sprawności i władze dane są nie wprost, ale poprzez ich działanie, ich 
przejawy w świadomym Ŝyciu. Z tego np., Ŝe coś łatwo nam przychodzi, 
wnosimy, Ŝe posiadamy (dokładniej: Ŝe posiada nasze „ja") odpowiednie 
uzdolnienia. Uzdolnienia te wprost nie są czymś świadomym (np. przeŜywa-
nym). 

Wydaje się, Ŝe nawet podczas głębokiego snu świadomość zupełnie nie 
wygasa150. 

Nawet przyjmując istnienie czegoś psychicznego i nieświadomego (podświa-
domego) zarazem, trzeba uznać, Ŝe to, co nieświadome, ulega działaniu tego, co 
świadome. Dopiero w świetle świadomości to, co psychiczne, ujawnia swój 
charakter i nabiera swojego sensu, nowej roli. NaleŜy pamiętać, Ŝe według 
przytoczonych tu danych jedynie „ja" - podmiot i oś świadomego Ŝycia -ujawnia 
się wprost jako coś trwałego i niezmiennego. Drugim przedmiotem trwającym w 
czasie (podobnie jak inne ciała i organizmy Ŝywe) - zdaje się -jest nasze ciało, 
tak ściśle związane z „ja". 

„Ja" okazuje się: 1) uświadomionym w przeŜywaniu (świadomym siebie w 
przeŜywaniu), jednostkowym, stałym podmiotem przeŜyć, 2) zachowującym 
swoją identyczność mimo przerw w strumieniu świadomości, 3) spełniaczem, a 
niekiedy sprawcą przeŜyć, ośrodkiem własnego działania, 4) pozostającym w 
szczególnym związku z przedmiotem będącym „jego ciałem", 5) przeciwsta-
wiającym się temu, co jest „jego", a nie jest „nim". 

§ 33. DZIAŁANIE CZŁOWIEKA. WOLNO ŚĆ WOLI  

33 00. Człowiek jest podmiotem rozmaitego typu czynności, wśród 
nich i czynności wolnych. Swoboda wyboru i decyzji jest uwarun-
kowana ludzkim poznaniem. Dzięki niej człowiek jest bytem zdol-
nym do (częściowej przynajmniej) autodeterminacji i (aspektywne-
go) samostanowienia. Jest osobą. 

150
 Zob. T. B i 1 i k i e w i c z, Psychiatria kliniczna, Warszawa 1960, s. 40 nn. 
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33 0l. DZIAŁANIE CZŁOWIEKA. - Działalność człowieka - jako jedności psy-
chofizycznej uwikłanej w społeczeństwo - jest bardzo wielostronna i róŜnorodna. 
MoŜe zmierzać w róŜnych kierunkach, dąŜyć do osiągnięcia rozmaitych celów, 
przebiegać w sposób mniej lub bardziej zracjonalizowany lub zgoła 
nieracjonalny i niezorganizowany. Nie będziemy tu jednak wyręczali psycho-
logii i socjologii w opisywaniu wszystkich form działania, form postępowania 
ludzkiego. 

Chcielibyśmy zwrócić tylko uwagę na pewne szczególnie charakterystyczne - 
jak się wydaje - właściwości działania człowieka. Nasze świadome czynności 
podzielić moŜemy na mimowolne i niemimowolne (dowolne). Wśród tych ostat-
nich wyróŜnić moŜna tzw. dąŜenia bierne („chce mi się to a to") oraz akty woli 
(„chcę tego a tego"). W przeŜyciach będących aktami woli w dobitny sposób 
ujawnia się sprawczość i spontaniczność naszego „ja": to ja chcę. Cechą wspólną 
świadomie podjętych dąŜeń jest ich celowość: dąŜę do czegoś, działam dla 
czegoś, staram się coś osiągnąć. Świadome dąŜenia są intencjonalnie skierowane 
na coś zewnętrznego. Ta celowość nie jest celowością w ogólnometafizycznym 
(transcendentalnym), wyŜej wspomnianym znaczeniu. Tu idzie o to, Ŝe podej-
mujemy pewną działalność, aby zrealizować jakąś sytuację, aby osiągnąć cel151. 
Cel zamierzony, osiągany, nie jest jeszcze czymś istniejącym realnie, jest czymś 
do zrealizowania. Celem moŜe być np. zdobycie jakiejś wiedzy lub sprawności, 
posiadanie jakiegoś przedmiotu, zmiana otoczenia, zbudowanie czegoś nowego, 
uzewnętrznienie i utrwalenie (zobiektywizowanie) jakiegoś wewnętrznego stanu 
czy pomysłu. Naturalnym i oczekiwanym zakończeniem (kresem) działania jest 
realizacja pewnej sytuacji, wytworzenie zamierzonego skutku. Zrealizowany cel 
przestaje być celem, jest (trwałym lub nietrwałym) wytworem czynności. Jest 
czymś, co sobie cenimy, jest dobrem, na którym nam zaleŜało. Ale na nim nie 
poprzestajemy, pragniemy i poszukujemy innych dóbr, realizujemy nowe cele. 
Przy charakterystyce ludzkiej działalności nie moŜemy się obejść bez aspektu 
aksjologicznego, bez pojęć „wartości", „dobra", „powinności" i „normy". 
Człowiek spotyka się z wartościami, ceni sobie pewne dobra, ulega pewnym 
powinnościom. Pewne przedmioty jawią mu się jako wartościowe, jako dobre, 
jako godne poŜądania lub wyboru: są czymś, co bądź fascynuje, rodzi 
upodobanie, bądź zobowiązuje, skłania do czegoś. To, co wartościowe, porywa 
nas, zachwyca, apeluje, wzywa i stawia nam wymagania, jest czymś cennym i 
normującym. 

Jest sprawą dalszą i w tej chwili drugorzędną, jakie są powody, racje i 
przedmiotowe odpowiedniki tego naturalnego, bezpośrednio (tzn. jako coś doj- 

151 Przydatne jest tu rozróŜnienie celu działającego (intencji działającego -jak się teŜ mówi i 
celu samego działania (czynu). 
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rŜanego, a nie wyrozumowanego) danego rozróŜnienia między tym, co wartościowe, a 
tym, co niewartościowe czy bezwartościowe, oraz między opisem a oceną 
(wartościowaniem) i normą (normowaniem). Podejmując i realizując napotkane wartości 
w naszym postępowaniu i wytwarzaniu - uprawiamy kul-t u r ę. U podłoŜa 
kulturotwórczej działalności człowieka leŜą dwie jego tendencje, które za B. 
Nawroczyńskim152 nazwijmy telehormizmem (celodąŜnoś-cią) i transcendencją celów. 
Pierwsza polega na tym, iŜ czynności ludzkie są kierowane na realizację jakichś celów, 
druga natomiast na tym, iŜ człowiek dąŜy do coraz to dalszych celów, Ŝe nie poprzestaje 
na zaspokajaniu najniez-będniejszych potrzeb, Ŝe w jego działalności trudno dopatrzeć 
się proporcjonalności między aktualnymi podnietami a podejmowanymi celami. 

RóŜne koncepcje kultury moŜna sprowadzić do dwu: według pierwszej kultura to 
rozwijanie i doskonalenie, intelektualizacja, uczłowieczanie natury ludzkiej i 
pozaludzkiej; według drugiej kultura jest przede wszystkim integrującą organizacją Ŝycia 
społeczeństwa (grupy społecznej) poprzez tworzenie systemu znaków (narzędzi 
styczności) lub wzorów zachowań153. Niektórzy odróŜniają przymiotniki „kulturowy" i 
„kulturalny"; ta druga kwalifikacja zawiera odniesienie do jakiejś wartości. 

Człowiek jest twórcą. Tworzy nowe przedmioty nie tylko wtedy, gdy wymagają tego 
potrzeby cielesno-biologiczne. Tworzy dzieła sztuki, aby np. utrwalały piękno tego, co 
przemijające, lub ujawniały piękno nowych, nie przewidzianych przez przyrodę struktur. 

D z i e ł a  s z t u k i  istnieją czysto intencjonalnie. Powołując je do istnienia 
człowiek staje się twórcą nowych bytowości, współtwórcą nowej sfery bytu, rozszerzając 
zasięg tego, co w jakiś sposób istnieje. To wchodzi w charakterystykę jego sposobu 
istnienia. Bardzo często człowiek właśnie w kontakcie z dziełami sztuki - wystarczy, Ŝe 
jako inteligentny odbiorca, a nie twórca - odnajduje swoją ludzką pozycję w bycie. 
Świadomość tego, Ŝe obejrzany świetny film lub usłyszany wybitny utwór muzyczny jest 
dziełem drugiego c z ł o w i e k a ,  wytworem jego działalności adresowanym równieŜ 
do mnie i znajdującym we mnie odpowiedniego odbiorcę, nadaje nową doniosłość i no-
wą pozycję mej bytowości. Poprzez kulturę moja przygodna i ograniczona egzystencja 
znajduje wzbogacenie i utwierdzenie w drugiej egzystencji, we wszystkich tych bytach-
osobach, które korzystają z tego samego rynku kulturowego, naleŜą do tego samego 
kręgu kultury i mają do czynienia z tymi samymi dobrami kulturalnymi. W tym aspekcie 
rozszerzenie więzi kulturalnej na całą 

152
 B. N a w r o c z yń s k i ,  śycie duchowe, 1947, s. 71. Zob. s. 

95-96 i przyp. 44. 
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ludzkość jest zarazem uzyskaniem (z pewnego punktu widzenia) optimum mocy kaŜdego, 
świadomego więzi z całą społecznością ludzką, bytu. 

33 02. WOLNOŚĆ WOLI. - Zachodzi pierwotne, empirycznie dane zróŜnicowanie między 
dwoma zasadniczymi sposobami odnoszenia się świadomości ludzkiej do swego 
przedmiotu. Przy pierwszym podmiot świadomości ujmuje przedmiot tak, aby zdobyć o 
nim wiedzę, ustawia się tak wobec niego, aby sam przedmiot informował o sobie, o 
interesującej podmiot stronie swego jestestwa. Mamy wtedy do czynienia z przeŜyciami 
poznawczymi. Przy drugim sposobie odnoszenia się świadomości do przedmiotu, 
przedmiot ujmuje się jako coś wartościowego lub niewartościowego, jako dobro, zło lub 
rzecz obojętną; przy tym ustosunkowaniu się do przedmiotu ten ostatni (lub jego brak) 
okazuje się czymś poŜądanym lub nie. Tak jak dopełnieniem, wykończeniem czynności 
poznawczej jest dojście do przekonania, wydanie sądu lub stwierdzenie czegoś, tak w 
czynnościach poŜądawczych czymś zasadniczym jest akt chcenia („chcę tego a tego"), 
ewentualnie dopełniony aktem postanowienia („uczynię to a to"). W tych aktach woli 
ujawnia się bezpośrednio - jako ich podmiot i sprawca - „ja" w swym aktywnym 
charakterze, okazując się źródłem własnego działania. ChociaŜ aktom tym towarzyszy 
zazwyczaj w przeŜywaniu uczucie przyjemności lub przykrości (w rozmaitych zresztą 
odmianach i zestawach), to jednak uczucia te nie wchodzą w strukturę aktów woli ani teŜ 
nie muszą stanowić motywacji naszych postanowień. Chcemy tego lub tamtego dlatego, 
Ŝe to lub tamto cenimy. Cenić moŜemy coś dla niego samego lub jako środek do 
osiągnięcia innego, cennego przedmiotu. MoŜna teŜ coś cenić dlatego, Ŝe jest przyjemne, 
lecz jest to tylko szczególny przypadek tego, co cenne, bynajmniej wcale nie tak częsty w 
Ŝyciu ludzkim, jak chcą tego hedoniści154. Jak czynności poznawcze wprowadzają nas w 
obręb tego, co jest, i zmierzają do prawdy, tak czynności poŜądawcze (wolitywne) 
zmierzając do dobra powodują, Ŝe nie jesteśmy jedynie obserwatorami, lecz aktywnymi 
realizatorami i zdobywcami tego, co cenne. To, co cenne, realizuje się (osiąga) w 
postępowaniu ludzkim poprzez postanowienia i psychofizyczne działanie w wytwarzaniu 
dóbr kulturalnych. Akt woli dotyczy kaŜdego bytu, o ile ten da się potraktować jako 
przedmiot poŜądania, jako dobro lub 

154 
ZaleŜnie od tego, czy za największe dobro uwaŜa się własną doskonałość (czyli stan trwałego 

posiadania pełni dóbr), szczęście (rozmaicie rozumiane, m.in. i tak, Ŝe wiąŜe się ono lub pokrywa z 
doskonałością) czy przyjemność, mamy do czynienia (odpowiednio) z perfekcjonizmem, eudajmonizmem, 
hedonizmem; stanowiska te mają szereg odmian. W sprawie dyskusji z hedoniz-mem zob.: K. 
T w a r d o w s k i ,  O sceptycyzmie etycznym, „Etyka" 9 (1971) 199-203; M. O s s o w s k  a, Motywy 
postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Warszawa 1949, rozdz. II i III; W. 
T a t a r k i e w i c z ,  O szczęściu, zwłaszcza rozdział Hedonizm i eudajmo-nizm; H. E 1 z e n b e r g, 
Przeciwko hedonizmowi, „Ruch Filozoficzny" 22 (1963) 47-54. 
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brak jego. Elementy poznawcze i poŜądawcze, intelektualne i wolitywne splatają 
się w nas w całość, funkcjonalnie ściśle sobie towarzysząc i na siebie oddziałując 
- kaŜdy na swój sposób. Poznanie informuje nas o tym, co moŜe być 
potraktowane jako dobro, wola natomiast decyduje, którą moŜliwość, który z 
nasuwających się alternatywnie celów podjąć i realizować. 

Powstaje przy tym pytanie: jaki charakter ma sama oc e n a  czegoś jako 
dobra? Czy jest to spontaniczny akt woli, ustanawiający cenność, wartościowość 
danego przedmiotu lub celu? Czy jest to akt poznawczy, w którym rozpoznaje się 
lub stwierdza, Ŝe coś jest dobre? Inaczej: czy wartość (dobro) jest czymś, co jest 
związane istotnie z działalnością woli, co się dzięki niej tylko pojawia, czy teŜ 
jest czymś, co jest odkrywane poznawczo, znajdowane wśród tego, co istnieje? 
Czy coś jest dlatego dobre, Ŝe wola tego chce, czy teŜ coś jest dobre niezaleŜnie 
od tego, czy coś lub ktoś tego poŜąda? Czy dobro, wartość jest czymś bytowo 
niezaleŜnym, obiektywnym? Jaki jest sposób istnienia dobra i tego, co dobre? 

Tak to próba pełnego uświadomienia sobie natury i przedmiotów aktów 
umysłowego poŜądania (woli) prowadzi nas do pytań o stosunek dobra do bytu, o 
sposób istnienia tego, co wartościowe. Dodać moŜna, Ŝe do takich samych pytań 
o stosunek piękna do bytu doprowadzają nas analizy aktów upodobania. W ten 
sposób okazuje się, Ŝe analiza natury empirycznie danych czynności ludzkich i 
rozwiązanie pewnych podstawowych zagadnień z teorii człowieka wymaga 
rozwiązania i uwzględnienia problemów naleŜących do ogólnej teorii bytu. Nie 
moŜna wyjaśnić charakteru aktów woli, nie wyjaśniając charakteru i sposobu 
istnienia przedmiotów tych aktów. 

Nie moŜemy tej kwestii poświęcić tutaj tyle uwagi, na ile by zasługiwała ze 
względu na swoje skomplikowanie i praktyczną doniosłość. Poprzestaniemy na 
zaakcentowaniu tego, co skłania do uznania zachodzenia wolności woli155. 

Między zwolennikiem istnienia wolności woli (W) a przeciwnikiem istnienia 
wolności woli (D) toczy się najczęściej taki dialog: 
(W): Wolność woli dana nam jest bezpośrednio, empirycznie. PrzeŜywam akty 
woli jako ich sprawca: akt woli nie jest pewnym wydarzeniem w ramach mojej 
bytowości, którego zachodzenie stwierdzam tylko jako obojętny widz, jest 
czymś, w czym jestem ja sam zaangaŜowany, co jest moim chceniem, 
znajdującym w moim „ja" rację lub przynajmniej niezbędną współrację swego 

155
 Zob. np. van M e 1 s e n, Filozofia przyrody, rozdz. VII; M. A. K r ą p i e c, Ja - czło-

wiek, 1974, rozdz. VII; M. G o g a c z, Zagadnienie wolności woli w marksizmie, RF 12 (1964) 1, 
65-75; t e nŜ e ,  Ontyczne wyznaczniki wolności woli ludzkiej według marksizmu, SPhCh 4 (1968) 
2, 5-20; R . I n g a r d e n ,  KsiąŜeczka o człowieku, 1972. Dziejami zagadnienia wolności woli 
zajmował się u nas J. Gałkowski. Zob. teŜ; Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997. 
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zaistnienia. Przed, w czasie i po dokonaniu aktu woli dana jest bezpośrednio 
moŜliwość jego niedokonania (w tym czasie i w zaistniałych warunkach). Dzięki 
temu rodzi się w nas naturalne poczucie osobistej odpowiedzialności moralnej za 
skutki aktów woli, za nasze dowolne czyny. 
(D): Fakt tego rodzaju przeŜywania nie wyklucza moŜliwości, Ŝe poczucie 
wolności woli jest złudą, której źródła naleŜy szukać w nieznajomości wszyst-
kich przyczyn i motywów naszego chcenia i postępowania. (W): Wolność woli 
dana nam jest w poznawczych aktach doświadczenia wewnętrznego. 
Bezpośrednio w nich jest nam dana róŜnica między czynami mimowolnymi a 
dowolnymi. Świadomość własnej wolności występuje i wtedy, gdy mamy 
znajomość motywów, którymi się kierujemy, które bierzemy pod uwagę. 
Wolność woli polega nie na tym, Ŝe nie kierujemy się Ŝadnymi motywami i 
racjami w naszym postępowaniu, ale na tym, Ŝe to my dokonujemy wyboru 
wśród dostępnych nam moŜliwości, spełniamy dany czyn lub go nie spełniamy. 
(D): Owszem, mamy bezpośrednie poczucie tego, Ŝe nasze czyny są naszymi 
czynami. Ale to, Ŝe właśnie chcemy tak, a nie inaczej, Ŝe takie, a nie inne są 
nasze czyny, podlega obiektywnej determinacji, pewnym prawidłowościom, 
przynajmniej prawidłowościom statystycznym (charakteryzującym pewną grupę 
jednostek poprzez pewne „przeciętne", a nie wyznaczającym jednoznacznie 
zachowanie się poszczególnych jednostek). Zwolennik wolności woli twierdzi 
więcej, niŜ pozwala doświadczenie, które tylko upowaŜnia do twierdzenia, Ŝe 
robimy to, co chcemy. Nie jest nam natomiast dane, Ŝe w tych samych okolicz-
nościach moŜemy chcieć lub nie chcieć tego czy tamtego. MoŜna powątpiewać, 
czy to zagadnienie jest w ogóle empirycznie rozstrzygalne. (W): Przeciwnik 
wolności woli musi przyznać, Ŝe wprost dane jest to, iŜ jesteśmy sprawcami 
naszych czynów, tzn. Ŝe w niektórych przynajmniej wypadkach czynimy to, co 
chcemy. Wolność woli polega na tym, Ŝe wola jako taka w niektórych 
okolicznościach, wobec niektórych przedmiotów czy celów, jest nie-
zdeterminowana w swym wyborze. Ten brak determinacji polega na tym, Ŝe nie 
działa ona pod przymusem zewnętrznym (fizycznym lub psychicznym) i podlega 
swoistym, zgodnym z jej naturą uwarunkowaniom w działaniu. (D): Nauki 
szczegółowe wykazują, iŜ postępowanie ludzkie podlega określonym, 
statystycznym prawidłowościom. Prawidłowości te wyjaśniają (przynajmniej 
częściowo) psychologia, biologia, socjologia, psychiatria i inne nauki. A więc 
postępowanie ludzkie jest równie uprzyczynowane, jak i działanie innych 
przedmiotów realnych. Zresztą nawet zwolennik wolności woli nie jest skłonny 
przypisać woli ludzkiej absolutnej wolności. 
(W): Wydaje się, Ŝe zachodzi tu parę nieporozumień. Po pierwsze - nauki 
szczegółowe co najwyŜej opisują, jak faktycznie człowiek postępuje. Z tego 
jednak nie wynika, Ŝe nie moŜe on postępować inaczej. Być moŜe, Ŝe ludzie 
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rzadko korzystają z wolności, Ŝe poddają się działaniu rozmaitych czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych, odziedziczonych lub nabytych, Ŝe faktyczna 
wolność nie przychodzi łatwo i w kaŜdej sytuacji. Aby zrozumieć, skąd się bierze 
nasze poczucie wolności, swobody wyboru i decyzji, oraz odpowiedzieć sobie na 
pytanie o to, czy wola ludzka moŜe być wolna, trzeba - opierając się na tym, co 
empirycznie dane - zanalizować n a t u r ę  woli. Zagadnienie ma charakter 
filozoficzny. Po drugie - działanie woli (będącej realną dyspozycją, władzą), jak 
działanie kaŜdego bytu, musi mieć swoją, proporcjonalną do natury rację. Nie jest 
tak, Ŝe wola ludzka jest absolutnie wolna. Wola ludzka jest ślepa, jeśli intelekt nie 
dostarczy jej motywów. Motywy muszą pobudzić wolę do działania. Następnie, 
wola stoi przed ograniczonym szeregiem moŜliwości: moŜe to lub tamto 
zdecydować, moŜe to lub tamto uczynić, moŜe powstrzymać się od wszelkiej 
decyzji i jakiegokolwiek działania, ale nie moŜe wyjść poza granice nakreślone 
jej z jednej strony przez poznanie, z drugiej przez sprawcze moŜliwości 
człowieka jako określonej jedności psychofizycznej. Wreszcie wola jest 
zdeterminowana w stosunku do tego, co dobre, co przedstawia się jej jako 
poŜądane lub jako konieczny środek do tego, co poŜądane. Te wszystkie deter-
minacje woli nie naruszają jej wolności, wypływają bowiem wprost z jej natury. 
Słabość poznania lub siła popędów i uczuć mogą niekiedy uniemoŜliwi ć nor-
malne działanie woli. Najczęściej zresztą - wydaje się - postępowanie człowieka 
jest rezultatem przyzwyczajeń i nawyków. Wola ludzka w świetle doświadczenia 
nie okazuje się czymś, co nie moŜe przybierać pewnych sprawności i nie ulega 
pewnym modyfikacjom. Aby pozytywnie ująć wolność woli ludzkiej, trzeba 
zatrzymać się nad stosunkiem do jej przedmiotu, którym jest poŜądane (chciane) 
dobro. Jeśli wola jako taka jest realną moŜnością poŜądania czegoś jako dobra, to 
akt woli jest realizacją tej moŜności, spowodowaną (uwarunkowaną) 
napotkaniem jakiegoś dobra, oceną jakiegoś przedmiotu w kategoriach: dobro-
zło. JeŜeli w ten sposób uchwycimy sens (istotę) woli jako aktualizującej się 
moŜności ludzkiej, staje się dla nas jasne, Ŝe wola nie jest niezdeterminowana do 
przedmiotu, który by się jej przedstawił jako niewątpliwe, pełne dobro. Takiego 
dobra wola musiałaby poŜądać. Nie odczuwałaby jednak tego jako zewnętrznego, 
narzuconego przymusu, gdyŜ działałaby wtedy jak najbardziej zgodnie z własną 
naturą. Jaka jednak zachodzi sytuacja, gdy wola (a pełniej rzecz biorąc: człowiek 
poznający i wolny) ma do czynienia z dobrami cząstkowymi, niepełnymi, tzn. z 
takimi przedmiotami czy celami, które (lub których realizacja) jedynie z pewnego 
punktu widzenia są dobre? Albo wówczas, gdy mamy do czynienia z 
niepewnością co do naszej oceny czegoś? Wtedy oczywiście wola nie jest 
zdeterminowana jednoznacznie, moŜe się wahać w wyborze tego czy innego 
dobra, między decyzją wykonania a zaniechania 
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jakiegoś czynu i wtedy tylko ona moŜe sprawić, Ŝe działanie nasze przebiega tak, 
a nie inaczej. Decyzję wola moŜe zmienić wskutek nowego poznania. (P); Jak 
wiemy, człowiek jest jednością psychofizyczną, uwikłaną rozmaitymi związkami 
w otaczający go świat. Czy tego rodzaju działanie woli nie prowadzi do wniosku, 
iŜ dusza ludzka oddziałując na ciało nie podlega prawidłowościom 
przyczynowym, obowiązującym świat materialny i wprowadza do tego świata 
anarchię i chaos? 
(W): Nie byłaby to anarchia, gdyŜ działanie woli ma jakąś motywację. Zresztą 
nie znany nam jest jeszcze wewnętrzny mechanizm wzajemnego oddziaływania 
na siebie psychiki i ciała ludzkiego. Sprawa jest niewątpliwie związana z za-
gadnieniem struktury świata realnego. Ale wydaje się, Ŝe przyjęcie powszechne-
oo determinizmu w obrębie tego, co fizyczne, nie uniemoŜliwia jeszcze istnienia 
w ramach świata realnego bytów obdarzonych wolną wolą. JeŜeli świat realny 
jest zbiorem przedmiotów względnie izolowanych, tworzących systemy (układy) 
częściowo zamknięte, i nie jest w nim tak, Ŝe ciągle wszystko oddziałuje na 
wszystko, to dopuszczone jest w nim istnienie i działanie wolnej woli i jej 
podmiotu. Szereg danych fizyki i biologii współczesnej potwierdza wyraźnie ten 
pogląd na strukturę realnego świata (zwraca na to uwagę R. Ingarden). 
Przypomnieć teŜ moŜna, Ŝe pojęciem układu względnie izolowanego posługuje 
się cybernetyka. W świecie zdeterminowanym, rządzonym prawidłowościami 
przyczynowymi jest czas i miejsce na korzystanie w działaniu z ludzkiej wol-
ności, na - niekiedy trudne - aktualizowanie swobody wyboru i decyzji. 

Kończąc dialog ze swym przeciwnikiem, zwolennik istnienia wolności woli 
dodać moŜe, Ŝe przeŜycie zasługi lub winy, związane z przeŜywaniem odpo-
wiedzialności moralnej za swoje postępowanie, łączy się u nas wprost z przeŜy-
ciem własnej wolności. JeŜeli odpowiedzialność moralna człowieka polega na 
tym, iŜ czyny człowieka podlegają osądowi, Ŝe moŜna za nie człowieka ganić lub 
chwalić, mieć do niego pretensje lub sławić jego zasługi, to wtedy negacja 
wolności woli pociąga za sobą negację odpowiedzialności moralnej. Gdybyśmy 
przez odpowiedzialność moralną rozumieli tylko kwalifikację czynów ludzkich 
ze względu na ich skutki, wtedy odpowiedzialnością moralną trzeba by równieŜ 
obarczać zwierzęta. Odpowiedzialność moralna musi być zrelatywizowana do 
świadomej, rozwaŜającej (deliberującej) działalności człowieka. Sprawa posiada 
swoje równieŜ praktyczne konsekwencje (np. w sądownictwie i w pedagogice). 

Wolność woli w myśl proponowanej teorii nie utoŜsamia się z moŜliwością 
efektywnego działania, realizującego potrzeby i pragnienia podmiotu działające-
go, lecz polega na swoistym, podmiotowym uwarunkowaniu (współdetermino-
waniu) postępowania156. 

156
 PowyŜsze rozwaŜania winny być uzupełnione m.in. analizą róŜnych koncepcji 

wolności 
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§ 34. STRUKTURA BYTU LUDZKIEGO. 
DUCH I MATERIA W CZŁOWIEKU 

34 00. Skomplikowana budowa człowieka nie jest łatwa do metafi-
zycznego ujęcia. Natrafiamy tu na ścisłe powiązanie elementów 
bytowo istotnie róŜnych. Ponadto stwierdzamy, iŜ człowiek jest 
nieprzypadkowo przyporządkowany transcendentnym względem 
jego doczesnej kondycji (naturalnego Ŝycia wewnątrz świata rzeczy 
i ludzi) celom i wartościom. W naturze człowieka jako bytu oso-
bowego znajduje swoją podstawę perspektywa indywidualnej nie-
śmiertelności. 

34 01. DUSZA CZŁOWIEKA. - Zbierając przedstawiony materiał empiryczny, 
jeszcze raz stwierdzamy, Ŝe według niego istnieje „ja" jako stały, niezmienny 
podmiot strumienia świadomości (przeŜyć, doznań, aktów, stanów psychicznych 
i ich treści), jako spełniacz i sprawca czynności Ŝyciowych, jako bezpośrednie 
podłoŜe własności i dyspozycji psychicznych człowieka, jako ośrodek własnego, 
samodzielnego działania. 

Stwierdziliśmy teŜ, Ŝe czynności psychiczne mają pewną strukturę czasową, 
pozbawione są natomiast kwalifikacji przestrzennych. Świadomość jako taka nie 
posiada znamion charakterystycznych dla tego, co cielesne. Istnieją akty po-
znawcze i poŜądawcze, których przedmioty i treści pozbawione są wszelkich 
kwalifikacji fizycznych czy zmysłowych'57. Takich kwalifikacji nie mają równieŜ 
własności i dyspozycje psychiczne, a gdy mówimy o sile czy energii psychicznej, 
jawne jest, Ŝe mamy do czynienia z czymś specyficznym, jakościowo róŜnym od 
tego, co cielesne. „Ja" - w sobie niezmienne! - zdolne jest pamiętać i zdolne jest 
nabywać lub tracić pewne własności i sprawności, pozbawione cielesnych 
określeń. Bierze udział - jako podmiot i spełniacz - w pewnych procesach. 
Zatrzymując nazwę „ja" dla owego niezmiennego, aktywnego podmiotu, całość 
złoŜoną z „ja" i przysługujących mu (częściowo przynajmniej zmiennych) 
własności, dyspozycji i tendencji proponujemy nazwać duszą ludzką (jest to jeden 
ze sposobów pojmowania duszy ludzkiej). Tak pojęta dusza ludzka jest 
bytowością tylko częściowo poznawalną bezpośrednio. Istnieją racje -których tu 
nie będziemy rozwaŜać - do przypuszczenia, Ŝe i pośrednie poznanie 

woli (moŜna ich wyróŜnić co najmniej osiem). Zob. SPhCh 4 (1968) 2, 274 n. 
157

 MoŜna do tego dodać, iŜ prawidłowości rządzące występowaniem (i przebieganiem) zja-
wisk psychicznych są innego typu niŜ prawidłowości charakteryzujące występowanie (przebieg) 
zjawisk fizycznych. 
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duszy nie wyczerpuje ogółu jej kwalifikacji, nie ujawnia całej jej „głębi byto-
wej"; wobec tego nie posiadamy adekwatnej, całkowitej wiedzy o naszej duszy. 

Wydaje się jednak, Ŝe na podstawie posiadanych danych moŜemy przynaj-
mniej to stwierdzić o duszy, iŜ 1) jądro, centrum jej aktywności i indywidual-
ności stanowi niezmienne „ja", 2) to „ja" jest spełniaczem i ostatecznym pod-
miotem czynności psychicznych (nie ma jakichkolwiek podstaw do szukania in-
nego, dalszego podmiotu tych czynności), 3) owo „ja" jest czymś niepodzielnym, 
pojedynczym (niezłoŜonym), nie posiada struktury: części-całość. 

Niepodzielność „ja" (a tym samym i duszy) wydaje się wynikać z analizy 
świadomych czynności „ja". Rozpatrzmy np. przeŜycie poznawcze (P), w którym 
spostrzegamy równoczesność zajścia jakiegoś błysku światła oraz określonego 
dźwięku. W przeŜyciu tym występują momenty widzenia (W), słyszenia (5) i 
uchwycenia równoczesności (P). AŜeby teza o podzieloności czy podzielności 
przeŜycia (P) miała jakieś określone znaczenie, trzeba przyjąć, Ŝe w przeŜyciu 
tym moŜna wyróŜnić części I, II, III, w których (w kaŜdej jeden) znajdują się 
momenty przeŜycia (W), (5) i (P). Wtedy I widzi, II słyszy, III ustala relacje 
równoczesności między błyskiem światła a występowaniem dźwięku, nie widząc 
ani nie słysząc. Tymczasem ta sama „część" przeŜycia, która dostrzega 
równoczesność błysku i dźwięku, musi teŜ dostrzec błysk i dźwięk, które po-
równuje, ujmuje. Nie moŜna ująć relacji między przedmiotami, których się 
samemu nie ujęło, w Ŝaden sposób nie poznało. PrzeŜycie (P) dokonało się (całe) 
w części III, nie ma więc jakiejkolwiek racji do wyróŜnienia w tym przeŜyciu 
części I i II 158. Tę analizę zastosować moŜna i do innych przeŜyć oraz rozszerzyć 
na wszelką działalność świadomą: moŜemy bowiem porównywać kaŜde dwa 
przedmioty, kaŜde dwa róŜne przeŜycia lub momenty przeŜycia. Świadomości i 
przeŜyciom świadomym nie moŜna przypisywać struktur przestrzennych. 
PrzeŜycie (P) jest spełniane przez „ja", idzie na rachunek „ja": to ja zarazem 
widzę, słyszę i dostrzegam równoczesność tego, co widzę i słyszę (stwierdzić teŜ 
mogę, Ŝe równocześnie przeŜywam widzenie i słyszenie). „Ja" słyszące jest 
identyczne z „ja" widzącym. „Ja" aktualnie spostrzegające jest identyczne z „ja" 
przypominającym sobie minione spostrzeŜenie i porównującym je z obecnie 
przeŜywanym itd. „Ja" jako spełniacz świadomych czynności jest niepodzielne 
(niezłoŜone). Podmiot niepodzielnych (niezłoŜonych) przeŜyć jest sam 
niepodzielny (niezłoŜony); nie ma Ŝadnej podstawy do przypisywania 

158
 W powyŜszym rozwaŜaniu występują pewne załoŜenia, które bliŜej określają strukturę 

„całość-część". ZałoŜenia te moŜna sformułować następująco: (a) to samo A nie moŜe być zarazem 
w części I i w części II, (b) jeśli A jest w I, B w II, a C nie jest równocześnie w I i II, to C nie moŜe 
czynić tego, co czyni A i B, (c) jeśli I widzi, II słyszy, to C (które nie jest ani w I, ani w II) nie moŜe 
porównywać tego, co I widzi, i tego, co II słyszy. Pomysł tego dowodu zaczerpnięto z: K. T w a r d 
o w s k i, Metafizyka duszy, „Przełom" 1 (1895) 467-480. 
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mu przestrzennej struktury. Nie ma teŜ podstaw do przypisywania tej struktury 
duszy ludzkiej. 

Zagadnienie niematerialności (niecielesności) duszy ludzkiej jest sprawą 
skomplikowaną i jedynie jej dotkniemy. Trudność leŜy juŜ w pozytywnym 
określeniu natury materii. W kaŜdym razie, gdy mowa o materialności duszy, nie 
mamy na uwadze arystotelesowskiego pojmowania materii jako potencjal-ności 
lub zasady (racji) potencjalności, jako podłoŜa zmian substancjalnych (materia 
pierwsza) lub zmian przypadłościowych (materia druga). Tutaj materia to ciało 
lub zbiór ciał, to coś fizycznego. 

Jeśli - zgodnie z wieloma współczesnymi materialistami - ciało określimy 
jako przedmiot czasoprzestrzenny, rozciągły, wymierny w jednostkach fizykal-
nych, ewentualnie (z pewnymi zastrzeŜeniami i ograniczeniami) poznawalny 
zmysłowo, to moŜemy wyraźnie stwierdzić, Ŝe nasza psychika, nasze „ja" i nasza 
dusza w świetle danych empirycznych i ich konsekwencji przedstawia się 
zdecydowanie jako coś niecielesnego. Zarówno przeŜywane akty i stany (i ich 
treści), jak i ich podłoŜe, podmiot świadomości i jego własności oraz dyspozycje 
charakteryzują się brakiem rozciągłości przestrzennej, jakości zmysłowych, 
wymierności w jednostkach fizykalnych. Bytowości te odznaczają się radykalnie 
jakościową odmiennością w stosunku do tego, co cielesne. 

Mimo ścisłej jedności z ciałem psychika wraz z „ja" dana nam jest jako coś 
pierwotnie róŜnego, odrębnego. Wśród kwalifikacji duszy ludzkiej, zarówno 
tych, które dane są bezpośrednio, jak i tych, które moŜna wywnioskować na 
podstawie tego, co dane wprost, nie znajdujemy Ŝadnych kwalifikacji istotnych - 
w myśl przyjętego określenia ciała - dla tego, co cielesne. Jak wiemy, działanie 
bytu jest proporcjonalne do jego natury. Niecielesnosc naszych czynności 
psychicznych wskazuje na niecielesnosc ich podmiotu i podłoŜa - duszy ludzkiej. 
Trudno przyjąć, Ŝe coś materialnego mogłoby mieć niematerialne kwalifikacje. 
Byłoby to coś w jakimś sensie zarazem materialne i niematerialne. Ta 
niematerialnosc (niecielesnosc) - podkreślmy raz jeszcze - znamionuje naszą 
świadomość (i samoświadomość) oraz nasze akty i operacje intelektualne159. 

159
 W związku z twierdzeniem E. D. Adriana, Ŝe mózg potrafi w pewien sposób 

abstrahować trzy kąty trójkąta, K. Kłósak słusznie pyta: „W jaki sposób pobudzone elementy tkanki 
nerwowej mogą odpowiadać trójkątowi jako takiemu («trzem kątom trójkąta»)? PrzecieŜ jest rzeczą 
nadto oczywistą, Ŝe wszystko to, co się pojawia w obrębie tkanki nerwowej, musi mieć charakter 
jednostkowy. A jeŜeli pobudzone elementy tkanki nerwowej mogą odpowiadać tylko jednostkowym 
formom trójkąta, to w jaki sposób reakcja wymienionej tkanki moŜe wyraŜać się w abstrakcyjnym 
poznaniu trójkąta jako takiego?" Zob. K. K 1 ó s a k, Próba rozwiązania problemu pochodzenia 
duszy ludzkiej, „Znak" 13 (1961) 1231. Zob. teŜ: T. W o j c i e c h o w s k i ,  Problem lokalizacji 
funkcji psychicznych w mózgu, RF 10 (1962) 4, 21-56; t e n Ŝ e, Z problematyki duszy i ciała: teoria 
identyczności, „Analecta Cracoviensia" 14 (1982) 199-211. 
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Szukanie innego bytowego podłoŜa strumienia świadomości oraz „ja" lub 
przypisywanie mu (chodzi o podłoŜe) innych kwalifikacji bytowych niŜ te, które 
są wyznaczone naturą strumienia świadomości oraz „ja", jest bądź niezgodne z 
danymi doświadczenia, bądź pozbawione dostatecznego umotywowania empi-
rycznego. 

Wobec powyŜszego wydaje się, Ŝe jedynie istnienie duszy (ludzkiej) jako 
stałego (niezmiennego i niezłoŜonego w swym „ja"), niematerialnego podmiotu i 
podłoŜa własności i czynności psychicznych człowieka, stanowiącego ośrodek 
własnego działania, czyni zrozumiałym (i moŜliwym) charakter i przebieg tego, 
co uświadamiamy sobie jako nasze Ŝycie psychiczne. Dusza ludzka okazuje się 
odrębną bytowością, przedmiotem t r w a ją c y m  w czasie, indywidualnie 
ukwalifikowanym („ja"), podmiotem cech i procesów - posiada więc charakte-
rystyczne znamiona tego, co substancjalne. 

34 02. BUDOWA I SPOSÓB ISTNIENIA BYTU LUDZKIEGO. - PoniewaŜ nie 
jest naszym zamiarem rozbudowywać tu szczegółowo metafizykę człowieka, nie 
będziemy wyjaśniać i dyskutować rozmaitych propozycji na temat stosunku 
duszy ludzkiej do ludzkiego ciała, chociaŜ sprawa ta ma szereg waŜkich kon-
sekwencji (m.in. w etyce, czyli teorii wartości moralnych i postępowania mo-
ralnego). Zaznaczamy tylko krótko, Ŝe zastosowanie ogólnometafizycznych 
ustaleń dotyczących złoŜeń wewnątrzbytowych (zwłaszcza złoŜenia hylemorficz-
nego) do danych empirycznych skłania do ujęcia empirycznie danej jedności 
psychofizycznej człowieka jako jedności substancjalnej indywidualnego compo-
situm (konkretnego człowieka), w którym dusza pełni funkcję formy substancjal-
nej, a więc zasady kwalifikacji i organizacji danego bytu ludzkiego. Według tego 
stanowiska do natury duszy naleŜy bycie formą jakiejś materii. Empirycznie nam 
dostępne ciało jest zasadniczo wewnętrznym składnikiem (a nie zewnętrznym, 
przypadłościowym dodatkiem) bytu ludzkiego, jest jakby bytową wypadkową 
duszy ludzkiej (jako formy substancjalnej) i materii pierwszej. Uzasadnienie i 
bliŜsze wyjaśnienie tej teorii wymaga dysponowania metafizyczną teorią 
cielesności, którą tu się nie zajmujemy. 

Bytowość duszy ludzkiej nie ogranicza się do tego, Ŝe stanowi ona formę 
substancjalną ciała. Czynności niezmysłowe, intelektualne i wolitywne, świadczą 
o tym, Ŝe dusza spełnia funkcje Ŝyciowe nie związane wewnętrznie, co do swych 
istotnych kwalifikacji, z cielesnością. Będąc formą substancjalną ciała ludzkiego, 
dusza ludzka w swym działaniu ujawnia swoją niecielesność. Widzimy więc, iŜ 
to stanowisko nie przeczy naocznie nam danej paradoksalności jedności 
elementów róŜnogatunkowych w człowieku, ale ją tylko bliŜej analizuje i 
interpretuje. 
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Dzięki temu, Ŝe forma substancjalna człowieka jest duszą charakteryzującą się 
intelektem i wolą, człowiek posiada nową kwalifikację bytową, jest o s o-b ą. 
Osobę określa się tradycyjnie jako indywidualny byt substancjalny natury 
rozumnej. WaŜne jest m.in. to, Ŝe dzięki intelektowi człowiek jest otwarty na 
nowy typ determinacji, róŜny od determinacji czysto fizycznych. To umoŜliwia 
wolność woli ludzkiej. Człowiek - samoświadomy intelekt i wola (związane w 
swych funkcjach z elementami materialnymi) - dokonuje częściowego samo-
określenia własnej indywidualności, naleŜy do kategorii bytów autodetermino-
wanych. Traktując pewne byty jako „ty" i wchodząc z nimi w całość „my" oraz 
wybierając cele swego działania, człowiek buduje to, co się nazywa jego osobo-
wością, i realizuje (zajmuje) wyznaczoną czy dopuszczoną przez swoją naturę 
pozycję egzystencjalną. 

34 03. DUCH A MATERIA. - Z róŜnych znaczeń słowa „duch" wybieramy to, 
przy którym byt duchowy to byt wewnętrznie, istotowo niezaleŜny od materii. W 
pełni duchem jest - jak juŜ widzieliśmy - Bóg, niezaleŜny w swym bycie zarówno 
od materii pierwszej, jak i wszelkiej cielesności. Duchowość moŜemy teŜ 
przypisać duszy ludzkiej ze względu na to, Ŝe w niektórych przynajmniej swych 
czynnościach i własnościach przejawia wewnętrzną, istotową niezaleŜność od 
tego, co cielesne, od organów zmysłowych czy fizycznej przyczy-nowości. 

JeŜeli przez materię rozumiemy ciało lub zbiór ciał, a więc coś przestrzennie 
rozciągłego, fizykalnie jakiegoś, to moŜemy postawić tezę: 

(T) Materia nie stanowi dostatecznej racji istnienia i działania duszy ludzkiej. 
Przypuśćmy dla dowodu, Ŝe prawdziwa jest negacja (T), a więc jest tak, Ŝe 

kombinacja własności aktualnie istniejących ciał w wyniku ich działania (w od-
powiednich okolicznościach i przez odpowiednio długi czas) spowoduje zaist-
nienie przynajmniej jednej własności niecielesnej. Uznanie jednak tego twier-
dzenia w konsekwencji prowadzi do uznania dwóch innych: (a) przyczyna moŜe 
wywołać skutek, którego aktualnie nie posiada (gdyŜ materia - przyczyna włas-
ności niecielesnej - nie jest aktualnie niecielesna), (b) przyczyna moŜe (przy-
najmniej) współwywołać skutek, którego potencjalnie nie posiada (gdyŜ materia 
- przyczyna własności niecielesnej - nie moŜe mieć potencjalnej dyspozycji do 
stania się czymś lub do wywołania czegoś, co jest istotnie niecielesne). Tym-
czasem oba te twierdzenia nie są do utrzymania. 

Przyczyna (tzn. byt będący przyczyną) nie moŜe wywołać skutku, którego 
aktualnie nie posiada. To istnieje realnie, co istnieje aktualnie lub jest wyzna-
czone przez to, co istnieje aktualnie. Wszystko, co nie istnieje aktualnie, jest w 
takim stosunku do istnienia aktualnego, jak niebyt do bytu. Nie jest tym 
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samym moŜność nauczenia się języka chińskiego i operowanie tym językiem. 
przypominamy tu zasady niesprzeczności i racji dostatecznej. JeŜeli niebyt 
mógłby sam z siebie przejść w byt, to nie byłoby Ŝadnych warunków czy racji 
odróŜniających nicość od czegoś i nie byłoby potrzeby istnienia czegoś, co 
efektywnie odróŜniałoby coś (byt) od nicości, od niebytu. Stąd materia nie moŜe 
być całkowitą, adekwatną przyczyną zaistnienia (i działania) duszy ludzkiej. 

Czy moŜe jednak materia jest częściową przyczyną duszy ludzkiej ze względu 
na to, Ŝe przynajmniej potencjalnie posiada ów skutek? Tak jak np. kaŜdy z nas 
moŜe stać się częściową współprzyczyną nauczenia się języka chińskiego dzięki 
posiadaniu zasadniczej moŜności nauczenia się tego języka? 

JeŜeli, zgodnie z przyjętym określeniem, istotą ciała (materii) jest przestrzen-
na rozciągłość, fizykalna wymierność lub zmysłowość, to niematerialność naszej 
psychiki okazuje się czymś istotnie róŜnym, radykalnie odmiennym, pozostają-
cym w stosunku sprzeczności do tego, co cielesne (albowiem niematerialność ta 
- jak wiemy - polega na braku rozciągłości przestrzennej, braku jakości 
zmysłowych oraz niewymierności w jednostkach fizykalnych). Nie moŜemy 
przecieŜ przyjąć, Ŝe materia (jako częściowa współprzyczyną) jest w potencji 
czymś istotnie róŜnym i istotnie sprzecznym z samą materią. Gdyby materia była 
w moŜności do tego, co jest z nią istotnie sprzeczne, trzeba by teŜ przyjąć, Ŝe 
wszystko ma w potencji wszystko, Ŝe wszystko moŜe stać się wszystkim. I znów 
negowalibyśmy zasadę racji dostatecznej. Nie byłoby wtedy warunków 
koniecznych bycia tym lub owym, zróŜnicowania między jednym bytem a in-
nym. To, co istotnie materialne, nie moŜe być racją (nawet w sensie współprzy-
czyny, jako podłoŜe moŜnościowe) czegoś istotnie niematerialnego. 

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe w ten sposób neguje się ewolucjonizm. Owszem, ale nie 
ewolucjonizm przyrodniczy, tylko filozoficzny. MoŜna nawet argumentować 
(zresztą dodatkowo, bo hipotetycznie) ewolucjonizmem przyrodniczym przeciw-
ko filozoficznemu. Ten ostatni sprowadza się do twierdzenia, Ŝe to, co nie jest 
aktem (co jest niebytem), moŜe samo przejść w byt, Ŝe - mówiąc bardziej 
potocznie - moŜna sobie i innym dać to, czego się samemu nie posiada. Ewo-
lucjonizm przyrodniczy głosi, Ŝe Ŝycie ciągle się rozwija, wyłaniając coraz to 
nowe formy, w nowy sposób zorganizowane byty. ZauwaŜyć jednak trzeba, Ŝe 
Ŝaden - zwłaszcza istotowo - nowy byt nie znajduje dostatecznej racji swego 
istnienia (a ostatecznie i własnych kwalifikacji) w swoim otoczeniu bytowym 
oraz u swoich bezpośrednich poprzedników. 

Przeciwnicy tezy (T) - materialiści - wysuwają często następującą argumen-
tację. Nauki szczegółowe wykazują, iŜ był czas, kiedy nie istniały byty oŜywio-
ne, byty świadome, byty myślące. Psychika ludzka wystąpiła dopiero na pewnym 
etapie rozwoju materii i jest od niej wielorako uzaleŜniona. Materia ewolu- 
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ująć przybiera najrozmaitsze własności, a w pewnych wypadkach moŜe nawet 
myśleć. Myślenie powstało jako pewien sposób reagowania ciał Ŝywych na 
rzeczywistość je otaczającą, sposób ukształtowany w procesie pracy i współpra-
cy, która doprowadziła do wytworzenia więzi społecznej, pierwotnie ugruntowa-
nej juŜ w ustroju biologicznym człowieka. 

Wiadomo, Ŝe nie zawsze to, co wyprzedza czasowo coś innego, bywa przy-
czyną tego, co jest wyprzedzane. Wprawdzie istnienie stałego związku czasowe-
go między A i B (takiego, Ŝe ilekroć występuje A, to po nim następuje B) moŜe z 
pewnym prawdopodobieństwem nasunąć przypuszczenie o zachodzeniu związku 
przyczynowego między A i B, lecz tylko wtedy, gdy sama natura A i B dopuszcza 
taki związek. Tymczasem, jak widzieliśmy, w naszym wypadku natura materii 
oraz natura duszy ludzkiej wykluczają zachodzenie tego rodzaju związku. 
Twierdzenie, Ŝe zmiany ilościowe materii wywołują skok jakościowy, wywołują 
zaistnienie niematerialnej własności lub czynności materii, jest wyraźnie 
sprzeczne z zasadą racji dostatecznej. Poza tym jest co najwyŜej ogólnikowym (i 
hipotetycznym) opisem faktu, a nie wyjaśnieniem. Twierdzenie to mówi o tym, 
jak się coś (przypuszczalnie!) dokonało, a nie mówi, dlaczego. Wydaje się przy 
tym, Ŝe praca nie moŜe być przyczyną zaistnienia myślenia. JeŜeli praca jest 
czynnością kierowaną myśleniem, to wtedy myślenie poprzedza pracę, nie moŜe 
więc być jej skutkiem. Jeśli praca nie jest czynnością kierowaną myśleniem, to 
argument polegałby na dowolnym przecieŜ twierdzeniu, Ŝe odpowiednio 
długotrwałe wykonywanie czynności niemyślowych wywołuje zaistnienie 
czynności myślowych. Trzeciej moŜliwości nie ma. 

Wysuwa się jeszcze inny argument, którego istotnej treści moŜna nadać taką 
postać: zanik Ŝycia psychicznego określonego osobnika w chwili śmierci jego 
organizmu świadczy o zaleŜności psychiki od ciała. 

Dwustronna zaleŜność duszy ludzkiej i ciała ludzkiego jest czymś dobrze nam 
znanym. Jest to jednak (częściowa zresztą) zaleŜność w działaniu, która wobec 
wskazanej zasadniczej, istotowej róŜnicy duszy i ciała nie pozwala na uznanie 
tezy o zaleŜności duszy od ciała w powstawaniu i istnieniu. W chwili śmierci 
organizmu człowieka nie tylko zanika empirycznie (dla zewnętrznego 
obserwatora!) Ŝycie psychiczne, ale następuje teŜ rozkład ciała. Rozkłada się 
bodaj cały człowiek jako jedność psychofizyczna. I nie ma tu podstaw do twier-
dzenia, Ŝe to właśnie ciało jest zasadą organizującą byt człowieka. Zwłaszcza Ŝe - 
jak stwierdza psychofizjologia - nie tylko zmiany w ciele powodują zmiany w 
ujawniającym się nam działaniu duszy, ale i dusza ludzka na drodze samego 
oddziaływania psychicznego moŜe narzucić swemu ciału stan doprowadzający 
nawet do śmierci. Z czym mamy niewątpliwie do czynienia, to z odmiennością 
kwalifikacji i struktury oraz z współzaleŜnością działania duszy i ciała. 
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Stanowiska głoszącego genetyczną i istotową zaleŜność psychiki ludzkiej od 
materii nie uratuje ani przyjmowanie np. dwu rodzajów materii (mianowicie 
myślącej i niemyślącej), ani tzw. fizjologiczna czy neurologiczna interpretacja 
czynności psychicznych. Nie moŜna odrzucić bezpośrednich danych na korzyść 
hipotetycznych konstrukcji. 

34 04. CEL OSTATECZNY I NIEŚMIERTELNOŚĆ CZŁOWIEKA. - Naturalną 
manifestacją istniejącej natury, kaŜdego bytu, jest działanie. KaŜdy byt działa 
celowo i proporcjonalnie do swej natury. Stąd cel działania jest teŜ celem natury. 

W sobie właściwym działaniu byt realizuje siebie, ujawnia bytowo siebie. 
Wiemy juŜ, Ŝe ostateczna racja istnienia, Absolut, w sobie samym znajduje wzór 
kwalifikacji tego, co stwarza. Dlatego działając według swojej natury, kaŜdy byt 
działa według woli BoŜej, upodabnia się na swój sposób i swoją miarę do wzoru 
BoŜego. Im bardziej w swym działaniu jest sobą (tzn. działa zgodnie z własną 
istotą, z tym, czym jest), tym bliŜszy jest Bogu (w ramach dopuszczalnych przez 
to, czym jest). W tym sensie moŜna powiedzieć, Ŝe ostatecznym, naturalnym 
celem wszystkich bytów jest Absolut. 

Odnosi się to równieŜ do człowieka i modyfikuje się w nim odpowiednio do 
jego natury. Człowiek jest osobą. Intelektem i wolą poznaje oraz wybiera dobra, 
nadaje kierunek swojemu działaniu. Ceną wolności, którą płaci, jest ryzyko 
błędu: człowiek moŜe źle poznać i źle wybrać. Biorąc pozór za fakt i zło za 
dobro człowiek działa wbrew swojej naturze przedmiotu poznającego i poŜąda-
jącego tego, co dobre. Stąd płynie potrzeba ciągłej samokontroli postępowania 
ludzkiego, badania jego zgodności z naturą ludzką. To, co nazywamy ogólno-
ludzkimi tendencjami poznawczymi, stanowi naturalną inklinację, której działa-
nie osłabia moŜliwe skutki ułomności, ograniczoności naszego intelektu i naszej 
woli. Inklinacja ta podmiotowo przejawia się jako ciekawość poznawcza, bezin-
teresowne zainteresowanie, przeŜywana teŜ bywa jako obowiązek czy powin-
ność. Z tego punktu widzenia poznanie natury i celu rzeczy, uprawianie filozofii 
jest dla człowieka czymś koniecznym (zob. teŜ § 1). 

JeŜeli tym, co wyróŜnia człowieka wśród bytów, jest jego intelekt i wola, to w 
analizie ich działania moŜemy znaleźć to, co stanowi naturalny cel ludzkiego 
działania. Kresem czynności woli - w myśl naszych poprzednich ustaleń - byłby 
kontakt z pełnią nieutracalnego dobra. Jedynie taka sytuacja dawałaby całkowite, 
proporcjonalne do natury zadowolenie, dawałaby szczęście na miarę ludzkiej 
woli. Jednak taki kontakt jest uwarunkowany przez uzyskanie niepowątpiewalne-
go poznania pełni dobra, najwyŜszej wartości. Wola naturalnie musi poŜądać 
takiego dobra i do niego „przylgnąć", skoro tylko ono jej zostanie przedstawione 
przez nasze poznanie. Przeto istotną sprawą jest uzyskanie odpowiedniego po-
znania. Na co dzień, w praktyce Ŝyciowej intelekt dostarcza nam jedynie (nie 
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zawsze przy tym pewnego) poznania dóbr cząstkowych, utracalnych. Stąd wola 
nie znajduje ostatecznego kresu swego poŜądania, waha się i ciągle gotowa jest 
poŜądać nowych dóbr i zmierzać do nowych celów. Szczęście zapewnić moŜe 
niepowątpiewalne poznanie pełnego, nieutracalnego dobra. Takim pełnym, nie-
utracalnym dobrem, które całkowicie zaspokoiłoby nasze naturalne dąŜności i 
stanowiło ostateczny kres poznania i poŜądania ludzkiego, nie moŜe być Ŝaden 
byt przygodny, Ŝadne ciało (czy jego jakaś własność), a nawet Ŝadna osoba 
ludzka. Wymagane warunki spełnia jedynie osobowy byt absolutny, Bóg. 

Jest chyba rzeczą jasną, Ŝe człowiek w swoim naturalnym, śmiercią kończą-
cym się Ŝyciu nie moŜe dotrzeć bezpośrednio poznawczo do Boga i ująć Go 
wprost jako pełni dobra. Zresztą znamy ograniczenia i niedoskonałości natural-
nego, filozoficznego poznania Boga przez człowieka. Czy wobec tego człowiek 
jest bytem, który nie moŜe osiągnąć swego naturalnego celu? 

Wydaje się, Ŝe warunkiem koniecznym realizacji celu ostatecznego człowieka 
jest nieśmiertelność (przynajmniej) jego intelektu i woli, jest nieśmiertelność 
duszy ludzkiej. Gdyby ze śmiercią zachodził kres bytowości człowieka, nie 
istniałaby jakakolwiek moŜliwość naturalnego osiągnięcia jego (indywidualnego) 
celu ostatecznego, osiągnięcia szczęścia. 

Podamy tutaj niektóre argumenty za nieśmiertelnością duszy ludzkiej. Argu-
menty te starają się wykazać, Ŝe w chwili śmierci (chodzi o to, co się nazywa 
śmiercią biologiczną) nie ginie cały człowiek, Ŝe dusza ludzka zachowuje swe 
istnienie. 

Po pierwsze, gdyby dusza ludzka ginęła wraz z ciałem, nie realizowałaby 
swoich naturalnych tendencji. Tymczasem dusza ludzka jest nastawiona na 
osiągnięcie wartości absolutnych (prawdy, dobra, piękna, świętości) i z natury 
swojej dąŜy do celów przekraczających to, co doczesne. W słuŜbie wartościom 
absolutnym człowiek ponosi ofiary. W walce o ich realizację jest nawet gotów 
niekiedy ponieść śmierć. Gdyby nie miał ontycznej szansy dotarcia do tych 
wartości i realizacji swego naturalnego celu - traciłaby sens jego działalność i 
cała jego kultura. Byt ludzki byłby czymś nieracjonalnym, wewnętrznie „fał-
szywym", jakby pękniętym, gdyŜ z natury swej nastawionym na to, co jest mu 
zasadniczo niedostępne160. 

160
 W argumencie tym nie chodzi o stwierdzenie, czego ludzie najczęściej pragną lub czemu 

ofiarnie słuŜą. Chodzi tu o to, Ŝe pewne dane wskazują na naturalność tych tendencji, Ŝe z natury 
intelektu i woli ludzkiej płynie nastawienie człowieka na to, co absolutne i w tym Ŝyciu niedostęp-
ne. To tłumaczy faktyczny niepokój i nienasycenie człowieka, który bezpośrednio styka się jedynie 
z czymś nieadekwatnym do jego potrzeb. Tu nie idzie o zaspokojenie subiektywnych pragnień, lecz 
o zanegowanie - na podstawie zasady racji dostatecznej - bytowego nonsensu. Nie moŜe być tak, 
Ŝeby jakiś byt z natury swej dąŜył do czegoś, co z natury tego bytu jest dla niego zasadniczo 
niedostępne! 



Po drugie, dusza ludzka nie zawiera w swej strukturze racji swego kresu. 
Mówili śmy juŜ o tym, Ŝe dusza ludzka spełnia pewne funkcje co do swej natury 
nie związane z cielesnością. Poza tym jest ona (przynajmniej w swym „ja", 
stanowiącym o jej niepowtarzalnej indywidualności) niezmienna i pojedyncza 
(niezłoŜona). Nie ma więc w niej nic takiego, co by mogło ulec rozkładowi, 
rozbiciu, i moŜe ona bytować niezaleŜnie od ciała161. 

Utrata bytu przez całego człowieka byłaby przemianą substancjalną. Jak 
wiemy, warunkiem przemiany substancjalnej jest złoŜenie tego, co się przemie-
nia, z materii pierwszej i formy substancjalnej. Forma substancjalna jest tym, co 
określa dany byt i sprawia, Ŝe on nadaje się do istnienia. Materia pierwsza jest 
moŜnością przybierania nowych kwalifikacji i utraty posiadanej aktualnie formy 
substancjalnej. Śmierć człowieka polega - w myśl przyjętej teorii hyle-morfizmu 
- na oddzieleniu w nim materii pierwszej i formy substancjalnej. Powoduje to 
nową bytową organizację ciała. PoniewaŜ jednak w tym wypadku forma 
substancjalna (dusza) posiada zespół własnych, wewnętrznie od materii 
pierwszej (i ciała) niezaleŜnych dyspozycji i czynności (ma naturę duchową), 
zachowuje nadal raz otrzymane istnienie. Zwłaszcza Ŝe jako forma jest tym, co 
nadaje się do istnienia. 

Ten nowy sposób bytowania duszy ludzkiej jest czymś dla niej nienatural-
nym, skoro z natury swojej ma być formą substancjalną określonego ciała. 
Dlatego dusza odłączona przez śmierć od ciała naturalnie dąŜy do ponownego 
wcielenia. Stąd „zmartwychwstanie ciał" jest (filozoficznie rzecz biorąc) co 
najmniej prawdopodobne. W ten sposób dochodzimy do dalszego paradoksu (ale 
przecieŜ nie sprzeczności!) bytu ludzkiego. 

Ludzie nie zawsze świadomi są potrzeby i istnienia ostatecznego celu oraz 
warunków uzyskania szczęścia. Niekiedy są skłonni przeczyć istnieniu ostatecz-
nego celu czy moŜliwości osiągnięcia szczęśliwości, osiągnięcia stanu pełnego i 
nieutracalnego zadowolenia z całokształtu Ŝycia, pełnego i nieutracalnego 
zaspokojenia swoich potrzeb i dąŜności. Z róŜnych powodów zmieniają swoje 
poglądy na ten temat oraz swoje cele. Kiedy jednak chcemy, aby nasze Ŝycie 
stanowiło uporządkowaną, sensowną, nieprzypadkową całość, musimy dokonać 
wyboru zasady porządkującej lub uświadomić sobie istnienie naturalnego celu 
Ŝycia człowieka. 

161
 Nie jest to stwierdzenie tylko moŜliwości, skoro jedne dane empiryczne (rozkład ciała przy 

danym w obserwacji zewnętrznej zaniku Ŝycia psychicznego) sugerują wprost rolę duszy jako za-
sady Ŝycia ciała, a inne dane (mianowicie natura działania intelektu i woli) wskazują jednoznacznie 
na istnienie funkcji duszy genetycznie i strukturalnie niezaleŜnych od ciała. 



R o z d z i a ł    VII 

DOBRO I POWINNO ŚĆ 

§ 35. DOBRO A BYT 

35 00. „Dobro" moŜe być pojęciem empirycznym, urobionym na 
podstawie bezpośrednich danych przeŜycia czy percepcji wartości 
(moralnej czy innej) lub powinności, albo pojęciem teoretycznym, 
wprowadzonym np. na terenie filozofii bytu. W metafizyce operuje 
się pojęciami dobra w sensie transcendentalnym, fizycznym i mo-
ralnym i ustala się relacje między dobrem a bytem. 

35 01. OPIS, OCENA, NORMA. - Wśród rozmaitych sensownych wypowiedzi 
ludzkich dotyczących świata oraz naszego w nim zachowania się wyróŜnić 
moŜemy przynajmniej trzy typy wypowiedzi. Wypowiedzi pierwszego typu 
stwierdzają zachodzenie lub niezachodzenie jakichś stanów rzeczy, dotyczą 
istnienia i kwalifikacji przedmiotów, ujmują związki między nimi. Mamy tu do 
czynienia z o p i s e m, ze zdaniami opisującymi czy opisowymi. Mogą one mieć 
postać zdań kategorycznych (np.: kaŜde S jest P) lub zdań warunkowych (np.: 
jeśli p, to q). Druga grupa wypowiedzi ustosunkowuje się do swego przedmiotu 
jako do czegoś wartościowego lub pozbawionego wartości, dokonuje o c e n y .  
Wśród zdań oceniających naleŜy wyróŜnić dwie podgrupy, zaleŜnie od tego, czy 
zdania te zawierają (wyraŜają) oceny prakseologiczne czy oceny aksjologiczne. 
W wypadku oceny prakseologicznej ceni się coś ze względu na jakiś cel. 
Prakseologicznie rozumiana ocena „x jest dobre" sprowadza się logicznie do zdań 
typu „jeśli chcesz zrealizować y, to musisz zrealizować x" lub „realizacja x-a 
warunkuje (ułatwia, umoŜliwia) realizację y-a". Natomiast ocena aksjologiczna 
(np.: y jest piękne) w intencji swej przypisuje swemu przedmiotowi pewną 
wartość niezaleŜnie od takich czy innych celów oraz nastawień jakie- 

239 



gokolwiek podmiotu (między innymi podmiotu wydającego tę ocenę), oprócz 
oczywiście nastawienia na to, aby odczytać obiektywnie przysługującą przed-
miotowi wartość. Wreszcie trzecia grupa wypowiedzi, mianowicie wypowiedzi 
normatywne - n o r m y  (np. „naleŜy czynić dobro" lub „a winien uczynić P") 
- formułują pewne powinności, głoszą zachodzenie jakichś obowiązków lub 
zobowiązań. Niekiedy normy przybierają językowo postać rozkazów, co nie 
znaczy jeszcze, Ŝe kaŜda wypowiedź rozkazująca jest wypowiedzią normatywną. 

Oceny prakseologiczne okazują się tylko odmianą zdań opisowych (mianowi-
cie odmianą ustalającą relacje przyczynowe, celowo-sprawcze, związane z dzia-
łalnością człowieka). Czy to samo moŜna powiedzieć o ocenach aksjologicznych, 
z tej racji, Ŝe one stwierdzają wartościowość danego przedmiotu, występowanie i 
charakter jakiejś wartości? Czy równieŜ i normy moŜna zaliczyć do wypowiedzi 
opisowych z tego powodu, iŜ one (a przynajmniej niektóre z nich) nic nie 
ustanawiają, lecz jedynie stwierdzają zachodzenie i charakter powinności? JeŜeli 
bowiem powinność jest pewną obiektywną kwalifikacją jakichś przedmiotów czy 
stanów rzeczy, to ona zachodzi lub nie (coś obowiązuje lub nie obowiązuje w 
jakimś ustalonym sensie) - i wtedy moŜna mówić o prawdziwości lub 
fałszywości norm162. 

Rysują się przed nami dwie moŜliwości. JeŜeli okaŜe się, Ŝe oceny i normy 
formułują czy wyraŜają poznanie dotyczące wartości i powinności, to będziemy 
mieli do czynienia z w i e d zą  o wartościach i powinnościach. Ostatecznie 
wiedza taka musi opierać się na jakimś bezpośrednim, doświadczalnym kontak-
cie poznawczym z tym, co wartościowe, i z tym, co obowiązujące i co zobo-
wiązane. Jeśli natomiast okaŜe się, Ŝe aksjologiczne oceny i normy nie mają 
charakteru poznawczego i są wyznaczone przez czynniki czy momenty wolityw-
no-emocjonalne, wtedy - ściśle rzecz biorąc - Ŝadna wiedza nie mogłaby 
usprawiedliwiać ocen i norm. Moglibyśmy tylko badać, jak i (ewentualnie) 
dlaczego ludzie oceniają i liczą się z normami. Wartości i normy byłyby czymś 
konstytuowanym (tworzonym) w ramach naszych wolitywno-emocjonalnych 
czynności. Ale i wtedy naleŜy stwierdzić zachodzenie funkcjonalnego związku i 
ścisłej odpowiedniości między czynnościami poznawczymi a czynnościami 
poŜądawczymi (dąŜeniowymi) człowieka. Wola z natury swej idzie za pozna-
niem, wybiera spośród tego, co poznane. Nawet gdyby ustalenie wartości czy 
powinności dokonywało się w ramach jakiegoś aktu woli, to akt ten - w myśl 
rezultatów wyŜej przeprowadzonej analizy - musi wyjść od tego, Ŝe rozmaite 
byty poznane przez podmiot aktu woli jawią się jako tak czy inaczej ukwalifi-
kowane. Dalszą jest sprawą, czy traktowanie czegoś jako dobra jest oceną prak-
seologiczną czy oceną aksjologiczną. W kaŜdym razie, jeśli nawet wola formal- 

162
 Tak np. J. Kalinowski. 
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nie ocenia, odpowiedniego materiału motywującego tę ocenę dostarcza jej intelekt, 
ujawniający następstwa danego czynu, skuteczność określonego środka, 
charakter bytowy ocenianego dobra. Byłby wtedy rozziew logiczny między 
opisem, oceną a normą, nie byłoby jednak takiego rozziewu wewnątrz działają-
cego bytu, w jego naturze163. 

35 02. CZY BYT JEST DOBRY? - Na terenie metafizyki moŜna mówić o do-
broci bytu co najmniej z dwu względów. Po pierwsze, ze względu na stosunek 
bytu jako takiego do podmiotu poŜądającego (do woli jako takiej). Po drugie, ze 
względu na charakter działania bytu. 

KaŜdy byt - jako określona treść istniejąca - z racji swojej bytowości nadaje 
się do tego, aby był poŜądany, aby był przedmiotem woli. W bycie (ujętym 
transcendentalnie) nie znajdujemy takiego elementu czy momentu, który nie 
mógłby być poŜądany. Poza tym byt jest warunkiem koniecznym wszelkiego 
dobra przynajmniej w tym sensie, Ŝe aby coś było dobre lub poŜądane, musi 
istnieć jakaś określona treść, jakiś byt. Jako sam w sobie poŜądalny warunek 
wszelkiego dobra, kaŜdy byt jest dobry. Jest to transcendentalne pojmowanie 
dobra164. 

Z metafizyki działania wiemy, Ŝe 1) kaŜdy byt działa do jakiegoś celu, 2) 
kaŜdy byt działa proporcjonalnie do swej natury. Cel działania jest zgodny z 
naturą przedmiotu działającego. Inaczej bowiem przedmiot działający, działając 
niezgodnie z własną naturą, nie byłby sobą. Celem (kresem) działania moŜe być 
tylko coś określonego, moŜe być byt (aktualny lub dający się zaktualizować). Ów 
cel jest czymś, do czego byt działający zmierza, czego (świadomie lub 
nieświadomie) poŜąda. Przez „dobro" najszerzej rozumiemy „to, co jest 
przedmiotem (świadomego lub nieświadomego) poŜądania, dąŜenia". MoŜemy 
dalej zauwaŜyć, Ŝe byt w działaniu dąŜy do odpowiedniej manifestacji swej 
natury, do realizacji swej moŜności działania. Wprowadzamy nowe pojęcie 
dobra. Dobro jest to zgodność działania (celu działania) z naturą bytu działa-
jącego. Tak pojęte dobro polega właściwie na realizacji potencjalnosci danego 
bytu. Jest to   d o b r o     f i z y c z n  e165. 

163
 Według tomizmu sfera poŜądawcza jest ściśle związana ze sferą poznawczą: recepcja bytu 

(jego formy) wywołuje proporcjonalną inklinację, odniesienie. Inklinacja ta inaczej przejawia się w 
poznaniu, inaczej w poŜądaniu: w pierwszym polega na intencyjnym skierowaniu się do przedmiotu, 
w drugim polega na aktywnym poruszeniu uczuć lub woli. W pierwszym chodzi o osiągnięcie 
prawdy o bycie, w drugim o trafne (słuszne) uchwycenie dobra bytu i odpowiednią (właściwą) 
odpowiedź czynem na to dobro. 

164
 Do innego, równieŜ transcendentalnego pojęcia dobra dojść moŜna rozwaŜając stosunek 

między Bogiem a kaŜdym innym bytem. 
 165

 Z grec. φύσις = natura. 
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Przebieg działania bytu inaczej wygląda w wypadku działania kierowanego 
intelektem, a inaczej w wypadku działania pozbawionego takiego kierownictwa. 
Cele realizowane przez osoby ludzkie są - zgodnie z naturą tych bytów -
wybierane (niekiedy przynajmniej) świadomie przez wole na podstawie pozna-
nia, znajomości dóbr. Mówiliśmy juŜ wyŜej, Ŝe poznanie ludzkie bywa niepewne, 
a dobra, z którymi człowiek miewa do czynienia, są cząstkowe i utracalne. W 
następstwie tego mogą - wydaje się - zaistnieć sytuacje paradoksalne: człowiek w 
ramach przysługujących mu usprawnień i naturalnych tendencji moŜe działać 
przeciwko sobie samemu. Stąd teŜ - zgodnie z warunkami i prawidłowościami 
swego bytu - osoba ludzka musi wciąŜ sprawdzać trafność poznania i słuszność 
wyboru (i sposobu realizacji) dóbr. 

D o b r o  m o r a l n e  moŜna określić jako zgodność działania ludzkiego 
(tzn. świadomego i dobrowolnego) z naturą ludzką. Tak określone dobro moralne 
jest szczególnym przypadkiem dobra fizycznego (zob. teŜ 14 01, 14 02). 

§ 36. NACZELNA ZASADA POSTĘPOWANIA. SUMIENIE  

36 00. Z konkretnie danym dobrem - jako przedmiotem przeŜycia 
moralnego czy percepcji moralności czegoś - nieodłącznie jest 
związany moment powinności, obowiązywalności. W przeŜyciu 
moralnym zawarty jest apel do podmiotu tego przeŜycia o realizację 
(w szczególnym wypadku: zachowanie) dobra, o postępowanie 
moralnie dobre. Trzeba jednak bliŜej rozpatrzyć warunki i sposób 
obowiązywania powinności moralnej. 

36 01. PIERWSZA ZASADA POSTĘPOWANIA. - Działanie ludzkie (tzn. świadome 
i wolne) moŜe być postępowaniem lub wytwarzaniem. Postępowanie to dokony-
wanie wyboru, podejmowanie decyzji, ich realizacja, to sprawianie czynów. 
Podlega ono kwalifikacji moralnej. Odpowiednio sam podmiot i spełniacz postę-
powania (osoba ludzka) nabiera pewnych kwalifikacji moralnych. Wytwarzanie 
to sprawianie zewnętrznych skutków. Ta sama czynność moŜe być rozwaŜana z 
jednej strony jako postępowanie moralnie kwalifikowalne, z drugiej jako 
wytwarzanie, kwalifikowalne ze względu na doskonałość (proporcjonalność w 
stosunku  do  zamierzenia  twórczego)  sprawianego  skutku166.  Zasadniczą 

166
 Zob. K a l i n o w s k i ,  Teoria poznania praktycznego, s. 48 nn. 
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wartością wytwarzania jest doskonałość wytworu, zasadniczą wartością postępo-
wania jest dobroć moralna czynu. 

Mówili śmy juŜ wyŜej, co to jest dobro i zło moralne (zob. teŜ 14 02). JeŜeli 
coś jawi się nam jako dobre, to zarazem jest nam dane jako powinne, jako to, co 
naleŜy (trzeba) realizować. Podobnie to, co jawi się nam jako zło moralne, dane 
jest zarazem jako to, czego nie naleŜy (nie wolno) czynić, czego (realizacji) 
trzeba unikać. Stąd otrzymujemy pierwszą zasadę postępowania, traktowaną 
przez wielu jako naczelny aksjomat etyki: 

(1) Dobro naleŜy czynić, zła naleŜy unikać. 
UwaŜa się, iŜ powyŜsze zdanie jest odpowiednikiem (transpozycją) zasady 

toŜsamości w sferze praktyki167. 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami stwierdzamy, iŜ postępowanie dobre to 

postępowanie kierujące się poznanym dobrem, wybierające i realizujące to, co 
zgodne z naturą działającego (postępującego), co wyznaczone przez jego 
naturalny cel. PoniewaŜ tym, dzięki czemu Jan lub Piotr są ludźmi, co specyfi-
kuje ich człowieczeństwo, jest rozumność (posługiwanie się poznaniem intelek-
tualnym), a nadto naturę ludzką (a więc i to, co jest dobrem człowieka) poznać 
moŜna jedynie za pomocą rozumu, dochodzimy do nowej formuły pierwszej za-
sady postępowania, równowaŜnej poprzedniej: 

(2) NaleŜy postępować zgodnie z rozumem. 
Czyn ludzki, moralnie kwalifikowalny, ukonstytuowany i zdeterminowany 

jest przez wiele czynników. W grę tu wchodzą intencja (tu w znaczeniu: zamiar, 
cel działającego) czynu, jego przedmiot oraz okoliczności działania. One 
współwyznaczają wartość moralną czynu168. 

ChociaŜ znajomość ostatecznego celu człowieka (wyznaczonego przez jego 
naturę) oraz środków prowadzących do jego osiągnięcia pozwoli na sformuło-
wanie zbioru przepisów (norm) postępowania moralnie dobrego, a znajomość 
konkretnych współczynników czynów pozwoli na odpowiednie stosowanie tych 
przepisów w Ŝyciu, to - między innymi - nasuwa się taka trudność. Normy 
moralne dotyczą bytów osobowych, które pod względem swej natury nie są wy-
mienialne, nieodróŜnialne. Jeśli tak, to jak ogólne normy moralne obowiązują 
poszczególne osoby: jednoznacznie, analogicznie czy (jak chce sytuacjonizm) 
całkowicie wieloznacznie? Ze względu na przynaleŜność osób ludzkich do tej 
samej kategorii bytów (rodzajowo-gatunkowej) i tworzenie ścisłych wspólnot 
społecznych naleŜy odrzucić sytuacjonizm. Natomiast wybór między dwoma 

167
 Tak np. Cz. Martyniak. 

 
168  Zob. np. J. A. O e s t e r 1 e, Etyka, Warszawa 1965; T. Ś 1 i p k o, Etyka intencji czy etyka przedmiotu 

aktu? Zagadnienie wewnętrznej moralności aktu ludzkiego w filozofii św. Tomasza, w: Logos i ethos, Kraków 
1971, s. 281-324. 

243 



pierwszymi z wymienionych stanowisk musi być poprzedzony dokładną analizą zagadnienia. 
Formuła (1) moŜe być oczywiście wypełniona rozmaitą treścią - zaleŜnie od tego, jak się 

rozumie dobro czy cel ostateczny człowieka i co się rozpozna w szczegółowych sytuacjach 
jako dobre i obowiązujące. Nie znaczy to jednak, Ŝe zdanie (1) jest pozbawionym znaczenia 
truizmem, jak nie są pozbawionymi znaczenia banałami zasady toŜsamości czy 
niesprzeczności. 

36 02. SUMIENIE. - NaleŜy w działaniu kierować się tym, co rozum poznał jako dobre. 
Trzeba tu wyróŜnić rozmaite funkcje rozumu (poznania intelektualnego). Rozum moŜe być 

nastawiony czysto teoretycznie, na uchwycenie faktycznego stanu rzeczy (rozum teoretyczny), 
moŜe być nastawiony ogólnie praktycznie, na uchwycenie tego, co naleŜy czynić, na dotarcie 
do obiektywnej normy postępowania (rozum praktyczny), moŜe być nastawiony konkretnie 
praktycznie, na uchwycenie tego, co naleŜy czynić w danej sytuacji, na osądzenie moralne 
określonego czynu (sumienie jako szczegółowy akt rozumu praktycznego). W Ŝywym 
postępowaniu, w konkretnej praktyce ostateczną instancją osądzającą i tym samym 
determinującą (lub przynajmniej współdeterminującą) postępowanie jest sumienie - sąd rozumu 
praktycznego169. JednakŜe sumienie moŜe być błędne, konkretny osąd - wskutek niedostatecznej 
(niedokładnej) lub fałszywej wiedzy, pośpiechu lub nieuwagi, nacisku emocji lub 
przyzwyczajenia itp. -moŜe niewłaściwie rozpoznać (ocenić) wartość danego czynu. Człowiek 
z takim „niepokonalnie błędnym" sumieniem jest bytem wewnętrznie niejako pękniętym: uŜywa 
rozumu nierozumnie, postępuje niezgodnie z własną naturą. Jest to jeden z paradoksalnych 
rysów ludzkiego bytowania. Stąd rodzi się potrzeba i obowiązek odpowiedniego usprawniania 
naszego intelektu, odpowiedniego wychowywania i kontrolowania naszego sumienia. I w tej 
dziedzinie potrzebne są trening i kompetencja, niezbędna jest współpraca osób. 

169
  W sprawie koncepcji sumienia zob. (np.) prace J. Woronieckiego i T. Slipki. 



R o z d z i a ł     VIII 

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI FILOZOFICZNE  

§ 37. UWAGI WSTĘPNE 

37 00. Filozofia zasadniczo rozwija się w szkołach. Kierunek filozo-
ficzny to zbiór poglądów lub systemów (niekoniecznie związanych z 
jedną, określoną szkołą) zbliŜonych do siebie treścią tez, proble-
matyką lub metodami (stylem filozofowania). Główne kierunki 
filozofii współczesnej to pozytywizm (w rozmaitych odmianach), 
pragmatyzm i operacjonizm, filozofia analityczna, fenomenologia, 
egzystencjalizm i rozmaite postaci tzw. filozofii Ŝycia, neotomizm 
(spośród kierunków neoscholastycznych), materializm dialektyczny 
(filozofia marksistowska), takŜe neokantyzm i neoheglizm oraz 
filozofia dialogu. 

37 01. NURTY, KIERUNKI, SZKOŁY, STANOWISKA W FILOZOFII. - 
Rozmaitość poglądów filozoficznych, punktów widzenia i teorii nie jest 
bynajmniej przy bliŜszym, rozumiejącym ujęciu czymś absurdalnym i 
poznawczo jałowym. Rozmaitość ta jest następstwem zarówno charakteru 
poruszanej problematyki, jak i właściwości i uwarunkowań ludzkiego 
poznawania. Rozwój filozofii nie jest sprawą gry indywidualnych lub 
zbiorowych gustów, doraźnych interesów czy rezultatem działania 
przypadkowych okoliczności. Uprawiający filozofię łączą się często w zespoły i 
współpracują, chociaŜby przez dyskusje i spory. Pewne poglądy są podobne do 
siebie lub pod jakimś względem się uzupełniają i układają się w pewien ciąg 
rozwojowy. Dzieje filozofii nie są chaosem. 

Podstawową jednostką w społecznym i historycznym rozwoju filozofii była i 
jest - jak się wydaje - s z k o ł a .  Pierwsze szkoły filozoficzne (przynajmniej w 
naszym kręgu kulturowym) powstały w staroŜytnej Grecji. Nie wiadomo, czy 
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Tales załoŜył szkołę w Milecie, na pewno uczynili to Pitagoras i Parmenides w 
Wielkiej Grecji. A później przyszły liczne szkoły uczniów Sokratesa i ich 
następców, wśród nich przede wszystkim Akademia Platona, Likejon Arystotelesa, 
potem Stoa Zenona z Kition i „Ogród" Epikura (wszystkie cztery w Atenach). 
Oczywiście sama wspólność poglądów czy posiadanie uczniów nie stanowi 
jeszcze o zaistnieniu szkoły. W ścisłym sensie nie tworzyli szkoły sofiści greccy, 
nie utworzył jej teŜ Sokrates, znakomity nauczyciel wielu wielkich. 

Ośrodkiem krystalizującym szkołę jest zazwyczaj osobowość i doktryna mistrza 
(bardzo rzadko - mistrzów), a takŜe jakieś przynajmniej minimum „formalizacji" 
związków między mistrzem a uczniami. Bywa tak, iŜ mistrz rzuca jedynie 
program, proponuje metodę, skupia pewną liczbę osób wokół jakiejś myśli czy 
tendencji, a rozwinięcia tego dokonują uczniowie (tak Chry-zyp u stoików). JeŜeli 
myśl mistrza jest zbyt oryginalna albo niejasna lub niejednoznacznie 
sformułowana, uczniowie i kontynuatorzy załoŜyciela szkoły poświęcają uwagę 
przede wszystkim jej interpretacji. MoŜe to doprowadzić do rozbicia czy 
rozgałęzienia szkoły lub nadania jej nowej orientacji. Rozwój szkoły zaleŜy od 
tego, czy mistrz sformułował doktrynę otwartą, niejako prowokującą do 
kontynuacji i uzupełnienia, czy poprzestał tylko na zarysowaniu programu i 
wyznaczeniu drogi jego realizacji, czy dał system tak wszechstronny, wykończony 
i zamknięty, iŜ uczniom pozostały jedynie zabiegi precyzacji lub popularyzacji 
doktryny mistrza. W kaŜdym razie dla jednych szkoła to raczej program i metoda, 
ogólna koncepcja filozofii i filozofowania (tak ma się sprawa, gdy mówimy o 
szkole lwowskiej czy lwowsko-warszawskiej K. Twardowskiego i o szkole 
fenomenologicznej E. Husserla), dla innych - to przede wszystkim określona 
doktryna, uporządkowany zbiór twierdzeń (tak na ogół pojmuje się np. szkołę 
tomistyczną lub szkołę marksistowską w filozofii). 

Do zalet uprawiania filozofii w ramach szkoły naleŜą: zespołowy charakter 
filozofowania, łatwość dyskusji, kontroli i kontynuacji ze względu na wspólną 
aparaturę pojęciową (nie trzeba wciąŜ od nowa się dogadywać), skoncentrowanie 
się na wybranych aspektach. Do niebezpieczeństw naleŜą: zamknięcie się we 
własnej terminologii, przywyknięcie do pewnych schematów analizy i wykładu, 
jednostronne przeakcentowanie wybranych punktów widzenia, komentowanie 
tekstów szkolnych i prowadzenie dyskusji nad nimi zamiast badania samych 
przedmiotów świeŜym niejako okiem i intelektem. Wydaje się jednak, Ŝe zalety co 
najmniej równowaŜą niebezpieczeństwa, które zresztą nie są nieuchronne. 

Niekiedy szkołę rozumie się szerzej jako zespół nauczających, działających 
wspólnie (w jakimś porozumieniu lub przy częściowej przynajmniej wspólnocie 
programu czy metod) w danym czasie i miejscu (w tym sensie mówi się o szkole 
lowańskiej lub o szkole lubelskiej). 
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Nurt filozoficzny to kategoria ogólniejsza od szkoły, charakteryzuje się 
podstawowymi koncepcjami dotyczącymi istoty bądź filozofii, bądź jej przed-
miotu, a takŜe - wtórnie - typem aparatury pojęciowej (terminologii). W filozofii 
europejskiej wyróŜnić moŜna jako główne następujące nurty: platoński, 
arystotelesowski (perypatetycki), naturalistyczny (materialistyczny), krytyczny 
(sceptyczny) oraz irracjonalistyczny. Nurt perypatetycki pod wieloma względami 
zajmuje pozycję pośrednią między platonizmem a naturalizmem. 
W nurcie platońskim moŜna wyróŜnić (pod)nurty neoplatoński i augustyński, w 
perypatetyckim - tomistyczny, suarezjański, awerroistyczny. Nie jest to kla-
syfikacja, są (pod)nurty, które łączą w sobie elementy paru głównych nurtów; i tak 
zarówno bonawenturianizm, jak i szkotyzm moŜna zaliczyć do nurtu augu-
styńskiego, jednak w szkotyzmie jest znacznie więcej elementów arystotele-
sowskich niŜ w bonawenturianizmie, który teŜ nie jest ich pozbawiony. Do 
neoplatonizmu zaliczyć moŜna zarówno heglizm, jak i (jako jego, tzn. neoplato-
nizmu, słabszą postać) teilhardyzm. Wielu za centralny nurt w filozofii europej-
skiej (i pochodnej od niej amerykańskiej) uwaŜa perypatetyzm (arystotelesowską 
filozofię „złotego środka", z pozycji której lepiej moŜna zrozumieć tak plato-nizm, 
jak i naturalizm niŜ z pozycji nurtów skrajnych) i obdarza go mianem „filozofii 
wieczystej" (łac. philosophia perennis); są jednak i tacy, według których ta nazwa 
przysługuje platonizmowi170. Nurt krytyczny - ześrodkowa-ny nie na tym, co 
istnieje, lecz na naszym poznaniu tego, co istnieje, zajmujący pozycję 
metateoretyczną wobec poprzednich - moŜna traktować bądź jako im 
przeciwstawny, bądź jako je uzupełniający. 
Z innego punktu widzenia moŜna wyróŜnić nurty maksymalistyczne i nurty 
minimalistyczne albo nurt traktujący filozofię jako poznanie o charakterze nau-
kowym (racjonalnym) i nurt traktujący filozofię jako światopogląd, ideologię, 
narzędzie działania lub sposób Ŝycia. Niejako w poprzek powyŜej wymienionych 
nurtów przebiega nurt sokratejski, polegający na ześrodkowaniu się na antycznej i 
moralnej problematyce człowieka i jego pozycji w świecie (naleŜą tu: Sokrates, św. 
Augustyn, B. Pascal, J. H. Newman, egzystencjaliści). 
PosłuŜenie się pojęciem nurtu daje jedynie bardzo ogólny, uwzględniający tylko 
niektóre rysy wgląd w rozmaitość i pokrewieństwo kierunków i stanowisk 
filozoficznych. 
 
 
170

 Termin philosophia perennis miał po raz pierwszy wystąpić w pracy A. Steuco De philo-wphia 
perenni (1540), następnie był uŜywany przez Leibniza, a później neoscholastyków. Niektóry termin 
„filozofia wieczysta" odnoszą do pewnego stałego zespołu problemów filozoficznych, stanowiących 
rdzeń filozofii w jej dziejowym rozwoju i nieodłącznych od ludzkiego sposobu sycia. 
 

 



K i e r u n e k  to zbiór poglądów czy systemów podobnych lub zbliŜonych do  
siebie treścią tez, tematyką lub stosowanymi metodami (stylem filozofowania),  
ewentualnie powiązanych genetycznie. Stanowisko to twierdzenie lub zespół twierdzeń  
na określony temat. 

37 02. FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA. - Szeroko pojęta współczesność w filozofii 
naszego kręgu kulturowego obejmuje czas od przełomu XIX i XX w., z tym Ŝe 
okres 1830-1900 to okres, bez którego znajomości trudno zrozumieć obecny stan 
filozofii. MoŜna by wąsko rozumieć współczesność jako czas od zakończenia II 
wojny światowej, jednakŜe ta wojna tylko dla niektórych środowisk i tylko pod 
pewnymi względami stanowiła istotny moment w   rozwoju filozofii. 

Trudno teŜ ogólnie wyznaczyć jakieś podokresy (fazy) współczesności. Dla 
szkół i kierunków filozoficznych uprawianych zwłaszcza w Niemczech istotna 
była data objęcia władzy przez A. Hitlera. Dla fenomenologii waŜne były daty 
1913 i 1916, dla neopozytywizmu daty 1928 i 1935 lub 1936, następnie 1951 itp. 
Dla rozwoju filozofii w Polsce przełomowy był okres 1939-1950. 

Cechą charakterystyczną współczesnej filozofii - zresztą jak całej współczesnej 
kultury umysłowej - jest niezwykłe bogactwo ujęć i orientacji, szybkość przemian, 
lawinowe niemal narastanie piśmiennictwa, wielka liczba i rozmaitość instytucji, 
kongresów, sympozjów itd. WciąŜ podwaŜana, a nawet niekiedy ośmieszana, 
filozofia nadal Ŝyje, rozwija się, prezentuje nowe poglądy i uściśla dawne, 
specjalizuje się i szuka sposobów integracji, przezwycięŜania postępującej 
partykularyzacji wiedzy ludzkiej, zajmuje się sprawami fundamentalnymi i 
doraźnymi, ma dla róŜnych osób i grup odmienne oblicze, róŜną wartość. Jest 
współczynnikiem pewnych mód intelektualnych i artystycznych, pewnych ruchów 
społecznych, politycznych i religijnych. 

Trudno uznać któryś z rozwijanych kierunków filozoficznych za współcześnie 
dominujący. W kaŜdym razie aktualnie występują i działają zarówno maksy-
maliści, jak i minimaliści, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy klasycznej 
koncepcji filozofii, scjentyści i antyscjentyści. W róŜnych szkołach i środowiskach 
prowadzi się spory między racjonalizmem a irracjonalizmem, kosmocen-tryzmem 
czy teocentryzmem a antropocentryzmem, między radykalnie odmiennymi 
koncepcjami człowieka czy koncepcjami poznania. Pewne tematy (jak człowiek 
czy religia) stają się szczególnie Ŝywe, pewne dyscypliny i koncepcje (jak 
cybernetyka czy teoria informacji, semiologia, egzystencjalizm, teilhar-dyzm, 
strukturalizm, hermeneutyka) szczególnie - przynajmniej przez jedno lub dwa 
dziesięciolecia - modne. Często skrajny racjonalizm towarzyszy skrajnemu 
irracjonalizmowi. Paradoksalność bytu ludzkiego przejawia się wyraziście we 
współczesnej kulturze. 

248



PoniŜej zatrzymamy się tylko przy kilku wybranych, szczególnie zaznaczających 
się współcześnie kierunkach i szkołach filozoficznych, mianowicie przy 
neotomizmie, pozytywizmie i niektórych kierunkach do niego zbliŜonych, przy 
materializmie dialektycznym, przy fenomenologii i egzystencjalizmie. Osobno 
omówimy aktualny stan filozofii w Polsce. Wspomnieć tu naleŜałoby jeszcze co 
najmniej o H. Bergsonie i jego kontynuatorach, o B. Crocem i neoheglizmie, o 
pewnych postaciach neokantyzmu171, o A. N. Whiteheadzie i innych filozofach 
brytyjskich i amerykańskich, o personalizmie172, neoaugustynizmie (J. Hes-sen,   
M.   F.   Sciacca,   R.   Guardini),   strukturalizmie173   i   hermeneutyce174, 

171
 Spośród licznych szkół i kierunków neokantowskich zaznaczyły się szczególnie: szkoła 

marburska (głównie H. Cohen, P. Natorp oraz - działający później w USA - E. Cassirer) i szkoła 
badeńska (głównie W. Windelband, H. Rickert, E. Łask). 

172
 „Personalizm" - termin występuje juŜ u teologa protestanckiego F. E. D. Schleiermachera 

(f 1834) - to nazwa dla róŜnych stanowisk filozoficznych podkreślających rolę w bycie, odręb 
ność lub szczególną godność osoby ludzkiej lub bytu osobowego, np. dla poglądów W. Sterna, 
E. Mouniera, tomistów (zwłaszcza J. Maritaina). 
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 RóŜne postaci strukturalizmu - nawiązującego przede wszystkim do strukturalizmu lingwi 

stycznego - prezentują C. Levi-Strauss, M. Foucault, J. Lacan, J. Derrida, takŜe J. Piaget, marksi 
ści L. Althusser i L. Goldmann; wymienić teŜ moŜna m.in. J. Mukafowsky'ego i R. Barthesa. Zob. 
C. L e v i - S t r a u s s ,  Antropologia strukturalna, Warszawa 1970; t e nŜ e ,  Myśl nieoswo- 
jona, Warszawa 1969; G. C h a r b o n i e r ,  Rozmowy z Claude Levi-Straussem, Warszawa 1968; 
M. F o u c a u 1 t, Archeologia wiedzy, Warszawa 1977; J. P i a g e t, Strukturalizm, Warszawa 
1972; Strukturalizm a marksizm (wybór tekstów franc, wstęp T. M. Jaroszewski), Warszawa 1969; 
A. S c h a f f, Szkice o strukturalizmie, Warszawa 1975; artykuły A. B. Stępnia, S. Kamińskiego, 
K. Pomiana i M. A. Krąpca w: „Znak" 23 (1971) nr 5 (203); A. B r o n k, Strukturalizm: moda, 
metoda czy ideologia? RF 20 (1972) 1, 101-118; B. S z y m a ń s k a, Co to jest strukturalizm? 
Kraków 1980; R. R u d z iń s k i ,  Strukturalizm, w: Filozofia wieku dwudziestego, Rzeszów 
1983, s. 325-344. RóŜne odmiany strukturalizmu - jako programu metodologicznego i jako dok 
tryny filozoficznej - zaleŜą m.in. i przede wszystkim od przyjętej koncepcji struktury i jej roli 
w badanej dziedzinie. Pokrewna strukturalizmowi jest filozofia bazująca na ogólnej teorii syste 
mów. Zob.: Ogólna teoria systemów, Warszawa 1976; L. von B e r t a l a n f f y ,  Ogólna teoria 
systemów. Warszawa 1984; E. L a s z 1 o, Systemowy obraz świata, Warszawa 1978; W. S a- 
d o w s k i, Podstawy ogólnej teorii systemów. Analiza logiczno-metodologiczna, Warszawa 1978. 

174
 Hermeneutyka z umiejętności interpretacji tekstów (zwłaszcza dawnych, o ukrytym znacze 

niu, symbolicznych) oraz faktów kulturowych, wytworów ducha, stała się bądź programem meto 
dologicznym w humanistyce, filozofii i teologii, bądź doktryną filozoficzną. RóŜne postaci herme 
neutyki lub nawiązania do niej prezentują: W. Dilthey, M. Heidegger, H. G. Gadamer, P. Ricoeur 
oraz (m.in) K. O. Apel, J. Habermas, E. Betti (mamy więc tu fenomenologów, egzystencjalistów, 
przedstawicieli szkoły frankfurckiej). Zob. A. B r o n k, Rozumienie - dzieje -język. Filozoficzna 
hermeneutyka H. G. Gadamera, Lublin 1982, 19882; M. J. S i e m e k, Marksizm a tradycja her- 
meneutyczna, w: t e nŜ e ,  Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, Warszawa 1982, s. 76-103; 
E. K o b y l i ń s k  a, Hermeneutyczna wizja kultury, Warszawa-Poznań 1985. W języku polskim 
dostępne są: P. R i c o e u r, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1975; 
M. P h i 1 i b e r t, Paul Ricoeur, czyli wolność na miarę nadziei (Szkic o twórczości i wybór 
tekstów), Warszawa 1976; P. R i c o e u r, Filozofia osoby, Kraków 1992; H. G. G a d a m e r, 
Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Warszawa 1979; t e nŜ e ,  Prawda i metoda, Kraków 1993; 
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Ŝe istota tomizmu nie sprowadza się do akceptacji definitywnie ustalonego 
zbioru tez, lecz polega - przede wszystkim - na zajęciu pewnej, ogólnej postawy 
filozoficznej, na przyjęciu koncepcji filozofii, jej przedmiotu, zadań, metod, 
wartości oraz na posługiwaniu się określonym typem aparatury pojęciowej i -
raczej wtórnie - nawiązywaniu do (szerokiej zresztą) tradycji nurtu perypatetyc-
kiego, nurtu pod wieloma względami pośredniego między naturalizmem a plato-
nizmem. Zasadnicze dla tomizmu jest akcentowanie centralnej i fundamentalnej 
roli w filozofii teorii bytu (metafizyki), a w niej samej koncepcji bytu jako bytu, 
bytu transcendentalnie i analogicznie wziętego (zob. wyŜej, § 28). 

We współczesnym tomizmie dyskusje i rozbieŜności dotyczą spraw nieraz 
podstawowych, np. sposobu poznawania istnienia, sposobu formowania i charak-
teru metafizycznego pojęcia bytu (abstrakcja czy separacja), stosunku między 
metafizyką a teorią poznania, stosunku między filozofią a naukami szczegóło-
wymi, liczby i charakteru argumentów tezy „Bóg istnieje", zagadnienia bytu 
czysto intencjonalnego itd. Za kryterium przynaleŜności do tomizmu (w sensie 
warunku koniecznego, nie dostatecznego) uwaŜać moŜna - między innymi -
uznanie: realizmu, pluralizmu i racjonalizmu metafizycznego, realnej róŜnicy 
między istotą a istnieniem w bycie niekoniecznym, hylemorficznej jedności 
człowieka, łączności wartości z bytem, a takŜe posługiwanie się schematem akt-
moŜność w opisie i wyjaśnieniu złoŜoności bytów, przyjmowanie percepcji 
czysto intelektualnej (intelekcji) - podstawy i źródła wiedzy o pierwszych 
zasadach bytu, poznania, postępowania i wytwarzania - i związanej z nią wiedzy 
koniecznościowej, przyjmowanie moŜliwości intelektualnego poznania istnienia i 
charakteru ostatecznej racji bytu (osobowego Absolutu), opowiadanie się za 
umiarkowanym realizmem pojęciowym oraz personalizmem. W problematyce 
teoriopoznawczej tomizm jej antyimmanentyzmem, antysensualizmem, 
antynominalizmem i antykonceptualizmem, antyrelatywizmem i antysceptycyz-
mem, antyscjentyzmem i antypragmatyzmem, przyjmuje klasyczną definicję 
prawdy i oczywistość przedmiotową jako kryterium prawdy. 

Tomizm uprawiany w ramach (neo)scholastyki przyjmuje pewien styl analiz i 
wykładu; uprawiany w ramach kultury chrześcijańskiej (światopoglądu chrze-
ścijańskiego) inspirowany jest określoną tematyką religijno-teologiczną i przyj-
muje tzw. negatywną regułę wiary (unika niezgodności z obowiązującą wykład-
nią dogmatów religijnych) oraz pełni faktycznie rozmaite funkcje usługowe. 
(Obok filozofii tomistycznej istnieje teologia tomistyczna). JednakŜe nic nie stoi 

innych prac w języku polskim (ra.in. i głównie M. A. Krąpca, M. Gogacza, B. Bejzego, Z. Zdy-
bickiej, A. B. Stępnia, J. Herbuta, takŜe P. Chojnackiego, K. Kłósaka, z tłumaczeń - Piepera, 
Mascalla, van Melsena). Zob. teŜ: J. A. W e i s h e i p 1, Tomasz z. Akwinu. śycie, myśl i dzieło, 
Poznań 1985; S. K o w a l c z y k ,  Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin 1992. 
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na przeszkodzie, aŜeby tomizm jako filozofię uprawiać nie w sposób scholas-
tyczny i nie w powiązaniu z określonym światopoglądem czy ideologią. PrzecieŜ 
to właśnie Tomasz z Akwinu jest klasykiem wyraźnego rozróŜniania między 
wiedzą a wiarą, filozofią a teologią. 

38 02. FAZY ROZWOJU TOMIZMU. - Jak sądzą niektórzy historycy, Tomasz z 
Akwinu miał świadomość oryginalności i odrębności swojej koncepcji bytu 
(zasadniczej sprawy w jego systemie filozoficznym), jednakŜe juŜ u jego bez-
pośrednich uczniów i następców (np. u Idziego Rzymianina) nie została ona 
adekwatnie ujęta i przekazana. Z punktu widzenia egzystencjalnej (gilsonow-
skiej) interpretacji tomizmu dzieje filozofii tomistycznej to przewaŜnie dzieje 
odchodzenia od autentycznej myśli Akwinaty. NajbliŜszy mu był bodaj Tomasz 
Sutton, pod pewnymi względami Franciszek de Sylwestris z Ferrary, lecz szkoła 
tomistyczna szła po linii esencjalizujących komentarzy Kapreola, Kajetana i in-
nych. Odnowienia, lecz zarazem zniekształcenia tomizmu dokonał - nie bez 
wpływu myśli Dunsa Szkota - F. Suarez (XVII w.). Znanym tomistą siedem-
nastowiecznym był Jan od św. Tomasza. Później tomiści ulegali między innymi 
wpływom scholastyki protestanckiej (głównie Ch. Wolff, XVIII w.) i niektórych 
postaci myśli pokartezjańskiej. Z reguły tomizm przybierał formę eklektycznego, 
zwerbalizowanego esencjalizmu. 

OŜywienie myśli tomistycznej natąpiło w XIX w., głównie dzięki działalności 
J. Balmesa (f 1848), jezuitów A. Dmowskiego, M. A. Liberatore i innych. 
Zasadniczą rolę w odrodzeniu tomizmu odegrała (ale go nie zainicjowała!) 
encyklika Aeterni Patris (1879) papieŜa Leona XIII. Jest wysoce prawdopodob-
ne, Ŝe do jej inspiratorów naleŜał polski zmartwychwstaniec (sam nie będący 
tomistą) P. Semenenko (f 1886). Był to zrazu tomizm eklektyczny, przeniknięty 
wpływami szkotystycznymi i suarezjańskimi, dąŜący przede wszystkim do na-
wiązania dyskusji z ówczesnymi szkołami i kierunkami filozoficznymi, do 
rozwinięcia w tomizmie problematyki epistemologicznej oraz uwzględnienia 
stanu i pozycji nauk przyrodniczych w myśli współczesnej. Po tej linii szedł 
głównie załoŜony w 1888 r. przez D. Merciera (f 1926) Instytut Filozoficzny w 
Louvain (Belgia) i szkoła lowańska. Równocześnie rozwijano mediewistykę i 
uczono się na nowo czytać samego Tomasza. 

Mamy więc kolejno: bezpośrednio po Tomaszu okres walki o pozycję tomiz-
mu wśród innych szkół późnej scholastyki, następnie pierwszy okres upadku, 
okres oŜywienia i wielkich komentatorów, drugi okres upadku (okres eklektyzmu 
i werbalizacji), wreszcie okres neotomizmu. Nie wszystko jednak w dziejach 
filozofii tomistycznej jest dostatecznie znane. 
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38 03. ODMIANY NEOTOMIZMU. - Jak wspomniano wyŜej, aktualnie w tomiz-mie 
zachodzą niekiedy zasadnicze róŜnice zdań. Globalnie biorąc, współczesny tomizm jest 
szkołą otwartą na nowe orientacje i nową problematykę; nie tylko podejmuje dyskusje z 
innymi kierunkami i stanowiskami, ale i ulega niejednokrotnie ich wpływom. Nie wchodząc 
w szczegóły i - jak zwykle w podobnych sprawach - upraszczając sytuację, moŜna wyróŜnić 
obecnie cztery główne odmiany tomizmu: tomizm tradycyjny (zachowawczy), tomizm 
lowański, tomizm egzystencjalny oraz tomizm transcendentalizujący. Musimy tu 
poprzestać na ich bardzo skrótowej charakterystyce. 

Ustępujący juŜ właściwie tomizm tradycyjny, wywodzący się - głównie -od Kajetana, 
Jana od Św. Tomasza i ich kontynuatorów, kształtował się na przestrzeni XVII-XIX w. 
jako twór równocześnie eklektyczny i szkolarski. Uległ on obcym Akwinacie, a płynącym 
od Dunsa Szkota, F. Suareza, a następnie Ch. Wolffa, wtrętom esencjalizującym, 
polegającym na zbytnim zaakcentowaniu roli istoty i tego, co moŜliwe, w stosunku do 
istnienia i tego, co aktualne. Pamiętać naleŜy, Ŝe inicjatorami odrodzenia tomizmu - przed 
encykliką Aeterni Patris, obok dominikanów, a moŜe nawet nieco przed nimi - byli jezuici, 
traktujący często suarezjanizm jako odmianę i kontynuację tomizmu. Tradycyjny tomizm 
wypowiadał się najczęściej w postaci podręczników, przywiązywał duŜą wagę do pewnego 
sposobu wykładu, w gruncie rzeczy zwerbalizowanego, zewnętrznie tylko ścisłego, często o 
małej sile unaoczniającej (np. łacińskie podręczniki T. Pescha, J. A. Gredta, E. Hugona, F. 
X. Maquarta, Ch. Boy-era, P. Dezzy, polskie S. Adamczyka)176. 

Tomizm lowański - zainicjowany przez D. Merciera, jego współpracowników i 
uczniów - charakteryzuje się otwartością na współczesne kierunki filozoficzne i teorie 
nauk szczegółowych, wraŜliwością na panujące w danym czasie mody intelektualne. W 
następstwie tej postawy większość aktualnie czynnych przedstawicieli środowiska 
lowańskiego właściwie wyszła poza ramy szkoły tomistycznej, prezentując najczęściej 
pewne odmiany fenomenologii lub fenomenologicznego egzystencjalizmu. W klasycznym 
tomizmie lowańskim podkreślano potrzebę rozwinięcia w tomizmie teorii poznania; 
niektórzy traktowali tę naukę jako autonomiczną i bardziej podstawową niŜ metafizyka. 
Kosmolo- 

176
 Do wybitniejszych lub wpływowych przedstawicieli szeroko rozumianego tomizmu tradycyjnego (w 

jego róŜnych nachyleniach) naleŜeli (m.in.): N. del Prado, A. G. Sertillanges, R. Gar-rigou-Lagrange, G. Manser. 
WaŜną rolę w ukształtowaniu neotomizmu jeszcze w XIX w. odegrał ulegający w pewnych kwestiach 
suarezjanizmowi jezuita J. Kleutgen. Do wybitniejszych tomistów, nie dających się jednoznacznie zaliczyć do 
wyróŜnionych grup czy orientacji naleŜą: J. de Tonque-dec, J. de Vries, M. D. Roland-Gosselin, L. B. Geiger, J. 
de Finance, A. Forest, G. Siewerth, C. Fabro (najwybitniejszy współczesny tomista włoski), takŜe M. D. 
Philippe. Suarezjanistami byli (m.in.) jezuici J. Donat, P. Descoąs, L. Fuetscher, G. Picard. 
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gowie lowańscy głosili niezbędność nawiązywania filozofii przyrody do współ-
czesnego stanu nauk przyrodniczych, rozwijali teorię przyrodoznawstwa. Szkoła 
lowańska zajmowała się teŜ współczesną logiką, uprawiała m.in. równieŜ me-
diewistykę177. 

Tomizm egzystencjalny - jego inicjatorzy, J. Maritain (f 1973) i E. Gilson (f 
1978), wystąpili niezaleŜnie i nieco wczes'niej od egzystencjalistów - wysunął 
tezę, iŜ Akwinata sformułował oryginalną koncepcję bytu, nie zrozumianą i 
zarzuconą juŜ przez jego bezpośrednich uczniów i następców (ostatnie badania 
- z udziałem polskich mediewistów - zdają się robić wyjątki, np. dla Tomasza 
Suttona); w jej świetle trzeba na nowo odczytać myśl Tomasza. Podkreśla się, Ŝe 
zasadniczym działem filozofii jest metafizyka, a zasadniczą sprawą w metafizyce 
- koncepcja bytu. Tomiści egzystencjalni są skłonni sprowadzać całą filozofię do 
teorii bytu i niechętni traktowaniu teorii poznania jako niezaleŜnego od 
metafizyki działu filozofii; uwaŜają, iŜ dyskusja z idealizmem i stanowiskami 
zbliŜonymi jest zbyteczna lub niemoŜliwa (chociaŜ faktycznie taką dyskusję 
przeprowadzają). Skłonni są teŜ negować istnienie bytów innych niŜ realne. 
Podkreślają ścisłą jedność funkcjonalną zmysłów i intelektu w poznawaniu, 
zajmują się szczególnie bezpośrednim poznawaniem istnienia (teoria sądów 
egzystencjalnych), sposobem formowania pojęcia bytu (separacja, nie trzeci 
stopień abstrakcji), charakterem i rolą - np. w poznaniu istnienia i istoty Boga 
- analogii metafizycznej (nawiązując tu raczej do interpretacji Franciszka de 
Sylwestris z Ferrary niŜ do dominującej w szkole interpretacji Kajetana). Walczą 
z rozmaitymi - esencjalistycznymi naleciałościami w tomizmie. Jednym z 
głównych ośrodków oryginalnie rozwijającym tę odmianę tomizmu jest Katolicki 
Uniwersytet Lubelski178. 

„Tomizm transcendentalizujący" to nazwa dla tej odmiany tomizmu, która 
powstała w wyniku nawiązania (w rozmaity sposób i w róŜnym stopniu) do 
pewnych ujęć kantyzmu lub heideggeryzmu. Rozwija się głównie na terenie 
RFN. Przedstawiciele tej orientacji niekiedy dają całość dosyć eklektyczną, 

178
 Do szkoły lowańskiej, przed jej rozproszeniem w kierunku róŜnych postaci fenomenologii, 

egzystencjalizmu czy nawet neoheglizmu, naleŜeli m.in. - obok D. Merciera - L. Noel, L. de 
Raeymaeker, D. Nys, F. Renoirte, F. van Steenberghen, G. van Riet, takŜe J. Marechal (poprzednik 
tomizmu transcendentalizującego), historycy filozofii M. de Wulf (zajmował się teŜ estetyką), A. 
Mansion, S. Mansion, logik R. Feys. Częściowo pokrewną orientację prezentowało środowisko 
Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie, załoŜonego (1919) przez A. Gemelliego (t 1959); wśród 
wybitniejszych jego przedstawicieli wymieńmy F. Olgiatiego (f 1962) i S. Vanni Rovighi (t 1990). 
WaŜną rolę w tomizmie włoskim odgrywa G. Bontadini. Nowe orientacje w Lovanium reprezentują 
(m.in) H. L. van Breda, A. Dondeyne, A. de Waelhens; bliski im jest W. A. Luijpen. 178 Tę orientację 
w tomizmie prezentują lub są do niej zbliŜeni (m.in.): G. B. Phelan, A. C. Pegis, R. J. Henie, H. 
Renard, E. Mascall, J. Owens, J. F. Anderson, G. P. Klubertanz, M. Ponti-fex, F. D. Wilhelmsen, 
O. Vaske, L. Sweeney. 
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niekiedy wręcz przekraczają ramy tomizmu. NaleŜą tu np. J. B. Lotz, E. Coreth, 
K. Rahner, W. Brugger, B. Lonergan, O. Muck. Ponadto niektórzy tomiści 
nawiązują np. do fenomenologii lub do filozofii analitycznej179. 

Ten rozwój filozofii tomistycznej w jej róŜnych odmianach i postaciach 
świadczy (wbrew opinii niektóryeh) o tym, Ŝe jest to nadal filozofia Ŝywa. 

§ 39. POZYTYWIZM I KIERUNKI ZBLI śONE 

39 00. Do szeroko rozumianego nurtu filozofii pozytywizującej (mi-
nimalistycznej) naleŜą róŜne odmiany pozytywizmu, pragmatyzmu, 
operacjonizm, niektóre kierunki pośrednie między kantyzmem a 
pozytywizmem oraz róŜne postaci filozofii analitycznej (zwanej 
niekiedy teŜ lingwistyczną). 

39 01. CHARAKTERYSTYKA I GŁÓWNE ODMIANY POZYTYWIZMU. - Ogólnie 
moŜna pozytywizm i kierunki zbliŜone zaliczyć do minimalistycznego nurtu 
filozofii europejskiej i amerykańskiej. Przejawiają one zazwyczaj znaczną 
ostroŜność i powściągliwość w wygłaszaniu twierdzeń o całości świata, o jego 
ostatecznych zasadach (przyczynach), o istocie i celu istnienia człowieka itp., 
krytycznie oceniają wartość ludzkiego poznania; zazwyczaj, poniewaŜ niekiedy 
w krytycyzmie idą za daleko, prezentują stanowiska skrajne, jednostronne, 
sekciarskie i w gruncie rzeczy arbitralne. Nie sposób zresztą wchodzić tu w bo-
gatą rozmaitość kierunków i stanowisk pozytywizujących, a takŜe w dyskusje co 
do podstawy i zakresu stosowania nazwy „pozytywizm", pochodzącej od A. 
Comte'a (f 1857), którego poglądy przeszły zresztą pod pewnymi względami 
dosyć znaczną ewolucję. 

Pozytywizm to pewien pogląd na poznanie i filozofię (zob. 4 03), to zespół 
postulatów dotyczących sposobu uprawiania nauk. Główni poprzednicy pozyty-
wizmu - nie sięgając dalej, np. do późnych scholastyków - to empiryści brytyjscy 
(zwłaszcza D. Hume) i francuscy przedstawiciele Oświecenia (zwłaszcza J. R. 
d'Alembert). 

179 RóŜne postacie współpracy tomizmu z fenomenologią znajdujemy m.in. u takich autorów 
jak: S. Strasser, S. Breton, J. Seifert, poniekąd A. Brunner, w Polsce K. Wojtyła, takŜe A. B. 
Stępień, W. StróŜewski; tomizmu z filozofią analityczną m.in. u D. J. B. Hawkinsa, F. Coplestona, 
P. T. Geacha; do tych trzech orientacji nawiązuje G. KUng. Zob. A. B. S tę p i e ń ,  Tomizm a 
fenomenologia, „Znak" 26 (1974) 710-798 (przedruk w: t e nŜ e ,  Studia i szkice filozoficzne II, 
Lublin 2001). 



Pierwszy pozytywizm (A. Comte, J. S. Mili, H. Spencer, E. Laas, A. Bain, K. 
Pearson - stanowisko dwu ostatnich bywa nazywane scjentyzmem) modelowa! 
koncepcję poznania na naukach szczegółowych. Podkreślał rozmaite (biologiczne, 
psychofizyczne, społeczne) uwarunkowania i praktyczny charakter ludzkiej 
wiedzy, która wywodzi się ze zmysłowego doświadczenia i powinna ograniczyć 
się do opisu i przewidywania faktów. Pozytywizm ten parcelował filozofię, poza 
teren nauk wyrzucił problemy przyczyny, istoty, wartości tego, co badane. 
Faktycznie jednak pozytywiści formułowali ryzykowne syntezy (Comte, 
Spencer). 

Drugi pozytywizm łączył tendencje pozytywistyczne z neokantowskimi (przy 
czym wchodziły w grę psychologistyczne lub psychofizjologistyczne interpretacje 
kantyzmu) - wspólna tym kierunkom była skłonność do fenomenalizmu - podda-
wał krytycznej analizie równieŜ przyrodoznawstwo, poszukiwał czystego (tzn. nie 
zniekształconego przez świadomość poznającą, pierwotnego) doświadczenia, czę-
sto sprowadzał całą wiedzę do rozwaŜań teoriopoznawczych. Typowym przykła-
dem tego pozytywizmu był empiriokrytycyzm R. Avenariusa (| 1896) i E. Macha 
(t 1916), takŜe J. Petzoldta, odrzucający pierwotność rozróŜnień: transcendentne--
immanentne, fizyczne-psychiczne. Stanowiska pośrednie między pozytywizmem 
a kantyzmem zajmowali np. W. Schuppe i R. von Schubert (tzw. filozofia imma-
nentna czy krytyczny idealizm) oraz bliski im J. Rehmke, H. Cornelius, H. Vai-
hinger (fikcjonalizm), G. Simmel (biologiczno-socjologiczny relatywizm)180. 

Z orientacjami pozytywistycznymi wiąŜą się lub są im treściowo pokrewne 
orientacje: konwencjonalistyczna (akcentująca dominującą rolę umowy i decyzji 
w uprawianiu nauki; róŜne jej postaci sformułowali: H. Poincare, P. Duhem, E. 
Le Roy, H. Dingler, inny charakter miał „radykalny konwencjonalizm" A. 
Ajdukiewicza), pragmatystyczna (pragmatystyczna teoria znaczenia C. S. Peir-ce'a, 
pragmatystyczna teoria prawdy W. Jamesa), behawiorystyczna (w skrajnej postaci 
odrzucająca świadomość jako źródło wiedzy oraz jako przedmiot badań, 
ograniczając się do badania danego w zewnętrznej obserwacji zachowania cie-
lesnego organizmu; ang. behaviour = zachowanie się), operacjon(al)istyczna (P. 
W. Bridgman). 

Ogólnie orientacja pozytywistyczna przejawia się w skłonności do sensualis-
tycznego empiryzmu, nominalizmu, fenomenalizmu, w odrzucaniu racjonalnych 
podstaw ocen i norm, sprowadzaniu problematyki wartości do problematyki 
genezy przy równoczesnym ograniczaniu zadań poznania naukowego do opisu i 
przewidywania zjawisk. 

180  Simmla zalicza się teŜ do róŜnopostaciowego nurtu f i l o z o f i i  Ŝ y c i a ,  do którego 
naleŜeli F. Nietzsche, W. Dilthey, E. Spranger, O. Spengler, L. Klages. Osobną pozycję ma tu H. 
Bergson. MoŜe tu być wymieniony J. Ortega y Gasset, takŜe O. F. Bollnow. 

256 



39 02. NEOPOZYTYWIZM „KOŁA WIEDEŃSKIEGO". - Trzeci pozytywizm 
(neo-pozytywizm) powstał w latach dwudziestych bieŜącego stulecia w Wiedniu, 
gdzie - na seminarium M. Schlicka - ukonstytuowało się w r. 1923 „Koło 
Wiedeńskie"; program Koła ogłoszono w 1929 r. Głównymi przedstawicielami 
tego ugrupowania filozofów i teoretyków nauki byli M. Schlick (t 1936), R. 
Carnap (t 1970), O. Neurath (f 1945), H. Hahn (j 1934), F. Frank (f 1966), H. 
Feigl (t 1988) i inni. Przyłączyli się do nich między innymi berlińscy „naukowi 
empiryści", głównie H. Reichenbach (f 1953), C. G. Hempel, niektórzy 
filozofowie skandynawscy, brytyjscy i inni. Pewną rolę w ukształtowaniu poglą-
dów neopozytywistów odegrał L. Wittgenstein (f 1951), podobne tendencje 
przejawiał B. Russell (t 1970). Na łamach organu „Koła Wiedeńskiego", czaso-
pisma „Erkenntnis", ukazywały się teŜ doniosłe rozprawy polskich autorów, np. 
K. Ajdukiewicza. Pod wpływem prac polskich filozofów i logików (głównie: A. 
Tarski, Problem prawdy w językach nauk dedukcyjnych, 1933) oraz K. Pop-pera 
(f 1994) Logik der Forschung (1935) neopozytywiści dokonali rewizji swojego 
stanowiska w istotnych momentach. Rozproszyli się pod wpływem hitleryzmu; 
większość ostatecznie osiadła w Ameryce Północnej, gdzie rozpoczęła się nowa, 
bardziej pod względem merytorycznym umiarkowana faza rozwoju 
neopozytywizmu. W fazie tej trzeci pozytywizm - zwany teŜ empirycznym lub 
logicznym (lepiej: logikalnym) pozytywizmem lub ruchem dla jedności nauki - 
nawiązał kontakt z orientacjami pokrewnymi i stracił na swej jednolitości. 
Niektórzy za zamykający tę drugą - przede wszystkim amerykańską -fazę 
rozwoju neopozytywizmu uwaŜają rok 1951, datę opublikowania przez neo-
pragmatystę Quine'a artykułu Dwa dogmaty empiryzmu. 

A oto główne tezy „Koła Wiedeńskiego" i problemy dyskutowane w związku 
z nimi (zob. teŜ 4 04). 

Istnieją dwa zasadnicze typy nauk: nauki realne i formalne. Pierwsze na 
podstawie danych doświadczenia (zdań protokólarnych, zdań empirycznych) 
formułują ogólne zdania i hipotezy, drugie (logika formalna i czysta matematyka) 
składają się z samych zdań analitycznych (prawdziwych na zasadzie kon-
wencjonalnych ustaleń co do budowy pewnego języka i znaczeń występujących 
w nim wyraŜeń) i dostarczają narzędzi do budowy teorii naukowych, określają 
formalną poprawność przeprowadzonych w naukach rozumowań. 

Doświadczenie pojmuje się tu sensualistycznie jako uchwycenie konkretnego 
układu lub ciągu jakości zmysłowych. Bazowe zdania empiryczne (protokóły 
doświadczenia) zrazu ujmowano fenomenalistycznie (jako dotyczące zjawisk, a 
nie transcendentnych rzeczy) lub subiektywistycznie (jako dotyczące stanów 
świadomości poznającej), następnie fizykalnie (jako dotyczące rzeczy material-
nych, ale w abstrakcji od metafizycznego problemu sposobu ich istnienia poza 
świadomością). Wszelkie inne zdania nauk realnych powinny być sprawdzane 
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(weryfikowane) za pomocą zdań protokólarnych, tzn. między jednymi i drugimi 
zdaniami powinien zachodzić określony stosunek wynikania logicznego. Termi-
ny występujące w tych zdaniach powinny być terminami empirycznymi (np. 
czerwono, ciemno, chropowato) bądź zdefiniowanymi za pomocą takich termi-
nów. Znaczenie zdań polega na ich empirycznej weryfikacji, zdania niespraw-
dzalne pozbawione są poznawczego sensu. 

W następstwie podniesionych trudności w realizowaniu powyŜszych postula-
tów proponowano róŜne, coraz liberalniejsze interpretacje zasady weryfikacji, nie 
wymagano juŜ tak s'cisłej więzi logicznej między zdaniami sprawdzającymi 
(protokóły) a zdaniami sprawdzanymi (prawa i hipotezy), liberalizowano teŜ 
postulat empirycznej definiowalnos'ci terminów naukowych, dopuszczając np. 
dla terminów oznaczających dyspozycje (np. „rozpuszczalny") definicje częścio-
we (cząstkowe), zwane równieŜ redukcjami181. Pierwotny postulat języka fizy-
kalnego (jako obowiązującego dla kaŜdej nauki) zastąpiono postulatem języka 
fizykalistycznego. 

Neopozytywizm przyczynił się do zaostrzenia wymagań krytyczności i nau-
kowości, do rozwoju pewnych działów logiki i teorii nauk (metodologii nauki), 
lecz przez swoją jednostronną skrajność nie mógł nie wywołać z róŜnych stron 
(nawet spośród badaczy, którzy wyszli z jego nurtu) opozycji i sprzeciwów. 

39 03. FILOZOFIA ANALITYCZNA. - Termin „filozofia analityczna", podobnie 
jak termin „analiza"182, bywa uŜywany w róŜnych, szerszych i węŜszych zna-
czeniach. W najszerszym znaczeniu analityczną nazywa się tę filozofię, która nie 
dąŜy do syntez, lecz poprzestaje na dokładnym myślowym rozbiorze wybranych, 
szczegółowych zagadnień, akcentując przy tym wagę języka jako narzędzia i 
głównego czynnika poznania filozoficznego. Niekiedy język staje się jedynym 
przedmiotem badań. Na ogół filozofowie analityczni nie odrzucają z góry 
moŜliwości unaukowienia lub uściślenia rozwaŜań filozoficznych (zob. 4 05). 
Spodziewają się jednak, iŜ część tradycyjnych problemów filozoficznych 
odpadnie jako problemy źle postawione, a wiele innych okaŜe się następstwem 
nieścisłego, niewłaściwego uŜycia języka. 

181
 O sprawdzalności pisali u nas m.in. H. Mehlberg, A. Zabłudowski, J. Such; o terminach 

i zdaniach empirycznych np. K. Ajdukiewicz, J. Giedymin, M. Przefecki, R. Wójcicki. (Zob. Bi 
bliografia III). 

182
 A n a 1 i z a to przede wszystkim czynność (umysłowa, a nie manipulacyjna) rozbioru 

jakiejś całości na części, wyróŜnianie elementów lub czynników badanego obiektu, relacji miedzy 
nimi, wewnętrznej struktury. A takŜe sposób eksplikacji (uwyraźniania) i uściślania znaczenia 
pewnych wyraŜeń, badania poprawności rozumowań, typ rozumowań (np. dowody analityczne 
w matematyce). Słowo „analiza" przybiera i inne, specjalne znaczenia. 
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Istnieją osobowe i rzeczowe związki filozofii analitycznej z neopozytywiz-
mem, niekiedy zaciera się granica między tymi kierunkami. 

W sensie ścisłym (węŜszym) filozofia analityczna to brytyjska szkoła filozo-
ficzna zainicjowana na początku XX w. przez G. E. Moore'a (f 1958), przy 
współudziale B. Russella i L. Wittgensteina. WyróŜnia się szkołę w Cambridge 
(Moore, częściowo Russell i wczesny Wittgenstein, Ch. D. Broad, J. Laird, C. E. 
M. Joad i in.) oraz szkołę w Oxfordzie (J. C. Wilson, H. A. Prichard, W. D. Ross, 
H. H. Price, G. Ryle, J. L. Austin, P. F. Strawson i in., takŜe A. J. Ayer). Zrazu 
przez analizę rozumiano dokładniejsze wyjaśnianie znaczeń słów i myśli, 
zastępowanie wyraŜeń nieścisłych, niejednoznacznych wyraŜeniami ścisłymi, 
jednoznacznymi (Moore) lub transponowanie wyraŜeń języka zastanego 
(potocznego) na wyraŜenia języka skonstruowanego (sztucznego), formalnie 
scharakteryzowanego, logiczną rekonstrukcję rozwaŜań (Russell, Wittgenstein); 
pierwsza orientacja zbliŜała się stylem badań niekiedy do fenomenologów, druga 
do neopozytywistów. Wreszcie pewne trudności pierwszego typu analizy oraz 
ograniczenia i nieadekwatność drugiego typu analizy spowodowały reakcję w 
szkole oksfordzkiej i ukształtowanie - nie bez wpływu późniejszego, tzw. 
drugiego Wittgensteina - programu filozofii lingwistycznej czy (Austin) 
fenomenologii lingwistycznej, zajmującej się właściwie wyłącznie badaniem 
rozmaitych sposobów uŜycia wyraŜeń i zwrotów językowych, przy zasadniczym 
zaufaniu - przynajmniej w punkcie wyjścia - do intuicji, praktyk zastanego języka 
potocznego. 

Zdaniem tej orientacji większość podstawowych trudności filozoficznych 
wywodzi się z pochopnego przyjmowania dychotomii, ostrych, upraszczających 
podziałów (Austin), z mieszania róŜnych kategorii językowych (Ryle). Filozofia 
w tym wydaniu stała się jakby rodzajem językoznawstwa. 

Brytyjska filozofia analityczna zrodziła się z reakcji na brytyjski (poheglow-
ski) spekulatywny idealizm, głosiła więc zrazu tezy realistyczne. Jednak teoria 
danych zmysłowych (sformułowana przez Moore'a, kontynuowana i modyfiko-
wana np. przez Russella, Broada, Price'a i Ayera), według której bezpośrednim 
przedmiotem percepcji są „dane zmysłowe", czyli układy lub ciągi jakości 
zmysłowych, uczyniła ów realizm problematycznym. Głównymi krytykami teorii 
danych zmysłowych byli Prichard, Austin, Ryle. 

Szczególnie wyraźny wpływ brytyjskiej szkoły analitycznej znaleźć moŜna w 
krajach Wspólnoty Brytyjskiej, takŜe w USA, w krajach skandynawskich (np. 
szkoła uppsalska: A. Hagerstróm, A. Phalen, K. Marc-Wogau, I. Hedenius, A. 
Wedberg i in.; niektórzy zbliŜali się do neopozytywizmu), u niektórych filozofów 
polskich183, 184. 

183
 W języku polskim dostępne są niektóre prace Moore'a, Russella, Wittgensteina, Ryle'a, 



Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, zarówno w Ameryce 
Północnej jak i w Wielkiej Brytanii, filozofia analityczna weszła w nową fazę 
swego rozwoju. Z jednej strony zajęto się energicznie i pomysłowo logiczną 
analizą terminów waŜnych w róŜnych działach filozofii, skonstruowno szereg 
systemów logicznych w ramach tzw. logiki nieklasycznej („logiki filozoficznej"), 
z drugiej strony powiązano dotychczasową problematykę tego kierunku z 
tradycyjną problematyką filozoficzną, podjęto zagadnienia ontologiczne (meta-
fizyczne), antropologiczne (zwłaszcza problem relacji „umysł-ciało"), teorio-
poznawcze, aksjologiczne. W obrębie szerokiego nurtu analitycznego nawiązano 
do róŜnych tradycji i wyraŜano odmienne orientacje (np. pragmatyzm, neohe-
glizm, poprzez Brentanę scholastyka, naturalizm, antyrealizm, platonizm i nomi-
nalizm). Nie wchodząc w te zróŜnicowania, wymieńmy tu szereg przedstawicieli 
szeroko rozumianej filozofii analitycznej oraz powiązanych z nią filozofujących 
logików: W. V. O. Quine, N. Goodman, C. L. Stevenson, W. Sellars, H. Put-nam, 
J. Hintikka, R. Montaque, S. Kripke, N. Rescher, J. R. Searle, A. Plantin-ga, R. 
M. Chisholm, D. Levis, P. K. Moser, K. Lehrer, D. Davidson, N. Dum-mett. 

§ 40. MATERIALIZM DIALEKTYCZNY  

40 00. Materializm dialektyczny to składnik marksizmu, który moŜe 
być traktowany jako doktryna filozoficzna. Filozofia marksistowska 
to splot materializmu z dialektyką, pojmowaną zarówno jako teoria 

Austina, Strawsona, Ayera, Geacha, Chisholma i innych. Na temat filozofii analitycznej pisali u nas 
głównie M. Hempoliński, H. Rosnerowa, A. Gawroński, takŜe A. Półtawski (o Moorze), B. 
Wolniewicz (o Wittgensteinie), J. Szymura (o Austinie), S. Kamiński, J. Woleński i inni. Zob. teŜ: 
A. P a p, Co to jest filozofia analityczna? w: Filozofia amerykańska. Wybór rozpraw i szkiców 
historycznych, wybrał i przełoŜył J. Krzywicki, Boston 1958, s. 239-265; F. C o p 1 e s t o n, 
Filozofia współczesna. Badania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem, Warszawa 1981; 
J. M. B o c h e ń s k i, O filozofii analitycznej, RF 35 (1987) 1, 137-146 i w: t e n Ŝ e, Logika i 
filozofia, Warszawa 1993; T. S z u b k a, Analityczna teoria poznania, w: Studia metajilozoficz-ne, 
I, Lublin 1993, s. 235-265. Od roku 1993 ukazują się kolejne tomy serii „Fragmenty filozofii 
analitycznej", zawierające wybór tekstów z róŜnych działów filozofii analitycznej. Zob. teŜ: Me-
tafizyka w filozofii analitycznej, red. T. Szubka, Lublin 1995; Filozofia brytyjska u schyłku XX 
wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin 1999. 

184
 Jako szczególną postać filozofii minimalistycznej wymienia się tzw. racjonalizm naukowy 

lub racjonalizm krytyczny Bachelarda, Poppera, ostatnio Alberta, takŜe „filozofii otwartej" Gon-
setha. 
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rzeczywistości, jak i jako metoda jej badania. Twórcami materializmu 
dialektycznego byli K. Marks i F. Engels, a waŜną rolę w jego rozwoju odegrał 
W. I. Lenin. 

40 01. CHARAKTERYSTYKA I ROZWÓJ MATERIALIZMU 
DIALEKTYCZNEGO. Na marksizm - ściśle powiązany zespół poglądów 
Karola Marksa (Marxa, 1818-1883) i Fryderyka Engelsa (1820-1895), 
stanowiący ideologię określonego ruchu społeczno-politycznego (zwącego się 
naukowym socjalizmem lub komunizmem) - składają się: doktryna filozoficzna 
(materializm dialektyczny, zwany niekiedy skrótowo diamatem), doktryna 
ekonomiczna i strategia polityczna. Stąd na materializm dialektyczny moŜna 
spojrzeć dwojako: bądź widząc w nim integralny i podstawowy element 
pewnego światopoglądu, ideologię określonej grupy stanowiącą podstawę i 
narzędzie działania, bądź widząc w nim orientację lub doktrynę filozoficzną, 
uprawianą w sposób, który pozwala mówić o szkole filozofii marksistowskiej. 
Nas będzie tu interesować to drugie ujęcie diama-tu185. Dodajmy, Ŝe materializm 
historyczny (skrótowo: hismat) to dział filozofii marksistowskiej, mianowicie 
materializm dialektyczny zastosowany do rozwoju społeczeństwa ludzkiego186. 

Głównymi poprzednikami filozofii marksistowskiej byli: niemiecki idealizm 
pokantowski, przede wszystkim heglizm (w aspekcie dialektyki), materializm i 
naturalizm Oświecenia, bezpośrednio poglądy L. Feuerbacha (f 1872) i niektó-
rych młodoheglistów; mówi się teŜ tu o udziale teorii czynu A. Cieszkowskiego. 

Marks i Engels (ich ścisła współpraca teoretyczna i praktyczna rozpoczęła się 
od r. 1844) rozwijali swe poglądy filozoficzne w łączności z działalnością 
publicystyczną i polityczną. Chodziło im przecieŜ - wedle znanej formuły 
Marksa - nie o to (w kaŜdym razie nie o to jedynie ani przede wszystkim), Ŝeby 
świat wyjaśnić, lecz o to, Ŝeby go zmienić. Zainicjowany przez klasyków diamatu 
ruch polityczny stał się teŜ głównym ośrodkiem i terenem uprawy i działania 
filozofii marksistowskiej, która wnet - mimo duŜego nacisku ze stro- 

185
 Trzeba jednak podkreślić, iŜ wielu marksistów uwaŜa, Ŝe takie ujęcie materializmu 

dialektycznego zasadniczo zniekształca jego charakter. 
186

 W sprawie stosunku między diamatem a hismatem - waŜnej dla statusu 
teoriopoznawczego filozofii marksistowskiej - wyróŜnić moŜna następujące stanowiska: 1) 
materializm historyczny jest częścią materializmu dialektycznego, 2) materializm historyczny jest 
teorią naukową, stanowi uogólnienie nauk społecznych, 3) materializm historyczny jest metateorią 
względem materializmu dialektycznego i wszelkiej filozofii, 4) materializm historyczny jest zarazem 
metateorią i częścią materializmu dialektycznego, 5) nie ma dialektyki przyrody, jest tylko 
dialektyka Ŝycia i rozwoju społecznego, dialektyka dziejów - materializm historyczny. Zob. A. B. S 
t ę p i e ń, Materializm dialektyczny - filozofia marksizmu, w: Wobec filozofii marksistowskiej. 
Polskie doświadczenia, Rzym 1987, s. 40 n. 



ny neokantyzmu, empiriokrytycyzmu i innych orientacji filozoficznych - znalazła 
zwolenników i kontynuatorów w środowiskach o podobnych tendencjach 
społeczno-politycznych, przechodząc zresztą przez nowe fazy rozwoju i przybie-
rając rozmaite postacie. 

Pierwsze marksistowskie ugrupowania w Polsce to „Proletariat" L. Waryń-
skiego (1881) i grupa S. Krusińskiego. W Polsce na przełomie XIX i XX w. 
nastąpiło spotkanie myśli marksistowskiej z tradycją chrześcijańską (S. Brzo-
zowski, E. Abramowski). Pierwszą marksistowską grupę rosyjską na emigracji w 
Genewie załoŜył w 1883 r. J. W. Plechanow (f 1918). 

Do głównych przedstawicieli filozofii marksistowskiej - w róŜnych jej wer-
sjach - naleŜeli lub naleŜą (m.in.): we Francji P. Lafargue, H. Lefebvre, E. Po-
litzer, R. Garaudy, L. Seve, L. Althusser, we Włoszech A. Labriola, A. Gramsci 
(T 1937, autor oryginalnych sformułowań myśli marksistowskiej, prowadzących 
do innej niŜ leninowska interpretacji marksizmu), A. Banfi, G. Della Volpe, N. 
Badaloni, C. Luporini, M. Rossi, S. Timpanaro, G. Prestipino, G. Vacca, R. 
Tomassini, L. Geymonat, w Rosji i ZSRR - obok Plechanowa, którego pozycja w 
rozwoju marksizmu jest bardzo waŜka - L. Akselrod, M. Bucharin, A. Deborin, 
W. I. Uljanow-Lenin (f 1924, nadał filozofii marksistowskiej nową postać - 
leninizm), J. W. DŜugaszwili-Stalin (f 1953, autor uproszczonej, lecz z przyczyn 
pozamerytorycznych bardzo wpływowej wersji diamatu i hismatu), w Niemczech 
K. Kautsky, F. Mehring, K. Korsch (f 1961, autor jeszcze jednej wersji 
marksizmu nieleninowskiego), poza tym Węgier G. Lukacs (f 1971, akcentujący 
heglowskiej proweniencji kategorię totalności w dialektyce marksistowskiej oraz 
problematykę alienacji), w Anglii M. Cornforth. Na pograniczu marksizmu 
usytuować moŜna np. fenomenologa włoskiego E. Paciego (fenomenologia 
potrzeb), róŜnego typu „rewizjonistów", jak jugosłowiańską grupę „Pra-xis" z G. 
Petroviciem i P. Vranickim, Czecha K. Kosika, we Francji „post-marksistę" K. 
Axelosa, takŜe E. Morina, J. Duvignauda, wreszcie Garaudy'ego, a zwłaszcza 
irracjonalistyczną myśl E. Blocha. Pewne elementy marksizmu znaleźć moŜna w 
„teorii krytycznej" szkoły frankfurckiej (głównie M. Horkheimer, T. W. Adorno, 
H. Marcuse, takŜe E. Fromm i W. Benjamin, później J. Haber-mas i A. Schmidt). 

Nie rysując tu bliŜej dziejów rozwoju materializmu dialektycznego, zaznacz-
my jeszcze tylko, iŜ w marksizmie wystąpiły dwie zasadnicze orientacje: scjen-
tystyczna, zwana teŜ engelsowską, oraz antropologiczna187. 

187
 Zob. B. B a c z k o, Marksizm współczesny i horyzonty filozofii, w: Filozofia i 

socjologia XX wieku, cz. II, Warszawa 19652, s. 403-419; W . K r a j e w s k i ,  Spory i szkoły w 
filozofii marksistowskiej, w: t e n Ŝ e, Szkice filozoficzne, Warszawa 1963, s. 9-21. O filozofii 
marksistowskiej zob. np.: A. S c h a f f, Wstęp do teorii marksizmu (szereg wydań); M. 
C o r n f o r t h , 
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40 02. MARKSISTOWSKA KONCEPCJA FILOZOFII. - W marksizmie określa 
się filozofię jako uogólnienie (wyników) nauk szczegółowych i doświadczenia 
społecznego na danym etapie rozwoju. Rozmaite działy filozofii uwaŜa się za 
wzajemnie powiązane. Przy tym jednak orientacja scjentystyczna za centralną 
uwaŜa teorię przyrody, antropologiczna natomiast - problematykę człowieka i 
jego wyalienowanej egzystencji. 

W marksizmie filozofia nie przekracza perspektywy epistemologicznej nauk 
szczegółowych. RóŜnica między pozytywistyczną a marksistowską koncepcją 
filozofii leŜy głównie w tym, iŜ ta ostatnia łączy się z realizmem i antyfenome-
nalizmem; jeśli przeciwstawia istotę zjawisku, to tylko jako raczej ilościową 
róŜnicę między tym, co głębsze i bardziej trwałe, a tym, co powierzchniowe i 
bardziej zmienne w poznawanym przedmiocie. 

W samym sposobie pojmowania, jako centralnego dla filozofii, sporu między 
materializmem a idealizmem (sporu o to, czy pierwszeństwo - w róŜnych 
aspektach - leŜy po stronie materii czy po stronie ducha lub świadomości) 
przejawia się ściśle związanie (Ŝeby nie powiedzieć: pomieszanie) w diamacie 
dwóch opozycji: metafizycznej, między materializmem a spirytualizmem, i teo-
riopoznawczej, między realizmem a idealizmem, przy równoczesnym odrzuceniu 
moŜliwości stanowisk pośrednich lub neutralnych (zob. 4 03, 11 04)188. 

40 03. MARKSISTOWSKA TEORIA BYTU. - Teorię bytu materializmu 
dialektycznego moŜna przedstawić skrótowo (w zasadniczych rysach) w postaci 
następujących tez: 1. Wszystko bądź jest materią, bądź jest pochodne i zaleŜne 
od materii. 

Materializm dialektyczny, Warszawa 1960; A. S z e p t u 1 i n, Filozofia marksizmu-leninizmu, 
Warszawa 1973; J. Ł a d o s z, Materializm dialektyczny. Warszawa 19732; Podstawy filozofii 
marksistowskiej, wybór tekstów źródłowych i opracowanie H. Swienko, Warszawa 1973; J. 
S z e w c z y k ,  Dialektyka uprawiania marksizmu, Warszawa 1974; T. M. J a r o s z e w ski, 
RozwaŜania o praktyce. Wokół interpretacji filozofii Karola Marksa, Warszawa 1974; S. 
K o z y r - K o w a l s k i ,  O „ortodoksyjnym" marksizmie, SF 1976, 12, 17-23; K. O c h o-c k 
i, Wokół sporów o filozofię, Warszawa 1978; A. M a l i n o w s k i ,  „Neomarksizm" - geneza i 
współczesne interpretacje, SF 1980, 12, 97-111; T. M e n d e 1 s k i, Lenin - między marksizmem II 
Międzynarodówki a marksizmem zachodnim, w: Filozofia wieku dwudziestego, 1983, s. 385-400. 
Zob. równieŜ: N. Ł u b n i c k i, Teoria poznania materializmu dialektycznego, „An-nales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 1947; K. K ł ó s a k, Materializm dialektyczny. Studia 
krytyczne, Kraków 1948 (i inne artykuły tego autora); L. K o ł a ko w s k i ,  Główne nurty 
marksizmu, t. I-III, ParyŜ 1976-1978. Ponadto: A. C o r n u, Karol Marks i Fryderyk Engels. śycie i 
dzieło, Warszawa, t. I - 1958, t. - II 1964, t. III - 1967, t. IV - 1969; Wobec filozofii marksistowskiej. 
Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Rzym 1987, Lublin 1990; Oblicza dialogu. Z dziejów i 
teorii dialogu: chrześcijanie - marksiści w Polsce, pod red. A. B. Stępnia i T. Szubki, Lublin 1992. 

188 Zob. wyŜej, przypis 32. 
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Przez materię rozumie się najczęściej „obiektywny byt (rzeczywistość) dany 
nam we wraŜeniach zmysłowych (w doświadczeniu)" lub „niezaleŜne od czło-
wieka (od jego świadomości) źródło wraŜeń". Stałymi cechami (atrybutami) 
materii są: przestrzenność, czasowość, zmienność, wieczność, podleganie prawi-
dłowościom. W szkole marksistowskiej dominuje interpretacja względnie plura-
listyczna: rzeczywistość składa się z wielu ściśle powiązanych ze sobą, wzajem-
nie się warunkujących, jednakŜe odrębnych ciał (przedmiotów materialnych). 
Występuje teŜ interpretacja monistyczna (jakby spinozująca): świat rzeczywisty 
to jedna substancja materialna, która się artykułuje, róŜnicuje, której „porcje" 
jawią się w świadomości poznającej jako odrębne rzeczy, cechy, procesy, zda-
rzenia. 
2. Świadomość jest najwyŜszą formą materii. Jest sposobem lub zdolnością 
odzwierciedlania rzeczywistości. 

Według niektórych marksistów moŜna mówić o świadomości (lub psychice) 
ludzkiej jako niematerialnej własności materialnego organizmu. 
3. F. Engels w Dialektyce przyrody głosił, iŜ w człowieku przyroda osiąga 
świadomość siebie i skoro „mamy pewność, Ŝe materia we wszystkich swych 
przemianach pozostaje wiecznie ta sama, Ŝe Ŝaden z jej atrybutów nie moŜe 
zginąć [...] z tą samą Ŝelazną koniecznością, z jaką materia wytrzebi kiedyś na 
ziemi najwyŜszy swój wytwór - myślącego ducha - z tą samą koniecznością 
będzie musiała go zrodzić ponownie w innym miejscu i w innym czasie". 
4. Lenin w Materializmie i empiriokrytycyzmie głosił, iŜ istnieją pewne najszer-
sze, niedefiniowalne pojęcia, za pomocą których moŜna określić podstawową 
opozycję filozoficzną; są to „materia", „świadomość" i ich równoznaczniki. 
Opozycja między nimi jest bezwzględna tylko w aspekcie pytania o to, co 
pierwotne (nazywanego przez Lenina podstawowym zagadnieniem gnozeologicz-
nym), poza tym aspektem jest to opozycja względna. Dzięki temu Lenin mógł 
równocześnie twierdzić, Ŝe istnieje jedynie materia. 
5. Dialektyczność jest podstawową właściwością bytu: wszystko jest zmienne, a 
źródłem „ruchu samoczynnego" materii (przyrody) jest walka przeciwieństw 
(sprzeczności). Rozmaite typy ruchu wyznaczają rozmaite sposoby organizacji 
materii, róŜne rodzaje bytu. 

Diałektyka to zarazem teoria bytu (przyrody) i teoria (metoda) badania bytu. 
Engels wymieniał trzy prawa dialektyki (przechodzenie zmian ilościowych w 
jakościowe i odwrotnie, wzajemne przenikanie się przeciwieństw, zaprzeczenie 
zaprzeczenia), Stalin cztery (wszechzwiązek zjawisk, powszechność zmiany, 
przechodzenie ilości w jakość, jedność i walka przeciwieństw); Mao Tse-tung 
podkreślał róŜnicę między sprzecznościami antagonistycznymi i nieantagonis-
tycznymi. Niektórzy (np. Lukacs) w wykładzie dialektyki akcentowali kategorię 
totalności. 
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6. Człowieka i jego działalność konstytuuje nie myślenie, teoretyczna wiedza, 
lecz potrzeby Ŝyciowo-społeczne. Samoświadomość i myślenie abstrakcyjne są 
skutkiem i warunkiem pracy i jej społecznego charakteru. 

K. Marks (w Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych z 1844 r.) wystąpił z 
nową - w stosunku do poprzedników - koncepcją natury ludzkiej i nową teorią 
alienacji, podkreślając przy tym humanistyczną orientację i motywację tej 
doktryny189. 

Człowiek - w tym ujęciu - jest bardziej bytem społeczno-historycznym niŜ 
biologiczno-gatunkowym. Wprawdzie pod względem rodzaju biologicznego 
człowiek posiada pewne stałe wyposaŜenie, jednakŜe i jego cechy biologiczne 
(np. płeć) zmieniają swoją rolę i wagę zaleŜnie od okoliczności historycznych. 
Istotę jednostki ludzkiej konstytuuje splot relacji, jest ona „całokształtem sto-
sunków społecznych". Człowiek podlega rozmaitym ograniczeniom i wyobcowa-
niom, podstawową jednak formą alienacji (wyobcowania, pozbawienia tego, co 
natura wyznacza lub dopuszcza) jest alienacja ekonomiczna, płynąca z prywatnej 
własności środków produkcji. Polega ona na tym, Ŝe wytwór pracy wymyka się 
kierownictwu sprawcy, Ŝe zarówno właściciel środków produkcji, jak i robotnik 
uwikłani są w pewne konieczności, zdeterminowani do grania określonych ról. 
Filozofia, religia i inne doktryny pełniące funkcję ideologiczną (stanowiące 
nadbudowę w stosunku do bazy ekonomiczno-społecznej) z jednej strony są 
pochodne od formacji ekonomicznej społeczeństwa, z drugiej mogą ją pod-
trzymywać w istnieniu. Chcąc uwolnić człowieka od alienacji, od zniewolenia 
przez własne wytwory, od konieczności odgrywania roli wyzyskiwanego lub 
wyzyskiwacza, trzeba nie tylko przekształcić bazę, lecz równieŜ właściwie 
rozszyfrować funkcje nadbudowy190. 

40 04. MARKSISTOWSKA TEORIA POZNANIA. - W materializmie 
dialektycznym nierównomiernie rozwija się poszczególne zagadnienia 
teoriopoznawcze. Dokładniejsze analizy dotyczą zagadnień z zakresu teorii 
prawdy, teorii relacji między myśleniem a językiem, teorii nauk szczegółowych. 

Materializm dialektyczny opowiada się zdecydowanie za empiryzmem191, 
realizmem, pewną postacią racjonalizmu. Przyjmując klasyczną definicję praw- 

189 
Dyskutuje się wśród marksistów i marksologów, jak dalece w następnych etapach 

rozwoju swojej myśli (zwłaszcza w Kapitale) Marks kontynuował postawę z Rękopisów, a jak dalece 
z nią zerwał. 

190
 Dyskutuje się w marksizmie, czy i jak poszczególne dziedziny i wytwory kultury (jak 

język, moralność, logika itd.) są związane z aktualną formacją ekonomiczną i przejawiają interesy 
określonych klas społecznych. 

191 Niektóre sformułowania nadają temu empiryzmowi posmak sensualistyczny, jednakŜe 
zasadniczo materializm dialektyczny nie opowiada się za sensualizmem. 
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dy, zarazem za kryterium prawdy uznaje praktykę, czyli działanie ludzkie w jego 
wymiarach społecznych, aspektach produktywności i skuteczności. UwaŜając 
zarówno absolutyzm, jak i relatywizm (jeśli chodzi o właściwości prawdy) za 
stanowiska jednostronne, niedialektyczne, materializm dialektyczny łączy właś-
ciwie optymizm poznawczy z daleko posuniętym relatywizmem społeczno-hi-
storycznym. Głosi, Ŝe nasze poszczególne rezultaty poznawcze (z wyjątkiem 
niektórych typów twierdzeń jednostkowych lub banalnych) zawierają wiedzę 
względną, nieadekwatną, niepewną; natomiast globalnie wzięty proces poznaw-
czy ludzkości zmierza do prawdy absolutnej: pełnej i pewnej. Marksistowska 
wersja realizmu najczęściej przybiera postać teorii odbicia (Lenin). 

Poznanie ludzkie rozwija się - niektórzy mówią: po spirali - przechodząc 
kolejno trzy etapy: doświadczenie, interpretacja myślowa (uchwycenie w kon-
struowane pojęcia, w ramach teorii), praktyka. Podkreśla się w marksizmie, Ŝe 
podmiot poznania jest zarazem (pierwotnie i przede wszystkim) podmiotem 
działania - poznanie nie jest i nie moŜe być sferą autonomiczną - ponadto operuje 
się koncepcją podmiotu zbiorowego i historycznie zmiennego: człowiek poznaje 
jako członek, współuczestnik grupy społecznej, ściśle z nią powiązany i przez nią 
uwarunkowany192. 

§ 41. FENOMENOLOGIA I EGZYSTENCJALIZM  

41 00. Jednym z głównych kierunków filozofii XX stulecia jest feno-
menologia, charakteryzująca się przede wszystkim określoną kon-
cepcją poznania i metodami uprawiania filozofii. Twórcą szkoły 
fenomenologicznej był niemiecki matematyk i filozof Edmund 
Husserl (1859-1938), uczeń F. Brentany. 

Egzystencjalizm jest współczesną postacią sokratejskiego nurtu 
filozofii, polegającego na ześrodkowaniu się na problematyce on-
tycznej i moralnej człowieka i jego pozycji w świecie lub na ak-
centowaniu antropocentrycznego punktu widzenia. Czołowi przed-
stawiciele filozoficznego egzystencjalizmu to M. Heidegger, J. P. 
Sartre, K. Jaspers, G. Marcel. Głównym ich poprzednikiem był S. 
Kierkegaard. 

192
 W interpretacji L. Althussera ma miejsce dalsze zredukowanie roli jednostkowych podmio-

tów w procesach poznawczych. 
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41 01. ROZUMIENIE „FENOMENOLOGII". - Termin „fenomenologia" występo-
wał i przed Husserlem193, jednakŜe u załoŜyciela szkoły fenomenologicznej 
przybrał nowe znaczenie. Wywodzi się z greckiego: (paivóuevov = to, co się 
jawi, zjawisko. Wynikałoby stąd, iŜ fenomenologia to nauka o zjawiskach. 
Trzeba od razu zaznaczyć, iŜ fenomenologia nie ma nic wspólnego z fenome-
nalizmem194. Według fenomenalizmu (np. kantystów lub zwolenników teorii 
„danych zmysłowych") poznajemy wprost (w percepcji) lub w ogóle jedynie 
zjawiska (fenomeny), które stoją niejako między świadomością poznającą a 
transcendentnym przedmiotem („rzeczą samą w sobie"). Tymczasem u feno-
menologów fenomen to to, co dane bezpośrednio i naocznie, lub to, co da się 
wypatrzyć (wydobyć na jaw, ale nie za pomocą wnioskowania, lecz samym spo-
sobem ujęcia) w tym, co bezpośrednio i naocznie dane, jako w nim (w tym, co 
dane) jakoś zawarte, zaznaczone. W ten sposób moŜe być nam dany - osobiście, 
źródłowo - sam przedmiot. 

Husserl przez fenomenologię rozumiał podstawową naukę filozoficzną 
(„pierwszą filozofię" - uŜywając terminu Arystotelesa), dostarczającą właściwych 
fundamentów wszelkiej naszej wiedzy. Jest to nauka czysto opisowa 
(maksymalnie ateoretyczna), zajmująca się oglądem i opisem tego, co i jak dane. 
W poznaniu moŜna być nastawionym na ujęcie tego, co dane w jego pełnej 
indywidualności, konkretności albo w jego sensie, istocie (grec. et8oc = postać, 
wzór, istota), czyli ejdetycznie. MoŜna teŜ to, co dane, traktować jako zastany 
byt, jako pewną całość odsłaniającą się nam (przynajmniej częściowo) w 
poznaniu albo jako wyłącznie korelat ujęcia (intencji) naszej świadomości, jako 
coś (tylko) przedstawionego, mniemanego itp. Stosownie do tego fenomenologia 
przybiera postać ejdetyczną (gdy dotyczy istot lub idei czegoś) lub 
transcendentalistyczną (gdy ujmuje to, co dane, tylko jako pojawiające się kore-
kty intencji, jako noematy). 

W innym znaczeniu fenomenologią nazywamy kierunek filozoficzny, zaini-
cjowany przez Husserla i jego szkołę, albo wspólne dla tej szkoły poglądy 
filozoficzne195. 

193
 M.in. u J. H. Lamberta (1764), I. Kanta, G. W. F. Hegla, W. Hamiltona, M. Lazarusa, 

E. von Hartmanna, C. S. Peirce'a, K. Stumpfa. 
194

 A takŜe z fenomenizmem Ch. Renouviera (t 1903). 
195

 Istotne pod wieloma względami przygotowanie fenomenologii stanowiły koncepcje i rozwa 
Ŝania brentanistów, którzy na gruncie psychologii opisowej (traktowanej jako „filozofia pierwsza") 
rozwinęli analizy struktury róŜnych rodzajów aktów świadomości i ich przedmiotów, ogólną teorię 
przedmiotów, teorię wartości, pewne specjalne działy psychologii, teorię języka. Obok F. Bren- 
tany (t 1917) naleŜeli tu głównie: K. Stumpf, A. Meinong, A. Hófler, A. Marty, Ch. Ehrenfels, 
J. K. Kreibig, E. Mally, F. Hillebrand, w późniejszym okresie reistycznym O. Kraus, A. Kastil. 
Uczniami Brentany byli teŜ K. Twardowski i E. Husserl. 
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41 02. SZKOŁA FENOMENOLOGICZNA. - Szkoła Husserla charakteryzuje się 
(głównie) wspólnymi koncepcjami poznania, filozofii i jej metod oraz poglądami 
na temat istnienia i sposobu poznawania sfery idealnej (skrajny realizm 
pojęciowy, zob. § 22). 

Według fenomenologów wszelkie badania naleŜy rozpocząć od uzyskania 
bezpośredniego, w miarę moŜliwości źródłowego (tzn. takiego, w którym przed-
miot dany jest naocznie, we własnej osobie, niejako „twarzą w twarz") kontaktu 
poznawczego z tym, co badane. KaŜdej kategorii przedmiotów odpowiada właś-
ciwy dla nich sposób poznawania; istnieje wiele typów bezpośredniego poznania, 
wiele odmian doświadczenia. „Zasada wszelkich zasad" głosi: kaŜda źródłowo 
prezentująca naoczność jest źródłem prawomocności poznania, wszystko, co się 
nam w „intuicji" źródłowo przedstawia, naleŜy po prostu przyjąć jako to, co się 
prezentuje, ale jedynie w tych granicach, w jakich się tu prezentuje (Husserl, Idee 
I, § 24). Opis tego, co dane, musi być maksymalnie ateoretycz-ny, nie obciąŜony 
uprzednimi (często nie uświadomionymi) przeświadczeniami i schematami 
pojęciowo-werbalnymi. Przy nastawieniu ejdetycznym specjalna operacja ideacji 
czy uzmienniania prowadzi do ujęcia tego, co istotne, do poznania zawartości 
idei czegoś (ogląd ejdetyczny, Wesenschau). Dzięki temu mamy wiedzę 
dotyczącą tego, co istotnościowe, konieczne; wiedza ta jednak nie odnosi się 
wprost do jednostkowych, faktycznie istniejących bytów, lecz do sfery idealnej: 
ujmuje czyste konieczności i moŜliwości w oderwaniu od ich ewentualnych 
faktycznych realizacji czy konkretyzacji. 

WyróŜnić moŜna cztery zasadnicze metody fenomenologiczne196: 1) metodę 
(maksymalnie ateoretycznego) oglądu i opisu tego, co i jak dane, 2) metodę 
ideacji czy uzmienniania, doprowadzającą do oglądu ejdetycznego i umoŜliwia-
jącą analizę istotnościową, 3) metodę redukcji transcendentalnej (fenomenolo-
gicznej £7to%f)), wyznaczającą (odsłaniającą) niepowątpiewalną sferę poznawczą 
(„czysta świadomość", „świadomość transcendentalna") wraz z jej podmiotem 
(„czyste ja", „ja transcendentalne"), 4) metodę rozwaŜań (analiz) konstytutyw-
nych świadomości i jej intencjonalnych korelatów. Metody te prowadzą do 
ukonstytuowania się nauk fenomenologicznych: fundamentalnej fenomenologii 
opisowej, fenomenologii ejdetycznej (ejdetyki, ontologii), fenomenologii trans-
cendentalnej (w odmianie ejdetycznej lub nieejdetycznej). 

Zarówno w sprawach podstawowych, jak i szczegółowych wśród przedstawi-
cieli szkoły Husserla zachodzą rozmaite rozbieŜności poglądów. WaŜna jest 
zwłaszcza sprawa stosowania redukcji transcentalnej, która Husserla doprowa- 

196
 O tych metodach zob. wyŜej, 5 02. Sporo materiału na ten temat znajdzie czytelnik w 

dziełach R. Ingardena. 
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dziła do swoistej wersji idealizmu transcendentalnego; znaczna część jego ucz-
niów odrzuciła tę metodę lub poddała ją krytycznej modyfikacji. 

W ramach szeroko rozumianej szkoły fenomenologicznej wyróŜnić trzeba: 
a) idealistyczną   fenomenologię   transcendentalną   (późniejszego)   Husserla, 
b) obiektywistyczną fenomenologię ejdetyczną (m. in. A. Pfander, A. Reinach 
H. Conrad-Martius, M. Geiger, J. Hering, takŜe M. Scheler, wreszcie R. Ingar 
den), c) fenomenologię egzystencjalną lub (raczej) egzystencjalizm fenomeno 
logiczny (M. Heidegger, J. P. Sartre, M. Merleau-Ponty). Do wybitniejszych 
przedstawicieli szkoły naleŜy zaliczyć równieŜ D. von Hildebranda, E. Stein, 
E. Finka, L. Landgrebego. Osobną pozycję zajmuje „ontologia krytyczna" 
N. Hartmanna (t 1950). Wymienić tu teŜ moŜna E. Levinasa (f 1995). 

Zanim Husserl sprowadził całą filozofię do transcendentalnej fenomenologii, 
uwaŜał, iŜ „pierwszą filozofią" jest fenomenologia pojęta jako ejdetyka czystych 
(tzn. ujętych przy zastosowaniu redukcji transcendentalnej) przeŜyć, przynaleŜ-
nego do nich czystego „ja" oraz intencjonalnych korelatów tych przeŜyć (noe-
matów)197. Dalszymi działami filozofu byłyby regionalne ontologie materialne, 
ontologia formalna i metafizyka. Zdaniem Ingardena (i innych „ejdetyków") 
„pierwszą filozofię" stanowi ontologia (ejdetyczną analiza zawartości idei, 
ustalająca czyste konieczności i moŜliwości), przygotowująca metafizykę. We-
dług Schelera (przynajmniej w pewnej fazie rozwoju jego poglądów) oraz Hei-
deggera (i innych egzystencjalistów) „pierwszą filozofią" jest ejdetyka osoby 
ludzkiej (człowieka) jako bytu szczególnego typu czy pozycji, antropologia 
filozoficzna lub „analityka Dasein". Metafizyka musi być uprawiana w perspek-
tywie antropologicznej. 

Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, iŜ np. u Schelera, Heideggera i Sartre'a 
wyróŜnić moŜna po trzy fazy rozwoju poglądów filozoficznych, u Husserla 
nawet cztery198. 

197
 Po zastosowaniu redukcji transcendentalnej relacja „akt świadomości-przedmiot aktu" 

przemienia się w relację „noeza-noemat". Noemat to przedmiotowy odpowiednik (korelat) intencji 
przeŜycia, wzięty dokładnie tak, jak się pojawia (jak jest wyznaczony intencją, ujęciem) świado 
mości (czystej świadomości). 

198
  w języku polskim obok prac Husserla i Schelera dostępne są niektóre teksty Conrad- 

-Martius („Roczniki Filozoficzne") i innych fenomenologów. Zob. np.: Fenomenologia, zebrał, 
przetłumaczył, wstępem poprzedził J. Machnacz, Kraków 1990. O fenomenologii przede wszyst 
kim: I n g a r d e n ,  Wstęp do fenomenologii Husserla; t e n Ŝ e, Z badań nad filozofią współ 
czesną. Zob. teŜ: A. B. S t ę p i e ń, Fenomenologia w Polsce, SPhCh 2 (1966) 1, 29-47; S. J u- 
d y c k i, lntersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów E. Husser 
la, Lublin 1990; B. B a r a n, Fenomenologia amerykańska, Kraków 1990; J. K r o k o s, Kon 
cepcja fenomenologii w ujęciu E. Husserla, A. Pfandera, M. Schelera i niektórych ich uczniów. 
Warszawa 1991; K. Ś w i ę c i c k a, Husserl, Warszawa 1993; W. G a 1 e w i c z, N. Hartmann, 
Warszawa   1987;  T.  B i e s a g a,  Dietricha  von  Hildebranda  epistemologiczno-ontologiczne 
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41 03. ODMIANY EGZYSTENCJALIZMU. - Antropocentryzm moŜe mieć charakter 
teoriopoznawczy albo metafizyczny lub metafizyczno-aksjologiczny. Pierwszy 
polega bądź na obraniu ludzkiego lub podmiotowego punktu widzenia za 
włas'ciwy punkt wyjścia (czy punkt oparcia) filozofowania, bądź na uznaniu, Ŝe 
jest to jedyny dopuszczalny, prawomocny punkt widzenia. Drugi polega bądź na 
traktowaniu bytu ludzkiego (sposobu istnienia przysługującego człowiekowi) 
jako czegoś radykalnie swoistego i odmiennego od wszelkich innych typów bytu, 
bądź na uznaniu bytu ludzkiego za wyznacznik podstawowej lub jedynej (jaką 
dysponuje filozofujący podmiot ludzki) perspektywy na całość bytu, na byt jako 
taki. Wreszcie - w tym kontekście - przez filozofię moŜna rozumieć nie 
szczególny rodzaj wiedzy, lecz pewien aspekt lub sposób Ŝycia (bycia), sposób 
ekspresji i samoutwierdzenia własnej egzystencji (zob. 4 06). SkrzyŜowanie tych 
tendencji ukształtowało ten kierunek współczesnej filozofii, który nosi nazwę 
filozofii egzystencjalnej lub egzystencjalizmu. 

„Egzystencjalizm" w sensie węŜszym odnosi się do pewnej grupy filozofów 
(M. Heidegger, J. P. Sartre, K. Jaspers, takŜe M. Merleau-Ponty, N. Abbagnano 
oraz G. Marcel) i związanych z nimi powieściopisarzy i eseistów (A. Camus, G. 
Bataiłle), w sensie szerszym stosuje się i do innych, takŜe wcześniejszych 
literatów (M. de Unamuno, nawet F. Dostojewski czy F. Kafka) oraz pisarzy 
religijnych i teologów róŜnych wyznań (jak L. Szestow, M. Bierdiajew, M. Bu-
ber, P. Tillich, R. Bultmann). Do poprzedników zaliczyć moŜna - aŜeby nie 
sięgać aŜ do np. św. Augustyna - B. Pascala, M. Stirnera, F. Nietzschego, przede 
wszystkim S. Kierkegaarda (f 1855), równieŜ M. Schelera. Pokrewni są im np. 
personalista E. Mounier oraz fenomenolog-hermeneutyk P. Ricoeur. 

Egzystencjalistyczny styl rozwaŜań o ludzkim sposobie istnienia, ludzkim 
losie i przeznaczeniu, wyrósł - między innymi - z reakcji na esencjalizm spe-
kulatywnej metafizyki i teologii, na jałowy optymizm wielkich systemów racjo-
nalistyczno-idealistycznych (w typie systemu Hegla)199, z potrzeby uświado-
mienia sobie prawdy o bycie konkretu ludzkiego, zawartej w sposobie przeŜy-
wania własnego bycia-w-świecie, odwaŜnego odsłonięcia niezafałszowanej praw-
dy o doli ludzkiej, zwłaszcza w tzw. sytuacjach granicznych, kryzysowych, 
ujawniających (nieprzezwycięŜalną) tragiczność człowieka (nieuleczalna choro-
ba, niezasłuŜone cierpienie, daremność ofiary, śmierć kogoś bliskiego i nieu-
chronność własnej śmierci). Egzystencjaliści cenią autentyczny sposób bycia, 
rezygnujący z usuwania prawdy o człowieku poza granice świadomości, z po- 

postawy etyki, Lublin 1989. Marksistowski punkt widzenia: K. M a r t e 1, U podstaw fenomeno-
logii Husserla, Warszawa 1967. 

199 Egzystencjalis'ci korzystali zarazem z pewnych szczegółowych analiz Hegla, dotyczących 
(np.) tzw. s'wiadomości nieszczęśliwej, relacji: pan-niewolnik. 
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przestawania na tym, co „się" robi, uciekania w werbalne, wysoce hipotetyczne 
(spekulatywne) rozwiązania optymistyczne. 

Nie wchodząc tu w szczegóły myśli egzystencjalistycznej - zresztą na swój 
sposób bogatej i zróŜnicowanej - ani w ich ocenę, trzeba jednak zwrócić uwagę 
na dwa momenty: egzystencjalizm rozwaŜając sprawy bytu w perspektywie wy-
łącznie człowieka (a ściślej: zawartości jego przeŜywania!) naraŜony jest na 
skategorializowanie i zsubiektywizowanie bytu, nadto arbitralnie i jednostronnie 
akcentuje poznawczą funkcję niektórych, pesymistycznych aspektów ludzkiego 
Ŝycia i działania. 

RozróŜnia się egzystencjalizm teistyczny (np. Marcel) i ateistyczny (np. 
Sartre); niektórzy egzystencjaliści bądź pomijają tę sprawę, bądź niewyraźnie, 
niejednoznacznie formułują swoje stanowisko. Z wymienionych autorów jedni 
protestują przeciwko nazywaniu ich egzystencjalistami (Heidegger, Marcel), dla 
drugich egzystencjalizm stanowi jedną z faz rozwoju ich poglądów (Sartre). 

Kierunkiem postfenomenologicznym, kontynuującym i częściowo przezwy-
cięŜającym pewne wątki filozofii Ŝycia i egzystencjalizmu, jest wspomniana juŜ 
wyŜej (s. 250) f i l o z o f i a  d i a l o g u  (spotkania), według której czło-
wiek jako byt osobowy staje się i określa w relacji do Drugiego, w spotkaniu, w 
obliczu Innego; relacja międzyosobowa jest radykalnie róŜna od relacji między 
rzeczami. 

41 04. EGZYSTENCJALIZM FENOMENOLOGICZNY. - Wypracowana przez feno-
menologię technika oglądu i opisu tego, co bezpośrednio dane, moŜe być stoso-
wana nie tylko przy uprawianiu teorii poznania czy budowania podwalin teorii 
bytu, lecz równieŜ przy penetracji subiektywności, indywidualnego strumienia 
świadomości. Zresztą fenomenologowie, E. Husserl i M. Scheler, dostarczyli 
szeregu opisów i analiz inspirujących egzystencjalistów, waŜnych dla właściwe-
go ujęcia bycia-człowieka-w-świecie. 

Typowymi przedstawicielami egzystencjalizmu fenomenologicznego (zwane-
go teŜ fenomenologią egzystencjalną) są: Martin Heidegger (1889-1976), Jean 
Paul Sartre (1905-1980) oraz Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). 

NajwaŜniejszym z nich pod względem filozoficznym i bardzo wpływowym 
myślicielem jest Heidegger. Dla niego człowiek to byt niejako rzucony w świat; 
jako „Dasein" (to-oto-tutaj-istnienie) jest konkretnym ujawnieniem - jedynym 
dostępnym człowiekowi - bytu. Byt („Sein") jednak nie tylko odsłania się, lecz i 
ukrywa, ma aspekty pozytywne i negatywne, racjonalne i irracjonalne. Byt 
(„Sein") jest horyzontem tego, co dane, warunkiem poznawalności tego, co 
bytuje (bytów - „Seiende"). Nabiera sensu w relacji do „Dasein" (egzystencji 
ludzkiej). Istotą człowieka („Dasein") - nie wchodzimy tu w szczegóły - jest 
troska, ugruntowana w trwodze, w istnieniu-ku-śmierci. 

271 



Byt („Sein") dany jest bądź pośrednio, poprzez „Dasein", bądź bezpośrednio, 
poprzez przedpojęciowe i niedyskursywne ujęcie, zwane przez Heideggera „my-
śleniem" („Denken"). Przez fenomenologię (zwaną teŜ niekiedy hermeneutyką) 
autor Sein und Zeit rozumie poszukiwanie i ujawnianie tego, co zakryte, a co 
stanowi sens, rację, podstawę lub cel tego, co bezpośrednio dane. Metoda Hei-
deggera - znowu nie moŜemy tu wchodzić w szczegóły - pod pewnymi wzglę-
dami istotnie się róŜni od metod fenomenologicznych. Jest często interpretacją, a 
nie oglądem200. 

Dodajmy, iŜ fenomenologowie egzystencjalni opowiadają się (tak czy ina-
czej) za realizmem i odrzucają husserlowską redukcję transcendentalną201. 

200
 Egzystencjaliści operują swoistą terminologią, trudnymi do jednoznacznego czy chociaŜby 

wyraźnego zrozumienia zwrotami (np. „nicość", „egzystencja poprzedza esencję", „projekt"); 
często zamiast pojęciowego sformułowania myśli znajdujemy u nich raczej hasła, wyznaczające 
ogólnie lub zarysowo kierunek intencji (myśli).  

201
 Z wyjątkiem G. Marcela mamy w języku polskim nadal luki, jeśli idzie o podstawowe 

pisma niektórych egzystencjalistów. Zob. M. H e i d e g ge r ,  Budować - mieszkać - myśleć. 
Eseje wybrane, Warszawa 1977; t e nŜ e ,  Kant a problem metafizyki, Warszawa 1989; t e nŜ e ,  
Bycie i czas, Warszawa 1994; J. P. S a r t r e, WyobraŜenie, Warszawa 1970; t e nŜ e ,  Marksizm 
a egzystencjalizm, „Twórczość" 1957, 4;M. M e r l e a u - P o n t y ,  Proza świata. Eseje o mo 
wie, Warszawa 1976; t e nŜ e ,  Fenomenologia percepcji. Fragmenty, Warszawa 1993 (z wstępem 
„Od tłumacza" J. Migasińskiego); K. J a s p e r s, Autobiografia filozoficzna, Toruń 1993 (wcześ 
niej w „Więzi" 1976 i 1977); t e nŜ e ,  Filozofia egzystencji. Wybór pism, Warszawa 1990; 
t e nŜ e ,  Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo. Warszawa 1991. O filozofii Heidegge 
ra pisali u nas głównie A. Wawrzyniak, J. Tischner, K. Michalski, B. Baran {Saga Heideggera, 
Kraków 1988), ostatnio teŜ B. Dembiński i R. Roździeński (autor prac o poglądach Husserla). 
Zob.: E. M o u n i e r, Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Kraków 197'4; Filozofia egzystencjal 
na, wyboru dokonali i wstępem opatrzyli L. Kołakowski i K. Pomian, Warszawa 1965; A. W a- 
w r z y n i a k, Metafizyka i człowiek. Niektóre aspekty problemu metafizyki w fenomenologii 
egzystencjalistycznej, w: O Bogu i o człowieku, s. 257-281; W. A. L u i j p e n, Fenomenologia 
egzystencjalna, Warszawa 1972; R. G a r a u d y, Perspektywy człowieka, Warszawa 1968, s. 123- 
126; W. G r o m c z y ń s k i, Człowiek, świat, rzeczy, Bóg w filozofii Sartre'a, Warszawa 1969; 
J. N o w a c z y k ,  Teoriopoznawcze i ontologiczne uwarunkowania ateizmu Jean-Paul Sartre'a, 
w: Studia z filozofii Boga, t. IV, Warszawa 1977, s. 211-393; K. M i c h a 1 s k i, Heidegger 
i filozofia współczesna, Warszawa 1978; R. R u d z iń s k  \,Jaspers, Warszawa 1978. Poza tym 
fragmenty pism egzystencjalistów w: Filozofia i socjologia XX wieku, Warszawa 1965, cz. I 
(Heidegger), cz. II (Sartre); Filozofia współczesna, Warszawa 1983, t. I (Heidegger, Sartre, Jaspers 
- informacje i teksty). Zob. teŜ artykuły J. Syskiego o poglądach Merleau-Ponty'ego w „Humani- 
tas" oraz J. N o w a c z y k ,  Kwestia Boga u Merleau-Ponty' ego, SPhCh 21 (1985) 1, 79-109. 
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§ 42. FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE 

42 00. W sensie szerszym współczesność w filozofii polskiej otwie-
rają daty: 1895 (objęcie przez K. Twardowskiego katedry na Uni-
wersytecie we Lwowie) i 1897 (załoŜenie przez W. Weryhę w 
Warszawie „Przeglądu Filozoficznego", pierwszego specjalis-
tycznego czasopisma filozoficznego w Polsce). W sensie węŜszym 
polska filozofia współczesna to filozofia uprawiana w Polsce lub 
przez Polaków po II wojnie światowej. Głównymi kierunkami tej 
filozofii są: (obecna dziś raczej pośrednio) szkoła lwowsko-war-
szawska, orientacje pozytywizujące lub analityczne, (zachwiany od 
roku 1989/1990 w swej pozycji) materializm dialektyczny, neoto-
mizm, fenomenologia oraz filozofia dialogu. 

42 01. OKRES MIĘDZYWOJENNY. SZKOŁA LWOWSKO-WARSZAWSKA. - W wy-
niku działalności dydaktyczno-organizacyjnej K. T w a r d o w s k i e g o  
(1866-1938), ucznia F. Brentany, na terenach polskich powstała pierwsza nowo-
czesna szkoła filozoficzna, która odrodzonej Polsce (po I wojnie światowej) 
dostarczyła wielu wybitnych filozofów, logików i psychologów, uczonych, 
profesorów uniwersytetów oraz organizatorów Ŝycia akademickiego. Szkoła ta - 
zwana lwowską, a później lwowsko-warszawską- dominowała w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Towarzyszył jej (w znacznym stopniu zainspirowany i 
ukształtowany przez jej przedstawicieli) znakomity rozwój logiki formalnej i 
matematyki. Propagowała ona kult dobrej i ścisłej roboty, szczegółowych analiz, 
stosowanie współczesnych środków logiczno-metodologicznych. Nie odrzucała z 
góry moŜliwości naukowego, racjonalnego traktowania co najmniej niektórych 
klasycznych problemów filozofii. Zdobyła sobie uznanie i autorytet wśród 
pokrewnych orientacji zagranicznych. 

Główni przedstawiciele - obok K. Twardowskiego - to: J. Łukasiewicz (1878-
1956), S. Leśniewski (1886-1939)202, K. A j d u k i e w i c z  (1890-1963), T. 
K o t a r b i ń s k i  (1886-1981), T. C z eŜ o w s k i  (1889-1981), Z. 
Zawirski (1882-1948), I. Dąmbska (1904-1983), M. Kokoszyńska-Lutmanowa 
(1905-1981), S. Łuszczewska-Romahnowa (1904-1978), H. Mehlberg (po wojnie 
w Ameryce, | 1979), S. Ossowski (1897-1963), M. Ossowska (1896-1974), J. 
Kotarbińska (f 1997) i inni. Psychologią zajmowali się (m.in.) W. Witwicki 

202
 Od filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej naleŜy odróŜnić (powiązaną z nią osobowo) 

logiczną szkołę warszawską (ukształtowaną przez Łukasiewicza, Leśniewskiego i ich ucznia A. 
Tarskiego, t 1983), a takŜe warszawską szkołę matematyczną. 
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(1878-1948), S. Błachowski (1889-1962), M. Kreutz (1893-1971), T. Witwicki 
(1902-1970). Ze szkoły tej wyszli równieŜ np. B. Nawroczyński (1882-1974), 
teoretyk wychowania i filozof kultury, oraz W. Szumowski (1875-1954), kie-
rownik pierwszej Katedry Historii i Filozofii Medycyny (od 1920 r. na UJ). 

Niektórzy z nich dochodzili do własnych teorii o znaczeniu ogólnofilozoficz-
nym (np. Ajdukiewicz, CzeŜowski, Kotarbiński), wszyscy przyczynili się do 
osiągnięcia w nauce polskiej bardzo wysokiego poziomu ścisłości i samoświa-
domości metodologicznej. 

W okresie międzywojennym działali równieŜ przedstawiciele nurtu pozytywi-
zującego o innych orientacjach, np. empiriokrytycy W. Heinrich († 1957), J. Ko-
disowa, E. Erdmann, takŜe (aktywni zwłaszcza po wojnie), N. Łubnicki i B. J. 
Gawęcki. Poza szkołą Iwowsko-warszawską logikę formalną uprawiał L. Chwis-
tek († 1944), metodologię i epistemologię nauk J. Metallmann († 1942?). Zresztą 
trudno tu wymienić nawet tylko z nazwiska wszystkich waŜniejszych pracowni-
ków w zakresie nauk filozoficznych i parafilozoficznych203. 

Na terenie Polski działali takŜe przedstawiciele filozofii neoscholastycznej 
(głównie neotomiści), fenomenologowie, zwolennicy filozofii Hoene-Wrońskiego 
i innych kierunków i szkół. Szereg oryginalnych analiz dał np. L. Blaustein 
(1905-1944), uczeń K. Twardowskiego i fenomenologa R. Ingardena, uprawiający 
(m.in.) psychologię opisową i estetykę. WaŜną rolę w ukształtowaniu warszaw-
skiego środowiska naukowego odegrał W. T a t a r k i e w i c z  (1886-1980), 
historyk filozofii i estetyki, historyk sztuki, aksjolog, stylem filozofowania i nie-
którymi poglądami zbliŜony do analityków brytyjskich. Rozwijały się rozmaite 
działy filozofii (jak estetyka, teoria moralności i prawa, historia filozofii)204. 

203
 O filozofii we współczesnej Polsce zob. głównie: Pięćdziesiąt lat filozofii w Polsce 

1898-1948, „Przegląd Filozoficzny" 44 (1948) 5-58; J. I w a n i c k i, Problematyka filozoficzna w 
ciągu ostatniego 50-lecia w Polsce, „Ateneum Kapłańskie" 58 (1959) 255-293; T. 
C z eŜ o w s k i ,  Filozofia polska w dwudziestoleciu międzywojennym, SF 1973, 2 (87) 61-69; 
S. D z i a m s k i, Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878-1939, Warszawa 1973; A. 
B. S t ę p i e ń, Filozofia polska w wiekach XIX i XX, w: Wkład Polaków do kultury świata, Lublin 
1976, s. 179-191. Ogólne informacje o filozofii w Polsce w latach 1944-1964 (przewaŜnie z 
pominięciem tomizmu) zawierają SF 1964, 3 i 4. Historię filozofii teoretycznej na KUL zawierają 
RF 17 (1969) 1, 55-208, uzupełnienia tamŜe 19 (1971) 1, 153 n. BieŜące wydarzenia i publikacje 
notuje „Ruch Filozoficzny". Zob. teŜ: A. B. S t ę p i e ń, Stan i potrzeby filozofii w Polsce, „Znak" 
29 (1977) nr 274; W. C h u d y, Filozofia polska po II wojnie światowej, SPhCh 26 (1990) 1, 129-
141; t e n Ŝ e, Krótka historia filozofowania marksistowskiego w Polsce, „Ethos" 2 (1989) 4, 259-
277; J. W o 1 e ń s k i, Filozofia polska 1945-1989, „Znak" 44 (1992) 4, 91-103; A. B. S t ę-p i e ń, 
Stan filozofii we współczesnej Polsce, w: Filozofować dziś, red. A. Bronk, Lublin 1995, s. 313-326. 
Zob. teŜ: Filozofia polska na Obczyźnie, pod red. W. Strzałkowskiego, Londyn 1987; Polska 
filozofia powojenna. Pod red. W. Mackiewicza, t. I-II, Warszawa 2001. 

204
 Analitycznym  stylem  rozwaŜań, w  typie G.  E.  Moore'a, charakteryzowały się prace H. 

Elzenberga (głównie aksjolog, nastawiony antypozytywistycznie), Cz. Znamierowskiego (teore- 



Druga wojna światowa zastała filozofię polską w zdecydowanym rozkwicie. 
Ukazywało się kilka specjalistycznych czasopism, rozpoczynano wydawanie 
nowych. Prowadzono Ŝywe, niejako frontalne dyskusje na tematy podstawowe, 
planowano szereg daleko idących prac zespołowych, prezentowano róŜne kie-
runki i nurty filozoficzne. Odbyły się trzy krajowe zjazdy filozoficzne (Lwów 
1923, Warszawa 1927, z udziałem przedstawicieli innych krajów słowiańskich, 
oraz Kraków 1936), międzynarodowy Kongres Filozofii Tomistycznej (Poznań 
1934). Rozkwitowi filozofii towarzyszył rozkwit logiki i matematyki. Osiągnięto 
szereg doniosłych wyników, niekiedy pionierskich w skali pozapolskiej, 
zainicjowano nowe dziedziny i kierunki badań naukowych. Między innymi 
istotny wpływ na rozwój neopozytywizmu wywarły prace przedstawicieli szkoły 
lwowsko-warszawskiej oraz krytyka przeprowadzona przez Ingardena. Postawio-
no wysoko poziom samoświadomości metodologicznej wypowiedzi, precyzji i 
rzeczowości argumentacji. 

Wojna zadała wiele bolesnych, głębokich ciosów; zginęło wielu twórczych 
ludzi (zwłaszcza w hitlerowskich obozach), zniszczono wiele warsztatów pra-
cy205. Niektóre osoby wyemigrowały na stałe z kraju. Mimo to filozofia w Polsce 
odŜyła w 1945 r. i nawet dała kilka bardzo waŜnych dzieł (Ingardena, 
Ossowskiej, Tatarkiewicza i innych). JednakŜe zmiana zewnętrznych, pozanau-
kowych warunków pracy naukowej (nastanie tzw. okresu stalinowskiego w 
kulturze polskiej) zahamowała powaŜnie rozwój filozofii i częściowo skierowała 
go na inne tory. W powojennych dziejach filozofii w Polsce moŜna wyróŜnić 
okresy: do r. 1949/50, do r. 1956, do r. 1989/90 (z podokresem dla marksizmu od 
r. 1968 i z pewną fazą w latach 1980-1981) i obecny. MoŜna się spodziewać, iŜ 
od czasu upadku władzy partii komunistycznej w Polsce dzieje filozofii (i całej 
kultury) nie będą ściśle zaleŜały od sytuacji politycznej w naszym kraju. 

42 02. OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. - W latach 1945-1949 w Polsce 
właściwie trwała kontynuacja okresu przedwojennego. Ośrodkami filozofii były 
uniwersytety, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie i zrzeszające regio-
nalne towarzystwa Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Wznowiono czasopisma: 
„Przegląd Filozoficzny", „Kwartalnik Filozoficzny", „Ruch Filozoficzny", w ję- 

tyk moralności i prawa), M. Wallisa (estetyk, jeden z pionierów semiologicznych badań nad 
sztuką). Poza tym wspomnieć tu trzeba co najmniej W. Lutosławskiego (mesjanista i spirytualista; 
waŜna jest jego praca na temat chronologii pism Platona), L. PetraŜyckiego (teoretyk prawa i mo-
ralności), S. I. Witkiewicza (filozofujący malarz, dramaturg i powieściopisarz), A. F. Wiegnera 
(głównie teoretyk poznania). Zob. W. T a t a r k i e w i c z ,  Wielcy i bliscy, w: t e n Ŝ e, Parer-
ga, Warszawa 1978, s. 129-136. 

205
 Zob. np. „Studia Philosophica" 3 (1939-1946) oraz „Przegląd Filozoficzny" 42 (1946) i 43 

(1947). 
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zykach obcych kontynuowano „Studia Philosophica". ZałoŜono w 1946 r. Wy-
dział Filozoficzny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i zaczęto wydawać 
(od r. 1948) „Roczniki Filozoficzne". Tematykę filozoficzną uwzględniały inne 
periodyki. Obok dawnych kierunków i szkół uaktywniła się myśl marksistowska. 

W drugim okresie (1950-1956) krakowska PAU ustąpiła miejsca warszaw-
skiej Polskiej Akademii Nauk, dawne czasopisma zastąpiono jednym nowym 
(„My śl Filozoficzna", która częściej poruszała problematykę ideologiczno-spo-
leczną niŜ filozoficzną), wybitni profesorowie niemarksiści przeszli na emeryturę 
lub zajęli się historią, tłumaczeniami (zaczęto wydawać Bibliotekę Klasyków 
Filozofii), logiką (jako mniej zaangaŜowaną ideologicznie), przez parę lat filo-
zofię moŜna było studiować jedynie na Uniwersytecie Warszawskim oraz na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, od r. 1954 takŜe w Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie (utworzonej na miejsce zamkniętych wydziałów teo-
logicznych uniwersytetów w Warszawie i w Krakowie). W publicystyce i w 
szkolnictwie dominowało dogmatyczne wydanie myśli marksistowskiej. 
Sporadycznie tylko ukazywały się prace prezentujące inne orientacje. Poza tym 
marksizmu uczono na róŜnych kursach partyjnych, tomizmu (w rozmaitej posta-
ci) w seminariach duchownych czy zakonnych. Filozofowie marksistowscy zaj-
mowali się przede wszystkim polemiką z poglądami przedstawicieli szkoły 
lwowsko-warszawskiej. Chcąc nie chcąc mimowoli ulegali sile kultury logicznej 
tych, których zwalczali. Rzadziej i bardziej fragmentarycznie dyskutowano z 
tomizmem czy fenomenologią. Polemikę z marksizmem z punktu widzenia 
filozofii tomistycznej podejmował głównie ks. K. Kłósak. Propagował teŜ 
tomizm (np.) S. SwieŜawski z KUL i (ówczesne) środowisko krakowskie „Zna-
ku". JednakŜe tego rodzaju publikacje w omawianym okresie ukazywały się 
rzadko, nieregularnie. 

Od r. 1956 nastąpiły powaŜne zmiany. Przywrócono katedry dawnym profe-
sorom, umoŜliwiono publikacje, wznowiono „Ruch Filozoficzny", zamiast „My-
śli Filozoficznej" wydawano „Studia Filozoficzne", później takŜe „Studia Logi-
ca", „Estetykę" (którą po pewnym czasie zastąpiono „Studiami Estetycznymi"), 
„Etykę", czasopisma poświęcone historii filozofii; regularnie zaczęły wychodzić 
„Roczniki Filozoficzne", pojawiły się zeszyty filozoficzne uniwersytetów, nowe 
czasopisma uwzględniające tematykę filozoficzną i parafilozoficzną. Filozofia 
odŜyła w stosunku do okresu poprzedniego, lecz publikacje i dyskusje były 
bardzo ograniczone przez wzrastającą rolę cenzury i róŜne ingerencje admini-
stracyjne. 

Aktualnie głównymi ośrodkami Ŝycia i działalności filozoficznej w Polsce są: 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN (w ramach którego istnieje Komitet Nauk 
Filozoficznych PAN; jego organem były „Studia Filozoficzne", obecnie 
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przegląd Filozoficzny. Nowa seria"), niektóre uniwersytety państwowe, wy-
działy filozoficzne KUL i ATK, środowisko filozoficzne skupione wokół PAT 
Krakowie, takŜe Polskie Towarzystwo Filozoficzne (z regionalnymi oddziałami; 
organem PTF jest kwartalnik „Ruch Filozoficzny", Toruń), Wydział Filozoficzny 
Towarzystwa Naukowego KUL, Sekcja Filozoficzna Polskiego Towarzystwa 
Teologicznego (jego organ „Analecta Cracoviensia", od 1969 r., regularnie 
prowadzi dział filozoficzny). Problematykę filozoficzną oprócz wyŜej 
wymienionych czasopism specjalistycznych (do których doszły od 1965 r. „Stu-
dia Philosophiae Christianae", półrocznik ATK, i inne czasopisma)206, uwzględ-
niają niektóre inne periodyki207. Zaznaczają się nadal powaŜne braki w polskiej 
literaturze filozoficznej, zwłaszcza w zakresie tłumaczeń z języków obcych 
(dotyczy to zarówno tekstów dawnych, jak i współczesnych!) oraz w zakresie 
wydawnictw dydaktycznych i pomocniczych (podręczniki, słowniki, specjalis-
tyczne encyklopedie), chociaŜ ostatnio notuje się ruch w tych sprawach. W 
kaŜdym razie moŜna stwierdzić rozwój - niektórych jakościowo, niektórych 
tylko ilościowo - rozmaitych dyscyplin filozoficznych i parafilozoficznych. 
WciąŜ jednak mało dyskusji zasadniczych. 

Obecnie wyraźnie zaznaczającymi się kierunkami filozofii w Polsce są: zróŜ-
nicowany nurt pozytywistyczno-analityczny, tomizm, fenomenologia, filozofia 
dialogu, (przeobraŜający się lub odchodzący) materializm dialektyczny (filozofia 
marksistowska). Wpływy empiriokrytycyzmu i pragmatyzmu wystąpiły u N. 
Łubnickiego († 1988), częściowo u B. J. Gawęckiego († 1984). Egzystencjalizm 
w Polsce nie ukształtował się jako odrębny nurt, jednakŜe jego wpływy pojawiły 
się u niektórych marksistów (np. L. Kołakowski), fenomenologów (np. ks. J. 
Tischner) i innych (np. u związanego ze światopoglądem chrześcijańskim logika 
A. Grzegorczyka). Odnotować teŜ moŜna wpływy augustynizmu. Poglądy E. 
Mouniera i P. Teilharda de Chardin mają zwolenników raczej poza gronem 
fachowych filozofów. Epigoni mesjanizmu (zwłaszcza Wrońskiego) na terenie 
filozofii akademickiej nie odgrywają Ŝadnej roli, natomiast wystąpiło zaintereso-
wanie historyków filozofii polskim mesjanizmem dziewiętnastowiecznym. Do 
nurtu pozytywistycznego naleŜą filozoficzne próby S. Lema, powieściopisarza, 
eseisty, autora znakomitych „science-fictions", który w Summa technologiae dał 
scjentystyczną (w duŜej mierze inspirowaną cybernetyką) teorię świata i takąŜ 

206
 Głównie: „Studia Mediewistyczne", „Archiwum Historii Filozofii i My śli Społecznej", 

„Humanitas", „Studia Semiotyczne", „Studia Metodologiczne", „Zagadnienia Naukoznawstwa", 
„Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", „Prakseologia". Aktualnie wychodzą teŜ: „Kwartalnik 
Filozoficzny" (Kraków), „Logos i Ethos" (Kraków), „Principia" (Kraków), „Edukacja Filozoficzna" 
(Warszawa), „Idea" (Białystok), „Filozofia Nauki" (Warszawa) i inne. 

207 Na przykład „Znak", „Więź", „Człowiek i Światopogląd", „śycie i Myśl", „Teksty", 
„Przegląd Powszechny", dawniej „Ateneum Kapłańskie" i inne. 
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eschatologię (futurologie). Strukturalizm, oddziałujący na teoretyków kultury i sztuki, 
wśród filozofów jest raczej przedmiotem krytycznej analizy. Ostatnio w Krakowie - obok 
dawnych orientacji - rozwijają się dwie nowe: pierwsza, realizująca koncepcję 
„filozofowania w kontekście nauki", z merytorycznym nawiązywaniem do procesualizmu, 
z akcentami platońskimi (ks. M. Heller, abp J. śyciński), oraz druga, rozwijająca filozofię 
dialogu (ks. J. Tischner, J. Bukowski poniekąd A. Jarnuszkiewicz SJ, takŜe A. Węgrzecki). 
W zakresie historii filozofii rozwinęła się przede wszystkim znakomicie mediewistyka (w 
czym zaznacza się ewidentnie waŜki udział S. SwieŜawskiego i absolwentów Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego). Historią filozofii staroŜytnej zajmował się A. Krokiewicz. 
Filozofem „osobnym" był H. Elzenberg († 1967) głównie aksjolog. 

Podkreślić naleŜy m.in. i przede wszystkim doniosły dorobek R. Ingardena w zakresie 
ontologii, teorii poznania, estetyki, tomistów w zakresie teorii bytu i jej metateorii, 
przedstawicieli róŜnych kierunków w zakresie metaetyki, logiki języka i logiki nauki, 
Tatarkiewicza w zakresie historii estetyki oraz propozycje w zakresie semiologii sztuki, a 
takŜe próby niektórych marksistów rozwinięcia i pogłębienia materializmu 
dialektycznego i historycznego. 

Wysoki poziom samoświadomości metodologicznej, duŜa precyzja wielu prac polskich 
uczonych związane są z nadal rozwijaną twórczo logiką formalną oraz logiczną teorią 
języka i logiczną teorią nauki. Po wojnie w Polsce ukształtowały się dwa aktywne ośrodki 
badań formalno-logicznych: warszawski i wrocławski, obok których wymienić naleŜy 
toruński, krakowski i poznański208. Spośród czołowych logików wspomnieć trzeba 
następujących: A. Mostowski († 1975), J. Słupecki († 1987), S. Jaśkowski (†1965), L. 
Borkowski (f 1993), A. Grzegorczyk, R. Suszko († 1979), J. Łoś, H. Rasiowa, R. 
Sikorski, W. A. Pogorzelski, S. J. Surma, B. Iwanuś. Stosowaniem aparatury formalnej do 
róŜnych dziedzin badań zajmują się (m.in.) K. Szaniawski († 1990), T. Kubiński († 1991) 
^autor oryginalnego Wstępu do logicznej teorii pytań), M. Przełęcki, R. Wójcicki, J. 
Giedymin (f 1993), L. Gumański, T. Batog, L. Koj, W. Marciszewski, E. Nieznański, J. 
Woleński, J. Perzanowski, J. Paśniczek. Rozwija się ruch se-miotyczny (znaczna tu 
zasługa J. Pelca). Logiką deontyczną zajmują się (m.in.) J. Kalinowski († 2001) i Z. 
Ziemba. Odnotować naleŜy nadal bardzo wysoki poziom epistemologii i metodologii 
nauk. Poznańską szkołę metodologiczną zainspirowali niegdyś (głównie) K. Ajdukiewicz 
i J. Giedymin, takŜe A. Malewski. Aktualnie naleŜą do niej J. Kmita (który ostatnio 
zbliŜył się do postmodernizmu), J. Topolski († 1998), L. Nowak, J. Such i wielu innych, 
którzy rozmaite 

208
 Na KUL pracowano twórczo głównie w zakresie historii logiki, logiki praktycznej, metodologii 

szczegółowej (zwłaszcza filozofii), a po objęciu Katedry Logiki przez L. Borkowskiego (1975) takŜe w 
zakresie logik nieklasycznych. 
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próby rozwinięcia metodologii ogólnej i szczegółowej prezentowali jako rekonstrukcję 
myśli Marksa, jako współczesną postać i zastosowanie materializmu historycznego, jako 
realizację „epistemologii historycznej". Problematyką logiczną związaną z marksizmem i 
dialektyką zajmowali się teŜ M. Kokoszyńska-Lutmanowa, R. Suszko, L. S. Rogowski. 

Nie sposób tu wymienić wielu autorów prac z zakresu metodologii nauk; trudno 
zatrzymać się nad rozmaitymi analizami i propozycjami w ramach niektórych 
wyspecjalizowanych dyscyplin filozoficznych i przyfilozoficznych, jak etyka, estetyka, 
filozofia prawa etc. 

PoniŜej krótko scharakteryzujemy stan fenomenologii, tomizmu i filozofii 
marksistowskiej. 

42 03. FENOMENOLOGIA. - W okresie międzywojennym głównym akademickim 
dyskutantem z orientacją minimalistyczną, analityczno-pozytywizującą był R. 
I n g a r d e n  (1893-1970), poprzez fenomenologię nawiązujący do klasycznej 
koncepcji filozofii. Jeden z najwybitniejszych fenomenologów i jeden z 
najwybitniejszych filozofów polskich, naleŜał do realistycznego odłamu szkoły Husserla. 
Pracował twórczo w wielu dziedzinach, w estetyce stworzył epokę. Dzięki Ingardenowi 
fenomenologia w Polsce sprostała zaostrzonym wymaganiom naukowości, przybierała 
klarowną postać. Główne dzieła Ingardena: O dziele literackim, Spór o istnienie świata, U 
podstaw teorii poznania, liczne rozprawy z zakresu estetyki. Przed wojną profesor we 
Lwowie, po wojnie w Krakowie, gdzie skupiło się wokół niego grono uczniów. W kręgu 
wpływów fenomenologii pozostają: D. Gierulanka (f 1995; teoria poznania, podstawy 
matematyki i psychologii), A. Półtawski (teoria poznania), ks. J. Tischner (teoria 
świadomości i „ja"), M. Gołaszewska (estetyka), takŜe J. Gałecki (t 1974), J. Leszczyński 
(f 1990), W. StróŜewski (nawiązujący równieŜ do tradycji pery-patetyckiej; metafizyka i 
estetyka), J. Szewczyk (j 1975), łączący oryginalnie fenomenologię z marksizmem (i 
filozofią pracy S. Brzozowskiego) i inni209. 

Zakres spraw poruszanych w dziełach Ingardena w sposób szczegółowy i odkrywczy 
jest bardzo rozległy. Znajdujemy w nich problematykę filozoficzną i metafilozoficzną: 
koncepcja filozofii, warunki uprawiania teorii poznania, ogólna teoria przedmiotu (bytu), 
w tym typologia sposobów istnienia, teoria materii i formy, teoria istoty, relacji, 
toŜsamości itd., teoria poszczególnych postaci bytu, np. teoria idei, teoria bytu czysto 
intencjonalnego, teoria dzieł 

209
 Zob. A. B. S t ę p i e ń, Fenomenologia w Polsce, SPhCh 2 (1966) 1, 29-49; Fenomenologia Romana 

Ingardena (wydanie specjalne „Studiów Filozoficznych"), Warszawa 1972; W kręgu filozofii Romana 
Ingardena, Warszawa-Kraków 1995; Roman Ingarden a filozofia naszego wieku, Kraków 1995 (tam artykuł: 
A. B. S t ę p i e ń, Byt - człowiek - świadomość. Lubelskie badania fenomenologiczne); Spór o Ingardena, 
Lublin 1994. 

279 



sztuki i percepcji estetycznej (przeŜycia estetycznego), teoria świadomości, 
języka, czasu, związku przyczynowego, organizmu, świata, analiza sporu o jego 
istnienie między idealizmem a realizmem, krytyczna analiza husserlowskiego 
idealizmu, klasyczna krytyka neopozytywizmu, teoria pytań. Do głównych 
osiągnięć Ingardena naleŜą: 
1. Sformułowanie warunków uprawiania maksymalistycznie pojętej 
(autonomicznej) teorii poznania. Zwrócenie uwagi na rolę „intuicji przeŜywania" 
(„Durchle-ben", w przeciwieństwie do „Erleben" i refleksji). 
2. OdróŜnienie „sposobu istnienia" (modus existentiae) i „momentu bytowego" 
(momentum existentiale), co umoŜliwiło postęp w analizach egzystencjalnych i 
pozwoliło ustalić kryteria typologii bytów. 
3. Nowa teoria idei jako struktury dwustronnej (w której zawartości występują 
„stałe" i „zmienne"); teoria ta uchyla dotychczasowe argumenty za sprzecznością 
„przedmiotów ogólnych". 
4. Pogłębiona analiza sporu o istnienie świata oraz stanowiska Husserla w tej 
sprawie. 
5. Ugruntowanie filozoficzne estetyki przez analizy struktury i sposobu istnienia 
poszczególnych rodzajów dzieł sztuki oraz analizy percepcji tych dzieł (teoria 
przeŜycia estetycznego). 
6. Przeprowadzenie dyskusji z orientacjami pozytywistycznymi na temat kon-
cepcji poznania i języka. Szereg analiz z zakresu teorii języka. Klasyczna krytyka 
neopozytywizmu „Koła Wiedeńskiego" (1934). 
7. Sformułowanie - na szeroko rozbudowanym tle analiz ontologicznych i nie-
zaleŜnie (wcześniej?) od cybernetyki - teorii przedmiotu względnie izolowanego 
i zastosowanie jej do zagadnień teorii organizmu, teorii świata oraz wolności 
działania ludzkiego. 

Po śmierci Ingardena prawie wszyscy jego uczniowie próbują dyskusyjnie, 
krytycznie ustosunkować się do dorobku mistrza, rozwijają lub przekształcają 
niektóre wątki jego myśli. W róŜnych kierunkach idą propozycje A. Półtawskie-
go210,  ks. J. Tischnera († 2000)211, W. StróŜewskiego212. Tischner w swych 

210
 Min.: Świat, spostrzeŜenie, świadomość, Warszawa 1973; Zagadnienie punktu wyjścia 

w filozofii a realizm, RF 25 (1977) 1, 47-59; Realizm fenomenologii. Husserl - Ingarden - Stein 
- Wojtyła, Toruń 2001. 

211
 M.in.: Teoria poznania w więzach antologii, „Analecta Cracoviensia" 3 (1971) 33-49; 

Ingarden-Husserl: spór o istnienie świata, w: Fenomenologia Romana Ingardena, s. 127-143; 
Aksjologiczne podstawy doświadczenia „ja" jako całości cielesno-przestrzennej, w: Logos i ethos, 
Kraków 1971, s. 33-79; Przestrzeń obcowania z Drugim, „Analecta Cracoviensia" 9 (1977) 67-84; 
Fenomenologia spotkania, tamŜe 10 (1978) 73-97; BezdroŜa spotkań, tamŜe 12 (1980) 137-169; 
Spotkanie na horyzoncie zła, tamŜe 13 (1981) 85-100; Myślenie według wartości, Kraków 1988 ; 
Filozofia dramatu. Wprowadzanie, ParyŜ 1990; Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artys 
tów, Kraków 1991. 
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artykułach filozoficznych zajmował się głównie fenomenologią świadomości i „ja", 
problematyką waŜną zarówno dla teorii poznania, jak i dla teorii człowieka, oraz 
przeprowadza dyskusję z ingardenowską krytyką Husserla, nawiązując do trans-
cendentalizmu tego ostatniego. Natomiast w swych esejach z zakresu szeroko 
pojętej antropologii filozoficznej (drukowanych najczęściej na łamach „Znaku") 
reprezentował fenomenologię egzystencjalizującą, przywołując często Heideggera, 
Marcela, Ricoeura, następnie Levinasa i myślicieli im podobnych. Był czołowym 
przedstawicielem w Polsce filozofii dialogu, która przybrała postać „filozofii dra-
matu". Podejmował teŜ polemikę z tomizmem213 i z marksizmem214. 

Aktualnie fenomenologia w Polsce oddziałuje wyraźnie i rozlegle w zakresie 
estetyki (głównie dzięki Ingardenowi), słabiej i w sposób bardziej ograniczony 
na terenie aksjologii, teorii człowieka, teorii poznania i ogólnej teorii bytu. 

42 04. TOMIZM. - Przed II wojną światową tomizm w Polsce215 - mimo kilku 
aktywnych przedstawicieli - miał na ogół charakter eklektyczny i wtórny w sto-
sunku do zagranicznego. Zresztą był uprawiany prawie wyłącznie przez du-
chownych i dla duchownych. Po autorach podręczników ks. F. Gabrylu († 1914) 
i ks. K. Waisie (†1934) - poprzedzonych między innymi przez jezui- 

212
 Ontologia, metafizyka, dialektyka, w: Fenomenologia Romana Ingardena, s. 207-228. 

StróŜewski jest poza tym autorem (m.in) interesujących prac na temat negacji i niebytu (zob. 
przyp. 111) oraz prac z zakresu aksjologu, zwłaszcza estetyki. Po okresie łączenia postawy to-
mistycznej (w duchu tomizmu egzystencjalnego) z fenomenologią w typie Ingardena, wszedł w 
fazę „fenomenologii dialektycznej", wiąŜąc dialektykę heglowskiej proweniencji z elementami 
platonizmu. Z ostatnich prac W. StróŜewskiego: „Byt i nic są tym samym". Próby interpretacji, w: 
Zawierzyć człowiekowi. Ks. J. Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny, Kraków 1991, s. 167-184; 
Doświadczenie bytu - doświadczenie istnienia, KwF 24 (1996) 1, 19-30; Aksjologiczna struktura 
człowieka, KwF 26 (1998) 4, 21-46. 

213
 Polemiki Tischnera i z Tischnerem publikowane były głównie na łamach „Znaku" i „Ty-

godnika Powszechnego". Zob. „Znak" 29 (1977) 477 n. Zob. teŜ: V. P o s s e n t i, Józef Tischner - 
kontestator tomizmu, ZN KUL 27 (1984) 3, 69-77. 

214
 Marksizm a teoria osobowości, „Znak" 28 (1976) 651-668; Polski kształt dialogu, 

ParyŜ 1981. 
215

 Oprócz pozycji podanych w przypisach 175 i 203 zob.; A. B. S t ę p i e ń, O stanie 
filozofii tomistycznej w Polsce, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. II, Warszawa 1968, s. 97- 
126; t e nŜ e ,  Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918 -1968), „Znak" 20 (1968) 
1195-1213 (uzupełnienia: s. 1619); t e nŜ e ,  Filozofia chrześcijańska po Soborze (Informacje), 
w: Posoborowe publikacje teologiczne w Polsce, Warszawa 1969, s. 7-16; M. G o g a c z, Z dzie-
jów historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1966), RF 16 (1968) 1, 177-
190; t e nŜ e ,  Filozofia chrześcijańska w Polsce Odrodzonej (1918-1968), SPhCh 5 (1969) 2, 49-
77; t e n Ŝ e, Tomizm w polskich środowiskach uniwersyteckich XX wieku, w: Studia z dziejów myśli 
świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 1978, s. 335-350; Dwudziestolecie Wydziału Filozoficznego 
KUL, RF 20 (1972) 1, 145-162; E. W o 1 i c k a, Studium filozofii teoretycznej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim w latach 1968-1972, RF 21 (1973) 1, 94-106; W kręgu filozofii 
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tów Morawskiego i Nuckowskiego - nastąpili: wybitny mediewista i pionier 
tomistycznej filozofii dziejów ks. K. Michalski (†1947) oraz (m.in.) ks. ks. S. 
Kobyłecki († 1939), S. L. Skibiniewski († 1942), P. Chojnacki († 1969), M. 
Klepacz († 1967), J. Stępa († 1959), K. Kowalski †1972); trzej ostatni po II 
wojnie światowej zostali biskupami. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
(załoŜonym w 1918 r.) filozofią zajmowali się - między innymi - ks. I. Radzi-
szewski († 1922, pierwszy rektor KUL), B. Rutkiewicz (†1933), J. Woroniecki 
OP († 1949, rektor KUL, oddziałał m.in. na uformowanie polskiej terminologii 
etycznej), ks. J. Pastuszka († 1989, zajmujący się głównie psychologią). Wśród 
wymienionych przewaŜała orientacja lowańska. Tomizm (esencjalizujący) z 
augustynizmem łączył Pastuszka. Orientację augustyńską wyraźnie prezentował 
ks. F. Sawicki († 1952). Na III Polskim Zjeździe Filozoficznym (1936) w 
Krakowie J. F. Drewnowski († 1978), ks. J. Salamucha († 1944) i I. M. Bo-
cheński OP († 1995) - przy poparciu J. Łukasiewicza i pod protektoratem 
Michalskiego - rzucili hasło odnowienia i unaukowienia filozofii i teologii 
tomistycznej za pomocą współczesnych narzędzi logicznych216. Ta inicjatywa, 
poparta konkretnymi próbami, była nowością nie tylko w Polsce. Zamierzenia tej 
grupy (zwanej niekiedy „Kołem Krakowskim") częściowo podjęto po II wojnie 
światowej na KUL. Tomistyczną filozofią prawa zajmował się m.in. Cz. 
Martyniak († 1939). 

Po 1945 r. zaznacza się w Polsce stopniowy, lecz wyraźny rozwój filozofii 
tomistycznej. Głównym jej ośrodkiem staje się Wydział Filozoficzny KUL, 
któremu towarzyszy (od 1954 r.) Wydział Filozoficzny ATK. W zakresie zainte-
resowań polskich tomistów znalazły się wszystkie tradycyjne dziedziny filozo-
ficzne, a takŜe dziedziny pokrewne. Tomizm wystąpił w trzech odmianach: 
tradycyjnej (główny przedstawiciel: ks. S. Adamczyk, † 1971), lowańskiej 
(przede wszystkim: ks. K. Kłósak, f 1982) oraz egzystencjalnej (inicjatorzy: M. 
A. Krąpiec OP i S. SwieŜawski). Wśród filozofów działających na KUL 
dominuje ta ostatnia, poprzez uczniów Krąpca i SwieŜawskiego wpływa teŜ na 
inne środowiska tomistyczne. Niektórzy zwolennicy tej orientacji nawiązują -
dyskusyjnie lub współpracująco - do filozofii analitycznej i fenomenologii. 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „śycie i Myśl" 1978, 11, 21-72; A. B. S t ę p i e ń, Rola ks. 
prof. S. Kamińskiego w rozwoju środowiska filozoficznego KUL, w: Zadania filozofii we współ-
czesnej kulturze, pod red. Z. J. Zdybickiej, Lublin 1992, s. 81-89. Spośród pozycji pozatomis-
tycznychzob.: Cz. G ł o m b i k, Metafizyka kultury. Grabmann-Maritain-neoscholastykapolska, 
Warszawa 1982; H. P i 1 u ś, Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim, Wrocław 1980. 

216
 Zob. Myśl katolicka wobec logiki współczesnej, Poznań 1937 („Studia Gnesnensia", t. XV). 

Bocheński do „Koła Krakowskiego" zaliczał teŜ logika B. Sobocińskiego. 
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Czołowym metafizykiem, zajmującym się teŜ filozofią człowieka, jest M. A. 
Krąpiec OP (b. długoletni rektor KUL), autor szeregu powaŜnych propozycji na 
temat struktury transcendentaliów, analogii i jej roli w metafizyce, sposobu 
poznawania istnienia, bytu intencjonalnego. Niektóre z nich stały się przedmio-
tem dyskusji zarówno w szkole lubelskiej (A. B. Stępień, S. Majdański), jak i 
poza nią. To głównie dzięki Krąpcowi powstał ruch, w którego następstwie 
tomizm w Polsce co do treści dorównał awangardzie tomizmu zagranicznego (a 
niekiedy ją oryginalnie przekroczył). Wspólna praca Krąpca i S. Kamińskiego 
(metodologa nauki, zajmującego się teŜ historią logiki) Z teorii i metodologii 
metafizyki (1962), mimo swego często sondaŜowego i dyskusyjnego charakteru, 
jest dziełem znaczącym nie tylko na tle literatury polskiej217. Dzięki działalności 
dydaktycznej i kulturze naukowej z jednej strony S. SwieŜawskiego (historyka 
filozofii, który przez pewien czas zajmował się teŜ metafizyką i estetyką i który 
przeszczepił metody seminaryjne Twardowskiego), z drugiej strony S. 
Kamińskiego - lubelską szkołę filozoficzną znamionuje zarówno rozległa i 
źródłowa erudycja historyczna, jak i Ŝywa obecność współczynnika logiczno-
metodologicznego i dbałość o świadomość metodologiczną własnych poczynań. 
Spośród osób prowadzących badania w zakresie metodologii nauk filozoficznych 
wymienić trzeba przede wszystkim ks. J. Iwanickiego († 1995; rektor KUL, a 
następnie ATK). Wszechstronnie zainteresowany ks. K. Kłósak zajmował się 
głównie filozofią przyrody i filozofią Boga. Odnotować naleŜy jego dyskusje ze 
szkołą lubelską. Środowisko filozoficzne KUL współtworzyli (m.in.): ks. 
kardynał K. Wojtyła (obecnie PapieŜ Jan Paweł II, w etyce łączył wpływy 
tomizmu egzystencjalnego z pewną postacią fenomenologii), F. W. Bednarski OP 
(poprzednik K. Wojtyły na Katedrze Etyki, przez wiele lat przebywał w Rzymie), 
J. Kalinowski (prawnik, filozof i logik, od 1957 działał we Francji). Aktualnie - 
obok Krąpca i Kamińskiego († 1986) - na KUL w zakresie filozofii działają 
między innymi: s. Z. J. Zdybicka (filozofia Boga i religii), ks. T. Styczeń (etyka), 
A. Rodziński (podstawy etyki i filozofii kultury), J. Gałkowski (głównie etyka), 
ks. J. Herbut (metodologia filozofii), ks. S. Mazierski (t 1993, filozofia 
przyrody), ks. A. Szostek (etyka; rektor KUL), ks. Z. Hajduk (filozofia przyrody, 
metodologia nauk przyrodniczych), S. Kiczuk (logika i jej zastosowania), ks. S. 
Kowalczyk (głównie filozofia Boga i filozofia człowieka). Poza Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim aktualnie tomizm (w róŜnych postaciach) reprezentują 
(m.in.): M. Gogacz (historia filozofii i metafizyka człowieka; swoją odmianę 
tomizmu egzystencjalnego nazywa „tomizmem konsek- 

217
 Zob. rec. w RF 14 (1966) 1, 154-158. BliŜszą charakterystykę stanowisk i dorobku nauko-

wego Krąpca, Kamińskiego i innych tomistów znajdzie Czytelnik w artykułach O stanie filozofii 
tomistycznej w Polsce oraz Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (zob. przypis 215). 
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wentnym"), bp B. Bejze (metafizyka w duchu tomizmu egzystencjalnego), ks. E. 
Morawiec (podstawy metafizyki), T. Ślipko SJ (etyka), abp M. Jaworski 
(głównie filozofia religii; łączy tomizm z innymi orientacjami), bp B. Dembow-
ski (historia filozofii współczesnej, takŜe metafizyka) - wszyscy oni działają na 
ATK lub byli z tą uczelnią związani. Na ATK (obecnie Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego) działali lub działają równieŜ ks. Sz. W. Ślaga († 1995), 
ks. M. Lubański i E. Nieznański (zajmujący się głównie próbami formalizacji 
dowodów istnienia Boga) oraz fenomenolog A. Półtawski (pokrewny tomizmowi 
swoją postawą realistyczną). 

S. SwieŜawski działa jako popularyzator i obrońca tomizmu (np. wspólnie z J. 
Kalinowskim napisana ksiąŜka: La philosophie a l'heure du Concile, Paris 1965), 
jako historyk filozofii i teoretyk historii filozofii. Jest twórcą licznej i znanej 
szkoły mediewistów. NaleŜą tu: ks. M. Kurdziałek, M. Gogacz, W. Seńko, Z. 
Włodek, ks. L. Kuc, M. Markowski, J. B. Korolec, ks. S. Wielgus (były rektor 
KUL, obecnie bp płocki), o. I. E. Zieliński, K. Wójcik, takŜe J. Rebeta. Uczniem 
SwieŜawskiego (i Gogacza) jest J. Czerkawski, zajmujący się historią filozofii w 
Polsce XVI-XVII w. Historię filozofii indyjskiej (i chińskiej) uprawiał - 
kontynuując polskie tradycje indianistyczne (S. Schayer, K. Regamey) - ks. F. 
Tokarz († 1972). 

W tych kręgach nie zdobyła większego uznania mieszająca róŜne porządki 
myśl P. Teilharda de Chardin. Wybitnym jej znawcą był K. Kłósak, nawiązywali 
do niej ks. T. Wojciechowski († 2000; filozofia przyrody, psychologia filozo-
ficzna) i ks. Cz. Bartnik (teologia i filozofia dziejów). Z marksistowskiego punk-
tu widzenia poglądami P. Teilharda de Chardin zajmował się głównie T. Płu-
Ŝański218. 

Abp J. śyciński i ks. M. Heller formułują koncepcję tzw. filozofii w nauce, 
według której filozofię naleŜy uprawiać w powiązaniu z naukami szczegółowymi 
jako ich dopełnienie i funkcję; nawiązując do tej perspektywy akcentują w 
obrazie świata aspekty matematyczne i procesualne. 

42 05. MATERIALIZM DIALEKTYCZNY. - Po II wojnie światowej nastąpił w 
Polsce rozwój filozofii marksistowskiej. Był to rozwój o zmiennym tempie, nie 
bez meandrów. Filozofia ta, zgodnie ze swoją tradycją i dominującym cha-
rakterem   narzędzia   ideologicznego,   tworzyła   się   głównie   w   polemikach, 

218
 Spośród innych osób zajmujących się tematyką filozoficzną lub przyfilozoficzną (nieko-

niecznie tomistów!), związanych z katolickimi ośrodkami nauczania, wymienimy tu ks. L. Regnera 
(interesuje się historią logiki i kosmologią, w teorii poznania przejawia orientację kantowską), ks. 
T. Rutowskiego, ks. P. Śliwę, ks. F. Znanieckiego, ks. I. Deca, ks. A. Siemianowskiego, ks. R. 
Kijowskiego. NaleŜy wspomnieć o aktywnym środowisku jezuickim w Krakowie. Teologiem, 
który zajmował się teodyceą i teorią osoby, był ks. W. Granat (były rektor KUL). 
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w pierwszym okresie przede wszystkim z poglądami przedstawicieli szkoły 
jwowsko-warszawskiej. Po r. 1956 zaznaczyły się w marksizmie polskim dwie 
orientacje: scjentystyczna (zwana teŜ engelsowską), do której zaliczyć moŜna W. 
Krajewskiego i Z. Cackowskiego, oraz antropologiczna, w której przodowali L. 
Kołakowski, B. Baczko, takŜe K. Pomian. Pośrodku umieścić by naleŜało 
stanowisko H. Eilstein (Przyczynki do koncepcji materii jako bytu fizycznego, 
1961). Czołową pozycję w filozofii marksistowskiej w Polsce zajmował A. 
Schaff, który przed r. 1956 wydał (m.in) kilka wersji Wstępu do teorii marksizmu 
oraz Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy, a po tym roku przyczynił się 
znacznie do rozszerzenia problematyki polskiego marksizmu w zakresie filozofii 
człowieka i filozofii języka. Kołakowski z pozycji marksizmu dogmatycznego 
przeszedł do interpretacji zbliŜonej do Gramsciego i przekraczającej marksizm w 
kierunku egzystencjalizmu (Kultura i fetysze, 1967). Nigdy nie miał zrozumienia 
dla scholastycznego, intelektualistycznego nurtu myśli chrześcijańskiej, 
natomiast z zamiłowaniem zajmował się heterodoksalną, irracjona-listyczną 
mistyką i pseudomistyką chrześcijańską (Świadomość religijna i więź kościelna, 
1965). Dziś jest uwaŜany za klasycznego krytyka marksizmu (Główne nurty 
marksizmu, t. I-III, ParyŜ 1978). Aktualne stanowisko Kołakowskiego jest 
wypadkową pomarksistowskiego historyzmu i socjologizmu oraz pozytywistycz-
nej wersji racjonalizmu; jest to agnostycyzm, który przyznaje religii rolę instru-
mentalną, rolę czynnika sensotwórczego w Ŝyciu, w rozwoju kultury. Jego 
Horror metaphysicus (Warszawa 1990) w gruncie rzeczy dotyczy jedynie neo-
płatońskiej linii rozwaŜań w filozofii europejskiej. 

Od 1968 r. w Polsce zatarły się róŜnice między orientacją scjentystyczna a 
antropologiczną (przy przewadze tej pierwszej). Nadal, róŜnorako traktowana, 
wielokierunkowo rozwijana, podejmowana jest problematyka antropologiczna. W 
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zwracają uwagę próby uściślenia 
dialektyki oraz rozwinięcia i pogłębienia ontologii marksistowskiej. Spośród 
licznego grona filozofów marksistowskich wymieńmy tu - obok wyŜej wspom-
nianych - M. Fritzhanda († 1992), T. M. Jaroszewskiego († 1988), J. Ładosza, J. 
Kuczyńskiego, S. Kozyr-Kowalskiego, J. Legowicza († 1992), H. Jankowskiego, 
Z. Kuderowicza, W. Mejbauma, J. Kurowickiego, M. Hempolińskiego, L. 
Nowaka, R. Panasiuka, W. Sztumskiego, S. Rainkę, J. Lipca219. B. Sucho- 

219 Zob. wyŜej, przypis 187. Odnotować trzeba trzy marksistowskie serie wydawnicze (w tym 
pierwsza zawiera teŜ prace nie tyle marksistowskie, co marksologiczne): 1) „Biblioteka studiów nad 
marksizmem" (od 1961 r., dwadzieścia kilka tomów), 2) seria prac zbiorowych pod red. J- Lipca: 
Nauka i światopogląd (1974), Świadomość i rozwój (1980), Człowiek i świat wartości (1982), 
Filozofia wieku dwudziestego (1983), 3) seria lubelska „Człowiek i świat człowieka", z której 
wymieńmy Homo agens. Studia nad aktywnością i podmiotowością człowieka, pod. red. Z. 
Czarneckiego i B. Dziemidoka, 1981; Poznanie, umysł, kultura, pod red. Z. Cackowskiego, 
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dolski († 1992), głównie teoretyk wychowania i kultury, po epizodzie egzysten-
cjalizmu chrześcijańskiego włączył się aktywnie w nurt marksizmu. 

Filozofia marksistowska w Polsce, ściśle powiązana ze swym zapleczem 
polityczno-administracyjnym i spełniająca funkcje ideologiczne, po wydarze-
niach w r. 1989 i w roku następnym musi się na nowo odnaleźć. Zobaczymy, czy 
przybierze nową postać (lub postacie), czy teŜ przestanie być jednym z głównych 
kierunków w powojennej Polsce. 

MoŜna by tu jeszcze wspomnieć o metodologach nauk szczegółowych, usytu-
owanych między marksizmem a róŜnymi odmianami pozytywizmu, o psycholo-
gach, stojących na pograniczu materializmu dialektycznego i pewnych postaci 
behawioryzmu, o historykach filozofii220. 

1982. Zob. teŜ SF 1983, 3 (numer zatytułowany W stulecie śmierci Karola Marksa). 
220

 Spośród historyków filozofii aktualnie działających w Polsce, zajmujących się róŜnymi 
okresami i reprezentujących rozmaite orientacje, wymieńmy - obok juŜ wspomnianych - J. Lego-
wicza, Z. Kuksewicza, J. Domańskiego, K. Leśniaka, D. Dembińską-Siury, R. Palacza, Z. Ogo-
nowskiego, J. Garewicza, A. Walickiego, A. Sikorę, Z. Kuderowicza, B. Skargę. L. Szczuckiego, J. 
OŜarowskiego, J. Gajdę-Krynicką, S. Borzyma. 



D o d a t e k    I 

STANISŁAW  KAMI ŃSKI 

ELEMENTY LOGIKI FORMALNEJ  

§ 0. WSTĘP 

Logika formalna stanowi dziedzinę logiki ogólnej, która jest zespołem dyscy-
plin o formalnej stronie języka i poznania. L o g i k a  f o r m a l n a  zwana 
jest niekiedy symboliczną (posługuje się symbolami), algebraiczną (uŜywa me-
tod algebry), matematyczną (stworzona głównie dla ugruntowania podstaw ma-
tematyki i jest równie formalna jak matematyka) lub krótko - logistyką (termin 
uŜywany na początku XX w. dla podkreślenia jej rachunkowo-teoretycznego 
charakteru). Mawiano teŜ, iŜ jest teorią dedukcji, gdyŜ podaje zasady deduk-
cyjnych rozumowań. Dotyczy zaś formalnych związków między myślami (a 
właściwie ich językowymi sformułowaniami), czyli takich, które zaleŜą wy-
łącznie od struktury (budowy) tych myśli i ich wartości logicznej (prawdy albo 
fałszu; czasem innych jeszcze wartości), a nie od ich treści. Logika formalna to 
zbudowane metodą dedukcyjną systemy, zawierające p r a w a  lub r e-g u ł y 
tych związków1. Systemy te mogą być interpretowane jako formalne teorie 
stanów rzeczy lub przedmiotów albo jako formalne teorie wnioskowań. Dlatego 
mimo swego ogromnie abstrakcyjnego charakteru logika formalna moŜe mieć 
całkiem praktyczny cel - usprawnić człowieka do konsekwentnego, precyzyjnego 
i krytycznego myślenia lub krócej - poprawnego wnioskowania niezawodnego, a 
więc takiego, które od prawdziwych przesłanek prowadzi zawsze do 
prawdziwych wniosków. 

1
 Prawo to teoretyczne zdanie ogólne, stwierdzające, czy lub jak coś jest, natomiast reguła 

jest przepisem, który określa, jak działać (tu - jak wnioskować). 
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Aby wyróŜnić w logice formalnej poszczególne działy, naleŜy zwrócić uwagę 
na typy wyraŜeń2. Logik bowiem nie zajmuje się wprost myślami, lecz ich ję-
zykowymi odpowiednikami. Te zaś buduje się za pomocą symboli stałych i 
zmiennych. Pierwsze zastępują konkretne wyraŜenia, a symbole zmienne re-
prezentują dowolne wyraŜenia określonej kategorii; za zmienną moŜna podstawić 
jej wartość, czyli dowolne wyraŜenie określonej kategorii3. WyróŜnia się co 
najmniej dwie podstawowe kategorie składniowe (syntaktyczne) wyraŜeń: zdania 
i nazwy oraz wiele kategorii funktorów. Definicja (przez abstrakcję) kategorii 
składniowej jest następująca: dwa wyraŜenia naleŜą do tej samej kategorii 
składniowej wtedy i tylko wtedy, gdy po zastąpieniu jednego przez drugie w 
jakimś wyraŜeniu sensownym pozostanie ono nadal wyraŜeniem sensownym, 
czyli wyraŜeniem poprawnie pod względem składni zbudowanym. 

Z d a n i e  w logice jest to wyraŜenie, któremu przysługuje określona war-
tość logiczna, a więc w terminologii gramatycznej przewaŜnie tylko zdanie 
oznajmujące (orzekające) jako wypowiedź kompletna. Ze względu na strukturę 
moŜe być proste, jeśli Ŝadna jego część nie jest odrębnym zdaniem, albo złoŜone, 
gdy moŜna w nim wyróŜnić część właściwą, będącą osobnym zdaniem. ZłoŜone 
zdania z reguły składają się ze zdań prostych i spójników międzyzdanio-wych 
lub przyzdaniowych. 

Za n a z wę  natomiast uwaŜamy takie wyraŜenie, które nadaje się na 
podmiot lub na orzecznik orzeczenia imiennego w zdaniu prostym. Ze względu 
na liczbę wyrazów wchodzących w skład nazwy rozróŜniamy n a z w y  
p r o s t e ,  składające się z jednego tylko wyrazu, oraz n a z w y  z ł oŜ o - n 
e, które są wielowyrazowe. Z uwagi na to, do czego nazwy się odnoszą, odróŜnia 
się nazwy konkretne (znaki osób lub rzeczy) od nazw abstrakcyjnych (znaki 
cech, stanów, stosunków abstrakcyjnych). NajwaŜniejszego rozróŜnienia nazw 
dokonuje się jednak ze względu na ich oznaczanie4. Będą to nazwy 
j e d n o s t k o w e  (niekiedy zwie się je indywidualnymi), gdy oznaczają 
coś jednego, jak np. Wisła, obecna stolica Polski, ten oto stół, oraz nazwy o g ó 
In e (niekiedy zwane generalnymi), gdy oznaczają wiele (zbiór) przedmiotów 
(desygnatów), jak np. rzeka, student5. 

2
 WyraŜenie to, najkrócej mówiąc, znak językowy i moŜe być proste (wyraz) albo złoŜone 

(wielowyrazowe). 
3
 Na przykład w algebraicznym napisie: a + b, symbolami zmiennymi są a i b, znak zas' 

dodawania jest symbolem stałym. Mówi się, Ŝe zmienna przebiega zbiór przedmiotów oznaczonych 
przez stałe, które moŜna za nią podstawić. Zbiór taki nazywa się zakresem zmiennej. 

        
4
 Nazwa coś oznacza, czyli nazwa przez swój sens wskazuje na coś.  

          5
  Nazwy mogą nadto być puste, jeśli ich desygnaty nie istnieją, jak np. kwadratowe koło, 

obecny król Polski. Zbiór desygnatów nazwy zowie się jej zakresem (denotacją), a zbiór cech 
przysługujących wspólnie desygnatom nazwy zowie się treścią nazwy (konotacją). 
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F u n k t o r a m i  (czasem - junktorami) nazywa się w logice wyraŜenia, 
które w połączeniu z pewnymi innymi wyraŜeniami, zwanymi ich argumentami, 
tworzą bardziej złoŜone wyraŜenia. Funktory dzielą się na kategorie składniowe 
ze względu na: 1° kategorię składniową wyraŜenia złoŜonego, które dany funktor 
tworzy wraz ze swymi argumentami - będą tu przede wszystkim funktory 
zdaniotwórcze (jak np. „śpi" w zdaniu: student śpi) oraz funktory nazwotwórcze 
(jak np. „a" w nazwie: duŜy a głupi); 2° liczbę argumentów - mogą tu być 
funktory jednoargumentowe, dwuargumentowe itd.; 3° kategorię składniową 
argumentów - mogą tu być funktory od argumentu jednostkowonazwowego, 
ogólnonazwowego, zdaniowego itp. 

Oto kilka przykładów kategorii składniowych funktorów. W nazwie „docie-
kliwy filozof" funktorem nazwotwórczym od jednego argumentu ogólnonazwo-
wego jest „dociekliwy". W zdaniu „Eulalia kocha porucznika", „kocha" stanowi 
funktor zdaniotwórczy od dwu argumentów: jednostkowonazwowego i ogólno-
nazwowego. W zdaniu „nie pada" funktorem zdaniotwórczym od jednego argu-
mentu zdaniowego jest „nie". Wreszcie w zdaniu „Pafnucy dobrze przygotował 
się do egzaminu albo jest wyjątkowo zdolny", „albo" jest funktorem zdanio-
twórczym od dwóch argumentów zdaniowych6. 

UŜycie poprawne zmiennych wymaga niekiedy posłuŜenia się operatorem, 
czyli znakiem, który wiąŜe zmienne, wyznaczając im dokładny zakres stosowal-
ności. Najczęściej jako operatorów uŜywa się kwantyfikatorów, abstraktora lub 
deskryptora. Kwantyfikatorem ogólnym (duŜym) jest zwrot „dla kaŜdego" w 
zdaniu: „dla kaŜdego x, x jest biały". Kwantyfikatorem szczegółowym (małym, 
egzystencjalnym) jest zwrot „dla pewnego" lub „istnieje takie ..., Ŝe" w zdaniach: 
„dla pewnego x, x jest lwem" oraz „istnieje takie x, Ŝe x idzie". Nietrudno 
zauwaŜyć, Ŝe wyraŜenia zawierające kwantyfikatory składają się z trzech 
kolejnych części: 1° kwantyfikatora; 2° zmiennej przy kwantyfikatorze; 3° 
wyraŜenia zdaniowego, zwanego zasięgiem kwantyfikatora (bo kaŜda zmienna 
równokształtna ze zmienną przy kwantyfikatorze jest tu związana przez ten 
kwantyfikator). 

Poprawny syntaktycznie napis, który zawiera zmienną nie związaną Ŝadnym 
kwantyfikatorem, czyli zmienną wolną, zwie się f u n k c j ą  w y r a Ŝ e ni o 
w ą   (schematem wyraŜenia, formułą lub formą). Jest ona f u n k c ją  

6
 Funktory zdaniotwórcze od samych argumentów zdaniowych nazywa się 

prawdziwościowymi (zakresowymi, ekstensjonalnymi), jeśli wi ąŜą argumenty wyłącznie ze 
względu na ich wartość logiczną, a nie ich treść. Znaczy to, Ŝe wartość logiczna zdania 
utworzonego z funktora zakresowego i jego argumentów jest wyznaczona jedynie przez wartości 
logiczne tych argumentów, a nie ich treść. Ogólnie mówi się, Ŝe funktor jest ekstensjonalny w 
języku J wtedy i tylko wtedy, gdy wartość logiczna Ŝadnego zdania języka J zawierającego ten 
funktor nie zmienia się po zastąpieniu jego argumentów przez argumenty odpowiednio 
równozakresowe. 
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z d a n i o wą ,  jeśli po podstawieniu za wszystkie zmienne odpowiednich 
stałych lub po związaniu wszystkich zmiennych jakimś kwantyfikatorem prze-
chodzi w zdanie7, albo f u n k c ją  n a z w o wą ,  gdy po podstawieniu za 
wszystkie zmienne odpowiednich stałych otrzymuje się nazwę. Mając na uwadze 
ten pełniejszy przegląd rozmaitych odmian wyraŜeń, powiemy, Ŝe do kategorii 
składniowej zdań zaliczamy obok zdań funkcje zdaniowe i zmienne zdaniowe, a 
do kategorii składniowej nazw obok nazw równieŜ funkcje nazwowe i zmienne 
nazwowe8. 

W twierdzeniach kaŜdej nauki odróŜnia się dwojakiego rodzaju stałe: logiczne 
i pozalogiczne. Te drugie są nazwami przedmiotów badanych przez poszcze-
gólne nauki z wyjątkiem logiki. Natomiast stałe logiczne są wyraŜeniami specy-
ficznymi tylko dla logiki formalnej; chociaŜ mogą występować równieŜ w innych 
naukach, nie stanowią tam jednak przedmiotu specjalnego zainteresowania. Będą 
to pewne funktory (jak np. spójnik przyzdaniowy „nie" oraz spójniki mię-
dzyzdaniowe „i", „lub", „albo", „jeśli ..., to ... ", a wreszcie spójnik między-
nazwowy „jest") tudzieŜ kwantyfikatory (jak np. kaŜdy, pewien). Logika for-
malna jest charakterystyką stałych logicznych. KaŜde p r a w o  logie z-n e jest 
wyraŜeniem kategorii zdaniowej, zbudowanym wyłącznie ze stałych logicznych i 
symboli zmiennych, ale tak, Ŝe jest prawdziwe dla wszystkich podstawień 
odpowiednich stałych za zmienne. Nazywa się wtedy t a u t o l o gią 
l o g i c z n ą .  Logika formalna w węŜszym sensie jest zatem zbiorem tautologii 
logicznych, usystematyzowanych wyłącznie za pomocą metody dedukcyjnej9. 

OdróŜnia się zwykle logikę klasyczną, która dopuszcza jedynie dwie wartości 
logiczne zdań i funktory czysto zakresowe, oraz logiki nieklasyczne, które 
rezygnują z dwuwartościowości lub nie przestrzegają ściśle zakresowości funk-
torów. Logika klasyczna obejmuje teorię zdań, czyli system dedukcyjny tez, 
które dotyczą prawdziwościowych związków międzyzdaniowych, nie uwzględ- 

7
 Funkcją (formą) zdaniową w zbiorze A nazywamy kaŜde wyraŜenie zawierające zmienną, które 

po podstawieniu w miejsce zmiennej dowolnego elementu zbioru A staje się zdaniem. Stąd zamiast 
„forma zdaniowa" moŜna mówić „warunek" lub „własność". Albowiem forma zdaniowa np. fx, 
gdzie x jest dowolnym elementem zbioru A, stanowi warunek, który winien być spełniony przez 
wszystkie elementy zbioru A. Łatwo to widać, gdy fx odczytamy np.: x jest liczbą pierwszą.  

8
 A. Church (1928) dostarczył podstawowego formalizmu (tzw. rachunku X) do definiowania 

funkcji za pomocą wyraŜeń. S. C. Kleene (1936) określił ogólne funkcje rekurencyjne. 
9

 M e t o d a  d e d u k c y j n a  jest to usprawniający sposób aksjomatycznego lub 
załoŜeniowego (tzw. dedukcja naturalna) budowania systemów dedukcyjnych, czyli takich zbiorów 
zdań, z których jedne są przyjęte bez dowodu i nie na podstawie doświadczenia, a wszystkie inne są 
na ich podstawie udowodnione (z nich wyprowadzone lub do nich sprowadzone), oraz sposób 
badania poprawności tych systemów i ich moŜliwych zastosowań. O wnioskowaniu mówi się, Ŝe 
jest dedukcyjnie poprawne, gdy odpowiednie zdanie warunkowe jest tautologią logiczną. 
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niąjących wewnętrznej struktury zdań prostych, oraz teorię nazw, której tezy 
charakteryzują relacje międzyzdaniowe ze względu na stosunki między nazwami 
występującymi w tych zdaniach. Podstawowym działem teorii nazw jest teoria 
kwantyfikatorów, na której opierają się teoria klas i teoria relacji (wzbogacone 
niekiedy teorią identyczności i teorią deskrypcji). 

§ 1. TEORIA ZDAŃ 

Chodzi tu o takie prawa logiczne, które ustalają wartość logiczną zdań zło-
Ŝonych jedynie na podstawie ich budowy oraz przyjętych wartości logicznych 
przysługujących zdaniom składowym, a właściwie zmiennym zdaniowym, gdyŜ 
abstrahuje się zupełnie od treści zdań elementarnych. PoniewaŜ zbiór tych praw 
ma często charakter formalnego systemu znaków, a jego budowanie przybiera 
postać ogólnych operacji na symbolach, opisanych bez odwoływania się do ich 
sensu, przeto nazywa się on rachunkiem zdań. Niekiedy wreszcie zamiast „teoria 
zdań" mówi się „teoria dedukcji", bo podaje ona najogólniejsze prawa lub reguły 
związków międzyzdaniowych, co jest podstawą dedukowania zdań10. 

Logiczna teoria zdań jest układem takich tautologii, które składają się ze 
zmiennych zdaniowych oraz funktorów prawdziwościowych. Jako zmiennych 
zdaniowych uŜywa się liter: p, q, r... Funktory zaś symbolizowane są specjalnymi 
znakami, co ułatwia krótki zapis i formalne traktowanie tez rachunku zdań. 
Funktorom tym bowiem nie odpowiadają dokładnie zwroty języka potocznego. 
Podstawowym spójnikiem przyzdaniowym (prawdziwościowym funktorem 
jednoargumentowym) jest n e g a c j a ,  czyli zaprzeczenie symbolizowane 
zazwyczaj falistą poziomą kreską ~. Funktor ten zmienia logiczną wartość tego 
zdania (zmiennej zdaniowej lub formuły), przed którym jest umieszczony. Znak 
negacji ma więc tę własność, Ŝe ze zdaniem prawdziwym tworzy zdanie fałszy-
we, a z fałszywym - zdanie prawdziwe. Funkcję zdaniową ~p czytamy: nie p; nie 
jest tak, Ŝe p (mniej poprawne, bo metajęzykowe jest czytanie: nieprawda, Ŝe p). 
Przyjęło się całą funkcję zdaniową, której głównym funktorem jest negacja, 
nazywać równieŜ negacją. 

Najczęściej uŜywanymi spójnikami międzyzdaniowymi (funktorami prawdzi-
wościowymi dwuargumentowymi) są: 1°   k o n i u n k c j a, czyli mnoŜenie 

10
 Teorie zdań budowali juŜ stoicy (w postaci systemu reguł). Niektóre prawa rachunku zdań 

formułował wcześniej Arystoteles oraz później logicy średniowieczni (w tzw. Traktacie o kon-
sekwencjach). Początek nowoŜytnej teorii zdań dała interpretacja zdaniowa algebry logicznej (H. 
Mc Coli). Pierwszy nowoczesny aksjomatyczny rachunek zdań stworzył (1879) G. Frege. Potem 
doskonalili i uogólniali ujęcie rachunku zdań Ch. Peirce, A. N. Whitehead i B. Russell, H. M. 
Sheffer, J. G. P. Nicod, E. Post, J. Łukasiewicz i inni. 
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logiczne, symbolizowane znakiem A, który czyta się: i. Pozwala on utworzyć 
zdanie złoŜone (zwane równieŜ koniunkcją) tylko wtedy, gdy oba składowe 
zdania są prawdziwe11; 2° a l t e r n a t y w a ,  czyli dodawanie logiczne 
symbolizowane znakiem: v, który czyta się: lub; bądź ... bądź ... Zdanie złoŜone 
za pomocą alternatywy (zwane równieŜ alternatywą) jest tylko wtedy prawdziwe, 
jeśli co najmniej jeden ze składników posiada wartość prawdy; 3° i m-p 1 i k a c j 
a, czyli wynikanie implikacyjne, symbolizowane znakiem ⊃ , który czyta się: 
jeŜeli ... to ... Pierwsze ze zdań tworzących okres warunkowy (zdanie 
warunkowe, zwane równieŜ implikacją) nazywa się poprzednikiem, a drugie 
następnikiem. Zdanie złoŜone za pomocą implikacji jest zawsze prawdziwe, gdy 
nie zachodzi sytuacja, Ŝe poprzednik byłby prawdą, a następnik fałszem (nie jest 
tak, Ŝe p i nie q). KaŜda przeto implikacja o fałszywym poprzedniku lub o 
prawdziwym następniku jest prawdziwa. MoŜna powiedzieć, Ŝe przy zacho-
dzeniu p⊃ q, p jest warunkiem wystarczającym (dostatecznym) dla q, a q jest 
warunkiem niezbędnym (koniecznym) dla p; 4° e k w i w a l e n c j a ,  czyli 
równowaŜność, symbolizowana trzema kreskami ≡, co czyta się: ... wtedy i tylko 
wtedy, gdy ...; ... zawsze i tylko, gdy ...; jeŜeli i tylko jeŜeli ... to ... Za pomocą 
równowaŜności tworzy się zdanie złoŜone (zwane równieŜ równowaŜnością) 
tylko wtedy, gdy obie strony równowaŜności mają tę samą wartość logiczną. 

UŜywa się niekiedy jeszcze trzech spójników międzyzdaniowych. Są to 
k o n t r a w a l e n c j a ,  czyli alternatywa rozłączna („albo"), e k s k 1 u-z j 
a (wykluczenie), czyli d y s j u n k c j a  S h e f f e r a  („nie zarazem... i... 
") i b i n e g a c j a, czyli równoczesne zaprzeczenie („ani ... ani ... "). Wolno 
tworzyć zdania złoŜone za pomocą pierwszego z tych spójników, gdy człony 
posiadają róŜną wartość, za pomocą drugiego, jeśli co najmniej jeden z członów 
jest fałszywy, a za pomocą trzeciego, gdy oba człony są fałszywe. Spójników 
tych nie trzeba koniecznie wprowadzać, bo pierwszy jest zaprzeczeniem 
równowaŜności, drugi - zaprzeczeniem koniunkcji, a trzeci - zaprzeczeniem 
alternatywy12. 

JeŜeli wspomniane funktory chce się konsekwentnie potraktować jak junkto-
ry, czyli łączniki, to moŜna przyjąć następujące nazwy dla poszczególnych 
funkcji. I tak: koniunkcją = konjunkcja, alternatywa = adjunkcja, implikacja = 

11 
Odpowiednio forma zdaniowa: pAq, stanie się prawdziwa tylko wówczas, gdy za p i q 

podstawi się prawdę. W pozostałych trzech przypadkach moŜliwych podstawień otrzyma się fałsz. 
NaleŜy tylko pamiętać, Ŝe prawdziwość zdań prostych jest dana skądinąd (załoŜona), a prawdzi 
wość zdania złoŜonego otrzymuje się analitycznie na mocy samego sensu funktora. 

12
 Dysjunkcja Sheffera i jednoczesne zaprzeczenie posiadają jednak te właściwość, Ŝe kaŜdy 

z tych funktorów z osobna wystarczy do zdefiniowania wszystkich pozostałych funktorów prawdzi 
wościowych. Warto dodać, Ŝe kontrawalencję nazywa się niekiedy dysjunkcja zwykłą. 
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subjunkcja, równowaŜność = ekwijunkcja, kontrawaleneja = kontrajunkcja, 
dysjunkcja Sheffera = dysjunkcja oraz binegacja = injunkcja. NaleŜy przy tym 
pamiętać, Ŝe kontrajunkcja jest zaprzeczeniem równowaŜności, dysjunkcja za-
przeczeniem konjunkcji, a injunkcja zaprzeczeniem alternatywy. 

Prawa logiki zdań budujemy w ten sposób, Ŝe najpierw tworzy się na wzór 
zapisów algebraicznych formuły poprawnie zbudowane, czyli sensowne. Zmien-
ne zdaniowe łączy się tak, Ŝe negacja poprzedza argument (zmienną zdaniową 
lub formułę sensowną), a koniunkcja, alternatywa, implikacja i równowaŜność 
występują między argumentami (dwiema zmiennymi lub formułami sensowny-
mi). Aby nie uŜywać wielu nawiasów, przyjmuje się, Ŝe najmocniej wiąŜe ne-
gacja, a następnie kolejno: koniunkcja, alternatywa, implikacja i równowaŜność. 
Poprawnie zapisanymi formułami będą więc następujące schematy: p∧ (q∧ r), 
p⊃ p∧ ~q, p⊃ (q≡p∨ vr). Natomiast wadliwie zbudowane będą następujące 
schematy: ∧ p, p~p, p∨ q∨ r. 

Istnieje równieŜ beznawiasowy sposób zapisywania formuł. Funktor pisze się 
wtedy zawsze przed argumentami, które wiąŜe. Zazwyczaj beznawiasowy spo-
sób budowania formuł łączy się z symboliką Łukasiewicza, która ułatwia zapis 
schematu, bo posługuje się wyłącznie literami. Negację symbolizuje N, ko-
niunkcję - K, alternatywę - A, implikację - C i równowaŜność - E. Oto przykłady 
notacji beznawiasowej Łukasiewicza i odpowiadającej jej notacji nawiasowej 
(symbolika Peano-Russella): 

CpCNpq p⊃ (~p⊃ q) - implikacyjne prawo przepełnienia 
CKApqNpq (p∨ q)∧ ~p⊃ q - tryb przecząco-twierdzący 
EEpqKCpqCqp      (p≡q) ≡ (p⊃ q)∧ (q⊃ p) - prawo rugowania równowaŜności. 

Nie wszystkie schematy poprawnie zbudowane z funktorów prawdziwościo-
wych i zmiennych zdaniowych są prawami logicznymi (tautologiami). Są w 
ogóle trzy metody dochodzenia do systemu praw logicznych: 1° w drodze 
rozstrzygania o kaŜdym schemacie poprawnie zbudowanym, czy jest tautologią 
czy nie, opierając się na tzw. matrycy (stąd metoda matrycowa, czyli zerojedyn-
kowa, bo prawdę i fałsz symbolizują odpowiednio 1 i 0); 2° za pomocą natural-
nego dowodzenia wszystkich tautologii zapisanych w postaci reguł (załoŜeniowe 
systemy rachunku zdań); 3° w drodze aksjomatyzacji lub formalizacji zbioru 
tautologii (aksjomatyczne lub sformalizowane rachunki zdań). Systemy zbudo-
wane za pomocą tych metod są sobie równowaŜne. 

Posługując się pierwszą metodą, wypisuje się poprawnie zbudowany schemat, 
który moŜe być tautologią, i następnie przyporządkowuje się mu 2n moŜliwych 
układów wartości logicznych, gdzie n jest liczbą róŜnoksztaltnych zmiennych w 
schemacie, oraz redukuje się te układy według matryc do ostatecznej wartoś- 
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ci. Prawem logicznym jest ten tylko schemat, który przy wszelkich podstawie-
niach staje się ostatecznie zdaniem prawdziwym (w wyniku redukcji daje zawsze 
1). M a t r y c a jest tabelką, która charakteryzuje funktor określając, dla jakich 
wartości argumentów tego funktora zdanie utworzone za jego pomocą jest 
prawdziwe albo fałszywe. Oto matryce negacji, koniunkcji, alternatywy, 
implikacji i równowaŜności13:  

p q ~p p∧ q p∨ q p⊃ q p≡q 

1 1 0 1 1 1 1       

1 0 0 0 1 0 0 

0 1 1 0 1 1 0 

0 0 1 0 0 1 1 

Matryce odczytuje się w ten sposób, Ŝe pod p i q podane są wartości argumen-
tów, a w następnych kolumnach wartości, jakie określona funkcja przybiera dla 
odpowiednich wartości argumentów. Przeprowadzimy przykładowo sprawdzanie 
kilku formuł: 

a) z jedną zmienną: (~p⊃ p) ⊃ p 

(~l ⊃ l) ⊃ l                   (~0⊃ 0) ⊃ 0 

(0⊃ l) ⊃ l                   (1⊃ 0) ⊃ 0 

                 l⊃ l                                   0⊃ 0 

                    1                              l 

 

b) z dwiema zmiennymi: p⊃ q=~pvq  

1⊃ 1≡~1∨ 1 l ⊃ 0≡~1∨ 0 0⊃ l≡~0∨ l 0⊃ 0≡~0∨ 0 
l ⊃ l==0∨ l l ⊃ 0≡0∨ 0 l ⊃ l≡l ∨ l 0⊃ 0≡l ∨ 0 

1≡1 0≡0 1 ≡ 1 1 ≡ 1 

1 1 1 1 

13
  Wszystkich moŜliwych funktorów prawdziwościowych jednoargumentowych jest 4, a dwu-

argumentowych - 16. Metodę matrycową zapoczątkowali Ch. Peirce i E. Schroder. 
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Obie formuły są tautologiami. Nie będzie zaś tautologią następująca formuła: 
p⊃ q≡~p∧ q 
1⊃ 1≡~1∧ 1  
1⊃ 1≡0∧ 1 

1≡0  
0 (dalsze sprawdzanie niepotrzebne) 

Oto wybrane tautologie logiki zdań: 

1. p≡p   (prawo toŜsamości, znane juŜ w staroŜytności, ale nie jako prawo 
podstawowe). Stwierdza ono, Ŝe kaŜde zdanie jest równowaŜne sobie (tym 
bardziej wynika ze siebie, czyli pz>p). 
 
2. pv~p   (prawo wyłączonego środka, znane juŜ Arystotelesowi). Stwierdza ono, 
Ŝe z dwóch zdań sprzecznych przynajmniej jedno jest prawdziwe. 
 
3. ~(p∧ ~p)   (prawo niesprzeczności, sformułowane przez Arystotelesa). 
Stwierdza ono, Ŝe z dwóch zdań sprzecznych przynajmniej jedno jest fałszywe14. 
 
4. ~~p≡p   (prawo podwójnego przeczenia, znane juŜ w staroŜytności). Stwierdza 
ono, Ŝe dwie kolejne negacje zdania znoszą się, czyli równowaŜne są 
stwierdzeniu tego zdania. 
 
5. (p⊃ ~p) ⊃ ~p   (prawo redukcji do absurdu, zwane teŜ kryterium fałszu i 
znane co do sensu juŜ Platonowi). Stwierdza ono, Ŝe jeśli z jakiegoś zdania 
wynika jego negacja, to jest ono fałszywe. 
 
6. (~p⊃ p) ⊃ p   (prawo odwrotne do prawa redukcji do absurdu, zwane teŜ 
kryterium prawdy i znane co do sensu Euklidesowi, ale spopularyzowane w XVI 
w. przez jezuitę Claviusa). Stwierdza ono, Ŝe jeśli jakieś zdanie wynika ze swej 
negacji, to jest ono prawdziwe. 
 
7. q⊃  (⊃ q)  (prawo zwane charakterystyką zdania prawdziwego, a niekiedy 
takŜe prawem symplifikacji dla implikacji, znane dopiero w średniowieczu - 
„prawda wynika ze wszystkiego")- Stwierdza ono, Ŝe jeśli jakieś zdanie jest 
prawdziwe, to jego poprzednikiem moŜe być dowolne zdanie. 
 
8. ~p⊃  (p⊃ q)   (prawo zwane charakterystyką zdania fałszywego i znane w 
średniowieczu - „z fałszu wynika wszystko"). Stwierdza ono, Ŝe jeśli  

14
 Ostatnie dwa prawa charakteryzują zasadę dwuwartościowości przyjmowaną w 

klasycznym rachunku zdań, w myśl której zdania logiczne dzieli się na prawdziwe i fałszywe. 

295 



jakieś zdanie jest fałszywe, to jego następnikiem moŜe być jakiekolwiek 
zdanie15.  
 
9. (p∧ ~p) ⊃ q   (prawo Dunsa Szkota, znane juŜ wcześniej, w średniowieczu). 
Stwierdza ono, Ŝe z dwóch zdań sprzecznych wynika dowolne zdanie. 
 

10. ~(p∨ q)≡~p∧ ~q   (prawo negowania alternatywy, znane juŜ W. Ockhamowi, 
ale upowszechnione przez A. de Morgana). Stwierdza ono, Ŝe zaprzeczenie 
alternatywy jest równowaŜne koniunkcji jej zaprzeczonych członów. 
 
11. ~(p∧ q)≡~p∨ ~q    (prawo  negowania  koniunkcji,  znane juŜ  w  XIV  w. 
W. Ockhamowi, ale upowszechnione przez A. de Morgana). Stwierdza ono, Ŝe 
zaprzeczenie koniunkcji jest równowaŜne alternatywie jej zaprzeczonych 
członów. 
 
12. p⊃ q≡~q⊃ ~p  (prawo transpozycji prostej, zwane niekiedy prawem 
kontrapozycji, znane juŜ Arystotelesowi). Stwierdza ono, Ŝe implikacja jest 
równowaŜna jej przeciwstawieniu, czyli implikacji powstałej z przestawienia i 
zaprzeczenia członów poprzedniej implikacji16. 
 
13. (p⊃ q)∧ p⊃ q   (sylogistyczny tryb twierdząco-twierdzący - „modus 
ponendo ponens"). Prawo to stwierdza, Ŝe jeśli implikacja i jej poprzednik są 
prawdziwe, to równieŜ jej następnik musi być prawdą. 
 
14. (p⊃ q)∧ ~q⊃ ~p   (sylogistyczny tryb przecząco-przeczący - „modus 
tollendo tollens"). Prawo to stwierdza, Ŝe jeśli implikacja jest prawdziwa, a jej 
następnik fałszywy, to i poprzednik jest fałszem. 
 
15. (p∨ q)∧ ~p⊃ q (sylogistyczny tryb przecząco-twierdzący - „modus tollendo 
ponens"). Prawo to stwierdza, Ŝe jeśli alternatywa jest prawdziwa, a jej jeden 
składnik fałszywy, to drugi jej składnik jest prawdą. 
 
16. ~(p∧ q)∧ p⊃ ~q (sylogistyczny tryb twierdząco-przeczący - „modus 
ponendo tollens"). Prawo to stwierdza, Ŝe jeśli fałszywa jest koniunkcja, a 
prawdziwy jeden jej czynnik, to drugi jej czynnik jest fałszywy17. 
 
17. (p⊃ q)∧ (q⊃ r) ⊃ (p⊃ r) (prawo sylogizmu hipotetycznego znane juŜ 
Arystotelesowi - „co wynika z następnika, to wynika równieŜ i z poprzednika"). 
Stwierdza ono przechodniość implikacji, czyli Ŝe jeśli z pierwszego zdania 
wynika drugie, a z drugiego trzecie, to równieŜ z pierwszego wynika trzecie. 

15
 Ostatnie dwa prawa charakteryzują pewną paradoksalność wynikania implikacyjnego, czyli 

jego niezgodność z potocznym rozumieniem okresu warunkowego. 
16

 Obok przeciwstawienia ~q⊃ ~p okresu warunkowego p⊃ q moŜliwe jest jego odwrócenie 
q⊃ p i przeciwieństwo ~p⊃ ~q. Tworzą one czwórkę okresów warunkowych sprzęŜonych. Jedynie 
przeciwstawienie prawdziwego okresu warunkowego jest zawsze prawdziwe. Odwrócenie i przeci 
wieństwo są   n i e z a l eŜ n e ,  czyli mogą, ale nie muszą być prawdziwe. 

17
 Cztery ostatnie prawa stanowiły w postaci reguł aksjomaty logiki zdań u stoików. 
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18. (p∨ q)∧ [(p ⊃ r) ∧ (q⊃ r)] ⊃ r   (prawo prostego dylematu konstrukcyjnego, 
znane co do sensu staroŜytnym). Stwierdza ono, Ŝe jeśli ze składników alternatywy 
wynika jakieś zdanie, to jest ono prawdziwe. Dylematem konstrukcyjnym zowie się 
niekiedy dawniej nie znane prawo: (p⊃ q)∧ (~p⊃ q)⊃ q, które jest pewną odmianą 
odwrotnego prawa redukcji do absurdu. 
 
19. (~q∨ ~r)∧ [(p ⊃ q)∧ (p⊃ r)] ⊃ ~p (prawo prostego dylematu destrukcyjnego, 
znane co do sensu staroŜytnym). Stwierdza ono, Ŝe jeśli z jakiegoś zdania wynikają 
zanegowane składniki alternatywy, to jest ono fałszywe. Dylematem destrukcyjnym 
zowie się niekiedy następujące prawo: (p⊃ q)∧ (p⊃ ~q)⊃ ~p, które znane było 
stoikom i uŜyte w rozumowaniu u Orygenesa, a stanowi odmianę prawa redukcji do 
absurdu. 

Metoda załoŜeniowa (supozycyjna) dowodzenia niezawodności schematów 
zdaniowych (zapisanych za pomocą funktorów prawdziwościowych i zmiennych 
zdaniowych) przedstawiona została w 1934 r. przez S. Jaśkowskiego i nie-
zaleŜnie od niego przez G. Gentzena. Polega ona na przyjęciu takich reguł 
dowodzenia, Ŝe zbiór ich załoŜeń moŜe być pusty, tzn. iŜ moŜe obyć się bez 
aksjomatów. Przyjmujemy bez dowodu, Ŝe określone reguły wynikania zdanio-
wych schematów są niezawodne (tzw. reguły pierwotne) i opierając się na nich 
dowodzimy reguł (lub teŜ praw) wtórnych. Jako reguły pierwotne (zawsze sta-
nowią one odpowiedniki jakichś tautologii) przyjmuje się: 

 

2° regułę dołączania koniunkcji (DK):  
q

p

qp ⊃

3° regułę opuszczania koniunkcji (OK): 
p

qp ∧
 

q

qp ∧
 

 

4° regułę dołączania alternatywy (DA):  
qp

p

∨
 

 

5° regułę opuszczania alternatywy (OA) - odpowiednik „modus tollendo 

ponens”: 
q

p

qp

~

∨
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6° regułę dołączania równowaŜności (DE):  
qp

pq

qp

≡
⊃
⊃

 

 

7° regułę opuszczania równowaŜności (OE):  
qp

qp

⊃
≡

  
pq

qp

⊃
≡

 

Dowodzenie przebiega wprost (takie przekształcanie poprzednika tezy, Ŝe 
otrzymuje się następnik) albo nie wprost (przyjęcie poprzednika implikacji wraz 
z zanegowanym następnikiem i takie ich przekształcanie, aby powstała para 
schematów sprzecznych, albo przyjęcie negacji dowodzonej tezy i takie jej 
przekształcanie, aby powstała para schematów sprzecznych). Oto przykłady 
dowodów niezawodności schematów: 

 

a) 
rp

rq

pp

⊃
⊃
⊃

 (odpowiednik prawa sylogizmu hipotetycznego) 

Zapisujemy poprzedniki:  1. p⊃ q 
2. q⊃ r 
3. p RO: 1, 3 (stosujemy regułę odrywania 

do 1 i 3) 
4. q RO: 2, 4 
5. r (otrzymaliśmy następnik schematu)  
 

b) 
p

q

qp

~

~

⊃

  (odpowiednik „modus tollendo tollens") 

Zapisujemy poprzedniki i negację następnika:  1. p⊃ q 
2. ~q 
3. p RO: 1, 3 
4. q (otrzymujemy 

sprzeczność 2 i 4) 
c) ~(pA~p)      (prawo niesprzeczności) 
Zapisujemy negację całego schematu:  1. p∧ ~p   (i stosujemy 2 razy OK) 

2. p 
3. ~p       (otrzymujemy sprzeczność 

2 i 3). 

Metoda aksjomatyzacji systemu logiki zdań jest trudniejsza. Polega na 
wybraniu układu aksjomatów, czyli praw, których się nie dowodzi, a które 
stanowią naczelne przesłanki (bezpośrednie lub pośrednie) dla niezawodnego 
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wywnioskowania wszystkich innych praw. Dowody przebiegają wedle zastoso-
wanych we właściwej kombinacji reguł: podstawiania (za poszczególne równo-
kształtne zmienne odpowiednio równokształtnych schematów zdaniowych po-
prawnie zbudowanych), odrywania (następnika implikacji, jeśli uznane są 
implikacJa i jej poprzednik) oraz zastępowania (schematu odpowiadającego jednej 
stronie przyjętej definicji schematem odpowiadającym drugiej stronie tej 
definicji). 
Bardziej doskonałym metodologicznie sposobem budowania rachunku zdań jest 
formalizacja18.  Polega ona na podaniu  (w  metasystemie)  strukturalno-
opisowych (biorących pod uwagę jedynie kształt napisów, a nie ich sens) reguł 
tworzenia schematów poprawnie zbudowanych i tez. Ta druga operacja składa 
się z dwóch etapów: podania postulatów (schematów zdaniowych jako naczel-
nych  przesłanek   i   zarazem   aksjomatycznych   definicji   uŜytych   funktorów 
prawdziwościowych) oraz podania reguł przekształcania schematów i ewentual-
nie wprowadzania definicji funktorów pochodnych. Formalizacja zatem róŜni się 
od aksjomatyzacji głównie pomijaniem intuicyjnego sensu wyraŜeń, a przyj-
mowaniem wyłącznie takiego ich sensu, który wyznaczyły postulaty. Przykładem 
sformalizowanego rachunku zdań niech będzie implikacyjno-negacyjny system, 
pochodzący w zasadzie od Łukasiewicza. Oto baza tego systemu:  
1° słownik   stanowią:   a)   zmienne   zdaniowe   -   p,   q,   r,   ...,   b)   funktory 
prawdziwościowe: jednoargumentowy (~) i dwuargumentowy (⊃ ), c) nawiasy 
zwykłe, kwadratowe i sześcienne,  
 
2° zbiór schematów zdaniowych określa się indukcyjnie: a) poprawnie zbudo-
wanym schematem jest poszczególna zmienna zdaniowa, b) jeśli α i β są 
poprawnie zbudowanymi schematami, to równieŜ ~ α oraz α ⊃ β są poprawnie 
zbudowanymi schematami, c) o kolejności wiązania argumentów przez funktory 
decydują nawiasy, z tym Ŝe nawias zwykły jest najbardziej wewnętrzny, a potem 
kwadratowy i sześcienny oraz Ŝe nie będzie się brać w nawiasy poszczególnej 
zmiennej,  
 
3° zbiór tez powstaje  w  wyniku  przyjęcia  aksjomatycznego  następujących 
postulatów:  1. (p⊃ q) ⊃ [(q ⊃ r) ⊃ (p⊃ r)] 

2. (~p⊃ p) ⊃ p 
3. p⊃ (~p⊃ q) 

oraz do przyjętych tez systemu odpowiedniego stosowania dedukcyjnych reguł 
podstawiania i odrywania19. 

18
 Za twórcę metody formalizacji uchodzi D. Hilbert. Jedne z pierwszych, całkowicie 

sformalizowanych i wolnych od usterek systemów logiki zdań są dziełem S. Leśniewskiego, 
J. Łukasiewicza i A. Tarskiego. 

19
 Oto bardziej przystępne sformułowanie reguły odrywania: dedukujemy poprawnie, jeśli  

299 



Oto sformalizowany wywód np. prawa toŜsamości: 
1. q/~p⊃ q:3⊃ 4 - jest to tzw. wiersz dowodowy, który nakazuje w pierwszym 

postulacie za q podstawić ~p⊃ q i ze względu na trzeci postulat zastosować 
regułę odrywania celem otrzymania tezy czwartej 

4. [(~p⊃ q) ⊃ r] ⊃ (p⊃ r) 
4. q/p, r/p:2⊃ 5 - wykonujemy analogicznie i otrzymujemy: 
5. p⊃ p. 

§ 2. TEORIA NAZW  

Chodzi tu o nowoczesne klasyczne rachunki logiczne, w których tezach 
występują zmienne nazwowe, czyli w których uwzględnia się wewnętrzną budo-
wę zdań prostych. Będą to głównie: rachunek kwantyfikatorów (zwany rachun-
kiem funkcyjnym lub rachunkiem predykatów), rachunek zbiorów (nazywany 
rachunkiem klas) i teoria relacji. Tradycyjną teorię nazw, czyli tzw. sylogistykę, 
przedstawimy osobno w następnym paragrafie20. 

Predykat jest to funktor zdaniotwórczy od argumentów jednostkowonazwo-
wych. Jeśli posłuŜymy się zmienną, to otrzymamy tzw. funkcję propozycjonal-
ną: fx, gx, hxy, ..., gdzie x i y są zmiennymi jednostkowonazwowymi oraz f i g 
są predykatami (ściślej mówiąc, zmiennymi predykatowymi) jednoargumento-
wymi, a h - dwuargumentowym (niekiedy całą funkcję propozycjonalną zowie 
się równieŜ predykatem). Podstawieniami przytoczonych trzech schematów 
mogą być: Jan idzie, Eulalia jest czarująca, Onufry poprzedza Pafnucego. 
Semantycznie mówiąc, predykat oznacza pewną własność albo relację, a syn-
taktycznie - stanowi orzeczenie (natomiast zmienne jednostkowonazwowe sta-
nowią podmiot). Dla poprawnego uŜycia funkcji propozycjonalnej naleŜy posłu-
giwać się kwantyfikatorami. Wtedy dopiero da się rozstrzygnąć, kiedy funkcja 
propozycjonalną przechodzi w zdanie prawdziwe, czyli prawo logiczne. Stąd 
system formuł tego typu nazywa się    r a c h u n k i e m      k w a n t y f i - 

uznając dwie przesłanki, z których jedna jest implikacją, a druga poprzednikiem tej implikacji, 
uznajemy równieŜ następnik tej implikacji. 

20
 Pierwszy rachunek nazw zbudował Arystoteles. Następne wieki nie dodały nic istotnego do 

jego ujęcia. Dopiero G. W. Leibniz zapoczątkował rachunek zbiorów. Opracował wprawdzie 
drobne jego fragmenty, lecz dostrzegł jego znaczenie dla logiki. Koncepcji tej jednak nie kon-
tynuowano (L. Euler wprowadził tylko geometryczną ilustrację stosunków między zbiorami). Ra-
chunek zbiorów bliski nowoczesnemu rozwinął się wraz z powstaniem algebry logicznej (A. de 
Morgan i G. Boole) oraz rozwojem logicznej analizy wewnętrznej struktury zdania (B. Bolzano, G. 
Frege, G. Peano). Współczesny oryginalny rachunek nazw zbudował (1920) S. Leśniewski i nazwał 
go ontologią. System ten zakłada tzw. prototetykę, a obejmuje rachunek klas i relacji. Opiera się na 
jednym terminie pierwotnym „jest" oraz jednym aksjomacie. 
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k a t o r ó w. Ogólna bowiem waŜność formuł zdaniowych zawierających funk-
cje propozycjonalne zaleŜy od funktorów prawdziwościowych i takiego, a nie 
innego posłuŜenia się kwantyfikatorami. One stanowią specyficzne symbole tego 
rachunku. Szkicowo scharakteryzujemy tu bazę najprostszego typu tego rachun-
ku, czyli jednoargumentowy rachunek predykatów pierwszego rzędu, zwany teŜ 
węŜszym rachunkiem funkcyjnym. 
1° poprawnie zbudowanymi formułami będą: a) atomiczne formuły bądź zmien-

ne zdaniowe, bądź funkcje propozycjonalne, b) poprawnie zbudowane formuły 
poprzedzone kwantyfikatorem duŜym – fx

x
∧ , fy

y
∧ , fxp

x
∨∧( ),…,  

małym - fx
x
∨ , fy

y
∨ , )( fxp

x
∨∨ ,…, oraz abstraktorem fxx

∧
, fyy

∧
,…, 

c) formuły utworzone z poprawnie zbudowanych formuł za pomocą funktorów 
prawdziwościowych (i nawiasów); ustala się, Ŝe kwantyfikator wiąŜe mocniej 
niŜ kaŜdy funktor prawdziwościowy oraz Ŝe zasięg kwantyfikatora rozciąga 
się do pierwszego dwuargumentowego funktora prawdziwościowego, chyba 
Ŝe nawiasy stanowią inaczej.  

2° tezami jednargumentowego rachunku predykatów będą21: 
a) przyjęte aksjomatycznie tezy rachunku zdań i następujące dwie formuły: 

fyfx
x

⊃∧  -  prawo implikacji podstawieniowej (nowoczesne ujęcie 

tradycyjnej zasady „dictum de omni" - co orzeka się prawdziwie 
o wszystkich, to równieŜ i o niektórych) 

 
fx

x
fy ∨⊃  - prawo egzystencjalnej generalizacji, 

 

b) wyniki odpowiedniego stosowania do tez systemu następujących reguł: 
1) podstawiania (za równokształtne zmienne zdaniowe odpowiednio rów-

nokształtnych formuł zdaniowych poprawnie zbudowanych i za wolne 
zmienne nazwowe innych zmiennych nazwowych, byle Ŝadna dotych-
czasowa wolna zmienna nie stała się związaną, a związana wolną), 

2) odrywania następnika, gdy tezą jest jego poprzednik i cała implikacja, 
3) dołączania kwantyfikatora duŜego w następniku (o ile poprzednik nie 

zawiera zmiennej takiej, jak przy kwantyfikatorze), a małego w po-
przedniku implikacji (o ile w następniku nie ma zmiennej takiej, jak 
przy kwantyfikatorze), 

4) opuszczania kwantyfikatora duŜego w następniku lub małego w po-
przedniku implikacji, 

21
 MoŜna sprawdzać niektóre poprawnie zbudowane schematy rachunku predykatów za 

pomocą tzw. diagramów Venna, które będą scharakteryzowane na początku paragrafu poświęconego 
sylogistyce. 
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5) zastępowania schematów odpowiadających jednej stronie podanych 
niŜej definicji drugą jej stroną: 

D.1 fx
x

fx
x

~~ ∨=∧  

D.2 fx
x

fx
x

~~ ∧=∨ 22 

Najbardziej typowe prawa rachunku kwantyfikatorów dotyczą ruchu kwanty-
fikatorów, ich składania i rozdzielania oraz przemienności kolejności kwanty-
fikatorów. Do pierwszej grupy naleŜą np. prawa przesuwania kwantyfikatora 
sprzed całej implikacji przed poprzednik, o ile następnik jest wyraŜeniem nieza-
leŜnym: 

pfx
x

pfx
x

⊃∨≡⊃∧ )(  

pfx
x

pfx
x

⊃∧⊃∨ )(  

W drugiej grupie jest np. prawo rozdzielania kwantyfikatora szczegółowego 
między człony implikacji: 

gx
x

fx
x

gxfx
x

∨⊃∧≡⊃∨ )(  

oraz składania duŜego kwantyfikatora sprzed członów alternatywy: 

)( gxfx
x

gx
x

fx
x

∨∧⊃∧∨∧  

Do trzeciej grupy naleŜy np. prawo przestawiania kwantyfikatorów niejednorod-
nych (jednorodne wolno zawsze przestawiać): 

fxy
xy

fxy
yx

∨∧⊃∧∨  

22
 MoŜna więc wyeliminować duŜy kwantyfikator za pomocą małego i odwrotnie, lecz 

naleŜy połoŜyć przed i po kwantyfikatorze negację. Znak równości występujący w obu definicjach 
traktowany jest metajęzykowo i wskazuje, Ŝe moŜna zastępować jedną stronę równości przez 
drugą. Czasem uwyraźnia się ten fakt, pisząc „=df". W rachunku kwantyfikatorów budowanym 

inną metodą, np. załoŜeniową, mamy prawa zastępowania kwantyfikatorów: fx
x

fx
x

~~ ∨≡∧  

oraz fx
x

fx
x

~~ ∧≡∨ , w których występuje funktor równowaŜności. Prawom tym odpowiadają 

następujące sformułowania: KaŜdy przedmiot ma daną własność wtedy i tylko wtedy, gdy nie 
istnieją przedmioty nie mające tej własności. Istnieją przedmioty mające daną własność wtedy i 
tylko wtedy, gdy nie kaŜdy przedmiot nie ma tej własności. Analogicznie do praw de Morgana (bo 
kwantyfikator duŜy odpowiada koniunkcji, a mały alternatywie) mamy prawa negowania 

kwantyfikatorów: fx
x

fx
x

~~ ∨≡∧  i fx
x

fx
x

~~ ∧≡∨  

302 



R a c h u n e k  z b i o r ó w ,  czyli formalna teoria działań na zbiorach oraz 
stosunków zachodzących między zbiorami, bywa w logice nadbudowany na ra-
chunku zdań i rachunku kwantyfikatorów. MoŜna go jednak potraktować auto-
nomicznie (np. jako pewną interpretację algebry Boole'a) lub jako wstępną część 
matematycznej teorii mnogości. Trzymając się pierwszej drogi, scharakte-
ryzujemy najpierw pojęcie zbioru, tak często dziś uŜywane, i to w róŜnych 
dziedzinach. 

Termin „zbiór" wydaje się zrozumiały, jasny. Tymczasem próby jego pre-
cyzyjnego określenia napotykały powaŜne trudności. Przede wszystkim „zbiór" 
moŜe być wzięty w znaczeniu kolektywnym albo dystrybutywnym. W pierw-
szym wypadku oznacza jeden przedmiot złoŜony z części, czyli agregat, jak np. 
kupa kamieni. W drugim znaczeniu wskazuje na przedmioty jako elementy ab-
strakcyjnie połączonej całości, jak np. zbiór ludzi w zdaniu: „Ludzie mają po 
dwie nogi". W teorii zbiorów zbiór traktuje się dystrybutywnie. Ale na tym nie 
koniec. Pojęcie zbioru bywa utoŜsamiane z pojęciem klasy (zakresem nazwy), a 
niekiedy z pojęciem własności (cechy). Nie zawsze jednak dwa zbiory, które 
posiadają wszystkie elementy te same, są jakościowo identyczne, jak np. zbiór 
trójkątów równokątnych i równobocznych. Zostawiając te problemy, raczej filo-
zoficzne, zajmiemy się formalną charakterystyką zbioru. 

Zbiory symbolizuje się duŜymi literami alfabetu łacińskiego23. Dla zazna-
czenia, Ŝe coś jest elementem jakiegoś zbioru (naleŜy do zbioru), piszemy: xeA 
(semiotycznie jest to funkcja orzecznikowa). Zbiór definiuje się określając jego 
elementy albo podając warunek, jaki powinny spełniać wyłącznie jego elementy. 
Nawiązując do uwagi w odnośniku 7, zwiąŜemy pojęcie zbioru z pojęciem for-
muły zdaniowej. Określone bowiem przedmioty stanowią dziedzinę formuły 
zdaniowej; są to te mianowicie, które spełniają warunek wyraŜony w tej formule. 
Jakiś element zaś spełnia formułę zdaniową wtedy, gdy podstawiając w niej 
nazwę tego elementu na miejsce zmiennej, otrzymujemy zdanie prawdziwe. 

Funkcja propozycjonalna z abstraktorem x fx jest więc nazwą zbioru tych 
wszystkich x, które spełniają warunek fx (czytamy krótko: zbiór tych x, Ŝe fx). 
Dlatego zachodzi analogia między równowaŜnością formuł a równością zbiorów, 
implikacją formuł a zawieraniem się zbiorów, koniunkcją formuł a mnoŜeniem 
zbiorów, alternatywą formuł a dodawaniem zbiorów, negacją formuły a dopeł-
nieniem (uzupełnieniem) zbioru. Stąd teŜ wszystkie tautologie rachunku zdań 
mają odpowiedniki w prawach rachunku zbiorów. Oto definicje podstawowych 
relacji między zbiorami i działań na zbiorach oraz wybrane prawa rachunku 
zbiorów. 

23
 Przyjmujemy, Ŝe zbiór pusty symbolizować będzie Z, a zbiór uniwersalny - U. Często 

oznacza się zbiór pusty zerem, a uniwersalny - jedynką. 
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D. 1  A<B = )( BxAx

x
∈⊃∈∧  - inkluzja (zawieranie się) zbiorów 

D. 2 (A=B)= )( BxAx
x

∈≡∈∧  - równość zakresowa zbiorów 

 
D. 3 BA ⋅ = )( BxAx

x
∈∧∈∧   - mnoŜenie (część wspólna) zbiorów 

 
D. 4 A+B = )( BxAx

x
∈∨∈∧  - dodawanie (suma) zbiorów 

 



D. 5 )(~ Ax
x

A ∈∧=  - dopełnienie zbioru 

 
D. 6 A-B = )](~[( BxAx

x
∈∧∈∧ - - róŜnica zbiorów 

 
 

1. UAA =+  - prawo charakteryzujące  
 
dopełnienie (odpowiada prawu wyłączonego środka)24 

 

2. ZAA =⋅  - prawo charakteryzujące  
 
dopełnienie (odpowiada prawu niesprzeczności) 

 

3. AA =  - prawo podwójnego dopełnienia  
 
(odpowiada prawu podwójnego przeczenia) 

 
 
 
4. CABACBA ⋅+⋅=+⋅ )(  - prawo dystrybucji (rozdzielności)  
 
mnoŜenia względem dodawania (odpowiada prawu dystrybucji koniunkcji 
względem alternatywy) 
 

5. )()()( CABACBA +⋅+=⋅+  - prawo dystrybucji dodawania wzglę 
 
dem mnoŜenia (odpowiada sprawu dystrybucji alternatywy względem ko-
niunkcji) 

 

24
 Prawa rachunku zbiorów moŜna sprawdzać diagramami Venna, a nawet za pomocą kół 

Eulera. Znak równości występujący we wszystkich definicjach D. 1 - D. 6 jest metajęzykowym 
znakiem równości definicyjnej. W definicji D. 2 jest ponadto uŜyty po lewej stronie znak równości 
zakresowej zbiorów, tj. funktor zdaniotwórczy od dwóch argumentów nazwowych. Definicję D. 2 
rozumiemy więc następująco: Zbiory są równe wtedy i tylko wtedy, gdy są złoŜone z tych samych 
elementów. Innymi słowy, zbiór jest jednoznacznie wyznaczony przez jego elementy, bo nie ma 
dwóch róŜnych zbiorów, które składałyby się z tych samych elementów. 
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6. A = B = (A<B)∧ (B<A) -   prawo rugowania równości (odpowiada 
prawu rugowania równowaŜności) 

Prawa rachunku zbiorów przypominają system a l g e b r y  Bool e'a25. Jest 
to autonomiczna (moŜe równieŜ być działem algebry abstrakcyjnej) teoria 
pewnej dziedziny (struktury). Dziedzina ta jest zbiorem niepustym dowolnych 
przedmiotów oraz wyróŜnionych dwóch 0 i 1, ale takim, Ŝe jest on zamknięty Ze 
względu na trzy operacje ( ⋅+' ) i jedną relację (=), które spełniają następujący 
układ postulatów: 

1. xx =+ 0  6. xx =⋅1  
2. 1'=+ xx  7. 0'=⋅ xx  
3. xyyx +=+  8. xyyx ⋅=⋅  

4. )()()( zxyxzyx +⋅+=⋅+  9. )()( zxyxzyx ⋅+⋅=+⋅  
5. )()( zyzxyx +=+⊃=  10. )()( zyzxyx ⋅=⋅⊃=  

NaleŜy zwrócić uwagę na dualność (dwoistość) postulatów pierwszej i drugiej 
kolumny, co w konsekwencji przeniesie się na wszystkie twierdzenia rachunku. 
Zmieniając bowiem ⋅+ na   i jednocześnie 0 na 1 (i odwrotnie) otrzymuje się z 
tez nowe tezy. Dowody nowych twierdzeń są zastępowaniem jednej strony 
równości przez drugą. Z uwagi na swą abstrakcyjność system ten moŜe mieć 
wiele interpretacji, jako np. fragment matematycznej teorii mnogości, rachunek 
zbiorów, rachunek zdań, rachunek prawdopodobieństwa. To stanowi jego duŜy 
walor. 

T e o r i a  r e l a c j i  obejmuje zazwyczaj rachunek relacji i charakterys-
tykę wyróŜnionych rodzajów relacji na podstawie ich formalnych własności26. 

Relacja (stosunek) jest abstrakcyjnym ujęciem odniesienia jakiegoś przed-
miotu do innego (niekoniecznie ich oddziaływania). Syntaktycznie mówiąc, re-
lacją jest predykat dwuargumentowy (lub więcej), symbolizowany zazwyczaj li-
terami: R, T, ... Zachodzenie relacji zapisujemy symbolicznie: xRy, co czytamy - 
x jest w relacji R do y. Pierwszy człon relacji zowie się poprzednikiem, a drugi - 
następnikiem relacji. Zbiór wszystkich poprzedników relacji stanowi jej 
dziedzinę, a zbiór wszystkich następników - jej przeciwdziedzinę. Suma 

25
 W zapisie bowiem praw rachunku zbiorów nie widnieje funktor naleŜenia elementu do 

zbioru, co jest znamienne dla systemu algebry Boole'a, gdzie rozpatruje się zbiory nie biorąc pod 
uwagę przynaleŜności do nich elementów. 

26
 Teorię relacji zapoczątkowat dopiero de Morgan, zajmując się sylogizmami relacyjnymi 

(skośnymi), a rozwijał ją Ch. Peirce. Pierwsze systematyczne ujęcie rachunku relacji pochodzi od 
E. Schródera, a całej teorii relacji od A. N. Whiteheada i B. Russella, autorów Principia 
Mathematica. 
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dziedziny i przeciwdziedziny relacji daje pole relacji. Dla relacji „x jest męŜem 
y" dziedziną jest zbiór Ŝonatych, przeciwdziedziną zbiór męŜatek, a polem zbiór 
osób będących w stanie małŜeńskim. NaleŜy zawsze zaznaczać, do jakiego zbio-
ru przedmiotów ogranicza się zachodzenie relacji. 

Rachunek relacji nie róŜni się istotnie od rachunku zbiorów, bo dwuczłonową 
relację moŜna potraktować jako zbiór par uporządkowanych przedmiotów (xRy 
≡ ), Ryx ∈ . Istnieją jednak pewne działania tylko na relacjach, jak np. 

konwersja i iloczyn względny relacji. Konwers (odwrotność) relacji R zapi-

sujemy - R
(

 i definiujemy: xR
(

y = yRx. Na przykład konwersem relacji „być 
młodszym" jest relacja „być starszym". Iloczyn względny relacji zapisujemy R;T 
i definiujemy: xR;Ty )( wTyxRw

w
∧∨≡ . Na przykład x jest babką y ≡  istnieje 

takie w, Ŝe (x jest matką w i w jest ojcem y). 
Scharakteryzujemy teraz waŜniejsze rodzaje relacji. Relacja R jest zwrotna 
xRx

x
∧≡ , jak np. implikacja, równość. Relacja R jest przeciwzwrotna xRx

x
~∧≡ , 

jak np. być wcześniej. Bywają relacje niezwrotne, gdy czasem są zwrotne, a 
czasem przeciwzwrotne, jak np. kochać. A relacja R jest symetryczna (odwra-
calna) )(

,
yRxxRy

yx
⊃∧≡ , jak np. alternatywa, równoległość prostych. Relacja R 

jest antysymetryczna )~(
,

yRxxRy
yx

⊃∧≡ , jak np. być młodszym, być ojcem. 

Relacja R jest przechodnia )(
,,

xRwyRwxRy
wyx

⊃∧∧≡ , jak np. inkluzja, być 

starszym. Relacja R jest spójna )(
,

yRxxRy
yx

∨∧≡ , jak np. mniejszość, ale w 

zbiorze przedmiotów nierównych. Relacja, która jest zarazem zwrotna, 
symetryczna i przechodnia, nazywa się równością. Natomiast relacja, która jest 
antysymetryczna, przechodnia i spójna, zowie się porządkującą. Taką jest relacja 
mniejszości oraz większości w zbiorze róŜnych liczb naturalnych, starszeństwo 
w zbiorze osób bez rówieśników. Relacja R jest jednoznaczna 

)(
,,

yIwyRwxRy
wyx

⊃∧∧≡ , jak np. stosunek x, y, w między dzieckiem a matką  

(bo dla kaŜdego x będącego dzieckiem jest tylko jedno y będące matką). Relacja 
R jest odwrotnie jednoznaczna )(

,,
xIwwRyxRy

wyx
⊃∧∧≡ , jak np. relacja 

między matką a dzieckiem. Relacja R wreszcie jest wzajemnie jednoznaczna, 
gdy jest zarówno jednoznaczna, jak i odwrotnie jednoznaczna, jak np. być 
męŜem, być Ŝoną (lecz tylko w małŜeństwach monogamicznych)27. 

Dopełnieniem klasycznej teorii nazw są teorie identyczności i deskrypcji. 

27
 Relację odwrotnie jednoznaczną nazywa się (za Peano) funkcją (w sensie matematycznym), 

o ile przyjmuje się, Ŝe zbiorem jej argumentów jest dziedzina, a zbiorem jej wartości przeciw-
dziedziną (a więc dla relacji xRy zapiszemy fx=y). Relacja wzajemnie jednoznaczna jest funkcją 
odwracalną (równowartościową), jak np. bycie kwadratem w zbiorze liczb dodatnich. 
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Pojęcie  i d e n t y c z n oś c i   znane było juŜ w staroŜytności. U Toma- 
sza z Akwinu znajdujemy (S. Th. I, q. 40, a. 1, 3) jej określenie, które odpowiada 
definicji nowoczesnej: „Quaecumque sunt idem, ita se habent, quo quidquid praedicatur 
de uno, praedicatur et de alio". U Leibniza stanowi to zasadę toŜsamości przedmiotów 
nierozróŜnialnych. Identyczność między x i y definiujemy za Peirce'em następująco: 

)( fyfx
f

xIy ≡∧= . Identyczność jest relacją zwrotną, symetryczną i przechodnią pod 
kaŜdym względem. Za pomocą pojęcia identyczności określa się pewne typy relacji 
oraz kwantyfikator jednostkowy.  

Pojęcie   d e s k r y p c j i     wprowadził do logiki (ale dla precyzowania języka 
matematyki) B. Russell, wyróŜniając róŜne od imion własnych nazwy, które mają jeden 
i tylko jeden desygnat. Deskrypcja charakteryzuje indywiduum przez  własności  
wyłącznie  jemu  przysługujące,  jak  np.:   najdłuŜsza  rzeka w Polsce; autor Pana 
Tadeusza; pióro, które teraz trzymam w ręce. Deskrypcję formułuje się za pomocą 
operatora deskrypcyjnego - ı x i funkcji propozycjonalnej fx. 

 § 3. SYLOGISTYKA  

 Chodzi tu o tradycyjną logikę formalną ukształtowaną głównie jako teoria 
ogólnych nazw niepustych i nieuniwersalnych (S, P, M, ... - tradycyjnie zwa nych 
terminami), które mogą być powiązane czterema funktorami zdaniotwórczymi (a, e, i, o)28. 
Aczkolwiek stworzona została przez Arystotelesa jako \ aksjomatyczny system praw 
związków międzyzdaniowych, szybko przybrała postać systemu opartych na tych 
związkach reguł dedukcyjnych wnioskowania bezpośreniego, czyli z jednej przesłanki, i 
pośredniego, czyli z więcej niŜ jedna przesłanek. Ściśle tylko ten drugi system reguł 
nazywa się sylogistyką, ale w szerszym sensie miano sylogistyki przysługuje całej tej 
teorii nazw. 

Podstawowe w sylogistyce schematy zdaniowe czytamy i rozumiemy w 
następujący sposób: 

SaP - kaŜde S jest P (nie istnieje S, które nie są P).  
SeP - Ŝadne S nie jest P (nie istnieje S, które są P).  
SiP - niektóre S są P (istnieją S, które są P).  
SoP - niektóre S nie są P (istnieją S, które nie są P). 

28
 Funktory takie otrzymuje się w wyniku skrzyŜowania dwóch kategorycznych zdań 

asertorycznych: ze względu na „jakość" - twierdzące i przeczące, a ze względu na „ilość" -ogólne i 
szczegółowe. Powstaną więc cztery schematy zdań: ogólnotwierdzące - SaP, ogólno-przeczące - 
SeP, szczególowotwierdzące - SiP i szczególowoprzeczące - SoP. Litery: a, e, i, o pochodzą z 
wyrazów:   a f f i r m o (twierdzę) oraz   n e g o   (przeczę). 



Schematy te dadzą się łatwo zilustrować wykresami Eulera i Venna29, co moŜe 
mieć zastosowanie do sprawdzania praw i reguł związków międzyzdanio-wych 
opartych na stosunkach międzyzakresowych nazw. 

UŜywając kół Eulera dla oznaczenia zakresów S oraz P, powiemy, Ŝe: SaP 
spełniają stosunki identyczności i podrzędności,  

 

SeP spełnia tylko stosunek wykluczania się, 

 

SiP spełniają stosunki identyczności, podrzędności, nadrzędności i krzyŜowania 
się, 

 

SoP spełniają stosunki wykluczania się, nadrzędności i krzyŜowania się. 

29
 Stosunki międzyzakresowe nazw ilustrowane są wykresami Eulera poprzez połoŜenie kół 

względem siebie. Diagramy Venna zaś ilustrują te stosunki przez zaznaczenie pustości (-) lub 
niepustości (+) pewnych pól wyznaczonych przez przecinające się kola. SłuŜą one teŜ do 
sprawdzania poprawności trybów sylogistycznych. 
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Posługując się diagramami Venna w postaci przecinających się dwóch kół na 
tle uniwersum, wyróŜniamy następujące pola (zakresy): PSPSSP ,,  i PS , co 
ilustruje wykres: 
 

JeŜeli istnienie przemiotów w jakimś polu zaznaczymy +, a nieistnienie -, to 
otrzymamy wtedy, Ŝe SaP wyklucza koniecznie istnienie przedmiotów w polu 

PS , SeP w polu SP, SiP zaś zakłada nieodzownie istnienie przedmiotów w polu 
SP, a SoP w polu PS . Oto rysunki obrazujące te sytuacje: 

 

 

SaP SeP SiP SoP 

Sylogistyczne tezy systemu reguł dedukcyjnych w n i o sk o w a n i a  
b e z p oś r e d n i e g o  opierają się na zachodzącej między podstawowymi 
schematami zdaniowymi opozycji (przeciwstawieniu) oraz na związkach zacho-
dzących między tymi schematami a ich pewnymi przekształceniami. 

O p o z y c j ę    schematów ilustruje tzw.   k w a d r a t   l o g i c z n  y30: 

 

30
 Postać kwadratu zastosował juŜ platonik Apulejusz z Madaury (II w. po Chrystusie). 
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Zdania sprzeczne (gdy przeciwstawiają się jakością oraz ilością) wykluczają się i 
dopełniają (gdy jedno jest prawdziwe, to drugie fałszywe i odwrotnie). Za 
pomocą funktorów prawdziwościowych zapisujemy to tak: ~(SaP≡SoP) oraz 
~(SiP≡SeP). Opierając się na tych dwóch prawach, moŜna sformułować osiem 
reguł wnioskowania (kreska symbolizuje wynikanie inferencyjne, czyli związek 
między przesłankami a wnioskiem): 
 

SoP

SaP

~
 

SoP

SaP~
 

SaP

SoP

~
 

SaP

SoP~
 

SeP

SiP

~
 

SeP

SiP~
 

SiP

SeP

~
 

SiP

SeP~
 

 
Zdania przeciwne (gdy są ogólne i róŜnią się jakością) wykluczają się, ale nie 
dopełniają (nie mogą być zarazem prawdziwe), czyli )(~ SePSaP∧ , a więc będą 
dwie reguły31: 
 

SeP

SaP

~
 

SaP

SeP

~
 

Zdania podprzeciwne (gdy są szczegółowe i róŜnią się jakością) dopełniają się, 
lecz nie wykluczają (nie mogą być jednocześnie fałszywe), czyli SiP∨ SoP, a w 
konsekwencji dwie reguły: 

~SiP ~SoP 
SoP SiP 

Zdania podporządkowane (przeciwstawiają się tylko ilością) ani nie wykluczają 
się, ani nie dopełniają (gdy ogólne prawdziwe, to i szczegółowe prawdziwe, oraz 
gdy szczegółowe fałszywe, to równieŜ ogólne jest fałszywe), czyli SaP⊃ SiP i 
SeP⊃ SoP, a więc będą cztery schematy, które łatwo sformułować. 

P r z e k s z t a ł c a n i e  schematów obejmuje operacje przestawiania 
podmiotu z orzecznikiem, ich negowanie oraz zmiany ilości lub jakości funkto-
rów. W rezultacie rozmaitych połączeń tych operacji otrzymujemy następujące 
odmiany przekształceń: konwersję, obwersję (ekwipolencję), kontrapozycję i 
inwersję. 

K o n w e r s j a  schematów zdaniowych polega na przestawieniu podmiotu 
z orzecznikiem (konwersja zwykła) bądź teŜ nadto na jednoczesnej zamianie 

31
 NaleŜy przypomnieć, Ŝe w całej logice tradycyjnej obowiązuje załoŜenie o niepustości 

oraz nieuniwersalności nazw. Inaczej niektóre prawa i schematy byłyby zawodne, jak np. oparte na 
przeciwieństwie i podporządkowaniu zdań. 
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ogólnego funktora na szczegółowy (konwersja z ograniczeniem). Ogólnie waŜne 
schematy będą tylko następujące: SeP≡PeS i SiP≡PiS oraz SaP⊃ PiS i 
SeP⊃ PoS. Opierając się na tych prawach, łatwo sformułować dwanaście reguł 
wnioskowania. 

O b w e r s j a schematów zdaniowych polega na zaprzeczeniu orzecznika i 
zmianie jakości funktora. Otrzymamy wtedy cztery ogólnie waŜne schematy: 
SaP≡SeP , SiP≡SoP , SeP≡SaP , SoP≡SiP , a w konsekwencji 16 reguł 
wnioskowania. 

K o n t r a p o z y c j a  polega na przestawieniu podmiotu i orzecznika 
oraz ich zaprzeczeniu (kontrapozycja zupełna) albo przestawieniu i zanegowaniu 
tylko podmiotu (kontrapozycja częściowa); zmienia się przy tym czasem ilość i 
jakość funktorów. Otrzymamy 6 praw: SoP≡P oS , SoP≡P iS, SaP≡P aS , 
SaP≡P eS, SeP⊃ P oS , SeP⊃ P iS, a w konsekwencji 20 reguł wnioskowania. 

I n w e r s j a  schematów ogólnych polega albo na ograniczeniu ilości 
funktora oraz zaprzeczeniu podmiotu i orzecznika (inwersja zupełna), albo na 
zaprzeczeniu podmiotu tudzieŜ na zmianie ilości i jakości funktora (inwersja 
częściowa). Otrzymamy tylko 4 ogólnie waŜne schematy: SaP⊃ S oP, 
SaP⊃ S i P , SeP⊃ S o P , SeP⊃ S iP, a w konsekwencji 8 reguł 
wnioskowania. 

R e g u ł y  w n i o s k o w a n i a  p oś r e d n i e g o  mają postać 
sylogizmów w ścisłym sensie. Sylogizm prosty32 jest to taki układ trzech form 
zdaniowych, utworzonych wyłącznie za pomocą funktorów: a, e, i, o, oraz trzech 
róŜnych terminów, Ŝe z dwóch formuł, zwanych przesłankami, wynika trzecia, 
zwana wnioskiem (konkluzją), przy tym jeden termin występuje tylko w 
przesłankach (tzw. termin średni), a pozostałe dwa (tzw. skrajne) w przesłankach 
i we wniosku (termin będący orzecznikiem wniosku zowie się większym, tudzieŜ 
przesłanka, w której występuje - większą, oraz termin będący podmiotem 
wniosku nazywa się mniejszym, podobnie jak przesłanka, w której występuje). 
Ze względu na połoŜenie terminu średniego w przesłankach odróŜniamy cztery 
figury sylogizmu: 

 

PS

MS

PM

−
−
−

 
PS

MS

MP

−
−
−

 
PS

SM

PM

−
−
−

 
PS

SM

MP

−
−

−

 

32 Obok sylogizmów prostych istnieją sylogizmy złoŜone, czyli takie, które składają się nie 
tylko ze zdań prostych (np. sylogizmy hipotetyczne) lub które zawierają więcej niŜ trzy zdania 
proste (np. soryt, czyli łańcusznik), albo które mają więcej niŜ trzy zdania i zarazem jakieś zdanie 
złoŜone (np. sylogizm lematyczny). Często teŜ syłogizm bywa entymematyczny, czyli taki, w któ-
rym jakaś przesłanka jest pominięta, bo łatwo moŜna się jej domyśleć. 
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W kaŜdej figurze mogą być 64 tryby sylogistyczne, które powstają w wyniku 
róŜnych kombinacji funktorów: a, e, i, o. Nie wszystkie jednak schematy tak 
otrzymanych reguł są konkludujące (waŜne, niezawodne). Tradycyjnie przyjmuje 
się jako tezy systemu sylogistyki 19 głównych trybów o układzie funktorów 
zaznaczonych w następujących nazwach mnemotechnicznych33: 

w I figurze - Barbara, Celarent, Darii, Ferio 
w II figurze - Cesare, Camestres, Festino, Baroco 
w III figurze - Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison 
w IV figurze - Bamalip, Camenes, Dematis, Fesapo, Fresison 

O niezawodności trybu sylogistycznego rozstrzyga się co najmniej w trojaki 
sposób: metodą sprawdzania za pomocą diagramów Eulera lub Venna, metodą 
sprawdzania, czy spełniają one zasady poprawnego sylogizmu, oraz metodą do-
wodzenia na podstawie: rachunku zdań, pewnych aksjomatów oraz reguł pod-
stawiania za zmienne nazwowe i zastępowania definicyjnego34. 

Zasady poprawności sylogizmów moŜna sprowadzić do następujących: 
1. Zakres terminów we wniosku nie moŜe być wzięty szerzej niŜ w przesłan-

kach. 
2. Termin średni winien być rozłoŜony, czyli co najmniej raz wzięty w całym 

zakresie (być podmiotem zdania ogólnego lub orzecznikiem zdania prze-
czącego). 

3. Wniosek nie moŜe być mocniejszy od słabszej przesłanki (za mocniejsze 
uwaŜa się zdanie twierdzące w stosunku do przeczącego oraz ogólne w stosunku 
do szczegółowego). 

4. Konkluzja nie wynika z przesłanek przeczących. 
Na zakończenie tego paragrafu kilka uwag o współezesnych ujęciach sylo-

gistyki. Treściowo stanowi ona pewien fragment nowoczesnej teorii nazw. 
Formalnie jednak nie da się jej włączyć bez istotnych modyfikacji do Ŝadnego z 
klasycznych rachunków logicznych. Zawiera bowiem funktory, które nie są 
czysto zakresowe. Atoli moŜna tak sformułować prawa lub reguły sylogistyczne, 
aby były niezawodne równieŜ dla nazw pustych i uniwersalnych, oraz przepro-
wadzić dowody tez systemu sylogistyki zgodnie z wymaganiami metodologii 
nauk dedukcyjnych, czego nieodzownym warunkiem jest bardziej precyzyjna 

33
 Samogłoski występujące w nazwie trybu są równoksztattne z tymi, które w nim są 

kolejno unktorami. 
34

 Arystoteles jako aksjomaty uznał tryby I figury, zowiąc je sylogizmami doskonałymi (są 
czywiste, bo opierają się wprost na zasadzie „dictum de omni et de nullo"). Wszystkie inne tryby 
edukował wprost albo nie wprost do trybów I figury. 
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charakterystyka języka systemu sylogistyki. Tym wszystkim sprawom logicy 
współcześni poświęcają wiele uwagi. NaleŜy podkreślić, Ŝe logicy polscy 
szczególnie Ŝywo interesowali się unowocześnieniem sylogistyki, osiągając 
interesujące rezultaty (J. Łukasiewicz, S. Leśniewski, K. Ajdukiewicz, J. 
Słupecki i in.). 

§ 4. TEORIE NIEKLASYCZNE 

Nowoczesne rachunki logiczne powstawały i rozwijały się głównie ze wzglę-
du na potrzeby matematyki. Osiągnięcia w tej dziedzinie stały się bezsporne. Od 
pewnego jednak czasu pociągają logików takŜe dociekania nad formalnym 
opracowaniem rozumowań przeprowadzanych w języku naturalnym oraz w ję-
zykach właściwych dla rozmaitych nauk empirycznych. Okazało się, iŜ do 
adekwatnego sformalizowania tych rozumowań nie wystarczy logika klasyczna. 
Trudno bowiem wszystkie zwroty intensjonalne (czyli takie, których oznaczanie 
nie zaleŜy wyłącznie od oznaczania wyraŜeń składowych) zastąpić ekstensjonal-
nymi (dla których denotacja jest jednoznacznie wyznaczona przez denotację ich 
składników). Nie da się teŜ ograniczyć do dwóch wartości logicznych, jakie 
miałyby przysługiwać wypowiedziom skądinąd znamiennym i waŜnym w pew-
nych dziedzinach wiedzy. Dlatego powstały rozmaite teorie logiczne, które 
zakładają więcej niŜ dwie wartości logiczne lub które, nie przestrzegając ściśle 
ekstensjonalności, zmieniają charakter implikacji, kwantyfikatorów oraz wpro-
wadzają nowe funktory juŜ nie prawdziwościowe (np. modalne, deontyczne, 
epistemiczne), lub - wreszcie - które w rozmaity sposób uogólniają klasyczne 
rachunki logiczne (przyjmując np. typy wyraŜeń wyŜszych rzędów)5. Znamienne 
dla logik nieklasycznych stało się przezwycięŜenie jeśli nie wyłączności, to 
prymatu zdań orzekających na rzecz zdań oceniających, norm, rozkazów, pytań 
itp. Rachunek logiczny przestał być tylko teorią wartości zdań złoŜonych z uwagi 
na wartość zdań składowych, teorią zatroskaną głównie o swój aspekt 
syntaktyczny i semantyczny. Analiza i charakterystyka rozmaitych zdań prostych 
oraz aspekt pragmatyczny stały się takŜe dziedziną zainteresowań w logikach 
nieklasycznych. PoniŜej przedstawimy pokrótce i przykładowo pewne systemy 
logiki wielowartościowej, ścisłej implikacji i funktorow deontycznych. 

35
 Ściśle mówiąc, sylogistyka była logiką nieklasyczną, bo funktory a, e, i, o nie są ściśle 

wyłącznie zakresowe. Sylogistyka moŜe być jednak potraktowana jako fragment rachunku predy-
katów z dołączonym aksjomatem o niepustości klas i wtedy naleŜy do logiki klasycznej. 
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W i e l o w a r t o ś c i o w y r a c h u n e k z d a r i  buduje się zazwy-
czaj metodą matrycową lub aksjomatyczną36. Scharakteryzujemy szkicowo 
trójwartościowy rachunek zdań stworzony przez J. Łukasiewicza, a uzupełniony 
przez J. Słupeckiego. 

Zmienne - p, q, r, ... przebiegają trzy wartości - 0, 1/2, 1, przy czym wy-
róŜnioną wartością (jaką mają mieć tezy) jest 1. Funktory N, T, C, A, K, E mają 
następujące matryce: 

 
P Np Tp 

 0 1 1/2 

1/2 1/2 1/2 

1 0 1/2 

 
C 0 1/2 1 

0 1 1  1 

1/2 1/2 1  1 

1 0 1/2 1 

 
A 0 1/2  1 

0 
1/2 
1 

0 1/2  1 
1/2 1/2  1 
1 1   1 

 
K 0 1/2 1 

0 0 0 0 
1/2 0 1/2 1/2 

1 0 1/2 1 

 
E 0 1/2 1 

0 
1/2 
1 

1 1/2 0 1/2 1 
1/2 0 1/2 1 

Matryce funktorów dwuargumentowych czyta się w ten sposób, Ŝe w pierwszej 
(od lewej) kolumnie podane są wartości pierwszego argumentu, a w pierwszym 
wierszu wartości drugiego argumentu, na ich skrzyŜowaniu zaś wartości funkcji 
utworzonej za pomocą funktora. 

MoŜna teŜ podać aksjomatykę tego systemu: 

1. CCpqCCqrCpr 4. CNTpTp 
2. CpCqp 5. CCCpNppp 
3. CTpNTp 6. CCNqCNpCpq 

Charakteryzując dalej ten trójwartościowy rachunek zdań naleŜy zauwaŜyć, iŜ 
wiele praw dwuwartościowego rachunku zdań występuje tu równieŜ, ale nie 
wszystkie. Brak np. tautologii ApNp oraz NKpNp. MoŜna by jednak tak zdefi-
niować funktory prawdziwościowe w logice trójwartościowej, Ŝe prawdziwe 
będą w niej wszystkie tautologie dwuwartościowego rachunku zdań. Dwu-
wartościowy rachunek zdań moŜe więc być fragmentem pewnych wielowartoś-
ciowych rachunków zdań, ale i odwrotnie. Jeśli chodzi o interpretację logik 
wielowartościowych, to wyróŜnia się trzy jej typy: 1° modalna (pozwalająca 

36
 Pierwsze systemy logiki wielowartościowej zbudowali metodą matrycową niezaleŜnie od 

siebie J. Łukasiewicz (1920) oraz E. Post (1921). Około 1930 r. zaczęto aksjomatyzować wielo-
wartościowe rachunki zdań (M. Wajsberg, J. Łukasiewicz, A. Tarski) oraz podawać ich zastosowa-
nia w fizyce i teorii prawdopodobieństwa. W 1936 r. J. Słupecki zbudował zupełny trójwartościowy 
rachunek zdań, a w 1939 r. podał dowód aksjomatyzowalności pełnych systemów wielowartoś-
ciowych rachunków zdań. Zainteresowanie logikami wielowartościowymi wzmogło się po 1950 
roku. 
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wprowadzić funktory konieczności i moŜliwości, które nie dają się wyrazić w 
klasycznym rachunku zdań); 2° szeregowa (wartości określone liczbowo 
wskazują miejsce zdania w szeregu od fałszu do prawdy: przyjmuje się róŜne 
stopnie fałszywości); 3° metryczna (gdy wartości są róŜnymi miarami prawdo-
podobieństwa). 

Zbudowanie logiki wielowartościowej doprowadziło takŜe do powstania 
l o g i k i  tzw. i m p l i k a c j i  ś c i s ł e j ,  czyli takiej, która ściślej 
(dokładniej) niŜ implikacja materialna (uŜywana w logice klasycznej) oddaje 
sens okresu warunkowego występującego w języku potocznym. Przedstawimy 
krótko systemy dotyczące takiej implikacji, skonstruowane przez C. I. Lewisa37. 
Systemy te nazwano SI, S2, S3, S4, S5. 

Terminami pierwotnymi w nich są funktory koniunkcji i negacji oraz funktor 
modalny (◊ „moŜliwe, Ŝe..." zapisany dla wygody - M). Funktor ścisłej implikacji 
(p  „... ściśle wynika..."; zapiszemy - → ), ścisłej równowaŜności (=; właściwie 
jest to termin pierwotny, bo za jego pomocą zbudowane są definicje) i 
konieczności (□ „konieczne, Ŝe..."; dla wygody zapiszemy L) są zdefiniowane w 
następujący sposób (definicje alternatywy, implikacji i równowaŜności są takie 
jak w logice klasycznej): 

D. 1    )~(~ qpMqp ∧=→  

D. 2   )()()( pqqpqp →∧→==  

D.3   pMLp ~~=  

Aksjomaty są następujące (nie istnieją skończone, adekwatne matryce dla 
systemów SI - S5): 

1. pqqp ∧→∧  4. )()( rqprqp ∧∧→∧∧  

2. pqp →∧  5. )()()( rprqqp →→→∧→  
3. ppp ∧→  6.  Mpp →  

 

7. MpqpM →∧ )(  9. MpMMP →  
8. )()( MqMpqp →→→  10. LMpMp →  

37
 W staroŜytności i średniowieczu uprawiano sylogistykę zdań modalnych. Logik amery-

kański C. I. Lewis celem uniknięcia paradoksów implikacji materialnej zbudował w 1918 r., a 
potem (1932) wspólnie z C. H. Langfordem szerzej wyłoŜył 5 systemów ścisłej implikacji, z 
których kaŜdy następny jest rozszerzeniem poprzedniego. Systemy te, których częścią jest 
klasyczny rachunek zdań, stanowiące zarazem wielowartościowe rachunki zdań i rachunki zdań 
modalnych, stały się przedmiotem licznych analiz i uzupełnień. Istniejący system tzw. mocnej 
implikacji zbudował (1956) W. Ackermann, starając się wyrazić ściślejszy związek niŜ tylko 
prawdziwościowy między poprzednikiem a następnikiem implikacji. 
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SI ma 1-6 aksjomaty, S2 1-7 aksjomaty, S3 1-6 i 8, S4 1-6 i 9 oraz S5 1-6 i 10. 
L o g i k a  d e o n t y c z ną  to najczęściej formalne teorie funktorów 

(zdaniotwórczych od argumentu zdaniowego) powinnościowych: jest obowiąz- 
kowe - O, jest zakazane - F, jest dozwolone – P38. Tego typu system Wrighta 
nadbudowany jest na klasycznym rachunku zdań. Terminem pierwotnym jest: O. 
Jako specyficzne aksjomaty ma: 

1. )~(~ pOOp∧  

2. OqOpqpO ∧≡∧ )(  

Definicje pozostałych funktorów powinnościowych: 

D. 1 pOPp ~~=  

D. 2 pOFp ~~=  

Poza podstawianiem, odrywaniem i zastępowaniem jest nowa reguła dowodze-
nia: jeśli X≡Y jest tezą, to OX≡OY jest tezą. 

Główne problemy logiki deontycznej dotyczą tego, czy normom moŜna 
przypisać wartość logiczną, czy główne funktory deontyczne mają mieć argu-
menty zdaniowe czy nazwowe i jaka jest liczba tych funktorów (sprawa struktury 
semiotycznej normy oraz wzajemnych relacji funktorów powinnościowych) oraz 
jakie rachunki nieklasyczne deontyczną logika suponuje (rachunek 
trójwartościowy, logikę modalną, logikę zmiany, logikę działań). 

§ 5. Z METALOGIKI  

Metalogika to apragmatyczna metodologia nauk dedukcyjnych. Zajmuje się 
systemami formalnodedukcyjnymi (logicznymi i matematycznymi) od strony 
syntaktycznej.  Dlatego  zwana jest  takŜe  metamatematyką39. Wykład logiki 

38
 Aczkolwiek juŜ Arystoteles zajmował się sylogizmami zdań praktycznych, to jednak szybki 

rozwój logiki deontycznej nastąpił dopiero od 1951 r. Pierwszym (i klasycznym) autorem stał się 
G. H. von Wright. Rachunek zdań normatywnych, uwzględniający ich wewnętrzną budowę, stwo 
rzył juŜ w 1953 r. J. Kalinowski, a sylogistykę deontyczną (1969) - Z. Ziemba. Logikę 
deontyczną redukowano równieŜ do modalnej logiki aletycznej (A. N. Prior, A. R. Anderson) lub 
nadbudowywano na logice trójwartościowej (M. Fisher, L. Aquist) lub wreszcie ograniczano do 
rachunku warunkowych powinności (Wright, N. Rescher). 

39
 Zagadnienia metalogiczne pojawiły się juŜ w staroŜytności (Arystoteles, Euklides, Proklos). 

Od Euklidesa pochodzi aksjomatyzacja geometrii w słynnych Elementach geometrii. W średnio- 
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matematycznej obok przedstawienia klasycznych rachunków logicznych zawiera 
obszernie prezentowaną metalogikę. Tutaj ograniczymy się tylko do szkicowej 
charakterystyki struktury systemów dedukcyjnych, a zwłaszcza tego, czym jest 
aksjomatyzacja i formalizacja teorii, oraz do krótkiego omówienia tzw. meta-
logicznych własności systemów dedukcyjnych, pomijając jednak z tym związany 
problem antynomii i teorii modeli. Będzie to zatem jakby mały słownik pod-
stawowych pojęć metalogicznych. 

Metoda dedukcyjna jest wyznaczona przez układ reguł budowania systemu 
dedukcyjnego oraz badania jego syntaktycznych i semantycznych własności tu-
dzieŜ moŜliwych zastosowań. Budowanie systemu dedukcyjnego to jego aksjo-
matyzacja lub formalizacja. Aksjomatyzacja teorii polega na wybraniu 1° spo-
śród jej tez - aksjomatów, czyli takich zdań, które przyjmuje się w danej teorii 
bez dowodu i nie opierając się na doświadczeniu, ale które wystarczą do 
udowodnienia wszystkich pozostałych tez, oraz 2° spośród jej wyraŜeń - pier-
wotnych, czyli takich, które występują w aksjomatach i które wystarczą do 
zdefiniowania wszystkich pozostałych wyraŜeń. W aksjomatyzacji mamy jakby 
dwie analogiczne operacje, choć ściśle ze sobą związane: tworzenie aparatu 
pojęciowego i dedukcyjnie uporządkowanego zbioru tez. Pierwsza czynność 
obejmuje głównie definiowanie wyraŜeń pochodnych. WiąŜe się z tym problem 
definiowalności terminów. Nie wszystkie bowiem wyraŜenia na gruncie jakiejś 
teorii mogą być definiowalne. Nadto stawia się niekiedy definicjom warunek 
nietwórczości, tzn. aby za pomocą definicji nie dało się udowodnić w danym 
systemie takiej tezy, której nie moŜna by udowodnić bez tej definicji. Zarówno 
przy wyborze wyraŜeń pierwotnych, jak i aksjomatów chodzi o to, aby łączyły w 
sobie prostotę, naturalność oraz łatwość manipulacyjną40. 

Formalizacja teorii to konstruowanie jej metateorii. Ma ono dwie fazy: 1° 
strukturalnoopisowe sprecyzowanie tego, co jest wyraŜeniem zdaniowym po-
prawnie zbudowanym (sensownym) w systemie; 2° strukturalnoopisowe określe- 

wieczu zajmowano się stosowalnością metody aksjomatycznej, co jeszcze wyraźniej zaznaczyło się 
w XVII w. Wtedy nawet zaczęła się formować koncepcja rachunku logicznego (G. W. Leibniz). 
Dopiero jednak XIX w. przyniósł szerzej dociekane zagadnienia pełnej oraz precyzyjnej 
aksjomatyzacji i formalizacji systemów. Szczytowym osiągnięciem było podanie przez D. Hilberta 
kompletnej aksjomatyki dla geometrii i program formalizacji nauk dedukcyjnych (1899). Odtąd 
Ŝywo roztrząsano problemy antynomii i metalogicznych własności systemów sformalizowanych. 
Około 1930 r. zaksjomatyzowano metalogikę (A. Tarski) i udowodniono istotną nierozstrzygalność 
bogatszych systemów dedukcyjnych (K. Godeł i in.). Potem główne zagadnienia metalogiczne do-
tyczyły: logicznej konstrukcji pojęć matematycznych i klasyfikacji wszystkich konstrukcji logicz-
nych oraz modeli systemów dedukcyjnych. 

40
 Zarówno wyraŜenia pierwotne, jak i aksjomaty mogą być bądź przejęte z innych systemów, 

bądź specyficzne dla danego systemu. Tylko tzw. system dedukcyjny absolutny nie przejmuje Ŝad-
nych załoŜeń z innych systemów. Ściśle aksjomatami teorii nazywa się jej załoŜenia specyficzne. 

317 



nie, które z tych wyraŜeń są tezami teorii. Często łączy się to z symbolizacją, która 
polega na zastąpieniu wyraŜeń pojedynczymi literami lub innymi znakami oraz 
wprowadzeniu symboli zmiennych. W ten sposób powstaje tzw. rachunek, czyli 
język, dla którego dane są strukturalnoopisowe reguły syntaktyczne. Niekiedy 
rachunkiem nazywa się sam sposób przekształcania symboli, dający się opisać za 
pomocą reguł strukturalnoopisowych. 

Dla sprecyzowania wyraŜenia sensownego w danej teorii naleŜy najpierw podać 
tzw. słownik, czyli wymienić wszystkie symbole stałe (logiczne i poza-logiczne) 
oraz zmienne, charakteryzując ich kategorie składniowe. Następnie trzeba określić, 
jakie ciągi symboli tworzą wyraŜenia zdaniowe poprawnie zbudowane. MoŜna to 
zrobić przez podanie indukcyjnej definicji wyraŜenia sensownego lub reguł 
składania wyraŜeń sensownych. Określenie zbioru tez teorii dokonuje się zwykle w 
dwóch etapach: charakterystyki załoŜonych tez systemu (postulatów) i 
wydedukowanych tez systemu. Określenie postulatów moŜe być zwykłym ich 
wymienieniem, podaniem schematów postulatów lub reguł aksjo-matycznego 
uznawania postulatów. Chodzi przy tym o to, aby układ postulatów był niezaleŜny 
(aby Ŝaden postulat układu nie dał się udowodnić w systemie na podstawie 
pozostałych postulatów). Ostatni etap formalizacji polega na podaniu dla teorii 
reguł (lub ich schematów) dedukcyjnych uznawania formuł zdaniowych. Jeśli 
wprowadza się nowe terminy do systemu, to reguły dzielą się na reguły 
przekształcania formuł (dedukcyjne) oraz wprowadzania definicji (nie-
dedukcyjne). 

Nieodzownym warunkiem, jakiego spełnienia Ŝąda się od systemu sformali-
zowanego, jest niesprzeczność. System, który takiego warunku nie spełnia, zwany 
jest systemem sprzecznym i uwaŜany jest za poznawczo bezwartościowy. MoŜna w 
nim dowieść dowolne wyraŜenie (a więc takŜe fałszywe). System jest 
(syntaktycznie) niesprzeczny jedynie wówczas, gdy wśród jego tez nie występuje 
para tez między sobą sprzecznych, czyli takich, z których jedna byłaby negacją 
drugiej. Niesprzeczność taka bywa okazywana metodą cechy dziedzicznej (metoda 
absolutna) lub metodą interpretacji (metoda względna). W pierwszym przypadku 
wykazuje się niesprzeczność układu aksjomatów oraz to, Ŝe własność ta dziedziczy 
się ze względu na wszystkie reguły dedukcyjne systemu. Tak np. przedstawiony 
wyŜej rachunek zdań jest niesprzeczny, bo wszystkie jego aksjomaty mają 
ostateczną wartość prawdy, a reguły prowadzą zawsze tylko od prawdy do prawdy. 
Nie moŜe być więc w tym systemie tez, z których jedna miałaby wartość 1, a druga 
0, czyli byłyby sprzeczne. Metoda interpretacji polega na dowodzeniu 
niesprzeczności systemu w drodze wskazania, Ŝe ma on interpretację w innym 
systemie niesprzecznym. SI zaś ma interpretację w S2 ≡ po zastąpieniu stałych 
systemu SI przez stałe systemu S2 wszystkie tezy SI przejdą w tezy S2. Ten drugi 
system jest mocniejszy od pierwszego (zawiera 
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wszystkie tezy SI, a ponadto jeszcze tezy nie naleŜące do SI). Tak np. dowozili 
juŜ niesprzeczności geometrii nieeuklidesowej, interpretując ją w euklidesowej, 
E. Beltrami (1866) i F. Klein (1870). Analiza antynomii semantycznych, w 
których sformułowaniu występują terminy semantyczne lub terminy 
wystarczające do ich zdefiniowania (np. spełnianie), okazała, Ŝe system jest 
(semantycznie) sprzeczny, gdy jego język zawiera terminy semantyczne doty-
czące wyraŜeń tego systemu. Logicy polscy (S. Leśniewski, J. Łukasiewicz, A. 
Tarski) wprowadzili podstawowe dla tej trudności odróŜnienie systemu od 
metasystemu, języka od metajęzyka, syntaktyki systemu od jego semantyki. Jeśli 
dany system jest (semantycznie) niesprzeczny, to metasystem zawierający 
terminy semantyczne dotyczące jego wyraŜeń nie moŜe być częścią tego systemu. 
Nadto musi spełniać warunki pozwalające na zdefiniowanie terminów se-
mantycznych: dla kaŜdego wyraŜenia systemu istnieje w metasystemie jego 
nazwa oraz wyraŜenie z nim równoznaczne. MoŜna dodać, Ŝe kaŜda elementarna 
(zawierająca jeden rodzaj zmiennych) i niesprzeczna teoria ma model, czyli jest 
semantycznie niesprzeczna (w jakiś sposób semantycznie się realizuje)41. System 
dedukcyjny jest syntaktycznie zupełny (w sensie Posta) ≡ kaŜda jego poprawnie 
zbudowana formuła stanowi albo jego tezę, albo dołączona do aksjo-matyki 
powoduje jego sprzeczność. Metoda dowodzenia zupełności systemów jest 
skomplikowana. Dla rachunku zdań bardzo pomysłowy dowód zupełności podał 
m.in. Łukasiewicz. Okazano teŜ, Ŝe węŜszy rachunek funkcyjny nie jest zupełny. 
Wprowadzono teŜ inne rodzaje zupełności, które tu pominiemy. Określimy tylko 
semantyczną zupełność, czyli pełność systemu dedukcyjnego. Zachodzi ona 
zawsze i tylko, gdy kaŜde wyraŜenie prawdziwe systemu jest jego tezą, czyli z 
jego aksjomatów dadzą się wywieść wszystkie zdania prawdziwe w kaŜdym 
niepustym jego modelu. Chodzi tu o to, aby teoria była zdolna objąć wszystkie 
swoje zdania prawdziwe w system dedukcyjny. Takimi są rachunek zdań i 
węŜszy rachunek funkcyjny. Nie jest jednak pełna cała logika formalna, czyli jej 
formalizacja nie moŜe być doskonała. KaŜda zresztą niesprzeczna teoria bogatsza 
(np. zawierająca arytmetykę liczb naturalnych) jest niepełna (K. Godeł). A to 
równieŜ znaczy, Ŝe pojęcie prawa logicznego (wyraŜenia zawsze prawdziwego) i 
tezy logicznej (wyraŜenia, dla którego istnieje dowód) zasadniczo róŜnią się 
swym zakresem. Tak jak nie pokrywają się pojęcia wynikania logicznego i 
wyprowadzalności inferencyjnej. Okazano, Ŝe dla zdefiniowania wynikania 
logicznego naleŜy odwołać się do semantycznego pojęcia zda- 

41
 Modelem (semantycznym) teorii jest układ przedmiotów (w szerokim tego słowa znaczeniu, 

a więc nie tylko indywiduów, lecz takŜe własności, relacji...), które przyporządkowane wyraŜeniom 
danej teorii (odpowiednio stałym i zmiennym), spełniają jej tezy. Modelem teorii jest więc taka 
dziedzina rzeczywistości, którą teoria opisuje prawdziwie. 
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nia prawdziwego. Zdanie b wynika logicznie ze zdania a ≡ gdy implikacja a→b 
jest podstawieniem jakiegoś prawa logicznego (zdania logicznie prawdziwego). 
Określenie to znał juŜ B. Bolzano (największy logik od czasu Arystotelesa i 
Leibniza), a w 1934 Ajdukiewicz i w 1936 Tarski. 

Poznaliśmy łatwą metodę (zerojedynkową) rozstrzygania o kaŜdym sensow-
nym wyraŜeniu rachunku zdań, czy jest ono tezą, czy nie. OtóŜ niewiele jest 
teorii rozstrzygalnych, czyli takich, które mają metodę pozwalającą o kaŜdym 
poprawnie zbudowanym wyraŜeniu tej teorii stwierdzić w skończonej liczbie 
prób, czy jest ono jej tezą, czy nie. Cały węŜszy rachunek funkcyjny jest nie-
rozstrzygalny. 

Interesującą własnością, która charakteryzuje semantycznie teorię, jest kate-
goryczność (są zresztą jej róŜne rodzaje zaleŜnie od pojęcia i mocy modelu 
teorii). System jest kategoryczny ≡ jest semantycznie niesprzeczny oraz kaŜde 
dwa jego modele są izomorficzne, czyli porządkowo podobne. Kategoryczność 
determinuje dostatecznie dziedzinę, której dana teoria dotyczy. 



D o d a t e k    II 

PORADNIK DLA SAMOUKÓW I KANDYDATÓW 
NA STUDIA FILOZOFICZNE 

1. Systematyczne i pogłębione studiowanie filozofii wymaga nie tylko stałe 
go zainteresowania, lecz i odpowiednich sprawności oraz wstępnych informacji 
na temat charakteru filozofii, zasadniczych jej koncepcji, doboru lektury itp. 
Informacji tych moŜe udzielić bądź publikacja w rodzaju Wstępu do filozofii, 
bądź kompetentna osoba. 

Celem zdobycia lub rozwinięcia u siebie podstawowych sprawności potrzeb-
nych do studiów filozoficznych naleŜy (równolegle) zaznajamiać się z logiką, 
psychologią i historią filozofii. Logika winna usprawnić nasze naturalne roze-
znanie co do trafności (poprawności) rozumowań, uczulić na ścisłość i kon-
sekwencję w myśleniu, zabezpieczyć przed błędami i nieporozumieniami płyną-
cymi z niewłaściwego uŜywania języka. Dzięki psychologii (chodzi tu przede 
wszystkim o introspekcyjną psychologię opisową lub fenomenologię własnego 
strumienia świadomości) uzyskać moŜemy usprawnienia w analizowaniu włas-
nych stanów i czynności poznawczych, w opisie tego, co i jak jest nam dane. 
Historia filozofii informuje nas o dziejach problematyki i stanowisk filozoficz-
nych, o rozmaitości poglądów, o ich źródłach i faktycznych konsekwencjach. 

Filozof - z uwagi na specyfikę swych funkcji naukowych i pozanaukowych - 
powinien mieć dobrą ogólną orientację w róŜnych działach nauki i kultury. 

2. Zapoznanie się z logiką moŜna rozpocząć od ABC porządnego myślenia 
A. Malewskiego, elementarnej Logiki popularnej A. Grzegorczyka oraz Zarysu 
logiki K. Ajdukiewicza. Następnie moŜna przejść do przerabiania (wymienio 
nych w Bibliografii) podręczników logiki formalnej. Zaleca się przede wszyst 
kim podręczniki L. Borkowskiego, T. CzeŜowskiego, A. Mostowskiego, a takŜe 
Elementy logiki matematycznej J. Łukasiewicza. Później poŜyteczna będzie 
lektura Logiki matematycznej Quine'a. W zakresie logiki tradycyjnej pewne 
uzupełnienia znaleźć moŜna w podręczniku A. Wiegnera. Adept filozofii winien 
teŜ bliŜej zapoznać się z teorią mnogości (zacząć moŜna bądź od „małego" 
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W. Sierpińskiego, bądź od podręcznika Słupeckiego i Borkowskiego). MoŜna 
posługiwać się Małą Encyklopedią Logiki oraz publikacjami „Biblioteczki 
Matematycznej" (np. W. A. Pogorzelski, J. Słupecki, O dowodzie matematycz-
nym). Studiowanie metodologii nauk rozpocząć moŜna od Logiki pragmatycznej 
K. Ajdukiewicza. Poleca się S. Kamińskiego Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. 
Poza problematykę logiki formalnej wykracza Logika praktyczna Z. Ziembiń-
skiego. Warto zwrócić uwagę na przystępne ksiąŜki T. Pawłowskiego (zob. 
Bibliografia) oraz pouczające Metody analizy tekstu naukowego W. Marciszew-
skiego. 

Wstępną lekturę z psychologii podaje przypis 48 (zob. wyŜej). W związku z 
opisem tego, co bezpośrednio dane, warto dokładnie zapoznać się z następują-
cymi tekstami R. Ingardena: Z badań nad filozofią współczesną, 1963, s. 290-
317 (O zasadzie bezpośredniego poznania); U podstaw teorii poznania, 1971, §§ 
17, 19, 22, 23; Spór o istnienie świata, t. II, 1961, § 44. Są to teksty trudniejsze, 
wymagające uwaŜnej, wielokrotnej lektury. 

Historię filozofii Tatarkiewicza naleŜy uzupełnić: w zakresie filozofii śred-
niowiecznej Historią filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich E. Gilsona, w 
zakresie filozofii indyjskiej pracami S. Radhakrishnana i F. Tokarza. 

3. Filozof moŜe się interesować bądź otaczającym go światem i bytem w 
ogóle, bądź własną świadomością, a w szczególności wartością poznania, dzięki 
któremu dowiaduje się o sobie i o świecie, o tym, co istnieje. Ale nawet wtedy, 
gdy filozof nastawiony jest przedmiotowo, na dotarcie do istoty i ostatecznej racji 
bytu, nie ginie nigdy z pola jego zainteresowań zagadnienie wartości poznania, 
które uzyskuje. Filozof stara się poznawać z pełną świadomością charakteru 
swego poznania. Adept filozofii musi wyćwiczyć w sobie umiejętność trzeźwej, 
uwaŜnej, równoległej do zajmowania się przedmiotami autoanalizy. 

Filozofia dociera do tego, co najbardziej podstawowe, najbardziej pierwotne 
w naszym poznaniu, do tego, co bezpośrednio dane. W odwoływaniu się do tych 
danych nie wystarczy i nie moŜna operować gotowymi, jednoznacznie zde-
finiowanymi terminami, trzeba często sobie i rozmówcom na nowo pokazywać 
to, co pierwotne i niedefiniowalne (w definiowaniu, podobnie jak w uzasad-
nianiu, nie moŜna iść w nieskończoność). Pomocna jest tutaj cierpliwa współ-
praca kilku podmiotów poznających, związanych wspólnym zainteresowaniem 
teoretycznym, niezbędny jest tu poznawczy dialog. 

Trzeba pamiętać o róŜnorodności koncepcji, stanowisk i kierunków filozo-
ficznych, o rozmaitości szkół. Nie moŜna równie dokładnie studiować wszystkich 
(chociaŜby waŜniejszych) systemów czy szkół filozoficznych. Lepiej przeto - 
obok przyswojenia sobie ogólnych wiadomości o dziejach filozofii, np. w za-
kresie podręcznika Tatarkiewicza - uczynić przedmiotem dokładnych studiów 
jedną lub dwie szkoły, ewentualnie później rozszerzając swoją wiedzę o znajo- 
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mość innych szkół czy systemów. NaleŜy przy tym wiedzieć, iŜ do czytania ze 
zrozumieniem współczesnej literatury filozoficznej i metodologicznej trzeba -
obok elementarnej znajomości logiki formalnej, łącznie z teorią mnogości -
operować co najmniej językami (aparaturą pojęciową) szkół: (neo)tomistycznej, 
fenomenologicznej, analitycznej, neopozytywistycznej. 

Nieodłączne od filozoficznego „sposobu bycia" jest poddawanie dyskusji 
nawet najbardziej podstawowych spraw i rozstrzygnięć (co nie równa się zajmo-
waniu stanowiska wątpienia powszechnego!). JednakŜe dyskusja ta - jeśli ma 
odgrywać rolę poznawczo owocną - nie moŜe być bezładna, musi spełniać 
określone warunki; przystępując do dyskusji naukotwórczej musimy jasno i 
wyraźnie uświadomić sobie (razem z partnerami dyskusji) jej temat, cel, motywy, 
którymi się kierujemy. Bywają dyskusje zbyteczne, jałowe, oparte na niepo-
rozumieniach lub niewiedzy1. 

4. Filozofię studiować moŜna na uniwersytecie. Informator dla kandydatów 
na studia wyŜsze w roku akademickim 1999/2000 (wyd. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej) wymienia w zakresie filozofii studia dzienne, zaoczne, wieczorowe. 
Studia magisterskie z filozofii prowadzone są na uniwersytetach państwowych w 
Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu, w Lublinie i w Kato-
wicach oraz w Zielonej Górze. MoŜna teŜ studiować filozofię na wydziałach 
filozoficznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała 
S. Wyszyńskiego w Warszawie. Istnieją teŜ wydziały filozoficzne na uczelniach 
kościelnych, np. na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ponadto są 
prowadzone w zakresie filozofii tzw. studia zawodowe („licencjackie") na Uni-
wersytecie w Rzeszowie oraz WyŜszej Szkole Pedagogicznej w Słupsku; zapo-
wiada się otwarcie trzyletnich studiów w tym zakresie na innych uczelniach (w 
tym prywatnych). 

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Wydział Fiozofii aktualnie ma dwie 
sekcje - filozofii teoretycznej oraz filozofii przyrody i nauk przyrodniczych -i 
obejmuje zakresem nauczania wszystkie dyscypliny filozoficzne i parafilozo-
ficzne2. Studia filozoficzne na KUL są tak pomyślane, Ŝe słuchacze zapoznają 

1
 O dyskusji popularnie: T. P s z c z o ł o w s k i ,  Umiejętność przekonywania i dyskusji, 

Warszawa 1962; W. M a r c i s z e w s k i ,  Sztuka dyskutowania, Warszawa 1969. Zob. teŜ: A. 
S c h o p e n h a u e r ,  Ery styka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Kraków 1973 (z przedmową 
T. Kotarbińskiego). 

2
 W zakresie filozofii teoretycznej moŜna się specjalizować (i pisać prace dyplomowe) w logi-

ce formalnej, metodologii nauk i logice języka (semiotyce), teorii poznania, metafizyce (teorii 
bytu), filozofii człowieka, filozofii religii, etyce ogólnej i szczegółowej, metaetyce, estetyce i ogól-
nej teorii dziel sztuki, historii filozofii (staroŜytnej, średniowiecznej, nowoŜytnej, współczesnej): 
jest teŜ studium filozofii indyjskiej. W zakresie filozofii przyrody specjalizować się moŜna w filo-
zofii bytu materialnego i w filozofii Ŝycia, w biologii teoretycznej i w problematyce ochron) 
środowiska, w filozofii (metodologii) przyrodoznawstwa. Na tej sekcji w programie studiów odpo 
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się z zarysem całej wiedzy filozoficznej oraz mają moŜność przyswoić sobie 
znajomość terminologii i poglądów głównych współczesnych kierunków filozo-
ficznych (tomizm, fenomenologia, egzystencjalizm, filozofia analityczna, neopo-
zytywizm, marksizm, strukturalizm i hermeneutyka); akcentuje się szczególnie 
dwa współczynniki kształcenia filozoficznego: logiczno-metodologiczny i histo-
ryczny oraz wagę filozofii bytu3. KUL nie jest uczelnią państwową, ma jednak 
uprawnienia uczelni państwowej, m.in. w nadawaniu stopni i tytułów naukowych 
w zakresie filozofii. 

5. Sposób studiowania na uniwersytecie czy w innej szkole wyŜszej jest pod 
wieloma względami zasadniczo róŜny od uczenia się w szkole średniej. Stąd 
dobrze by było, aŜeby kandydaci na studia i świeŜo przyjęci studenci przemyśleli 
dokładnie samą decyzję wyboru studiów i (w razie przyjęcia na studia) byli 
przygotowani na trudności w adaptacji do nowych warunków. W tych sprawach 
oraz na temat właściwej organizacji pobytu na uczelni znaleźć moŜna szereg 
waŜnych, wypróbowanych rad w odpowiednich publikacjach4. Warto naprawdę - 
najpóźniej na początku pierwszego roku studiów - zapoznać się z nimi. Przyda 
się wiedza o strukturze uniwersytetu, regulaminie studiów, o rodzajach i 
hierarchii stopni i tytułów naukowych oraz stanowisk akademickich itp. Dzięki 
tej wiedzy nowo wstępujący student nie będzie zagubiony w nowej sytuacji, 
zaoszczędzi sobie niepotrzebnej straty czasu i trudu. 

6. W kulturze europejskiej, od czasów średniowiecza, ukształtował się ideał 
uniwersytetu jako jednej z podstawowych instytucji tej kultury. Wedle niego 
uniwersytet to: 1° universitas (a więc społeczność, wspólnota) magistrorum et 
scholarum, a następnie scientiarum, 2° charakteryzująca się samorządnością oraz 
wolnością badań i nauczania, 3° celem (trzy zasadnicze funkcje uniwersytetu!): 
1) prowadzenia badań naukowych, 2) kształcenia (przyszłych) badaczy, 3) 
kształcenia w zawodach tzw. akademickich, tzn. wymagających takich 
usprawnień, jakie są potrzebne przy pracy naukowo-badawczej (a więc nie tylko 
zasobu wiedzy i umiejętności jej stosowania, lecz i umiejętności samodzielnego, 

wiednio szeroko uwzględnia się jako dyscypliny pomocnicze matematykę (z informatyką) oraz 
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, astronomia z kosmologią fizykalną, biologia). 

3
 Aktualne informacje o filozofii na KUL znaleźć moŜna w „Rocznikach Filozoficznych", 

„Zeszytach Naukowych KUL", „Biuletynie Informacyjnym KUL" oraz „Sprawozdaniach [...] 
TN KUL" (które od pewnego czasu przybrały nazwę „Summarium"). Zob. wyŜej, przypis 53. 
Zob. równieŜ: S. S w i eŜ a w s k i ,  Swoistość uniwersytetów wyznaniowych, „Wi ęź" 11 (1968) 
9, 16-27. 

4
 Zob. np.: M. Ś w i ę c i c k i ,  Jak studiować? jak pisać pracę magisterską? Warszawa 

1969 (kandydatom i studentom I roku szczególnie poleca się lekturę rozdz. I); S. Rud 
ni a ń s k i, Technologia pracy umysłowej, Warszawa 1947; Z. P i e t r a s iń s k i ,  Sztuka 
uczenia się, Warszawa 1964; J. R i e c h e r t, Jak studiować? Warszawa 19702. Ukazują się 
nowe publikacje na temat organizowania sobie studiów i pisania prac dyplomowych. 
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krytycznego myślenia i organizacji badań), np. zawody nauczyciela, lekarza, 
prawnika, takŜe dziennikarza; poniewaŜ te zawody wiąŜą się z odgrywaniem 
pewnych ról społecznych, przed uniwersytetem staje jeszcze jedna funkcja: 
wychowanie do właściwego pełnienia tych funkcji. Rozrost wiedzy, specjalizacji 
wymaga dziś nadawania studiom uniwersyteckim określonych ram organizacyj-
nych według kompetentnie ułoŜonych programów. JednakŜe w nauczaniu akade-
mickim nie moŜe zabraknąć czynnika osobowego: bezpośredniej relacji mistrz--
uczeń. Szczególnie poŜądany jest kontakt z mistrzem, który dysponuje nie tylko 
wiedzą, lecz - wychodząc z własnych doświadczeń badawczych - dostarcza 
wzorca postawy teoretycznej i wzorca potrzebnych sprawności intelektu i woli 
(charakteru). Właściwy uniwersytetowi sposób wychowania dokonuje się 
poprzez dawanie przykładu, ćwiczenie postaw i strzeŜenie atmosfery rzetelności 
badawczej, bezstronnego dąŜenia do prawdy, współpracy i dyskusji5. 

7. W uniwersytecie profesorowie i asystenci mogą kompetentnie poradzić w 
sprawie racjonalnej organizacji studiów. Na wyŜszych uczelniach istnieje 
moŜność konsultacji, nie zawsze dostatecznie przez studentów wyzyskiwana. 
Ten, kto podejmuje samodzielne, pozauniwersyteckie studium filozofii, musi 
liczyć głównie na właściwy dobór lektury. WaŜne tu staje się korzystanie z roz-
maitego rodzaju pomocy naukowych, takich jak słowniki, encyklopedie, biblio-
grafie, czasopisma (np. „Ruch Filozoficzny")6. Dla samouka niezbędna jest 
umiejętność odpowiedniego czytania lektur . 

5
 T. C z e Ŝ o w s k i, O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich, Toruń 1946; ZN KUL 

21 (1978) 2 (artykuły i wypowiedzi o uniwersytecie z okazji 60-lecia KUL); M. G o g a c z, 
Nauczanie uniwersyteckie, SPhCh 17 (1981) 1, 235-248; t e nŜ e ,  Filozofia i nauki społeczne 
w procesie nauczania, „śycie Szkoły WyŜszej" 29 (1981) 9, 3-7; t e nŜ e ,  Dialog dydaktyczny 
w szkole wyŜszej, SPhCh 19 (1983) 1, 235-246. Zob. teŜ: A. B. S t ę p i e ń, Modele kształcenia 
filozoficznego, „śycie Katolickie" 8 (1989) 7/8, 65-70 (przedruk w: te n Ŝ e ,  Studia i szkice 
filozoficzne I, Lublin 1999, 53-59) oraz teksty w „Edukacji Filozoficznej" (Warszawa). Zob. teŜ 
m.in.: S. I g e 1, Dydaktyka propedeutyki filozofii, w: Encyklopedia Wychowania, t. II, Warszawa 
1934, 427-459; J. J. J a d a c k i, Jakiej filozofii uczniowie potrzebują, „Kwartalnik Pedagogicz 
ny" 1982, 3-4, 79-106; t e nŜ e , M  studiować filozofie, Warszawa 19962; J. W o j t y s i a k, 
Koncepcje nauczania filozofii, „Edukacja Filozofii" 21 (1996), 133-143; M. L i p m a n, A. M. 
S h a r p ,  F. O. O s c a n y a n ,  Filozofia w szkole, Warszawa 1996. Ostatnio ukazało się sporo 
tłumaczeń (m.in) kiepskich zagranicznych wprowadzeń do filozofii i słowników; szczególnie 
ostrzegam przed „Filozofią" Popkina i Stroiła (Poznań 1994) oraz niekiedy bałamutnym i nie 
precyzyjnym „Atlasem filozofii" (Warszawa 1999). Przykładem wprowadzenia w problematykę 
filozoficzną dla dzieci bez terminologii technicznej jest W. E. Papis program „śycie i miłość" 
(ksiąŜka „Wzrastam w miłości", Warszawa 1994). 

6
 Przykład takich informacji daje (częściowo zdezaktualizowana i niepełna) część piąta Wstępu 

do filozofii M. Kowalewskiego (Poznań 1958). Zob. H. M o e s e, Typy dzieł upowszechniających 
logikę, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu". Nauki Humanistyczno-Społecz- 
ne 4, 1960, 65-126. 

7
 O tym pisze np. Riechert w ksiąŜce Jak studiować? 
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MoŜe warto tu wymienić róŜne gatunki literatury naukowej. 
Szeroko rozumiana literatura naukowa obejmuje róŜne odmiany literatury 

badawczej, sprawozdawczej, dydaktycznej i pomocniczej. Literatura badawcza 
ma postać monografii (historycznych lub systematycznych, tematycznych lub 
osobowych), syntez, traktatów rozpraw i przyczynków. Literatura sprawozdaw-
cza to rozmaite sprawozdania z przeprowadzonych badań, dyskusji, publikacji, 
recenzje, streszczenia, noty bibliograficzne. Literatura dydaktyczna obejmuje 
wstępy (wprowadzenia, z grecka zwane elementami lub propedeutykami), pod-
ręczniki, repetytoria, zbiory ćwiczeń i zadań (sprawdzających lub ćwiczących). 
Literatura pomocnicza to rozmaitego typu słowniki, encyklopedie (powszechne i 
specjalistyczne, alfabetyczne i rzeczowo-systematyczne), biografie i bibliografie. 
Mogą być publikacje łączące cechy róŜnych odmian literatury naukowej. 
Szczególnym gatunkiem literatury jest esej; naleŜą do niego utwory o niejako 
podwójnym obliczu: moŜna je odczytać bądź jako teksty naukowe (spełniające 
przede wszystkim funkcję poznawczą) ozdobione artystycznie, posługujące się 
narzędnie wartościami estetycznymi, bądź jako teksty artystyczne, w których 
funkcja poznawcza podporządkowana jest funkcji estetycznej. Są filozofowie, 
którzy wolą swoje rozwaŜania wyraŜać w eseju, a nie w rozprawie naukowej. 

Pamiętać jednak naleŜy, iŜ samouk w filozofii (jak zresztą w kaŜdej dziedzi-
nie) powinien wcześniej czy później zetknąć się ze specjalistą i w bezpośrednim 
z nim kontakcie uzyskać potwierdzenie trafności obranego sposobu studiowania, 
efektywności swojej pracy. 

Najlepszą okazją do wniknięcia w naturę i sposób uprawiania filozofii są 
jednak studia na uniwersytecie, na którym łączy się pracę naukową, czysto 
teoretyczną, z pracą dydaktyczną i popularyzatorską. 

Studia z zakresu filozofii nie tylko dają satysfakcję ze zdobytej wiedzy, z 
ukrytycznienia, usprawnienia swego myślenia, z uzyskania głębszej i pełniejszej 
samowiedzy, ale mogą być teŜ podstawą do pełnienia określonych funkcji 
społecznych i zawodów. Absolwenci tych studiów, o ile nie oddadzą się pracy 
naukowej lub dydaktycznej, mogą pracować np. w wydawnictwach, redakcjach, 
jako dziennikarze czy działacze kultury8. 

8
 Zob. M. A. K r ą p i e c, O potrzebie filozofii na uniwersytecie, „Tygodnik Powszechny" 

1966, nr 50; M. F e 1 m a r, Rola filozofii w higienie psychicznej, „Wi ęź" 1962, 2, 103-111. 



D o d a t e k    III 

JACEK WOJTYSIAK 

SŁOWNIK WYBRANYCH TERMINÓW 
FILOZOFICZNYCH* 

absolut -> byt absolutny. 

absolutny - 1) niezwiązany, niezaleŜny, nieuwarunkowany, bezwzględny; 2) 
pełny, doskonały; 3) oddzielony, prosty. 

absolutyzm - stanowisko przypisujące czemuś (np. pewnej odmianie bytu czy 
wartości) bezwzględny charakter (w sensie nieuwarunkowania w istnieniu, 
określeniu lub obowiązywaniu). W teorii poznania: stanowisko głoszące, Ŝe 
kaŜdy sąd jest (i pozostaje przez cały 

*Niniejszy słownik - obejmujący tylko niektóre terminy filozoficzne i przyfilozoficzne -ma 
pomóc Czytelnikowi w przyswojeniu treści zawartych w tej ksiąŜce oraz w innych tekstach 
filozoficznych. Podane tu określenia niekiedy tylko zestawiają, a niekiedy takŜe udobitniają, bliŜej 
wyjaśniają, miejscami nawet uściślają lub uzupełniają informacje przedstawione we Wstępie do 
filozofii. Czasami - by rozszerzyć perspektywę poznawczą - proponuje się ujęcia nieco odmienne od 
tych, jakie przyjmuje Autor podręcznika. W swej obecnej postaci słownik ogranicza się do 
wiadomości wstępnych i niepełnych (wybiórczych); w pewnych miejscach: o zawęŜonym doborze 
punktów widzenia. Niestety, niektóre hasła nie są jeszcze sformułowane wystarczająco prosto dla 
osoby, która dopiero zaczyna zaznajamiać się z filozofią. Wiele z nich nie stanowi definicji w 
sensie ścisłym, lecz tylko syntetyczne zestawy informacji na dany temat lub propozycje sposobów 
uŜycia określonych terminów. W słowniku (poza nielicznymi przypadkami) zrezygnowano z 
odsyłaczy; jednakŜe większość (niekiedy zaznaczonych pogrubioną czcionką) słów-kluczy została - 
wprost lub kontekstowo - objaśniona w stosownych miejscach. 

Słownik przygotowano w konsultacji z prof. Antonim B. Stępniem. Wykorzystano w nim (po 
odpowiednich zmianach i uzupełnieniach) materiał słownikowy - autorstwa Profesora - zawarty w 
jego (wydanym w 1964 r. w Krakowie) Wprowadzeniu do metafizyki (hasta głównie z zakresu 
tomistycznej i Ingardenowej teorii bytu). Przy formułowaniu poszczególnych określeń wzięto takŜe 
pod uwagę m.in. propozycje znajdujące się w niektórych publikacjach, podanych w bibliografii w 
niniejszej ksiąŜce (zwłaszcza w punktach 1-V, VIII i XIII). W sprawie ostatecznej redakcji 
niektórych haset korzystano z krytycznych uwag prof. J. Czerkawskiego, prof. U. śegleń, prof. W. 
Chudego, ks. prof. J. Turka, dra P. Gutowskiego, dra M. Lechniaka, dra R. Poczobuta i dra R. 
Majerana. (W czwartym wydaniu ksiąŜki słownik częściowo poprawiono i uzupełniono, choć nie 
udało się wyeliminować wielu jego wad). 
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czas w sposób niestopniowalny) prawdziwy lub fałszywy bez względu na to, kto, 
gdzie i kiedy go wydał. 

abstrakcja - 1) czynność abstrahowania; 2) wytwór tej czynności, abstrakt. A. w 
ścisłym sensie jest operacją prowadzącą do tworzenia pojęć przez pomijanie w 
przedmiotach tego, co jednostkowe, róŜnicujące, zmienne, nieistotne, a branie pod 
uwagę tego, co ogólne, wspólne, powtarzające się (stałe), istotne. WyróŜnia się a. 
uogólniającą (wydobywanie cech wspólnych dla przedmiotów danego zbioru) i 
a. izolującą (pomijanie jednych, a wyodrębnianie innych cech danego 
przedmiotu). Neoscholastycy za Arystotelesem odróŜniają trzy typy (stopnie) a.: 
fizyczną (ujęcie cech gatunkowych), matematyczną (ujęcie ilości), metafizyczną. 
A. metafizyczna, według nich, ma być operacją myślową prowadzącą do 
utworzenia transcendentalnego pojęcia bytu przez pomijanie wszelkich 
jednostkowych i kategorialnych określeń bytu. Zachodzi obawa, Ŝe dosłowne 
wykonanie tej operacji da w rezultacie pojęcie bytu nie róŜniące się od „nicości". 
Stąd niektórzy proponują a. m. zastąpić czynnością separacji. 

absurd - składne wyraŜenie (jawnie lub ukrycie) wewnętrznie sprzeczne. 

adekwatność - pełna zgodność, całkowita odpowiedniość; 1) cecha poznania 
(rzadko dostępnego ludzkiemu podmiotowi poznającemu), polegająca na wiernym 
i wyczerpującym ujęciu przedmiotu we wszystkich jego aspektach; 2) w 
odniesieniu do definicji lub podziału logicznego: równość zakresów między 
członem definiowanym i definiującym lub między członem nadrzędnym i sumą 
członów podrzędnych. 

afirmacja - 1) aktywne i pozytywne ustosunkowanie się do czegoś; akceptacja 
(potwierdzenie, uznanie) istnienia (bytu), drugiego człowieka, samego siebie, 
wartości itd.; 2) pozytywna postać asercji (stwierdzenie, Ŝe jest tak a tak). 

agnostycyzm - stanowisko teoriopoznawcze, głoszące niepoznawalność 
czegokolwiek (a. powszechny) lub określonego przedmiotu czy kategorii 
przedmiotów (a. częściowy, np. w kwestii istnienia lub istoty Boga). A. w teorii 
prawdy głosi, Ŝe nie poznajemy prawdziwie lub nie moŜemy wykazać, Ŝe 
poznajemy prawdziwie. Termin: a. wprowadził T. H. Huxley. A. często miesza 
się ze sceptycyzmem. 

akcydens —> przypadłość. 

akcydentalny - 1) przypadłościowy; 2) przypadkowy. 

aksjologia - teoria wartości, filozoficzna nauka o wartościach i o tym, co 
wartościowe. Według niektórych: odrębny (a nawet naczelny) dział filozofii. 
Termin: a. wprowadzili P. Łapie i E. von Hartmann. Według niektórych działami 
a. są np. etyka i estetyka. 

aksjomat - twierdzenie pierwotne danego systemu wiedzy, przyjęte bez dowodu 
(a więc nie wyprowadzone z innych twierdzeń); pewnik lub postulat. Aksjomaty 
moŜna uznać bądź poprzez oparcie na doświadczeniu (np. jako skróty koniunkcji 
zdań spostrzeŜeniowych), bądź ze względu na ich oczywistość (daną w percepcji 
intelektualnej), bądź na mocy obowiązującej umowy (np. co do znaczeń słów) i 
jej konsekwencji, bądź z uwagi na ich uŜyteczność (moŜliwość wyprowadzenia z 
nich wielu twierdzeń wtórnych). 
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akt - 1) świadoma czynność psychiczna (przeŜycie) stanowiąca wyróŜniającą się 
całość W strumieniu czyjejś świadomości; w kaŜdym a. występuje intencja, czyli 
skierowanie się (odnoszenie) za pomocą treści a. do jakiegoś przedmiotu. Do 
klasyków rozróŜnienia: a., treść a. i jego przedmiot naleŜy K. Twardowski. 2) 
Czyn, czynność. 3) A. mowy -czynność wypowiadania (mówienia) lub wszelka 
czynność na niej nabudowana. Według J. L. Austina mówienie to „robienie 
czegoś", składające się co najmniej z kilku warstw, np. wydawanie pewnych 
dźwięków według określonych reguł z pewnym odniesieniem (a. lokucyjny), 
spełnianie za ich pomocą rozkazu, opisu, prośby itd. zgodnie z intencją 
mówiącego (a. illokucyjny), wywoływanie jakichś skutków u odbiorcy, np. 
strachu, współczucia itd. (a. perlokucyjny). P. Ricoeur dodaje a. interlokucyjny 
(przyjęcie reakcji odbiorcy, wejście w dyskusję). W filozofii, zwłaszcza filozofii 
analitycznej, dyskutuje się róŜne teorie aktów mowy. 

akt i moŜność - to, co oznaczone przez parę korelatywnych (powiązanych) pojęć 
wprowadzonych przez Arystotelesa i typowych dla perypatetyckiego 
(arystotelesowskiego) nurtu filozoficznego; a. jest tym, co stanowi (w danym 
porządku bytowym, z określonego punktu widzenia) wypełnienie, dokonanie, 
doskonałość; m. zaś to to, co (w danym porządku bytowym) jest do dokonania, 
do określenia; tym samym zachodzenie m. dopuszcza (w danym porządku 
bytowym) zajście zmiany w obrębie tego, co aktualne. W porządku esencjalnym 
forma do materii pierwszej, a w porządku egzystencjalnym istnienie do istoty ma 
się tak, jak a. do m. Według tomistów a. i m. są realnie róŜnymi, 
niesamodzielnymi „elementami" bytu, przy czym ostateczną racją bytu jest a. 
istnienia, w konkretnym jednak bycie przyjęty a. istnienia jest proporcjonalny do 
zachodzącej m. 

aktualizacja - 1) akt; 2) powodowanie (sprawianie) aktu; 3) proces (ruch, 
zmiana) prowadzący do zaistnienia jakiegoś aktu, przechodzenie od moŜności do 
aktu; 4) konkretyzacja. 

aktualizm - stanowisko metafizyczne (zwłaszcza w dyskusji nad światami 
moŜliwymi) przyznające wyróŜniony status ontyczny temu, co aktualne, lub 
temu, co w akcie, za pomocą np. którejś z następujących tez: faktycznie istnieje 
tylko to, co aktualne; to, co aktualne, ma waŜniejszy status bytowy niŜ to, co 
moŜliwe (lub: w moŜności); to, co moŜliwe, sprowadza się do tego, co aktualne; 
pojęcie moŜliwości moŜna określić za pomocą pojęcia aktualności, lecz nie na 
odwrót. Aktualistami nazywano teŜ zwolenników procesualistycznej 
(antysubstancjalistycznej) koncepcji przyrody lub rzeczywistości, a zwłaszcza 
psychiki. 

aktualność - 1) bycie w akcie lub w aktualizacji; 2) znamię charakterystyczne 
dla bytu istniejącego w pewnej teraźniejszości. Według R. Ingardena: moment 
bytowy przysługujący bytowi realnemu (czasowemu) jako teraźniejszemu lub 
bytowi absolutnemu; to, co aktualne, jest zawsze samoistne (choć nie odwrotnie). 

aktywność - to, co przysługuje bytowi, który działa, jest skutkotwórczy. A. jest 
znamieniem bytu realnego, a nawet (według niektórych) - kryterium istnienia 
czegokolwiek. 

algorytm - dokładna recepta, niezawodny przepis; metoda podająca - najlepiej w 
języku symbolicznym - szczegółowo (kompletnie) i w odniesieniu do cech łatwo 
rozpoznawalnych stały układ skończonej ilości czynności (lub sam ten układ), 
których konsekwentna (w odpowiedniej kolejności) realizacja musi prowadzić do 
osiągnięcia określonego rezultatu (np. rozwiązania problemu danego typu). 
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alienacja - wyobcowanie; sytuacja (dostrzeŜona m.in. przez G. W. F. Hegla, L. 
Feuerbacha i K. Marksa), w której wytwory działalności człowieka odrywają się 
od niego i zaczynają nad nim panować (np. wikłając go w relacje klasowe oparte 
na schemacie „pan -niewolnik"). 

amoralizm - stanowisko etyczne odrzucające istnienie, poznawalność lub 
obowiązywal-ność dobra moralnego (wartości moralnych) czy róŜnicy między 
nim a złem. 

analityczna filozofia (filozofia analityczna) - I) filozofia angielskiej szkoły 
filozoficznej, załoŜonej na początku XX w. przez filozofujących filologów (G. E. 
Moore i J. C. Wilson) przy udziale logików (B. Russell i L. Wittgenstein). 
Początkowo wyróŜniano szkołę w Cambridge (Moore, Ch. Broad, częściowo 
Russell, Wittgenstein i in.) oraz szkołę w Oxfordzie (Wilson, G. Ryle, J. Austin, 
P. F. Strawson i in.); później róŜnice między tymi szkołami zatarły się. Angielska 
szkoła analityczna ma osobowe i rzeczowe związki z neopozytywizmem 
(zwłaszcza u autorów przywiązujących duŜą wagę do logiki formalnej); bardziej 
od tego ostatniego ceni język potoczny i intuicje „zdrowego rozsądku" 
(przynajmniej u autorów badających sposoby uŜycia wyraŜeń języka 
potocznego). 2) Jeden z głównych kierunków (a nawet nurt) współczesnej 
filozofii, w przewaŜającej mierze wyrosły z angielskiej szkoły analitycznej, 
dynamicznie rozwijający się głównie w krajach anglojęzycznych, a takŜe (w 
mniejszej skali) w krajach skandynawskich i w Polsce. Filozofię pojmuje się w 
nim przede wszystkim jako umiejętność małych analiz, zwłaszcza językowych 
(często z wykorzystaniem metod logiki lub językoznawstwa); a. f. akcentuje rolę 
języka w poznaniu, nie odrzuca z góry problematyki i zadań klasycznie 
rozumianej filozofii, choć występuje przeciwko spekulacjom i pośpiesznym, 
ryzykownym syntezom; przejawia nierzadko tendencje realistyczne i 
redukcjonistyczne. ZbliŜoną postawę reprezentowała w Polsce szkoła Iwowsko-
warszawska, zwana takŜe polską szkołą analityczną; moŜna mówić o jej wpływie 
na anglojęzyczną a. f. - niekiedy za pośrednictwem neopo-zytywizmu - dzięki 
takim jej przedstawicielom, jak np.: K. Ajdukiewicz, J. Łukasiewicz, S. 
Leśniewski, A. Tarski. A. f. stanowi obecnie szeroki, wewnętrznie zróŜnicowany 
nurt, instytucjonalnie i publikacyjnie dominujący w akademickiej filozofii 
światowej. Do głównych dziedzin badań współczesnej a. f. naleŜy m.in. (szeroko 
pojęta) filozofia języka oraz filozofia umysłu (np. tzw. problematyka mind-body); 
w a. f. obecnie pojawiają się często (odpowiednio przeformułowane) klasyczne 
zagadnienia epistemologiczne i ontolo-giczne (metafizyczne). 

analiza - myślowe rozkładanie (rozbieranie, rozwiązywanie) pewnej całości 
(dowolnego przedmiotu) na jej części (elementy, komponenty, momenty, 
składniki) i zachodzące między nimi stosunki. Szczególnym przypadkiem a. jest 
a. logiczno-lingwistyczna, polegająca bądź na określaniu (ujaśnianiu, uściślaniu) 
znaczeń pewnych wyraŜeń przez zastępowanie ich wyraŜeniami o juŜ określonych 
(uściślonych) znaczeniach, bądź na sprawdzaniu formalnej poprawności danych 
wyraŜeń przez porównywanie ich z odpowiednimi schematami logicznymi języka 
formalnego. 

analogia - szczególnego rodzaju podobieństwo (nie niweczące róŜnic), 
odpowiedni stosunek; według T. CzeŜowskiego „podobieństwo polegające na 
powtarzaniu się w róŜnych przypadkach takich samych pod interesującymi nas 
względami układów zjawisk (cech, elementów)". NaleŜy odróŜnić co najmniej a.: 
w orzekaniu (będąca konsekwencją a. poznania a. orzekania - zachodzi wtedy, 
gdy jakiś termin orzeka lub jest orzekany o swoich desygnatach na zasadzie 
podobieństwa lub odpowiedniego związku między nimi), we wnioskowaniu 
(wnioskowanie przez a. lub a. heurystyczna - zachodzi wtedy, 
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gdy z tego, Ŝe pewne podobne do siebie przedmioty posiadają daną cechę, wnosi 
się, Ŝe inny podobny do nich przedmiot równieŜ tę cechę posiada), w bytowaniu 
(a. wewnątrz-bytowa - zachowywana dzięki koniecznym relacjom między 
„składnikami" bytu jego toŜsamość mimo wielości tych „składników"; a. 
międzybytowa - polega na tym, Ŝe kaŜdy byt jako byt róŜniąc się od innych 
bytów jest zarazem pod pewnymi względami do nich podobny). Teoria a. bytu 
(będącej podstawą innych odmian a.) odgrywa waŜną rolę w tomistycznej 
metafizyce; według niej podstawą a. bytu jest konieczna i powszechna 
(występująca w kaŜdym bycie, choć kaŜdorazowo realizująca się inaczej, w 
swoisty dla danego bytu sposób) relacja między istnieniem a istotą. Terminy 
bliskoznaczne: izomorfizm (homomorfizm) relacji (logika), polisemia 
(językoznawstwo), podobieństwa rodzinne (L. Wittgenstein). 

analogiczny - podobny, związany z analogią; a. termin - termin orzekający coś 
o swoich desygnatach ani jednoznacznie, ani wieloznacznie, lecz na zasadzie 
pewnego podobieństwa, zachodzącego między jego desygnatami (znaczenia tego 
terminu są ze sobą ściśle powiązane); racją tego podobieństwa moŜe być np. 
związek przyczynowo-skutkowy między desygnatami (analogia atrybucji, 
przyporządkowania), proporcjonalna realizacja w poszczególnych desygnatach 
jakiejś doskonałości (analogia proporcjonalności) lub wywoływanie przez nie 
u uŜytkownika terminu takich samych reakcji czy skojarzeń (analogia 
metaforyczna); a. byt - kaŜdy byt jako proporcjonalna realizacja (egzysten-
cjalizacja) określonej treści (istoty); z tej racji dany byt (jako byt), będąc bytem 
na swój sposób, jest zarazem podobny do kaŜdego innego bytu (jako bytu). 

analogat - jeden z przedmiotów, któremu coś (analogon) przysługuje w sposób 
analogiczny. OdróŜnia się a. główny i analogaty wtórne (mniejsze). W 
klasycznym przykładzie Arystotelesa analogii atrybucji zdrowy organizm jest a. 
głównym, a zdrowe powietrze, zdrowe lekarstwo, zdrowa cera itd. - analogatami 
wtórnymi (zdrowie - analogo-nem). 

analogon - to, co przysługuje analogicznie (proporcjonalnie) poszczególnym 
analogatom. W przypadku metafizycznej analogii proporcjonalności a. jest 
bytowość (ujęta jako istnienie, jedność itd.), a analogatem kaŜdy byt. 

antropologia - nauka lub zespół nauk o człowieku. A. przyrodnicza bada na 
gruncie nauk przyrodniczych człowieka jako jeden z gatunków zwierzęcych; a. 
kulturowa na gruncie nauk humanistycznych i społecznych (głównie w ujęciu 
strukturalistycznym) zajmuje się kulturowym wymiarem Ŝycia ludzkiego (w 
szczególności tzw. ludów pierwotnych); a. filozoficzna (filozofia człowieka) 
rozpatruje istotę, strukturę, sposób i racje istnienia, pozycję w świecie oraz sens 
Ŝycia bytu ludzkiego jako swoistej całości. Dla tomistów a. filozoficzna to 
metafizyka człowieka (dział metafizyki szczegółowej). 

„anty-" - wyraŜenie pełniące głównie rolę funktora nazwotwórczego od 
argumentu nazwowego, tworzące nazwę oznaczającą najczęściej stanowisko 
negujące (zaprzeczające) stanowisko oznaczane przez argument. Niekiedy to 
stanowisko negujące zawiera teŜ pozytywne rozwiązanie określonego problemu. 

antynomia - szczególny rodzaj sprzeczności (lub - według L. Borkowskiego - 
dowód dwóch sprzecznych wyraŜeń zdaniowych w jakimś systemie). A. 
zachodzi wtedy, gdy: a) wychodząc z przesłanek, których prawdziwość nie budzi 
wątpliwości, i postępując w sposób ogólnie uznany za poprawny, dochodzi się w 
konkluzji do negacji którejś 
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z przesłanek lub do koniunkcji dwu zdań sprzecznych z sobą (a. teoretyczna), 
lub gdy: b) warunki realizacji jakiegoś celu wzajemnie się wykluczają (a. 
praktyczna). A. nie naleŜy mieszać z paradoksem w sensie właściwym 
(pozorna sprzeczność, zaskakująca niezgodność z tym, co potocznie, 
powszechnie przyjęte, lub z aktualnym stanem wiedzy) oraz z 
nierozsirzygalnością zagadnienia. 

apercepcja - 1) percepcyjne ujęcie czegoś w sposób aktywny (uwaŜny, 
kierowany zadaniem, niekiedy: z udziałem czynnika wolitywnego) lub ze 
zrozumieniem (z zapleczem uprzednio nabytej wiedzy); 2) percepcja 
(świadomość) własnego „ja" (samego siebie, podmiotu) lub własnych stanów 
świadomych, ich przeŜywania czy ich jedności. 

aporia - sprawa sporna; skomplikowany problem, którego dopuszczalne 
rozwiązania prowadzą do intelektualnych trudności. Analiza aporii i 
rozstrząsanie róŜnych propozycji ich rozwiązań (diaporeza) stanowi treść 
metody aporematycznej, której zwieńczeniem jest euporia - ostateczne 
rozwiązanie problemu. 

aposterioryzm - (łac. a posteriori = z tego, co późniejsze, następne: tu: nabyte z 
doświadczenia) stanowisko teoriopoznawcze, według którego doświadczenie (a. 
umiarkowany) lub tylko doświadczenie (a. skrajny) stanowi źródło 
wartościowego poznania. Według a. skrajnego wszelkie uprawomocnienie 
wszystkich typów zdań sensownych opiera się wyłącznie na doświadczeniu. 
Według a. umiarkowanego za uprawomocnione przyjmować teŜ moŜna zdania 
analityczne (których wartość logiczną rozstrzyga się nie poprzez doświadczenie 
rzeczywistości pozajęzykowej, lecz przez samo rozumienie sensu lub struktury 
zawartych w nich wyraŜeń) lub zdania porządkujące wiedzę (takŜe np. kon-
wencje językowe). 

aprioryzm - (łac. a priori = z tego, co wcześniejsze, pierwsze, przedniejsze. 
naczelne; tu: uprzednie względem doświadczenia, z załoŜenia) stanowisko 
teoriopoznawcze. według którego istnieje wartościowe poznanie niezaleŜne od 
doświadczenia (a. umiarkowany) lub wszelkie wartościowe poznanie jest 
niezaleŜne od doświadczenia (a. skrajny). A. przyjmuje za uprawomocnione 
(przynajmniej niektóre) zdania syntetyczne a priori (które stwierdzają coś o 
rzeczywistości pozajęzykowej. lecz których wartości logicznej nie rozstrzyga się 
ani poprzez doświadczenie rzeczywistości pozajęzykowej, ani poprzez samo 
rozumienie sensu lub struktury zawartych w nich wyraŜeń). Jeśli akty poznawcze 
prowadzące do sformułowania tych zdań potraktuje się jako akty swoistego 
doświadczenia (intuicja intelektualna, czysta wyobraźnia, wgląd w istotę), to 
zdania te naleŜy określić jako syntetyczne a posteriori (mamy wtedy do 
czynienia ze szczególną odmianą aposte-rioryzmu). 

arche (principium) - w staroŜytnej filozofii greckiej: zasada świata, początek 
(źródło) i kres rzeczywistości, przyczyna (głównie materialna) całości bytu, 
pierwotne i trwałe tworzywo (podpora) wszystkich rzeczy; niekiedy teŜ: 
substancja lub natura (istota bytu). Jońscy, italscy, abderyccy i ateńscy 
filozofowie przyrody za a. uwaŜali odpowiednio: jeden z Ŝywiołów czy 
elementów (ziemia, woda, powietrze i ogień) lub wszystkie razem, bezkres 
(apeiron) lub nieskończoność, liczbę lub jej elementy, zarodki czy nasiona 
(homoiomeria), atomy. 

aretologia - dział etyki, szczegółowa teoria sprawności moralnych (cnót i wad). 
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argument - 1) zdanie lub zespół zdań (czasami tylko układ czynności 
pozawerbalnych) uzasadniających jakieś twierdzenie: racja uznania czegoś lub 
dokonania (takiego, a nie innego) wyboru; 2) składnik wyraŜenia złoŜonego, 
otrzymanego przez dodanie go (a.) do odpowiedniego funktora lub operatora. 

asercja - podstawowy moment kaŜdego sądu. polegający na stwierdzeniu 
zachodzenia (afirmacja) lub niezachodzenia (negacja) czegoś. 

aspekt - 1) przedmiotowo: strona (część) ujmowanego przedmiotu; 2) 
podmiotowo: punkt widzenia, z którego ujmuje się dany przedmiot. 

ateizm - stanowisko negujące istnienie Boga. ZaleŜnie od koncepcji Boga 
zmienia się sens a. Często a. łączy się z materializmem. 

atrybut - 1) uzewnętrzniająca się, charakterystyczna (wyróŜniająca) cecha 
czegoś; 2) właściwość konieczna, istotna, znamienna dla danego bytu. 

autorytet - według J. M. Bocheńskiego „[osoba] P jest autorytetem dla [osoby] S 
w dziedzinie [zbiorze] D, wtedy i tylko wtedy, kiedy S przyjmuje w zasadzie 
wszystko, co mu P podaje do wiadomości, a co naleŜy do dziedziny D". (A. 
moŜemy nazwać bądź relację między P, S i D. bądź samą osobę P. bądź 
szczególną cechę, jaką ona posiada na mocy powyŜszej relacji). Jeśli do 
dziedziny D naleŜą zdania w sensie logicznym, to mamy do czynienia z a. 
wiedzącego lub eksperta (a. epistemicznym), a jeśli dyrektywy (nakazy) - z a. 
przełoŜonego (a. deontyczny). 

baza/nadbudowa - w ujęciu filozofii marksistowskiej (materializm historyczny): 
podstawowa struktura Ŝycia społecznego, na którą składa się całokształt 
stosunków i wytworów produkcji (b.) oraz stan i wytwory świadomości 
społecznej (n.). Drugi z tych czynników (poziom i charakter kultury) jest 
wyznaczony przez pierwszy (aktualny układ społeczno--gospodarczy). 

behawioryzm - kierunek w psychologii badający psychikę, o ile się ona ujawnia 
w zmy-słowo-zewnętrznej obserwacji zachowania się człowieka lub zwierząt; w 
swej radykalnej wersji b. sprowadza psychikę do ekstraspekcyjnie danego 
zachowania. B. moŜna pojmować bądź tylko jako program metodologiczny 
(badanie psychiki poprzez, lub jako, zachowanie) lub postulat językowy 
(zastąpienia zdań o stanach psychicznych/mentalnych zdaniami o fizycznych 
zachowaniach), bądź jako stanowisko metafizyczne utoŜsamiające stany 
mentalne z dyspozycjami do odpowiednich zachowań. RóŜne odmiany b. 
dyskutuje się teŜ we współczesnej filozofii umysłu. 

bezsens - inaczej: nonsens, niedorzeczność; 1) wyraŜenie stanowiące bezład 
syntaktyczny (czyli nieskładne - niezgodne z regułami składni danego języka) 
lub semantyczny (czyli łączące wyraŜenia składowe niezgodnie z ich 
znaczeniami); 2) absurd, wyraŜenie wewnętrznie sprzeczne; 3) według 
neopozytywistów: wyraŜenie, które nie spełnia empirycznego kryterium sensu, 
czyli nie posiadające odniesienia do danych doświadczenia zmysłowego; 4) 
wyraŜenie jawnie fałszywe; 5) wyraŜenie implikujące negację własnego istnienia 
(np. zdanie, z którego wynika taka negacja). Niektórzy odnoszą termin: b. nie 
tylko do wyraŜeń językowych, ale i np. do czynności, Ŝycia, świata: 
„bezsensowny" w tym kontekście znaczy: nieuporządkowany, niesprawny, 
bezcelowy, pozbawiony racji itp. 

333 



błędne koło - 1) jedna z odmian błędu petitio principii, polegająca na tym. Ŝe 
wniosek rozumowania stanowi jego jawną lub ukrytą przesłankę bądź jest 
składnikiem uzasadnienia jakiejś przesłanki tego rozumowania; 2) błąd w 
definiowaniu (zwany teŜ idem per idem), polegający na umieszczeniu w członie 
definiującym wyraŜenia definiowanego lub takiego wyraŜenia, które jest 
definiowane za pomocą wyraŜenia definiowanego. 

Bóg - absolut osobowy ujęty raczej nie z punktu widzenia filozoficznego, lecz 
religijnego lub potocznego. W filozofii wysuwano rozmaite argumenty na rzecz 
tezy: B. istnieje Wśród nich wymienia się: argumenty kosmologiczne i argumenty z 
celowości (zawarte m.in. w tzw. pięciu drogach Tomasza z Akwinu, 
wyjaśniających istnienie i uposaŜenie bytu/świata, zwłaszcza znajdujący się w nim 
ruch i porządek), argumenty ontologiczne, argumenty z istnienia religii i zjawisk 
religijnych (jak Objawienie, cudowne wydarzenia lub doświadczenia religijne), 
argumenty z istnienia moralności (np. według I. Kanta B. jest postulatem czy 
nadzieją rozumu praktycznego: tylko istnienie B. gwarantuje bowiem realizację 
najwyŜszego dobra, czyli wynagrodzenie - obdarzenie szczęśliwością - ludzi, którzy 
przez swoje moralnie dobre postępowanie na nią zasługują), argumenty pragma-
tyczne (jak zauwaŜył B. Pascal w tzw. zakładzie Pascala i W. James, przekonanie o 
istnieniu B. jest w szerszej perspektywie Ŝyciowo korzystne). Dyskutuje się wartość 
i charakter tych argumentów: jedni je podwaŜają, a inni akceptują, wykazując, Ŝe 
prowadzą one do twierdzenia prawdziwego lub wysoce prawdopodobnego (np. w 
tym sensie, Ŝe (hipo)teza teistyczna prościej i lepiej wyjaśnia pewne zjawiska niŜ 
(hipo)tezy odmienne - R, Swinburne). Współcześnie w nurcie, popularnej w 
niektórych kręgach protestanckich, tzw. epistemologii reformowanej (A. Plantinga) 
twierdzi się, Ŝe przekonanie o istnieniu B. - jako przekonanie bazowe czy 
pierwotne (jak przekonanie o istnieniu przeszłości lub innych umysłów) - nie 
wymaga odrębnego argumentu: jego gwarantem jest właściwe funkcjonowanie 
naszych władz poznawczych (np. „zmysłu wiary" czy ..percepcji" B.). 

„brzytwa Ockhama" - nazwa reguły metodologicznej przypisywanej Wilhelmowi 
Ockha-mowi, według której w wyjaśnianiu danego zjawiska naleŜy się odwoływać 
do moŜliwie jak najmniejszej ilości bytów (zasad, przyczyn). U Ockhama moŜna 
znaleźć następujące sformułowanie tej reguły: „frustra fit per plura quod potest fieri 
per pauciora" (czyli dosłownie: na próŜno staje się przez wiele [przyczyn], co moŜe 
stać się przez mniejsze [mniej przyczyn]). Później regułę tę formułowano 
następująco: „non sunt entia multipli-canda sine necessitate" lub „entia praeter 
necessitalem non sunt multiplicanda" (co przyjęło się tłumaczyć: nie naleŜy mnoŜyć 
bytów bez potrzeby). We współczesnej metodologii nauk regule tej odpowiada 
zasada prostoty (ekonomiczności) teorii. Metafizyczną tendencję przeciwną do „b, 
O." nazywa się niekiedy „brodą Platona". 

„być" - czasownik, który w językach indoeuropejskich (np. w starogreckim - einai, 
w łacinie - esse, w niemieckim - sein, w angielskim - to be) pełni róŜne, powiązane 
ze sobą, funkcje. Naczelną z nich jest funkcja łącznikowa („b." jako funktor 
zdaniotwórczy od dwóch argumentów, które moŜna traktować jako nazwy), która 
przykładowo zaznacza się w następujących zdaniach: „Sokrates jest mądry", ,-
Sokrates jest człowiekiem", „Sokrates jest na rynku", „Anioł jest istotą duchową", 
„Mont Everest jest najwyŜszą górą świata". (Niektórzy twierdzą, Ŝe co najmniej w 
niektórych z tych zdań faktyczna lub ukryta rola ..jest" polega na przekształcaniu 
drugiego argumentu w czasownik-predykat. np. w zdaniu „Sokrates jest 
człowiekiem" - „Sokrates człowiekuje"). „B" w funkcji nieł ącznikowej moŜe być 
bądź funktorem zdaniotwórczym od jednego argumentu nazwowego (np. „Sokrates 
jest" w sensie: istnieje - funkcja egzystencjalna), bądź funktorem 
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ściślej: jego składnikiem) zdaniotwórczym od jednego argumentu zdaniowego 
(np. „Jest tak Ŝe Sokrates nauczał Platona" - funkcja werydyczna). Dyskutuje 
się związki między „wyŜszymi funkcjami oraz ich rolę w ukształtowaniu 
podstawowych pojęć metafizyki iropejskiej. W rachunkach logicznych 
odpowiednikami ,.b." w róŜnych funkcjach są: losunek argumentu do predykatu, 
znak przynaleŜności elementu do zbioru, znak zawiera-ia się zbioru w swym 
nadzbiorze, znak identyczności, kwantyfikator szczegółowy/egzystencjalny lub 
jnne operatory wprowadzone za jego pomocą), znak asercji. Ontologia S. I 
eśniewskiego stanowi w pewnym sensie próbę sprowadzenia tych wszystkich 
znaków do jednej stałej - stałej epsiłon. 

byt -  to, co istnieje, kaŜda treść istniejąca. Pojęcie b. zdaje się być najszerszym 
pojęciem, obejmującym wszystko (dającym się orzekać o wszystkim 
analogicznie), gdyŜ kaŜde coś (choćby ujęte jako moŜliwy przedmiot 
świadomości) jest jakoś określone i jakoś istniejące, przynajmniej czysto 
intencjonalnie. Niektórzy filozofowie pomijają istnienie w bycie lub uznają 
przedmioty, które nie istnieją. M. Heidegger odróŜnia m.in.: konkretny byt, coś 
bytującego (das Seiende): samo bycie tego bytu (das Sein)\ tu-oto bycie, 
jestestwo, bycie ludzkie, w którym niejako ujawnia się samo bycie (das Daseiń); 
nic, nicość jako - róŜny od bytu i bycia - warunek ujawnienia się bycia {das 
Nichts). 

byt absolutny - absolut; byt doskonały, niezaleŜny, w sobie posiadający rację 
swego istnienia; najmocniejszy typ bytu. pełnia bytu. B. a. bywa pojmowany 
jako byt osobowy albo nieosobowy. Według tomistów b. a. to jedyny byt 
pierwotny i konieczny, będący ostateczną racją istnienia (jako sprawca) i 
uposaŜenia (jako wzór) wszelkiego innego bytu; istotę jego stanowi istnienie. R. 
Ingarden określa b. a. jako byt, którego sposób istnienia charakteryzuje się 
pierwotnością, samoistnością, samodzielnością, niezaleŜnością, trwałością i 
aktualnością. 

byt czysto intencjonalny - to, co istnieje tylko jako korelat (odpowiednik) 
pewnych aktów świadomości, co nie posiada takich kwalifikacji, które by go 
wewnętrznie budowały (w nim były dosłownie zawarte, ucieleśnione), a 
wszystko, co go określa, przysługuje mu na mocy intencji aktów świadomości. 
Według R. Ingardena czysto intencjonalny sposób istnienia charakteryzuje się 
niesamoistnością, pochodnością, nieaktualnością. Przykładem b. cz. i. są dzieła 
sztuki. Dla tomistów istnienie tak określonego bytu intencjonalnego jest sprawą 
otwartą, dyskusyjną. 

byt idealny - to, co istnieje idealnie, tzn. (najczęściej) jako oddzielnie trwający, 
doskonały wzór tego, co znajduje się w świecie. Według m.in. Platona i 
fenomenologów b. i. stanowi odrębną sferę bytu, niezaleŜną od podmiotu 
poznającego (od świadomości), pozaczasową (ponadświatową), niezmienną i 
hierarchicznie uporządkowaną (głównie wedle stopni ogólności). R. Ingarden w 
obrębie bytu idealnego wyróŜnia idee oraz indywidualne przedmioty idealne (Jak 
liczby czy figury geometryczne, a więc przedmioty badań matematycznych). Na 
idealny sposób istnienia składają się następujące momenty bytowe: pierwotność, 
samoistność. nie-aktualność. Tomiści odrzucają (odrębne) istnienie b. i., 
sprowadzając go np. do jakiejś odmiany bytu myślnego. 

byt intencjonalny - byt zmiejszony (esse diminutum)\ według tomistów: to, co 
istnieje w oderwaniu od przysługującego mu z natury podłoŜa, jako zawartość 
czy element przypadłości innego bytu. Na przykład (według tomistycznej 
metafizyki poznania) akt intelektualny ujmujący treść jakiegoś bytu jest 
ukształtowany przez species, dzięki której odnosi się akurat do tego, a nie innego 
przedmiotu; owa species jest psychicznym odpowied- 
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nikiem treści poznawanej, jest formą przedmiotu istniejącą w psychice (we 
władzy poznawczej) podmiotu w sposób niepełny, zmniejszony, w oderwaniu od 
swej naturalnej materii. Dzięki temu podmiot poznający rozszerza zakres swego 
bytu, jest świadomościo-wo jakby w poznawanym przedmiocie. Zdolność do 
intencjonalizacji - w tym sensie -form przedmiotów stanowi kwalifikację 
(uposaŜenie) bytową podmiotu poznającego. Inne przykłady (podawane przez 
Tomasza z Akwinu) bytów zmniejszonych: siła w piórze, Łaska w sakramencie, 
kolor w tęczy 

byt konieczny - 1) byt, w którym wszystko jest konieczne, który nie moŜe nie 
istnieć i nie moŜe być inny, niŜ jest: b. koniecznym jest byt idealny lub absolutny; 
2) byt. który jest ostateczną i niezbędną racją wszelkiego bytu: byt absolutny 
(absolut). 

byt myślny - to, co istnieje wyłącznie jako przedmiot myśli, lecz co w ogóle nie 
moŜe istnieć realnie (choć bywa ujmowane na sposób tego, co realne): 
odnoszenie się do (konstruowanie) b. m. ma podstawę w bycie realnym i jest 
uŜyteczne np. w operacjach logicznych. Przykładem b. m. jest brak lub negacja; 
b. m. stanowi odmianę bytu czysto intencjonalnego lub intencjonalnego. 

byt realny - to, co istnieje realnie, a więc co jest w swym istnieniu i we 
własnościach niezaleŜne od podmiotu poznającego (od świadomości), aktywne. 
Ogół bytów realnych stanowi rzeczywistość. Według tomistów b. r. bądź jest 
absolutny (Bóg), bądź nieabso-lutny (stworzony, przygodny), ten ostatni bądź 
naleŜy do kategorii substancji, bądź do którejś z dziewięciu kategorii 
przypadłości, jest czymś fizycznym lub psychicznym, w akcie lub moŜności 
(elementem aktualnym lub potencjalnym bytu). Według R. Ingardena b. r. 
odznacza się czasowością: istnieć moŜe jako coś przyszłego, teraźniejszego lub 
przeszłego. Sposób istnienia tego, co teraźniejsze i przeszłe, charakteryzuje się 
samoist-nością i pochodnością (oraz odpowiednio: aktualnością i 
postakiualnością, niegdysiejszą aktualnością), a sposób istnienia tego. co 
przyszłe, charakteryzuje się niesamoistnością, pochodnością i empiryczną 
moŜliwością (jest tylko zapowiedziane lub dopuszczone przez to, co teraz 
istnieje). To. co realne, moŜe być przedmiotem trwającym w czasie, jego cechą, 
stanem rzeczy, stosunkiem, zdarzeniem, procesem. Byt absolutny (absolut) stano-
wi, według Ingardena, odrębną (róŜną od bytu realnego) sferę bytu. 

całość - 1) jedność; 2) to, co składa się z części; byt złoŜony z (przynajmniej 
dwu) dających się oddzielić i liczbowo ująć (ponumerować) elementów'; 3) to, co 
całe, byt posiadający wszystkie przysługujące mu z natury części i własności. 

cecha - 1) przypadłość; 2) w szerszym sensie: wszelka kwalifikacja (uposaŜenie, 
zawartość) bytu (treściowa i formalna) z wyjątkiem istnienia (i jego sposobu); 3) 
w najszerszym sensie: wszystko, cokolwiek moŜna orzec lub stwierdzić o bycie. 
OdróŜnia się cechy nieistotne oraz istotne. Cechy nieistotne to takie, które nie 
muszą przysługiwać bytowi, co do których byt moŜe się zmieniać. Cechy istotne 
dzieli się na konstytutywne i konsekutywne; pierwsze są ujęte w definicji 
przedmiotu, określają jego przynaleŜność gatunkową (np. cechy składające się na 
człowieczeństwo Jana), drugie są koniecznym następstwem cech 
konstytutywnych. 

cel - kres; powód (motyw) łub skutek działania czy istnienia czegoś; to, ze 
względu na co (po co, do czego) coś jest lub działa; 1) c. ujęty utylitarystycznie 
lub antropomor-ficznie: to, czemu słuŜy działanie czy istnienie bytu; 2) c. ujęty 
metafizycznie: transcendentalna, analogiczna własność konstytutywna kaŜdego 
działania (bytu), polegająca na 
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(inicjującym to działanie) jego ukierunkowaniu, na zmierzaniu (skłonności, 
nachyleniu, dąŜeniu, inklinacji) do wywołania pewnego skutku lub osiągnięcia 
określonego dobra (lub samo to, do czego się zmierza - dobro). W przypadku 
działania ludzkiego odróŜnia się (zwłaszcza w etyce) c. samego działania 
(wyznaczony przez naturę danego czynu) oraz c. działającego (to, co działający 
zamierzył osiągnąć swym działaniem, dla czego rozpoczął działanie). 

characteristica unirersalis - symbolika (notacja, nomenklatura, ideografia) 
powszechna (uniwersalna): projektowany (i w nieznacznych fragmentach 
skonstruowany) przez G. W. Leibniza sztuczny graficzny język naukowy; miał 
się on składać z prostych symboli (reprezentujących proste 
cechy/pojęcia/wyraŜenia języka naturalnego) i ich kombinacji; wszelkie 
rozumowania w tym języku miały zostać sprowadzone do operacji typu rachun-
kowego {calcuius ratiocinator) i w ten sposób umoŜliwi ć algorytmiczne 
rozwiązywanie (wszelkich) problemów naukowych. MoŜna uznać, Ŝe język 
współczesnej logiki formalnej (symbolicznej, matematycznej; logistyki) stanowi 
częściową realizację koncepcji eh. u. 

ciało - odmiana bytu realnego: to, co fizyczne. Najczęściej c. określa się jako coś 
czasoprzestrzennego, bezwładnego, stawiającego opór, a zarazem będącego 
ośrodkiem własnego działania. Niekiedy określa się c. jako to, co wymierne w 
jednostkach fizykalnych (np. to, co obdarzone jakąś masą, energią itp.); wtedy 
pojmowanie ciała jest zrelaty-wizowane do aktualnej sytuacji teoretycznej w 
fizyce. W tradycyjnej kosmologii akcentowano przede wszystkim rozciągłość 
przestrzenną c. (zwłaszcza R. Descartes) i jego zmienność. Tomiści - za 
Arystotelesem - zwracają uwagę na złoŜenie c. z materii pierwszej i formy 
substancjalnej. 

cnota - w etyce: trwała umiejętność (sprawność) i skłonność do czynienia dobra 
określonego rodzaju. Według etyki tradycyjnej (staroŜytnej i scholastycznej) c. 
stanowi najczęściej ,.złoty środek" pomiędzy (co najmniej dwoma) skrajnościami 
(wadami), np. c. męstwa przeciwstawiają się wady tchórzostwa i zuchwałości. 
OdróŜnia się cnoty nabyte (uzyskane przez ćwiczenie, wielokrotne powtarzanie 
odpowiednich czynności) i cnoty wlane (teologiczne, uzyskane - jak głosi 
teologia chrześcijańska - dzięki działaniu łaski nadprzyrodzonej). Podstawowe 
cnoty moralne nabyte (cnoty kardynalne) to: roztropność (usprawnienie 
rozumu praktycznego w rozpoznawaniu dobra i doboru właściwych środków do 
niego wiodących), umiarkowanie (usprawnienie władz poŜądawczych w 
aspekcie właściwego wyboru celu dąŜenia), męstwo (usprawnienie władz 
poŜądawczych w aspekcie konsekwentnego dąŜenia do celu), sprawiedliwość 
(usprawnienie postępowania względem innych osób i siebie: oddawania kaŜdemu 
tego, co się mu naleŜy); kaŜda z tych cnót posiada swe liczne szczegółowe 
odmiany. 

coś - 1) cokolwiek, przedmiot w najszerszym sensie; 2) jedno z 
transcendentaliów: aliąuid, odrębność; kaŜdy byt jest to c, czyli tak właśnie 
określona (nie tamta oto) treść istniejąca. 

czas - znamię charakterystyczne dla ulegającego zmianom bytu realnego. W 
tomizmie określa się cz. - za Arystotelesem - jako „miarę (aspekt liczbowy) 
ruchu według tego, co pned i po". Zgodnie z tym stanowiskiem cz. jest jedną z 
przypadłości bytu, obiektywną zmiennością bytu jako intelektualnie ujmowaną 
(lub samym tym ujęciem czy jego sposobem). W opozycji do tej koncepcji stoi 
koncepcja I. Newtona, wedle którego absolutny cz. trwa jak substancja (bez 
względu na istnienie zmiennych przedmiotów, które 
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się w nim znajdują), oraz I. Kanta, wedle którego cz. to jedna z apriorycznych 
form zmysłowości (podmiotowy warunek i sposób poznania zmysłowego). Inne 
klasyczne analizy cz. zaproponowali m.in.: św. Augustyn, H. Bergson, E. 
Husserl, M. Heidegger, R. Ingarden. Wiązali oni - w róŜny sposób - cz. z naturą 
świadomości lub bytu jako takiego; niektórzy z nich nawet określali sens bytu 
(bycia) poprzez sens cz. lub za kryterium podstawowej klasyfikacji bytów 
przyjmowali ich stosunek do cz. Dyskutuje się znaczenie filozoficzne 
fizykalnych teorii cz. (pojęcie czasoprzestrzeni), zwłaszcza teorii A. Einsteina. 

dana - 1) to, co bezpośrednio ujawnia się świadomości poznającej (jest przez nią 
ujęte, a nie kształtowane); 2) wstępne załoŜenie lub informacja do opracowania 
(zbadania, zanalizowania). 

dedukcja - 1) potocznie i nieściśle (w opozycji do indukcji (1)): wyprowadzanie 
zdań bardziej szczegółowych ze zdania bardziej ogólnego; 2) rozumowanie 
dedukcyjne (w opozycji do redukcyjnego), czyli (w ujęciu J. Łukasiewicza) 
czynność dobierania dla określonego zdania (uznanego juŜ za prawdziwe - 
wnioskowanie, lub nie - sprawdzanie) jego następstw, które z niego wynikają 
logicznie (czyli zgodnie z jakimś prawem logiki), lub (w ujęciu T. 
CzeŜowskiego) czynność uznawania następstwa (danego - d. regresyw-na, 
dowodzenie, lub nie - d. progresywna, wnioskowanie) na podstawie juŜ 
uznanego zdania, z którego to następstwo wynika logicznie; 3) wnioskowanie 
dedukcyjne (w opozycji do uprawdopodabniającego lub - w innym aspekcie - do 
niepoprawnego), tzn. takie, w którym wniosek wynika logicznie z przesłanek; 
wnioskowanie takie jest niezawodne: przy prawdziwości przesłanek gwarantuje 
zawsze prawdziwość wniosku; 4) metoda dedukcyjna (w opozycji do 
indukcyjnej), dawniej niekiedy: synteza, czyli metoda (układ metod) 
charakterystyczna głównie dla nauk formalno-apriorycznych, za pomocą której 
buduje się w nich w sposób czysto rozumowy systemy dedukcyjne. 

dedukcyjny system (system dedukcyjny) - taki zbiór zdań, w którym moŜna 
wyraźnie wyróŜnić dwa wyłączające się podzbiory: aksjomatów i teorematów. 
Zdania przynaleŜne do podzbioru teorematów wynikają (na podstawie 
obowiązujących w danym systemie reguł wnioskowania dedukcyjnego, 
niezawodnego) ze zdań naleŜących do podzbioru aksjomatów. Jeśli wyraŜenia 
tego systemu scharakteryzowane są tylko pod względem ich kształtu i stosunku 
przestrzennego do innych wyraŜeń systemu, a reguły postępowania w tym 
systemie teŜ uwzględniają tylko kształt i następstwo wyraŜeń-napisów, wówczas 
d. s. staje się d. s. sformalizowanym. W przypadku systemu dedukcji 
naturalnej zbiór aksjomatów jest pusty; zdania w tym systemie uznaje się 
wyłącznie na podstawie obowiązujących reguł. Terminu: system aksjomatyczny 
(takŜe: system aksjomatyczno-de-dukcyjny) uŜywa się niekiedy zamiennie z 
terminem: d. s., jednak właściwie „system aksjomatyczny" oznacza d. s., w 
którym zbiór aksjomatów nie jest pusty (lub odmianę takiego systemu, w której 
m.in. aksjomaty są wyraźnie wymienione). Dyskutuje się problem tzw. 
aksjomatyzacji metafizyki (T. CzeŜowski, S. Kamiński). 

definicja - mogące przybierać róŜne formy określenie (najlepiej: krótkie i celne) 
istoty lub (charakterystycznej) własności jakiegoś przedmiotu (d. realna), 
zawartości pojęcia lub znaczenia wyraŜenia językowego (d. nominalna). 
Wzorcowa d. przyjmuje -w sposób wyraźny lub nie (w kontekście) - postać 
równowaŜności lub równości między definiendum - członem definiowanym a 
definiens - członem definiującym (d. normalna). Istnieje wiele odmian d., 
róŜnych od d. normalnej, np. d. aksjomatyczna (uwikłana, przez postulaty) - 
układ zdań, które naleŜy traktować jako prawdziwe, aby uchwycić sens 
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- występującego w nich - definiowanego wyraŜenia (terminu pierwotnego). 
Przykładem d. realnej normalnej jest d. klasyczna, charakteryzująca przedmiot 
przez podanie rodzaju, do którego naleŜy (genus proximum), oraz jego swoistej 
cechy, która wyróŜnia go spośród innych przedmiotów tego rodzaju (differentia 
specifica). Definicje nominalne dzielą się zasadniczo na sprawozdawcze 
(analityczne) - zdające sprawę ze znaczenia wyraŜenia na gruncie danego języka, 
projektuj ące (syntetyczne) - nadające mu nowe znaczenie, oraz regulujące 
(pośrednie między nimi). Do definicji osobliwych naleŜą: d. przez abstrakcję 
oraz d. indukcyjna (rekurencyjna). Pierwsza z nich określa daną własność przez 
podanie relacji (równowaŜnościowej), w jakiej muszą do siebie pozostawać dwa 
przedmioty, by być takie same pod względem tej własności (np. „cięŜar ciała x 
jest identyczny z cięŜarem ciała y zawsze i tylko wtedy, gdy ciało x równowaŜy się 
na wadze (rzetelnej) z ciałem y" - przykład W. Marciszewskiego). Natomiast d. 
indukcyjna składa się z dwu części: warunku wyjściowego (określającego 
przedmioty, które pierwszorzędnie posiadają daną własność, np.: jeśli komuś 
została powierzona misja głoszenia Ewangelii przez Jezusa Chrystusa, to jest 
apostołem) oraz warunku indukcyjnego (określającego, w jakim stosunku trzeba 
pozostawać do tych przedmiotów, by takŜe posiadać tę własność, np.: jeśli na 
kogoś zostały nałoŜone ręce jakiegoś apostoła z misją głoszenia Ewangelii, to jest 
równieŜ apostołem). Niekiedy zamiast zabiegu definiowania wylicza się 
poszczególne przypadki (d. enumeracyjna) lub wskazuje się na typowy 
przypadek (d. ostensywna lub dejktyczna) nosicieli danej własności. 

deizm - 1) stanowisko, według którego Bóg stworzył świat, lecz pozostawił go 
samemu sobie, nie interesując się nim i nie ingerując w jego samodzielny rozwój 
(nie biorąc udziału w jego dziejach); 2) przyjmująca powyŜsze stanowisko, 
popularna w okresie Oświecenia niekonfesyjna religia naturalna (rozumowa) 
odrzucająca Objawienie i Opatrzność BoŜą. 

dekonstrukcjonizm - trudny do jednoznacznego określenia współczesny kierunek 
filozoficzny czy nawet ruch intelektualny (reprezentowany na róŜny sposób m.in. 
przez twórcę oryginalnej koncepcji interpretacji tekstów i propagatora tzw. 
gramatologii - J. Derridę oraz neopragmatystę R. Rorty'ego, głoszącego hasło 
postfilozofii) dokonujący - w sposób dyskutujący - całkowitej krytyki (destrukcji, 
dekonstrukcji) dotychczasowej filozofii. Analiza celów, pojęć i załoŜeń 
tradycyjnej metafizyki oraz nowoŜytnej i współczesnej (związanej np. z 
fundamentalizmem oraz tzw. mitem czystych danych i umysłu, który je ujmuje) 
epistemologii (czy standardów wiedzy) prowadzi niektórych dekonstrukcjonistów 
do twierdzenia o „śmierci filozofii". D. moŜna zaliczyć do szerszego 
współczesnego nurtu kulturowego, zwanego postmodernizmem; d. stanowi 
niejako teoretyczne zaplecze postmodernizmu. 

denotacja (denotat) - zakres nazwy; zbiór przedmiotów oznaczanych przez daną 
nazwę (przy określonym jej znaczeniu); zbiór desygnatów danej nazwy; 
dyskutuje się, czy do tego zbioru naleŜą wszystkie desygnaty (istniejące i tylko 
moŜliwe; istniejące aktualnie, w przeszłości i w przyszłości) czy tylko desygnaty 
istniejące (aktualnie). Niektórzy rozszerzają pojęcie d., traktując ją jako 
przedmiot (czy zbiór przedmiotów) odpowiedniego typu, do którego odnosi się 
wyraŜenie określonej kategorii składniowej. 

deontologia - nauka (dział etyki) o powinnościach, teoria norm i obowiązków. 
Niektórzy przeciwstawiają sobie etykę deontologiczną (akcentującą obowiązki) i 
etykę aksjologiczną (akcentującą wartości), a takŜe etykę opisową (wskazującą na 
faktycznie uznawane w danej grupie obowiązki, wartości i zachowania). 
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deontonomizm (deontologizm) - stanowisko etyczne, wedle którego czyn jest 
moralnie dobry wtedy i tylko wtedy, gdy realizuje nakaz odpowiedniego 
autorytetu zewnętrznego (d. heteronomiczny) lub wewnętrznego (d. 
autonomiczny) wobec podmiotu czynu. 

deskrypcja - odmiana nazwy: nazwa opisowo wskazująca (w sposób określony 
lub nie) na jeden przedmiot. D. określona (w języku angielskim: wyraŜenie w 
liczbie pojedynczej poprzedzone przedimkiem określonym the) jest nazwą (róŜną 
od imienia własnego) podającą cechę, którą moŜe posiadać tylko jeden przedmiot, 
i mającą co najwyŜej jeden desygnat (np. „największa rzeka przepływająca przez 
Lublin"). D. nieokreślona (w języku angielskim: wyraŜenie poprzedzone 
przedimkiem nieokreślonym a) odnosi się do jednego przedmiotu, lecz (ze 
względu na to, Ŝe moŜe mieć wiele desygnatów) w taki sposób, Ŝe moŜe nim być 
dowolny element jej zakresu (np. „pewna rzeka przepływająca przez Lublin"). 
Według B. Russella d. jest symbolem niesamodzielnym, uzyskującym znaczenie 
dopiero w kontekście (prawdziwych lub fałszywych) zdań, w których występuje. 
Dzięki temu moŜna posługiwać się deskrypcjami, które nie oznaczają (denotują, 
desygnują) istniejących (realnych, aktualnych) przedmiotów, bez przyjmowania 
tzw. przedmiotów nie istniejących. 

desygnat - przedmiot oznaczany przez daną nazwę (przy danym jej znaczeniu), 
czyli przedmiot, o którym moŜna tę nazwę orzec zgodnie z prawdą. 

determinacja - 1) określenie, określoność, dookreślenie; 2) treść określająca; 3) 
stan wyznaczenia czy uwarunkowania (np. przyczynowego) czegoś przez coś; 4) 
potocznie: zdecydowanie, stanowczość. 

determinizm - 1) determinacja, stan określenia lub wyznaczenia przez coś 
innego; 2) stanowisko głoszące, iŜ przedmioty są nawzajem uwarunkowane (np. 
przyczynowo) według określonych prawidłowości lub Ŝe to, co uprzednie, 
wyznacza z koniecznością to, co następne, późniejsze (np. kaŜde zdarzenie jest 
nieuchronnym skutkiem działania jakiejś przyczyny). Występują rozmaite 
sformułowania d. (zaleŜne takŜe od przyjętej koncepcji przyczynowości) oraz 
Ŝywe na jego temat dyskusje, zwłaszcza w związku z sytuacją teoretyczną w 
mechanice kwantowej. W pewnych sformułowaniach czy odmianach d. głosi się, 
Ŝe to, co przyszłe, jest z góry określone przez to, co przeszłe lub teraźniejsze 
(przyszłość jest juŜ teraz niejako gotowa, zamknięta i czeka na swe ujawnienie). 
Niektórzy wyciągają z tego wniosek, Ŝe nie ma istotnej róŜnicy między 
przyszłością, teraźniejszością i przeszłością oraz Ŝe wszystko dzieje się (trwa) 
równocześnie (perma-nentyzm). 

dialektyka - 1) w staroŜytności: sztuka dyskutowania, przekonywania, metoda 
rozumowania, później często tyle, co logika; 2) nowe znaczenie d. nadali G. W. F. 
Hegel i marksiści, przeciwstawiając ją metafizyce. W tym kręgu myślowym d. 
nazywa się: a) rozwój rzeczywistości (ducha lub przyrody), przebiegający według 
charakterystycznych prawidłowości; b) teorię rzeczywistości jako całości złoŜonej 
z wzajemnie powiązanych i uwarunkowanych części (przedmiotów), podlegającej 
ciągłym zmianom, które skokowo wyłaniają nowe postacie bytu; motorem i racją 
samorzutnego ruchu rzeczywistości jest walka przeciwieństw (antagonizm sił), a 
kaŜdy poszczególny przedmiot oraz cała rzeczywistość stanowią jedność 
przeciwieństw; c) metodę badania rzeczywistości w jej dynamice, w całokształcie 
jej powiązań i uwarunkowań, ujmującą jej ciągły ruch oraz ukryte nieraz sprze-
czności czy przeciwieństwa. 
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dialogu filozofia (filozofia dialogu) - inaczej: filozofia spotkania, „ty", drugiego, 
dramatu, dialogika, dialogizm; jeden ze współczesnych kierunków filozoficznych, 
zbliŜony częściowo do fenomenologii, egzystencjalizmu i filozofii Ŝycia, będący 
m.in. próbą przezwycięŜenia problemu solipsyzmu występującego w późnej 
filozofii E. Husserla oraz filozoficzną interpretacją niektórych wątków judaizmu. 
Według d. f. podstawową relacją egzystencjalną (angaŜującą Ŝyciowo), 
aksjologiczną, poznawczą i bytową (niejako tworzącą człowieka jako osobę) jest 
relacja „ja"—„ty" (a nie np.: podmiot-przedmiot). Dialogiś-ci (m.in. M. Buber, F. 
Rosenzweig, E. Levinas, ks. J. Tischner) dokonują opisów róŜnorakich 
przejawów tej relacji. 

dobro - w tomistycznej teorii bytu: to, co zgodne z naturą bytu, lub to, ku czemu 
dany byt (w szczególności: osobowy) zmierza, do czego dąŜy, czego poŜąda. D. 
jest transcendentalną właściwością bytu, tzn. kaŜdy byt jest dobry, poniewaŜ jako 
byt: a) jest warunkiem koniecznym wszelkiego dąŜenia; b) nadaje się do tego, by 
być przedmiotem (celem) dąŜenia; c) ma rację swego istnienia i swych 
kwalifikacji ostatecznie w bycie absolutnym (w tym, Ŝe jest „chciany", 
„poŜądany" przez absolut). Transcendentalnemu pojęciu d. odpowiada 
metafizyczna zasada celowości. W tradycji scholastycznej rozróŜniano: d. 
godziwe (poŜądane ze względu na nie samo), d. przyjemne (ze względu na 
delektowanie się nim i aktem poŜądania), d. uŜyteczne (ze względu na 
moŜliwość osiągnięcia poprzez nie innego dobra). Znajduje się wiele innych 
koncepcji d. (np. d. jako udzielanie się, „rozlewanie się" bytu; d. jako swoista, 
niedefiniowalna prosta jakość). Na odrębną uwagę zasługuje problematyka d. 
moralnego. 

dogmatyzm - 1) postawa bezkrytycznego przyjmowania i głoszenia pewnych 
twierdzeń lub zasad, nawet jeśli nie są one dostatecznie uzasadnione; 2) 
teoriopoznawcze stanowisko w sprawie poznawalności prawdy, głoszące, Ŝe 
(przynajmniej niekiedy) poznajemy prawdziwie lub moŜemy wykazać, Ŝe 
poznajemy prawdziwie; d. w tym sensie moŜe być krytyczny (odpowiednio 
uzasadniony) lub bezkrytyczny. 

doktryna - głoszony przez kogoś lub jakąś instytucję uporządkowany całokształt 
twierdzeń (takŜe np. norm) na dany temat; nauka, system, teoria itd. 

doskonałość - 1) w tomistycznej teorii bytu: pełna realizacja (aktualizacja, 
spełnienie) natury bytu (zwłaszcza ludzkiego) w jakimś jej aspekcie lub w całości; 
osiągnięcie (posiadanie) najwyŜszych dostępnych wartości, pełni dobra; 
szczęście; 2) pełna umiejętność czynienia czegoś, całkowite wyćwiczenie się w 
czymś; cnota w najwyŜszym stopniu. 

doświadczenie - 1) w węŜszym sensie: spostrzeŜenie zewnętrzne i wewnętrzne; 
2) w szerszym sensie: bezpośredni (czyli bez obecności pośredników czy znaków 
nieprzezroczystych, bez odniesienia się do uprzednich aktów poznawczych, bez 
zniekształcania czasoprzestrzennej charakterystyki ujmowanego przedmiotu oraz 
jednofazowo, „za jednym zamachem" uchwytujący przedmiot) i naoczny 
(oglądowy) - choć niekoniecznie tylko zmysłowy - kontakt poznawczy z jakimś 
przedmiotem czy sytuacją przedmiotową. 

dowodzenie - rozumowanie polegające na wykazywaniu prawdziwości danego 
zdania (jeszcze nie uznanego za prawdziwe) poprzez wyszukiwanie zdań (juŜ 
uznanych za prawdziwe), z których to zdanie wynika logicznie. W ujęciu J. 
Łukasiewicza d. jest odmianą rozumowania redukcyjnego, a według T. 
CzeŜowskiego d. jest odmianą rozumowania dedukcyjnego: dedukcja 
regresywna. Szczególną postacią d. jest d. nie wprost 
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(apagogiczne), w którym wśród konsekwencji zaprzeczenia zdania dowodzonego 
znajduje się zdania sprzeczne lub fałszywe. 

dowód - ciąg powiązanych logicznie (związkami wynikania) zdań, którego 
ostatnim członem jest zdanie dowodzone. Pierwsze zdania tego ciągu stanowią 
załoŜenia (lub aksjomaty), a kaŜde następne zdanie jest uzyskiwane z poprzednich 
np. poprzez ich przekształcanie za pomocą przyjętych reguł. 

dualizm - 1) w teorii bytu: odmiana pluralizmu, uznająca istnienie dwu 
zasadniczych typów bytu (np. materii i ducha); 2) w teorii człowieka: 
stanowisko, według którego człowiek jest (przypadłościową) jednością dwu 
róŜnych substancji: ciała i duszy (np. kartezjański dualizm psychofizyczny w 
przeciwieństwie do stanowiska arystotelesow-skiego, głoszącego substancjalną 
jedność psychofizyczną). 

duch - 1) dusza ludzka; 2) wyŜsza warstwa bytu ludzkiego, niekiedy: duszy lub 
psychiki; 3) byt niecielesny; 4) w filozofii G. W. F. Hegla: rozwijający się 
(bytowo i auto-poznawczo) absolut, objawiający się (manifestujący się) w 
stawaniu się rzeczywistości (którą w ścisłym sensie stanowi): od ruchu czystej 
myśli (pojęcia, idei) poprzez dzieje przyrody, a uzyskujący swój pełny wyraz w 
Ŝyciu istot świadomych (d. subiektywny), prawie, moralności i instytucjach 
społecznych (d. obiektywny) oraz osiągający swą kulminację (ostateczną jedność 
i samowiedzę) w sztuce, religii i filozofii (d. absolutny); 5) w tradycji filozofii i 
humanistyki poheglowskiej: sfera kultury (treści kulturowych, humanistycznych) 
jako obiektywna, nie zrelatywizowana do działania jednostek ludzkich i 
autonomiczna (rządząca się własnymi prawami) dziedzina; 6) potocznie: zjawa, 
byt o (domniemanych) właściwościach magicznych. 

duchowy - 1) psychiczny; 2) umysłowy: intelektualny (rozumowy) lub 
wolitywny; 3) pozbawiony cielesności, niematerialny; 4) myślowy, kulturowy, 
humanistyczny. 

dusza - róŜnie określany podstawowy element struktury bytowej człowieka, a 
nawet (wedle staroŜytnych) wszelkiej istoty Ŝywej. Według jednych koncepcji d. 
to podstawa (podmiot, zasada, siedlisko) Ŝycia i wszystkich czynności 
Ŝyciowych, a według innych - tylko czynności świadomych (niektórzy wyłączają 
z nich czynności tzw. czysto duchowe, jako przynaleŜne do ducha, pojętego jako 
róŜny od d. lub wyŜsza część d.). W dziejach filozofii zastanawiano się 
wielokrotnie nad stosunkiem duszy do ciała, np.: odrębne, choć powiązane (jak?) 
ze sobą substancje, czy składniki jednej substancji (d. jako forma organizująca 
ciało oŜywione)? 

dyrektywa - nakaz, reguła, norma, wytyczna, przepis. 

dyscyplina - 1) gałąź wiedzy (nauki); 2) przedmiot uczenia się lub nauczania. 

dyskurs - poznanie czegoś etapami, poprzez ujęcie poszczególnych jego części, 
relacji między nimi i zebranie w pewną całość. KaŜdemu d. musi towarzyszyć 
intuicja (np. jako jego zwieńczenie); według niektórych d. to sekwencja (układ) 
co najmniej kilku aktów intuicji. Przykładem d. jest rozumowanie. Niekiedy d. to 
(zdaniowa lub wielozdaniowa) wypowiedź, będąca wyrazem czyjejś rozwijającej 
się myśli, niekiedy: dyskusja, rozmowa. Czasami „d." oznacza teŜ po prostu język, 
mowę (układ wypowiedzi). 
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efektywność - moment bytowy charakteryzujący coś przeciwstawnego temu, co 
pozorne, nje istniejące, jeszcze nie wytworzone, nieskutkujące itp; rzetelność, 
pełność (wypełnienie), skutkotwórczość, realizowalność. 

egzystencja - istnienie. Egzystencjaliści uŜywają terminu e. w odniesieniu do 
istnienia ludzkiego. 

egzystencjalizm - 1) w teorii bytu: stanowisko akcentujące podstawową rolę 
istnienia w bycie (łączy się często z zaznaczeniem swoistości poznawania 
istnienia); 2) współczesny kierunek i styl filozofii (silnie związany m.in. ze 
współczesną literaturą), reprezentowany przede wszystkim przez M. Heideggera i 
J. P. Sartre'a, koncentrujący swoje zainteresowania na opisach sytuacji 
konkretnego człowieka w świecie (u Heideggera: Dasein). E. to przede 
wszystkim pewnego typu fenomenologia sytuacji i postaw Ŝyciowych, szukająca 
w oglądzie tzw. sytuacji granicznych (np. śmierci) autentycznej, nieza-kłamanej 
wiedzy o ludzkim bycie, negatywnie nastawiona wobec filozofii wielkich syste-
mów. Niektórzy odróŜniają e. ateistyczny (np. Sartre) i teistyczny (G. Marcel). 
Niektórzy autorzy wymykają się temu podziałowi: Heidegger - krytyk 
tradycyjnej onto-teologii i głosiciel „ucieczki bogów" - w późnej fazie 
twórczości przyjął postawę oczekiwania na bliŜej nieokreślonego Boga czy boga 
(ein Gott): na jego ratunek lub nieobecność (a interpretując poezję F. Hólderlina, 
zwrócił uwagę na sakralny wątek „wiekuistego Serca"); natomiast inny niemiecki 
egzystencjalista, K. Jaspers, zamiast wiary religijnej i zamiast ateizmu, 
proponował wiarę filozoficzną, opartą na swoistym doświadczeniu 
Transcendencji poprzez jej „szyfry", a zwłaszcza poprzez tzw. sytuacje graniczne 
(takie jak śmierć, cierpienie i miłość). Przez e. moŜna teŜ rozumieć pojawiający 
się w całych dziejach kultury prąd myślowy czy nurt filozoficzny, koncentrujący 
swą uwagę wyłącznie na tragicznych aspektach kondycji ludzkiej. 

egzystencjalistyczny - związany z egzystencjalizmem. 

egzystencjalny - 1) związany z istnieniem, bytowy; 2) związany z istnieniem 
ludzkim; 3) Ŝyciowo doniosły, związany z sensem Ŝycia, osobiście waŜny. W 
filozofii M. Heideggera odróŜnia się rozumienie egzystencyjne (existenziell) od 
rozumienia egzystencjalnego (existenzial): pierwsze jest osobistym (dokonanym 
poprzez samo Ŝycie - egzystowanie) rozumieniem siebie samego - „własnej 
moŜliwości bycia lub niebycia samym sobą"; drugie jest bardziej teoretyczną 
analizą struktury ludzkiej egzystencji. Strukturę tę określa się poprzez tzw. 
egzystencjaly czy egzystencjalia (Existenzialien), czyli „charaktery bycia 
jestestwa {Daseiny - bytu, „którym zawsze sami jesteśmy" i któremu „przysługuje 
wieloraki prymat wobec wszelkiego innego bytu". Przykładem egzystencjaliów 
(jakby cech charakterystycznych Ŝycia ludzkiego) jest bycie-w-świecie i bycie-
ku-śmierci. 

ejdetyczny - odnoszący się do tego, co istotne. Według fenomenologów istnieje 
ogląd e. (Wesenschau), będący bezpośrednim, naocznym (oglądowym) ujęciem 
poznawczym tego, co istotne. Zdaniem R. Ingardena w ujęciach ejdetycznych 
dane są zawartości idei, których ostatecznymi konkretyzacjami (realizacjami) są 
faktycznie istniejące przedmioty indywidualne. Ogląd e. informuje o tym, co 
czysto moŜliwe. 

ejdetyka - fenomenologiczna nauka o zawartościach idei („ejdosów") lub o tym, 
co istotne w samych przedmiotach indywidualnych. 
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ejdos - początkowo: to, co widoczne, kształt, postać; istota, idea, forma 
gatunkowa; według (m.in.) Platona i fenomenologów: przedmiot ogólny, 
któremu odpowiadają przedmioty indywidualne. 

eksperyment - obserwacja zjawiska celowo wywołanego przez obserwatora w 
sytuacji zaplanowanej. Wśród odmian e. znajdują się m.in.: e. diagnostyczny 
(stanowiący podstawę do odpowiedniego zaklasyfikowania danego przedmiotu), 
e. krzyŜowy (experimentum crucis; rozstrzygający o wyborze jednego z dwóch 
konkurencyjnych rozwiązań określonego problemu), e. myślowy (polegający na 
pojęciowym lub wyobraŜeniowym przedstawieniu i analizie pewnej moŜliwej lub 
fikcyjnej sytuacji). 

eksplanacja -* wyjaśnianie. 

eksplikacja - czynienie czegoś jasnym, zrozumiałym (np. precyzowanie zakresu 
lub treści nazwy czy pojęcia); tłumaczenie, ujaśnianie; wyjaśnianie. 

ekstensja —> zakres. 

ekstensjonalność - własność złoŜonych wyraŜeń językowych, których zakres 
(lub wartość logiczna) zaleŜy wyłącznie od zakresu (wartości logicznej) ich 
wyraŜeń składowych. 

ekstensjonalny - mający własność ekstensjonalności lub tworzący wyraŜenia 
ekstensjo-nalne, lub zawierający wyłącznie wyraŜenia ekstensjonalne. 

eksternalizm - stanowisko w teorii poznania (a niekiedy nawet sam sposób jej 
uprawiania), według którego uzasadnianie przekonań (sądów, zdań, teorii itp.) 
nie musi odwoływać się do przeŜyć świadomych podmiotu, który Ŝywi (ma) te 
przekonania, lub uzasadnienie sprowadza się do czynników zewnętrznych 
względem podmiotu poznającego. Uznanie jakiejś teorii za przykład e. zaleŜy od 
sprecyzowania, na czym polegają zewnętrzne czynniki w uzasadnianiu. W 
róŜnych odmianach e. przekonanie jest uzasadnione, gdy: jest prawdziwe; jest 
prawdopodobne (probabilizm); jest rezultatem rzetelnego (tzn. np. 
prowadzącego zwykle lub dość często do prawdziwych przekonań) procesu 
poznawczego (reliabilizm); jego przyczyną jest prawdziwość tego przekonania 
lub stan rzeczy, który ono stwierdza (kauzalizm). Przeciwieństwem e. jest 
internalizm. RozróŜnienie: e. - internalizm jest popularne w filozofii 
analitycznej od czasu publikacji A. Goldmana i L. Bonjoura (1980). W filozofii 
języka e. to stanowisko, według którego znaczenie wyraŜeń językowych jest 
wyznaczone przez odpowiednie przedmioty pozajęzy-kowe (otoczenie), a nie np. 
przez stany mentalne uŜytkownika tych wyraŜeń. 

ekstrapolacja - rozszerzenie obowiązywalności danego twierdzenia, 
dotyczącego przypadków znanych (przebadanych), na przypadki jeszcze nie 
znane (nie przebadane). 

ekstraspekcja - spostrzeŜenie zewnętrzne, a szczególnie: zmysłowa obserwacja 
zewnętrznych objawów zachowania czegoś. 

eksterioryzacja - uzewnętrznienie, wychodzenie z (przekraczanie) siebie. 

ekwiwokacja - aktualna wieloznaczność; błąd logiczno-językowy, polegający na 
uŜyciu w danym układzie zdań (np. rozumowaniu) tego samego wyraŜenia 
(potencjalnie) wielo- 
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znacznego w róŜnych znaczeniach bez zaznaczenia (wprost lub poprzez kontekst) 
zmiany znaczenia, lub w jednym znaczeniu bez określenia, o które znaczenie chodzi. 

element - 1) coś wchodzącego w uposaŜenie jakiegoś przedmiotu, 
współstanowiącego ten przedmiot; 2) składnik (część) jakiejś całości; 3) e. zbioru - 
przedmiot naleŜący do danego zbioru, np. egzemplarz jakiegoś gatunku lub gatunek 
podległy jakiemuś rodzajowi (zbiór zbiorów). 

emanacja - 1) czynność wydzielania (z siebie), promieniowania, wyłaniania, 
wytwarzania; 2) skutek tej czynności, to, co wydzielone (emanat). Według 
emanentyzmu (ema-nacjonizmu) rzeczywistość ma charakter ewolucyjny 
(przynajmniej w pewnej fazie swego istnienia), a absolut pełni rolę przyczyny 
materialnej świata. W tym ujęciu wszelki byt moŜna potraktować ostatecznie jako 
konieczny wypływ absolutu, powstały przez oddzielenie się od absolutu i 
przekształcenie. 

emergentyzm - koncepcja metafizyczna, według której rzeczywistość rozwija się 
poprzez nagłe pojawianie się (emergencja) coraz to nowych, nieprzewidywalnych i 
wyŜszych od poprzednich, jakości, postaci bytu. 

eminentnie - 1) w sposób doskonały, efektywny; 2) w przyczynie. 

eminentny - 1) doskonały, efektywny, najwyŜszy; 2) sposób istnienia czegoś nie w 
sobie (ani w zawartości odpowiedniego pojęcia), lecz w swej przyczynie (podstawie), 
posiadającej odpowiednią moc bytową sprawstwa. 

emotywizm - stanowisko metaetyczne, według którego normy i oceny moralne nie     
I stwierdzają obiektywnej wartości czynów, lecz tylko wyraŜają czyjąś wobec tych 
czynów postawę emocjonalną (np. „zabójstwo jest moralnie złe" znaczy „zabójstwo 
wywołuje w wielu ludziach przykre reakcje, np. obrzydzenie"). 

empiriokrytycyzm - kierunek filozoficzny występujący w ramach tzw. drugiego 
pozytywizmu. 

empiryzm - 1) e. teoriopoznawczy to tyle, co aposterioryzm; 2) e. psychologiczny 
(genetyczny) - stanowisko (w sprawie sposobu powstawania ludzkiej wiedzy), które 
-w opozycji do natywizmu (racjonalizmu genetycznego) - głosi, Ŝe wiedza pochodzi 
z doświadczenia, poznanie rozpoczyna się wraz z doświadczeniem (według 
scholastycznej zasady: nic nie ma w intelekcie, czego by wcześniej nie było w 
zmysłach); 3) e. metodologiczny - stanowisko (w sprawie metody uzyskiwania 
rzetelnego poznania), które za właściwą metodę zdobycia prawdziwej wiedzy uznaje 
odpowiedni typ doświadczenia i w odwołaniu do niego nakazuje uzasadniać wszelkie 
zdania. E. m. (w niektórych sformułowaniach) sprowadza metodę postępowania 
naukowego do gromadzenia rezultatów doświadczenia (i ich uogólniania). 

entymemat - wnisokowanie, w którym jedna z przesłanek jest milcząco przyjęta 
(domyślna), nie wyraŜona słownie. 

epifenomenalizm - stanowisko w sprawie stosunku sfery psychicznej do fizycznej: 
zjawiska psychiczne są tylko ubocznymi produktami (epifenomenami) procesów 
fizjologicznych i nie są członami oddziaływań przyczynowych. 
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epistemologia - 1) teoria poznania; 2) teoria poznania naukowego. 

epoche - powstrzymanie się (zawieszenie) od wydawania sądów pewnego rodzaju. 
Wprowadzona przez E. Husserla e. (redukcja) fenomenologiczna polega m.in. 
na „wzięciu w nawias" (niebraniu pod uwagę) przede wszystkim spontanicznego 
przeświadczenia o realnym istnieniu świata (tzw. tezy naturalnego nastawienia); w 
wyniku e. tego, co transcendentne, nie traktuje się jako istniejące, lecz jako korelat 
(odpowiednik) aktów świadomościowych. Wśród fenomenologów trwa dyskusja, 
czy e. fenomenologiczna jest warunkiem (koniecznym?), czy rezultatem badań 
nad tzw. czystą świadomością. 

erotetyczna logika - logika pytań (zdań pytajnych). 

erystyka - sztuka prowadzenia sporów słownych; technika (obejmująca zespół tzw. 
argumentów erystycznych) przekonywania dyskutanta lub audytorium o 
prawdziwości głoszonych twierdzeń czy słuszności zalecanego postępowania bez 
względu na ich rzeczywistą wartość. 

eschatologia - dział religii i teologii rozwaŜający sprawy ostateczne (śmierć, 
koniec świata, Sąd BoŜy). 

esencjalizm - 1) w krytycznym ujęciu tomistów egzystencjalnych (np. E. Gilson, 
M. A. Krąpiec): stanowiska i doktryny filozoficzne pomniejszające rolę istnienia 
w bycie (lub ujmujące istnienie na sposób istoty) i akcentujące przede wszystkim 
lub wyłącznie istotę (treść, formę) bytu; 2) w krytycznym ujęciu egzystencjalistów 
(np. J. P. Sartre): wielkie racjonalistyczne systemy filozoficzne, ujmujące 
człowieka nie jako egzystencję, lecz stałą zdeterminowaną naturę; 3) w 
krytycznym ujęciu np. K. R. Poppera: stanowisko metodologiczne (przypisywane 
m.in. Platonowi, Arystotelesowi i scholastykom), według którego „zadaniem 
czystej wiedzy jest odkrywanie ukrytej natury, formy czy istoty rzeczy" za 
pomocą definicji klasycznej; niektórzy analitycy nazywają esencjalistami tych, 
którzy odróŜniają konieczne i przypadkowe cechy przedmiotów; 4) 
antynominalizm; koncepcje filozoficzne związane ze skrajnym realizmem 
pojęciowym (np. fenomenologów) lub niektórymi wersjami umiarkowanego 
realizmu pojęciowego (niekiedy teŜ: konceptualizmu). 

estetyczny - 1) związany z estetyką jako teorią piękna (lub poznania 
zmysłowego); 2) piękny, odznaczający się jakąś wartością estetyczną (lub 
artystyczną); 3) zmysłowy. 

estetyka - 1) początkowo: nauka o tym, co odczuwane zmysłowo (np. o 
wraŜeniach zmysłowych), o poznaniu zmysłowym (dział teorii poznania); 2) 
obecnie: nauka o pięknie (lub jakimś jego odpowiedniku), o tym, co piękne, oraz 
ujmowaniu i ocenianiu czegoś w aspekcie piękna (lub wartości pokrewnych). 
Szeroko pojęta e. obejmuje teorię wartości estetycznych (i związanych z nimi 
wartości artystycznych), teorię dzieł sztuki, teorię przeŜycia estetycznego (wraz 
ze związaną z nim oceną estetyczną) oraz teorię procesu twórczego. 

etiologia (aitiologia) - nauka (dział metafizyki) o przyczynach bytu (istnieje teŜ 
np. e. medyczna, badająca wykrywalne empirycznie przyczyny zjawisk 
chorobowych). 

etologia - 1) niekiedy: etyka opisowa; zespół opisowych (a nie normatywnych) 
nauk (szczegółowych) o moralności, przedstawiających faktycznie Ŝywione 
przekonania oraz 
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spełniane zachowania moralne róŜnych jednostek lub grup społecznych (często z 
uwzględnieniem aspektu dziejowego); do e. zalicza się historię moralności, 
socjologię moralności, psychologię moralności itd.; 2) nauka o zachowaniach 
zwierząt (niektórzy autorzy koncentrują się na tych zachowaniach, które 
tradycyjnie uchodzą za typowo ludzkie). 

etos - obyczaj; uznawana hierarchia wartości, sposób postępowania, zespół norm i 
zwyczajów charakterystycznych dla określonej grupy czy jednostki (np. e. 
rycerski). 

etyczny - 1) związany z etyką (jako teorią moralności); 2) niepoprawnie: 
związany z moralnością (przedmiotem etyki) lub moralnie dobry (ewentualnie: 
dopuszczalny). 

etyka - filozofia moralności; teoria wartości (zwłaszcza dobra i zła) i powinności 
moralnych (moralnej) oraz postępowania moralnego; nauka filozoficzna, 
zajmująca się m.in. ocenami i normami dotyczącymi postępowania ludzkiego 
(przede wszystkim w aspekcie dobra i zła moralnego). Klasycznie pojmowana e. 
określa istotę moralności i szuka jej ostatecznych racji, a takŜe dąŜy do 
sformułowania (ze względu na naturę i wyznaczony przez nią ostateczny cel 
człowieka) zasadniczych norm moralnych; rozwaŜa warunki postępowania 
moralnego i podlegania powinnościom, ocenom czy normom moralnym (oraz 
sposób ich poznawania). E. w zasadzie buduje się bądź w odwołaniu do pojęcia 
natury ludzkiej lub szczęścia, bądź w odwołaniu do pojęcia powinności (normy) 
lub wartości. W ujęciu T. Kotarbińskiego e. w sensie szerokim to zespół trzech 
dyscyplin: e. w sensie węŜszym (teoria Ŝycia zacnego, godziwego), felicytologia 
i prakseologia. Od e. naleŜy odróŜnić róŜne (opisowe) nauki szczegółowe o 
moralności (np. psychologię moralności), czyli etologię (choć niektórzy 
sprowadzają e. do etologii); mogą one być traktowane jako nauki pomocnicze e. 
filozoficznej. 

eudajmonizm - stanowisko etyczne, wedle którego czyn jest moralnie dobry 
wtedy i tylko wtedy, gdy prowadzi człowieka spełniającego ten czyn do szczęścia. 
W zaleŜności od tego, jak pojmie się szczęście, moŜna mówić o róŜnych 
odmianach e. 

ewentyzm - w teorii bytu: stanowisko, wedle którego podstawowymi 
składnikami świata są nie rzeczy (substancje, przedmioty trwające w czasie), lecz 
zdarzenia (którym przysługuje co najwyŜej bardzo krótkie czasowe trwanie). 

ewolucjonizm - w teorii bytu lub filozofii przyrody: 1) stanowisko głoszące 
(jakoś ukierunkowany) rozwój całej rzeczywistości lub jakiejś jej części; 
aktualna faza tego rozwoju znajduje wyjaśnienie przez odniesienie do faz 
poprzednich; 2) stanowisko głoszące, Ŝe byt zmienia się w ten sposób, iŜ w trakcie 
zmiany powstają ciągle nowe (doskonalsze) jego odmiany; ostateczną racją 
rozwoju jest sam zmieniający się byt (czy ogół bytów), wciąŜ wytwarzający z 
siebie to, czego sam (ani aktualnie, ani - niekiedy nawet - wirtualnie) nie posiada. 
Tak rozumiany e. moŜe pozostawać w konflikcie z zasadą racji dostatecznej. W 
naukach szczegółowych formułowano róŜne odmiany e. (np. e. biologiczny); 
zachodziły rozmaite powiązania i oddziaływania między przyrodoznawczymi a 
filozoficznymi doktrynami ewolucjonistycznymi. Do dziś trwa spór między e. a 
kreacjoniz-mem (w ich skrajnych wersjach), choć zasadniczo między 
odpowiednio sformułowanymi teoriami ewolucji i teoriami stworzenia nie ma 
sprzeczności (e. teistyczny). 

fakt - 1) w sensie egzystencjalnym: to, co jest lub było (realnie lub w jakikolwiek 
inny sposób);  2) w  sensie ontologicznym (metafizycznym):  a) (przypadkowe)  
zdarzenie; 
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b) stan rzeczy; 3) w sensie poznawczym: to, co jest (lub było) dane (zasadniczo: 
w doświadczeniu dowolnego typu); to, co stwierdzone (uznane za prawdziwe); 4) 
w sensie praktycznym: to, co uczynione, spełnione, wykonane, dokonane. 

faktyczny - 1) istniejący; 2) rzeczywisty, istniejący realnie; 3) obiektywny, a nie 
pozorny (zmyślony); 4) stwierdzony, uznany, poznany; 5) uczyniony, 
zrealizowany, wykonany. 

falsyfikacja - wykazywanie fałszywości zdania lub teorii przez ukazanie 
niezgodności tego zdania lub teorii (czy ich konsekwencji) z przyjętymi zdaniami 
obserwacyjnymi. W teorii nauki (m. in pod wpływem K. R. Poppera) za 
wartościowszą procedurę episte-miczną uwaŜa się f., a nie weryfikację; 
podatność na tę pierwszą (falsyfikowalność -obalalność, dawniej: wywrotność) 
traktuje się nierzadko jako znamię empiryczności i naukowości zdania. 

fałsz - niezgodność treści zdania (sądu) z tym, do czego się ono odnosi; w 
klasycznej (dwuwartościowej) logice zdań: jedna z dwu wartości logicznych. 

felicytologia - teoria Ŝycia szczęśliwego, przez niektórych (M. Ossowska, T. 
Kotarbiński) wyróŜniana jako odrębny dział etyki (w szerokim sensie). 

feministyczna filozofia (feministyczna epistemologia) - ruch intelektualny 
(rozwijający się współcześnie w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej), 
postulujący rewizję zastanej - zgodnej np. ze standardami empirystyczno-
pozytywistycznymi - wiedzy (a takŜe innych działów kultury); według f. f. 
dotychczasowa wiedza (kultura) jest tylko pozornie obiektywna i aksjologicznie 
neutralna, gdyŜ w gruncie rzeczy preferuje (zniekształcający rzeczywistość) 
męski punkt widzenia (postawa dominacji) i dyskryminuje inne (głównie 
kobiece) ujęcia. 

fenomen - 1) to, co się zjawia; to, co bezpośrednio i naocznie dane (zwłaszcza w 
spostrzeŜeniu zmysłowym zewnętrznym); 2) inaczej: zjawisko; w 
przeciwieństwie do rzeczy samej (w sobie), jej zewnętrzny lub pozorny przejaw; 
to, co ujęte przez podmiot poznający nie jako takie, jakie jest samo w sobie, lecz 
jakie się w określonych warunkach wydaje lub jakie jest przez podmiot (co 
najmniej częściowo) (współ)ukształtowane, (współ)skonstruowane. 

fenomenalizm - stanowisko teoriopoznawcze (charakterystyczne np. dla 
kantyzmu), według którego poznajemy tylko (co najmniej częściowo zaleŜne od 
podmiotu poznającego) zjawiska (fenomeny), a nie rzeczy same w sobie. 

fenomenizm - stanowisko Ch. Renouviera, według którego istnieją tylko 
zjawiska, posiadające dwa aspekty: subiektywny (kaŜde zjawisko jest dane w 
czyimś doświadczeniu) i obiektywny (doświadczenie to jest zawsze 
doświadczeniem czegoś). 

fenomenologia - 1) jeden z głównych nurtów współczesnej filozofii, szkoła 
zainicjowana przez E. Husserla, charakteryzująca się przede wszystkim swoistą 
koncepcją filozofii i jej metody (wyraŜoną m.in. w haśle: „Z powrotem do rzeczy 
samych!", czyli postulacie odwoływania się we wszelkim poznaniu do róŜnych 
odmian doświadczenia) oraz uznawaniem istnienia bytu idealnego. Do 
najwybitniejszych fenomenologów naleŜą m.in.: M. Scheler, A. Pfander, R. 
Ingarden, H. Conrad-Martius; w bliskich związkach z f. pozostawali: N. 
Hartmann i M. Heidegger. 2) Według E. Husserla: podstawowa nauka 
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filozoficzna („pierwsza filozofia"), zajmująca się ustaleniem tego, co i jak jest 
dane. RozróŜnia się m.in. ogląd fenomenologiczny (naoczne ujęcie poznawcze 
tego, co bezpośrednio dane) i opis fenomenologi czny (dokładny, ateoretyczny 
opis tego, co bezpośrednio dane). U Husserla f. przyjmuje charakter ejdetyczny 
(nastawienie na istotę tego, co dane, lub zawartość odpowiedniej idei) i 
transcendentalny (traktowanie tego, co dane, nie jako bytu, lecz tego, co przez 
świadomość ujmowane). Husserl pozostawił m.in. wzorcowe opisy 
fenomenologiczne róŜnych postaci świadomości (i tego, co w nich bezpośrednio 
dane). 

fenomenologiczny - 1) związany ze szkołą fenomenologów; 2) związany z 
fenomenologią jako nauką zajmującą się tym, co i jak dane; 3) ujmujący 
(poznawczo) to, co bezpośrednio dane, dokładnie tak jak dane; odnoszący się do 
tego, co dane, lub do sposobu, w jaki coś jest dane; związany z bezpośrednim 
ujęciem („zobaczeniem") czegoś. 

fideizm - stanowisko głoszące poznawalność podstawowych prawd 
światopoglądowych (lub filozoficznych) wyłącznie za pomocą wiary religijnej. F. 
w radykalniejszym sformułowaniu postuluje uznawanie twierdzeń 
światopoglądowych (filozoficznych) na podstawie wiary przy braku 
(jakiegokolwiek) jej racjonalnego umotywowania. 

filozofia - pewien typ poznania (wiedzy) i dział kultury ludzkiej, rozmaicie w 
dziejach pojmowany i oceniany. Główne koncepcje f.: 1) klasyczna koncepcja f. 
- f. jest odrębną (autonomiczną, niezaleŜną) wiedzą o charakterze racjonalnym, 
szukającą ostatecznych racji i koniecznych uwarunkowań bytu i poznania; tak 
pojęta f. charakteryzuje się własnym przedmiotem, aspektem, celem, metodami i 
problemami; 2) pozytywistyczna koncepcja f. - f. jest wtórnym wobec nauk 
szczegółowych, encyklopedycznym zestawieniem teorii, wysuwanych przez 
poszczególne nauki, w jakąś syntezę (kierowaną najczęściej ideą np. rozwoju czy 
postępu), formułującą pogląd na świat i wiedzę ludzką; tak pojęta f. zbliŜa się do 
teligii lub sztuki; 3) neopozytywistyczna i analityczna (niekiedy lingwistyczna) 
koncepcja f. - f. jest analizą logiczną języka naukowego i potocznego, zajmującą 
się podstawowymi pojęciami, pierwotnymi załoŜeniami, strukturą i rolą wiedzy 
ludzkiej; wszelkie inne filozofowanie jest bądź ryzykowną, notorycznie 
niesprawdzalną lub przedwczesną spekulacją, bądź grą czynników emocjonalno-
wolitywnych, pełniącą funkcje pozapoznawcze, choć moŜe Ŝyciowo interesujące i 
doniosłe; faktyczne realizacje analitycznej koncepcji f. obejmują rozmaity zestaw 
metod i stanowisk (takŜe o charakterze przedmiotowym, niekiedy zbliŜonym do 
f. klasycznie pojętej), które najczęściej łączy postawa racjonalna (i nierzadko 
redukcjonistyczna), dbałość o ścisłość argumentacji, związki z naukami 
szczegółowymi lub logiką; 4) irracjonalizuj ąca (niekiedy egzystencjalna) 
koncepcja f. - f. jest osobiście zorientowanym ujęciem sensu świata i człowieka, 
jest syntetyzującym oglądem całości tego, co jest, i własnego Ŝycia, odwołującym 
się do indywidualnych („autentycznych") przeŜyć wartościujących, nierzadko 
związanych z granicznymi sytuacjami Ŝyciowymi; tak pojęta f. zbliŜa się do 
religii lub sztuki. - Do dyscyplin filozoficznych naleŜą: teoria bytu lub przedmiotu 
(metafizyka lub ontologia), teoria lub krytyka poznania (epistemologia, 
gnozeologia); f. Boga (teologia racjonalna, teodycea) i religii, f. przyrody 
(kosmologia filozoficzna), f. człowieka (antropologia filozoficzna, psychologia 
racjonalna, psychologia opisowa, fenomenologia i ejdetyka świadomości, 
egologia, f. umysłu); teoria wartości (aksjologia), f. społeczeństwa (f. społeczna, 
f. polityki lub polityczna) i prawa, f. kultury, f. moralności (etyka), teoria piękna i 
sztuki (estetyka), f. języka, f. nauki (pominięto m.in. róŜne dyscypliny przyfilo-
zoficzne i metafilozoficzne, w tym: historię filozofii). Istnieją róŜne koncepcje 
podziału i, nazewnictwa jej działów (a takŜe ich związków z naukami 
niefilozoficznymi) oraz 
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uznania któregoś z nich za f. pierwszą (podstawową dyscyplinę filozoficzną, od 
której pozostałe są zaleŜne). Logikę (i jej poszczególne działy) moŜna traktować 
bądź jako autonomiczną dyscyplinę poznawczą, która moŜe stanowić „narzędzie" 
f., bądź jako odrębną dyscyplinę filozoficzną, bądź jako składnik pewnej 
dyscypliny filozoficznej (teorii przedmiotu, teorii poznania, f. języka). Niekiedy 
słowo: f. oznacza nie określoną wyŜej dziedzinę poznania (czy nauki), lecz 
(często jakoś powiązane z nią): mądrość (teoretyczną lub praktyczną), głębsze 
rozwaŜanie lub namysł, teorię lub metodologię czegoś (w tym: jakiejś nauki). - 
Etymologicznie rzecz biorąc, f. to umiłowanie mądrości (gr. filein = miłować, 
sofia = rozumienie się na czymś, biegłość, wiedza, mądrość). Owo umiłowanie 
mądrości moŜna rozumieć trojako: jako niespełnione pragnienie lub niereali-
zowalne dąŜenie do mądrości (Pitagoras: „Ŝaden człowiek nie jest mądry, mądry 
jest tylko bóg"), jako zaŜyłość lub przyjacielskie obcowanie z mądrością 
(filosofos przypomina typowe w staroŜytnej grece złoŜenia, np. filositos - 
miłośnik jedzenia, czyli obŜartuch), jako nieustanna „wędrówka" - wznoszenie 
się do boskiej mądrości i powracanie do ludzkiej niewiedzy (Platon: mit o Erosie, 
który „pośrodku jest pomiędzy mądrością a głupotą"). K. Jaspers wymienia 
następujące źródła f. (motywy nieustannie skłaniające do uprawiania f.): 
zdziwienie (zdumienie), wątpienie, wstrząs - świadomość własnego zagubienia i 
niemocy; naleŜałoby do nich dodać co najmniej potrzebę jasnego rozumienia 
naszych sposobów myślenia o świecie. 

finalizm - stanowisko głoszące zachodzenie celowości. W teorii bytu: uznanie 
zasady przyczynowości celowej i celowości bytu w ogóle (f. metafizyczny). W 
biologii i kosmologii f. przybiera rozmaite odmiany, zaleŜnie od przyjętej 
dziedziny, w której celowość występuje (np. celowości budowy i działania 
organizmów lub całej przyrody), jak i od samego rozumienia „celowości" (ujęcie 
antropomorficzne: celowość jako bycie wytworzonym według zamiaru istoty 
myślącej; ujęcie utylistyczne: jako bycie korzystnym dla czegoś/kogoś; ujęcie 
finistyczne: jako bycie wyznaczonym przez fazę końcową, a nie początkową, 
procesu; ujęcie metafizyczne: jako bycie ukierunkowanym na coś - dobro, 
skutek, funkcję itp.; są jeszcze inne ujęcia). We wszystkich przypadkach f. wiąŜe 
się z tezą o celowym (w jakiś sposób) urządzeniu całego świata (bytu) czy jego 
części. 

finityzm - w kosmologii: stanowisko uznające skończoność (ograniczoność) 
wszechświata w czasie i przestrzeni. F. moŜna teŜ formułować w innych 
dziedzinach, np. w matematyce. 

fizyczny - 1) naturalny, wyznaczony przez naturę; 2) cielesny; 3) dotyczący 
przedmiotu (związany z przedmiotem) fizyki (w przeciwieństwie do: fizykalny - 
odnoszący się do fizyki jako nauki, związany z fizyką). 

fizykalizm - 1) stanowisko metodologiczne (wyraźnie występujące u 
neopozytywistów i w niektórych odmianach współczesnej filozofii analitycznej), 
według którego wzorcową nauką jest fizyka, wobec czego wszystkie nauki realne 
powinny stosować metody i język fizyki (lub metody zbliŜone do metod 
fizykalnych, a język przekładalny na język fizyki). Stanowisko to przechodzi 
niekiedy w (zaangaŜowany ontologicznie) postulat nakazujący opisywać i 
wyjaśniać wszelkie zjawiska wyłącznie w odwołaniu do (wyraŜeń odnoszących 
się tylko do) tego, co fizyczne, oraz unikać przyjmowania w teorii tego, co nie-
fizyczne (sprowadzając je do tego, co fizyczne); w tym kontekście fizyka 
jawiłaby się jako najogólniejsza i najbardziej podstawowa teoria świata. 2) 
Niekiedy: fizycyzm; współczesna odmiana materializmu (naturalizmu); w 
analitycznej filozofii umysłu f. to często (mająca róŜne odmiany) teoria, według 
której stany (zdarzenia) mentalne są iden- 
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tyczne ze stanami mózgu (np. teoria J. A. Fodora, związana takŜe z 
redukcjonizmem, funkcjonalizmem i f. (1)). 

forma - U według (metafizyki) arystotelizmu i tomizmu: określacz treści bytu 
(tego, czym on jest); odróŜnia się f. akcydentalną (określającą zmieniające się 
treści niekonieczne, przypadkowe bytu) i f. substancjalną - wewnątrzbytową 
rację (zasadę) przynaleŜności gatunkowej (i jej poznawalności) danego bytu oraz 
jego działania i trwania, mimo zmian przypadłościowych (i wielości wchodzących 
w jego skład elementów), jako tego samego (niepodzielonego, jednolitego) 
egzemplarza danego gatunku; f. substancjalna iest pierwszym aktem materii bytu 
materialnego (czysta f. konstytuuje byt niematerialny w porządku treściowym); 2) 
według (teorii przedmiotu) K. Twardowskiego: ogół stosunków (relacji), jakie 
zachodzą między przedmiotem (całością) a jego składnikami (częściami) oraz 
między samymi składnikami (częściami) tego przedmiotu; 3) według (ontologii 
formalnej) R. Ingardena: niejakościowy moment czy element bytu; to, w czym 
„stoi" materia (tu: treść, jakościowe uposaŜenie) bytu; to, co stanowi funkcję 
materii w bycie (np. to, Ŝe dana jakość cechuje albo konstytuuje byt). Są teŜ inne 
koncepcje f. (np. według I. Kanta: aprioryczna f. zmysłowości to tkwiący w 
podmiocie poznającym warunek i sposób ujęcia wraŜeń zmysłowych w 
uporządkowane czasoprzestrzennie fenomeny) i znaczenia tego słowa (np. f. 
wyraŜenia językowego to jego typowy kształt, budowa, struktura, z 
pominięciem jego sensu); w logice formalnej: f. (funkcja) zdaniowa/nazwo vva - 
wyraŜenie zawierające zmienne wolne, z którego po podstawieniu za te zmienne 
odpowiednich stałych pozalogicznych lub związaniu tych zmiennych odpowied-
nim operatorem otrzymuje się zdania/nazwy. Niektórzy uŜywają terminu: f. 
zamiennie z „idea", „byt idealny". W języku potocznym „f." oznacza często: 
czynnik porządkujący, harmonizujący; zewnętrzny kształt (wygląd, wyraz); 
schemat, model; strukturę, system, układ (powiązanych elementów); odmianę. 

formalny - 1) związany z formą, wyznaczony przez formę; 2) istotny; 3) 
strukturalny (niekiedy: pomijający konkretną lub jednostkową treść); 4) w dawnej 
terminologii schola-stycznej (takŜe np. u R. Descartes'a): znajdujący się w sobie 
(w rzeczy); istnienie formalne to istnienie realne. Zwrot „wziąć formalnie" znaczy 
tu najczęściej „wziąć dosłownie, w podstawowym sensie". 

fundamentalizm - 1) potocznie: postawa Ŝyciowa lub sposób myślenia 
polegające na przyjęciu pewnych zasad (traktowanych jako jedyne, niezmienne i 
nieobalalne) oraz odwoływaniu się w kaŜdym postępowaniu teoretycznym i 
praktycznym przede wszystkim do nich; terminu: f. uŜywa się często w kontekście 
społeczno-religijnym (np. f. islamski); 2) występująca w róŜnych kierunkach (i w 
róŜnym stopniu) tendencja do traktowania (przynajmniej) niektórych twierdzeń 
wybranej dyscypliny filozofii jako koniecznych, nieobalanych (niepodwaŜalnych, 
niepowątpiewalnych) i ostatecznych; twierdzenia te mają stanowić podstawę 
innych działów filozofii, wiedzy, a nawet całej kultury. Niektórzy nazywają 
fundamentalistami zwolenników maksymalistycznego programu epistemologicz-
nego typu np. arystotelesowskiego lub kartezjańskiego. 3) Niekiedy: 
fundacjonalizm; stanowisko teoriopoznawcze - przeciwstawione w filozofii 
analitycznej koherentyzmowi - uznające istnienie przekonań (sądów, zdań, teorii 
itp.) o wyróŜnionej wartości poznawczej (przekonania bazowe, pewne, 
samouzasadnialne, empiryczne itp.), na podstawie których uzasadnia się pozostałe 
przekonania. F. dzieli się m.in. ze względu na (deklarowany) sposób nabywania 
przekonań bazowych (np. spostrzeŜenie zmysłowe, samoświadomość, intuicja 
intelektualna) oraz ich status epistemiczny (np. czy są obalalne, czy nie). 
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W tym ujęciu f. za fundamentalistów moŜna uznać np. zarówno przedstawicieli 
filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, jak i transcendentalnej, a takŜe 
(neo)pozytywistycznej. 

funkcja - 1) rola czegoś; to, do czego coś słuŜy; 2) relacja wielo-jednoznaczna, 
tzn. taka, która kaŜdemu elementowi dziedziny przyporządkowuje dokładnie 
jeden element przeciwdziedziny; np. relacja „bycia urodzonym przez..." 
przyporządkowuje kaŜdemu elementowi dziedziny (tu: zbioru ludzi), czyli 
kaŜdemu człowiekowi, dokładnie jeden element przciwdziedziny (tu: zbioru 
matek - osób, które urodziły dziecko), czyli dokładnie jedną osobę, która go 
urodziła. Elementy dziedziny nazywa się tu argumentami f., a elementy 
przeciwdziedziny - wartościami f. W literaturze moŜna teŜ spotkać pojęcie 
funkcji jako relacji jedno-wieloznacznej, tzn. takiej, Ŝe kaŜdemu elementowi 
przeciwdziedziny jest przyporządkowany dokładnie jeden element dziedziny; 
przykładem tak pojętej funkcji jest relacja „bycia matką": jedna matka moŜe być 
matką wielu dzieci, lecz Ŝadne dziecko nie moŜe mieć więcej niŜ jednej matki (o 
ile przez matkę rozumie się - jak wyŜej załoŜono - osobę, która urodziła dziecko). 
Pojęcie f. jest szczególnie uŜyteczne w logice i matematyce (szczególnie w teorii 
mnogości). 

funkcjonalizm - 1) stanowisko w filozofii nauki, według którego prawa naukowe 
stwierdzają ilościowe zaleŜności między zjawiskami, zapisane za pomocą funkcji 
matematycznych; 2) stanowisko w filozofii umysłu, według którego stany 
mentalne to role, jakie są spełniane przez inne (zwłaszcza fizyczne) stany. 
Najczęściej role te określa się za pomocą funkcji (2), tu: swoistych relacji 
przyczynowych, zachodzących między stanami czy bodźcami zewnętrznymi 
(tzw. wejściami), innymi stanami (w tym: mentalnymi) oraz ich zachowaniowymi 
rezultatami (tzw. wyjściami); np. ból moŜna scharakteryzować poprzez relację 
polegającą na tym, Ŝe uderzenie w głowę wywołuje podenerwowanie, którego 
rezultatem jest wydanie okrzyku „au!". 

funktor - niekiedy: junktor, słówko funkcyjne (funkcjonujące); wyraŜenie 
niesamodzielne, które wraz z innymi wyraŜeniami (zwanymi jego argumentami) 
tworzy wyraŜenia złoŜone. 

gatunek - zbiór pewnych przedmiotów (w biologii: tylko istot Ŝywych) mających 
wspólne istotne właściwości (niekiedy: takŜe powiązania genetyczne), które 
wyróŜniają te przedmioty spośród przedmiotów naleŜących do zbioru względem 
niego nadrzędnego (rodzaju). 

generalizacja - uogólnienie. 

gnostycyzm - doktryna i synkretyczny ruch religijny lub religijno-filozoficzny, 
głoszący zbawienie nie poprzez wiarę i łaskę, lecz poprzez dostępne dla 
wtajemniczonych (rozumowe lub ponadrozumowe) poznanie spraw ostatecznych 
i boskich. 

gnozeologia —> teoria poznania. 

godność - szczególna wartość przysługująca kaŜdej osobie, zwłaszcza osobie 
ludzkiej. Uzasadnienie tezy, Ŝe kaŜdemu człowiekowi przysługuje g., dokonuje 
się co najmniej w jeden z następujących sposobów: doświadczamy, Ŝe kaŜdy 
człowiek odznacza się czymś, co wymaga bezwzględnego szacunku - człowiek 
nie moŜe być środkiem (narzędziem) do spełnienia czyichś celów, lecz musi być 
celem działania (ujęcie etyczne); człowiek posiada takie własności (np. 
rozumność i wolność), które czynią go kimś 
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wyjątkowym w stosunku do wszelkich bytów znajdujących się w przyrodzie 
(ujęcie metafizyczne lub antropologiczne); człowiek jest stworzony „na obraz i 
podobieństwo BoŜe" - jest niejako partnerem Boga, jest „godny" Jego miłości 
(ujęcie teologiczne), podkreśla się, Ŝe g. ludzka jest przyrodzona, niezbywalna i 
nieutracalna (nienaruszalna): posiada się ją ze względu na sam fakt bycia 
człowiekiem; nie moŜna więc jej nabyć lub stracić (wzmocnić lub osłabić) dzięki 
swojemu postępowaniu lub okolicznościom zewnętrznym. 

gra - proces złoŜony przede wszystkim z uczestników, działań przez nich 
podejmowanych wraz z ich rezultatami oraz z reguł kwalifikujących te działania ze 
względu na ich dopuszczalność, konsekwencje i wartość. Najbardziej znanymi 
grami są takie, w których występuje współzawodnictwo (niekiedy konflikt) o 
osiągnięcie określonego celu (zwycięstwa). G. stanowi przedmiot (powiązanej z, 
wykorzystywaną we współczesnej metodologii nauk, teorią decyzji) 
matematycznej teorii gier. W filozofii analitycznej (od czasów późniejszej fazy 
działalności filozoficznej L. Wittgensteina) popularne jest pojęcie gier 
językowych, związane z relatywistyczną koncepcją języka jako zbioru róŜnych 
zespołów działań lingwistycznych (lub lingwistycznych narzędzi działań 
pozajęzykowych), polegających na uŜywaniu wyraŜeń językowych w rozmaitych 
celach i wedle określonych reguł. 

gradualizm - stanowisko metafizyczne, według którego istnieje hierarchia bytów 
określająca róŜne stopnie bytowości, doskonałości i zbliŜenia do absolutu. 

gramatyka - opis danego języka naturalnego lub sztucznego, zawierający (pełną) 
listę elementarnych poprawnych wyraŜeń tego języka oraz wszystkie obowiązujące 
reguły tworzenia, składania, przekształcania, ewentualnie teŜ uznawania wyraŜeń 
na gruncie tego języka. 

haecceitas - „ta-otość", „ta-oto-siość", „to-siowatość"; natura (forma, istota) 
jednostkowa (niepowtarzalna, szczegółowa) danego bytu, dzięki której jest on 
dokładnie tą, a nie inną jednostką. KaŜda h. przysługuje wyłącznie jednemu bytowi 
i wyróŜnia dany byt spośród innych bytów określonego gatunku, tak jak forma 
gatunkowa (wspólna mu i pozostałym bytom tego gatunku) odróŜnia go (i te byty) 
od bytów naleŜących do innych gatunków. Wprowadzenie do filozofii europejskiej 
terminu h. przypisuje się Janowi Dunsowi Szkotowi i kontynuatorom jego myśli; 
według szkotystów - jak twierdzi E. Gilson - h. „jest ostatecznym aktem, który 
ogranicza formę gatunku do szczegółowości jednostek". 

hedonizm - stanowisko etyczne uznające przyjemność za najwyŜszą (takŜe 
moralną) wartość (dobro, szczęście, cel) Ŝycia ludzkiego. Przyjemność moŜe być 
róŜnie pojmowana, np. pozytywnie (np. jako doznawanie - cielesnej lub 
psychicznej - rozkoszy) czy negatywnie (jako brak bólu/cierpienia). 

hermeneutyka - 1) dział humanistyki zajmujący się ustalaniem zasad 
odczytywania, tłumaczenia oraz interpretowania tekstów (układów symboli) 
wieloznacznych lub o ukrytym znaczeniu; 2) sama sztuka interpretacji tekstów lub 
faktów kulturowych; 3) zróŜnicowany kierunek współczesnej filozofii, którego 
przedstawiciele (m.in. W. Dilthey, M. Heidegger, H.-G. Gadamer, P. Ricoeur), 
posługując się tzw. metodami hermeneutycznymi, traktują badane fenomeny jako 
symbole ukrywające głębszy sens. Rozumienie (nigdy ostateczne!) tych symboli 
jest uzaleŜnione od tzw. przedrozumienia, wyznaczanego m.in. przez sytuację 
(kontekst) egzystencjalną i kulturową interpretatora. 
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heurystyka - teoria sposobów odkrywania (heurezy) rozwiązań problemów 
intelektualnych (twierdzeń naukowych). Jedni ściśle odróŜniają odkrycie 
twierdzenia od jego uzasadnienia, inni wiąŜą odkrycie z samym uzasadnieniem 
(twierdzenia). Metoda heurystyczna (sokratejska, poszukująca) - metoda 
nauczania (lub wspólnego odkrywania prawdy), polegająca na naprowadzaniu 
ucznia na wiedzę poprzez zadawanie mu serii prostych pytań. 

hipostaza - 1) w filozofii neoplatońskiej: to, co bezpośrednio lub pośrednio 
wyłoniło się (wyemanowało) z absolutu (pra-jedni); emanat; 2) w teologii 
scholastycznej: samoistna substancja; niekiedy: osoba ludzka lub boska; 3) wśród 
przeciwników skrajnego realizmu pojęciowego: ogólny przedmiot fikcyjny, 
któremu przypisuje się istnienie na podstawie błędnego uŜywania wyraŜeń 
abstrakcyjnych; 4) potocznie: przedmiot urojony, zmyślony, skonstruowany. 

hipotetyzm (antyindukcjonizm) - kierunek współczesnej metodologii nauk 
(zainicjowany przez K. R. Poppera), według którego w nauce nie uogólnia się 
indukcyjnie jednostkowych zdań obserwacyjnych, lecz formułuje się (lub naleŜy 
formułować) śmiałe, podatne na falsyfikację hipotezy, by poddać je (lub ich 
konsekwencje) empirycznemu sprawdzaniu. W świetle tej koncepcji to, co 
uznawano dotąd za tezę nauki, jest tylko jeszcze nie obaloną hipotezą. 

hipoteza - przypuszczenie, dawniej: załoŜenie; zdanie nie w pełni uzasadnione, 
przyjęte w teorii np. ze względu na swe prawdopodobieństwo, moŜliwość 
wyprowadzenia z niego wielu innych zdań, rolę wyjaśniającą. W wyniku 
dalszego postępowania badawczego hipoteza moŜe zostać bądź utrzymana, bądź 
obalona, bądź wystarczająco potwierdzona (wtedy przechodzi w tezę). 

historia filozofii - nauka pomocnicza filozofii, badająca piśmiennictwo (historia 
tekstów filozoficznych) i doktryny filozoficzne (historia problemów 
filozoficznych i ich rozwiązań) oraz działania ich twórców (historia osób 
uprawiających filozofię) w aspekcie dziejowym. H. f. moŜna uprawiać rozmaicie, 
m.in. w zaleŜności od tego, jak się traktuje filozofię, np. jako jeden z działów 
kultury, jako rezultat twórczości pewnych ludzi czy jako autonomiczną 
dyscyplinę poznawczą. 

historiozofia - filozoficzna teoria dziejów, określająca ich bytowy charakter, sens 
i cel. 

holizm - 1) stanowisko filozoficzne lub metodologiczne uznające prymat całości 
nad jej częściami i postulujące wyjaśnianie rozpatrywanych zjawisk przez 
odwołanie się do szerszej całości, w której występują; 2) odmiana koherentyzmu. 

humanistyka - nauki humanistyczne, czyli zespół (przewaŜnie idiograficznych 
lub typologicznych) nauk o człowieku (przede wszystkim nie jako istocie 
przyrodniczej, lecz kulturotwórczej) i społeczeństwie oraz ich dziejach i 
wytworach kulturowych. Dyskutuje się charakter metodologiczny 
poszczególnych dyscyplin h. (np. psychologia, socjologia, historia, nauki o 
językach, nauki o róŜnych odmianach sztuki itp.), podkreślając, Ŝe nie da się 
wyeliminować z niej czynników wartościujących. H. najczęściej przeciwstawia 
się przyrodoznawstwu (naukom przyrodniczym, naukom o przyrodzie/naturze); 
w języku niemieckim „nauki humanistyczne" (Humanwissenschaften) to „nauki o 
duchu" (Geisteswissenschaften), „nauki o kulturze" (Kulturwissenschaften) lub 
„nauki o dziejach" (Geschichtswissenschaften) (ducha czy kultury). Niektórzy 
odróŜniają nauki humanis- 
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tyczne od społecznych. Niekiedy h. to sama dziedzina wytworów kulturowych 
(zawierająca m.in. piśmiennictwo, w tym literaturę piękną). 

humanizm - prąd kulturowy koncentrujący swe zainteresowania na człowieku 
oraz przypisujący mu szczególną wartość i pozycję w rzeczywistości. H. 
antropocentryczny traktuje człowieka jako najwyŜszą odmianę bytu i jedynego 
twórcę wartości kulturowych (niekiedy nawet poznawczych i moralnych). H. 
teocentryczny dopatruje się wyjątkowej godności człowieka w jego związku z 
bytem najwyŜszym (absolutem). 

hylemorfizm - stanowisko w teorii bytu i filozofii przyrody, według którego 
przynajmniej niektóre byty (zwłaszcza przyrodnicze) są złoŜone z materii i 
formy. Za pomocą tego złoŜenia moŜna wyjaśnić m.in. fakt zmian substancjalnych 
- „przechodzenia" jednej substancji w inne substancje, tzn. ginięcia jednej 
substancji (o danych określeniach gatunkowych) z jednoczesnym powstaniem 
innych (złoŜonych m.in. z jej, odpowiednio przetworzonych, składników 
cielesnych) substancji (o innych określeniach gatunkowych). H. sformułowany 
został przez Arystotelesa, przyjęty przez tomizm. Niektórzy filozofowie 
rozszerzają złoŜenie hylemorficzne na kaŜdy byt. W innym niŜ u Arystotelesa 
sensie złoŜenie bytu z materii i formy przyjmuje np. R. Ingarden (Ingarden czyni 
to na tle analizy rozróŜnionych przez siebie co najmniej dziewięciu znaczeń 
pojęć: materia -forma, wśród których znajduje się teŜ znaczenie mające 
odpowiadać koncepcji Arystotelesa). 

hylozoizm - stanowisko (typowe dla jońskich filozofów przyrody), według 
którego wszelka materia jest oŜywiona. 

idea - 1) przeŜycie świadome (psychiczne), niekiedy: sama jego treść lub 
przedmiot; węziej: pojęcie, myśl, niekiedy: wyobraŜenie, wraŜenie; 2) według np. 
Platona i fenomenologów: szczególnego typu byt, obiektywnie istniejący ogół 
(osiągalny poznawczo dzięki operacji tzw. ideacji, prowadzącej do oglądu 
ejdetycznego, uchwytującego poznawczo i. lub jej zawartość), np. „człowiek w 
ogóle" lub „kwadrat w ogóle"; 3) pomysł, koncepcja, myśl przewodnia. 

idealizacja - 1) stosowana w naukach szczegółowych operacja myślowa 
(odmiana abstrakcji), polegająca na konstruowaniu uproszczonych fikcyjnych 
modeli realnych przedmiotów (np. „ciało doskonale spręŜyste") przez 
nieuwzględnianie niektórych czynników z nimi związanych; 2) czynienie czegoś 
ideałem, wzorcem, celem. 

idealizm - 1) stanowisko metafizyczne, które - w przeciwieństwie do realizmu 
metafizycznego - neguje obiektywne, niezaleŜne od podmiotu (poznającego) 
istnienie jakiegokolwiek bytu (i. skrajny) lub pewnej kategorii bytu (i. 
częściowy); najczęściej mówiąc o i. ma się na myśli negację istnienia bytu 
realnego. Odmiany i. metafizycznego róŜnicują się m.in. ze względu na sposób 
pojmowania podmiotu; moŜe nim być np.: indywidualny podmiot świadomy 
(psychika, umysł, duch) lub wielość takich podmiotów (i. subiektywny G. 
Berkeleya), monada lub harmonijny zespół monad (i. monadologiczny G. W. 
Leibniza), czysta świadomość - transcendentalne „ja" lub „my" (i. 
transcendentalny E. Husserla), podmiot ponadindywidualny, np. duch (w sensie 
G. W. F. Hegla) lub nawet sfera (Platońskich) idei (i. obiektywny). 2) Stanowisko 
teoriopoznawcze negujące -w przeciwieństwie do realizmu teoriopoznawczego - 
poznawalność wszelkiego bytu niezaleŜnego od podmiotu poznającego (i. 
skrajny) lub pewnej kategorii bytu niezaleŜnego od podmiotu (i. częściowy); 
najczęściej chodzi tu o poznanie świata realnego. Od- 
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miany i. teoriopoznawczego róŜnicują się m.in. ze względu na sens wyraŜenia 
„zaleŜny od podmiotu"; moŜe ono oznaczać np.: (efektywny) składnik 
świadomości (umysłu), przeŜycie świadome (psychiczne, np. spostrzeŜeniowe) 
lub jego element, np. wraŜenie (i. immanentny G. Berkeleya); przedmiot 
(współ)skonstruowany przez podmiot poznający, fenomen (i. transcendentalny 
I. Kanta); korelat (odpowiednik) aktu świadomości, człon relacji poznania (i. 
transcendentalny E. Husserla). I. moŜe przyjąć charakter absolutys-tyczny (np. 
u Husserla), jak i relatywistyczny (jego przykładem zdają się być niektórzy 
postmoderniści). 

identyczność - inaczej: toŜsamość. Klasyczną definicję i. sformułował Tomasz z 
Akwinu: jeśli przedmioty są identyczne, to mają się w ten sposób, Ŝe cokolwiek 
orzeka się o jednym, orzeka się teŜ o drugim. Według G. W. Leibniza: dwa 
przedmioty są identyczne wtedy i tylko wtedy, gdy kaŜda własność przysługująca 
pierwszemu z nich przysługuje teŜ drugiemu, i na odwrót (zasada i. 
przedmiotów nieodróŜnialnych). Według współczesnej logiki formalnej i. jest 
dwuczłonową relacją równowaŜnościową czy równościową (zachodzi między 
kaŜdym elementem zbioru a nim samym - relacja zwrotna; zachodzi w obu 
kierunkach, tzn. bez względu na to, czy dany korelat jest podmiotem czy 
przedmiotem relacji - relacja symetryczna; jeśli zachodzi między pierwszym a 
drugim elementem, oraz drugim a trzecim, to zachodzi teŜ między pierwszym a 
trzecim -relacja przechodnia), która występuje między kaŜdym przedmiotem a 
nim samym i nigdy nie występuje (w danym aspekcie) między przedmiotami 
róŜniącymi się od siebie. MoŜna określać „i." inaczej niŜ za pomocą terminu: 
relacja, np.: „i." jako pewien predykat (drugiego rzędu), „i." jako termin 
pierwotny itd. Istotę i status i. dyskutuje się (w róŜnych aspektach) na terenie 
logiki formalnej (filozofii logiki, metalogiki) i teorii bytu (tu częściej uŜywa się 
terminu: toŜsamość). 

identyfikacja - 1) poznawcze ujęcie jakiegoś przedmiotu bądź w jego 
numerycznej niepowtarzalności (toŜsamości), bądź jako naleŜącego do danego 
gatunku lub rodzaju (w jego takoŜsamości), bądź jako tego (lub: takiego) 
samego, co niegdyś poznany przedmiot (rozpoznanie). P. F. Strawson odróŜnia 
m.in.: identyfikuj ące odniesienie do konkretu, i. referencjalną (posiadana 
przez uczestnika rozmowy wiedza, Ŝe przedmiot, do którego się on odnosi, jest 
tym samym, co przedmiot, do którego odnosi się jego rozmówca) oraz ponowną 
i. (rozpoznanie). 2) Traktowanie własności, zachowań lub wartości innej osoby 
czy grupy (a nawet treści pewnej doktryny) jako własnych. 

ideologia - 1) nauka o ideach (w sensie subiektywnym) i mechanizmach ich 
powstawania, łączenia się itp.; sensualistyczna filozofia m.in. E. de Condillaca i 
A. L. Destutt de Trący; 2) układ twierdzeń, ocen, norm, haseł, programów itd. o 
róŜnym charakterze, koncentrujący się głównie na sprawach społecznych i 
stanowiący podstawę lub narzędzie działania jakiejś grupy społecznej czy 
instytucji (np. ruchu społecznego, partii, klasy) oraz wyraz potrzeb (interesów) 
tej grupy. 

idiograficzne nauki - nauki ograniczające się do opisu (indywidualnych, 
swoistych) cech badanych przedmiotów lub niepowtarzalnych faktów (np. 
historia, geografia). 

idol - boŜyszcze; w filozofii F. Bacona: złudzenie (czy skłonność do niego) 
poznania ludzkiego lub przeszkoda uniemoŜliwiająca rzetelne poznanie, 
pochodząca z natury ludzkich władz poznawczych, wychowania, języka, 
przyjętych załoŜeń itp. Termin: i. przybierał w dziejach filozofii i w języku 
potocznym takŜe inne znaczenia. 
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ilość - 1) to, co jest lub moŜe być wyraŜone liczbą; 2) w arystotelesowsko-
tomistycznej teorii bytu: jedna z przypadłości (i odpowiadająca jej kategoria) 
bezpośrednio określająca substancję w aspekcie jej materii (jako byt rozciągły i 
podzielny). 

iluminizm - doktryna (wyznawana np. przez św. Augustyna), wedle której 
poznanie (zwłaszcza prawd nadprzyrodzonych) dokonuje się dzięki szczególnemu 
oświeceniu (iluminacji) pochodzącemu od Boga, a polegającemu bądź na 
wzmocnieniu, bądź na uzupełnieniu naturalnych władz poznawczych człowieka. 

iluzjonizm - 1) w teorii bytu: stanowisko głoszące, Ŝe wszystko (lub jakaś 
odmiana bytu) jest pozorem, złudą; nic nie istnieje (nihilizm metafizyczny) lub 
pewna kategoria bytu nie istnieje; 2) w teorii poznania: stanowisko głoszące, Ŝe 
ludzkie poznanie jest złudne, pozornie tylko informujące o czymś. 

immanencja - bycie wewnątrz czegoś, pozostawanie w czymś, niewykraczanie 
poza coś; przykładowe odmiany i.: i. wobec świata (np. panteiści w zasadzie 
traktują Boga jako wyłącznie immanentnego względem świata) lub i. wobec 
świadomości (np. problem i.: jak przeŜycie poznawcze, które jest immanentne 
względem świadomości, moŜe ująć poznawczo coś wobec niej transcendentnego? 
jak moŜe wykroczyć poza siebie?). E. Hus-serl (w związku z tym drugim 
przypadkiem) odróŜnił i. efektywną (efektywne, rzetelne zawieranie się w 
przeŜyciu jego rysów i składników) oraz i. w sensie intencjonalnym (bycie 
danym w absolutnej, adekwatnej i jasnej samoprezentacji); to, co immanantne w 
którymś z tych dwu znaczeń, jest przedmiotem niepowątpiewalnego poznania. 
Przeciwieństwem i. jest transcendencja. 

immanentyzm - odmiana idealizmu, stanowisko głoszące, Ŝe istnieje tylko to, co 
znajduje się wewnątrz świadomości poznającej (i. metafizyczny), lub Ŝe 
poznajemy tylko to, co znajduje się w obrębie naszej świadomości (i. 
teoriopoznawczy). 

immaterializm - stanowisko metafizyczne negujące istnienie materii; szczególny 
przypadek idealizmu metafizycznego lub teza skrajnego spirytualizmu. 

immortalizm - stanowisko antropologiczne, wedle którego śmierć biologiczna 
nie jest kresem ludzkiego Ŝycia. Po śmierci człowiek (ze względu na swą naturę 
lub działanie istoty wyŜszej) istnieje w jakiejś postaci nadal. 

imperatyw - nakaz; w filozofii I. Kanta: wyznaczona przez czysty rozum 
praktyczny obiektywnie waŜna (powszechnie obowiązująca) najwyŜsza norma 
(prawo, powinność) postępowania. I. hipotetyczny jest przepisem, który naleŜy 
stosować, jeśli chce się osiągnąć określone cele. I. kategoryczny (właściwy) 
wskazuje na, i nakazuje, postępowanie bezwzględnie obowiązujące. Kantowski i. 
kategoryczny brzmi następująco: „Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki 
której moŜesz zarazem chcieć, Ŝeby stała się powszechnym prawem". Najbardziej 
znane jest „materialne" objaśnianie tego nakazu, które Kant sformułował za 
pomocą następujących słów: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej 
osobie, jako teŜ w osobie kaŜdego innego, uŜywał zawsze zarazem jako celu, 
nigdy tylko jako środka". 

indeterminizm - stanowisko negujące (w sposób radykalny lub umiarkowany) 
determi-nizm. Trzeba odróŜnić i. negujący zachodzenie jakichkolwiek 
uwarunkowań oraz i. negujący zachodzenie pewnego typu uwarunkowań (np. 
przyczynowych). Często i. miesza się 
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z autodeterminizmem, głoszącym, iŜ pewien byt, np. byt ludzki, (przynajmniej 
w pewnym zakresie) sam z siebie wyznacza (określa, konstytuuje, tworzy) swoje 
działanie lub w sobie znajduje racje i uwarunkowania swojego (wolnego) 
działania. 

indukcja - 1) potocznie i nieściśle (w opozycji do dedukcji (1)): wyprowadzanie 
zdania ogólnego ze zdań szczegółowych (np. jednostkowych zdań 
obserwacyjnych); uogólnianie, generalizacja; 2) odmiana rozumowania 
redukcyjnego, w którym racja stanowi uogólnienie następstwa; 3) i. 
enumeracyjna niezupełna (zwykła), tzn. odmiana wnioskowania 
uprawdopodobniającego, w którym wniosek stanowi zdanie stwierdzające ogólną 
prawidłowość, a przesłanki niektóre jej przypadki. Jeśli są to przypadki typowe (i. 
heurystyczna, arystotelesowska, epagoge), to i. ta przyjmuje charakter 
wnioskowania dedukcyjnego; 4) i. enumeracyjna zupełna (wyczerpująca), tzn. 
odmiana wnioskowania dedukcyjnego, w którym wniosek stanowi zdanie 
stwierdzające ogólną prawidłowość, a przesłanki wszystkie jej przypadki. Ukrytą 
postacią tej i. jest (przy pewnej interpretacji) i. matematyczna (dotycząca w 
sensie podstawowym tylko liczb naturalnych). W jej przesłankach zamiast 
wyliczenia wszystkich przypadków stwierdza się tylko zachodzenie pierwszego 
(spełnianie przez niego określonego warunku) oraz konieczność zachodzenia 
dowolnego przypadku (spełniania przez niego tego warunku) przy zachodzeniu 
przypadku bezpośrednio go poprzedzającego (spełnianiu przez niego tego samego 
warunku); 5) i. eliminacyjna, tzn. oparte na rezultatach specjalnie dobranych 
obserwacji i eksperymentów róŜne odmiany wnioskowania (kanony J. S. Milla), 
w którego wniosku stwierdza się stały związek między zjawiskami X i Y, a w 
przesłankach wyklucza się stały związek ze zjawiskiem Y wszystkich (z 
wyjątkiem X) zjawisk, które niekiedy z nim współwystępują. Jeśli przyjmie się 
pewne załoŜenia, to i. eliminacyjna jest odmianą wnioskowania dedukcyjnego, 
jeśli nie - tylko uprawdopodobniającego; 6) metoda indukcyjna (w przeciwień-
stwie do dedukcyjnej), dawniej niekiedy: analiza, czyli metoda (układ metod) 
charakterystyczna (w ujęciu tzw. indukcjonizmu) dla nauk realno-empirycznych 
(aposteriorycznych), polegająca na przeprowadzaniu obserwacji i eksperymentów 
oraz formułowaniu na ich podstawie jednostkowych zdań obserwacyjnych i ich 
uogólnień (praw). 

indywiduum - 1) jednostka; odrębny, konkretny przedmiot; 2) egzemplarz 
jakiegoś gatunku; 3) to, czemu przysługuje numeryczna toŜsamość. Kwestia 
zasady (racji) indywidualności (jednostkowości) naleŜy do najtrudniejszych 
problemów metafizycznych. 

instrumentalizm - 1) odmiana pragmatyzmu; 2) stanowisko w filozofii nauki, 
wedle którego tezy teorii naukowej nie opisują ani nie wyjaśniają faktów 
empirycznych, lecz są narzędziem ich myślowego porządkowania i 
przewidywania; 3) jakiekolwiek stanowisko przypisujące czemuś (np. wiedzy) 
status tylko środka do osiągnięcia celów praktycznych. 

intelekcja - czysto intelektualne, nienaoczne (nieoglądowe) bezpośrednie ujęcie 
poznawcze czegoś w jego sensie (np. istotnego związku między barwą a 
powierzchnią, której przysługuje, relacji między sensami wyraŜeń językowych 
czy toŜsamości danego bytu z samym sobą); percepcja czysto intelektualna 
zastosowana m.in. do budowania metafizyki tomistycznej (np. określania 
pierwszych zasad bytu i myślenia). 

intelekt - 1) umysłowa (niezmysłowa) przyrodzona władza poznania, głównie 
teoretycznego; rozum (w opozycji bądź do sfery poŜądawczej, bądź do sfery 
zmysłowej, bądź do sfery nadprzyrodzonej, np. poznania poprzez objawienie 
religijne czy przeŜycie mistyczne); 2) umysłowa władza poznawcza, o ile spełnia 
funkcje tworzenia pojęć, sądzenia lub intelekcji (w tym: ustalania tzw. pierwszych 
zasad bytu i myślenia); 3) termin: i. to w R. 
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Ingardena tłumaczeniu (I. Kanta) Krytyki czystego rozumu odpowiednik słowa 
Verstand, oznaczającego (współpracującą ze zmysłowością) władzę tworzenia 
pojęć, rozumienia (czy ujmowania) za ich pomocą zmysłowych treści naocznych 
i myślenia o przedmiocie. 

intelektualizm - 1) stanowisko uznające podstawową rolę intelektu, intelekcji 
lub intuicji intelektualnej w poznaniu filozoficznym lub innym; 2) stanowisko 
głoszące prymat intelektu nad pozostałymi władzami psychicznymi człowieka. 

inteligibilny - poznawalny, ujmowalny intelektem. Podstawą inteligibilności 
bytu jest jego określoność i racjonalność (posiadanie racji). 

intencja - 1) zamiar, cel lub motyw działania; 2) pierwotny moment odnoszenia 
się do czegoś (skierowania na coś), charakterystyczny dla aktów (ludzkiej) 
świadomości. 

intencjonalny - 1) będący kresem intencji, tym, ku czemu intencja zmierza, w co 
trafia; 2) wyznaczony przez intencję, wytworzony przez intencję (np. byt czysto 
i.). 

intencyjny - zawierający intencję, odnoszący się do czegoś, np. akt i. 

intensjonalność - własność tych złoŜonych wyraŜeń językowych, których zakres 
(lub wartość logiczna) nie zaleŜy wyłącznie od zakresu (wartości logicznej) ich 
wyraŜeń składowych, lecz takŜe od ich treści. 

intensjonalny - mający własność intensjonalności lub tworzący wyraŜenia 
intensjonalne, lub zawierający wyraŜenia intensjonalne. 

internalizm - stanowisko w teorii poznania (a niekiedy nawet sam sposób jej 
uprawiania), według którego uzasadnianie przekonań (sądów, zdań, teorii itp.) 
dokonuje się w odwołaniu do przeŜyć świadomych podmiotu, który Ŝywi (ma) te 
przekonania. Na przykład uzasadnieniem wydanego przeze mnie sądu „Widzę 
drzewo" jest - ujęty w refleksji - mój akt spostrzeŜenia drzewa. Według i. 
własność „bycia uzasadnionym" jest róŜna od „bycia prawdziwym" (tzn. nie 
kaŜdy sąd uzasadniony musi być prawdziwy i vice versa). Przeciwieństwem i. 
jest eksternalizm. RozróŜnienie: i. - eksternalizm jest popularne w filozofii 
analitycznej od czasów publikacji A. Goldmana i L. Bonjoura (1980). Niektórzy 
odróŜniają tę opozycję w stosunku do uzasadnienia oraz w stosunku do istoty lub 
genezy wiedzy. 

intersubiektywność - międzypodmiotowość, powszechna dostępność, otwartość 
dla kaŜdego normalnego człowieka (ewentualnie, po przejściu przez niego 
odpowiedniego treningu). Intersubiekty wna (przynajmniej potencjalnie) 
komunikowalnośc (wyraŜalność, sensowność, zrozumiałość) i kontrolowalność 
(sprawdzalność) twierdzeń jest konieczna zasadą regulatywną (postulowaną) 
poznania racjonalnego, naukotwórczego. 

intersubiektywny - międzypodmiotowy, powszechny; dostępny lub 
przysługujący wieli podmiotom świadomym. 

introspekcja - spostrzeŜenie (doświadczenie, obserwacja) zawartości własnej 
świado mości lub psychiki; samoświadomość lub jakaś jej odmiana (najczęściej: 
spostrzeŜeni wewnętrzne). 
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intuicja - 1) bezpośrednie, naoczne (oglądowe) i całościowe (jednoetapowe, „za 
jednym zamachem") ujęcie poznawcze czegoś; wyróŜnia się i. zmysłową (a 
właściwie zmysłowo--intelektualną) oraz i. intelektualną (percepcję intelektualną, 
w której jest coś dane ze swoistą naocznością, np. naocznością kategorialną 
oglądu ejdetycznego); 2) według niektórych: swoista odmiana bezpośredniego 
poznania; poznanie róŜne od poznania zmysłowego i intelektualnego, dogłębne, 
związane z czynnikami pozapoznawczymi (np. instynkt, emocje), trudno 
(intersubiektywnie) wyraŜalne, sprawdzalne i powtarzalne (np. jakby 
współodczuwanie z czymś, wczucie w coś czy poczucie, wyczucie czegoś, zwła-
szcza głębszego wymiaru rzeczywistości, wartości, przeŜyć drugiej osoby itd.). 
Potocznie miesza się niekiedy i. z wyjątkowymi czy ponadnaturalnymi 
zdolnościami poznawczymi, przeczuciem, natchnieniem lub nagłym 
wpadnięciem na jakiś pomysł czy rozwiązanie. 

intuicjonizm - 1) jakiekolwiek stanowisko przypisujące istotną rolę w poznaniu 
danego typu odpowiedniej odmianie intuicji; 2) odmiana konstruktywizmu, 
kierunek w filozofii matematyki i logiki (oraz sam sposób ich uprawiania), wedle 
którego przedmioty matematyczne są swobodnie tworzone przez intelekt 
(poprzez ich konstruowanie - podawanie dowodów, czyli operacji do nich 
prowadzących) dzięki przede wszystkim „praintuicji" ciągu liczb naturalnych i 
zasadzie indukcji matematycznej. Znajdują się niesprzeczne przedmioty, o 
których nie moŜna powiedzieć, ani Ŝe istnieją (gdyŜ nie podano ich dowodu), ani 
Ŝe nie istnieją (gdyŜ nie da się wykluczyć, Ŝe w przyszłości zostanie podany ich 
dowód). Stąd w logikach budowanych przez intuicjonistów nie obowiązuje m.in. 
prawo wyłączonego środka. 

irracjonalizm - 1) w teorii poznania: stanowisko głoszące którąś z następujących 
tez: a) u podstaw naszego poznania (lub jego pewności) leŜą motywy i czynniki 
pozaracjo-nalne: wolitywne lub emocjonalne; b) poznanie nieracjonalne 
(pozaracjonalne) jest równouprawnione z racjonalnym; c) przynajmniej w 
niektórych przypadkach poznanie nieracjonalne (pozaracjonalne) wierniej 
informuje o tym, co poznawane, niŜ poznanie racjonalne. Przez poznanie 
racjonalne rozumie się tu poznanie zdobyte rozumem (intelektem) lub spełniające 
postulaty rozumu (np. intersubiektywnie zrozumiałe i sprawdzalne). Widać stąd, 
Ŝe i. nie musi być antyracjonalizmem (nie musi zasadniczo negować wartości 
poznania racjonalnego). 2) W teorii bytu: stanowisko głoszące, Ŝe byt 
(rzeczywistość) sam w sobie (w całości lub w części) jest nieracjonalny, tzn. np.: 
wewnętrznie sprzeczny (niezgodny z zasadą niesprzeczności), nie posiadający 
dostatecznej racji tego, czym jest, lub niepoznawalny, nie dający się w ogóle 
poznać (np. przez ludzkie władze poznawcze). 

istnienie - to, czym (przez co, dzięki czemu) coś istnieje; to, dzięki czemu byt w 
ogóle jest i jest poza (nicością oraz) swymi przyczynami (sprawczą i celową), jest 
róŜny od nich. Według Tomasza z Akwinu i. (esse) jest „największą 
doskonałością wszystkich rzeczy", ostatecznym aktem bytu 
(„urzeczywistnieniem i zaktualizowaniem kaŜdej rzeczy" oraz wszystkiego, co w 
niej zawarte), tym, co najgłębiej tkwi w bycie, ostateczną wewnętrzną racją bytu, 
niejako „wiąŜącą" go z Bogiem (poprzez sprawiane przez Boga i. „Bóg musi być 
we wszystkich rzeczach, i to być dogłębnie"). W bycie koniecznym (absolutnym, 
Bogu) i. stanowi istotę bytu („Bóg z istoty swojej jest samym i."), w bytach 
niekoniecznych (przygodnych) i. współstanowi byt wraz z róŜniącą się od niego 
rzeczowo istotą. I. czegoś poznaje się bezpośrednio (lub pośrednio) i stwierdza w 
sądach egzystencjalnych. Nie moŜna go jednak pojęciowo ująć wprost i określić 
(tak jak treści bytu). Intelektem bliŜej ujmuje się i. (czegoś) przez 
przeciwstawienie go czemuś innemu (podmiotowi poznającemu; temu, co 
istnieje, czyli treści bytu; temu, co istnieje inaczej; oraz o ile to moŜliwe: nicości - 
temu, co nie istnieje). Tomiści uznają najczęściej tylko 
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jeden rodzaj i. - i. realne, R. Ingarden rozróŜnia cztery sposoby i. (absolutny, 
idealny, realny i czysto intencjonalny), w których wyróŜnia dodatkowo rozmaite 
momenty bytowe (w tym przede wszystkim momenty określane w odniesieniu do 
czasu). W filozofii analitycznej (np. w ramach filozofii języka i logiki) dyskutuje 
się róŜnorakie znaczenia i funkcje (status logiczny) słowa: i. (i słów pochodnych 
lub podobnych) wraz z ich konsekwencjami ontologicznymi. W filozofii tej często 
dyskutowano problem, czy i. jest predykatem (własnością). W tej kwestii przez 
wiele lat dominował (wprowadzony przez G. Fregego w związku z jego analizą 
pojęcia liczby) pogląd, Ŝe i. jest „własnością wyŜszego rzędu", tzn. Ŝe nie jest 
własnością indywiduów, lecz własności - własnością polegającą na tym, Ŝe dana 
własność jest niepusta (ma swoje egzemplarze lub nosicieli); np. ludzie (bycie 
człowiekiem, człowieczeństwo) istnieją (-e) w tym sensie, Ŝe ktoś (przynajmniej 
jeden byt) jest człowiekiem. Często przyjmuje się, Ŝe tak rozumiane i. jest 
wyraŜane w logice przez kwantyfikator egzystencjalny. 

istota - to, co istotne, czyli to, dzięki czemu coś jest tym, czym jest (bez czego 
nie byłoby tym, czym jest, czyli sobą); to, co istnieje, lub to, czym jest to, co 
istnieje. W tradycji scholastycznej rozróŜnia się: 1) i. indywidualną bytu (jakby 
haecceitas; to, dzięki czemu coś jest dokładnie tym, a nie innym niepowtarzalnym 
bytem, np. Janem Kowalskim, a nie Marianem Malinowskim; to, co składa się na 
„janowatość" Jana); 
2) i. generalną bytu (to, co określa przynaleŜność gatunkową czy rodzajową 
danego bytu, np. to, co składa się na człowieczeństwo Jana: jego zwierzęcość i 
rozumność); 
3) i. jako transcendentalny korelat istnienia, pełną treść bytu (to wszystko, 
czym jest np. Jan; całe jego uposaŜenie). Są teŜ inne koncepcje i. Na przykład 
według niektórych i. to tyle, co treść charakterystyczna nazwy, według innych - 
pewna odmiana bytu idealnego. Potocznie przez „i." najczęściej rozumie się 
dowolny przedmiot traktowany jako całość, jestestwo (np. i. Ŝywa) lub ukryty 
„rdzeń" czegoś (np. i. rzeczy czy sprawy). 

ja (jaźń) - 1) określona osoba wzięta w jej subiektywnie uświadomionej 
indywidualności; 2) indywidualny (trwały, niezmienny) podmiot i spełniacz 
czynności (przede wszystkim) psychicznych; moŜna tu rozróŜnić m.in.: j. 
empiryczne (fenomenologiczne), obejmujące to, co dane bezpośrednio (a więc 
podmiot czynności wraz - głównie - ze swoim strumieniem pierwszoosobowo 
zorientowanych przeŜyć i stanów psychicznych, wzięty tak, jak jest dany w 
samym przeŜywaniu), j. metafizyczne (tzn. podmiot czynności, określony co do 
swej natury na podstawie tego, co bezpośrednio dane, i pewnych przesłanek meta-
fizycznych, np. dotyczących struktury bytowej człowieka) oraz (z innego punktu 
widzenia),/, transcendentalne (związane z czystą świadomością, j. po redukcji 
transcendentalnej); 3) podmiot aktualnie filozofujący. Niektórzy dyskutują status 
semiotyczno-episte-miczny zaimka osobowego pierwszej osoby liczby 
pojedynczej „ja". 

jakość - 1) w sensie szerszym: (dowolna) treść bytu, włącznie z przysługującymi 
mu określeniami ilościowymi; 2) w sensie węŜszym: jedna z kategorii 
przypadłości, przeciwstawiona temu, co ilościowe; 3) według R. Ingardena: 
czysta j. (j. idealna) - treść, określenie konkretyzujące się w zawartości idei i 
mogące się realizować w przedmiotach indywidualnych (niekiedy jako tzw. j. 
postaciowa - postać), np. czerwień jako taka kwadratowość jako taka; j. 
metafizyczna - j. egzystencjalnie doniosła, związana z waŜm i rzadko 
występującą sytuacją (wydarzeniem) Ŝyciową, odsłaniająca „głębszy sens Ŝych i 
bytu w ogóle" (np. straszliwość czyjejś klęski, świętość czyjegoś postępowania); 
jedni z najwaŜniejszych funkcji dzieła sztuki jest umoŜliwienie odbiorcy 
kontemplacji jakość metafizycznych. 
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jakości zmysłowe - dane (fenomeny, przedmioty) zmysłowe, sensibilia; poznawalne 
zmysłowo własności przedmiotu cielesnego, np. jakieś konkretne wonie, barwy, 
kształty itd. OdróŜnia się j. z. pierwotne (pierwszorzędne; według niektórych: 
istniejące obiektywnie), dostępne dla róŜnych zmysłów (u Arystotelesa: przedmioty 
zmysłowe wspólne wielu zmysłom) i j. z. wtórne (drugorzędne; według niektórych: 
istniejące subiektywnie), dostępne tylko dla jednego zmysłu (u Arystotelesa: 
przedmioty zmysłowe właściwe poszczególnym zmysłom), a takŜe (w innym 
aspekcie) j. emocjonalne (np. smutność krajobrazu). Są róŜne stanowiska dotyczące 
kwestii sposobu istnienia i poznawania j. z. 

jedność - to, co niepodzielone, wewnętrznie spójne, nie będące zarazem sobą i nie-
sobą. RozróŜnia się j. kategorialną (charakterystyczną dla określonego indywiduum, 
gatunku lub klasy) oraz j. transcendentalną, przysługującą (analogicznie) kaŜdemu 
bytowi. KaŜdy byt jest j. w tym sensie, Ŝe jest niepodzieloną w sobie, niesprzeczną 
bytowością (nie jest bytem i niebytem, tym oto bytem i nie tym oto bytem, takim oto 
bytem i nie takim oto bytem). Niepodzieloność nie pociąga za sobą niepodzielności 
(na części). Według tomistycznej teorii bytu tak pojęta j. stanowi jedno z 
transcendentaliów. 

język - szczególny skodyfikowany zespół (system) znaków konwencjonalnych, 
pełniący rozmaite funkcje, m.in. (według R. Jakobsona): przedstawiania 
(symboliczna, referencyjna), powiadamiania (komunikatywna, poetycka), wyraŜania 
(emotywna, ekspresyjna), oddziaływania (konatywna, impresyjna), kontaktowania 
(fatyczna), kodowania (metajęzykowa). J. jest narzędziem poznania (słuŜy do 
utrwalania, uściślania, przechowywania i komunikowania poznania) i (co 
współcześnie, za sprawą m.in. późniejszego okresu aktywności intelektualnej L. 
Wittgensteina, jest szczególnie akcentowane) działania (jest co najmniej składnikiem 
róŜnorodnych czynności: rozkazywania, bawienia się, straszenia itd.). Od czasów F. 
de Saussure'a odróŜnia się j. (langue; anonimowy, abstrakcyjny system) i mowę 
(parole; konkretna wypowiedź, indywidualna realizacja tego systemu). J. 
konstytuują: układ fonemów (najmniejszych jednostek j., które same nie mają 
znaczenia, lecz tworzą i róŜnicują znaczące całości), słownik (zestaw prostych 
znaczących, sensownych wyraŜeń j.), reguły tworzenia lub składania wyraŜeń 
złoŜonych (reguły słowotwórstwa lub składni), a takŜe ich uznawania (np. za 
prawdziwe; K. Ajdukiewicz wymienia tu reguły aksjomatyczne, empiryczne i 
dedukcyjne). WyróŜnia się rozmaite odmiany j. naturalnego i sztucznego (np. j. 
formalnego). J. jest przedmiotem badań m.in.: językoznawstwa, psychologii j., 
socjologii j. oraz logiki j. (semiotyki). Pewne działy metafizyki (szczegółowej) 
zajmują się strukturą bytową i sposobem istnienia j. 

kategoria - 1) gatunek, rodzaj, typ, klasa, grupa; zbiór przedmiotów wyróŜnionych 
lub wyróŜniających się z jakiegoś punktu widzenia; 2) podstawowe pojęcie 
filozoficzne (np. „byt", „materia", „relacja"). Arystoteles wyróŜnił dziesięć kategorii 
bytu (sposobu bytowania) i orzekania (kategorii w etymologicznym znaczeniu tego 
słowa): substancję (konkretny, samodzielnie istniejący byt; jego nazwa nadaje się na 
podmiot zdania kategorycznego) i dziewięć odmian przypadłości (istniejących 
niesamodzielnie własności substancji; ich nazwy nadają się na orzeczniki zdań 
kategorycznych). W dziejach filozofii występowały róŜne poglądy na temat ilości 
oraz statusu kategorii (np. czy mają one charakter przedmiotowy, czy - jak głosił I. 
Kant - podmiotowy). Dyskutowano teŜ, czy naczelną k. jest substancja (jak 
proponował Arystoteles), czy moŜe relacja lub jakaś inna k. (np. eksponowane przez 
procesualistyczny nurt w filozofii: zdarzenie lub proces). Logicy mówią dodatkowo 
m.in. o kategoriach składniowych lub znaczeniowych (syn-taktycznych lub 
semantycznych), czyli podstawowych rodzajach wyraŜeń językowych 
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(zdania, nazwy, funktory, operatory). Mieszanie tych kategorii prowadzi do jakiejś 
postaci tzw. błędu kategorialnego. 

kategorialny - 1) nietranscendentalny, ograniczony do jakiejś kategorii bytu; 2) 
związany z jakąś kategorią bytową lub językową. 

kategoryczny - orzekający; zdanie (sąd) k. to (w sensie szerszym) zdanie 
stwierdzające (orzekające, zwł. asertorycznie) coś o czymś lub (w sensie 
węŜszym) zdanie podmiotowo--orzecznikowe (o strukturze typowej dla 
sylogistyki). 

kauzalizm - stanowisko w filozofii nauki, według którego prawa naukowe 
stwierdzają zaleŜności przyczynowe między zjawiskami. Jeśli przyczyny 
potraktuje się jako warunki wystarczające wystąpienia czegoś, to k. jest odmianą 
kondycjonalizmu. 

klasa - 1) zbiór; 2) w jednym z ujęć teorii mnogości: zbiór, który nie jest 
elementem Ŝadnego zbioru. 

klasyfikacja - taki podział logiczny, którego przynajmniej jeden człon podlega 
dalszemu podziałowi; rozgałęziony podział logiczny. 

kognicjonizm (kognitywizm) - stanowisko w teorii poznania wartości, głoszące, 
Ŝe wartość (moralna, estetyczna itd.) stanowi przedmiot poznania, a nie jest np. 
rezultatem czynności pozapoznawczych; sądy o wartościach mogą więc być 
kwalifikowane jako prawdziwe lub fałszywe. 

koherencja - wewnętrzna zgodność, spójność, harmonijne powiązanie elementów 
jakiejś całości. Koherencyjna teoria (lub kryterium) prawdy głosi, Ŝe zdanie 
jest prawdziwe, jeśli jest niesprzeczne z uprzednio przyjętymi zdaniami i da się z 
nimi sensownie powiązać (np. jako ich logiczna konsekwencja). 

koherentyzm - stanowisko (odróŜniane głównie w analitycznej teorii poznania), 
według którego uzasadnienie przekonania (sądu, zdania, teorii itp.) polega na 
włączeniu go (wedle przyjętych zasad, np. spójności) do systemu 
obowiązujących przekonań. Według k. skrajnego (zgodność) przekonań między 
sobą (lub ich wzajemne poparcie) jest jedynym istotnym czynnikiem w 
uzasadnianiu; według k. umiarkowanego - oprócz koherencji tym czynnikiem jest 
takŜe np. zgodność z obserwacją. RóŜne odmiany k. moŜna określić za pomocą 
następujących twierdzeń: w uzasadnianiu nie ma wyróŜnionych przekonań 
pierwotnych (uzasadnianie jako nieskończony, ciągły proces); przekonania 
uzasadniają się wzajemnie (jak to ma miejsce np. w „kole hermeneutycznym"); 
przekonanie jest uzasadnione samo przez się (o ile nie ma racji do jego 
odrzucenia); uzasadnieniem przekonania jest cały zbiór przekonań (holizm). K. 
przeciwstawia się zasadniczo fundamentalizmowi (3) (fundacjonalizmowi). 
Niektórzy odróŜniają k. w teorii przekonań, w teorii prawdy i w teorii wiedzy (jej 
uzasadniania i struktury) pojmowanej za pomocą metafory sieci (fundacjonaliści 
uŜywają metafory budowli). 

konceptualizm - stanowisko w sporze o uniwersalia, uznające istnienie nazw i 
pojęć ogólnych (w umyśle poznającym) oraz negujące obiektywne istnienie ich 
odpowiedników poza umysłem. Niektórzy k. nazywają umiarkowanym 
nominalizmem. 

363 



kondycjonalizm - stanowisko w filozofii nauki, według którego prawa naukowe 
stwierdzają warunki konieczne lub wystarczające występowania zjawisk. 

konfirmacja - 1) w metodologii nauk przyrodniczych (w ujęciu R. Carnapa): 
potwierdzenie prawdopodobieństwa (uprawdopodobnienie) pewnego zdania 
(ogólnego lub teoretycznego) przez inne zdania (najlepiej obserwacyjne); k. ma 
charakter porównawczy (określa się ją w stosunku do drugiego potwierdzanego 
zdania) i stopniowalny (jest wielkością względną); 2) niekiedy: weryfikacja lub 
afirmacja. 

konieczność - moment polegający na tym, Ŝe coś nie moŜe nie być lub nie moŜe 
być inaczej, lub nie moŜe być czymś innym, lub nie moŜe być inne (niŜ jest). Dla 
danego bytu (k. bytowa, metafizyczna) konieczne jest to, czego negacja jest 
negacją tego bytu (w jakimś aspekcie), jest negacją warunków jego moŜliwości 
(np. toŜsamości) i jego istnienia. W systemach logiki modalnej funktor k. (k. 
logiczna) „jest konieczne, Ŝe..." jest terminem pierwotnym (definiowanym poprzez 
aksjomaty, w których występuje) lub jest definiowany za pomocą innych fuktorów, 
np. negacji i moŜliwości (np.: „nie jest moŜliwe, Ŝe nie..."). 

konkret - 1) jedność zrośniętej ze sobą wielości, byt złoŜony, a zarazem 
wewnętrznie spójny; 2) indywiduum, byt jednostkowy. 

konkretny - 1) zrośnięty; 2) zindywidualizowany, wzięty w swej jednostkowości. 

konkretyzm - stanowisko metafizyczne, według którego istnieją tylko konkretne 
rzeczy (arystotelesowskie jednostkowe substancje); wobec tego wszystkie 
wyraŜenia odnoszące się do cech, relacji, procesów, przedmiotów ogólnych itp. 
naleŜy traktować bądź jako nazwy pozorne, bądź jako skróty, odnoszące się do 
jednostkowych rzeczy. K. częściej bywa zwany reizmem (nazwę: k. zaproponował 
T. Kotarbiński). K. Ajdukiewicz, krytycznie analizując reizm (k.) T. 
Kotarbińskiego, odróŜnił reizm rzeczowy (ontologiczny, metafizyczny; dotyczący 
rzeczywistości) i reizm semantyczny (semiotyczny; dotyczący sposobu uŜywania 
wyraŜeń językowych). 

konotacja - 1) znaczenie nazwy (ujęcie T. Kotarbińskiego); 2) według koncepcji 
J. S. Milla: współoznaczanie przez nazwę charakterystycznego (swoistego) zespołu 
cech, tzn. cech przysługujących wszystkim i tylko przedmiotom oznaczanym przez 
tę nazwę; 3) treść (niekiedy: sens) nazwy, czyli sam charakterystyczny zespół 
cech współoznaczany przez nazwę; 4) w ujęciu K. Ajdukiewicza: treść językowa 
nazwy; taka treść charakterystyczna nazwy - wyróŜniona przez jej znaczenie - za 
pomocą której uŜytkownik nazwy rozstrzyga (bez względu na ewentualnie 
posiadaną dodatkową wiedzę pozajęzykową), czy dany przedmiot jest desygnatem 
tej nazwy; Ajdukiewicz próbował teŜ określić pojęcie k. takŜe dla wyraŜeń innych 
niŜ nazwy; 5) niekiedy: emocjonalne składniki (zabarwienie) znaczenia lub treści 
nazwy; zawarte w niej informacje o cechach kojarzonych z nazywanym 
przedmiotem lub o stosunku uŜytkownika nazwy do tego przedmiotu (np. w tym 
sensie nazwa: smakosz i nazwa: Ŝarłok mają odmienne konotacje, choć mogą 
oznaczać tego samego człowieka). 

konsekutywny - w tradycji scholastycznej: koniecznie pochodny od (wtórny 
wobec) konstytutywnego. 
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konserwatyzm - występująca w róŜnych odmianach ideologia lub postawa 
Ŝyciowa, uznająca prymat wartości tradycyjnych lub istnienie wartości 
niezmiennych. 

konstruktywizm - szeroki prąd w filozofii matematyki i logiki (oraz sam sposób 
ich uprawiania), obejmujący róŜne kierunki (np. intuicjonizm), których wspólną 
cechą jest uznawanie przedmiotów matematycznych za wytwory odpowiednich 
operacji. W innym znaczeniu terminu: k. uŜywa się np. w psychologii czy 
doktrynach artystycznych. 

konstytutywny - 1) w tradycji scholastycznej: istotny, niezbędny dla bytowości 
lub treściowego uposaŜenia (zawarty w istocie rzeczy, wchodzący w skład tego, 
co ujęte w definicji) danego bytu; 2) w fenomenologii: związany z konstytucją 
(lub jej badaniem), czyli (przy jednym ze znaczeń „konstytucji") nadawaniem 
przez czystą świadomość temu, co jej się jawi w aktach poznawczych, sensu 
(znaczenia, treści, określenia). Niektórzy interpretują konstytucję wręcz jako 
wytwarzanie przez świadomość przedmiotu czysto intencjonalnego. 

kontemplacja - 1) uwaŜny ogląd lub rozpatrywanie (rozwaŜanie) czegoś 
(właściwe znaczenie contemplatio jest odpowiednikiem jednego z momentów 
pierwotnego znaczenia greckiego słowa theoria); 2) umysłowe (lub przede 
wszystkim umysłowe), najlepiej intuicyjne (intuicja intelektualna), przynoszące 
radość przypatrywanie się czemuś (niekiedy takŜe: intelektualne ujęcie istoty 
rzeczy); 3) intuicyjny, pełen zachwytu kontakt po-znawczo-emocjonalno-
wolitywny z Bogiem, drugą osobą, przyrodą, dziełem sztuki itd. 

konwencjonalizm - stanowisko epistemologiczne lub metodologiczne, 
przypisujące istotną rolę w poznaniu umowom określającym dobór lub znaczenia 
wyraŜeń językowych. Według k. o wartości poznawczej aksjomatów, zdań 
obserwacyjnych, zdań teoretycznych lub całych teorii nie rozstrzygają ostatecznie 
dane doświadczenia, lecz takŜe przyjęty, m.in. ze względu na kryteria praktyczne i 
estetyczne, język (układ definicji) lub aparatura pojęciowa. 

kosmologia - 1) filozofia przyrody; spośród rozmaitych ujęć tej nauki moŜna 
wymienić następujące (jako zasadnicze): a) k. to część metafizyki, jedna z 
metafizyk szczegółowych lub stosowanych; b) k. to nauka na pograniczu 
metafizyki i przyrodoznawstwa; c) k. to synteza wyników nauk przyrodniczych; 
d) k. to epistemologia nauk przyrodniczych, pojmowana jako logiczna analiza 
języka i metod przyrodoznawstwa; 2) k. przyrodnicza (fizykalna) - dział 
astronomii zajmujący się wszechświatem (zwłaszcza jego budową i rozwojem) 
jako całością. 

kosmos - 1) wszechświat; 2) ogół tego, co istnieje, o ile stanowi całość 
uporządkowaną; przeciwieństwo chaosu. 

kreacjonizm - 1) doktryna metafizyczna, wedle której świat (i cokolwiek, co w 
nim zawarte) został stworzony z niczego przez Boga (creatio ex nihilo) i - według 
radykalnej wersji k. - przez cały czas jest utrzymywany przez Niego w istnieniu 
(creatio continua; conservatio mundi); 2) stanowisko antropologiczne, wedle 
którego dusza ludzka jest kaŜdorazowo bezpośrednio stwarzana przez Boga wraz z 
powstaniem człowieka; 3) stanowisko w filozofii przyrody, według którego 
gatunki (zwłaszcza przyrody oŜywionej) nie wywodzą się z (i nie podlegają) 
ewolucji, lecz zostały odrębnie i jednorazowo stworzone przez Boga. Tak pojęty 
k. - w przeciwieństwie do innych jego odmian - nie da się w zasadzie pogodzić z 
teoriami ewolucji. 
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kryteriologia - 1) teoria poznania; 2) dział teorii poznania rozpatruj ący 
problemy związane z kryterium (kryteriami) prawdziwości poznania. 

kryterium - sprawdzian, probierz, wzorzec; znamię, cecha charakterystyczna 
(wyróŜniająca); to, po czym coś się rozpoznaje (np. k. prawdy, k. istnienia) lub 
według czego ocenia (np. kryterium moralności). 

kultura - najogólniej: ogół wytworów (skutków) materialnych i duchowych 
działalności ludzkiej (świadomej i celowej) wraz z przynaleŜnymi doń 
czynnościami. W rozmaitych określeniach k. akcentuje się bądź to, Ŝe jest ona 
rozwijaniem i doskonaleniem, intelek-tualizacją, uczłowieczaniem natury ludzkiej 
i pozaludzkiej, bądź to, Ŝe jest integrującą organizacją Ŝycia społecznego poprzez 
tworzenie systemu znaków (narzędzi komunikacji) lub wzorów zachowań. 
Łacińskie słowo cultura oznacza zarówno uprawę (np. rolną), jak i wychowanie 
(gr. paideia); etymologia ta wskazuje więc, Ŝe k. jest kształtowaniem 
(uprawianiem) tego, co specyficznie ludzkie w człowieku (w przeciwieństwie do 
tego, co przyrodzone, zastane, naturalne). Kształtowanie to dokonuje się według 
doskonałych wzorców lub wartości. Główne działy kultury moŜemy określić w 
odniesieniu do tych wartości: prawda (poznanie - zwłaszcza nauki szczegółowe i 
filozofia), dobro i związana z nim sprawiedliwość (postępowanie - zwłaszcza 
moralność i prawo), piękno i poŜytek (wytwarzanie - sztuka i technika), świętość 
(religia). 

kwalitatywny - jakościowy, treściowy. 

kwantyfikator - odmiana —> operatora. 

kwantytatywny - ilościowy, związany z ilością, ujmowalny liczbowo, 

wymierny. 

liberalizm - mająca róŜne odmiany ideologia, w której akcentuje się w 
rozmaitych aspektach wolność jednostki. 

logiczny - 1) zgodny z prawami logiki, poprawny (prawidłowy) z punktu widzenia 
logiki (jako nauki); 2) sensowny, dorzeczny; rozumny, celowy, uporządkowany; 
odbywający się według pewnej zasady, reguły (zgodnie z nią). 

logika - 1) w sensie szerszym to zespół następujących nauk dotyczących (przede 
wszystkim formalnego, strukturalnego aspektu) języka i poznania najogólniej 
wziętych: 1. formalna (wraz z metalogiką i filozofią 1.), 1. języka (semiotyka 
logiczna), metodologia nauk (lub szerzej: myślenia) lub teoria nauki. 
NajwaŜniejsza z nich: 1. formalna - to (przybierająca zazwyczaj postać zbioru 
systemów dedukcyjnych) nauka o formalnych (związanych tylko ze strukturą, 
budową, kształtem) relacjach między wyraŜeniami językowymi (czy ich 
odpowiednikami: myślami lub przedmiotami), ustalająca prawa logiczne 
(określające te relacje) oraz schematy i metajęzykowe reguły dedukcyjnego 
(niezawodnego) wnioskowania (tzn. prowadzącego z konieczności zawsze od 
zdań prawdziwych do zdań prawdziwych). PoniewaŜ zdania wyraŜają myśli, 
mówi się (upraszczająco), Ŝe 1. formalna to nauka o zasadach poprawnego 
myślenia. Ze względu na to, Ŝe prawa logiczne są sformułowane w języku 
przedmiotowym oraz zawierają zmienne, za które moŜna podstawić dowolne 
wyraŜenia określonych kategorii (co nadaje tym prawom ogólniejszy charakter niŜ 
w innych naukach), moŜna je zinterpretować ontologicznie (metafizycznie) jako 
twierdzenia o (najogólniej ujętych) przedmiotach (głównie stanach rzeczy) i 
związkach między nimi (1. formalna zbliŜa się w ten sposób do ogólnej teorii 
przedmio- 
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tu/bytu). Współczesna 1. formalna jest zbudowana za pomocą języka złoŜonego ze 
sztucznie skonstruowanych znaków (symboli), które charakteryzuje się tylko w 
aspekcie ich kształtu i porządku (np. kolejności) oraz na których dokonuje się 
operacji (głównie) typu rachunkowego (m.in. dzięki temu 1. formalna zbliŜa się 
do matematyki). OdróŜnia się 1. klasyczną (klasycznie ujęte rachunki zdań, 
nazw, predykatów, zbiorów i relacji) od logik nieklasycznych. Te ostatnie 
powstają najczęściej przez modyfikację rachunków klasycznych, zwłaszcza przez 
dodanie nowych - nieekstensjonalnych - funktorów (lub operatorów), nowych 
wartości logicznych (poza prawdą lub fałszem) lub nowych odmian dziedzin. 2) 
Potocznie lub metaforycznie: porządek lub zasada (czy reguła) czegoś, konieczne 
następstwo, prawidłowość, sens (np. 1. wydarzeń). 

logikalny - związany z logiką jako nauką, odnoszący się do logiki. 

Logos (logos) - 1) w filozofii staroŜytnej (np. u Heraklita z Efezu): boski, ukryty 
rozum (lub prawo) przenikający wszechświat i nadający mu porządek; 2) w 
Ewangelii św. Jana: druga osoba Trójcy Świętej, Syn BoŜy, Jezus Chrystus, jako 
słowo wypowiedziane przez Boga do człowieka; 3) w filozofii neoplatońskiej: 
pierwsza emanacja pra-jedni, z której wyłoniła się dusza świata i świat; 4) słowo, 
wypowiedź, mowa, język; myśl, sens, rozumowanie; nauka, teoria, doktryna. 

matematyka - druga obok logiki formalnej nauka formalna, przybiera obecnie 
postać zbioru systemów dedukcyjnych. Podstawowe, dyskutowane problemy 
filozofii m. obracają się wokół stosunku m. do logiki (według logicystów m. ma 
być ugruntowana w logice jako nauce ogólniejszej, ściślejszej i bardziej 
podstawowej) oraz charakteru i sposobu istnienia przedmiotów badań 
matematycznych. W tej ostatniej sprawie moŜna (upraszczając) wszystkie 
stanowiska sprowadzić ostatecznie do czterech: a) przedmiotem m. jest byt 
idealny, mianowicie takie indywidualne przedmioty idealne, jak (określone) 
kwadraty, trójkąty, liczby itp.; b) przedmiotem m. jest byt realny, ujęty w 
pewnym szczególnym aspekcie; c) przedmiotem m. jest byt czysto intencjonalny, 
powstały na drodze abstrakcji, konstrukcji lub idealizacji; d) m. nie jest nauką o 
czymś (nie posiada własnego przedmiotu), ale skodyfikowanym sposobem 
operowania pewnego typu symbolami. Stanowiska te związane są z róŜnymi 
odmianami logicyzmu, konstruktywizmu i formalizmu oraz odpowiadają 
tradycyjnym rozwiązaniom sporu o uniwersalia. 

materia - 1) to, co materialne, ciało (róŜnie pojęte), w przeciwieństwie do tego, 
co duchowe lub idealne; 2) zbiór wszystkich ciał; 3) materiał (budulec); to, z 
czego coś (głównie ciało) się składa, z czego jest zrobione (zbudowane, 
utworzone); w szczególności: zespół podstawowych elementów (niegdyś: 
atomów; współcześnie: cząstek elementarnych lub nawet subelementarnych), 
stanowiących tworzywo ciał (ewentualnie: to, co zbudowane z tych elementów); 
4) to, co poznawalne zmysłowo (najlepiej: w sposób mierzalny); 5) według 
Arystotelesa i tomistów: racja i podłoŜe zmian bytów (cielesnych); m. występuje 
zawsze pod jakąś formą i pozostaje w stosunku do niej jak moŜność do aktu; 
odróŜnia się przede wszystkim: m. pierwszą - ostateczne (czysto potencjalne, 
samo w sobie pozbawione aktualnych określeń, będące tylko niesamodzielnym 
składnikiem bytu) podłoŜe zmian substancjalnych (to, dzięki czemu dany 
przedmiot materialny moŜe ulec zmianie substancjalnej) oraz m. drugą - (będące 
substancją lub ich zespołem) podłoŜe zmian przypadłościowych (to, dzięki czemu 
dany przedmiot moŜe ulegać zmianom przypadłościowym); są i inne rozumienia 
m. d.; 6) według R. Ingardena: najszerzej pojęte jakościowe uposaŜenie bytu 
(wraz z określeniami ilościowymi), treść bytu, współ-stanowiąca z formą i 
istnieniem cały byt; 7) według marksistów: obiektywnie istniejąca 
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rzeczywistość, byt fizyczny dany we wraŜeniach zmysłowych; do atrybutów m. 
zalicza się: przestrzenność, czasowość, zmienność (ruch), takŜe wieczność; 
najogólniejsze prawidłowości rozwoju materii formułują tzw. prawa dialektyki; 
niektórzy marksiści dyskutowali, czy naleŜy posługiwać się dwoma pojęciami 
materii (fizykalnym i filozoficznym), czy jednym. 

materializm - stanowisko w teorii bytu, głoszące, Ŝe istnieje tylko materia lub Ŝe 
wszystko, co istnieje (takŜe zjawiska uznawane potocznie za psychiczne lub 
duchowe), jest bądź materią (materialne, cielesne), bądź od materii (tego, co 
materialne) bytowo pochodne lub zaleŜne. W dziejach filozofii m. przybierał 
róŜne postacie (m. hylozois-tyczny, m. atomistyczny, m. dynamistyczny, m. 
mechanistyczny itd.). Odmiany współczesnego m. to m.in.: naturalizm lub 
fizykalizm (np. E. Nagel, D. M. Armstrong), m. dialektyczny (marksiści), 
pansomatyzm reistyczny (T. Kotarbiński). Tendencje materia-listyczne występują 
u wielu współczesnych filozofów i naukowców zajmujących się problematyką 
umysłu (np. m. eliminacyjny lub eliminacjonizm P. M. i P. S. Churchlan-dów: 
opisywane przez zdroworozsądkową tzw. psychologię ludową stany mentalne nie 
istnieją, istnieją tylko opisywane przez tzw. nauki neuronalne fizyczne stany 
mózgu). 

materialistyczny - związany z materializmem. 

materialny - 1) cielesny, zbudowany z materii; 2) treściowy. 

mathesis universalis - nauka (metoda, rachunek, matematyka) powszechna 
(uniwersalna); określona przez R. Descartes'a metoda naukowa i oparta na niej 
nauka czy - matematycznie ujęta lub wzorowana na matematyce - podstawa 
nauk; metoda ta miała wykorzystać zalety (z pominięciem wad) ówczesnej logiki, 
analizy geometrycznej i algebry, stanowiła właściwie zredukowaną do swej istoty 
metodę matematyczną; jej celem było ścisłe rozwiązywanie (wszelkich) 
problemów naukowych. W Rozprawie o metodzie Descartes wymienia cztery 
prawidła swej metody: przyjmować tylko to, co dane w sposób oczywisty (jasno i 
wyraźnie); kaŜde zagadnienie rozkładać na najmniejsze (proste) części; w 
rozwaŜaniach wychodzić od tego, co najprostsze (bezpośrednio dane), i stopniowo 
przechodzić do tego, co bardziej złoŜone (poznawane pośrednio); dokonywać 
przeglądów (powtórzeń, sprawdzianów, kontroli) całości wieloczłonowego 
(wieloetapowego) rozwaŜania (analizy, rozumowania, dedukcji). Do koncepcji m. 
u. nawiązał m.in. G. W. Leibniz. 

mądrość - 1) dogłębna wiedza o całości rzeczywistości w świetle jej pierwszych 
zasad i ostatecznych przyczyn; 2) rozumienie sensu i celu (celów) Ŝycia oraz 
umiejętność przyjmowania zgodnej z nim postawy. Arystoteles podaje w 
Metafizyce następującą charakterystykę m.: jest wiedzą o wszystkim (choć nie o 
„poszczególnych rzeczach z osobna"), dotyczy tego, co trudno poznać (wykracza 
poza poznanie zmysłowe), odkrywa przyczyny, „jest godna wyboru dla niej 
samej". Taka koncepcja m. jako teoretycznej i rozumowej wiedzy o przyczynach 
bytu róŜni się znacznie od innych staroŜytnych koncepcji m., np. od hebrajskiej 
(biblijnej) koncepcji m. (m. jako zaangaŜowana postawa Ŝyciowa zaufania i 
posłuszeństwa Bogu: „bojaźń Pańska jest mądrością") lub rzymskiej koncepcji m. 
(m. jako sztuka Ŝycia szczęśliwego). 

mechanicyzm - 1) odmiana materializmu traktująca zjawiska psychiczne jako 
procesy fizjologiczne dostępne wyłącznie badaniu fizykalnemu; 2) stanowisko w 
filozofii przyrody (niekiedy tylko postulat metodologiczny) uznające, Ŝe 
wszystkie zjawiska całej przyrody 
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(lub jakiejś jej określonej części) dadzą się wyjaśnić wyłącznie za pomocą praw 
tradycyjnej mechaniki. 

mechanizm - 1) stanowisko w teorii bytu negujące występowanie w świecie 
celowości; według m. świat jest podobny do mechanizmu, w którym występuje 
jedynie układ fizycznych przyczyn sprawczych i ich skutków; 2) stanowisko w 
filozofii przyrody uznające sprowadzalność praw rządzących przyrodą organiczną 
do praw rządzących przyrodą nieoŜywioną; 3) maszyna (narzędzie techniczne), 
której elementy uczestniczą automatycznie w wywołanym procesie; niekiedy: sam 
ten proces (czy szerzej: automatyczny tok dziania się czegoś). Na oznaczenie m. 
w pierwszych dwóch znaczeniach poprawniej by było uŜywać nazwy: 
mechanicyzm. 

melioryzm - stanowisko pośrednie między metafizycznym optymizmem a 
pesymizmem (choć bliŜsze temu pierwszemu): nasz świat nie jest ani najlepszy z 
moŜliwych (dobry), ani najgorszy (zły), lecz znajdują się w nim odpowiednie 
warunki do realizacji dobra, rozwoju, bycia lepszym. W. James w swoim 
Pragmatyzmie określił m. następująco: „M. nie uwaŜa zbawienia ani za 
niemoŜliwe, ani za konieczne. UwaŜa je za moŜliwość, która staje się tym 
bardziej prawdopodobna, im liczniejsze stają się rzeczywiste warunki zbawienia. 
[...] Słowo 'zbawienie' moŜecie interpretować, jak tylko chcecie [...]". 

mentalny - umysłowy, przynaleŜny do umysłu lub związany z umysłem; 
myślowy, psychiczny. 

mereologia - jeden z (obok prototetyki i ontologii) systemów S. Leśniewskiego; 
formalna teoria części i całości; teoria mnogości (zbioru i klasy) w sensie 
kolektywnym (w opozycji do tradycyjnej teorii mnogości w sensie 
dystrybutywnym). 

mesjanizm - 1) koncepcja religijno-teologiczna lub historiozoficzna (a nawet 
prąd kulturowy) przypisująca działaniom i cierpieniom jakiejś osoby bądź grupy 
społecznej lub narodowej charakter zbawczy; m. religijny głoszą przede 
wszystkim (w róŜny, choć powiązany ze sobą sposób) judaizm oraz 
chrześcijaństwo; 2) kierunek polskiej filozofii romantycznej, charakteryzujący 
sytuację i dziejową rolę narodu polskiego m.in. w języku Biblii oraz filozofii G. 
W. F. Hegla. 

„meta-" - wyraŜenie nadające się do pełnienia roli funktora nazwotwórczego, 
tworzącego nazwy złoŜone oznaczające cokolwiek, co jest o czymś, po czymś, 
ponad czymś lub poza czymś (co oznacza nazwa z tym funktorem połączona), np. 
poznanie, którego przedmiotem jest inne poznanie (np. metanauka), dziedzinę 
następującą po innej dziedzinie. 

metaetyka - 1) teoria etyki jako nauki; 2) teoria poznania moralnego (wartości 
moralnych). 

metafilozofia - 1) teoria poznania filozoficznego; 2) metodologia filozofii; 3) 
zespół (meta)nauk dotyczących filozofii (w tym znaczeniu do m. naleŜałaby takŜe 
np. historia filozofii). 

metafizyczny - 1) dotyczący metafizyki, związany z metafizyką (poprawniej: 
metafizy-kalny); 2) dotyczący bytu jako bytu (czyli przedmiotu metafizyki). 
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metafizyka - 1) podstawowa nauka filozoficzna: teoria bytu (rzeczywistości); m. bada byt 
jako byt, ustala jego strukturę oraz szuka jego ostatecznych racji (przyczyn) w świetle 
pierwszych zasad (toŜsamości, niesprzeczności, racji dostatecznej itp.). Arystoteles 
nazywał m. „mądrością" (wiedzą o pierwszych zasadach i przyczynach), „filozofią pierw-
szą", „teologią", „wiedzą boską". Nazwa: m. powstała prawdopodobnie wskutek tego, Ŝe 
Andronikos z Rodos porządkując dzieła Arystotelesa umieścił pisma metafizyczne po 
pismach zaliczonych do fizyki {meta ta fysika). Niekiedy m. nazywana jest „ontologią". 
Podstawowym pojęciem metafizycznym jest pojęcie bytu, czyli czegoś istniejącego. 2) Od 
czasów Kanta m. pojmowano teŜ jako rozwaŜania o tym, co pozadoświadczalne, pozazja-
wiskowe. 3) Według heglistów i marksistów: m. - w przeciwieństwie do dialektyki - to 
teoria rzeczywistości (i odpowiadająca jej metoda badań), która ujmuje byt (rzeczywis-
tość) jako statyczny zbiór odizolowanych od siebie przedmiotów. 4) Dla neopozytywistów 
m. stanowiła zbiór empirycznie niesprawdzalnych, a więc tylko pozornie coś mówiących 
o rzeczywistości wypowiedzi; tak rozumiana m. moŜe pełnić funkcje np. emocjonalne, ale 
nie poznawcze. 5) W filozofii analitycznej niekiedy: m. to analiza podstawowej aparatury 
pojęciowo-terminologicznej, np „struktury naszego myślenia o świecie" (P. F. Strawson). 
6) Według N. Hartmanna: m. to rozwaŜanie (odnoszących się do bytu) problemów, które 
„opierają się bezpośredniemu rozwiązaniu, obojętnie w jakiej dziedzinie filozofii one 
występują"; w związku z tym rozwój m. to rozwój problematyki (i jej badania), a nie 
rozstrzygnięć. 6) Według R Ingardena: m. - w przeciwieństwie do (przygotowującej ją) 
ontologii - to dział filozofii zajmujący się w aspekcie koniecznościowym ogółem tego, co 
faktycznie istnieje (a nie tym, co czysto moŜliwe). 

metajęzyk - język drugiego stopnia; język, który (lub którego fragment) odnosi się do 
innego języka (w przeciwieństwie do języka przedmiotowego, który odnosi się do przed-
miotów pozajęzykowych). Język metafizyki jest przedmiotowy, natomiast języki np. teorii 
poznania, semiotyki, metodologii metafizyki są metajęzykami. W logice formalnej prawa 
logiczne są zasadniczo formułowane w języku przedmiotowym, a reguły w m. 

metalogika (metamatematyka) - 1) metodologia (lub filozofia) nauk formalno-dedukcyj-
nych; 2) formalna teoria systemów dedukcyjnych; 3) zbiór reguł tworzenia i uznawania 
wyraŜeń danego systemu aksjomatycznego logiki lub matematyki. 

metanauka - nauka o nauce. 

metateoria - teoria, której przedmiotem jest inna teoria. 

metoda - 1) sposób systematycznie stosowalny, dobór i układ czynności zmierzający do 
osiągnięcia określonego celu, nadający się do wielokrotnego powtarzania (wraz z uwikła-
nymi w nim załoŜeniami); 2) zbiór reguł wyznaczający sposób postępowania w danej 
sprawie, nauce czy umiejętności (sztuce). 

metodologia nauk - dział logiki (w szerokim sensie) zajmujący się przebiegiem i struk-
turą czynności (i ich rezultatów) uprawiania nauk; teoria podstawowych czynności nauko-
twórczych lub metod stosowanych w naukach, bądź teŜ ich rezultatów (ustalająca m.in. 
klasyfikację czy typologizację tych czynności, metod, rezultatów i nauk); według niektó-
rych: logika praktyczna lub stosowana. Termin: (logiczna) teoria nauki niekiedy jest 
uŜywany zamiennie z „m. n.", niekiedy oznacza naukę, która bada strukturę samych 
wytworów (rezultatów) uprawiania nauki (w postaci np. systemu twierdzeń), niekiedy 
przyjmuje jeszcze inne znaczenia. M. n. dzieli się na ogólną (zajmującą się procedurami 
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badawczymi występującymi we wszystkich naukach lub podstawowych ich typach) i 
szczegółową (np. metodologie poszczególnych dyscyplin naukowych lub ich grup). 
OdróŜnia się niekiedy m.in. m. n. opisową i normatywną; pragmatyczną (dotyczącą 
czynności) i apragmatyczną (dotyczącą wytworów, związaną z semiotyką logiczną); 
takŜe (co prowadzi czasem do wyróŜnienia odrębnych od m. n. metanauk): nachyloną 
bardziej logikalnie (niekiedy: logika nauki), teoriopoznawczo (niekiedy: epistemologia 
jako teoria poznania naukowego), prakseologicznie (m. n. jako dział prakseologii czy 
metodologii ogólnej) lub humanistycznie (związaną z np. historią, socjologią lub psycho-
logią nauki). 

metodologiczny - związany z metodologią, z teorią metody. 

metodyczny - systematyczny, planowy; według określonej metody, zgodny z nią. 

metodyka - wykład metody, podający technikę jej stosowania. 

mistycyzm - 1) mistyka (w sensie (2)); 2) poglądy ukształtowane w perspektywie przeŜyć 
mistycznych; 3) doktryna teologiczna lub filozoficzna, która zakłada mistykę (lub 
pseudomistykę) jako źródło swej treści i prawomocności (a nawet wszelkiego doniosłego 
poznania). 

mistyka - dosłownie: to, co związane z tajemnicą; 1) zespół przeŜyć psychicznych lub 
dyspozycji do nich, związany z ponadnaturalnym obcowaniem człowieka z bóstwem (w 
chrześcijaństwie podkreśla się udział w tych przeŜyciach czynnika nadprzyrodzonego); 2) 
postawa względem Boga, świata i Ŝycia osobistego, spełniana w perspektywie przeŜyć 
mistycznych; 3) teoria przeŜyć i postaw mistycznych. 

mit - legenda, baśń, podanie. Współcześnie traktuje się m. jako symbol, który poprzez 
sens obrazowy (jawny, dosłowny) ukrywa, a zarazem odsłania tajemnicze i 
fundamentalne treści religijne, egzystencjalne, światopoglądowe itp. M. więc to przede 
wszystkim pewien sposób rozumienia Ŝycia ludzkiego. Niektórzy pojmują filozofię jako 
interpretację lub racjonalizację m. 

modalność - 1) sposób (tryb), w jaki w sądzie (zdaniu) jest coś stwierdzone; charakter 
asercji. Ze względu na m. wyróŜnia się (dzięki Arystotelesowi) sądy (zdania) kategorycz-
ne, czyli orzekające (w gramatyce: przede wszystkim zdania proste zawierające orzecze-
nie imienne): asertoryczne (stwierdzające zwykłe zachodzenie czegoś za pomocą funk-
tora „jest"; w gramatyce: zdanie w trybie orzekającym), apodyktyczne (stwierdzające 
konieczność zachodzenia czegoś: „musi (być)" - m. de re, „jest konieczne, Ŝe..." - m. de 
dieto; przy pewnej interpretacji: odpowiednik zdania rozkazującego) i problematyczne 
(stwierdzające moŜliwość zachodzenia czegoś: „moŜe (być)", „jest moŜliwe, Ŝe..."; zdanie 
w trybie przypuszczającym). Te dwa ostatnie nazywa się modalnymi. RóŜne systemy tzw. 
logiki modalnej są formalnymi teoriami funktorów modalnych. Współcześnie do zdań 
modalnych zalicza się niekiedy takŜe zdania zawierające (głównie intensjonalne) 
funktory: aletyczne (np. „jest z konieczności prawdziwe, Ŝe..."), epistemiczne (np. 
„wiem, Ŝe..."), deontyczne (np. „jest nakazane, Ŝe..."), temporalne (np. „było zawsze tak, 
Ŝe...") itd. 2) Cecha sądów (zdań) róŜnych od asertorycznych; asercja zmodyfikowana 
(najczęściej: wzmocniona lub osłabiona). 3) Sposób istnienia lub stan bytowy, najczęściej 
róŜny od istnienia realnego aktualnego (przede wszystkim istnienie moŜliwe); np. 
istnienie (bycie) moŜliwe(ym), niemoŜliwe, konieczne, przypadkowe. 4) W filozofii Ch. 
Wolffa: uposaŜe- 
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nie treściowe bytu, które nie jest koniecznie wyznaczone przez jego istotę; 
przeciwieństwo atrybutu; istnienie bytu to całkowite jego wypełnienie przez 
wszystkie modi (aŜ do osiągnięcia jednostkowości, numerycznej osobności). 

model - 1) zespół (układ, dziedzina) przedmiotów opisywanych prawdziwie przez 
daną teorię (m. semantyczny); 2) zbiór załoŜeń upraszczających danej teorii (m. 
nominalny) lub przedmiotów spełniających te załoŜenia (m. realny); 3) 
przedmiot przedstawiający (m. - kopia) lub projektujący (m. - prototyp) w sposób 
uproszczony (schematyczny) jakieś inne przedmioty lub ich strukturę czy układ; 
makieta, wzorzec, ideał, typ idealny. Mówi się, Ŝe w przypadku (1) teoria 
odwzorowuje m. (jest prawdziwa w danym m.), a w przypadku (3) m. 
odwzorowuje jakiś przedmiot (układ przedmiotów). 

moment - 1) chwila, niesamodzielny wyróŜniony „odcinek" lub „punkt" (czy 
„kwant", „porcja") czasu; 2) niesamodzielny element (składnik, rys) jakiegoś 
przedmiotu, nie będący jego cechą ani częścią. 

monada - 1) w róŜnych koncepcjach metafizycznych: prosta, niepodzielna 
substancja; podstawowy składnik rzeczywistości. Wielu filozofów przypisywało 
m. niematerialność i poznanie. G. W. Leibniza teoria bytu to teoria hierarchii 
monad (monadologia), działających harmonijnie (choć bez wzajemnego 
oddziaływania na siebie) i odzwierciedlających w sobie cały wszechświat. 2) 
Niekiedy np. w fenomenologii: jestestwo („ja") świadome. 

monizm - 1) w teorii bytu: stanowisko, które głosi jedną z następujących tez: a) 
istnieje tylko jeden byt (m. numeryczny); b) istnieje tylko jeden rodzaj bytu, np. 
materia według materializmu skrajnego, duch według spirytualizmu skrajnego; 
wszystkie byty są treściowo jednorodne, są takie same (m. rodzajowy lub 
jakościowy); c) wszystkie byty mają tę samą lub taką samą strukturę (m. 
strukturalny lub formalny); d) zachodzi tylko jeden sposób istnienia, wszystkie 
byty istnieją tak samo, np. realnie (m. egzystencjalny); e) wszystkie byty 
stanowią uporządkowaną całość, jeden kosmos (m. kosmologiczny). W opozycji 
do m. stoi pluralizm lub - z drugiej strony - nihilizm. Poza tym moŜna rozróŜnić: 
m. statyczny oraz dynamiczny (ewolucyjny). 2) Neutralizm lub jedna z jego 
odmian; stanowisko, według którego to, co istniejące, lub to, co dane, jest samo w 
sobie czymś jednorodnym, nie jest zróŜnicowane na to, co fizyczne, i na to, co 
psychiczne, lub jest zarazem fizyczne (w jednym aspekcie) i psychiczne (w 
drugim aspekcie). 3) M. anomalny (anomalistyczny) - stanowisko (teoria) D. 
Davidsona we współczesnej filozofii umysłu; według tego stanowiska zdarzenia 
mentalne są identyczne ze zdarzeniami fizycznymi lub zaleŜne przyczynowo od 
nich, jednakŜe „nie istnieją ścisłe, deterministyczne prawa, na podstawie których 
moŜna przewidywać i wyjaśniać zdarzenia mentalne". 

monoteizm - stanowisko religijno-teologiczne lub filozoficzne (metafizyczne), 
według którego istnieje tylko jeden (róŜny od świata) Bóg, pojmowany często 
jako stworzyciel świata i jego opiekun (Opatrzność BoŜa). 

moralność - 1) w etyce: cecha relacjonalna czynów ludzkich, istotnie związana z 
kaŜdym świadomym i wolnym działaniem; kaŜde takie działanie jest zgodne z 
naturą działającego i słuŜy osiągnięciu jego celu ostatecznego (wtedy jest 
moralnie dobre) albo nie jest zgodne z naturą działającego i przeszkadza w 
osiągnięciu jego celu ostatecznego (wtedy jest moralnie złe), albo teŜ nie jest 
niezgodne z naturą działającego i jest obojętne w stosunku do jego celu 
ostatecznego (wtedy jest moralnie obojętne); przy tym przyjmuje się 
najczęściej, Ŝe czyn moralnie obojętny (gdy jest rozwaŜany w oderwaniu 
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jako taki) w konkretnym postępowaniu ludzkim staje się dobry lub zły moralnie. 
Kwalifikację moralną (moralne dobro lub zło) przypisuje się często równieŜ 
dyspozycjom do określonych działań (postawom), a takŜe samym sprawcom tych 
działań. Tak pojęta m. jest jednym z momentów współkonstytuujących bytowość 
człowieka. W praktyce sprawa się komplikuje z powodu braków naszej wiedzy o 
stosunku między naszymi czynami a naturą ludzką i celem ostatecznym 
człowieka. Tutaj naturalne poznanie bywa uzupełnione np. przez religię (etykę 
objawioną). Głoszone są teŜ inne koncepcje i ujęcia (nie zawsze przeciwstawne 
wobec powyŜszego) m. Niektórzy (np. T. Styczeń) za kryterium kwalifikacji 
moralnej działań (przedmiotową normę m.) uznają ich stosunek (afirmacja lub 
negacja, przynajmniej zamierzona) do wartości wsobnej (wewnętrznej i istotnej) 
ich adresata (w szczególności: godności osoby) lub samą tę wartość; rozpoznanie 
(źródło rozpoznania) tej wartości (lub relacji czynu do niej) stanowi sumienie, 
które jako podmiotowy wyraz przedmiotowej normy m. jest subiektywną 
(subiektywnie ostateczną) n. moralności. 2) Etos, obyczaj; zespół faktycznie 
uznawanych w danym środowisku (lub przez daną jednostkę) norm postępowania 
i spełnianych zachowań. 

moralny - 1) kwalifikowany moralnie, pozostający w relacji do norm 
moralności; 2) potocznie (i nieściśle): moralnie dobry; 3) obyczajowy, zgodny z 
(lub związany z) obyczajem; właściwie: obyczajny; 4) dawniej niekiedy: 
związany z Ŝyciem psychicznym (duchowym) człowieka lub ze sferą kultury. 
Normy moralne - wyznaczone przez przedmiotową normę moralności (a 
odczytane przez sumienie) reguły (przepisy) postępowania; gdy reguły te 
szczegółowo określają treść działania ze względu na strukturę jego adresata, 
niektórzy mówią wtedy o słusznościowych normach moralnych. 

mortalizm - stanowisko antropologiczne, według którego kresem ludzkiego 
Ŝycia jest jego śmierć biologiczna. 

motywacja - w filozofii E. Husserla: typ warunkowania, róŜny od warunkowania 
przyczynowego; centrum m. stanowi podmiot (duch, osoba, świadomość, „ja"), 
który jest skłaniany, pobudzany (a nie jednoznacznie determinowany) przez 
(intencjonalnie określony) sens lub wartość przedmiotu do pewnego - wolnego 
(swobodnie wybranego) i ukierunkowanego ku (osobiście akceptowanemu) 
celowi - działania; m. moŜe być rozumowa (gdy jest wyznaczona wyłącznie 
przez - rozpoznane przez rozum w naoczności lub logicznym myśleniu - sens i 
wartość przedmiotu) lub nie (gdy przewaŜają w niej np. czynniki popędowe, 
które „nie pochodzą z sensu rzeczy"). M. to podstawowe prawo świata 
duchowego, badane (w swych rozmaitych indywidualnych przejawach) przez 
nauki humanistyczne (w przeciwieństwie do przyrodniczych) za pomocą 
rozumienia (w przeciwieństwie do wyjaśniania typu przyrodniczo-
przyczynowego). W sensie pochodnym mówi się nie tylko o motywowaniu 
podmiotu przez przedmiot, lecz takŜe jednych aktów (świadomych) przez inne 
akty, rezultatów aktów przez same akty, jednych podmiotów przez inne, 
wyŜszych warstw konstytucji przez niŜsze. 

moŜliwość - stan bytowy przeciwstawny temu, co niemoŜliwe, lub temu, co 
faktyczne (aktualne), lub temu, co konieczne (choć w niektórych koncepcjach m. 
utoŜsamia się aspektywnie m.in. pewne odmiany m. i konieczności). Przyjęło się 
(wbrew np. megarej-czykom) twierdzić, Ŝe: to, co moŜliwe, moŜe, ale nie musi 
zaistnieć (nie jest konieczne zarówno jego zaistnienie, jak i niezaistnienie); to jest 
moŜliwe (tu: moŜliwe czysto logicznie), co jest wewnętrznie niesprzeczne. 
Według jednych m. zachodzi zasadniczo w sferze bytu realnego (przynajmniej 
pewne jej odmiany, np. m. realna, zwłaszcza m. fizyczna - dopuszczalność  
przez prawa przyrody), według drugich - w  sferze bytu 
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intencjonalnego (m. myślna), a ostateczną swą rację (fundament) ma w bycie 
realnym (np. tomizm), według innych m. jest wyznaczona przez sferę idealną (np. 
fenomenologowie). PowyŜsze kontrowersje mogą zostać rozwiązane lub 
uchylone, jeśli rozróŜni się rozmaite odmiany m. (współcześnie uczynił to 
szczegółowo N. Hartmann). R. Ingarden wyróŜnia: wyznaczoną przez 
obiektywny stan bytowy zachodzący w zawartości idei, ponadczasową, 
niezmienną i niestopniowalną czystą m. (m. zajścia pewnego stanu rzeczy ze 
względu na dopuszczenie jego realizacji lub konkretyzacji przez zmienne 
zawartości określonej idei; np. zawartość idei „kartka papierowa" wyznacza 
zawsze m. istnienia lub nieistnienia kartki, róŜne moŜliwości jej koloru - biała, 
czarna, pomarańczowa itd., róŜne moŜliwości jej wymiarów itd.) oraz 
występującą w obrębie świata realnego (czasowego), zrelatywizowaną do 
określonych chwil czasu, zmienną i podlegającą stopniowaniu m. empiryczną 
(m. zajścia pewnego stanu rzeczy ze względu na występowanie w świecie jego 
warunków koniecznych oraz brak warunków, które go w przyszłości wykluczają; 
np. to, Ŝe ktoś jest dziś studentem I roku oraz brak przeszkód uniemoŜliwiających 
dalsze studiowanie wyznaczają teraz w pewnym stopniu empiryczną m. 
ukończenia przez niego studiów za pięć lat). M. nie naleŜałoby - wbrew 
niektórym autorom - utoŜsamiać z moŜnością. Zaprzeczeniem m. jest 
niemoŜliwość (wewnętrzna sprzeczność, wewnętrzna niezgodność; wykluczenie 
przez coś, brak podstaw do zajścia). „Byt niemoŜliwy" jest przypadkiem 
contradictio in adiecto (sprzeczności w przydawce): byt (to, co istnieje) moŜe 
istnieć (skoro istnieje, jest bytem), a zarazem nie moŜe istnieć (skoro jest 
niemoŜliwy). Niektórzy dyskutują status ontyczny tzw. przedmiotów 
niemoŜliwych (sprzecznych, np. kwadratowego koła): nie istnieją one 
(przynajmniej realnie), choć moŜna przypisać im pewne własności (np. bycie 
kwadratowym, bycie kołem; bycie sprzecznym) oraz w jakiś sposób się do nich 
odnosić (przynajmniej jako wytworów aktów świadomości). Współczesne 
badania nad pojęciem m. są zazwyczaj związane z systemami tzw. logiki 
modalnej, w których funktor m. („jest moŜliwe, Ŝe...") jest często definiowany za 
pomocą funktorów negacji i konieczności („nie jest konieczne, Ŝe nie..."). 
Ontologiczne interpretacje tych systemów wiąŜą się z róŜnymi koncepcjami tzw. 
światów moŜliwych. 

moŜliwy - wewnętrznie niesprzeczny, nadający się do istnienia, nie wykluczony, 
mający szansę zaistnieć. M. świat - jakikolwiek świat, w którym rzeczy są inne 
lub są inaczej niŜ w naszym świecie. RóŜne koncepcje tak pojętych światów 
moŜliwych (związane z logiczną analizą wyraŜeń modalnych, zwłaszcza typu: 
„jest moŜliwe, Ŝe...") wyrastają z potocznego przekonania, Ŝe rzeczy w naszym 
świecie mogłyby być inne lub inaczej (niŜ są). Niektórzy uznają światy moŜliwe 
za konstrukty teoretyczne (pojęciowe lub językowe), inni - za byty (lub ich 
zespoły) realne (istniejące tak samo jak nasz świat), jeszcze inni - za byty 
istniejące inaczej niŜ realnie (np. idealnie czy w umyśle Boga). Za prekursora 
koncepcji moŜliwych światów uznaje się (co najmniej) G. W. Leibniza. 

moŜność - korelat aktu, realny niesamodzielny element kaŜdego bytu 
niekoniecznego (współkonstytuujący byt), racja jego zmienności. 

nadczłowiek - w filozofii F. Nietzschego: człowiek doskonały, który ma powstać 
przez przezwycięŜenie człowieka jako dotychczasowego miernego wytworu 
ewolucji biologicznej i kulturowej. N. charakteryzuje wola mocy, uosabia on 
wartości przeciwstawne wobec tradycyjnie pojmowanych wartości, zwłaszcza 
moralnych. 

naoczność - własność przysługująca kaŜdemu ujęciu poznawczemu, które jest 
oglądowe (poglądowe), tzn. w którym przedmiot jest przez podmiot widziany (w 
dosłownym lub pochodnym czy przenośnym znaczeniu tego słowa). Podstawą n. 
jest przede wszystkim 
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doznawanie treści wraŜeniowych. OdróŜnia się n.: spostrzeŜeniową (pierwotną, 
nieprzy-słoniętą) oraz gMosj-spostrzeŜeniową (np. w percepcji dzieła sztuki), 
wyobraŜeniową i (wedle niektórych) przypomnieniową. Fenomenologowie 
wyróŜniają jeszcze (związaną z oglądem ejdetycznym) n. ejdetyczną 
(istotnościową - „widzenie" istoty) i kategorialną. 

natura - 1) przyroda; to, co zrodzone lub przyrodzone (w przeciwieństwie do 
Boga,| choć niektórzy, zwłaszcza panteistycznie nastawieni, autorzy odróŜniali: n. 
naturans -n. rodzącą, boską, stwarzającą oraz n. naturata - n. zrodzoną, 
stworzoną); to, co wrodzo-j ne, zastane (w przeciwieństwie do tego, co nabyte, 
wypracowane, wytworzone - sferyj kultury, w tym techniki); to, co fizyczne, 
cielesne, materialne (w przeciwieństwie doi tego, co duchowe, psychiczne, 
myślowe); 2) istota (ewentualnie: cała substancja); Awi-cenna wyróŜnił: n. 
(istotę) w konkretnej rzeczy (n. ujednostkowioną), n. w intelekcie (n. ogólną) 
oraz n. samą w sobie (n. trzecią: jako taka sama nie istnieje aktualnie, nie jest ani 
jednostkowa, ani ogólna; stanowi przedmiot metafizyki; dyskutuje się jej 
ontyczny status i jego konsekwencje); 3) według tomizmu: istota bytu, zwłaszcza 
rozpatrywana jako podstawa jego działania; 4) według R. Ingardena: n. 
konstytutywna - jakość lub zespół jakości bezpośrednio i zupełnie (całościowo) 
kwalifikujący (określający) podmiot cech jakiegoś bytu w jego swoistości 
(jedyności, „co", „ja"). 

naturalistyczny - związany z naturalizmem. 

naturalny - 1) wyznaczony przez naturę, zgodny (lub związany) z naturą, 
wrodzony; 2) napotkany w przyrodzie, nie wytworzony przez człowieka. 
Przymiotnik: n. oznacza (w róŜnych kontekstach) to, co przeciwstawione temu, 
co: duchowe, psychiczne, kulturowe, cywilizacyjne, techniczne, uporządkowane, 
unormowane, umowne, sztuczne, nabyte wytworzone, wymuszone, narzucone, 
osobliwe, wyjątkowe, przypadkowe. 

naturalizm - w teorii bytu: stanowisko głoszące, Ŝe istnieje tylko jeden 
czasoprzestrzenny świat (przyroda), który nie wymaga jakiejkolwiek 
zewnętrznej racji swego istnienia i działania; nie istnieją więc Ŝadne 
nieczasoprzestrzenne byty „ponadświatowe", jak np, Bóg czy Platońskie idee. N. 
moŜna wyrazić w formie (zaangaŜowanego lub uzasadnionego ontologicznie) 
postulatu metodologicznego, według którego wszystkie zjawiska (takŜe 
psychiczne lub kulturowe) naleŜy wyjaśniać w odwołaniu wyłącznie do sfer) 
przyrody, w jej ramach. W szczegółowych odmianach n. powyŜszy postulat 
odnosi się nie do całej rzeczywistości, lecz pewnych jej dziedzin (np. n.: w 
filozofii umysłu w etyce, w metodologii nauk humanistycznych lub 
społecznych). N. najczęściej wiąŜe się z materializmem, fizykalizmem, 
sejentyzmem lub redukcjonizmem. Od końca XX wieku w filozofii analitycznej 
(zwłaszcza w filozofii umysłu) dominuje tzw. zwrot natu^ ralistyczny. 

natywizm - inaczej: racjonalizm genetyczny; stanowisko w psychologicznym 
sporz< o źródła poznania, uznające istnienie pojęć (lub sądów) wrodzonych (lub 
przynajmnię dyspozycji do nich) jako stałego poznawczego wyposaŜenia 
ludzkiego umysłu. Pewn; wersją n. jest współczesna koncepcja N. Chomskiego, 
według którego wrodzone są tzw głębokie struktury gramatyczne. 

nauka - 1) czynności poznawcze podmiotu poznającego (spełniane w związku z 
czynnoś ciami innych podmiotów poznających), zmierzające w sposób 
uporządkowany, zorganizo wany do osiągnięcia wiedzy (zespołu informacji) o 
czymś (n. pojęta funkcjonalnie) 2) wytwór czynności poznawczych (ich 
rezultat) w postaci uporządkowanego zespołi 
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(systemu) zdań lub pytań (n. pojęta jako wytwór); 3) pewien dział kultury: 
rozwijająca się (w związku z (1)) w czasie działalność społeczna wraz z osobami, 
instytucjami (z ich wyposaŜeniem) itp., które ją spełniają (uprawiają n.) i 
korzystają z niej (n. pojęta socjologicznie). Na ogół podkreśla się jako cechy 
istotne n.: intersubiektywną komunikowal-ność i kontrolowalność (racjonalne 
uprawomocnienie), informatywność (zaspokajanie ogólnoludzkich potrzeb 
poznawczych), systematyczność (metodyczność), otwartość na doskonalenie 
(korygowanie) itp. S. Kamiński odróŜnia trzy podstawowe typy desygnatów 
nazwy „nauka": forma pewnego rodzaju poznania (j?zyk, metoda, instytucja), 
samo poznanie tego rodzaju (odkrywcze, twórcze lub nieodkrywcze, kształcące; 
czynność lub wytwór), związana z tym poznaniem dziedzina kultury. 

nazwa - 1) w aspekcie syntaktycznym: wyraŜenie mogące spełniać w zdaniu 
podmio-towo-orzecznikowym rolę podmiotu lub orzecznika (w innych typach 
zdań: podmiotu, przydawki, ewentualnie dopełnienia); 2) w aspekcie 
semantycznym: wyraŜenie pełniące funkcję oznaczania; 3) w aspekcie 
pragmatycznym: wyraŜenie ujawniające (wyraŜające) posiadanie przez podmiot 
danego przedstawienia. Logicy zaliczają do kategorii składniowej wyraŜeń 
nazwowych obok nazw takŜe formy nazwowe. 

negacja - 1) w aspekcie syntaktycznym to słówko: nie (lub inne odpowiadające 
mu wyraŜenie czy symbol) w roli funktora zdaniotwórczego lub nazwotwórczego 
(od argumentu zdaniowego lub nazwowego); niekiedy: całe wyraŜenie złoŜone z 
„nie" i jego argumentu; 
2) w aspekcie semantycznym: znaczenie „nie" lub całych wyraŜeń tworzonych 
przy uŜyciu „nie"; w tym drugim przypadku niekiedy: treść lub zakres 
odpowiedniej nazwy, ewentualnie pozajęzykowy odpowiednik zdania 
przeczącego (np. negatywny stan rzeczy); 
3) w aspekcie pragmatycznym: myślowa czynność negowania, przeczenia, 
zaprzeczania, odróŜniania, odrzucania, uniewaŜniania, niweczenia. W róŜnych 
ujęciach klasycznego rachunku zdań funktor n. moŜe być terminem pierwotnym 
(definiowanym poprzez aksjomaty, w których występuje), moŜna zdefiniować go 
za pomocą funktora dysjunkcji Shef- 
fera („nie..." znaczy „albo... albo...", „co najwyŜej jedno z dwojga: ", „nie 
zarazem:... 
i...", „nie... lub nie...") lub binegacji („ani... ani..."), moŜna teŜ określić go w ten 
sposób, Ŝe jeśli dowolne zdanie jest prawdziwe (fałszywe), to zdanie powstałe 
przez dołączenie do niego funktora n. jest fałszywe (prawdziwe). W tradycyjnej 
semiotyce nazw dopuszcza się moŜliwość infinitacji, czyli tworzenia nazwy 
złoŜonej poprzez dodanie do dowolnej nazwy funktora n. (np. „człowiek" - 
„nieczłowiek"), o ile istnieje wobec nich nazwa nadrzędna (tu: „zwierzę"); przy 
tym stosunek między dowolną nazwą a jej n. moŜe być interpretowany jako 
stosunek sprzeczności (do zakresu np. nazwy: nieczłowiek naleŜy kaŜdy 
przedmiot, który nie jest człowiekiem) lub przeciwieństwa (tu: do zakresu „nie-
człowiek" naleŜą tylko niektóre przedmioty, które nie są ludźmi, np. wszystkie 
zwierzęta, lecz nie planety). W. StróŜewski odróŜnia n. róŜnicującą (związaną z 
infinitacją, słuŜącą do odróŜniania przedmiotów od siebie) i n. przekreślającą 
(jej językowym rezultatem jest np. nazwa: nie-człowiek równoznaczna ze 
słówkiem: nic; nazwa ta nie posiada Ŝadnego desygnatu, jest tylko rezultatem 
aktu całkowitego odrzucenia, „unicestwienia" czegoś, stwierdzenia, Ŝe owo coś 
nie istnieje, jest - ze względu na coś innego - niczym). 

neopozytywizm - trzeci pozytywizm, kierunek filozoficzny (i metodologiczny) 
występujący w ramach pozytywizmu. 

neoscholastyka - współczesny styl uprawiania filozofii, kontynuujący tradycję 
średniowiecznej (i późniejszej) scholastyki; „n." to właściwie ogólna nazwa 
(uzasadniona przede wszystkim historycznie) dla neobonawenturianizmu, 
neotomizmu, neoszkotyzmu, neo- 
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suarezjanizmu i zbliŜonych do nich ugrupowań i orientacji filozoficznych; 
niektórzy do n. zaliczają takŜe neoaugustynizm i neoanzelmianizm, inni zaś 
ograniczają ją do neoto-mizmu. 

neotomizm - współczesny tomizm; jeden z kierunków (współczesnej) filozofii (i 
teologii), zapoczątkowany przez Tomasza z Akwinu, a odrodzony na przełomie 
XIX i XX w. Tomi ści zasadniczo opowiadają się za tzw. klasyczną koncepcją 
filozofii, akcentują róŜnicę (mimo związków) między nauką (wiedzą, w tym 
filozofią) a religią (wiarą) i sztuką; za „filozofię pierwszą" uznają teorię bytu 
(chociaŜ niektórzy współcześni tomiści co najmniej równorzędną rolę w filozofii 
przypisują teorii poznania). Istotnymi składnikami n. są m.in.: realizm, pluralizm, 
hylemorfizm, teizm, racjonalizm, intelektualizm, absolutyzm i dogmatyzm (w 
teorii prawdy; klasyczna koncepcja prawdy!), umiarkowany realizm pojęciowy. 
Istnieją co najmniej cztery zasadnicze odmiany n.: tomizm tradycyjny (za-
chowawczy; np. J. A. Gredt, S. Adamczyk), lowariski (asymilujący; np. D. 
Mercier, K. Kłósak), egzystencjalny (np. E. Gilson, M. A. Krąpiec), 
transcendentalizujący (np. E. Coreth, częściowo M. Jaworski); niektórzy 
dodają: tomizm analityczny lub logicyzu-jący (np. tzw. Koło Krakowskie z ks. J. 
Salamuchą) i historycyzujący. Pewni autorzy nazywają siebie tomistami 
konsekwentnymi (M. Gogacz), jeszcze inni - po prostu uczniami św. Tomasza z 
Akwinu (S. SwieŜawski). 

neutralizm - 1) w teorii bytu (lub teorii stosunku tego, co fizyczne, do tego, co 
psychiczne): stanowisko, które - w przeciwieństwie do materializmu i 
spirytualizmu - głosi, bądź Ŝe byt (sam w sobie) nie jest ani materialny, ani 
duchowy, lecz przybiera postacie (ujmowane w poznaniu jako) materialne lub 
duchowe (neutralistyczna odmiana moniz-mu immanentnego), bądź Ŝe 
cielesność i duchowość stanowią dwa równorzędne aspekty (atrybuty) tego 
samego bytu (monizm właściwy, teoria identyczności), bądź Ŝe zjawiska 
fizjologiczne i psychiczne to dwa sposoby ujmowania (od zewnątrz i od 
wewnątrz) tego samego zjawiska (teoria dwóch stron); 2) w teorii poznania: 
stanowisko, według którego w poznaniu dane nam są właściwie neutralne 
elementy (dźwięki, barwy itp.), które zaleŜnie od zajętego przez podmiot 
poznający punktu widzenia moŜna rozpatrywać jako coś fizycznego (własności 
ciał) lub psychicznego (wraŜenia znajdujące się w zawartości świadomości lub 
psychiki). N. pojawił się np. w empiriokrytycyzmie. 

„nic" - 1) według K. Twardowskiego: wyraŜenie niesamodzielne 
(synkategorematyczne), będące odpowiednikiem (skrótem) wyraŜeń typu „nie 
istnieje (takie) coś, Ŝe..." („nie ma czegoś (takiego), co..."); niektórzy uznają je za 
negację w roli swoistego funktora zdanio-twórczego, inni (dokładniej) za negację 
kwantyfikatora egzystencjalnego; 2) nazwa pusta (nie posiadająca desygnatu), 
będąca rezultatem aktu negacji przekreślającej coś określonego lub cokolwiek 
(jakikolwiek przedmiot); 3) funktor nazwotwórczy, będący odpowiednikiem 
(skrótem) wyraŜeń typu „coś przeciwnego wobec..." („coś radykalnie innego 
niŜ...", „nie (to, co)..."); powstała za pomocą tego funktora nazwa, np. „nic wobec 
wieczności", oznaczać moŜe coś, co nie jest wieczne lub jest radykalnie 
ograniczone czasowo (w stosunku do wieczności). Ostatnie dwie interpretacje 
„n." proponuje W. StróŜewski. 4) W niektórych tłumaczeniach tekstów M. 
Heideggera niekiedy: odpowiednik słowa das Nichts (tutaj: nicość). 

nicość - 1) brak bytu, niebyt (zwłaszcza niebyt absolutny, nie-byt); 2) według 
egzysten-cjalistów: to, co swoiście (negatywnie?) współkonstytuuje 
(współstanowi lub warunkuje) bycie i byt (w szczególności byt ludzki, „byt dla 
siebie"). Według M. Heideggera n. (das Nichts) i bycie wzajemnie się warunkują 
(warunkiem ujawnienia bycia jest n., a n. ujaw- 
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nia się wraz z odsyłaniem, zanikaniem bycia czy bytu); n. moŜe być dana za 
pomocą swoistych nastrojów (np. trwogi), które - ze swej istoty - nie odnoszą się 
do Ŝadnego przedmiotu. Słynna wypowiedź Heideggera: „w byciu bytu dokonuje 
się nicościowanie nicości" doczekała się wielu interpretacji (niektórzy 
doszukiwali się w niej doniosłej koncepcji metafizycznej, inni - jak R. Carnap - 
przedstawiali ją jako wyraźny przykład uŜywania języka w sposób niezgodny z 
regułami składniowymi i semantycznymi). RównieŜ twierdzenia J. P. Sartre'a, Ŝe 
człowiek jest (takŜe) n. (nie jest tym, czym jest, i jest tym, czym nie jest) moŜna 
interpretować rozmaicie: człowiek (sam w sobie) nie jest Ŝadną rzeczą, do której 
się (świadomościowo) odnosi; człowiek nie jest określony przez Ŝadną istotę, jest 
absolutną wolnością (a nie czymś, co by go ograniczało); człowieka 
współstanowią jego ideały, projekty, to, co moŜe i chce zrealizować, a czego 
jeszcze nie ma; w człowieku i poza nim nie istnieje nic trwałego i koniecznego; 
wszystko jest zbędne lub absurdalne itp. 

niebyt - to, co nie jest bytem; to, co nie istnieje. RozróŜnia się n. absolutny („n." 
w sensie absolutnym) i n. względny („n." w sensie względnym). „N. absolutny" 
nie posiada Ŝadnego desygnatu, desygnat ten byłby czymś sprzecznym i 
niemoŜliwym: byłby zarazem czymś (właśnie n.) i niczym (bo n.); byłby czymś, 
co jest nijakie (nie posiada Ŝadnej treści, Ŝadnego określenia) i nie istnieje. 
Wszelkie orzekanie o (tak pojętym) n. lub orzekanie o czymś n. jest właściwie - 
jeŜeli coś ma znaczyć - ukrytym orzekaniem bytu o bycie. W terminologii W. 
StróŜewskiego „n. absolutny" to „nie-byt", „nicość" -językowy rezultat aktu 
całkowitej negacji przekreślającej jakikolwiek byt (zwłaszcza w aspekcie jego 
istnienia). „N. względny" oznacza byt, który nie posiada danej własności (jest n. 
ze względu na tę własność) lub jest (w jakimś aspekcie) róŜny (przeciwny) od 
bytu, w stosunku do którego nazywa się go „n." (np. koza jest n. względem 
człowieka w tym sensie, Ŝe nie jest tym bytem, co człowiek). Posługiwanie się 
pojęciem n. względnego jest szczególnie uŜyteczne przy róŜnicowaniu sposobów 
istnienia (dom pomyślany jest n. względem domu realnego, gdyŜ istnieje tylko 
czysto intencjonalnie, a nie realnie) lub przeciwstawianiu diametralnie 
odmiennych bytów (jak mawiali niektórzy neoplatoń-czycy: Bóg jest n. w 
stosunku do wszystkich bytów świata, gdyŜ jest całkowicie od nich róŜny, nie jest 
- w Ŝadnym wymiarze - taki, jakimi one są). 

nieskończoność - stan lub wielkość pozbawiona końca (granicy). W dziejach 
filozofii n. najczęściej przypisywano bytowi absolutnemu (Bogu); nierzadko 
zastanawiano się teŜ, czy świat materialny (przyroda) jest przestrzennie lub 
czasowo skończony, czy nieskończony. Dzięki Arystotelesowi odróŜniano przy 
tym (paradoksogenną) n. aktualną (trwanie na raz wszystkich elementów 
pozbawionej końca całości) od n. potencjalnej (nieustannej moŜliwości 
dodawania do całości kolejnego nowego elementu). JednakŜe, rozpoczęte w 
staroŜytności, próby ściślejszego stosowania i określania pojęcia n. wielokrotnie 
wikłały się w rozmaite trudności. Dzięki zdobyczom m.in. (zainicjowanej przez 
G. Cantora) współczesnej teorii mnogości część z nich udało się usunąć. Według 
teorii mnogości skończonym nazywamy zbiór, którego moc (ilość elementów) 
jest jakąś liczbą naturalną; zbiór taki jest równoliczny ze zbiorem liczb 
naturalnych o określonej ilości elementów (tzn. kaŜdemu elementowi tego zbioru 
moŜna przyporządkować dokładnie jeden element odpowiedniego ciągu liczb 
naturalnych i na odwrót). W tym sensie np. zbiór posłów Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej jest skończony, gdyŜ kaŜdemu posłowi moŜna przyporządkować 
dokładnie jedną liczbę z ciągu od 1 do 460 i na odwrót. Zbiór jest przeliczalnie 
nieskończony, gdy jego moc wynosi „alef zero", czyli gdy jest on równoliczny 
ze zbiorem wszystkich liczb naturalnych; kaŜdemu elementowi tego zbioru 
moŜna więc przypisać kolejno którąś z liczb ciągu: 1, 2, 3, itd. bez końca. Zbiór 
jest nieprzeliczalnie 
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nieskończony, gdy jego moc wynosi „continuum", czyli gdy jest on równoliczny ze 
zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych; kaŜdemu elementowi tego zbioru moŜna więc 
przypisać kolejno którąś z liczb ciągu liczb rzeczywistych (w tym: liczb 
niewymiernych) _ elementów (i liczb) tych nie da się jednak wyczerpująco 
ponumerować za pomocą liczb naturalnych. PoniewaŜ moc zbioru wszystkich 
podzbiorów danego zbioru jest większa od mocy tego zbioru (a według jednego z 
aksjomatów teorii mnogości dla kaŜdego zbioru istnieje zbiór jego wszystkich 
podzbiorów), teoria mnogości przyjmuje istnienie nieskończonej hierarchii zbiorów 
nieskończonych: kolejny zbiór tej hierarchii jest „bardziej" nieskończony (ma większą 
moc) od poprzedniego. Istnieje więc niejako n. nieskończoności. Innym zaskakującym 
rezultatem teorii mnogości jest twierdzenie, Ŝe kaŜdy zbiór nieskończony jest 
równoliczny z pewnym swym podzbiorem; np. zbiór liczb naturalnych jest równoliczny 
ze zbiorem liczb parzystych (co uwidacznia następujące przyporządkowanie: 1 - 2, 2 - 
4, 3 - 6, 4 - 8, itd. bez końca). Co więcej - w przeciwieństwie do wielkości skończonych 
- usuwanie ze zbioru nieskończonego (o ile otrzymany zbiór jest nieskończony) lub 
dołączanie do niego przeliczalnej (dającej się ponumerować za pomocą elementów 
zbioru wszystkich lub niektórych liczb naturalnych) ilości elementów nie zmienia jego 
mocy. Mówiąc przenośnie i upraszczająco: n. - inaczej jak to jest w przypadku 
wielkości skończonych - nie da się zasadniczo „powiększyć" lub „pomniejszyć" o 
wielkości przeliczalne. 

nihilizm - 1) w teorii bytu: stanowisko, według którego nie istnieje ani jeden byt. W 
staroŜytności Gorgiasz głosił, Ŝe nic nie istnieje; a jeśli nawet istnieje, to jest nie-
poznawalne; a jeśli jest poznawalne, to nie jest komunikowalne; 2) w teorii wartości: 
stanowisko negujące (obiektywne) istnienie (wszystkich lub pewnej grupy) wartości 
lub postulujące (niekiedy: stwierdzające) odrzucenie (zdewaluowanie) tradycyjnie 
uznawanych wartości, bądź radykalną zmianę obowiązującego systemu wartości (ich 
przewartościowanie, przeszacowanie). Za głównego inspiratora współczesnego n. 
uznaje się F. Nietzschego, który wystąpił z krytyką m.in. (tworzących kulturę 
europejską) wartości moralnych związanych z tradycyjnie pojmowanym 
chrześcijaństwem. 

noemat - 1) wytwór lub intencjonalny odpowiednik noezy; 2) w szczególności n. to 
odpowiednik noezy w sensie (2), czyli: przedmiot przeŜycia intencjonalnego jako taki; 
to, co poznawane jako poznawane, a nie jako byt realny (element świata); byt ujęty po 
redukcji transcendentalnej. Niekiedy: treść poznania, sens przedmiotowy. 

noetyka - 1) teoria poznania; 2) teoria poznania umysłowego (w przeciwieństwie do 
teorii poznania zmysłowego - dawniej: estetyki); 3) fenomenologia noez lub 
świadomości rozumowej. 

noeza - 1) w filozofii staroŜytnej: intuicja intelektualna, intelektualne ujęcie idei 
(istoty); 2) w fenomenologii: świadomościowe przeŜycie intencjonalne, traktowane 
wyłącznie jakc sensowna całość poznawcza, a nie przejaw czyjegoś Ŝycia 
psychofizycznego; przeŜycie ujęte po redukcji transcendentalnej; 3) w fenomenologii 
E. Husserla: intencjonalne (głów nie rozumowe) przeŜycie (lub jego moment) nadające 
sens (kształt, formę) przeŜywanyn niesamodzielnym treściom (momentom) 
zmysłowym (tzw. materiałom, datom hyletycz nym). 

nominalizm - stanowisko w sporze o uniwersalia, uznające istnienie nazw ogólnych 
lul abstrakcyjnych, a odmawiające istnienia pojęciom i przedmiotom ogólnym. 
Niektórz nominaliści uznają nazwy ogólne za skróty nazw jednostkowych, a 
abstrakcyjne za 
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dające się zastąpić przez inne wyraŜenia - nazwy pozorne. Niekiedy uŜywa się 
terminu: umiarkowany n. na oznaczenie konceptualizmu. 

nomotetyczne nauki - nauki ustalające ogólne prawa, prawidłowości (a nie tylko 
opisujące badane przedmioty w ich cechach indywidualnych lub typowych). 

nonsens —> bezsens. 

norma - reguła, przepis postępowania, to, co obowiązuje; wyraŜenie językowe 
(lub jego znaczenie) formułujące, co naleŜy, powinno się lub trzeba czynić (nie 
czynić). Dyskutowany jest stosunek norm (wyraŜeń normatywnych), zwłaszcza 
moralnych, do opisów i ocen. 

normatywny - 1) związany z normą, wyraŜający powinność; 2) normujący, 
regulujący, obowiązujący. 

noumen - 1) to, co poznawane (domniemane) czysto myślowo, a niedostępne 
doświadczeniu; 2) w filozofii I. Kanta: rzecz sama w sobie, czyli niepoznawalny 
przedmiot, taki, jaki jest, w oderwaniu od jego relacji do poznającego podmiotu 
(w przeciwieństwie do fenomenu - tego, co poznawane, ale i zarazem 
współkształtowane przez podmiot). 

obiekt - 1) przedmiot; 2) przedmiot poznania lub działania; to, do czego się 
odnosi (ewentualnie: zmierza) lub z czym ma do czynienia poznanie i działanie; 
3) niekiedy: przedmiot swoisty, osobliwy, szczególny (w przeciwieństwie do 
przedmiotu zwykłego, typowego); niekiedy do zakresu nazwy: o. naleŜą zarówno 
przedmioty zwykłe (przedmioty), jak i osobliwe (wtedy nazwa: o. byłaby 
nadrzędna wobec „przedmiot"); 4) potocznie: budynek (niekiedy: model). 

obiektywizm - 1) stanowisko (czy podejście badawcze, a nawet postawa 
Ŝyciowa) uznające coś za obiektywne (w którymś z podanych tu znaczeń tego 
słowa); 2) realizm. 

obiektywność - 1) bycie przedmiotem, czymś róŜnym (niezaleŜnym) od 
podmiotu; 2) nastawienie wyłącznie na przedmiot; wyeliminowanie (lub 
zminimalizowanie) z poznania (lub wszelkiego postępowania) czynników 
podmiotowych (subiektywnych); kierowanie się tym, co zastane czy 
obowiązujące (a nie np. wymarzone). Przeciwieństwem o. jest subiektywność. 

obiektywny - 1) przedmiotowy; 2) niezaleŜny od podmiotu poznającego (od 
świadomości), zastany; 3) o przebiegu i wyniku poznania: niezaleŜny od woli, 
emocji, nastawienia, struktury i dyspozycji podmiotu poznającego; prawdziwy; 4) 
bezstronny, rzetelny, wiarygodny; 5) w dawnej terminologii scholastycznej (takŜe 
np. u R. Descartes'a): istniejący jako przedmiot (lub zawartość) przedstawienia 
umysłowego (idei, pojęcia), naleŜący do tego przedmiotu (ewentualnie: do 
zawartości przedstawienia); istnienie obiektywne to istnienie (czysto) 
intencjonalne. 

ocena - wynik aktu oceniającego (wartościującego) lub wyraŜenie językowe (lub 
jego znaczenie) wartościujące coś, dotyczące wartości lub braku wartości czegoś. 
Problematyka charakteru logicznego i prawdziwości ocen jest zazwyczaj 
rozwaŜana łącznie z analogiczną problematyką dotyczącą norm. 
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oczywistość - własność tych przeŜyć poznawczych i ich wytworów, których 
prawdziwość (lub konieczność ich uznania, przyjęcia) sama wprost i nieodparcie 
ujawnia się (narzuca, ukazuje) podmiotowi (np. sąd jest logicznie oczywisty, gdy 
wystarczy zrozumieć jego treść, by wiedzieć, Ŝe jest prawdziwy). OdróŜnia się o. 
subiektywną, polegającą na poczuciu pewności (gwarantowanej np. ujęciem 
czegoś w sposób jasny i wyraźny) i o. obiektywną (przedmiotową). Ta druga jest 
po pierwsze poznawczą przejrzystością (otwartością, jawnością) przedmiotu 
względem podmiotu (aspekt przedmiotowy), a po drugie - samoświadomością 
sposobu, w jaki przedmiot dany jest podmiotowi i wyznacza (gwarantuje) rezultat 
ujmującego go poznania (aspekt podmiotowy). W tradycji fenomenologicznej tak 
rozumiana o. stanowi kryterium prawdy. E. Husserl odróŜniał m.in. o. 
nieadekwatną, o. adekwatną i o. apodyktyczną. Znane są inne pojęcia o.; np. 
według R. M. Chisholma sąd jest dla kogoś oczywisty (evident), gdy ów ktoś ma 
lepsze uzasadnienie dla akceptacji tego sądu niŜ dla jego zawieszenia (bycie 
ponad rozsądną wątpliwość) i ponadto akceptacja tego sądu jest co najmniej tak 
samo uzasadniona jak zawieszenie dowolnego sądu (włącznie z sądem 
sprzecznym). Tak pojęta o. nie gwarantuje jednak (w przeciwieństwie do 
koncepcji fenomenologicznej) prawdziwości: są moŜliwe sądy zarazem 
oczywiste (w tym sensie), jak i fałszywe. 

odrębność - w (tomistycznej) teorii bytu: jedna z transcendentalnych właściwości 
bytu, polegająca na tym, Ŝe (kaŜdy) dany byt jest róŜny (oddzielony) od innych 
bytów, jest tym, lecz nie tamtym bytem. O. wiąŜe się z wielością bytów: 
jakikolwiek byt jest tym lub tamtym, lub jeszcze innym bytem (jest toŜsamy 
tylko z sobą, a nie z czymś innym). O. wyraŜano za pomocą łacińskiego słówka 
aliąuid i niekiedy polskiego „coś". Jedni o. wiąŜą z zasadą wyłączonego środka 
lub dwuwartościowości (determinacji), inni - nie-sprzeczności. 

ogląd - akt poznawczy odznaczający się naocznością; bezpośrednie „widzenie" 
czegoś. 

ogół - 1) to (przedmiot, pojęcie, nazwa), co ogólne lub abstrakcyjne, tzn. 
wielokrotnie konkretyzowalne lub odnoszące się do wielu; 2) zbiór w sensie 
dystrybutywnym lub kolektywnym. Niekiedy „o." moŜe zastępować słowa: 
wszystko, wszyscy, większość. 

okazjonalizm - 1) stanowisko metafizyczne, według którego Ŝaden byt 
stworzony nie moŜe sam z siebie oddziaływać przyczynowo na inne byty. 
Wszelkich zmian przyczynowych w świecie dokonuje jedynie Bóg (jedyna 
przyczyna sprawcza, wyłącznie ona moŜe działać, czyli - w tym ujęciu - 
stwarzać), a byty stworzone dostarczają do tego tylko okazji (są jedynie 
przyczynami okazjonalnymi); 2) stanowisko antropologiczne, wyjaśniające 
odpowiedniość działań duszy i ciała (oraz ich rzekome oddziaływanie na siebie): 
przy okazji zmian zachodzących w duszy Bóg kaŜdorazowo wywołuje 
odpowiednie zmiany w ciele i na odwrót. W dziejach filozofii (pokartezjańskiej) 
o. wpierw pojawił się w wersji (2) (A. Geulincx), a następnie w wersji (1) (N. 
Malebranche) jako rozszerzenie rozwiązania problemu oddziaływań między duszą 
a ciałem na problem oddziaływania między wszelkimi - poza Bogiem - bytami (w 
tym: między ciałami). 

okazjonalne wyraŜenie (wyraŜenie okazjonalne) - niekiedy: wyraŜenie 
indeksalne (in-dexical expression); wyraŜenie, które nie posiada stałego desygnatu 
(czy stałego przyporządkowania do określonego przedmiotu): w zaleŜności od 
zmiany kontekstu wypowiadania tego wyraŜenia jego desygnatem jest 
kaŜdorazowo inny przedmiot (odniesienie wyraŜenia zaleŜy od okazji jego 
uŜycia). Do wyraŜeń okazjonalnych zalicza się np.: tu, teraz, 
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dzisiaj. Niektórzy (D. Lewis) uwaŜają, Ŝe wyraŜeniami okazjonalnymi są pewne 
słowa występujące w teorii bytu, np.: realny, aktualny. 

ontologia - nauka o bycie. Termin: o. wprowadził R. Goclenius, a upowszechnił 
Ch. Wolff (w XVIII w.), na oznaczenie ogólnej teorii bytu (jako tego, co moŜe 
istnieć, czyli jest niesprzeczne). Niektórzy uŜywają zamiennie terminów: o. i 
metafizyka, inni ściśle odróŜniają te terminy od siebie jako oznaczające dwie 
róŜne dyscypliny (przy czym są tacy, którzy za uprawomocnioną uznają tylko 
jedną z nich). 1) U tomistów (zwłaszcza tradycyjnych) często o. to tyle, co cała 
metafizyka lub metafizyka ogólna (w przeciwieństwie do szczegółowej); 
niektórzy tomiści (np. M. A. Krąpiec) dla (właściwej) teorii bytu realnego 
(najlepiej: w aspekcie egzystencjalnym) rezerwują termin: metafizyka, a o. 
nazywają (zbędne lub fałszywe) esencjalistyczne teorie bytu moŜliwego 
(mieszające aspekt poznawczy z bytowym). 2) U N. Hartmanna o. krytyczna (w 
przeciwieństwie do metafizyki) jest nauką o racjonalnych aspektach (i 
odmianach) bytu. 3) R. Ingarden pojmuje o. jako naukę o koniecznych związkach 
zachodzących między (czystymi) jakoś-ciami idealnymi oraz o wyznaczonych 
przez te jakości (i ich układy) czystych moŜliwościach (moŜliwe sposoby 
istnienia - o. egzystencjalna, moŜliwe struktury przedmiotowe - o. formalna, 
moŜliwe jakościowe uposaŜenia przedmiotów - o. materialna); o. (w tym ujęciu) 
poprzedza metafizykę (teorię tego, co faktycznie istnieje w aspekcie koniecznoś-
ciowym), a jej (o.) podstawą epistemiczną jest bezpośredni ogląd zawartości idei 
(zwany doświadczeniem ejdetycznym). 4) W (szeroko pojętej) filozofii 
analitycznej (K. Ajdu-kiewicz, R. Carnap, W. V. O. Quine) „o." nazywa się 
niekiedy rozwaŜania dotyczącące podstawowej terminologii danej teorii (np. 
wyboru odpowiedniego systemu form językowych) czy tego, co dana teoria 
zakłada (do uznania jakiego typu przedmiotów zobowiązuje język teorii). 5) „O." 
określa się takŜe niektóre systemy logiki formalnej (np. S. Leśniewskiego) czy 
nawet całą logikę formalną jako aksjomatyczno-dedukcyjną naukę o „najbardziej 
oderwanych własnościach jakichkolwiek w ogóle przedmiotów" (J. M. 
Bocheński, podobnie H. Scholz). 6) W tradycji filozoficznej wywodzącej się od 
A. Mei-nonga o. to często tyle, co (ogólna) teoria przedmiotu (takŜe nie 
istniejącego). 7) Według M. Heideggera dotychczasowa o. (czy metafizyka) 
zajmowała się przede wszystkim poszczególnymi bytami (bytującymi) czy ich 
grupami, a nie samym ich byciem; do samego bycia ma dotrzeć o. 
fundamentalna, która właściwie sprowadza się do tzw. (egzystencjalnej) 
analityki Dasein (bytu lub bycia ludzkiego, w którym niejako ujawnia się samo 
bycie). 

ontologiczny argument - argument na istnienie Boga wychodzący z określenia 
Boga jako czegoś, ponad co nic większego (doskonalszego) nie moŜna pomyśleć; 
tak określony przedmiot musi istnieć nie tylko w intelekcie, lecz i w 
rzeczywistości, gdyŜ inaczej nie byłby czymś, ponad co nic większego nie moŜna 
pomyśleć (Bóg bowiem istniejący rzeczywiście jest czymś więcej niŜ Bóg tylko 
pomyślany). Skoro istnieje rozwaŜane pojęcie Boga, przeto istnieć musi 
rzeczywiście sam Bóg. Tak przedstawia się tradycyjna wersja argumentu, którego 
twórcą jest „ojciec scholastyki" Anzelm z Canterbury, a zwolennikami i 
modyfikatorami m.in.: Bonawentura, Jan Duns Szkot, R. Descartes, B. Spinoza, 
G. W. Leibniz, G. W. F. Hegel; klasycznymi krytykami: Tomasz z Akwinu i I. 
Kant. Niektórzy uwaŜają, iŜ w tym argumencie bezzasadnie przechodzi się od 
pojęcia (definicji) Boga do sądu o faktycznym jego istnieniu, mieszając porządek 
myślowy (moŜliwościowy) i porządek bytowy (faktycznościowy) oraz 
niesłusznie traktując „istnienie" jako predykat. Ostatnio o. a. stał się przedmiotem 
Ŝywych dyskusji i logicznych analiz zwłaszcza w filozofii analitycznej (np. K. 
Gódel, Ch. Hartshorne, N. Malcolm, A. Plantinga, R. M. Adams, C. Dore, J. 
Perzanowski). Jedno ze współczesnych sformuło- 
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wań o. a. wygląda w przybliŜeniu następująco: Bóg jest bytem koniecznym, czyli 
takim, Ŝe jeśli moŜe istnieć, to musi (nie moŜe nie) istnieć; innymi słowy: jeśli 
Bóg istnieje w jakimś moŜliwym świecie, to istnieje w kaŜdym świecie, a więc 
takŜe w naszym aktualnym świecie, czyli istnieje po prostu. Do uznania istnienia 
Boga wystarczy więc przyjęcie, Ŝe Bóg moŜe istnieć, czyli Ŝe pojęcie Boga jest 
niesprzeczne (co jest dość powszechnie niekwestionowalne). 

ontologiczne zaangaŜowanie (ontological commitment) - relacja zachodząca 
między daną teorią naukową a przedmiotami, których ona dotyczy, polegająca na 
tym, Ŝe teoria „zobowiązuje" tych, którzy uznają ją za prawdziwą, do przyjęcia 
jako istniejących pewnych (odmian) przedmiotów (teoria wyznacza, co - według 
niej - istnieje). W ujęciu W. V. O. Quine'a o. z. jest określone przez (zakres) 
wartości zmiennych kwantyfikatora (egzystencjalnego) prawdziwych zdań teorii 
oraz jest zaleŜne od przyjętego językowego sformułowania teorii i jej 
interpretacji. Jesteśmy więc obecnie (ontologicznie) zobowiązani do przyjęcia 
(istnienia) danego (typu) przedmiotu ze względu na określoną (uznawaną obecnie 
za prawdziwą) teorię przy określonym jej językowym sformułowaniu i inter-
pretacji, jeśli przedmiot ten znajduje się wśród wartości zmiennych tej (tak, a nie 
inaczej określonej) teorii. Dana teoria moŜe dopuszczać wiele róŜnych 
ontologicznych zaangaŜowań, Ŝadne z nich nie jest wyróŜnione; wybór między 
nimi (nigdy ostateczny!) jest uzaleŜniony od (często praktycznych) celów i 
zainteresowań uŜytkownika teorii (względność o. z., ontologiczny relatywizm). 

ontyczny - bytowy, związany z przedmiotem teorii bytu (w przeciwieństwie do: 
ontologiczny - związany z ontologią, dotyczący teorii bytu). 

operacjonizm - kierunek w metodologii nauk, uznający, Ŝe terminy naukowe 
naleŜy definiować za pomocą definicji operacyjnych, czyli podających zespół 
czynności (niekiedy pomiarowych) prowadzących do rozpoznania i (ewentualnie 
ilościowego) określenia desygnatów definiowanego terminu. Definicje takie są 
właściwie opisami (a nawet częściowymi kryteriami) tworzenia i uŜywania 
(stosowania) odpowiednich terminów (pojęć). 

operator - w logice formalnej: wyraŜenie wiąŜące zmienne. Przykładem o. są 
kwantyfi-katory (którym w języku potocznym odpowiadają w przybliŜeniu 
niektóre liczebniki, zaimki lub przysłówki określające ilość): kwantyfikator 
ogólny/uniwersalny (generali-zator) lub duŜy/wielki („dla kaŜdego *..."), 
kwantyfikator szczegółowy (partykularyza-tor) lub mały („dla pewnego *..."; 
„istnieje takie x, Ŝe..." - kwantyfikator egzystencjalny), oraz wprowadzone za 
ich pomocą: kwantyfikatory o ograniczonym zakresie („dla kaŜdego/pewnego 
x spełniającego warunek A..."), kwantyfikator jednostkowy („dla dokładnie 
jednego A...", „istnieje dokładnie jedno x, Ŝe...") i kwantyfikatory liczbowe („dla 
dokładnie dwóch *...", „dla dokładnie trzech x..." itd.). W przypadku 
„przedmiotowej" interpretacji kwantyfikatora zmienne związane 
(skwantyfikowane) reprezentują w danym zdaniu przedmioty (pozajęzykowe), 
które spełniają (mogą spełnić) odpowiednią formę (funkcję) zdaniową (lub: które 
znajdują się wśród wartości tych zmiennych); w przypadku interpretacji 
„podstawieniowej" zmienne reprezentują wyraŜenia językowe, które nadają się 
do tego, by - zastępując odpowiednie zmienne - przekształcić daną formę 
(funkcję) zdaniową w zdanie (bez kwantyfikatorów), zwłaszcza zdanie 
prawdziwe (desygnaty tych wyraŜeń to przedmioty, które - według interpretacji 
„przedmiotowej" -są reprezentowane przez zmienne). Do operatorów zalicza się 
takŜe m.in.: o. abstrakcji lub abstraktor („zbiór takich x, Ŝe...") i o. deskrypcji 
lub jota o. („jedyne takie x, Ŝe..."). 
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optymizm - 1) stanowisko epistemologiczne akcentujące zaufanie do sprawności 
władz poznawczych człowieka; 2) stanowisko metafizyczne akcentujące to, co 
dobre (pozytywne) w świecie, np. poprzez którąś z następujących tez: nasz świat 
jest najlepszym z moŜliwych (G. W. Leibniz), w świecie zachodzą właściwe 
warunki do realizacji dóbr jakiegoś rodzaju, w świecie jest więcej dobra niŜ zła, 
zło nie istnieje (jest brakiem bytu), istnienie zła jest czasowo ograniczone 
(ostatecznie zostanie ono przezwycięŜone). 

organizm - byt (jestestwo, istota) Ŝywy (oŜywiony); konkretna roślina lub 
zwierzę (w tym człowiek w aspekcie cielesnym) jako tworzący jednolitą całość 
układ (spełniających odpowiednie, powiązane ze sobą, funkcje Ŝyciowe) 
narządów (organów), będący (autonomicznym) ośrodkiem zachowania (przede 
wszystkim: reagowania na otoczenie, rozwoju, odŜywiania i rozmnaŜania). 
Niekiedy o. nazywa się szczególnie rozbudowany i skomplikowany (a zarazem 
wewnętrznie funkcjonalnie zróŜnicowany i powiązany) układ elementów czy 
strukturę (np. o. społeczny, o. instytucji). 

osoba - byt indywidualny, substancjalny, z racji posiadania rozumu i woli 
zajmujący szczególną (wyŜszą) pozycję bytową. Osobami są (na róŜny sposób): 
człowiek (o. to właściwie człowiek ujęty w pewnym aspekcie, względnie: tylko 
aspekt lub - według niektórych - pewna wyróŜniona część człowieka, np. duch) i 
byty od niego doskonalsze (co najmniej Bóg), ewentualnie wszelkie indywidua 
(jaźnie) rozumne (np. monady) i tworzone przez nie społeczności lub instytucje. 
Istnieją rozmaite koncepcje o. Klasyczną definicję o. sformułował Boecjusz: o. 
jest to indywidualna substancja natury rozumnej. Dla Tomasza z Akwinu „o. 
oznacza to, co najdoskonalsze w całej naturze". Bogata struktura o. sprawia, Ŝe 
poszczególni filozofowie róŜnią się w poglądzie na to, co stanowi jej element czy 
moment istotny (konstytutywny): jedni widzą go w samoistności (subsystencji), 
drudzy w samoświadomości (lub szerzej: czynniku duchowym, niematerialnym) i 
wiąŜącej się z nią zdolności do samookreślania (autodeterminacja czynów), inni 
w niepowtarzalności, niezastępowalności (względem jakiegokolwiek innego 
bytu) itd. M. A. Krąpiec wymienia (za tradycją staroŜytną i scholastyczną) 
następujące cechy charakterystyczne o.: zdolność do intelektualnego poznania i 
miłości, wolność, podmiotowość (wobec) prawa, zupełność (całość) i godność. 
Ta ostatnia (związana ze szczególnym odniesieniem o. do absolutu) stanowi dla 
niektórych podstawę moralności: o. (ze względu na swą godność) wymaga 
afirmacji, musi zawsze być celem (a nie środkiem) działania. 

oznaczanie - odnoszenie się nazwy (poprzez jej określone znaczenie) do jej 
desygnatu, wskazywanie (desygnowanie, dotyczenie) na niego. Niektórzy funkcję 
o. (uŜywając teŜ słowa: referencja) rozszerzają na wszelki stosunek: znak 
(oznaka) - to, co znakowane. 

oznaka - objaw, symptom, indeks, wskaźnik, sygnał, ślad; przedmiot, który przez 
swój rzeczowy związek (głównie przyczynowo-skutkowy) z drugim przedmiotem 
wskazuje na niego (np.: dym - ogień). Poznając o. moŜna pośrednio wnosić (za 
pomocą rozumowania) o obecności tego, na co ona wskazuje. I. Dąmbska 
odróŜnia o. naturalną (symptom) od o. konwencjonalnej (sygnału). Ta druga 
odnosi do przedmiotu wskazywanego m.in. dzięki kulturowo ukształtowanej 
umowie (np.: noszenie czarnego ubioru - Ŝałoba). Niektórzy traktują o. jako 
odmianę znaku (tzw. znak naturalny lub niewłaściwy), inni - nie. 

pamięć - układ dyspozycji (moŜności, sprawności) do odtwarzania (powtarzania) 
jakiejś czynności lub realizacji (aktualizacji) jakiejś umiejętności (np. 
uprzytamniania kiedyś 
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przyswojonej wiedzy). Według niektórych p. to władza (zdolność) 
przypominania sobie czegoś. śywa p. - w koncepcji R. Ingardena: nieaktowe 
przeŜycie poznawcze, polegające na (mimochodem) uprzytamnianiu 
(„pamiętaniu") tego, co niedawno minęło, mimo obecnego skierowywania się w 
akcie na coś innego. ś. p. to postać tzw. świadomości tła (horyzontalnej, 
peryferyjnej), czyli poznawania tego, co nie leŜy w centrum aktualnego 
nastawienia poznawczego podmiotu, ale znajduje się blisko niego. Z Ŝ. p. 
korzystamy np. wtedy, gdy oglądając film nie przypominamy sobie kaŜdorazowo 
poprzednich scen, poniewaŜ są one w naszej percepcji kolejnej sceny ciągle 
peryferyjnie obecne („zatrzymane"). 

panenteizm - stanowisko metafizyczne twierdzące, Ŝe wszystko, co istnieje (a 
więc i wszechświat) jest częścią Boga (znajduje się w Nim, ale Go nie 
wyczerpuje). 

panlogizm - doktryna metafizyczna, według której cała rzeczywistość jest 
racjonalna i rozwija się zgodnie z prawami myśli, a nawet sprowadza się do 
myśli (jej osnową jest myśl). Wedle p. warunkiem koniecznym bycia realnym 
jest bycie myślą lub pomyślanym, lub związanym (np. zgodnym) z myślą. 

panpsychizm - doktryna metafizyczna, według której cała rzeczywistość (w tym 
cała przyroda nieorganiczna i organiczna) bądź ma naturę psychiczną, bądź jest 
(w róŜnym stopniu) „przesiąknięta" tym, co psychiczne. 

pansomatyzm - stanowisko metafizyczne, według którego wszystko jest czymś 
cielesnym, istnieją tylko ciała (ciałami są takŜe byty potocznie uznawane za 
duchowe, obdarzone psychiką). P. jest odmianą materializmu. P. w ujęciu T. 
Kotarbińskiego jest uzupełnieniem jego doktryny reistycznej („kaŜdy przedmiot 
jest rzeczą indywidualną") o tezę: kaŜda rzecz jest ciałem, a dusza to tylko 
fragment ciała (pewnego typu). 

panteizm - stanowisko metafizyczne głoszące którąś z następujących tez: a) Bóg 
utoŜsamia się ze światem; b) Bóg stanowi czynną, immanentną zasadę świata (w 
którym się wyczerpuje); c) świat jest wypływem czy postacią Boga. 

paralelizm - stanowisko w sprawie stosunku sfery psychicznej do fizycznej, 
wedle którego ani zjawiska psychiczne nie oddziałują na fizyczne, ani fizyczne 
na psychiczne (jak głosi interakcjonizm), lecz oba te rodzaje zjawisk w swym 
przebiegu odpowiadają sobie, zachodzą równolegle. P. moŜe się wiązać ze 
stanowiskiem (teoria dwóch stron; teoria identyczności lub monizm właściwy), 
według którego istnieje tylko jeden rodzaj substancji czy zjawisk (lub tylko jedna 
substancja), a psychiczność (myślenie, świadomość, dusza) i fizyczność 
(rozciągłość, cielesność, ciało) to tylko dwa odpowiadające sobie aspekty 
(atrybuty, sposoby dania) jednej substancji (zjawiska). 

partycja - myślowe wyróŜnianie w pewnej całości (traktowanej jakby zbiór w 
sensie kolektywnym) jej części. 

partycypacja - uczestniczenie bytu pochodnego (niedoskonałego) w bycie 
pierwotnym (absolutnym lub idealnym). Pojęcie p. (zwłaszcza dzięki Platonowi) 
odgrywało waŜną rolę w tradycyjnej metafizyce róŜnych nurtów. 

patrystyka - okres w rozwoju myśli religijno-teologicznej (i związanej z nią 
filozofii), obejmujący działalność i pisma głównie tzw. Ojców Kościoła, czyli 
tych pisarzy kościel- 
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nych (chrześcijańskich), którzy Ŝyli w ostatnich wiekach staroŜytności (lub 
pierwszych wiekach średniowiecza) oraz cieszyli się autorytetem w Kościele, 
zarówno co do głoszonej doktryny, jak i świętości Ŝycia. Największą zasługą p. 
jest wyraŜenie i obrona zasad wiary chrześcijańskiej w terminologii filozofii 
staroŜytnej. Dorobek p. (obok np. pism Ŝydowskiego myśliciela Filona z 
Aleksandrii) stanowi podstawę kulturowej syntezy tradycji biblijnej i tradycji 
filozofii greckiej. P. była nurtem wewnętrznie zróŜnicowanym, m.in. odróŜnia się 
tzw. p. wschodnią (greckojęzyczną; np. św. Grzegorz z Nyssy) i zachodnią 
(łacińskojęzyczną; np. św. Augustyn). 

percepcja - bezpośrednie i naoczne (z wyjątkiem p. czysto intelektualnej, 
intelekcji) poznawcze ujęcie czegoś; intuicja, doświadczenie, spostrzeŜenie. 
Niektórzy obok p. zmysłowej wymieniają p. (intuicję) intelektualną, moralną, 
estetyczną itp. W węŜszym znaczeniu p. dotyczy wyłącznie przedmiotów 
cielesnych, natomiast w szerszym znaczeniu: takŜe przedmiotów psychicznych 
oraz przedmiotów intencjonalnych (wytworzonych), a nawet przedmiotów 
idealnych i wartości. 

perfekcjonizm - odmiana eudajmonizmu, utoŜsamiająca szczęście człowieka z 
doskonałością, pojmowaną najczęściej jako: spełnienie tkwiących w człowieku 
zdolności, najlepsza realizacja posiadanych umiejętności, odznaczanie się 
całkowitym doborem cnót, trwałe posiadanie pełni dóbr. 

performatyw - wyraŜenie dokonawcze; wyraŜenie językowe, które przez sam 
fakt swego wypowiedzenia ustanawia stan rzeczy, o którym mówi (np. „obiecuję 
Ci, Ŝe oddam pieniądze!", „mianuję Cię generałem!"). Według J. L. Austina 
(pierwszego teoretyka p.) wypowiadanie p. to wykonywanie pewnych czynności. 
P. nie przysługuje wartość logiczna, lecz jest on kwalifikowany jako fortunny 
(udany, stosowny; skuteczny i prawidłowy: spełniony przez kompetentne osoby, 
zgodny z regułami, przynoszący właściwy rezultat) lub nie. Niektórzy uznają, Ŝe 
kaŜde wyraŜenie językowe ma aspekt performatywny; inni - Ŝe funkcja 
performatywna jest pochodną lub kombinacją innych funkcji wyraŜeń. 

personalizm - jakiekolwiek stanowisko lub kierunek filozoficzny (a takŜe 
teologiczny, psychologiczny, pedagogiczny itp.; szerzej: prąd kulturowy czy 
postawa intelektualna lub Ŝyciowa) uznające szczególną pozycję, rolę i wartość 
osoby lub stawiające osobę w centrum działania i zainteresowań poznawczych 
(czyniąc „osobę" naczelną kategorią). Termin: p. pojawił się prawdopodobnie po 
raz pierwszy u F. E. D. Schleiermachera, a potem w tytułach prac m.in.: Ch. 
Renouviera, W. Sterna, B. P. Bowne'a, E. Mouniera. P. moŜe być rozmaicie 
pojęty, w zaleŜności od przyjętej koncepcji osoby i załoŜeń filozoficznych; stąd 
teŜ jedni określali p. jako odmianę teizmu, drudzy - idealizmu lub spirytualizmu, 
inni - humanizmu itd., jeszcze inni wychodzili poza te określenia (odnosząc się 
do nich krytycznie). We współczesnej filozofii p. (róŜnie pojęty) wystąpił m.in. w 
ramach: idealizmu anglo-amerykańskiego (np. „personalnego idealizmu"), 
pragmatyzmu, filozofii Ŝycia, fenomenologii, egzystencjalizmu, filozofii dialogu. 
P. jest szczególnie akcentowany w wielu kierunkach myśli chrześcijańskiej, 
włącznie z tomizmem. Tomizm jest (m.in.) p. w tym sensie, Ŝe uznaje 
następujące tezy: osoba jest najdoskonalszym typem bytu, absolut jest bytem 
osobowym, człowiek jako osoba wychodzi swoją naturą (i związanymi z nią 
prawami i potrzebami) poza relację: egzemplarz gatunku-gatunek, osoba nie 
moŜe być nigdy traktowana jako rzecz (środek do czegoś), dobro osoby 
(naturalnie powiązane z dobrami innych osób) powinno być naczelną zasadą 
Ŝycia społecznego. 
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perypatetyzm - 1) filozoficzna szkoła Arystotelesa i jego następców (a 
właściwie: uprawiana przez nich filozofia); nazwa: p. (gr. peripatetikos = 
przechadzający się) wiąŜe się z tym, Ŝe w tej szkole nauczano podczas 
przechadzania się lub w miejscu słuŜącym do spacerów; 2) nurt filozoficzny 
(obejmujący kilka kierunków filozoficznych, np. tomizm), nawiązujący do 
filozofii Arystotelesa. 

pesymizm - 1) stanowisko epistemologiczne podwaŜające zaufanie do 
sprawności władz poznawczych człowieka; 2) stanowisko metafizyczne uznające, 
Ŝe nasz świat jest najgorszym z moŜliwych lub Ŝe zmierza do zagłady (katastrofy, 
destrukcji), lub Ŝe przewaŜa (zwycięŜy) w nim zło. 

petitio pńncipii - Ŝądanie początku; błąd uzasadniania, polegający na tym, Ŝe w 
uzasadnianiu (argumentacji) bądź przyjmuje się nie uzasadnione (lub 
niedostatecznie uzasadnione) przesłanki (załoŜenia), bądź zachodzi błędne koło, 
bądź ciąg w nieskończoność (regressus ad infinitum). 

pewność - stan psychiczny towarzyszący uznaniu sądu oczywistego lub dobrze 
uzasadnionego (wobec braku racji do odrzucenia lub zawieszenia sądu); 
rozpoznanie prawdziwości tego sądu. Według Tomasza z Akwinu p. (certitudo) 
to - będące skutkiem oczywistości - „stałe (mocne) przylgnięcie władzy 
poznawczej (umysłu) do swego przedmiotu poznania (tego, co poznane)" bez 
obawy błędu. Według R. M. Chisholma p. to (gwarantujący prawdziwość) 
najwyŜszy stopień uzasadnienia epistemicznego (wiarygodności poznawczej). W 
tym ujęciu sąd jest dla kogoś pewny (certain), gdy ów ktoś ma lepsze 
uzasadnienie dla akceptacji tego sądu niŜ dla zawieszenia dowolnego sądu i 
ponadto dysponuje co najmniej takim samym uzasadnieniem dla tego sądu, jak 
dla owego dowolnego sądu. Sądy pewne w tym sensie stanowią sądy aprioryczne 
oraz sądy zdające sprawę z naszych przeŜyć świadomych („samoprezentujące 
się"). 

pierwotność - 1) prymat, pierwszeństwo (czasowe, ontyczne lub inne); 2) według 
R. Ingardena: p. bytowa - moment bytowy, wchodzący w skład absolutnego i 
idealnego sposobu istnienia. Byt pierwotnie istniejący to byt, który o ile w ogóle 
istnieje, to tylko dlatego, Ŝe z istoty swej nie moŜe nie być, a więc z istoty swej 
nie moŜe być ani wytworzony, ani unicestwiony przez Ŝaden inny byt 
(przedmiot). Przeciwieństwem bytowej p. jest bytowa pochodność. 

„pi ęć dróg" - argumenty na istnienie Boga (a właściwie: sposoby ukazywania 
prawdziwości tezy „Bóg istnieje") sformułowane przez Tomasza z Akwinu w 
Sumie teologicznej (Summa theologiae) oraz Sumie „contra Gentiles" {Summa 
contra Gentiles), zwanej „filozoficzną". Argumenty te nazywa się (w kolejności) 
następująco: „z ruchu" (ex motu), „z (pojęcia) przyczynowości (przyczyny) 
sprawczej" (ex ratione causae efficientis), „z przygodności" czy „z tego, co 
moŜliwe i konieczne" (ex possibili et necessario), „ze stopni doskonałości" (ex 
gradibus perfectionis), „z celowości" czy „z kierowania rzeczami" (ex 
gubernatione rerum). W kaŜdym z tych argumentów stwierdza się pewien empi-
rycznie poznawalny fakt, który jest (powszechnobytowym) aspektem (rysem, 
„wyrazem", „przejawem") kaŜdego bytu przygodnego (czy samej jego 
przygodności), i wskazuje się za pomocą rozumowania (redukcyjnego) na - 
wobec niemoŜliwości nieskończonego szeregu racji (przyczyn) - jego, z 
konieczności istniejącą, ostateczną rację (pierwszy poruszyciel, pierwsza 
przyczyna sprawcza, byt konieczny sam przez się, byt najdoskonalszy, 
inteligencja kierująca wszystkimi rzeczami do celu), „którą wszyscy nazywają 
Bogiem". „P. d." doczekało się wielu opracowań i interpretacji. 
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piękno - 1) w tomistycznej teorii bytu: jedna z transcendentalnych właściwości 
bytu (określana niekiedy jako swoista synteza prawdy i dobra); dla niektórych 
tomistów zachodzenie i charakter p. jako właściwości transcendentalnej jest 
sprawą dyskusyjną. Tomasz z Akwinu określa p. jako to, co oglądane, podoba się 
(lub czego samo ujęcie się podoba), wymienia teŜ (głównie za tradycją 
pitagorejsko-platońsko-neoplatońską) trzy obiektywne warunki p.: całkowitość 
(doskonałość), harmonia (właściwa proporcja) oraz jasność, blask 
(rozbłyskiwanie) formy. 2) W estetyce: naczelna wartość estetyczna lub klasa 
róŜnych wartości estetycznych. Ich charakter i ilość jest przedmiotem dyskusji. 

pluralizm - w teorii bytu: stanowisko głoszące istnienie (zachodzenie) wielu 
(więcej niŜ jednego) liczbowo odrębnych bytów (p. numeryczny), jakościowo 
róŜnych odmian bytów (p. rodzajowy, gatunkowy, jakościowy), rozmaitych 
struktur przedmiotowych (p. strukturalny, formalny), róŜnych sposobów 
istnienia (p. egzystencjalny) lub odrębnych światów (p. kosmologiczny). 
Odmianą p. jest dualizm (stwierdzający istnienie dokładnie dwóch bytów, 
odmian, struktur itd.). Skrajnym przypadkiem p. jest izolacjonizm, uznający, Ŝe 
między róŜnymi bytami nie zachodzą Ŝadne relacje. W opozycji do p. stoi (na 
róŜny sposób) monizm i nihilizm. 

podmiot - 1) to, w czym coś tkwi, w czym coś jest zawarte, czemu coś 
przysługuje; nosiciel czegoś; 2) to, co poznaje lub działa, ośrodek aktywności, 
spełniacz lub sprawca czegoś; w szczególności: osoba poznająca lub działająca, 
ujęta wyłącznie jako ktoś poznający lub działający, w oderwaniu od pozostałego 
jej uposaŜenia (tego, czym jest); 3) w opozycji do przedmiotu: to, co odnosi się w 
poznaniu lub działaniu do czegoś (przedmiotu poznania lub działania); 4) temat 
czegoś (np. rozwaŜania); centralny punkt, oś czegoś; w gramatyce: nadrzędna 
część zdania, o której przedmiocie stwierdza się coś za pomocą orzeczenia. 

podmiotowy - 1) zapodmiotowany, przynaleŜny do jakiegoś podmiotu; 2) 
inaczej: subiektywny (w przeciwieństwie do: obiektywny lub przedmiotowy); 
związany z określonym indywiduum, osobisty, zrelatywizowany do jakiegoś 
podmiotu czy klasy podmiotów (w sensie (2) lub (3)) lub od niego/niej zaleŜny. 

podział logiczny - czynność (lub jej rezultat) wyliczenia pojęć (nazw) zakresowo 
podrzędnych (członów p. 1.) względem danego pojęcia (nazwy) nadrzędnego 
(całości dzielonej) według określonej zasady (kryterium p. 1.). P. 1. moŜna 
traktować jako operację na zbiorach - zakresach pojęć (nazw), polegającą na 
dobieraniu ich podzbiorów. Poprawny p. 1. jest zupełny (adekwatny, 
wyczerpujący), tzn. suma zakresów członów podziału równa się zakresowi 
całości dzielonej, oraz rozłączny, tzn. między Ŝadnymi zakresami członów 
podziału nie ma części wspólnej (zakresy wzajemnie się wykluczają). 

pojęcie - 1) akt (proste ujęcie, pojęciowanie) lub wytwór aktu przedstawienia 
(poznawczego uchwycenia, ukazania) nienaocznego (nieoglądowego, 
niepoglądowego, czysto myślowego) czegoś; 2) intelektualny składnik aktów 
poznawczych róŜnego typu; 3) znaczenie nazwy lub szerzej: wyraŜenia innej 
kategorii niŜ zdanie. Niektórzy traktują p. (3) jako swoisty byt idealny (czyste p. 
idealne). 

politeizm - stanowisko religijno-mitologiczne (związane np. ze staroŜytną religią 
grecką) uznające istnienie wielu bogów. 
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polityka - teoria lub praktyka (sztuka) zdobywania i sprawowania władzy 
państwowej, szerzej: prowadzenia działalności publicznej lub organizowania 
Ŝycia społecznego. Arystoteles zaliczał p. - wraz z etyką i ekonomiką (teorią 
gospodarowania) - do filozofii praktycznej. Tak rozumiana p. była teorią 
społeczeństwa i państwa (ustrojów państwowych); dotyczyła postępowania 
człowieka w szerokim aspekcie społecznym (gdy pozostałe działy filozofii 
praktycznej akcentowały aspekt indywidualny i rodzinny). Współczesne 
określenia p. oscylują między tendencją etyczno-normatywną (np. p. jako 
„roztropna troska o dobro wspólne") a tendencją socjologiczno-opisową (np. p. 
jako narzędzie dominacji, stosowania jawnej lub ukrytej przemocy). Obecnie 
popularna dyscyplina zwana filozofią p. (filozofią polityczną) obejmuje szereg 
zagadnień z pogranicza antropologii, filozofii społeczeństwa i państwa, filozofii 
prawa, historiozofii, etyki i politologii. 

postać - jakość postaciowa; zorganizowana całość („układ spoisty"), przyjmująca 
określony, naocznie dany (uchwytny) kształt (figurę). Według fenomenologów i 
psychologów postaci w percepcji ujmujemy wpierw samą p., a nie 
podbudowujące (tworzące) ją elementy. 

postawa propozycjonalna (propositional attitude) - w innym tłumaczeniu: 
nastawienie zdaniowe; stosunek podmiotu wypowiadającego zdanie do treści w 
nim wyraŜonej; np. względem treści zdania „Wojciech idzie do kina" moŜna 
przyjąć następujące - wyraŜone przez odpowiednie formy gramatyczne - postawy 
propozycjonalne: stwierdzanie („Jest tak, Ŝe Wojciech idzie do kina."), 
zapytywanie („Czy Wojciech idzie do kina?"), przypuszczanie („Wydaje się, Ŝe 
Wojciech idzie do kina."), nakazywanie („Niech Wojciech idzie do kina!"), itd. 
Termin „p. p" jest popularny w filozofii analitycznej; treść zdaniową 
(utoŜsamianą najczęściej z sądem w sensie logicznym - proposition) traktuje się 
w niej jako jakby propozycję do rozpatrzenia - akceptacji, zapytania, 
przypuszczenia, itd. W teorii aktów (czynności) mowy J. L. Austina postawom 
propozycjonalnym odpowiadają odmiany aktów illokucyjnych (lub mocy 
illokucyjnych aktów mowy); według J. R. Searle'a czynność illokucyjna składa 
się z zawartości zdaniowej (propozycjonalnej) oraz z samej mocy illokucyjnej 
(tu: p. p.). W językoznawstwie strukturze tej odpowiada schemat: składnik 
propozycjonalny - modalność. Wydaje się, Ŝe - pomimo licznych prób i dyskusji - 
nie sformułowano dotąd wyczerpującej typologizacji postaw propozycjonal-nych 
(mocy illokucyjnych, modalności). R. Grzegorczykowa podaje następującą 
typologię z językoznawczego punktu widzenia: declarativa (np. oznajmienia), 
imperativa (rozkazy i prośby), interrogativa (pytania), expressiva (np. 
pragnienia). 

postmodernizm - dosłownie: ponowoczesność; nazwy o zbliŜonym znaczeniu: 
transmo-dernizm, nadmodernizm, neomodernizm, antymodernizm, 
poststrukturalizm, antyhuma-nizm, dekonstrukcjonizm, dekonstruktywizm, 
destrukcjonizm, postfilozofia, antyfilozofia, nie-filozofia, nomadyzm; 
współczesny prąd kulturowy (charakterystyczny - według niektórych socjologów 
- dla społeczeństwa epoki postindustrialnej), trudny do jednoznacznego 
określenia m.in. ze względu na jego wewnętrzne zróŜnicowanie i programową 
niechęć do wszelkiej jednoznaczności i określoności. Filozofowie działający w 
ramach P- (m.in. J. Derrida, G. Deleuze, J. F. Lyotard) są nastawieni krytycznie 
zarówno do tradycji metafizyczno-religijnej, jak i racjonalistyczno-
scjentystyczno-pozytywistycznej; rzeczywistość, zwłaszcza kulturową, opisują (a 
raczej dekonstruują i współkonstruują) za pomocą idei róŜnicy (róŜni), chaosu, 
przypadkowości, zmienności, wielości; wysuwają przy tym hasła swobody, 
róŜnorodności, tolerancji, spontaniczności, niekonsekwencji; krytykują pojęcie 
prawdy (mieszczący się w ramach p. R. Rorty). P. wyraźnie przejawia (w teorii i 
praktyce) tendencje antyobiektywistyczne, antyuniwersalistyczne, antyfunda- 
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mentalistyczne i relatywistyczne. Wielu myślicieli postmodernistycznych 
nawiązuje do filozofii F. Nietzschego. Dyskutuje się, czy p. jest kolejną (moŜe 
schyłkową?) postacią kultury nowoŜytnej (współczesnej, nowoczesnej), czy teŜ 
np. prądem wymierzonym przeciwko niej (moŜe zapowiadającym nową epokę 
kulturową?). 

posybilizm - stanowisko metafizyczne przyznające wyróŜniony status ontyczny 
moŜliwościom (possibilia); według p. to, co moŜliwe, nie sprowadza się do tego, 
co aktualne, a raczej na odwrót: to, co aktualne, jest jednym z tego, co moŜliwe 
(np. nasz świat aktualny jest jednym z wielu moŜliwych światów). 
Najradykalniejszym współczesnym posybilistą jest D. Lewis, którego stanowisko 
określa się jako (skrajny) realizm modalny: „istnieją światy moŜliwe inne od 
tego, w którym przyszło nam mieszkać", „świat, którego jesteśmy częścią, jest 
tylko jednym z wielości światów, a my, którzy zamieszkujemy ten świat, 
jesteśmy tylko nielicznymi mieszkańcami spośród wszystkich mieszkańców 
wszystkich światów"; wszystkie światy są tylko światami moŜliwymi, nadawanie 
któremuś z nich określenia „aktualny" jest dokonywane wyłącznie z punktu 
widzenia mieszkańców tego świata (dla nas aktualny jest „nasz" świat, a dla 
mieszkańców innego świata - „ich" świat). 

potencja - moŜność; w teorii bytu: realny, niesamodzielny (korelatywny do aktu) 
element bytu. 

potencjalny - moŜnościowy (nie: moŜliwy). 

powinność - moralne (lub prawne, lub obyczajowe itd.) wymaganie 
(zobowiązanie, obowiązek, konieczność) spełnienia określonego czynu ze 
względu na istnienie (obowiązywanie) jakiejś normy (często współwyznaczonej 
przez pewne cechy podmiotu tego czynu, jego adresata oraz relację między nimi) 
i (ewentualne) zachodzenie określonych okoliczności. Jedni traktują p. jako 
(poznawany przez podmiot) obiektywny stan rzeczy, który jest zadany (domaga 
się, apeluje) do realizacji, inni - tylko jako subiektywne poczucie, Ŝe naleŜy tak, a 
nie inaczej postąpić. 

powód - 1) racja, przyczyna, motyw; 2) w sądownictwie: osoba wszczynająca 
sprawę, wnosząca o coś. 

powszechnik - to, co ogólne lub abstrakcyjne; ogół (najczęściej: gatunek lub 
rodzaj). 

poznanie - 1) jako czynność (poznawanie): dowiadywanie się o czymś, 
zaznajamianie się z czymś, uzyskiwanie informacji o czymś (w przeciwieństwie 
do wytwarzania lub poŜądania czegoś); w p. bierze udział jakiś podmiot, który w 
odpowiednim akcie świadomości (przeŜyciu) odnosi się w jakimś aspekcie do 
przedmiotu poznawanego, niejako dociera do niego, odsłania go (z jakiejś strony) 
oraz (intencjonalnie) ujmuje (uchwytuje, przyswaja); 2) jako wytwór (niekiedy: 
wiedza): wyobraŜenia, pojęcia, sądy, problemy i ich układy oraz językowe 
odpowiedniki, będące rezultatami czynności poznawczych; p. jest kwalifikowane 
jako prawdziwe (zgodne w swej treści z faktycznie zachodzącym stanem rzeczy, 
który jest przez nie stwierdzony) lub fałszywe (niezgodne), stąd w sensie ścisłym 
p. stanowią sądy (zdania), gdyŜ pierwszorzędnie w nich stwierdza się zacho-
dzenie jakichś stanów rzeczy. P. dzieli się (z róŜnych punktów widzenia) m.in. 
na: naturalne i ponadnaturalne (nadprzyrodzone, objawione); normalne i 
paranormalne (np. telepatia czy jasnowidzenie); bezpośrednie i pośrednie; 
zmysłowo-intelektualne i czysto intelektualne; intuicyjne i dyskursywne; 
teoretyczne i praktyczne; systematyczne (meto- 
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dyczne, uporządkowane) i niesystematyczne; racjonalne i pozaracjonalne; 
naukowe (niefi-lozoficzne i filozoficzne) i pozanaukowe (np. potoczne, tzw. 
przednaukowe, religijne, estetyczne, paranormalne); specjalistyczne 
(szczegółowe) i ogólne; mądrościowe i nie-mądrościowe. P. jest przedmiotem 
badań zarówno nauk filozoficznych (teoria p., metafizyka p.), jak i 
niefilozoficznych (np. logika wiedzy, historia p., psychologia, socjologia, 
biologia p.). 

pozytywizm - jeden z głównych i charakterystycznych nurtów współczesnej 
filozofii, obejmujący liczne kierunki, a rozwijający się co najmniej juŜ od 1. poł. 
XIX w. (jeśli nie od czasów Oświecenia), odznaczający się odrzuceniem 
klasycznej (a takŜe irracjonali-zującej) koncepcji filozofii, (przynajmniej 
deklaratywnym) minimalizmem i związkami z naukami szczegółowymi (a nawet 
podporządkowaniem im filozofii). RozróŜnia się (ze względów chronologicznych 
i merytorycznych): 1) pierwszy p. (poprzednik: J. D'Alem-bert; główni 
przedstawiciele: A. Comte - filozofia pozytywna, takŜe J. S. Mili i H. Spencer; 
K. Pearson - scjentyzm); do jego istotnych składników naleŜało: sprowadzenie 
filozofii do nauk szczegółowych (zestawienia, systematyzacji lub syntezy ich 
wyników), traktowanie nauki jako wiedzy czysto empirycznej (opis faktów czy 
zjawisk i ustalanie stałych związków między nimi), pozbawionej teoretycznych 
spekulacji (rezygnacja z poszukiwania przyczyn w sensie metafizycznym), 
podkreślanie uŜyteczności praktycznej (np. przewidywanie faktów i zaspakajanie 
potrzeb Ŝyciowych) i społecznych uwarunkowań nauki; w rzeczywistości 
niektórzy pozytywiści dochodzili do ryzykownych - związanych np. z ideą 
postępu lub ewolucji - syntez światopoglądowych (Comte, Spencer), a nawet 
utopii społeczno-religijnych (religia ludzkości); 2) drugi p., inaczej: p. 
epistemologiczny (poprzednik: D. Hume; główni przedstawiciele: R. Avenarius, 
E. Mach - empiriokrytycyzm; w związku z neokantyzmem: W. Schuppe, H. 
Cornelius, H. Vaihinger - fikcjonalizm; w Polsce: W. Heinrich, później: N. 
Łubnicki, B. J. Gawęcki), związany przede wszystkim z ideą czystego (tzn. nie 
zniekształconego przez podmiot i teorię) doświadczenia i jego danych 
(rozpatrywanych najczęściej jako subiektywne wraŜenia lub neutralne elementy); 
w tym ujęciu p. naukę traktowano jako ekonomiczny i symboliczny opis danych, 
a filozofię głównie jako teorię poznania (mającą takŜe - przy pewnych 
interpretacjach - konsekwencje metafizyczne, niekiedy np. w neutralizmie lub 
idealizmie, a nawet solipsyzmie); 3) trzeci p., inaczej: neopozyty-wizm, logiczny 
(logikalny, logizujący, logistyczny, naukowy) empiryzm, logiczny p., później: 
ruch jedności nauki (poprzednik: m.in. H. Poincare; główni przedstawiciele: M. 
Schlick, R. Carnap, O. Neurath - „Koło Wiedeńskie", H. Reichenbach - grupa 
berlińska; zbliŜeni: L. Wittgenstein, B. Russell, A. J. Ayer; polscy 
współpracownicy i dyskutanci: A. Tarski, K. Ajdukiewicz; kontynuujący krytycy: 
K. R. Popper, W. V. O. Quine). Według neopozytywistów w nauce uprawnione 
są wyłącznie zdania (bezpośrednio lub pośrednio) odnoszące się do danych 
doświadczenia oraz tautologie logiczne. Zasadniczo nie mieszczą się wśród nich 
zdania tradycyjnej filozofii (zwłaszcza metafizyki), gdyŜ nie dadzą się 
empirycznie zweryfikować lub są zbudowane niezgodnie z tzw. logiczną składnią 
języka; zdania metafizyki są bezsensowne, są pseudozdaniami, a problemy 
metafizyki to problemy pozorne. Filozofia - jeŜeli w ogóle ma pełnić jakąś 
funkcję poznawczą (a nie tylko wyraŜać „poczucie Ŝyciowe" jej twórców) - 
sprowadza się do logicznej analizy języka naukowego (najlepiej: języka 
fizykalistycznego, postulowanego jako wspólny dla wszystkich nauk). Z biegiem 
czasu neopozytywiści i ich krytyczni następcy stopniowo łagodzili radykalizm 
swego programu (m.in. na skutek dostrzeŜenia niemoŜliwości jego realizacji oraz 
uchylenia kilku dychotomii stojących u jego podstaw), dzięki czemu m.in- 
znaleźli miejsce dla części - odpowiednio przeformułowanej - problematyki 
ontologicznej. Współcześnie tendencje neopozytywistyczne (w zmodyfikowanej 
wersji) 
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pojawiają się w niektórych odmianach filozofii analitycznej i neopragmatymu; do 
neopo-zytywizmu dyskusyjnie odnosi się wielu filozofów nauki, którzy 
zawdzięczają rozwój i pozycję uprawianej przez siebie dyscypliny właśnie 
róŜnym odmianom p. (zwłaszcza neopozytywizmowi). 

pragmatyzm - wewnętrznie zróŜnicowany kierunek filozoficzny, 
zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w. 
(występujący obecnie m.in. pod - coraz bardziej znaczącą - postacią 
neopragmatyzmu). Według p. istotnym czynnikiem w rozstrzyganiu sporów 
filozoficznych są konsekwencje praktyczne (korzyść, uŜyteczność) rozwaŜanych 
teorii (jako przekładalnych na reguły działania). Pragmatyści (m.in. Ch. S. Peirce 
- „pragmatycyzm", W. James, J. Dewey - instrumentalizm) mają udział w rozwo-
ju m.in. psychologii (koncepcja „strumienia świadomości"), teorii poznania 
(pragmatys-tyczna teoria prawdy), semiotyki (trójczłonowa koncepcja znaku, 
szerzej: semiozy; podział semiotyki), logiki formalnej (rachunek zdań i relacji, 
pojęcie kwantyfikatora), metodologii nauk (instrumentalizm, operacjonizm), 
filozofii religii („wola wiary", „doświadczenie religijne"). MoŜna zaobserwować 
pewne elementy p. w filozofii analitycznej (W. V. O. Quine, D. Davidson). Z 
neopragmatystów największy wpływ na filozofię współczesną (w róŜny sposób) 
mają R. Rorty (głoszący hasło postfilozofii, radykalny krytyk czy „dekonstruktor" 
nowoŜytnej i współczesnej filozofii, zwłaszcza epistemologii, związany z 
dekonstrukcjonizmem, mieszczący się w ramach postmodernizmu) oraz bardziej 
umiarkowany i uniwersalistycznie nastawiony H. Putnam. 

prakseologia - nauka o czynnościach, ogólna teoria sprawnego działania. Ocena 
prakseo-logiczna dotyczy czegoś z uwagi na jego przydatność, skuteczność, 
ekonomiczność, jako środka do określonego celu. Według T. Kotarbińskiego p. 
jest działem etyki w szerokim sensie. 

prawda (prawdziwość) - 1) w teorii bytu: jedna z transcendentalnych 
właściwości bytu - p. bytowa (niekiedy: p. transcendentalna w szerszym 
znaczeniu, p. ontyczna); kaŜdy byt jest prawdziwy w tym sensie, Ŝe jest: a) 
racjonalny, uracjonowany (określony, toŜsamy, niesprzeczny, posiadający racje 
tego, Ŝe i czym jest), b) poznawalny (ujawnialny, „odkrywalny", dający się 
poznać; przez swoje istnienie i działanie „odsłania" siebie; nie ma w nim nic, co 
by uniemoŜliwiało jego poznanie; jest koniecznym warunkiem poznania), c) 
zgodny z sobą, z własną istotą lub ideą (zawartą w umyśle Stwórcy lub twórcy, 
ewentualnie samodzielnie istniejącą), którą odzwierciedla (realizuje, 
konkretyzuje), d) aktualnym przedmiotem poznania (poznawczego odniesienia) 
umysłu Absolutu (zawsze), człowieka lub (ewentualnie) innego bytu 
(osobowego). Niektórzy pierwszym dwóm aspektom p. (byt ujęty niejako sam w 
sobie) nadają nazwę: p. metafizyczna (właściwie: p. w sensie metafizycznym) 
lub transcendentalna (w węŜszym znaczeniu), a ostatnim dwóm (byt ujęty w 
relacji do idei lub umysłu): p. ontologiczna (właściwie: p. w sensie 
ontologicznym) lub (niekiedy) ontyczna. Oba aspekty są ze sobą ściśle 
powiązane: pozna-walność czy inteligibilność bytu (widoczna np. w 
„matematyczności" świata materialnego poznawanego w naukach 
przyrodniczych) wymaga racji, którą (o ile wykluczy się samoistną racjonalność 
bytu lub jej pochodność od umysłu ludzkiego) jest pochodność bytu od umysłu 
absolutnego lub idealnych wzorców. - Egzystencjaliści (m.in. w związku z M. 
Heideggera analizą greckiego słowa aletheia) mówią jeszcze o p. egzystencji, 
bycia ludzkiego (postawie bycia-w-prawdzie), czyli autentyczności 
(autentycznym Ŝyciu), nie-skrytości, otwartości (i od-krywczości), 
niezakłamaniu, spontaniczności (niekiedy: wierności). Niektórzy uŜywają nazwy: 
p. takŜe w innych (pochodnych) znaczeniach, np.: p. praktyczna (postępowania 
lub wytwarzania, a właściwie: poznania praktycznego lub 
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pojetycznego), p. artystyczna (p. dzieła sztuki), p. techniczna (tu: „prawdziwy" to 
„zgodny z modelem" lub „nie podrobiony"). W języku potocznym przymiotnik: 
prawdziwy występuje często w kontekstach etycznych, zamiennie z takimi 
przymiotnikami jak: uczciwy, szczery, prawdomówny, naturalny, dobry, 
doskonały (np. „prawdziwy lekarz"). 2) W teorii poznania: własność niektórych 
zdań (sądów, myśli, wszelkich struktur asertywnych), a pośrednio takŜe ich 
składników oraz aktów do nich prowadzących (p. poznania lub poznawcza, p. 
logiczna). Według (znanej Arystotelesowi, a przyjętej m.in. przez Tomasza z 
Akwinu) klasycznej (korespondencyjnej) definicji p. p. jest zgodnością 
(adekwatnością) intelektu i rzeczy, w tym sensie, Ŝe jest to, o czym intelekt mówi, 
Ŝe jest, a nie ma tego, o czym intelekt mówi, Ŝe nie jest. Istnieją nieklasyczne 
koncepcje p., np.: koherencyjna (p. jako zgodność zdania z pozostałymi 
przyjętymi zdaniami), ewidentystyczna (p. jako oczywistość zdania), zgody 
powszechnej (p. jako akceptowal-ność zdania przez większość członków danej 
grupy; p. jako zgodność uczestników dyskusji co do akceptacji zdania - 
konsensualna koncepcja p.; p. jako akceptowalność zdania przez osobę 
wyróŜnioną: autorytet lub specjalistę), pragmatystyczna lub utylita-rystyczna (p. 
jako uŜyteczność zdania zastosowanego do działania). Od definicji p. 
(określającej, co to jest prawdziwość) odróŜnić naleŜy kryterium p. (własność, 
po której rozpoznać moŜna poznanie prawdziwe); niektórzy zwolennicy 
nieklasycznych koncepcji p. nie odróŜniają definicji p. od jej kryterium, inni 
wprost definiują p. jako zgodność z ostatecznymi kryteriami. Nieklasyczne 
koncepcje p. powstały pod wpływem krytyki klasycznej definicji p., której 
(niekiedy pochopnie) zarzucano: nieścisłość (np. niejasne pojęcie zgodności), 
nieoperatywność (brak kryterium p.), generowanie nowych problemów (np. na 
czym polega prawdziwość zdań negatywnych?, co odpowiada zdaniom fałszy-
wym?), prowadzenie do antynomii kłamcy („zdanie, które teraz czytasz, jest 
fałszywe" - jeśli to zdanie jest prawdziwe, to jest tak jak głosi, czyli jest fałszywe, 
i na odwrót). Część z tych zarzutów nie trafia w róŜne współczesne wersje 
klasycznej definicji p., proponowane m.in. w szkole lwowsko-warszawskiej (np. 
„myśl m jest prawdziwa - to znaczy: myśl m stwierdza, Ŝe jest tak a tak, i 
rzeczywiście jest tak a tak [i tak a tak jest właśnie]" - K. Ajdukiewicz). 
Przedstawiciel tej szkoły, A. Tarski, sformułował tzw. schemat T, określający 
warunek „merytorycznie trafnej i formalnie poprawnej definicji terminu: zdanie 
prawdziwe": x jest zdaniem prawdziwym wtedy i tylko wtedy, gdy p (gdzie za p 
moŜna podstawić dowolne zdanie, a z a i  metajęzykową nazwę indywidualną tego 
zdania); słynny - podawany przez Tarskiego - przykład podstawienia tego 
schematu brzmi następująco: „Śnieg pada" jest zdaniem prawdziwym wtedy i 
tylko wtedy, gdy śnieg pada. Niestety, nawet przy takim ujęciu nie da się uniknąć 
antynomii semantycznych (np. antynomii kłamcy), język potoczny (w którym 
chce się zdefiniować p.) jest bowiem językiem uniwersalnym, tzn. takim, w 
którym nie odróŜnia się stopni języka (np. podziału na język przedmiotowy i 
metajęzyk). Definicja p. jest więc moŜliwa tylko w językach o ściśle określonej 
strukturze, w których wyraźnie występuje rozróŜnienie między stopniami języka; 
jak pisał Tarski: definicja „prawdziwości zdania, naleŜącego do języka, o którym 
mówimy [...] będzie juŜ jednak naleŜała do [metajjęzyka, w którym mówimy". 
Taki warunek spełniają sformalizowane języki nauk dedukcyjnych (o ile 
„metajęzyk posiada rząd wyŜszy niŜ język będący przedmiotem badań"). Tarski 
podał wzorcowy sposób, jak - za pomocą pojęcia spełniania (np. ciąg {3, 2} 
spełnia funkcję zdaniową x > y w zbiorze liczb naturalnych przy 
przyporządkowaniu: x - przedmiot: 3, y - przedmiot: 2) - moŜna w tych językach 
zdefiniować p. Intuicyjny sens rezultatu formalnych wywodów Tarskiego brzmi 
następująco: wyraŜenie jest zdaniem prawdziwym wtedy i tylko wtedy, gdy jest 
spełnione przez kaŜdy przedmiot lub ciąg przedmiotów (danej dziedziny/zbioru 
przedmiotów). Zdaniami prawdziwymi w tym sensie sąnp. prawa (tezy) logiki 
(jako prawdziwe w kaŜdej dziedzinie). Koncepcja Tarskiego, zwana seman- 
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tyczną koncepcją p., stanowi do dziś inspirację i przedmiot Ŝywych dyskusji w 
filozofii j ęzyka, metalogice i językoznawstwie. W związku z nią powstały tzw. 
deflacyjne koncepcje p., które - odrzucając nieklasyczne koncepcje p. - 
jednocześnie „zdmuchują" (zakładane przez zwolenników klasycznej koncepcji 
p.) istnienie cechy zwanej prawdziwością. Główne wersje deflacyjnych koncepcji 
p. to: redundacyjna (nihilistyczna, werbalna) koncepcja p. (F. Ramsey, T. 
Kotarbiński): predykat „prawdziwy" jest zbędny (powiedzieć, Ŝe dane zdanie jest 
prawdziwe, to tyle, co wypowiedzieć to zdanie); dekwo-tacyjna koncepcja p. (W. 
V. O. Quine): prawdziwość polega na zniesieniu cudzysłowu (zdanie „p" jest 
prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy p); minimalistyczna koncepcja p. (P. 
Horwich): wszystko, co wiemy o p., zawarte jest w schemacie T (predykat 
„prawdziwy" jest potrzebny tylko w zdaniach typu: „Wszystkie zdania 
wypowiedziane przez A. Einsteina z zakresu fizyki relatywistycznej są 
prawdziwe"). - P. to teŜ - obok fałszu -jedna z dwu wartości logicznych w logice 
dwuwartościowej. Przeciwieństwem p. jest fałsz; kłamstwo to świadome podanie 
fałszu (zdania fałszywego lub uznanego za fałszywe) za p. w intencji 
wprowadzenia kogoś w błąd. 

prawdopodobieństwo - 1) stopień częstości (niekiedy: empirycznej moŜliwości) 
zajścia (realizacji) danego zjawiska lub zdarzenia losowego (przypadkowego). P. 
zdarzenia moŜna określać np. w stosunku do zdarzeń, których zajście jest pewne, 
oraz zdarzeń, których zajście jest niemoŜliwe; w stosunku do danego (np. 
poprzedzającego) zdarzenia; w stosunku do wszystkich moŜliwych zdarzeń itd. 
W pierwszym przypadku p. wyraŜa liczba rzeczywista z przedziału od zera 
(zdarzenie niemoŜliwe) do jedności (zdarzenie pewne). Współcześnie 
sformułowano wiele teorii i rachunków (róŜnych odmian) p. na gruncie 
matematyki, statystyki, logiki i psychologii. 2) Stopień uzasadnienia danego 
zdania (twierdzenia) lub jego zbliŜenia (upodobnienia) do prawdy; określona 
szansa, by okazało się ono prawdziwe. To rozumienie p. wiąŜe się z 
wnioskowaniem indukcyjnym (uprawdopodobniającym). 3) Stopień 
przeświadczenia, siła przekonania o tym, Ŝe dane zjawisko (zdarzenie, stan rzeczy 
itd.) nastąpi. 

prawidłowość - stała (regularna) powtarzalność pewnych zjawisk (np. zdarzeń), 
ich układów lub relacji między nimi. P. ujmuje się najczęściej za pomocą praw. 

prawo - 1) prawidłowość, stała relacja, stały związek; takŜe: zdanie stwierdzające 
tę prawidłowość itd.; p. logiczne - prawdziwe (spełniane przez kaŜdy 
przedmiot/ciąg przedmiotów dowolnego niepustego zbioru) wyraŜenie zdaniowe, 
zbudowane wyłącznie ze stałych logicznych i zmiennych (ewentualnie takŜe 
znaków interpunkcyjnych); w klasycznym rachunku zdań p. logiczne to 
wyraŜenie zdaniowe, zbudowane ze stałych logicznych i zmiennych (oraz 
ewentualnie nawiasów), z którego moŜna uzyskać zdanie prawdziwe przy 
wszystkich poprawnych podstawieniach stałych pozalogicznych za zmienne; 2) 
to, co komuś przynaleŜy (co się mu naleŜy), co jest jego przywilejem ze względu 
na to, co jest zawarte w jego naturze (ius); 3) to, co obowiązuje pod sankcją, co 
reguluje działanie, czego nieprzestrzeganie powoduje odpowiedzialność karną; 
ustawa (lex). Według klasycznej definicji (występującej u Tomasza z Akwinu) p. 
(lex) jest nakazem (rozrządzeniem, rozporządzeniem) rozumu słuŜącym dobru 
wspólnemu (społeczności, w której obowiązuje), oficjalnie ogłoszonym przez 
kogoś, kto ma (komu powierzono, do kogo naleŜy) pieczę (troskę) nad 
społecznością. Tomiści rozróŜniają: p. wieczne (w umyśle Boga), p. naturalne 
(zawarte w naturze, wyznaczone przez naturę bytu, w szczególności bytu 
ludzkiego), p. pozytywne ludzkie (zwyczajowe lub ustanowione) oraz boskie 
(objawione). W p. wiecznym partycypują (uczestniczą) pozostałe prawa. 

394 



predykat - 1) funktor tworzący zdania (wyraŜenia zdaniowe) za pomocą 
argumentów będących nazwami (najczęściej: jednostkowymi) lub wyraŜeniami 
nazwowymi, np.: „... idzie". Gramatycznym odpowiednikiem p. jest orzeczenie 
(w logice Arystotelesa: tylko orzecznik orzeczenia imiennego). P. odnosi się do 
jakiejś własności (cechy), relacji lub czynności. Termin: p. moŜna rozumieć 
szerzej, np. jako: odpowiedni funktor zdanio-twórczy, którego argumentami 
mogą być takŜe inne predykaty (p. któregoś wyŜszego rzędu lub stopnia); całe 
wyraŜenie zbudowane z odpowiedniego funktora zdaniotwórczego i zmiennych 
nazwowych. 2) To, do czego p. (w sensie (1)) się odnosi; sama własność, 
czynność itd. 

predykcja - zdanie przewidujące zdarzenia przyszłe. 

prewidyzm - doktryna epistemologiczna (głoszona np. przez W. Biegańskiego), 
do której naleŜy m.in. teza, Ŝe poznanie polega na przewidywaniu przyszłych 
faktów. 

prezentacjonizm - stanowisko teoriopoznawcze, według którego podmiot w 
bezpośrednim poznaniu przedmiotu ma do czynienia z nim samym, a nie z jego 
reprezentacją. 

probabilizm - 1) w teorii poznania: odmiana sceptycyzmu, według której 
posiadamy co najwyŜej wiedzę prawdopodobną lub moŜemy tylko z pewnym 
prawdopodobieństwem -a nie ostatecznie - wykazać, czy poznajemy prawdziwie, 
czy nie; 2) w metodologii nauk: stanowisko, według którego wszystkie 
twierdzenia nauk szczegółowych (przynajmniej nieformalnych) i (ewentualnie) 
filozofii mają jedynie charakter prawdopodobny (wartość prawdy jest celem 
nauki, a nie jej cechą). 

problem - 1) zagadnienie (zwłaszcza o waŜnej roli wiedzotwórczej), problemat, 
kwestia, zagadka; znaczenie zdania pytajnego; 2) w filozofii G. Marcela: 
przeciwieństwo tajemnicy. 

proces - całość bytowo złoŜona z następujących po sobie faz; szereg ciągłych 
zmian, stanowiących jakąś jedność, traktowanych jako stadia jednego ruchu. 
Według R. Ingardena p. jest przedmiotem: a) posiadającym własny podmiot cech, 
b) złoŜonym z faz, z których jedna (teraźniejsza) jest aktualna, c) 
niesamodzielnym bytowo, wymagającym do swego istnienia (przynajmniej 
jednego) przedmiotu trwającego w czasie (substancji). Procesy zachodzą 
(rozgrywają się) jedynie w obrębie bytu realnego. Istnieją (np. w pro-
cesualizmie) inne koncepcje p. 

procesu filozofia (filozofia procesu) - niekiedy: filozofia procesualistyczna, 
procesua-lizm; 1) doktryna filozoficzna (metafizyczna) podkreślająca 
dynamiczny wymiar rzeczywistości, a nawet dopatrująca się jej zasady w 
zmienności (stawaniu się, kreatywności, dzianiu się, rozwoju). Procesualiści - 
niekiedy modyfikując tradycyjne pojęcie substancji (przedmiotu trwającego w 
czasie) - bądź negują jej istnienie, bądź ograniczają jej rolę w rzeczywistości. Do 
szerokiego nurtu procesualistycznego występującego w dziejach filozofii moŜna 
(na róŜny sposób) zaliczyć: Heraklita z Efezu, Plotyna, G. W. F. Hegla, H. 
Bergsona, A. N. Whiteheada, P. Teilharda de Chardin. 2) Współczesna odmiana 
p. f. (w sensie (1)); filozofia (głównie metafizyka) A. N. Whiteheada i jego 
kontynuatorów (m.in. Ch. Hartshorne'a). Wśród podstawowych kategorii tej 
filozofii znajdują się pojęcia: zdarzenia (event), procesu (process), aktualnego 
zaistnienia {actual occasion) lub bytów aktualnych {actual entities) powiązanych 
z przedmiotami wiecznymi czy pozaczasowymi {eternal objects), kreatywności 
(creativity) itp. 
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prostota teorii - postulat metodologiczny, według którego w budowaniu teorii 
naleŜy przyjmować jak najmniejszą liczbę "niezaleŜnych od siebie pod względem 
logicznym aksjomatów, praw lub hipotez itp. W praktyce pojęcie p. t. okazuje się 
względne: np. zmniejszenie ilości aksjomatów, korzystne z punktu widzenia 
prostoty całości aksjoma-tyki, moŜe być niekorzystne z punktu widzenia prostoty 
samych tych aksjomatów oraz prostoty dowodów. Metafizycznym załoŜeniem p. 
t. moŜe być twierdzenie o prostej strukturze świata. 

protencja - moment przeŜycia świadomego, polegający na jego otwarciu na 
następne przeŜycie, niejako zapowiadaniu dalszego ciągu (kontynuacji, rozwoju) 
tego, co się aktualnie w świadomości rozgrywa. 

pryncypium - zasada, początek, podstawa, czynnik istotny, prawo. 

przeciwstawność - opozycja, przeciwieństwo w szerszym znaczeniu; według 
Arystotelesa coś moŜe być przeciwstawione czemuś jako: relacja (stosunek; ad 
aliąuid; np.: ojciec -syn), przeciwieństwo (p. w węŜszym znaczeniu; contraria; 
np.: dobro - zło), posiadanie i brak (habitus et privatio; np.: wzrok - ślepota), 
twierdzenie i przeczenie (sprzeczność; affirmańo et negatio; contradictio; np.: 
„siedzi" - „nie siedzi"). W logice odróŜnia się zdania przeciwne (które nie mogą 
być zarazem prawdziwe, ale mogą być zarazem fałszywe), podprzeciwne (które 
nie mogą być zarazem fałszywe, ale mogą być zarazem prawdziwe) oraz 
sprzeczne (nie mogą być zarazem prawdziwe i nie mogą być zarazem fałszywe). 
Niekiedy myli się te zdania ze zdaniami „rozpierzchłymi" (termin J. J. 
Jadackiego) - zdaniami pozornie wyglądającymi na przeciwstawne, lecz 
faktycznie nie mającymi ze sobą Ŝadnych związków logicznych (zdania te mogą 
być zarazem prawdziwe i mogą być zarazem fałszywe). 

przedmiot - 1) w teorii bytu: cokolwiek, jakakolwiek treść; niekiedy: treść 
istniejąca (byt) lub treść w oderwaniu od jej istnienia; dla przyjmujących 
przedmioty nie istniejące (np. u zwolenników teorii p.): nie kaŜdy przedmiot jest 
bytem (przedmiotem istniejącym); p. trwaj ący w czasie - według koncepcji R. 
Ingardena: p., który istnieje tak, Ŝe „pozostaje identycznie ten sam w coraz to 
nowych chwilach", mimo zmian zachodzących w jego obrębie (p. ten jest 
podłoŜem rozgrywających się procesów i zdarzeń); p. t. w cz. jest np. fizyczna 
rzecz lub istota Ŝywa; 2) w teorii poznania: to, co poznawane lub poznane; to, do 
czego odnoszą się akty świadomości. Teoria p. (Gegenstandstheorie) -dyscyplina 
(lub doktryna) filozoficzna (niekiedy utoŜsamiana z ontologią) uprawiana przez 
niektórych brentanistów, najpełniej rozwinięta przez A. Meinonga (a zarysowana 
wcześniej od niego w K. Twardowskiego t. p. przedstawień jako metafizyka lub 
fragment psychologii deskryptywnej). T. p. bada p. jako cokolwiek, na co mogą 
kierować się akty świadomości (co „stoi naprzeciw" podmiotu) lub „coś w ogóle" 
(coś, co jest czymś lub jakieś; coś, co jest tak lub inaczej określone). Według A. 
Meinonga znajdują się przedmioty istniejące (np. ludzie), subsystujące (np. 
liczby) oraz „przedmioty bezdomne (bez ojczyzny)" - takie, które ani nie istnieją, 
ani nie subsystują (moŜliwe - np. złota góra, oraz niemoŜliwe lub sprzeczne - np. 
kwadratowe koło). Według Twardowskiego p. moŜe być realny (np. drzewo) albo 
nierealny (np. brak), istniejący albo nie istniejący, moŜliwy albo niemoŜliwy; sąd 
polega na uznaniu lub odrzuceniu (istnienia) p. przedstawienia. Rozmaitym 
odmianom przedmiotów odpowiadają rozmaite odmiany przeŜyć, w których są 
ujmowane; np. Meinong odróŜniał: obiekt (p. przedstawienia), obiektyw (p. 
myślenia, sądzenia), dygnitatyw (wartość, p. czucia), dezyderatyw (cel lub 
powinność, p. dąŜenia, pragnienia).  Uczeń Twardowskiego, M.  Borowski, 
podzielił przedmioty na fizyczne, 
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psychiczne, idealne i fikcyjne; pierwsze dwie odmiany obejmują przedmioty 
konkretne (zdeterminowane, respektujące zasadę wyłączonego środka: dla kaŜdej 
cechy jest tak, Ŝe albo dany przedmiot ją posiada, albo nie), a dwie następne - 
przedmioty niekonkretne (abstrakcyjne); przedmioty psychiczne i fikcyjne są 
zaleŜne od świadomości, a pozostałe - nie. 

przedmiotowy - 1) związany z przedmiotem, przysługujący przedmiotowi; 2) 
obiektywny (w przeciwieństwie do subiektywnego): niezaleŜny od podmiotu, nie 
zrelatywizowany do podmiotu, transcendentny wobec podmiotu i jego aktów; 
język p. - język dotyczący przedmiotów, mówiący o rzeczywistości 
pozajęzykowej, język pierwszego stopnia semantycznego (w przeciwieństwie do 
metajęzyka). 

przedstawienie - według tradycyjnych teorii (aŜ do brentanistów): jedna z trzech 
podstawowych (obok sądu i rozumowania) odmian umysłowych czynności (i 
rezultatów) poznawczych; poznawcze ujęcie czegoś, pozbawione momentu 
asercji. WyróŜnia się p. naoczne (wyobraŜenie) i p. nienaoczne (pojęcie). 

przekładalność - własność wyraŜeń danego języka, polegająca na moŜliwości 
zastąpienia ich przez inne wyraŜenia jakiegoś języka bez - najogólniej mówiąc - 
zmiany ich sensu (lub wyróŜnionej wartości, np. prawdziwości). Problematyka p. 
jest przedmiotem logiki języka, doczekała się teŜ szeregu opracowań w 
hermeneutyce i filozofii analitycznej. 

przekonanie - przeświadczenie; Ŝywiony przez kogoś pogląd (stanowisko) w 
jakiejś sprawie; stan umysłu, polegający na uznawaniu czegoś za prawdziwe czy 
wartościowe (słuszne, właściwe). MoŜna odróŜnić p.: jako podmiotowy aspekt 
aktualnie spełnianego aktu sądzenia, jako trwały rezultat tego aktu (dyspozycja 
czy stan umysłu), jako treść ich obydwu. Termin: p. (belief) jest często 
stosowany w teorii poznania wielu filozofów analitycznych, niekiedy jest 
utoŜsamiany z sądem w sensie psychologicznym (ewentualnie: jego 
wypowiadaniem) lub pragmatycznym aspektem wypowiedzi. 

przesłanka - człon rozumowania; zdanie, z którego wyprowadza się (wynika) 
inne zdanie. 

przestrzeń - szczególna własność bytów materialnych, związana z zajmowanymi 
przez nie miejscami lub z ich rozciągłością. W dziejach filozofii dyskutowano, 
czy p. jest np. przypadłością ciał lub zespołem relacji między nimi (scholastycy), 
czy jest odrębnym bytem, niejako w którym znajdują się ciała (np. absolutna 
przestrzeń jako jedno z, obok czasu, sensorium Dei - I. Newton), czy moŜe 
podmiotowym warunkiem lub sposobem ludzkiego poznania zmysłowego (I. 
Kant). Fenomenologowie odróŜniają p. zorientowaną (z punktem wyróŜnionym, 
związanym np. z ciałem mojego „ja", które poznaje i działa w świecie innych 
ciał; w topologii mówi się w innym sensie o przestrzeniach zorientowanych) od 
p. zobiektywizowanej (ukonstytuowanej w wyniku porozumienia między pod-
miotami, określanej za pomocą powszechnie obowiązujących narzędzi pomiaru). 
We współczesnej fizyce funkcjonuje pojęcie zakrzywionej czterowymiarowej 
czasoprzestrzeni (z trzema wymiarami dla p. i jednym dla czasu); dyskutuje się 
jej ogólną charakterystykę (np. ciągłość, jednorodność), strukturę geometryczną i 
wielkość (skończoność - nieskończoność). 

przeŜycie - jakikolwiek fragment (faza) strumienia świadomości, traktowany jako 
pewna całość. Dla kaŜdego p. istotny jest moment przeŜywania. PrzeŜycia dzielą 
się na aktowe 
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(zawierające moment intencji) i nieaktowe; obie odmiany dalej róŜnicują się 
wedle rozmaitych kryteriów. 

przeŜywanie - moment kaŜdego przeŜycia świadomego, polegający na tym, Ŝe 
przeŜycie to przez sam fakt swego zachodzenia samoujawnia się (samoodsłania, 
samoukazuje, samoudostępnia) podmiotowi, który to przeŜycie spełnia lub 
doznaje. R. Ingarden p. wyraźne nazywa intuicj ą p. lub p. intuitywnym. P. 
moŜna rozpatrywać zarówno jako istotny rys świadomości (przeŜywaniowa 
koncepcja świadomości: świadomość podobna do światła lub materiału 
przezroczystego), jako postać samoświadomości (refleksja nieaktowa, 
towarzysząca; reflexio in actu exercito, conscientia concommittans), jako 
podmiotowy aspekt i warunek oczywistości obiektywnej (kryterium prawdy). 

przyczyna - 1) w teorii bytu: to, od czego byt jest zaleŜny pod względem swojej 
byto-wości, racja lub uwarunkowanie bytowe przedmiotu; to, dzięki czemu byt 
jest i jest tym (taki), czym (jaki) jest; niekiedy: to, co wywołuje coś od siebie 
róŜnego. Rozmaite postacie i odmiany tak pojmowanej p. sprowadza się (za 
Arystotelesem) do czterech: p. sprawcza (bezpośredni lub pośredni, działający 
mocą własną - p. s. główna, lub mocą czegoś innego - p. s. narzędna, powód 
zaistnienia lub zmiany czegoś; to, dzięki czemu coś zaistniało, jest lub zmieniło 
się), p. celowa (motyw wyzwalający działanie p. sprawczej czegoś; to, ze 
względu na co coś zaistniało lub działa) - przyczyny zewnętrzne bytu, p. 
materialna (materiał, podłoŜe czegoś; to, z czego coś powstało i trwa), p. for-
malna (określacz czegoś; to, przez co coś jest tym, czym jest) - przyczyny 
wewnętrzne bytu; poza tym wymienia się teŜ p. wzorczą (określacz działania p. 
sprawczej czegoś; to, według czego coś jest tym, czym jest), sprowadzaną bądź 
do p. formalnej (zewnętrznej; idei w umyśle sprawcy), bądź do p. celowej. W 
dziejach filozofii przewaŜnie zawęŜano pojęcie p. do p. sprawczej; dokonano teŜ 
(głównie za sprawą D. Hume'a) krytyki tego pojęcia, proponując zastąpić je np. 
pojęciem (empirycznie obserwowalnego) realnego warunku lub poprzednika 
(jakiegoś następstwa). Według R. Ingardena p. to realne zdarzenie (lub faza 
procesu), które jest czynnym (działającym, „(wy)twórczym") ostatecznym 
„dopełniaczem" warunku wystarczającego zajścia jakiegoś (róŜnego od niego, 
lecz równoczesnego z nim, tzn. z p.) zdarzenia (fazy procesu). 2) Na terenie 
przyrodoznawstwa i filozofii przyrody: jeden z członów związku przyczynowego, 
rozmaicie pojmowanego; w tym ujęciu p. to niekiedy po prostu tyle, co 
wielokrotnie powtarzający się poprzednik takich samych zjawisk (następstw) lub 
warunek wystarczający powstania czegoś, powiązany z tym czymś odpowiednimi 
relacjami czasowymi (poprzedzanie lub równoczesność) i przestrzennymi (np. 
zetknięcie). 

przygodność - 1) potocznie: jeden (lub wszystkie razem) z następujących rysów 
(momentów) przygody, przydarzenia: a) niekonieczność (zdarzenie zaszło, lecz 
nie musiało zajść), b) przypadkowość (zdarzenie zaszło, choć bardziej 
prawdopodobne było jego niezajście niŜ zajście), c) niespodziewaność (zdarzenie 
zaszło nagle, bez zapowiedzi, zaskakująco), d) epizodalność, przemijalność 
(zdarzenie trwało krótko, szybko minęło), e) niewytłumaczalność, niezwykłość 
(zajścia i przebiegu zdarzenia nie da się wyjaśnić przez odwołanie do znanych 
faktów; zdarzenie jest niesamowite, „cudowne"). Odpowiednik kaŜdego z tych 
momentów (i wszystkie razem) znajduje się w kaŜdym bycie stworzonym. 2) W 
teorii bytu: niekonieczność (ale niekiedy teŜ: przypadkowość, przemijalność, 
niewytłumaczalność w ramach świata, niedoskonałość, ograniczoność) bytu 
stworzonego (pochodnego, niekoniecznego, nieabsolutnego) lub jego istnienia. P. 
stanowi znamię lub sposób istnienia wszelkich bytów, które zarówno mogą być, 
jak i nie być, które istnieją, chociaŜ nie muszą istnieć, którym istnienie się tylko 
przydarzyło, przytrafiło („zagości- 
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ło"), które mogą być inne niŜ są. Według tomizmu p. bytu przejawia się w 
rozmaitych ograniczeniach (na róŜnych płaszczyznach) bytu (w przypadku bytu 
ludzkiego np.: śmierć, choroba, cierpienie, zło moralne, błąd poznawczy), a 
ontyczną podstawą p. bytu jest zachodząca w nim realna róŜnica między 
istnieniem a istotą; przygodnymi są wszystkie byty poza Bogiem. Fakt p. 
bezpośrednio poznawalnych bytów jest właśnie podstawą pośredniego przyjęcie 
istnienia Boga (jako bytu nieprzygodnego, koniecznego, absolutnego). WiąŜe się 
ono z odpowiedzią na pytanie, które w najbardziej radykalny (choć dyskusyjny) 
sposób sformułował G. W. Leibniz: „Dlaczego istnieje raczej coś niŜ nic? Nic jest 
przecieŜ prostsze i łatwiejsze niŜ coś. Co więcej, dopuściwszy, Ŝe rzeczy powinny 
istnieć, trzeba podać rację, dlaczego powinny istnieć tak a nie inaczej". W 
filozofii R. Ingardena p. bytu w pewnym sensie odpowiadają momenty bytowej 
pochodności i kruchości; niedoskonałość egzystencjalna bytów realnych jest 
związana teŜ z momentem szczelinowości. 

przygodny - 1) taki, który istnieje, choć nie musi istnieć. Przymiotnik: p. moŜna 
stosować do określania bytu (p. byt - byt, który nie musi istnieć, któremu 
istnienie się tylko przytrafia, który jest niekonieczny; byt stworzony) lub istnienia 
(p. istnienie - istnienie niekonieczne, takie, które tylko przytrafia się czemuś; 
istnienie stworzone lub udzielone). Poprawne i prawdziwe jest zdanie: byt 
(stworzony) istnieje przygodnie. 2) Niekiedy: niekonieczny, przypadkowy, 
pochodny, nagły, przemijalny, kruchy, niewytłumaczalny, niezwykły, 
„cudowny", obcy, niedoskonały, ograniczony, względny, zbędny, absurdalny. 

przypadek - to, co zdarza się (pojawia), choć nie musi lub nie powinno zajść 
(czego zajście było mało prawdopodobne; czego niezajście było bardziej 
prawdopodobne niŜ zajście); skutek uboczny (wtórny) czegoś; rezultat zetknięcia 
(spotkania, skrzyŜowania) róŜnych (nie powiązanych istotnie ze sobą) linii 
oddziaływań przyczynowo-skutkowych. 

przypadłość - byt przypadłościowy; realnie istniejący przedmiot bytowo 
niesamodzielny, wymagający innego bytu jako swego podłoŜa, podmiotu 
(substancji), któremu przysługuje bliŜej go określając; cecha, nieistotna własność 
czegoś. Arystoteles wyróŜnił dziewięć kategorii przypadłości (w nawiasie nazwy 
łacińskie podawane przez scholastyków): ilość {ąuantitas), jakość (ąualitas), 
stosunek (relacja; relatio), miejsce (określenie przestrzenne, umiejscowienie; 
ubi), czas (określenie czasowe; ąuandó), połoŜenie (ułoŜenie części wobec 
całości; situs), stan (posiadanie czegoś; habitus), działanie (czynność; actio), 
doznawanie (bierność; passio). Według niektórych tomistów istnienie 
przypadłościowe jest drugim - obok substancjalnego - zasadniczym sposobem 
istnienia, jaki da się wyróŜnić w ramach bytu realnego niekoniecznego. 
Dyskutuje się, czy lista kategorii przypadłości jest zupełna lub czy nie da się jej 
sprowadzić do zestawu mniejszej liczby przypadłości. 

przypomnienie (przypominanie) - 1) wspomnienie (wspominanie); akt 
świadomości (lub jego rezultat) polegający na bezpośrednim (zazwyczaj 
naocznym) poznawczym ujęciu (uobecnieniu, przywołaniu) czegoś jako niegdyś 
istniejącego i niegdyś (lecz nie teraz) danego. P. moŜe się kierować 
pierwszorzędnie na sam przedmiot, a wtórnie na przeŜycie poznawcze, w którym 
on był dany lub na odwrót; moŜe teŜ odnosić się wyłącznie do minionych przeŜyć 
(retrospekcja). Niektórzy uwaŜają, Ŝe w p. nie odnosimy się do minionego 
(przeszłego) przedmiotu (stanu rzeczy, sytuacji itd.), lecz tylko do jego pamię-
ciowego obrazu. Według E. Husserla p. to ponowne (wtórne) p. w 
przeciwieństwie do retencji - (nieaktowego) p. pierwotnego (będącego rysem 
kaŜdego przeŜycia). 2) Aktualizowanie pamięci, np. wydobywanie na jaw 
(uprzytamnianie) posiadanej wiedzy. 
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przyroda - etymologicznie (gr. fysis, łac. natura):  to, co  się rodzi,  staje, 
rozrasta; 
1) ogół ciał nieoŜywionych i oŜywionych, wraz z istniejącymi między nimi 
związkami; 
2) świat materialny. P. jest przedmiotem badań nauk przyrodniczych (od XVII w. 
przede wszystkim matematycznego przyrodoznawstwa) i filozofii przyrody. 
Podkreśla się róŜnice między naukami przyrodniczymi (wśród których najdalej 
teoretycznie zaawansowaną jest fizyka), uchodzącymi za nauki wzorcowe, a 
naukami humanistycznymi (humanistyką). Jedna z nich polega na tym, Ŝe to, co 
badane w przyrodoznawstwie (zwłaszcza w fizyce), jest - w przeciwieństwie do 
humanistyki - traktowane najczęściej jako układ fizycznych, jednorodnych 
przedmiotów, podległych róŜnym uwarunkowaniom (określanych w prawach 
naukowych, najlepiej za pomocą aparatury matematycznej). Wśród nauk o p. 
dominują nauki nomotetyczne (nomologiczne), których zdobycze mają 
zastosowanie w technice. 

psychiczny - 1) świadomy, świadomościowy; 2) niefizyczny, duchowy; 3) 
charakteryzujący się następującymi cechami: a) przynaleŜny do określonego 
strumienia świadomości lub jego podmiotu, b) przeŜywany świadomie lub 
przyjęty na podstawie danych wewnętrznego doświadczenia, c) niefizyczny, tzn. 
pozbawiony przestrzennej rozciągłości, niewymierny w jednostkach fizykalnych. 

psychika - ogół czynności i dyspozycji psychicznych. 

psychoanaliza - zainicjowany przez Z. Freuda kierunek w psychologii, 
psychiatrii i psychoterapii, mający istotne załoŜenia lub konsekwencje 
antropologiczne (a nawet metafizyczne), przechodzący niekiedy w filozoficzną 
teorię człowieka. W p. odróŜnia się świadome (jaźń, ego) i nieświadome 
(podświadome, przedświadome; ono, id) przeŜycia psychiczne. Te drugie 
(związane np. ze sferą popędową) - częściowo kontrolowane (niekiedy 
„wypierane") lub sublimowane (uwzniaślane) przez sferę społeczno-kulturową 
lub inną (nadjaźń, super-ego) - mają zasadniczo wpływać na całe postępowanie 
człowieka. Współcześnie występuje wiele odmian p. (niektóre zbliŜają się do tzw. 
psychologii humanistycznej), w większości z nich tezy Freuda zostają osłabione i 
zmodyfikowane. Niektórzy traktują p. jako część szerszego nurtu, zwanego 
psychologią głębi. 

psychologia - nauka o psychice, o duszy; 1) nauka filozoficzna, zwana p. 
racjonalną 
(metafizyczną, spekulatywną), zajmująca się strukturą bytową i ostatecznymi 
racjami czynności psychicznych oraz ich podmiotu. P. metafizyczną traktuje się 
bądź jako część metafizyki (metafizyka szczegółowa), bądź jako pokrewny 
filozofii przyrody dział wiedzy na pograniczu nauk szczegółowych i 
filozoficznych. Niektórzy, nawiązując do tradycyjnej koncepcji duszy jako 
zasady Ŝycia (nie tylko samoświadomego, intelektualnego i woli-tywnego, ale teŜ 
zmysłowego i wegetatywnego), traktują p. metafizyczną jako metafizykę Ŝycia, 
rozwijając ją w kierunku filozofii przyrody oŜywionej. Inni, zwracając uwagę na 
powiązania psychicznego Ŝycia człowieka z jego ciałem, proponują p. 
metafizyczną zastąpić metafizyką człowieka, antropologią filozoficzną. 2) Nauka 
szczegółowa o zjawiskach psychicznych, o prawidłowościach i czynnikach Ŝycia 
psychicznego człowieka (ewentualnie takŜe zwierząt); zwana niekiedy p. 
empiryczną. Istnieją rozmaite ujęcia zarówno samych zjawisk psychicznych, jak 
i zadań czy metod (związanych z introspekcją lub eks-traspekcją) p. empirycznej, 
nadające jej bardziej humanistyczny bądź bardziej przyrodniczy charakter. Do 
głównych (mających wpływ na filozofię) kierunków współczesnej p. naleŜą 
m.in.: p. postaci, p. głębi (np. psychoanaliza), p. humanistyczna, behawioryzm, p. 
poznawcza (kognitywna); przedłuŜeniem tej ostatniej jest w pewnym aspekcie - 
dynamicznie się rozwijająca - interdyscyplinarna dziedzina badawcza zwana 
„naukami kogni- 
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tywnymi" (cognitive science). 3) P. opisowa (deskryptywna) - uprawiana przez F. 
Bren-tano i jego następców za pomocą róŜnych odmian samoświadomości 
(głównie spostrzeŜenia wewnętrznego) dyscyplina filozoficzna („filozofia 
pierwsza"), opisująca i klasyfikująca przeŜycia psychiczne oraz to, co w nich 
dane (pojawia się); w pewnych ujęciach p. opisowa zbliŜała się do fenomenologii 
świadomości. 

psychologizm - tendencja w róŜnych naukach szczegółowych lub filozoficznych, 
polegająca na sprowadzaniu w jakiś sposób tych nauk do psychologii; w 
szczególności: traktowanie przedmiotu badań (zwłaszcza wszystkiego, co nie jest 
fizyczne) na sposób czegoś psychicznego. W filozofii logiki i matematyki p. 
ujawnił się poprzez pojmowanie przedmiotu logiki jako wytworu świadomości 
(lub relacji między przeŜyciami świadomymi), a praw logiki jako 
psychologicznych praw myślenia. W teorii sztuki (i innych wytworów 
kulturowych) p. polega na sprowadzaniu bytu czysto intencjonalnego (np. dzieła 
sztuki) do pewnego stanu psychicznego lub treści określonych przeŜyć. 

pytanie - zdanie pytajne, czyli zdanie złoŜone z wyraŜenia równokształtnego z 
pewnym zdaniem lub fragmentem pewnego zdania w sensie logicznym oraz 
wskaźnika pytajności. Wskaźnik ten jest stanowiony przez (niekiedy zarazem): 
partykułę pytajną (zaimek lub przysłówek pytajny), znak zapytania (pytajnik), 
przestawny szyk zdania (inwersja) lub odpowiednią intonację. KaŜde p. (a 
zwłaszcza p. wiedzotwórcze) ujawnia jakąś wiedzę (wiadome, załoŜenia p.), lecz 
domaga się jakiegoś jej uzupełnienia (w niektórych przypadkach: potwierdzenia 
lub zanegowania). 

rachunek logiczny - formalny system symboli (znaków), na który składają się - 
zbudowane wyłącznie ze stałych logicznych (wyjątkowo: pozalogicznych) i 
zmiennych - proste i złoŜone formuły (wyraŜenia ujęte czysto formalnie) oraz 
metajęzykowe (przyjmujące często postać algorytmu) reguły ich składania i 
przekształcania (niekiedy teŜ uznawania). W r. 1. pomija się znaczenie wyraŜeń, 
a koncentruje jedynie na ich kształcie i porządku (np. kolejności); traktuje się je 
jako pozbawione treści napisy. WyróŜnia się r.: zdań, nazw (sylogistyka), 
kwantyfikatorów (predykatów, funkcyjny), zbiorów, identyczności i relacji wraz 
z ich licznymi odmianami i modyfikacjami. Formuły klasycznego r. zdań są 
zbudowane ze zmiennych zdaniowych (reprezentujących zdania proste 
prawdziwe lub fałszywe - zasada dwuwartościowości) oraz ekstensjonalnych 
funktorów zdaniowtwór-czych od argumentów zdaniowych. Nieklasyczne 
rachunki zdań powstały przez przyjęcie funktorów intensjonalnych, więcej niŜ 
dwu wartości logicznych lub zbioru szczególnego typu. 

racja - 1) powód, zasada, przyczyna; w teorii bytu: to, co w jakikolwiek sposób 
warunkuje byt, od czego byt jest pod jakimś względem zaleŜny; to, w odwołaniu 
do czego wyjaśnia się (tłumaczy) byt (w jakimś aspekcie), np. jego istnienie; 2) 
uzasadnienie, argument, poprzednik, przesłanka; wyraŜenie zdaniowe, z którego 
wynika (inne) wyraŜenie zdaniowe. 

racjonalizm - 1) w teorii bytu: stanowisko, według którego byt jest racjonalny 
(inteligi-bilny, prawdziwy, uporządkowany, sensowny, poznawalny, zrozumiały), 
tzn. określony, toŜsamy z sobą, niesprzeczny, posiadający rację (dostateczną) 
tego, Ŝe i czym jest (r. metafizyczny); 2) w teorii poznania: stanowisko, według 
którego poznanie ludzkie spełnia lub spełniać powinno wymóg racjonalności 
(rozumności); wymóg ten jest rozmaicie, mniej lub bardziej rygorystycznie, 
formułowany; w róŜnych określeniach tego wymogu powtarza się zasada 
intersubiektywnej (międzypodmiotowej, powszechnie dostępnej) 
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komunikowalności i sprawdzalności poznania oraz przyznanie intelektowi lub 
rozumowi (z racji jego samozwrotności, refleksywności) roli instancji 
kontrolującej i oceniającej wartość poznania (r. teoriopoznawczy); 3) w teorii 
człowieka: stanowisko (zwane teŜ niekiedy skrajnym intelektualizmem) 
głoszące, Ŝe Ŝycie psychiczne sprowadza się do Ŝycia rozumowego 
(intelektualnego) lub Ŝe jest przez to ostatnie całkowicie opanowane; wola - w 
tym ujęciu - traci swoją autonomię (wręcz odrębność), a postępowanie ludzkie 
jest jedynie funkcją rozumu. Tomizm stoi na stanowisku intelektualizmu (r. 
umiarkowanego): człowiek jest niejako polifoniczną jednością poznania 
zmysłowego i intelektualnego (rozumowego) oraz popędów, uczuć i woli; 
czynności kaŜdej z tych władz są -zgodnie z ich naturą - spowodowane 
odpowiednimi racjami, a intelekt (rozum) - z uwagi na swe zdolności poznawcze - 
posiada uprawnienia kierownicze, chociaŜ nie jest czynnikiem jedynym i 
(niestety) nie zawsze dominuje. Termin: r. przybiera poza tym szereg innych 
znaczeń i odcieni znaczeniowych; „r." moŜe oznaczać np.: aprioryzm, natywizm, 
antyintuicjonizm, dedukcjonizm (lub antyindukcjonizm), scjentyzm. 

racjonalność - 1) w teorii bytu: sensowność, dorzeczność, zrozumiałość bytu, 
polegająca przede wszystkim na tym, Ŝe byt we wszelkich swych odmianach czy 
pod kaŜdym względem (r. całkowita) lub tylko pod niektórymi (r. częściowa) jest 
uracjonowany, posiada rację (dostateczną) tego, czym jest i Ŝe jest, oraz nie ma w 
nim chaosu lub metafizycznego absurdu (np. sprzeczności); 2) w teorii poznania: 
róŜnie określana wyróŜniona cecha poznania, uznanego przez rozum za 
wartościowe; rozumność lub bycie dopuszczonym przez rozum. Proponuje się 
rozmaite (pozostające w róŜnych stosunkach do siebie) kryteria r. poznania (lub 
jego rezultatu): zgodność z prawami logiki, wyraŜalność w języku matematycznym 
i zgodność z regułami operacji typu matematycznego, zgodność z regułami 
syntaktycznymi i semantycznymi danego języka, związek z doświadczeniem (test 
empiryczny i indukcja), odpowiedni stopień prawdopodobieństwa, zgodność z 
regułami jakiegoś typu rozumowania, oczywistość, zgodność z tzw. zdrowym 
rozsądkiem, zgodność z pragmatycznymi regułami języka, wykonanie przez 
kompetentne osoby z wykorzystaniem odpowiednich władz poznawczych itd. Aby 
uniknąć dyskusji, wystarczy powiedzieć, Ŝe poznanie (jako dająca się 
intelektualnie ująć przez podmiot informacja lub czynność jej uzyskiwania) 
racjonalne to takie, które spełnia warunek intersubiektywnej komunikowalności i 
kontrolowalności; w tym określeniu zawiera się konieczność wyraŜenia poznania 
w języku zgodnym z odpowiednimi regułami, (w miarę) jasnym i ścisłym oraz 
konieczność jego uzasadnienia, które jest nastawione na prawdę i podlega 
krytyce. Ze względu na to, Ŝe w powyŜszym określeniu nie rozstrzyga się 
szczegółowo typu języka i uzasadnienia, współcześnie podkreśla się, Ŝe istnieją 
róŜne typy r. (ryzykowne -według niektórych - byłoby uznawanie jakiegoś typu 
r., np. r. naukowej, za wzorcowy) lub Ŝe r. jest stopniowalna; 3) w teorii 
działania: cecha działania, które zmierza do celu wyznaczonego przez rozum (r. 
celów, r. typu etycznego) lub w którym stosuje się najlepsze (ekonomiczne, tzn. 
minimalizujące wysiłek, a maksymalizujące efekt) środki prowadzące do celu (r. 
środków, r. typu prakseologicznego); celowość, sprawność, uŜyteczność. 

racjonalny - według rozróŜnień A. B. Stępnia: 1) przynaleŜny do rozumu lub 
posługujący się nim; 2) zgodny z wynikami poznania rozumowego, respektujący 
jego warunki i zasady; 3) spełniający, sformułowane przez rozum, warunki 
poznania, np. intersubiek-tywną (międzypodmiotową) komunikowalność 
(wyraŜalność) i kontrolowalność (spraw-dzalność); 4) sensowny, logiczny, 
niesprzeczny, konsekwentny, jasny i wyraźny, odpowiednio uzasadniony, 
dorzeczny, zrozumiały, celowy, skuteczny. 
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realizm - 1) w teorii bytu: stanowisko uznające istnienie przedmiotów 
transcendendent-nych (zewnętrznych) względem podmiotu poznającego (r. 
metafizyczny); według r. świat dany nam w doświadczeniu istnieje realnie, tzn. 
niezaleŜnie od aktów świadomości (i ich podmiotu); 2) w teorii poznania: 
stanowisko uznające poznawalność przedmiotów transcendentnych 
(zewnętrznych) względem podmiotu poznającego; według r. to, co istnieje 
niezaleŜnie od podmiotu poznającego (np. świat realny), jest poznawalne lub 
poznawane, zarówno co do swego istnienia, jak i (przynajmniej niektórych) 
własności. W opozycji do r. stoi idealizm. Zwolennikami r. obecnie są przede 
wszystkim tomiści (jedni z nich przyjmują r. w punkcie wyjścia swego 
filozofowania - np. r. metodyczny E. Gilsona, inni podają wprost uzasadnienie 
stanowiska realistycznego - r. krytyczny: pośrednie, za pomocą rozumowania - r. 
krytyczny pośredni, illacjonizm, lub bezpośrednie, na podstawie samych danych 
doświadczenia - r. krytyczny bezpośredni, immediatyzm), materialiści 
dialektyczni, wielu filozofów analitycznych, takŜe niektórzy fenomenologowie i 
egzystencjaliści. Idealistów znajdujemy głównie wśród zwolenników drugiego 
pozytywizmu, neokantyzmu, neoheglizmu i fenomenologii transcendentalnej. 
Neopozytywiści na ogół uwaŜają spór między idealizmem a r. za bezsensowny lub 
naukowo nierozstrzy-galny. We współczesnej filozofii analitycznej dyskutuje się 
(najczęściej w odniesieniu nie do ogółu, lecz określonej klasy, przedmiotów) 
opozycję: r. - antyrealizm. Za realistów w tej tradycji filozoficznej uznaje się (na 
róŜny sposób i w róŜnych kontekstach) np.: tych, którzy uwaŜają, Ŝe moŜliwe 
światy istnieją tak, jak istnieje nasz świat; absolutystów (antyrelatywistów); 
zwolenników klasycznej (korespondencyjnej) definicji prawdy; tych, którzy 
uznają, Ŝe istnieją (lub są poznawalne) fakty niezaleŜne od ich poznawczego 
ujęcia lub Ŝe zdania (danej klasy) posiadają obiektywną wartość logiczną 
niezaleŜnie od sposobów jej poznania; tych, którzy przyjmują prawo wyłączonego 
środka lub zasadę dwuwartościowości; przeciwników weryfikacjonistycznej lub 
justyfikacjonistycznej koncepcji znaczenia (utoŜsamiającej znaczenie wyraŜenia 
językowego z empirycznymi warunkami akceptacji jego prawdziwości lub szerzej: 
z warunkami jego odpowiedniego uprawomocnienia, usprawiedliwienia, 
uzasadnienia czy udowodnienia); 3) w sporze o uniwersa-lia: stanowisko uznające 
bądź samodzielne istnienie (obok nazw i pojęć ogólnych) przedmiotów ogólnych 
jako odrębnych bytów - idei (skrajny r. pojęciowy, platonizm), bądź 
niesamodzielne istnienie odpowiedników nazw i pojęć ogólnych w świecie 
realnym, np. jako form substancjalnych czy gatunków lub takich samych 
powtarzających się własności (umiarkowany r. poj ęciowy, arystotelizm); 4) 
jedno ze stanowisk w sprawie sposobu istnienia i poznawania jakości 
zmysłowych; odróŜnia się r. naiwny lub integralny (jakości zmysłowe istnieją 
obiektywnie) i r. krytyczny (przynajmniej niektóre jakości zmysłowe nie istnieją 
obiektywnie, choć są rezultatem obiektywnych procesów oddziaływania np. 
odpowiednich fal na nasze zmysły). 

realny - rzeczywisty; związany z rzeczywistością, z bytem (istnieniem) realnym. 

receptywność - według niektórych epistemologów (związanych z realizmem 
teoriopo-znawczym): własność ludzkiego poznania, polegająca na tym, Ŝe jest 
ono swoistym przyswajaniem (przyjmowaniem, odbieraniem, od-poznawaniem) 
treści poznawanego przedmiotu przez podmiot (a nie jego wytwarzaniem). 

redukcja - etymologicznie: odprowadzanie z powrotem, przyprowadzanie 
(odciągnięcie, przywołanie) na powrót, cofnięcie się do korzeni (podstawy); 
myślowe sprowadzanie czegoś (ze sfery przedmiotowej, metaprzedmiotowej lub 
podmiotowej) do czegoś od niego róŜnego (często: bytowo niŜszego lub 
teoretycznie pierwotniejszego). W filozofii i logice wyróŜnia się wiele 
specjalnych (technicznych) znaczeń terminu: r.; tu zostaną 
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podane tylko niektóre z nich: 1) redukcje fenomenologiczne (gr. epoche, „wzięcie 
w nawias", zawieszenie) - stosowane przez fenomenologów rozmaite układy 
(związanych z abstrakcją, refleksją i rezerwą lub modyfikacją potocznych 
czynności poznawczych) operacji poznawczych (świadomościowych), 
prowadzące do osiągnięcia szczególnej perspektywy (postawy) badawczej. 
Wymienia się m.in.: r. filozoficzną - niebranie pod uwagę w poznaniu 
przedmiotu zastanych (zwłaszcza filozoficznych) teorii, a koncentrowanie się 
wyłącznie na tym, co dane naocznie w doświadczeniu; r. ejdetyczną - pominięcie 
w poznawanym przedmiocie tego, co jednostkowe (indywidualne), przypadkowe, 
zmienne, faktyczne, na rzecz ujęcia tego, co istotne (konstytutywne), konieczne, 
stałe (niekiedy: samej idei i tego, co idealne lub czysto moŜliwe); r. 
transcendentalną (fenomenologiczną) - wstrzymanie się od spełniania generalnej 
tezy naturalnego nastawienia (spontanicznego przekonania o realnym istnieniu 
świata), by poznawczo ujmować wyłącznie to, co niepowątpiewalnie 
zagwarantowane przez sam przebieg świadomości, a więc świadomościowe 
przeŜycia poznawcze i to, co im odpowiada (potraktowanie przedmiotu i 
odnoszącego się do niego przeŜycia nie jako członów świata, lecz jako tego, co 
poznawane, i tego, co poznające); r. primordialna (primordinalna, 
solipsystyczna) - objęcie r. transcendentalną takŜe wszystkich podmiotów 
poznających (poza własnym, traktowanym jako czysty podmiot poznający). 2) 
Rozumowanie redukcyjne (w opozycji do dedukcyjnego), czyli (w ujęciu J. 
Łukasiewicza) czynność dobierania dla pewnego zdania, tzw. następstwa 
(uznanego juŜ za prawdziwe - tłumaczenie, lub nie - dowodzenie), jego racji, tak 
Ŝe między racją a następstwem zachodzi związek wynikania logicznego lub (w 
ujęciu T. CzeŜowskiego) czynność uznawania (danej - r. progresywna, 
sprawdzanie; lub nie - r. regresywna, wyjaśnianie) racji na podstawie juŜ 
uznanego jej następstwa, które wynika z niej logicznie. 3) Metoda redukcyjna - 
zbiór metod stosowanych w większości nauk szczegółowych; wspólną cechą tych 
metod jest opracowywanie materiału poznawczego (głównie empirycznego) za 
pomocą wyjaśniania (r. regresywnej) i sprawdzania (r. progresywnej, weryfikacji) 
lub falsyfikacji. W praktyce polega to na wynajdywaniu ogólnych hipotez lub 
teorii wyjaśniających dla zdań obserwacyjnych oraz wyprowadzaniu z tych hipotez 
(teorii) kolejnych zdań obserwacyjnych, które są empirycznie potwierdzane lub 
obalane. Według J. M. Bocheńskiego nauki dzielą się zasadniczo na redukcyjne i 
dedukcyjne; nauki indukcyjne to pewna postać nauk redukcyjnych. 

redukcjonizm - tendencja do myślowego redukowania (sprowadzania) np. tego, 
co bytowo wyŜsze, do tego, co bytowo niŜsze, lub tego, co w teorii wtórne, do 
tego, co w niej pierwotne. Przykładem współczesnego r. jest sprowadzanie przez 
wielu filozofów umysłu zjawisk mentalnych (psychicznych, świadomościowych) 
do zjawisk fizycznych lub języka mentalistycznego do języka fizykalistycznego. 

refleksja - 1) samoświadomość; 2) potocznie: rozwaŜanie, namysł. 

reguła - przepis (norma, dyrektywa) określający sposób postępowania w danej 
sprawie. R. logiczna - metajęzykowy opis poprawnych operacji przeprowadzanych 
na wyraŜeniach danego rachunku logicznego. 

reizm —> konkretyzm. 

relacja - stosunek, przyporządkowanie, niekiedy: związek; bycie między lub ze 
względu na to, co między czymś a czymś (innym), np. bycie wyŜszym od czegoś 
lub bycie Ŝoną kogoś. Według tomistów: najsłabszy egzystencjalnie typ bytu 
przypadłościowego, wymagający do swego istnienia bądź zróŜnicowania 
wewnątrz jednego bytu (r. wewnątrz-  
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bytowa), bądź przynajmniej dwóch róŜnych bytów jako swych terminów 
(nosicieli, korelatów: podmiotu r. i przedmiotu r., kresu) - r. międzybytowa. M. 
Borowski określał r. jako zespół przedmiotów współzaleŜnych, a R. Ingarden jako 
wielopodmiotowy stan rzeczy (który moŜe być traktowany jako przedmiot 
wyposaŜony własnościami). W strukturze r. (stosunku) Ingarden wyróŜniał m.in. 
jego więź, nosicieli oraz przysługujące im ze względu na samą r. tzw. cechy 
względne (np. ze względu na określona r. czasową jeden przedmiot ma cechę 
bycia wcześniejszym, a drugi - bycia późniejszym). R. stanowi przedmiot 
zainteresowania zarówno teorii bytu, jak i logiki formalnej. W logice r. moŜna 
traktować jako pojęcie pierwotne, moŜna jednak określić ją jako predykat 
wieloargumen-towy lub jako zbiór par (szerzej: n-tek) uporządkowanych. To 
ostatnie (teoriomnogościo-we) ujęcie umoŜliwia precyzyjne mówienie o relacjach 
(jako zbiorach szczególnego rodzaju), nie pozwala jednak na intuicyjne 
uchwycenie ich istoty. W formalnym rachunku r. odróŜnia się m.in. następujące 
odmiany r.: r. zwrotna (zachodząca między przedmiotem a nim samym), r. 
symetryczna (zachodząca między danymi przedmiotami w obie strony) i r. 
przechodnia (zachodząca między przedmiotem pierwszym a trzecim, o ile 
zachodzi między przedmiotem pierwszym a drugim oraz między drugim a 
trzecim); r. zarazem zwrotna, symetryczna i przechodnia to r. 
równowaŜnościowa. Zbiór przedmiotów, które pozostają w danej r. do jakiegoś 
przedmiotu to dziedzina r.; szczególną odmianą r. jest funkcja. 

relatywizm - stanowisko przypisujące czemuś (zwłaszcza wartościom lub ich 
nosicielom) charakter względny. Przez „względność" rozumie się często m.in.: 
stopniowalność czegoś (np. czyn ludzki nie jest całkowicie moralnie dobry lub 
zły, lecz bardziej czy mniej dobry lub zły), jego aspektywność (np. ktoś jest 
ładny, ale tylko z profilu), zmienność (np. dzieło sztuki traci z biegem lat swoją 
wartość), przypadkowość (np. autorytet uzyskuje się na skutek zbiegu 
okoliczności), niepowszechność (np. pamiątka rodzinna jest cenna jedynie dla 
członków rodziny), relacjonalność (np. łyŜka jest uŜyteczna, lecz tylko o ile słuŜy 
do jedzenia), okazjonalność (np. zdanie jest prawdziwe lub fałszywe w zaleŜności 
od tego, gdzie lub kiedy zostało wypowiedziane), subiektywność (np. oceny 
dzieła muzycznego zaleŜą wyłącznie od róŜnych gustów recenzentów) lub 
pozorność (np. wina moralna jest tylko fikcją, ułudą wywołaną przez nabyte w 
dzieciństwie mechanizmy psychiczne). W zaleŜności od tego, które ze znaczeń 
słowa: względność zostanie przyjęte i do jakiej dziedziny zastosowane, mamy do 
czynienia z określoną odmianą r., którą moŜna lub której nie moŜna uzgodnić z 
absolutyzmem. R. w teorii prawdy głosi -w przeciwieństwie do absolutyzmu - Ŝe 
prawdziwość poznania jest stopniowalna, zmienna lub zaleŜna od podmiotu 
poznającego (r. subiektywistyczny) czy od okoliczności poznania (biologicznych, 
społecznych, historycznych itp.). 

religia - układ relacji (więź) między człowiekiem a sacrum (Bogiem, bogami, 
bóstwem); według niektórych: tylko same odniesienia człowieka do 
domniemanego bóstwa. W r. Bogiem (bóstwem) jest absolut (lub byt noszący - w 
opinii wyznawców r. - znamiona absolutu), ujmowany nie czysto poznawczo 
(teoretycznie), lecz w osobowym zaangaŜowaniu Ŝyciowym (egzystencjalnym) 
człowieka. Istnieje wiele religii, kaŜdą z nich moŜna rozpatrywać w róŜnych 
wymiarach (np. nadprzyrodzonym, społecznym, kulturowym itd.). Podstawą r. 
jest często jakaś forma (przynajmniej domniemanego) ujawnienia się Boga (np. 
róŜne postacie objawienia). Istotnymi składnikami r. są: doktryna (dotycząca 
Boga i relacji: człowiek - Bóg), kult (jakaś forma kontaktu z Bogiem, oddawania 
mu czci), moralność i obyczajowość (motywowana związkiem z Bogiem), 
instytucje (zajmujące się właściwym spełnianiem, zachowaniem i krzewieniem 
wymienionych elementów). W róŜnych koncepcjach r. akcentuje się bądź 
moment doświadczenia religijnego (odnoszonego 
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do boskiego „Ty"), bądź moment sprawowania obrzędów, przypominających lub 
uobecniających doniosłe wydarzenie (kontaktu bóstwa z człowiekiem), bądź 
moment zbawiania, wyzwalania człowieka z róŜnych przejawów przygodności 
(np. grzechu i śmierci). We współczesnej filozofii r. dyskutuje się m.in. problem 
znaczenia i uzasadniania wypowiedzi (przekonań) religijnych. Według jednych 
dotyczą one Boga lub sfery nadprzyrodzonej (lecz nie dosłownie, a negatywnie 
lub analogicznie), według innych są one tylko wyrazem czyichś przeŜyć lub 
postaw, dotyczą co najwyŜej ludzkiego Ŝycia (np. zdanie „Bóg jest miłością" 
moŜna rozumieć bądź jako twierdzenie o pewnej własności Boga, bądź jako 
wyraz Ŝyciowego optymizmu lub postulat moralny). W teologiach 
chrześcijańskich przekonania religijne uzasadniano nierzadko przez wykazanie 
istnienia Boga i moŜliwości Jego objawienia (na którym owe przekonania 
opierano) oraz przez argumentację, Ŝe dane osoby, wydarzenia, pisma czy 
instytucje są nosicielami tego objawienia. Obecnie zwraca się uwagę na inne 
sposoby uzasadniania; J. M. Bocheński akcentuje tu odwoływanie się do 
autorytetu (budzącego zaufanie wiarygodnego i kompetentnego świadka) lub 
hipotezy religijnej (wyjaśniającej całokształt doświadczeń Ŝyciowych wiernego). 

reprezentacja (reprezentant) - według niektórych koncepcji poznania: 
znajdujący się w umyśle (lub jakimkolwiek narządzie poznawczym) odpowiednik 
(odbicie, przedstawienie, odzwierciedlenie, niekiedy: kopia) poznawanego 
przedmiotu. 

reprezentacjonizm - stanowisko teoriopoznawcze, według którego podmiot w 
bezpośrednim poznaniu przedmiotu ma do czynienia nie z nim samym, lecz z 
jego reprezentacją. 

retencja - moment aktualnego przeŜycia świadomego, polegający na zatrzymaniu 
w nim poprzedniego (ustępującego, mijającego lub dopiero co minionego) 
przeŜycia. Dzięki r. aktualne przeŜycie jest dalszym ciągiem (kontynuacją) tego, 
co właśnie dokonało się w świadomości, i jest przeŜywane jako ciąg dalszy 
poprzedniej fazy strumienia świadomości. E. Husserl niekiedy nazywał r. 
pierwotnym przypomnieniem, w przeciwieństwie do aktowego, tzw. ponownego 
(wtórnego) przypomnienia. 

retoryka - sztuka pięknego i przekonującego mówienia lub układania 
wypowiedzi; w staroŜytności r. utoŜsamiano z dialektyką lub traktowano jako jej 
część. 

retrospekcja - przypomnienie odnoszące się wyłącznie do minionego przeŜycia 
(a nie jego przedmiotu). 

rewolucja naukowa - według niektórych współczesnych filozofów nauki: nagła 
zmiana paradygmatu (wzorca, matrycy, modelu, sposobu) uprawiania danej 
dyscypliny naukowej (lub zespołu nauk). Powodem tej zmiany są zasadniczo 
nieprzezwycięŜalne trudności w ujęciu nowych danych empirycznych czy w 
rozwiązywaniu problemów za pomocą dotąd przyjętego zaplecza teoretycznego. 
Na akceptację nowego paradygmatu (przez społeczność uczonych) istotny wpływ 
mają wielorakie czynniki psychiczne, społeczne, kulturowe. 

rodzaj - zbiór gatunków; zbiór nadrzędny względem gatunku. 

rozciągłość - jedna z istotnych właściwości ciał, odmiana ilości. Niektórzy 
dopatrują się jej istoty w zdolności do pomiaru (mierzalności), inni - w 
zajmowaniu miejsca w przestrzeni, jeszcze inni - w nieprzenikliwości itd. 
Dyskutowano, czy r. jest realnie róŜna od substancji cielesnej, czy nie. Według 
wielu scholastyków r. polega na nieskończonej 
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podzielności ciała na części złączone wewnętrznie w jedną całość; części te 
występują obok siebie i nie są od siebie oddzielone; po zajściu odpowiednich 
procesów fizycznych (prowadzących do podziału) przynajmniej niektóre z tych 
części mogą istnieć jako odrębne, samodzielne całości. 

rozpoznanie - 1) identyfikacja; 2) ujęcie poznawcze określonego przedmiotu 
jako niegdyś osobiście danego (w swej toŜsamości lub takoŜsamości) 
poznającemu podmiotowi; ponowna identyfikacja. 

rozsądek - 1) potocznie: rozum, intelekt, umysł; 2) rozum praktyczny - władza 
(względnie: pozytywna umiejętność) właściwego rozeznawania się 
(orientowania) w rozmaitych sytuacjach Ŝyciowych i podejmowania korzystnych 
decyzji, ewentualnie składnik aktu decyzyjnego, kierowanego cnotą roztropności; 
3) zdrowy r. (common sense) -zespół przednaukowych przekonań (czy władza 
lub zdolność do ich nabywania) dotyczących świata i Ŝycia ludzkiego, 
powszechnie (potocznie) przyjmowanych jako oczywiste (pewne, wręcz 
instynktownie narzucające się) w grupie dojrzałych intelektualnie ludzi jakiegoś 
kręgu (kulturowego); 4) termin: r. stanowi w P. Chmielowskiego tłumaczeniu 
Krytyki czystego rozumu (I. Kanta) odpowiednik słowa Verstand, tu: „intelekt" 
(4). 

roztropność - jedna z cnót, usprawnienie rozumu praktycznego, polegające na 
umiejętności odpowiedniego doboru środków do realizacji wybranego celu/dobra 
(lub szerzej: takŜe rozpoznawania celów/dóbr i własnej sytuacji Ŝyciowej). 

rozum - 1) zespół naturalnych (przyrodzonych) władz poznawczych człowieka 
(w przeciwieństwie do władz pozapoznawczych lub pozanaturalnych) lub władza 
poznawcza pełniąca funkcję instancji kontrolującej pozostałe władze poznawcze; 
2) zespół niezmys-łowych władz poznawczych człowieka; intelekt (1); 3) władza 
rozumowania (lub szerzej: poznania dyskursywnego); 4) w niektórych ujęciach 
tomistycznej metafizyki poznania (np. u M. A. Krąpca): r. szczegółowy {rano 
particularis, vis cogitativa) - władza poznawcza o charakterze zmysłowo-
intelektualnym (działająca niejako mechanicznie, instynktownie), za pomocą 
której następuje bezpośrednie „zetknięcie" poznawcze podmiotu z konkretnym 
bytem realnym i wydanie odpowiedniego sądu egzystencjalnego (ewentualnie teŜ 
ocena bytu jako uŜytecznego lub nie dla podmiotu - vis aestimativa); 5) w filozo-
fii I. Kanta: czysty r. (Vernunft) - najwyŜsza władza poznawcza, znajdująca się 
ponad zmysłami i intelektem; władza poznania całkowicie niezaleŜnego od 
doświadczenia, tworząca naczelne zasady, transcendentalne idee (duszy, świata i 
Boga) i dialektyczne wnioski (wyprowadzone z tych idei). Idee tworzone z 
konieczności przez czysty r. nie posiadają istotnej teoretycznej wartości 
poznawczej (ich przedmioty nie mogą być w Ŝaden sposób doświadczane czy 
unaocznione), choć stanowią warunki sensowności działania moralnego. 

rozumienie - 1) uwaŜne i aktywne (interpretujące) ujęcie poznawcze (lub jego 
rezultat) czegoś, nastawione na uchwycenie jego sensu, istoty, funkcji, związków; 
akt poznawczy, w którym doniosłą rolę odgrywa czynnik intelektualny; 2) 
poznawcze dotarcie do sensu pewnego układu znaków, np. czyjejś wypowiedzi 
(ustnej, pisemnej lub innej); poznawcze przyswojenie sobie tekstu, pojęcie 
(pojmowanie) go, domyślenie, zinterpretowanie, wkomponowanie (dołączenie) 
jego treści do treści wcześniej poznanych (niekiedy uwikłanych w odpowiedni 
kontekst kulturowy). Pojęcie r. (wraz z powiązanym z nim pojęciem 
przedrozumienia) odgrywa waŜną rolę w hermeneutyce i naukach 
humanistycznych (czy ich metodologii), a takŜe w niektórych kierunkach filozofii 
i teologii. Za sprawą m.in. 
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W. Diltheya, R. Bultmanna i H.-G. Gadamera popularna jest koncepcja samo-r. 
poprzez tekst: tekst (zwłaszcza archetypiczny, np. Biblia) umoŜliwia człowiekowi 
r. i wzmocnienie własnej egzystencji, jest środkiem do dokonywania Ŝyciowych 
wyborów. Tak pojętemu r. egzystencjalnemu odpowiada w R. Ingardena 
koncepcji dzieła literackiego obcowanie z, ujawnionymi w dziele, tzw. 
jakosciami metafizycznymi, dzięki którym „odsłaniają się nam głębie i 
praźródła bytu". 

rozumowanie - jedna z trzech podstawowych (obok przedstawienia i sądu) 
odmian umysłowych czynności (i rezultatów) poznawczych. R. to przede 
wszystkim proces uznawania (za prawdziwe lub prawdopodobne) jednych sądów 
(zdań) ze względu na inne (wyprowadzanie wniosków/konkluzji z 
przesłanek/załoŜeń) na podstawie zachodzących między nimi związków, 
najlepiej: wynikania logicznego. W tym ostatnim przypadku r. to dobieranie 
(wyszukiwanie, uznawanie) następstwa (następnika; członu wynikającego) dla 
racji (poprzednika; członu, z którego coś wynika) lub na odwrót; tak pojęte r. 
dzieli się zasadniczo na dedukcyjne (dedukcja) i redukcyjne (redukcja). R. to 
takŜe rozwiązywanie zagadnień (problemów). 

róŜnica gatunkowa - cecha (właściwość) posiadana wyłącznie przez wszystkie 
przedmioty naleŜące do danego gatunku, wyróŜniająca je spośród pozostałych 
przedmiotów danego (najbliŜszego) rodzaju. 

ruch - 1) w sensie szerszym: zmiana; 2) w sensie węŜszym: zmiana 
przypadłościowa (ciała), która moŜe dotyczyć jakości, ilości lub miejsca; w 
sensie właściwym: (tylko) zmiana lokalna, tzn. zmiana miejsca; 3) w sensie 
przenośnym: działalność (zwłaszcza w stadium spontanicznym, jeszcze nie 
zinstytucjonalizowanym) intelektualna, społeczna czy inna prowadzona przez 
jakąś grupę ludzi. 

rzecz - 1) w (tomistycznej) teorii bytu: jedno z transcendentaliów, byt ujęty jako 
pozytywnie w sobie określona treść (która istnieje); 2) w filozofii I. Kanta: r. 
sama w sobie (Ding an sich) - niepoznawalny (a tylko dający się pomyśleć) 
przedmiot taki, jaki jest obiektywnie, w oderwaniu od poznającego podmiotu; 
poznawalne są wyłącznie (współkształtowane przez podmiot) zjawiska, w 
których (róŜna od nich) r. sama w sobie co najwyŜej się przejawia; 3) konkret, 
indywiduum (zwłaszcza fizyczne nieoŜywione). 

rzeczywistość (realność) - 1) ogół (lub pewna dziedzina) tego, co istnieje; 2) to, 
co istnieje naprawdę, tzn. obiektywnie (w opozycji do tego, co nie istnieje, 
istnieje wtórnie lub pozornie); 3) w sensie ścisłym: to, co istnieje realnie (w 
opozycji do tego, co istnieje np. czysto intencjonalnie); ogół bytów realnych; w 
tradycji filozoficznej przyjęło się, Ŝe to, co realne, charakteryzuje się co najmniej 
jednym z następujących rysów: niezaleŜność od świadomości poznającej, 
aktywność (bycie ośrodkiem własnego działania lub partnerem oddziaływań 
przyczynowych, skutkotwórczość), powiązanie z czasem; 4) sposób istnienia: 
czasowy (w opozycji do nieczasowego, idealnego) lub aktualny (w opozycji do 
moŜliwego). 

samodzielność - 1) bycie odrębną (przynajmniej względnie niezaleŜną) strukturą 
bytową, bycie ośrodkiem (podmiotem) własnego działania; 2) według R. 
Ingardena: moment bytowy, występujący w sposobie istnienia przedmiotu, który 
z istoty swej nie wymaga (do swego istnienia) istnienia jakiegoś innego 
przedmiotu, z którym musiałby współistnieć w obrębie jednej całości. Zachodzi 
stopniowanie s. czy niesamodzielności bytowej. 
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samoistność - 1) takŜe: subsystencja; sposób istnienia przysługujący substancji, 
podkreślany zwłaszcza przy metafizycznej charakterystyce osoby; polega na tym, 
Ŝe danemu bytowi z jego natury przynaleŜy się istnienie samodzielne, odrębne, Ŝe 
byt ten jest ostatecznym podmiotem swojego istnienia; 2) w filozofii R. 
Ingardena: moment bytowy (zwany teŜ autonomią bytową), charakterystyczny 
dla absolutnego i idealnego sposobu istnienia, występujący równieŜ w sposobie 
istnienia tego, co realne teraźniejsze i realne przeszłe. Coś istnieje samoistnie, 
jeŜeli ma w sobie swój fundament bytowy, tzn. jeŜeli samo w sobie jest 
immanentnie określone, jeŜeli to, co mu przysługuje, jest w nim zawarte, od 
wewnątrz go buduje (a nie jest poza nim, nie jest mu tylko przypisane lub nadane, 
jak np. w zawartości dzieła literackiego). Przeciwieństwem s. jest bytowa niesa-
moistność (heteronomia). 

samoświadomość (refleksja (1)) - (samo)zwrotność świadomości; 1) 
jakiekolwiek (głównie poznawcze, choć moŜe być np. i wolitywne) odniesienie 
się podmiotu do samego siebie lub tego, co jest z nim związane; 2) przeŜycie 
poznawcze (danego podmiotu), którego przedmiotem jest jakiekolwiek przeŜycie 
(tego samego podmiotu), a nawet jego zawartość lub przedmiot, o ile są 
traktowane jako przynaleŜne do tego przeŜycia. OdróŜnia się refleksję aktową 
(przedmiotową, sygnitywną, wyraźną) oraz refleksję nieaktową (towarzyszącą, 
współwykonywaną, egzercytywną, symultaniczną; przeŜywanie). Ta pierwsza 
(nazywana często „refleksją" bez przymiotnika) to akt poznawczy skierowany na 
róŜne od niego, lecz naleŜące do tego samego strumienia świadomości, przeŜycie. 

sąd - jedna z trzech podstawowych (obok przedstawienia i rozumowania) odmian 
umysłowych czynności (i rezultatów) poznawczych; poznawcze ujęcie i 
stwierdzenie pewnego wyodrębnionego stanu rzeczy (np. zachodzenia czegoś, 
przysługiwania czegoś czemuś itd.). Istotnym elementem s. jest moment asercji, 
dzięki któremu s. uzyskuje wartość logiczną (prawdy lub fałszu). OdróŜnia się 
sądzenie (czynność) od samego s. (jej rezultatu). Ten drugi moŜna pojmować w 
aspekcie psychologicznym (podmiotowym, indywidualnym, subiektywnym) - 
jako jednostkowy twór psychiczny (myśl), a takŜe logicznym - jako jego 
obiektywną (ponadindywidualną, wspólną dla wielu myśli) treść (zawartość, 
sens). Ta treść (od strony semiotycznej) to znaczenie zdania. Dyskutuje się nad 
statusem ontycznym s. w sensie logicznym (proposition, Gedanke); niektórzy 
przypisują mu idealny sposób istnienia (s. sam w sobie). S. egzystencjalny - s. 
stwierdzający istnienie (lub nieistnienie) czegoś; dyskutuje się strukturę oraz 
status epistemiczny i logiczny tej odmiany s. (niektórzy, m.in. F. Brentano i J. 
Venn, sprowadzają inne odmiany s. do s. egzystencjalnego); tomiści 
egzystencjalni (np. E. Gilson, M. A. Krąpiec) traktują s. egzystencjalny jako 
(epistemicznie wyróŜnioną) pierwotną reakcję (afirmację) poznawczą na istnienie 
(realnego) bytu oraz warunek spełniania (czy przedmiotowości lub nawet 
sensowności) wszelkich czynności poznawczych. 

sceptycyzm - 1) stanowisko w sprawie poznawalności prawdy, głoszące, iŜ spór 
o po-znawalność prawdy jest nierozstrzygalny, tzn. nie moŜemy - np. ze względu 
na nieistnienie, niemoŜliwość istnienia lub niemoŜliwość ustalenia istnienia czy 
nieistnienia kryterium prawdy - wykazać, ani Ŝe poznajemy prawdziwie, ani Ŝe 
nie poznajemy prawdziwie. Podstawą s. jest wątpienie w istnienie lub rzetelność 
naszej wiedzy (poznania), a nie stwierdzenie niepoznawalności czegoś (wtedy 
mielibyśmy do czynienia raczej z agnostycyzmem niŜ s.). Znajduje się wiele 
odmian s. S. powszechny (generalny, całościowy) polega na wątpieniu we 
wszelką wiedzę (poznanie) lub podwaŜaniu wiarygodności (uznaniu zawodności) 
wszelkich władz poznawczych (człowieka) i tym samym albo prowadzi do 
sprzeczności (gdyŜ głosząc nierozstrzygalność, problematyczność lub 
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niewiarygodność wszelkiej wiedzy, jednocześnie uznaje się za prawdziwą tezę 
stwierdzającą tę nierozstrzygalność), albo do postawy wstrzymywania się od 
jakiegokolwiek sądu (wątpienie we wszystko, takŜe w wątpienie), albo do jakiejś 
odmiany s. częściowego (s. ograniczony tylko do poznania jakiegoś typu, np. 
poznania dotyczącego tego, co transcendentne wobec poznającej świadomości). 
W dziejach filozofii wysuwano następujące argumenty na rzecz (róŜnych odmian) 
s. (najczęściej, de facto, częściowego): niemoŜliwość ustalenia niezawodnego 
kryterium prawdy (czy rozstrzygnięcia sporu w sprawie jego istnienia) z 
uniknięciem błędu petitio principii, fakt zachodzenia niekiedy rozbieŜności 
między rezultatami poznawczymi, fakt błędu poznawczego (nie moŜna ufać 
władzom poznawczym, które choć raz wprowadziły ich podmiot w błąd), 
zasadnicza (związana z jego strukturą) zawodność ludzkiego poznania 
(nieadekwatność poznania, dystans między podmiotem a przedmiotem poznania, 
udział pośredników w poznaniu, aktywność podmiotu w akcie poznawczym), 
niemoŜliwość wykluczenia przypadkowych czynników zakłócających 
(zniekształcających) poznanie, (hipotetyczna) moŜliwość łudzenia podmiotów 
poznających przez złośliwego demona (Kartezjusz) lub złych naukowców 
manipulujących mózgami ludzkimi (H. Putnam). Przeciwnicy s. wykazują 
błędność niektórych z tych argumentów, a wobec pozostałych stwierdzają albo Ŝe 
nie wystarczają one do utrzymania tezy s., albo Ŝe bezpodstawnie przykłada się w 
nich większą wagę do sytuacji moŜliwych (skonstruowanych) niŜ faktycznych. S. 
metodyczny - stanowisko dotyczące metody uzyskiwania poznania 
niezawodnego; metoda ta polega na wątpieniu w poszczególne twierdzenia celem 
znalezienia twierdzeń pewnych (w które się nie da wątpić). 2) Szkoły filozofii 
staroŜytnej, rozwijające się w III i IV w., w których formułowano argumenty na 
rzecz s. (takŜe: agnostycyzmu i relatywizmu) oraz propagowano (teoretyczną i 
praktyczną) postawę sceptyczną; jedną z zasług sceptyków jest - związane z 
analizami z zakresu teorii poznania i logiki - opracowanie technik obalania 
twierdzeń lub wykazywania zawodności (czy względności) ludzkiego poznania 
(tzw. tropy sceptyczne, pogłębiające dyskusje nad niektórymi zagadnieniami 
epistemologicznymi). Do najbardziej znanych sceptyków naleŜą Pyrron z Elidy i 
Sekstus Empiryk. 

schemat pojęciowy (aparatura pojęciowa) - według niektórych epistemologów: 
ogół zasobów intelektualnych podmiotu (np. układ pojęć, posiadany język i 
teorie), za pomocą którego ujmuje on i kształtuje wszelkie (zwłaszcza 
empiryczne) dane poznawcze. Niektórzy (np. D. Davidson) podwaŜają opozycję: 
schemat - dane (świat, rzeczywistość), uznając ją za kolejny dogmat empiryzmu. 

scholastyka - filozofia szkolna; filozofia (i teologia) uprawiana i nauczana w 
średniowieczu (zwłaszcza w okresie od XII do XIV w. włącznie) w ramach 
instytucji religijnych, naukowych i dydaktycznych zachodniego (łacińskiego) 
chrześcijaństwa. Charakterystyczne cechy filozofii scholastycznej upatruje się w: 
podleganiu inspiracji religijno--teologicznej, szczególnie w zakresie problematyki 
(hasło prekursora s. - Anzelma z Aosty lub z Canterbury: fides ąuaerens 
intellectum), pełnieniu (takŜe) funkcji usługowych wobec teologii, 
przywiązywaniu duŜej wagi do autorytetów (np. Arystotelesa), rozwijaniu się w 
ramach szkół, akcentowaniu pewnej ustalonej formy wykładu i dyskusji doktryny 
(wraz z przyjętą terminologią). W sensie szerszym mówi się co najmniej o s.: 
arabskiej/muzułmańskiej (Awicenna, którego koncepcja istnienia wpłynęła na 
Tomasza z Akwinu; Awerroes), Ŝydowskiej (Salomon Ibn Gabirol, MojŜesz 
Majmonides; ślady spekulacji filozoficznej występują juŜ w staroŜytności w tzw. 
księgach mądrościowych, z których niektóre weszły do kanonu Biblii 
Hebrajskiej) i chrześcijańskiej (wschodniej, głównie bizantyńskiej, oraz 
zachodniej); chrześcijańska s. zachodnia dzieli się na: pierwszą s. (s. 
średniowieczna, której największe osiągnięcia następują w XIII i na początku 

410 



XIV w. głównie za sprawą Bonawentury, Tomasza z Akwinu, Jana Dunsa 
Szkota), drugą s. (s. nowoŜytna: katolicka - np. F. Suarez, i protestancka - np. 
Ch. Wolff), trzecią s. (s. współczesna, neoscholastyka; głównie neotomizm). 
Kultura europejska zawdzięcza (pierwszej) s. m.in. wypracowanie pewnych form 
literatury naukowo-dydaktycznej (komentarz, ąuaestiones disputatae, suma) oraz 
przykłady subtelnych rozróŜnień językowych (średniowieczny rozkwit 
semantyki). Przesada późniejszej s. w tej ostatniej sprawie spowodowała, Ŝe w s. 
widzi się poprzedniczkę zarówno troski o precyzję pojęć (np. w filozofii 
analitycznej), jak i jałowych spekulacji (dociekań) oraz werbalizmu wielu pod-
ręczników filozofii. 

scjentyzm - stanowisko filozoficzne (związane najczęściej z pozytywistyczną 
epistemologią i metodologią), według którego wartościową wiedzę zdobywamy 
jedynie w ramach nauk szczegółowych typu matematyczno-przyrodoznawczego 
(franc. i ang. science), takich jak fizyka, matematyka, biologia. Z tak określonym 
s. moŜe iść w parze krytycyzm co do podstaw i granic naukowego poznania. Ze s. 
wiąŜe się często przekonanie, Ŝe nauka dostarcza wystarczających narzędzi do 
rozwiązania wszystkich praktycznych (Ŝyciowych) problemów człowieka w skali 
indywidualnej i społecznej. S. nazywa się takŜe postulat stosowania we wszelkich 
dziedzinach poznania (takŜe w humanistyce) metod matematycz-no-
przyrodoznawczych. 

semiotyka - 1) ogólna (interdyscyplinarna) teoria znaku; 2) s. logiczna - logika 
języka, teoria języka (najbardziej powszechnego i uŜytecznego z systemów 
znakowych) jako sprawnego narzędzia poznania (czasem nieściśle określana jako 
nauka o znaczeniowej stronie języka). Termin: s. (po raz pierwszy uŜyty przez J. 
Locke'a) wprowadzony został do nauki dzięki pracom Ch. Peirce'a, Ch. Morrisa i 
R. Carnapa. WyróŜnia się trzy działy s.: syntaktykę (bada stosunki między 
znakami językowymi danego języka, składnia języka), semantykę (bada stosunki 
między znakami językowymi a ich przedmiotowymi odpowiednikami: 
znaczeniami lub tym, co oznaczane) oraz pragmatykę (bada stosunki między 
znakami językowymi a ich uŜytkownikami: nadawcami i odbiorcami znaków). 
Według J. Pelca s. to: własności semiotyczne znaku, nauka o nich i jej 
metanauka, ogół metod semiotycznych (analizy, formalizacji oraz interpretacji), a 
takŜe badanie jakiejś dziedziny (np. filmu) jako zespołu znaków, zwłaszcza za 
pomocą metody interpretacji. Słowa: s., semantyka, semiologia są bliskoznaczne; 
istnieje wiele róŜnych propozycji sposobów ich uŜywania (i ich stosunku wobec 
siebie), jak i koncepcji oznaczanych przez nie nauk. Termin: semantyka 
występuje niekiedy w tym samym (lub bardzo zbliŜonym) znaczeniu, co „s."; 
podobnie termin: semiologia (często oznacza się nim s. uprawianą w tradycji 
badawczej F. de Saussure'a, s. humanistyczną, związaną z psychologią społeczną 
lub językoznawstwem). 

sens - 1) znaczenie (w języku); 2) zrozumiałość (co do charakteru czy roli) 
czegoś; 3) określoność, treść określająca coś; niekiedy: cel lub wartość (np. s. 
Ŝycia). G. Frege odróŜniał w kontekście logicznych badań nad językiem s. (niem. 
Sinn, tłumaczone niekiedy jako: znaczenie) od - wyznaczanej przez niego - 
denotacji czy odniesienia (niem. Bedeutung, dosłownie: znaczenie lub ściślej: 
oznaczanie, w niektórych tłumaczeniach: referencja, nominat). Nazwy „Gwiazda 
Poranna" i „Gwiazda Wieczorna" odnoszą się do tego samego przedmiotu - 
oznaczają planetę Wenus (mają tę samą denotację), jednak mają róŜny s., w róŜny 
bowiem sposób ujmują oznaczany przedmiot (raz jako ciało jaśniejące rano, a raz 
- wieczorem). Według Fregego sensami zdań są sądy (myśli) w sensie logicznym 
(czyli ich treści), a ich denotacjami są prawda lub fałsz. 
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sensowny - 1) w odniesieniu do języka: posiadający znaczenie, zrozumiały, nie 
będący bezładem językowym lub czymś wewnętrznie sprzecznym; 2) w 
odniesieniu do bytu: określony, spójny, niesprzeczny, uchwytny w swym 
charakterze i roli; celowy; 3) potocznie: mający cel lub wartość, nadający się do 
czegoś. 

sensualizm - 1) odmiana skrajnego aposterioryzmu czy empiryzmu 
(teoriopoznawczego lub genetycznego), według której jedynym źródłem 
(wartościowego) poznania jest spostrzeŜenie zmysłowe; 2) w teorii spostrzeŜenia: 
stanowisko, według którego spostrzeganie utoŜsamia się z doznawaniem 
mnogości (układu, sekwencji) treści wraŜeniowych (wraŜeń zmysłowych). 

separacja - w metafizyce tomizmu egzystencjalnego: wieloetapowa operacja 
formowania metafizycznego pojęcia bytu jako bytu, polegająca głównie na 
stwierdzeniu nietoŜsamości (oddzieleniu) treści bytu i jego istnienia. W procesie 
s. odróŜnia się to, co powszechno-bytowe (transcendentalne), od tego, co 
kategorialne. 

skutek - to, co wywołane przez przyczynę; (drugi) człon (następnik, rezultat) 
związku przyczynowego. 

słuszność - trafność, stosowność; 1) własność działania (takŜe wypowiedzi 
językowej), które nadaje się do realizacji celu (zadania), dla jakiego zostało 
spełnione. Niektórzy etycy odróŜniają moralną dobroć i moralną s. czynu; czyn 
moralnie słuszny jest zgodny z normą moralności w aspekcie przedmiotowej 
treści i okoliczności, jego domniemanie jest warunkiem koniecznym moralnej 
dobroci czynu (zgodności zamiaru sprawcy czynu z normą moralności); bywa, Ŝe 
ktoś ma dobre intencje, lecz błędnie rozpoznając (i nie będąc świadomym błędu) 
naturę (np. obiektywne potrzeby) adresata czynu, działa na jego niekorzyść 
(działa niesłusznie, choć nie ponosi winy moralnej). 2) Własność pytania, którego 
wszystkie załoŜenia są prawdziwe (jeden z warunków postawienia pytania w 
nauce). 

socjologizm - tendencja w róŜnych naukach szczegółowych (zwłaszcza 
humanistycznych) lub filozoficznych, polegająca na sprowadzaniu w jakiś sposób 
tych nauk do socjologii lub zastosowaniu w nich socjologicznego punktu 
widzenia czy socjologicznych metod badania. Podstawą s. jest najczęściej 
przekonanie o uwarunkowaniu poznania przez czynniki społeczne (stąd np. 
niektórzy wiąŜą teorię poznania z tzw. socjologią wiedzy). 

sofizmat - rozumowanie pozornie poprawne logicznie, które zawiera (niekiedy 
celowo wprowadzony przez jego autora dla zmylenia rozmówcy) ukryty błąd 
logiczny. 

solipsyzm - stanowisko filozoficzne, według którego istnieje (s. metafizyczny) 
lub jest dostępny poznawczo (s. epistemologiczny) tylko jeden podmiot 
poznający (właśnie aktualnie filozofujące „ja") lub jego strumień świadomości 
czy jego aktualne przeŜycie. 

spekulacja - 1) w tradycji scholastycznej: dogłębne teoretyczne (zasadniczo: 
rozumowe, dyskursywne) poznanie (jak lustro odzwierciedlające rzeczywistość); 
nieściśle: kontemplacja; 2) potocznie: jałowe, oderwane od Ŝycia (często mętne) 
rozwaŜanie lub swoista działalność handlowa. 

spirytualizm - 1) w teorii bytu: stanowisko głoszące, Ŝe kaŜdy byt jest natury 
duchowej (s. skrajny) lub Ŝe niektóre byty są natury duchowej (s. 
umiarkowany); według s. 

412 



skrajnego cała rzeczywistość bądź jest duchem (duchowa), bądź jej zasadą 
(osnową) jest duch; zazwyczaj według s. umiarkowanego duchami (lub duchowe) 
są byty doskonalsze (znajdujące się wyŜej w hierarchii bytów), w tym 
(najczęściej) byt absolutny; 2) w teorii człowieka: stanowisko głoszące, Ŝe 
człowiek jest samym duchem, a związek jego z ciałem jest bądź czymś 
przypadłościowym, bądź wręcz pozornym (s. skrajny), lub Ŝe człowieka 
współstanowi obok ciała niematerialna dusza (s. umiarkowany). Często przez 
„s." rozumie się s. skrajny. 

sposób - 1) s. postępowania (działania) - dobór i układ czynności, zmierzający 
do osiągnięcia określonego celu lub cecha znamienna tego układu; s. bycia 
jakiegoś człowieka to zespół cech jego typowego zachowania; 2) s. bytowania 
(lub istnienia) -charakter, zasadnicza odmiana istnienia (bytowania) lub działania 
(bytu), związana z naturą (modus naturae) tego, co bytuje (jest, istnieje). W 
tomizmie (na podstawie tekstów samego Tomasza z Akwinu) moŜna w ramach 
ogółu bytu (realnego) wyróŜnić co najmniej następujące sposoby istnienia czy 
bytowania {modus essendi): absolutny (boski) i przygodny (stworzony) - 
substancjalny (materialny lub niematerialny) i przypadłościowy. M. A. Krąpiec 
(posługujący się niekiedy terminem: sposoby bytowania) podaje w wątpliwość 
uŜyteczność pojęcia s. istnienia, poniewaŜ - jego zdaniem - kaŜdy byt istnieje na 
swój s., istnienie to tylko komponent bytu (a nie sam byt) oraz (wbrew tym 
tomistom, którzy odróŜniają istnienie realne od intencjonalnego) nie ma innej 
odmiany istnienia (właściwie: bytu) niŜ realne. R. Ingarden uwaŜa, Ŝe kaŜdy byt 
istnieje w jakimś s. i wyróŜnia cztery zasadnicze sposoby istnienia (lub sfery 
bytu): absolutny (ponadczasowy), idealny (pozaczasowy), realny (czasowy) i 
czysto intencjonalny. Twierdzi poza tym, Ŝe w kaŜdym s. istnienia czegoś (modus 
existentiae) wyróŜnić moŜna szereg momentów bytowych (momentum 
existentiale); kaŜda odmiana s. istnienia charakteryzuje się innym doborem 
momentów bytowych. 

spostrzeŜenie - akt (lub rezultat aktu) bezpośredniego naocznego (zmysłowo-
intelektual-nego lub, rzadziej, tylko intelektualnego) poznawczego ujęcia czegoś 
jednostkowego jako istniejącego w trakcie spełniania tego aktu (czyli jako 
zastanego, aktualnego, obecnego). WyróŜnia się co najmniej: s. zmysłowe 
zewnętrzne (dotyczące przedmiotu fizycznego róŜnego lub traktowanego jako 
róŜny od podmiotu poznającego), s. zmysłowe wewnętrzne (somatyczne, 
ustrojowe, cielesne; dotyczące „mojego ciała" odczuwanego niejako „od środka"), 
s. immanentne (dotyczące aktualnego przebiegu świadomości podmiotu), s. we-
wnętrzne (dotyczące stanów i dyspozycji psychiki podmiotu), s. cudzych stanów 
psychicznych (dotyczące psychiki podmiotów róŜnych od spostrzegającego), 
quasi-s. (dotyczące tego, co przedstawione np. w dziele sztuki). Fenomenologowie 
pozostawili opisy róŜnych odmian s., zwłaszcza s. zmysłowego zewnętrznego, 
uznawanego za wzorcową postać ludzkiego poznania. Według nich w s. tym 
podmiot ujmuje rzecz fizyczną (daną w „cielesnej samoobecności" w pewnym tle 
przedmiotowym i horyzoncie), która przejawia się w rozmaitych wyglądach na 
podłoŜu ciągłości danych (dat) wraŜeniowych; część rzeczy (strona przednia) jest 
dana efektywnie w tzw. jakościach wypełnionych, a reszta jest tylko współdana 
lub współdomniemana. 

sprawdzanie - w ujęciu J. Łukasiewicza: odmiana rozumowania dedukcyjnego; 
w ujęciu T. CzeŜowskiego: odmiana rozumowania redukcyjnego (redukcja 
progresywna). 

sprawność - nabyta (wyćwiczona), wielokrotnie aktualizowalna, trwała zdolność 
(umiejętność) do czynienia czegoś. 
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sprzeczność - 1) w teorii bytu: stosunek między określeniem c (np. biały) a nie-c 
(np niebiały) jakiegoś bytu, byciem tym oto lub takim oto (np. człowiek) a nie 
tym/takim oto (np. nieczłowiek), danym stanem rzeczy (np. to, Ŝe Jan jest 
blondynem) a odpowiadającym mu negatywnym stanem rzeczy (to, Ŝe Jan nie 
jest blondynem), lub istnieniem a nieistnieniem czegoś; 2) w logice: stosunek 
między sądem (zdaniem) stwierdzającym zachodzenie jakiegoś stanu rzeczy 
(przypisującym czemuś jakąś cechę) a sądem (zdaniem) zaprzeczającym 
poprzedniemu (zdaniem uzyskanym z poprzedniego poprzez dodanie do niego w 
odpowiednim miejscu funktora negacji). Zbiór zdań ma własność s., gdy zawiera 
(dwa) takie zdania (zdania sprzeczne: p i nie-/?) lub z którego (dwa) takie 
zdania moŜna wyprowadzić. Zdanie p nazywa się wewnętrznie sprzecznym, 
jeŜeli z niego moŜna poprawnie wywieść koniunkcję zdań (sprzecznych): ą i nie-
g. S. w przydawce (contra-dictio in adiecto) - stosunek między składnikami 
wyraŜenia (głównie: nazwy) złoŜonego (lub samo to wyraŜenie), z którego 
moŜna wyprowadzić dwa wyraŜenia: wyraŜenie (zazwyczaj: nazwa) A i nie-A 
(np. „kwadratowe koło", czyli „koło, które jest kwadratem", czyli „koło, które nie 
jest kołem", czyli „koło, które jest niekołem", czyli ostatecznie: „koło" i 
„niekoło"). S. jest odmianą przeciwstawności (opozycji, przeciwieństwa w 
szerszym znaczeniu). 

stała - 1) wyraŜenie mające swój ściśle określony sens (rolę), za które nie moŜna 
podstawiać innych wyraŜeń; do stałych logicznych zalicza się funktory i 
operatory występujące w logice i mogące występować w wyraŜeniach dowolnej 
nauki i języka potocznego; stałymi pozalogicznymi są określone wyraŜenia 
danej nauki lub języka potocznego, które moŜna np. podstawiać w odpowiedni 
sposób za zmienne wolne w formach (funkcjach) zdaniowych/nazwowych, aby 
otrzymać zdania/nazwy; 2) w ontologii R. Ingardena: składnik zawartości idei, 
nie podlegający dalszym zróŜnicowaniom, np. ostatecznie określony odcień 
czerwieni lub występujący w danej barwie moment barwności jako takiej (to, co 
wspólne wszystkim barwom). 

stan rzeczy - to, co zachodzi; to, co się stwierdza w sądzie (zdaniu), np. istnienie 
lub zaistnienie czegoś, przysługiwanie czemuś czegoś, spełnianie przez coś 
jakiegoś działania (lub uleganie mu), przynaleŜenie czegoś do czegoś (np. do 
zbioru), pozostawanie czegoś w jakimś stosunku do czegoś innego itp. S. rz. jest 
np. to, Ŝe Jan Kowalski jest brunetem (pozytywny s. rz.), lub to, Ŝe Jan Kowalski 
nie jest brunetem (negatywny s. rz.). Niektórzy zamiast „s. rz." uŜywają (w 
sposób zbliŜony) terminów: obiektyw (A. Meinong), fakt (L. Wittgenstein), 
kompleks (B. Russell), sytuacja (w literaturze polskiej: R. Ruszko, B. 
Wolniewicz); niektórzy próbują odróŜnić te (bliskoznaczne) terminy od siebie. 

struktura - konstrukcja, budowa, rusztowanie; zespół relacji między elementami 
danej dziedziny; niekiedy: zbiór podstawowych elementów danej dziedziny wraz 
z ich wzajemnymi powiązaniami. 

strukturalizm - 1) układ metod lub program metodologiczny (a takŜe konkretne 
teorie naukowe), opracowany w językoznawstwie, etnologii i antropologii 
kulturowej (a przyjęty w pewnych kierunkach niektórych innych nauk 
humanistycznych i społecznych, a nawet biologicznych), postulujący badanie 
zjawisk przez ustalanie całościowej (jawnej lub ukrytej) struktury (systemu, 
układu), której te zjawiska są przejawami (i są do niej sprowadzalne). Za 
głównego inicjatora s. uznaje się F. de Saussure'a. 2) Niejednolity kierunek 
filozoficzny, obejmujący doktryny powstałe przez (niekiedy nieświadome lub 
ukryte) zastosowanie wyników badań prowadzonych za pomocą metody 
strukturalistycz-nej  w  naukach  szczegółowych  do  problematyki   filozoficznej   
(np.  C.  Levi-Strauss, 
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M. Foucault, J. Lacan). Poznanie i byt (w tym człowiek) są wedle nich albo 
określone przez pewną strukturę (np. językową), albo wręcz się do niej 
sprowadzają. Za najnowszą postać s. (poststrukturalizm) uwaŜają niektórzy 
głośną i trudną do jednoznacznej interpretacji czy klasyfikacji (związaną swoiście, 
nierzadko polemicznie, np. z fenomenologią, egzystencjalizmem, filozofią dialogu, 
psychoanalizą, hermeneutyką, pragmatyzmem itp.) działalność intelektualną J. 
Derridy (postmodernizm, dekonstrukcjonizm). 

stworzenie - 1) akt stwarzania, czyli powoływania do istnienia czy nadawania 
istnienia czemukolwiek; 2) rezultat tego aktu - to, co stworzone, zwłaszcza 
stworzony świat. Według teistów s. jest wolnym aktem Boga, który z nicości 
nieustannie udziela istnienia (i zachowuje w nim) wszystkiemu, co jest. Taka 
koncepcja s. (róŜna od panteizujących ujęć s. jako koniecznościowego wyłaniania 
się świata z Boga) pojawiła się w filozofii pod wpływem Biblii i Koranu, 
stanowiąc wyjaśnienie faktu przygodności bytu. W filozofii greckiej 
występowała nie tyle koncepcja s., ile raczej tworzenia lub przekształcania świata 
(przechodzenia od chaosu do kosmosu, czyli porządku); według Timaiosa 
Platona - porównywanego z biblijną Księgą Rodzaju (wedle której Bóg stwarza 
świat poprzez wypowiadanie swoistych performatywów) - świat został 
ukształtowany przez boskiego Demiurga z bezkształtnej materii według wzorców 
idej w celu osiągnięcia doskonałości wytworu. Akt s. przysługuje tylko Bogu, 
człowiek moŜe co najwyŜej przekształcać to, co juŜ istnieje, lub być 
pośrednikiem (narzędziem, przyczyną narzędną) s. Termin: s. występuje takŜe w 
innych (głównie przenośnych lub rozszerzonych) znaczeniach, np. we 
współczesnej kosmologii. 

subiektywizm - stanowisko (lub postawa) uznające to, co istniejące, poznawane 
lub wartościowane, za zaleŜne w jakiś sposób (w swym istnieniu lub wartości 
poznawczej czy innej) od podmiotu (pojętego indywidualnie lub gatunkowo). S. 
jest odmianą relatywizmu. 

subiektywny - 1) podmiotowy, przynaleŜny do podmiotu poznania lub działania; 
2) zre-latywizowany podmiotowo (do podmiotu, zaleŜny od niego), 
nieobiektywny. 

substancja - to, co istnieje substancjalnie, a więc czemu z istoty naleŜy się 
istnienie w sobie (esse in se), a nie w czymś innym jako podłoŜu. Przez s. 
rozumie się - za Arystotelesem - przede wszystkim cały, samodzielnie istniejący, 
byt konkretny (jednostkowy) wraz z przynaleŜnymi doń przypadłościami (tzw. s. 
pierwsza; np. ten oto Wacław Malinowski z całym jego uposaŜeniem), a wtórnie: 
a) konkretny byt jako sam (w pewien sposób ukonstytuowany, gatunkowo 
określony) podmiot (bytowe podłoŜe) cech wrazi z przysługującym mu 
charakterem egzystencjalnym (subsystencja), lecz w oderwaniu od jego 
przypadłości (w tym ujęciu s. moŜna potraktować jako materię drugą dla 
aktualizujących ją dopełniająco form przypadłościowych; np. Wacław Malinowski 
jako ten, który moŜe być np. wysoki lub niski); b) (najlepiej: ujętą w poznaniu 
przez definicję) istotę bytu konkretnego (to, dzięki czemu np. Wacław 
Malinowski jest tym, czym jest); c) gatunek lub rodzaj, do którego konkretny byt 
przynaleŜy, powszechnik (orzekany o wielu konkretnych bytach) uzyskany dzięki 
abstrakcji od konkretnego bytu (s. druga; np. człowiek jako gatunek, do którego 
naleŜy Wacław Malinowski). Według Arystotelesa! s. (pierwsza) to najwaŜniejsza 
kategoria bytu (byt w sensie właściwym): wszelkie przypadłości mogą istnieć 
tylko w s., a ich nazwy mogą być orzekane o niej, lecz nie na odwrót. S. jest 
podmiotem i względnie samodzielnym ośrodkiem własnego odrębnegc działania. 
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subsystencja - 1) samoistność lub samodzielność, oddzielnośc bytowa; sposób 
istnienia (przysługujący) substancji; 2) u niektórych współczesnych filozofów (w 
tym w teorii przedmiotu A. Meinonga): sposób bytowania róŜny od istnienia 
(egzystencji). Na przykład według G. Santayany (w uproszczeniu) ciała i ludzie 
istnieją (egzystują), a wieczne esencje (idee) subsystują. 

sumienie - akt rozumu (intelektu) praktycznego, polegający na wydaniu sądu 
określającego, co naleŜy („powinienem") (u)czynić (jak postępować), lub 
oceniającego (osądzającego) moralny aspekt działania podmiotu w danej sytuacji. 
Według niektórych (np. T. Stycznia): s. - to świadomość (lub samoświadomość) 
moralna (moralnej powinnoś-ci/godziwości czynu: dobroci i słuszności); s. jako 
źródło informacji o relacji czynu do przedmiotowej normy moralności jest 
subiektywnie ostateczną normą moralności. 

superweniencja - odmiana nieredukcyjnej zaleŜności między własnościami 
(jakościami, predykatami itp.) róŜnych typów: własności jednego typu 
superweniują na własnościach drugiego typu wtedy i tylko wtedy, gdy 
jakakolwiek zmiana w posiadaniu własności pierwszego typu nie moŜe zajść bez 
zmiany w posiadaniu własności drugiego typu; pierwsze własności to własności 
superwenientne, nabudowane, a drugie - subwenientne, bazowe, determinujące. 
Pojęcie s., związane z terminem pochodzącym ze średniowiecznej łaciny (super - 
nad, ponad, venire - przyjść, przybyć, wystąpić, przypadać) i mającym swój 
odpowiednik w staroŜytnej grece (epi-ginomenon w Etyce Nikomachejskiej 
Arystotelesa), wprowadzili do filozofii analitycznej G. E. Moore i R. M. Hare 
(pierwszy po emergentystach uŜył angielskiego terminu: supervenience) w 
analizach etycznych, dyskutując, czy własności lub predykaty moralne 
superweniują na predykatach (własnościach) naturalnych (w tym sensie, Ŝe np. 
osoba nieodróŜnialna pod względem fizycznym od św. Franciszka z AsyŜu nie 
mogłaby się od niego róŜnić co do dobroci i świętości). Za sprawą D. Davidsona i 
J. Kima pojęcie s. - występujące w róŜnych wersjach - naleŜy do centralnych we 
współczesnej analitycznej filozofii umysłu, a nawet w metafizyce. Według 
Davidsona własności (cechy) mentalne są superwenientne względem własności 
fizycznych: „nie mogą istnieć dwa zdarzenia jednakowe we wszystkich aspektach 
fizycznych, lecz róŜne w jakimś aspekcie mentalnym [...] przedmiot nie moŜe 
zmienić się w pewnym aspekcie mentalnym bez zmiany w pewnym aspekcie 
fizycznym". Zagadnienie s., które doczekało się juŜ licznych opracowań i 
dyskusji, wiąŜe się z próbą doprecyzowania takich tradycyjnych (występujących 
np. w niektórych odmianach fenomenologii) pojęć ontologicznych jak: 
nabudowywanie, ufundowanie, uwarstwienie, bytowa zaleŜność. 

supozycja - w uproszczeniu: sposób odniesienia (przez podmiot) nazwy 
(terminu) do przedmiotu. Tym przedmiotem moŜe być m.in.: pojedynczy 
przedstawiciel danego gatunku (s. prosta, zwykła, personalis; np. nazwa: pies 
jako oznaczająca tego oto konkretnego psa „Burka"), sam ten gatunek (s. 
formalna, simplex\ np. nazwa: pies jako oznaczająca sam gatunek psów), wszyscy 
przedstawiciele tego gatunku (s. naturalis; np. nazwa: pies jako oznaczająca 
wszystkie psy) lub sama ta nazwa (s. materialis; nazwa samej siebie, nazwa 
cudzysłowowa; np. nazwa: „pies" jako oznaczająca nazwę: pies). Istnieją róŜne 
klasyfikacje supozycji i terminologie na ich oznaczenie. Teorię s. opracowano w 
scholas-tycznej semiotyce. Niektórzy s. nazywają przypuszczenie, sąd tylko 
przedstawiony (pomyślany), sąd niejako pozbawiony asercji lub w którym asercja 
jest zawieszona. 

supranaturalizm - stanowisko uznające istnienie sfery nadprzyrodzonej. 
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sylogistyka - sformułowana przez Arystotelesa (a później udoskonalana) teoria 
nazw tworzących tzw. zdania kategoryczne (odpowiadające w gramatyce 
prostym zdaniom podmiotowo-orzecznikowym, w których łącznikami są słówka: 
„jest" - zdanie aserto-ryczne twierdzące, „musi (być)" - zdanie apodyktyczne 
twierdzące, „moŜe (być)" -zdanie problematyczne twierdzące lub te słówka 
poprzedzone znakiem negacji - odpowiednie zdania przeczące), w których 
podmioty są poprzedane słówkami: „kaŜdy", „Ŝaden" (zdanie ogólne), „pewien" 
czy „niektórzy" (zdanie szczegółowe). Na jej podstawie moŜna konstruować 
m.in. sylogizmy - schematy wnioskowań zawierających (co najmniej trzy) 
asertoryczne, apodyktyczne lub problematyczne zdania ogólnotwierdzące, 
ogólno-przeczące, szczegółowotwierdzące lub szczegółowoprzeczące. 

symbol - 1) znak (głównie konwencjonalny, umowny); 2) znak sztuczny 
(sztucznie skonstruowany), uŜywany w logice; w danym rachunku logiki 
formalnej ściśle określa się rolę kaŜdego występującego w nim s., przy czym 
czyni się to zazwyczaj z pominięciem jego strony znaczeniowej (czy odniesienia 
do sfery pozajęzykowej); 3) znak niejednoznaczny i wielowarstwowy (np. 
podwójny), tzn. taki, Ŝe (dzięki jego znaczeniu dosłownemu) przedmiot przezeń 
wprost oznaczany stanowi (dzięki znaczeniu sugerowanemu) niejasny znak dla 
co najmniej jeszcze jednego (pośrednio oznaczanego) przedmiotu -czegoś w 
istocie swej niewyraŜalnego; s. to cokolwiek, co przybliŜa (choć nie odsłania do 
końca) coś zakrytego lub tajemniczego; s. w tym znaczeniu pojawia się przede 
wszystkim w takich działach kultury, jak religia i sztuka. 

syndereza - prasumienie; władza rozumu (intelektu) praktycznego (do) 
ujmowania pierwszych zasad postępowania moralnego (np. „dobro naleŜy 
czynić, a zła unikać!"). 

synkretyzm - doktryna łącząca przypadkowo elementy rozmaitych, często 
niejednorodnych, doktryn z róŜnych dziedzin (np. róŜne kierunki czy odmiany 
filozofii, religii, nauki itd.). 

synteza - myślowe składanie (zestawianie, formowanie, łączenie) wielu 
elementów w jedną całość. 

system - układ elementów powiązanych (za pomocą jakiejś struktury) w pewną 
całość. S. filozoficzny - teoria (lub układ teorii), obejmująca większość (lub 
wszystkie) zagadnień filozoficznych, dająca w miarę całościowe (pełne) 
rozumienie (wizję, obraz) tego, co podstawowe w rzeczywistości, jej poznawaniu 
i wartościowaniu. S. względnie izolowany - według R. Ingardena: autonomiczny 
ośrodek działania i poznania, powiązany selektywnie z otoczeniem, ale 
zachowujący swą identyczność, trwałość i odmienność od niego; pojęcie s. w. i. 
moŜna stosować m.in. w teorii organizmu lub pewnych fragmentach antropologii 
(s. w. i. jest np. kaŜdy organizm, w tym organizm ludzki); s. w. i. róŜni się 
zarówno od s. zamkniętego (odgraniczonego, osłoniętego, izolowanego; 
niepodatnego na wpływy zewnętrzne), jak i s. otwartego (przeciwstawnego 
wobec s. zamkniętego). 

sytuacjonizm - stanowisko etyczne (lub metaetyczne), wedle którego nie moŜna 
formułować ogólnych (powszechnych) zasad czy norm moralnych, poniewaŜ 
wartość moralna czynu zaleŜy kaŜdorazowo od sytuacji (okoliczności), w której 
został on dokonany. 

szczęście - według W. Tatarkiewicza: 1) powodzenie lub pomyślność; 2) wielka, 
intensywna radość; stan błogości lub upojenia; 3) posiadanie największych dóbr 
dostępnych człowiekowi (gr. eudaimonia); 4) pełne i trwałe zadowolenie z 
całości Ŝycia (sz. w sensie 
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właściwym). (W scholastyce odróŜniano sz. w aspekcie przedmiotowym (łac. 
beatitudo obiectiva) - najwyŜsze dobro, zaspakajające wszystkie ludzkie 
potrzeby, oraz sz. w aspekcie podmiotowym, szczęśliwość (łac. beatitudo 
formalis lub subiectiva) - osiągnięcie tego dobra, posiadanie go i radowanie się 
nim). Od staroŜytności (zwłaszcza od czasu wielkich szkół etycznych stoików, 
epikurejczyków i sceptyków) filozofowie proponują róŜne recepty na sz. w 
znaczeniu (3) i (4). Osiągnięcie tak pojętego sz. zaleŜy od spełnienia określonych 
warunków wewnętrznych czy subiektywnych (przyjęcia - dzięki swego rodzaju 
ćwiczeniom - określanej postawy Ŝyciowej, np. beznamiętności, umiarkowania, 
zawieszenia sądu, cnotliwości, nastawienia kontemplacyjnego) oraz 
zewnętrznych czy obiektywnych (np. posiadania zdrowia, środków do Ŝycia, 
bezpieczeństwa). Ze względu no to, Ŝe ludzka przygodność utrudnia (a nawet 
uniemoŜliwia) spełnienie tych warunków, niektóre religie mówią o zbawieniu 
(ocaleniu) jako bezwarunkowym darze Boga lub o nadprzyrodzonych środkach 
umoŜliwiających uzyskanie sz. w Ŝyciu przyszłym. Według Tomasza z Akwinu w 
Ŝyciu tym człowiek dzięki Łasce BoŜej moŜe osiągnąć szczęśliwość jako swój, 
niespełniony w doczesności, cel ostateczny. „Ostateczna i doskonała szczęśliwość 
moŜe polegać jedynie na oglądaniu istoty BoŜej", czyli na wizji uszczęśliwiającej 
(visio beatifica). 

sztuka - umiejętność wytwarzania (czy wiedza o nim) lub samo wytwarzanie 
(czy jego rezultat, np. dzieło sz.) czegoś wedle mniej lub bardziej określonych 
reguł (odpowiedniej wiedzy). To, co wytworzone, musi nosić znamię 
uŜyteczności, stosowności (rzemiosła, sztuki uŜytkowe) lub jakiejś wartości 
estetycznej, głównie: piękna (sztuki piękne). Dzieło sz. więc ze swej istoty 
nadaje się do tego, by albo w miarę doskonale spełniać określoną funkcję 
praktyczną, albo (dzięki konkretyzowaniu pewnych wartości) wywoływać 
swoiste przeŜycia: estetyczne (np. upodobanie, zachwyt, wzruszenie, 
wstrząśnięcie) bądź poznawcze (gdy sz. jakoś „naśladuje", odzwierciedla 
rzeczywistość). Współcześnie sz. utoŜsamia się zazwyczaj ze sztukami pięknymi, 
przy czym dopuszcza się (a nawet niekiedy preferuje) związek sz. z innymi, niŜ 
tradycyjnie pojmowane, wartościami (lub antywartościami) estetycznymi i 
pozaestetycznymi (np. akcent w sz. na moment spontanicznej ekspresji artysty). 
Współczesne pojęcie sz. jest więc w zasadzie węŜsze w stosunku do 
obowiązującego do czasów nowoŜytnych, pojęcia sz., ukutego w staroŜytnej 
kulturze greckiej. 

śmierć - ustanie wszelkich czynności Ŝyciowych lub zniszczenie (rozkład) 
organizmu. Współcześnie przyjmuje się za kryterium ś. u organizmów wyŜszych 
zaprzestanie pracy mózgu. W teoriach filozoficznych rozmaicie ujmuje się istotę 
ś.: rozpad (lub rozkład) ciała na jego elementy, zmiana sposobu bytowania, 
oddzielenie formy (duszy) od materii (ciała), utrata aktu istnienia, wyczerpanie 
lub rozproszenie energii, unicestwienie (przejście w nicość) itd. 

świadomość - dowolne przeŜycie (świadome, czyli jakoś znane czy doznawane 
przez tego, kto je spełnia) lub całość tych przeŜyć, lub poczucie ich zachodzenia 
(ich przeŜywanie), lub poczucie (danie) obecności tego, co te przeŜycia 
ujawniają, lub „ja", do którego te przeŜycia przynaleŜą. Na określenie ś. uŜywa 
się bliskoznaczników: przytomność, czujność, poczucie, znajomość, psychika 
(cała lub tylko pewna jej warstwa) itp. Znajduje się wiele koncepcji 
(charakterystyk) ś. Jedni jej istoty dopatrują się w doznawaniu (i reagowaniu) lub 
odzwierciedlaniu przez nią czegoś od niej róŜnego (lub niej samej), inni - w 
subiektywności (daniu od wewnątrz tylko jednemu „ja") bądź w zdolności do 
refleksji lub samonegacji (samoprzekraczania), jeszcze inni - w momencie 
intencji lub przeŜywania. Wielu badaczy ś. (duŜe zasługi w ustaleniu jej struktury 
mają 

418 



m.in. fenomenologowie, a takŜe W. James i H. Bergson) dla podkreślenia jej 
procesual-nego (dynamicznego, ciągłego, czasowego) charakteru uŜywa terminu: 
strumień ś. Czysta ś. to strumień ś. ujmowany wyłącznie w (specjalnie 
przygotowanym dla potrzeb fenomenologii transcendentalnej) spostrzeŜeniu 
immanentnym. Choć ś. jest zasadniczo ś. pewnego „ja", niektórzy mówią o - 
rozmaicie rozumianej - ś. ponadindywidualnej (zbiorowej, kolektywnej, 
społecznej, kulturowej, ś. w ogóle). W ś. indywidualnej odróŜnia się przeŜycia 
aktowe i nieaktowe (np. doznawanie treści wraŜeniowych, ś. tła, nastroje). 
Fenomenologowie w świadomych przeŜyciach aktowych (aktach ś.) wyróŜniają 
co najmniej następujące momenty: intencja, materia lub treść (to, dzięki czemu 
akt odnosi się do danego przedmiotu), jakość (sposób odniesienia do przedmiotu), 
przeŜywanie, egotyczność (przynaleŜność do „ja"), retencja i protencja. 

świadomy - przytomny, umyślny, zamierzony; czujny, czujący, przeŜywający; 
(poznający, rozumiejący, wiedzący; pewny (czegoś), uświadomiony; 
przeświadczony, przekonany (o czymś). 

świadomościowy - związany ze świadomością, przynaleŜny do strumienia 
świadomości. 

świat - 1) ogół tego, co istnieje (z wyjątkiem Boga, niekiedy: wraz z Bogiem), o 
ile stanowi jakąś powiązaną wewnętrznie całość; niekiedy: wszechświat 
(wszechświat moŜna teŜ pojąć jako zbiór światów); 2) ogół bytów realnych 
powiązanych związkami przyczynowymi, stanowiących dziedzinę przedmiotową, 
która posiada swoje dzieje. W przyrodoznawstwie: ś. (wszechświat) to najczęściej 
tyle, co przyroda, ogół przedmiotów materialnych wraz z tym, co w jego obrębie 
bytuje (a więc takŜe wraz z ludźmi). S. Ŝycia (niem. die Lebenswelt) - ś. taki, jaki 
jest dany w potocznym (przednaukowym) doświadczeniu, spełnianym przede 
wszystkim w celu zaspokojenia codziennych, praktycznych potrzeb ludzi; według 
E. Husserla: ś. Ŝ. jest korelatem naocznego (pozbawionego teoretycznych operacji 
i konstrukcji rozumu) poznania, dokonanego w naturalnym (przed redukcją 
transcendentalną) i (raczej) jeszcze przedejdetycznym (brak operacji ideacji czy 
idealiza-cji) nastawieniu, w ś. Ŝ. zawierają się przede wszystkim realne, 
czasoprzestrzenne ciała wraz z ludźmi; niektórzy traktują ś. Ŝ. jako obraz 
rzeczywistości danej spłeczności (wspólnoty kulturowej) czy przeciętnego jej 
uczestnika, ewentualnie jako to, co wspólne (lub warunkujące) wszystkim takim 
obrazom. S. Ŝ. moŜna (za Husserlem i M. Heideggerem) w jego całości lub 
fragmencie utoŜsamić ze ś. otaczającym (die Umwelt) - środowiskiem Ŝycia 
(przestrzenią Ŝyciową) danego organizmu (zwłaszcza człowieka), (najbliŜszym) ś. 
poznania i działania („zamieszkania") danego bytu; byt ten znajduje się w 
centrum tego ś., a wszystkie elementy ś. o. ujmowane są z punktu widzenia tego 
bytu: jako roztaczające się wokół niego i słuŜące mu (nadające się) do czegoś. 

światopogląd - ogólny pogląd (obraz, całościowa wizja) na świat (rzeczywistość) 
lub zasadnicza postawa względem niego; zespół przekonań (niekiedy tylko 
przypuszczeń lub pytań), które dają jego posiadaczom wstępne rozumienie świata 
i Ŝycia, orientację w nim, wyznaczają hierarchię celów i wartości, określają 
sposób postępowania, fundamentalne Ŝyciowe wybory. W ś. zostają podjęte lub 
rozwiązane takie kwestie, jak: początek i koniec wszechświata (komponent 
kosmologiczno-metafizyczny), sens Ŝycia i śmierci, pochodzenie człowieka 
(komponent egzystencjalny), istnienie Boga i wartości moralnych, cele i 
powinności Ŝyciowe (komponent praktyczno-moralny) itd. KaŜdy człowiek ma 
swój ś.: niektórzy wyraŜają go jedynie poprzez postawy Ŝyciowe (np. zaufania 
lub lęku, altruizmu lub egoizmu, traktowania Ŝycia jako daru i zadania lub jako 
tylko moŜliwości do wykorzystania), inni takŜe potrafią sprecyzować go słownie. 
Ś. moŜna uformować przypadko- 
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wo lub w sposób świadomy (zamierzony, uporządkowany), za pomocą własnych 
władz poznawczych i dostępnej wiedzy (ś. racjonalny) lub przeŜyć 
pozapoznawczych, np. emocji (ś. nieracjonalny, irracjonalny), wykorzystując 
jedynie wiedzę naukową (ś. scjentystyczny) lub inne typy poznania (np. wiedza 
potoczna i filozoficzna, doświadczenie osobiste, tradycja), uwzględniając dane 
wiary religijnej (ś. religijny) lub nie. Według niektórych nie jest moŜliwy ś. 
całkowicie racjonalny (w ś. muszą wystąpić przekonania, których nie sposób 
uzasadnić) i scjentystyczny (nauki szczegółowe nie podejmują wielu problemów 
światopoglądowych). Część zagadnień światopoglądowych moŜe zostać w 
sposób racjonalny rozwiązana przez kompetentnie uprawianą filozofię, niektóre 
przez nauki szczegółowe, pozostałe zaś stanowią domenę (przyjętej mniej lub 
bardziej racjonalnie) wiary religijnej lub pozareligijnej. S. chrześcijański - 
którego istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa i zaufanie do Niego - moŜe (choć nie 
musi) być ś. racjonalnym, podającym racje dla wiary oraz uwzględniającym 
aktualną wiedzę naukową i filozoficzną. Choć filozofia powinna być waŜnym 
składnikiem kształtowania ś., podkreśla się istotne róŜnice między dyskusją 
filozoficzną (akcent na teoretyczne uzasadnianie) a światopoglądową (akcent na 
praktyczne przekonywanie). Niektórzy odróŜniają pojęcie ś. (niem. 
Weltanschauung - termin F. Schleiermachera, upowszechniony przez W. 
Diltheya, M. Schelera i K. Jaspersa) od pojęcia światoobrazu (niem. Weltbild), 
czyli modelu świata, konstruowanego przez pojedynczego człowieka (na danym 
etapie jego rozwoju osobniczego) lub przez przyrodników (na danym etapie 
rozwoju nauki). 

tabula rasa - czysta tablica do zapisania; mianem t. r. określano w teorii 
genetycznego empiryzmu ludzkie władze poznawcze jako nabywające treści 
poznawcze („zapisywane") wyłącznie przez doświadczenie (a więc pozbawione 
wrodzonych form i treści poznawczych). 

tajemnica - 1) nierozwiązywalny problem; 2) to, co niepojmowalne przez 
ludzkie naturalne władze poznawcze (np. fakt, którego nie moŜna za pomocą tych 
władz wyjaśnić); t. wiary - t., do której pośredni dostęp poznawczy dostarcza 
jedynie wiara (religijna). G. Marcel (autor rozróŜnienia: problem - t.) powiązał 
oba te znaczenia ze sobą. Według niego problem to tylko intelektualna 
przeszkoda do usunięcia (rozwiązania), t. (np. bytu, zła) zaś jest tym, co ogarnia 
(przerasta) człowieka, angaŜuje Ŝyciowo (egzystencjalnie), tym, w czym moŜna 
uczestniczyć, ale co nie podlega rozwiązaniu (przez człowieka). Problem jest 
związany z posiadaniem (panowaniem), szczegółem, nauką, techniką; t. -z 
istnieniem (byciem), tym, co powszechne, metafizyką (ontologią), obecnością 
(Ŝyciem). 

takoŜsamość - toŜsamość gatunkowa lub rodzajowa; wspólna przynaleŜność dwu 
lub więcej przedmiotów do tego samego zbioru, posiadanie wspólnych (takich 
samych, choć nie tych samych) własności. 

tautologia - niekiedy: tautologizm; 1) zdanie zawsze (bez względu na fakty, jakie 
zachodzą) prawdziwe. W ujęciu logiki formalnej: prawo logiczne lub jego 
dowolne podstawienie (czyli - według niektórych - zdanie prawdziwe we 
wszystkich moŜliwych światach). Przykładem t. logicznej jest dowolne prawo 
klasycznego rachunku zdań lub jakieś jego podstawienie. 2) Potocznie: wyraŜenie 
składne, sensowne (i prawdziwe), lecz nie dostarczające Ŝadnej informacji lub 
niepotrzebnie powtarzające juŜ znaną informację (np. „głupi głupiec" - wyraz 
określający nie wzbogaca treści wyrazu określanego); banał. Niekiedy: zdanie w 
Ŝaden sposób (a zwłaszcza empiryczny) niefalsyfikowalne. 
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technika - i) sztuka (gr. techne) uŜytkowa, rzemiosło; wytwarzanie lub 
umiejętność (wraz ze związaną z nią wiedzą) wytwarzania przedmiotów 
uŜytecznych; 2) kunszt, biegłość; umiejętność lub sposób zastosowania 
(realizacji) jakiejś metody lub wykonywania jakiejś pracy; 3) zespół narzędzi, 
ogół środków wykorzystywanych w t. (1) lub (2); 4) dział kultury (cywilizacji) 
polegający na opanowywaniu przyrody i wykorzystywaniu jej zasobów dla 
potrzeb człowieka; tak pojęta t. jest ściśle związana z naukami przyrodniczymi i 
stanowi ich praktyczne zastosowanie. 

teizm - stanowisko głoszące, Ŝe Bóg nie tylko jest (jednorazowym) stwórcą 
świata, ale pozostaje z nim w stałym kontakcie jako racja podtrzymująca świat w 
jego istnieniu, lub jako opatrzność, czuwająca (ogólnie lub szczegółowo) nad 
biegiem wydarzeń (w świecie) i ewentualnie specjalnie weń ingerująca 
(moŜliwość cudów). 

teleologia - 1) nauka o celu, teoria celowości; 2) teleologizm, finalizm; 
stanowisko uznające zachodzenie celowości: bytu w ogóle (finalizm 
metafizyczny) lub przyrody czy (wszech)świata (finalizm kosmologiczny). 

teleologiczny - związany z teleologizmem lub finalizmem, celowościowy. 

teodycea - 1) teoria uzasadniająca istnienie wszechmocy i dobroci Boga oraz 
BoŜej Opatrzności mimo zła zachodzącego w świecie. Nazwę: t. wprowadził G. 
W. Leibniz, twierdzący, Ŝe w skali globalnej świat jest najlepszym z moŜliwych 
(faktycznie przeŜywane zło - będąc koniecznym środkiem realizacji wyŜszego 
dobra - ma więc tylko charakter subiektywny lub lokalny); 2) teologia racjonalna 
(naturalna), filozofia Boga. 

teologia - nauka o Bogu: 1) filozofia Boga, zwana teŜ t. naturalną, racjonalną 
lub (nieściśle) teodycea, dział metafizyki ogólnej zajmujący się istnieniem i 
naturą Boga (absolutu) jako ostatecznej, (osobowej) racji bytu; 2) metodyczne, 
systematyczne rozwaŜania o Bogu, jego stosunku do świata i człowieka, o 
przeznaczeniu człowieka i jego powinnościach wobec Boga, samego siebie i 
innych ludzi, dokonane w świetle objawienia przyjętego na drodze wiary 
religijnej (t. nadnaturalna). W sensie szerszym: teoria treści, załoŜeń i 
konsekwencji objawienia danej religii (zbudowana przy uzasadnionej akceptacji 
tego objawienia) lub systematyczny wykład (opracowanie) dogmatyki 
(uporządkowanego zespołu twierdzeń, dotyczących głównie Boga i człowieka, 
przyjętych za pomocą wiary) i etyki pewnej religii oraz teorii spełnianego w niej 
kultu i (za niego odpowiedzialnej) instytucji religijnej (w tym: dziejów tej 
instytucji). T. (zawsze zrelatywizowana do określonej religii: t. chrześcijańska, 
islamska itd.) występuje w kaŜdej religii bądź jako rezultat teoretycznego 
namysłu nad nią jej wyznawców, bądź jako stanowiąca jej (wyraźny lub nie) 
składnik doktryna religijna. Teolog opracowując dane poznania nadprzyrodzo-
nego posługuje się naturalnymi władzami poznawczymi, stąd t. moŜna traktować 
jako naukę; dyskutuje się status metodologiczny róŜnych dyscyplin 
teologicznych, wiele z nich jest (w tym aspekcie) albo swoistą postacią 
niektórych działów filozofii i humanistyki (głównie hermeneutyki i historii), albo 
je zakłada; dyscypliną t. najbliŜszą filozofii jest tzw. t. fundamentalna (dawniej: 
apologetyka), która m.in. uzasadnia podstawy wiary (wiarygodność objawienia). 
Według S. Kamińskiego t. (chrześcijańska) to „rewelacjoni-zacja wiedzy 
naturalnej o Ŝyciu ludzkim w stosunku do Absolutu" (uzupełnienie wiedzy o 
człowieku za pomocą danych Objawienia). 

teoria - uporządkowany zbiór twierdzeń, stanowiący ustalony na danym etapie 
rezultat poznania jakiejś dziedziny. Nazwa: t. (wywodząca się z języka 
greckiego; po łacinie 
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contemplatio - kontemplacja) łączyła pierwotnie w swym znaczeniu momenty 
religijne, dynamiczne i poznawcze (oznaczała poselstwo polis do oglądania w 
innym mieście obrzędów religijnych). 

teoria poznania - inaczej: gnozeologia, epistemologia, krytyka poznania, 
kryteriologia, noetyka; nauka filozoficzna badająca poznanie ludzkie w aspekcie 
jego prawdziwości celem uzyskania ostatecznej oceny (lub kryterium oceny) 
wartości poznawczej faktycznych rezultatów ludzkiego poznania. Podstawowa 
problematyka ogólnej t. p. to: zagadnienie źródeł poznania, granic (przedmiotu) 
poznania, podmiotu poznania, prawdy i jej kryteriów; a takŜe zagadnienia 
bardziej szczegółowe: poznawczej roli znaków (języka), jakości zmysłowych, 
uniwersaliów, wiedzy koniecznej, wiedzy prawdopodobnej. Szegóło-we teorie 
poznania to teorie poszczególnych odmian poznania (np. t. p. zmysłowego, t. p. 
wartości). Istnieje co najmniej pięć koncepcji uprawiania t. p.: t. p. jako 
dyscyplina uprawiana w ramach nauk przyrodniczych lub humanistycznych (np. 
psychofizjologiczna t. p., epistemologia znaturalizowana, ewolucyjna t. p., 
socjologia wiedzy), t. p. uprawiana metodą dedukcyjną na wzór rachunków 
formalnych (logistyczna t. p.), t. p. jako semio-tyczna (semantyczna) analiza 
językowych rezultatów poznania, t. p. jako metafizyka szczegółowa badająca 
szczególną odmianę bytu: poznanie, autonomiczna t. p. (badająca w sposób 
niedogmatyczny i krytyczny poznanie jako informatora, wychodząc od zacho-
dzenia i treści samoujawniających się jako informatywne świadomościowych 
przeŜyć poznawczych). 

termin - 1) punkt początkowy lub końcowy; kres, granica; 2) wyraŜenie, głównie 
nazwo-we; 3) nazwa o ściśle określonym znaczeniu (najlepiej poprzez dokładne 
podanie jej zakresu i treści); terminy moŜna dzielić ze względu na sposób ich 
definiowania lub rodzaj przedmiotów, które są przez nie oznaczane. Terminy 
pierwotne - wyraŜenia występujące w aksjomatach danego systemu 
dedukcyjnego (wiedzy) i definiowane wyłącznie za pomocą definicji 
aksjomatycznej. 

tetyczny - stwierdzający, uznający, ustanawiający (głównie w bycie, istnieniu). 
T. moment - moment aktu poznawczego (związany z momentem asercji), 
polegający na odpowiednim stwierdzeniu istnienia czegoś, jego bytowej 
(egzystencjalnej, ontycznej) charakteryzacji lub pozycji. 

teza - twierdzenie przyjęte (za prawdziwe) w pewnym systemie czy teorii. 
Niektórzy filozofowie nadają nazwie: t. specjalne (techniczne) znaczenia. 

totalność - całość (rzeczywistości), wszystko, wszystkość, pełnia (niekiedy: 
nieskończoność); w systemach panteizujących t. utoŜsamia się z absolutem; 
niektórzy filozofowie (np. G. W. F. Hegel) postulują holistyczne badanie 
rzeczywistości jako (lub z punktu widzenia) t., a nie jako (zbioru) 
poszczególnych jednostek (gdyŜ są one jedynie - wyznaczonymi przez t. - jej 
elementami czy momentami). 

toŜsamość - inaczej: identyczność; rozróŜnia się: 1) t. numeryczną (t. w sensie 
ścisłym) - relację zachodzącą między kaŜdym przedmiotem a nim samym: bycie 
sobą, tym samym (dwa przedmioty są z sobą numerycznie toŜsame, gdy niczym 
od siebie się nie róŜnią, czyli gdy są jednym i tym samym przedmiotem); 2) t. 
gatunkową lub rodzajową (takoŜ-samość) - relację zachodzącą między 
egzemplarzami tej samej kategorii (klasy, rodzaju lub gatunku): wspólna 
przynaleŜność do tej (samej) kategorii, posiadanie takich samych własności; 3) t. 
transcendentalną (analogiczną) - relację zachodzącą między wewnętrz- 
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nymi elementami bytu (w kaŜdym bycie istota i istnienie pełnią odpowiednio 
analogicznie takie same funkcje) oraz między poszczególnymi bytami (kaŜdy byt 
jest analogicznie w tym samym sensie bytem: jest jakąś treścią istniejącą). T. 
bytowa numeryczna i gatunkowa jest podstawą jednoznaczności orzekania o 
bycie, a transcendentalna - orzekania analogicznego. Niektórzy uwaŜają, Ŝe t. nie 
jest relacją, lecz swoistą własnością (momentem) przedmiotu czy własności. T. 
jest przedmiotem zainteresowania teorii bytu i logiki formalnej (która częściej 
posługuje się terminem: identyczność). Bliskoznaczniki „t." („identyczności"): 
równość, podobieństwo. 

transcendencja - 1) przekraczanie, wykraczanie, bycie poza lub ponad 
(niekoniecznie w sensie przestrzennym), lub to, co przekracza coś innego, jest 
radykalnie od niego róŜne (odrębne, odmienne); przeciwieństwo immanencji. 
Niekiedy t. (T., Transcendens) to tyle, co absolut (Bóg, sacrum) jako coś 
całkowicie odmiennego od pozostałych sfer bytu oraz zasadniczo niedostępnego 
poznawczo dla zwykłego ludzkiego doświadczenia i pojmowania (jako to, co pod 
kaŜdym względem przerasta człowieka i wszelki byt). Według (nawiązującego do 
I. Kanta) K. Jaspersa „transcendencję, której nie poznajemy, a do której 
ustosunkowujemy się mocą naszej wolności, wyobraŜamy sobie lub myślimy w 
szyfrach"; zgodnie z nakazem biblijnym nie wolno utoŜsamiać t. z jej szyfrem 
(obrazem), gdyŜ „t. uchwycona w obrazie i na podobieństwo nie jest juŜ t." 2) 
RóŜność (nietoŜsamość, oddzielność) przedmiotu od aktu świadomości, w 
którym jest ujmowany. R. Ingarden odróŜnił następujące pojęcia t.: t. 
strukturalna w słabszej postaci (Ŝadna własność lub moment przedmiotu nie 
jest własnością lub momentem aktu i na odwrót; np. przeŜycie jest transcendentne 
wobec ujmującego go spostrzeŜenia immanentnego), t. strukturalna w 
silniejszej postaci (jak wyŜej oraz: przedmiot stanowi względem aktu odrębną 
całość; np. przedmiot czysto intencjonalny jest transcendentny wobec konsty-
tuującego go aktu), t. radykalna (jak wyŜej oraz: przedmiot nie moŜe zostać 
zmieniony przez zachodzenie lub jakiś moment aktu; np. przedmiot materialny 
jest transcendentny wobec ujmującego go aktu spostrzeŜenia zmysłowego), t. 
pełni bytu (jak wyŜej oraz: przedmiot w swej nieskończonej ilości własności nie 
moŜe zostać poznany w całości, do końca, nie moŜe zostać poznawczo 
wyczerpany w skończonej ilości aktów poznawczych; np. dowolny przedmiot 
realny jest transcendentny wobec aktów poznania nieadekwatnego), t. 
niedostępności poznawczej (przedmiot nie moŜe zostać w ogóle obiektywnie 
poznany za pomocą spełnianych przez podmiot aktów poznawczych; np. według 
I. Kanta: rzecz sama w sobie jest transcendentna wobec aktów poznania 
ujmujących i kształtujących jedynie fenomeny). 

transcendentalia - 1) transcendentalne (powszechne) właściwości (wszelkiego) 
bytu, przysługujące kaŜdemu bytowi jako bytowi, stanowiące konieczne warunki 
bycia bytem (istnienia czegokolwiek). Tradycyjnie (zwłaszcza w tradycji 
tomistycznej) wyróŜnia się następujące t.: byt (ens), rzecz (res), jedność (unum), 
coś {aliąuid), prawda (verum), dobro (bonum), piękno (pulchrum); 2) pojęcia 
transcendentalnych (powszechnobytowych) właściwości bytu i odpowiadające im 
terminy, które (np. „byt", „jedno" itd.) orzeka się o (wszelkich) poszczególnych 
bytach analogicznie analogią proporcjonalności właściwej. T. przekraczają w 
swych zakresach zakresy pojęć i nazw (nazw uniwersalnych, uniwersa-liów) 
określających gatunki i rodzaje (klasy, kategorie) bytów; moŜna powiedzeć, Ŝe t, 
mają najszersze (toŜsame między sobą) zakresy (nawet: zakresy nieskończenie 
szerokie) T. odpowiadają tzw. pierwsze zasady bytu (i myślenia); kaŜda zasada to 
zdaniowa (sądowa) eksplikacja określonego transcendentale (pojęcia 
transcendentalnego) lub zdanie (sąd; przypisujące (wszelkiemu) bytowi pewne 
transcendentale (transcendentalną właściwość) Dyskutuje się zagadnienia ilości 
oraz sposobu sformułowania i uzasadniania pierwszycł 
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zasad i t. Istnieją inne niŜ tomistyczna koncepcje t.; np. według T. CzeŜowskiego 
t. to „sposoby bycia" (modalności), którym odpowiadają niektóre funktory 
zdaniotwórcze od argumentów zdaniowych (np. „prawdą jest, Ŝe...", „dobrze jest, 
Ŝe..."). 

transcendentalny - 1) w teorii bytu: przekraczający kategorie, ponadrodzajowy i 
ponad-gatunkowy, przysługujący kaŜdemu bytowi, stanowiący konieczne 
warunki bycia bytem; związany z transcendentaliami; 2) w filozofii nowoŜytnej i 
współczesnej (np. kantyzm, fenomenologia): związany z koncepcją czystego 
podmiotu poznania (np. czystej świadomości) oraz problematyki 
transcendentalnej i transcendentalnej metody badań. Problematyka 
transcendentalna pojawiła się co najmniej juŜ w filozofii R. Descartes'a jako tzw. 
problematyka mostu, czyli prawomocnego poznawczo przejścia od stwierdzenia 
istnienia i zawartości sfery cogito (myśli; mens) oraz jego podmiotu do 
stwierdzenia istnienia -danego za pośrednictwem tej sfery i niezaleŜnego od niej - 
świata (materialnego). W kantyzmie t. to (w uproszczeniu) tyle, co związany z 
podmiotowymi warunkami (moŜliwości) doświadczenia (szerzej: poznania) 
przedmiotu; róŜne postacie badania transcendentalnego mają na celu wydobycie 
tych warunków (np. apriorycznych form zmysłowości) jako umoŜliwiających i 
określających poznanie. U fenomenologów „czysta świadomość" to sfera 
świadomości (otrzymana na drodze zastosowania do świadomości ludzkiej 
operacji eliminacji poznawczej lub odpowiedniego dystansu poznawczego, zwa-
nej redukcją transcendentalną; sfera ta dana jest wyłącznie w spostrzeŜeniu 
immanent-nym, czyli ujmującym jedynie aktualne przebiegi świadomościowe 
spełniającego je „ja"), w której nie zachodzą błędy poznawcze, a 
transcendentalna metoda badań polega na ograniczaniu się w poznaniu do danych 
zagwarantowanych samym przebiegiem świadomości (znajdujących się w 
ramach czystej świadomości) i rozwaŜaniu określonej sprawy w ich świetle. 

transcendentalna filozofia - filozofia, której punktem wyjścia jest (czysta) sfera 
świadomościowa {cogito, poznanie, umysł, rozum itd.); do poznania świata 
dochodzi się w niej poprzez analizę zawartości świadomości i tego, co z nią 
związane lub ją warunkuje. Za klasyków t. f. uznaje się R. Descartes'a, I. Kanta i 
E. Husserla (posługują się oni róŜnymi odmianami metody transcendentalnej). 

transcendentny - 1) zewnętrzny (niekoniecznie w sensie przestrzennym) wobec 
aktu świadomości lub podmiotu poznającego, róŜny (odrębny) od niego, 
nietoŜsamy z nim, niezaleŜny od niego; przeciwieństwo immanentnego. 
Rozmaite pojęcia transcendencji przedmiotu wobec aktu świadomości zestawił 
R. Ingarden. 2) Niekiedy: nie naleŜący do świata (realnego), spoza świata, 
ponadświatowy, nadprzyrodzony. 

treść - sens, zawartość, uposaŜenie; niekiedy teŜ: charakterystyka, natura, jakość, 
materia, określenie, znaczenie. T. aktu (świadomości) - to, dzięki czemu akt 
odnosi się do tego, a nie innego przedmiotu. T. nazwy - zespół cech (określeń), 
które przysługują wspólnie wszystkim desygnatom danej nazwy (przy pewnym 
jej znaczeniu) i - jak podkreśla K. Ajdukiewicz - za pomocą którego myślimy o 
jej desygnatach. Za m.in. Ajdukiewiczem moŜna odróŜnić następujące odmiany t. 
nazwy: t. charakterystyczna lub swoista (zespół cech przysługujących wspólnie 
wszystkim i tylko desygnatom danej nazwy), t. konstytutywna lub istotna 
(najmniejszy zespół cech stanowiących t. charakterystyczną), t. uboga (t. 
niewystarczająca dla t. charakterystycznej, powstała przez usunięcie jakiejś cechy 
z t. konstytutywnej), t. pleonastyczna lub konsekutywna (t. charakterystyczna 
niekonstytutywna), t. pełna (zespół wszystkich cech przysługujących wspólnie 
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wszystkim i tylko desygnatom danej nazwy; t. ta - w przeciwieństwie do wyŜej 
wymienionych - moŜe być tyko jedna dla danej nazwy); t. językowa -» 
konotacja. 

triada - l) układ trzech elementów; 2) „t. heglowska" - w pewnej popularnej 
interpretacji filozofii G. W. F. Hegla: nazwa oznaczająca najogólniejsze prawo 
cyklicznego rozwoju rzeczywistości (myśli, ducha); pierwszym momentem 
(etapem, aspektem, czynnikiem, elementem) kaŜdego cyklu jest teza (np. czysty 
byt), w opozycji (przeciwieństwie lub sprzeczności) do niej znajduje się antyteza 
(np. nic), z nich obu wyłania się wiąŜąca je synteza (np. stawanie się); według 
niektórych badaczy filozofii Hegla: ta koncepcja t. nie występuje w pismach 
Hegla, a stanowi co najwyŜej zewnętrzny schemat jego systemu. 

typologia (typologizacja) - myślowe uporządkowanie pewnego zbioru 
przedmiotów poprzez ustalenie (znalezienie lub uformowanie) przedmiotów 
wzorcowych (typów, modeli, ideałów) i odpowiednie przyporządkowanie do nich 
(na zasadzie podobieństwa) poszczególnych przedmiotów tego zbioru. T. stosuje 
się najczęściej w naukach humanistycznych, zwłaszcza wtedy, gdy nie sposób 
dokonać podziału logicznego. 

uczucia - 1) w tradycyjnej (staroŜytnej i scholastycznej) antropologii: zmysłowe 
władze lub akty poŜądawcze (pragnieniowe); zmysłowe poruszenia (którym 
towarzyszy zmiana cielesna w organizmie podmiotu u.), wywołane jakimś 
przedmiotem traktowanym jako dobry lub zły w porządku zmysłowym, tzn. 
przyciągający (przyjemny, poŜyteczny) lub odpychający (przykry, szkodliwy). U. 
odnoszące się do samego dobra (zła) zmysłowego jako poŜądanego (unikanego) 
to u. popędu zasadniczego (u. poŜądawcze w sensie ścisłym, regulowane przez 
cnotę umiarkowania), a u. odnoszące się do tego dobra (zła) w aspekcie 
przeszkód, które trzeba pokonać do jego osiągnięcia (uniknięcia) to u. popędu 
zdobywczego (u. popędliwe, bojowe, gniewliwe, regulowane przez cnotę 
męstwa). 2) Współcześnie: emocje; nieaktowe lub aktowe (niekoniecznie 
zmysłowe) przeŜycia świadome (psychiczne), zabarwione pozytywnie (u. 
przyjemne) lub negatywnie (u. przykre). 

ujęcie - poznawcze przyswojenie (przyjęcie) sobie (treści) czegoś na sposób 
(miarę) przyswajającego; niekiedy: potraktowanie czegoś jako takiego, a nie 
innego, nadanie czemuś sensu. W tradycji scholastycznej: proste u. (simplex 
apprehensio) to czynność tworzenia pojęć (myślowych przedstawień czegoś). 

umysł - 1) psychika (niekiedy, świadomość); to, co wstępnie dane jako róŜne od 
ciała; 2) dawniej niekiedy: ośrodek dyspozycyjny charakterystycznych czynności 
duszy; 3) właściwie: zespół wszystkich niezmysłowych władz człowieka lub ich 
podmiot; 4) zespół wszystkich poznawczych władz człowieka; 5) zespół 
wszystkich poznawczych niezmysłowych władz człowieka. Termin: u. (1) jest 
często uŜywany w filozofii analitycznej w związku z problematyką stosunku tego, 
co mentalne, do tego, co fizyczne (mind-body problem). 

uniwersalia - powszechniki, pojęcia ogólne (oraz odpowiadające im terminy, 
nazwy ogólne oraz ewentualne przedmioty ogólne), które w przeciwieństwie do 
transcendenta-liów dadzą się orzekać jednoznacznie o pewnej kategorii (klasie, 
rodzaju, gatunku) przedmiotów. Istnieją cztery zasadnicze stanowiska w sprawie 
u.: nominalizm, konceptualizm, realizm umiarkowany oraz realizm skrajny (oraz 
ich modyfikacje). Spór o u. -związany z zagadnieniem zasady jednostkowienia - 
był szczególnie Ŝywy w średniowie- 
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czu. Współcześnie w sporze o u. tomizm zajmuje stanowisko realizmu 
umiarkowanego, realizm skrajny zaś głosi fenomenologia; wśród analityków 
(dyskutujących problem u. głównie na terenie filozofii: języka, matematyki i 
logiki) znaleźć moŜna przedstawicieli wszystkich tych stanowisk, niektórzy z 
nich (m.in. pod wpływem badań nad rachunkami formalnymi) wycofali się z 
pierwotnie głoszonego programu nominalistycznego lub go przeformułowali czy 
złagodzili (np. W. V. O. Quine). 

utylitaryzm - doktryna etyczna, według której celem lub motywem (zasadą) 
działania ludzkiego jest (powinna być) korzyść (uŜyteczność), rozumiana np. 
jako maksymalizacja przyjemności dla jak największej liczby ludzi. 

uzasadnienie - czynność (lub jej rezultat) podawania racji uznania jakiegoś 
poznania, przede wszystkim uznania jego wiarygodności czy prawdziwości, lub 
sama racja tej wiarygodności; niekiedy mówi się teŜ np. o u. postępowania - 
podaniu racji uznania go za wartościowe lub motywów jego spełnienia. 
Najczęściej u. jakiegoś zdania (sądu) są inne zdania (u. pośrednie, poprzez 
rozumowanie czy wnioskowanie) lub bezpośrednie poznanie (u. bezpośrednie); 
ono stanowi ostateczny kres wszelkiego u. U. bezpośredniego poznania moŜe być 
- jak się zdaje - co najwyŜej jego przeŜywanie (intuicja przeŜywania), które 
ujawnia je (i samo siebie) jako rzetelnego informatora. R. M. Chisholm 
sformułował hierarchię trzynastu kategorii (pojęć) „u. epistemicznego" dla 
ukazania róŜnych stopni wiarygodności (u., oceny) przekonań (sądów). W nauce 
ceni się u. obiektywne, intersubiektywne i niezawodne (lub określone co do 
stopnia swej moŜliwej zawodności). 

wada - trwała dyspozycja i skłonność (nawyk) do czynienia zła określonego 
rodzaju. KaŜdej odmianie cnoty moŜna przeciwstawić wiele róŜnych odmian 
wad. 

wariabilizm - w teorii bytu: stanowisko, według którego wszystko jest w ruchu, 
istnieje tylko zmiana (w. skrajny) lub byt zmienny (w. umiarkowany), nie 
istnieje natomiast byt niezmienny (stałość; chyba Ŝe powie się, iŜ stałością jest 
zmienność, stała czy trwała jest zmiana); „być" znaczy „zmieniać się", „stawać 
się". StaroŜytnymi klasykami w. są Heraklit z Efezu („do tej samej rzeki nie 
moŜna wejść dwa razy"; „do tej samej rzeki wstępujemy i nie wstępujemy, 
jesteśmy i nie jesteśmy", co dosłownie odczytane brzmi jak negacja zasady 
niesprzeczności) i Kratylos („nie moŜna nawet raz wejść do tej samej rzeki", co 
moŜna interpretować jako negację zasady toŜsamości). 

wartość - 1) to, co cenne (pragnione, godne poŜądania lub posiadania, 
obowiązujące, powinne itp.), lub to, dzięki czemu coś jest cenne (pragnione itp.), 
lub sama cena czy „cenność" (bycie pragnionym itp.). W ujęciu tomistycznym w. 
to aspekt lub uszczegółowienie dobra (jako transcendentalnej właściwości bytu), 
mające swą rację w naturze bytu wartościowanego i bytu wartościującego; 
związek między tym, co cenne (co obowiązujące), a tym, co jest, dokonuje się 
poprzez naturalny stosunek między jakimś bytem a (prawym, właściwym) 
dąŜeniem do niego (poŜądaniem) przez byt osobowy i jest poznawany w swej 
naturze przez intelekt (działającego, poŜądającego) bytu osobowego. W., która (w 
tradycyjnym ujęciu) uchodziła za transcendentalną właściwość bytu (realnego) 
lub jej aspekt, we współczesnej filozofii często zostaje potraktowana jako róŜna 
od bytu (realnego) i domagająca się (apelująca o) zaistnienia swego 
odpowiednika w sferze realnej. Tak pojmowana w. nie istnieje realnie, lecz 
idealnie lub czysto intencjonalnie (lub jeszcze inaczej). Mówi się o tzw. 
wartościach absolutnych (jako naczelne wymienia się przy tym prawdę, dobro, 
piękno, do których niekiedy dodaje się świętość) lub o hierarchii wartoś- 
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ci. Według M. Schelera hierarchia ta wygląda następująco: wartości hedoniczne, 
utylitarne, witalne, duchowe (poznawcze, estetyczne) i religijne; kaŜdej odmianie 
w. odpowiada pewien wzorzec osobowy; działanie moralnie słuszne polega na 
przedkładaniu w. wyŜszej nad niŜszą; osoba to „wartość wszystkich wartości". 
Wysuwa się m.in. następujące kryteria umoŜliwiające odróŜnianie w. wyŜszej od 
w. niŜszej: długość trwania, głębia (intensywność) satysfakcji z przeŜywania w., 
względna niezaleŜność (w. niŜsza istnieje po to, by umoŜliwi ć realizację w. 
wyŜszej; w. wyŜsza istnieje niejako sama dla siebie), niewyczerpywalność (w. 
wyŜsza moŜe być dostępna dla wielu osób; nie da się jej rozdzielić czy 
roztrwonić), oderwanie od zmysłów i materialnej podstawy (stąd „odwrotność 
mocy i w.": w. wyŜsza ma słabszy fundament materialny). Oprócz problematyki 
sposobu istnienia wartości (i antywartości) oraz ich typów i związków między 
nimi (ich hierarchii) dyskutuje się zagadnienie sposobu ich poznawania 
(doświadczenie zmysłowe, intuicja inna niŜ zmysłowa lub nie tylko zmysłowa, 
poznanie dyskursywne, np. rozumowanie praktyczne, ujęcie za pomocą 
czynników pozapoznawczych, np. emocji lub woli). 2) W logice formalnej 
termin: w. (wraz z odpowiednimi określeniami) przyjmuje specjalne (techniczne) 
znaczenia; np.: w. logiczna (prawdziwość lub fałszywość wyraŜeń zdaniowych, 
ewentualnie - w logikach wielowartościowych - jeszcze inne wartości logiczne), 
w. funkcji (element przeciwdziedziny relacji szczególnego typu, element zbioru 
przedmiotów, do których inne przedmioty pozostają w tej relacji), w. zmiennej 
(w uproszczeniu: np. desygnat nazwy, która podstawiona za zmienną nazwową w 
formie/funkcji zdaniowej, tworzy zdanie, w szczególności zdanie prawdziwe). 

warunek - stan rzeczy (zjawisko, przedmiot, układ przedmiotów itp.) 
pociągający za sobą lub umoŜliwiający wystąpienie innego stanu rzeczy. 
OdróŜnia się: w. wystarczający lub dostateczny (zjawisko A jest w. w. dla 
zjawiska B, gdy prawdziwe jest zdanie „jeśli 
A, to fi"), w. konieczny lub niezbędny lub sine qua non (A jest w. k. dla B, gdy 
„jeśli 
B, to A", czyli „jeśli nie A, to nie B"), w. wystarczający i konieczny („A wtedy i 
tylko 
wtedy, gdy B''), w. sprzyjający (A jest w. s. dla B, jeśli zajście A zwiększa 
prawdo 
podobieństwo zajścia B). 

wątpienie - akt lub stan przypoznawczy, polegający na wstrzymaniu się od 
przyjęcia (za wiarygodny) rezultatu jakiegoś poznania; często: wstrzymanie się 
od (lub osłabienie) asercji sądowej. W. moŜe mieć powody pozapoznawcze (np. 
akt woli, zaburzenia psychiczne) lub poznawcze (w. uzasadnione). W tym 
drugim przypadku racją w. bywa najczęściej poznanie ukazujące (co najmniej) 
moŜliwość niewiarygodności poznania, w które się wątpi. Z róŜnymi postaciami 
w. wiąŜą się róŜne odmiany sceptycyzmu. W. metodyczne - metoda polegająca 
na próbie wątpienia w poszczególne twierdzenia celem ustalenia ich wartości 
epistemicznej (czy są niepowątpiewalne czy nie). W. całkowite (generalne, 
powszechne) - przekonanie o zawodności wszelkiego ludzkiego poznania; brak 
zaufania do ludzkich władz poznawczych. Odparcie w. c. (np. przez wykazanie, 
Ŝe prowadzi do sprzeczności) jest warunkiem uprawiania teorii poznania (a nawet 
jakiejkolwiek nauki). 

wczucie - według niektórych psychologów i fenomenologów: sposób poznawania 
cudzych przeŜyć lub stanów psychicznych. W róŜnych koncepcjach w. to m.in.: 
wprojekto-wywanie, „wkładanie" własnych przeŜyć w inne ciała (wczuwanie), 
współprzeŜywanie z drugim jego przeŜyć (współczucie), bezpośredni wgląd w 
przeŜycia drugiego (wyczucie). 
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weryfikacja - 1) wykazywanie prawdziwości zdania lub zbioru zdań; procedura 
rozstrzygająca, czy dane zdania są prawdziwe; w naukach empirycznych w. 
polega najczęściej na porównywaniu treści tych zdań lub ich konsekwencji 
(będących np. zdaniami obserwacyjnymi) z danymi doświadczenia; 2) 
sprawdzanie, rozumowanie redukcyjne progresywne (redukcja progresywna). 

wgląd - poznawcze dotarcie do czegoś i jego (rozumiejące) uchwycenie, ujęcie; 
ogląd rozumiejący. Fenomenologowie mówią o w. w istotę, odnoszącym się do 
istoty czegoś lub zawartości idei. 

wiara - 1) przekonanie (ang. belief), zwłaszcza silne przekonanie (ze 
wzmocnionym stopniem asercji); 2) uznanie jakiegoś twierdzenia pod wpływem 
aktu woli (decyzji), jakiegoś innego przeŜycia pozapoznawczego lub zaufania do 
głosiciela tego twierdzenia (traktowanego jako świadek lub autorytet); według 
teologii chrześcijańskiej w przypadku w. religijnej w grę wchodzi czynnik 
nadprzyrodzony (Łaska); 3) doktryna religijna (łac. credo) lub jej akceptacja, lub 
nabyta w sposób przyrodzony czy nadprzyrodzony umiejętność tej akceptacji 
(cnota w.); 4) postawa Ŝyciowa związana np. z w. (3) (przyjętą dzięki w. (2)); 
zaufanie do jej (w. (3)) głosiciela lub tego, o którym ona mówi (np. ufność 
pokładana w Bogu). (l)-(3) to „w. Ŝe" lub „w. w coś (kogoś)"; (4) to „w. komuś", 
zaufanie, wierność. 

wieczność - według Boecjusza: doskonałe i całe naraz posiadanie bezkresnego 
Ŝycia. Tomasz z Akwinu wskazał na dwa momenty zawarte w tym określeniu: 
brak początku i końca czasowego oraz brak jakiegokolwiek następstwa (zmiany). 
W średniowieczu od w. (aeternitas), przysługującej wyłącznie Bogu, odróŜniano 
wiekuistość (aevum), przysługującą aniołom, duszom w oderwaniu od ciała oraz 
- w związku ze staroŜytną i ówczesną kosmologią - ciałom niebieskim (początek, 
a brak końca; zmiany wyłącznie w porządku umysłowym lub doskonale 
regularne). 

wiedza - rezultat czynności poznawczych lub posiadanie tego rezultatu. 
Filozofowie analityczni (za m.in. B. Russellem) odróŜniają „w. przez znajomość" 
(posiadanie przedstawienia czegoś powstałego przez bezpośredni kontakt 
poznawczy z tym czymś), „w. jak" (umiejętność czynienia czegoś) oraz „w. Ŝe" 
(w. propozycjonalną, sądową, przekonaniową). Tę ostatnią (w nawiązaniu do 
Platona) zdefiniowali jako uzasadnione prawdziwe przekonanie. Po krytyce E. 
Gettiera wielu uznaje, Ŝe definicja ta nie podaje wystarczającego warunku bycia 
w.; szuka się więc jej dopełnienia. 

wirtualny - 1) związany z władzą podmiotu, ze zdolnością do działania, do 
brania udziału w (spełniania) jakiejś czynności; 2) element potencjalny bytu 
bliski aktualizacji, w przeciwstawieniu do elementu czysto potencjalnego (z 
jednej strony) i elementu aktualnego (z drugiej). Termin: w. jest uŜywany takŜe w 
kosmologii dla scharakteryzowania stanu składnika związku chemicznego (np. 
atomów wodoru i tlenu w cząsteczce wody). 

witalizm - doktryna z pogranicza metafizyki, filozofii przyrody i metodologii 
nauk przyrodniczych, głosząca, Ŝe zjawiska przyrody oŜywionej (organicznej) nie 
dadzą się wyjaśnić za pomocą praw fizyko-chemicznych. Według w. swoistość 
tego, co Ŝywe, pochodzi od działających w nim czynników witalnych (siły 
Ŝyciowej, duszy, entelechii itp.) lub szczególnej (np. dynamicznej, procesualnej 
czy celowościowej) struktury (bytowej) organizmu. Składnikiem w. jest często 
twierdzenie o pierwotności lub wyŜszości Ŝycia 
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nad innymi sferami bytu oraz o prymacie wartości witalnych nad pozostałymi 
(takŜe moralnymi). 

władza - l) wrodzona zdolność; występująca w człowieku realna moŜność 
czynna do poznawania lub działania; np. władza widzenia aktualizuje się w 
czynności patrzenia, dokonywanej za pomocą organów wzrokowych; 2) 
sprawowanie nad czymś lub kimś nadzoru; zarządzanie, kierowanie; niekiedy: 
moc, potęga. 

własność - 1) w sensie węŜszym: cecha (nieistotna), przypadłość; 2) w sensie 
szerszym: kaŜde określenie przysługujące przedmiotowi, zawarte w obrębie jego 
bytu. 

właściwość - własność przedmiotu nieodłącznie z nim związana, cecha istotna 
konse-kutywna przedmiotu, cecha przedmiotu, która zawsze (o ile on istnieje) mu 
przysługuje. 

wnioskowanie - 1) rozumowanie; (np.) według L. Borkowskiego: proces 
myślowy uznawania pewnego zdania (wniosku) na podstawie innych zdań 
(przesłanek) ze względu na zachodzący między przesłankami a wnioskiem 
związek (uprawniający do dokonania takiego uznania); niekiedy: sam układ 
wyraŜeń złoŜony z przesłanek i wniosku; 2) rozumowanie dedukcyjne, 
polegające na uznaniu (za prawdziwe) jakiegoś zdania (następstwa) na podstawie 
innego, danego i juŜ uznanego zdania (racji) ze względu na zachodzący między 
racją a następstwem związek wynikania logicznego (dedukcja progresywna). 

wola - umysłowa (niezmysłowa) władza poŜądawcza (pragnieniowa, dąŜeniowa), 
ujawniająca się w aktach chcenia, decydowania (wyboru) i działania, których 
właściwym sprawcą jest „ja" spełniające te akty. Tradycyjnie uznawano w. (jako 
podstawę wolności człowieka) i rozum/intelekt (jako warunek funkcjonowania 
w.) za istotne przejawy bytu osobowego. Według tego ujęcia wolność człowieka 
polega m.in. na tym, Ŝe ostatecznym czynnikiem wyznaczającym jego 
postępowanie moŜe być (mimo występowania czynników pozawolitywnych) w. 
wybierająca któreś z przedstawianych jej (za pomocą władz poznawczych) 
osiągalnych dóbr (wartości, moŜliwości); właściwe funkcjonowanie w. wymaga 
(co najmniej) trzech cnót: (szeroko pojętej) roztropności (umiejętności 
rozpoznawania i oceniania dóbr oraz doboru środków do nich wiodących), 
umiarkowania (umiejętności wyboru odpowiedniego dobra) i męstwa 
(umiejętności konsekwentnego dąŜenia do wybranego dobra); brak tych cnót 
osłabia rolę w., a wzmacnia wagę czynników pozawolitywnych w określaniu 
(wyznaczaniu) postępowania. Tradycyjne ujęcie zakwestionowali np. 
„mistrzowie podejrzeń" (m.in. K. Marks, Z. Freud), wskazując na rozmaite 
czynniki pozawolitywne (kulturowe, społeczne, ekonomiczne, psychiczne, 
popędowe itd.), które (według nich) w kaŜdej sytuacji stanowią właściwy i 
ostateczny powód ludzkiego zachowania; autonomiczna aktywność w. byłaby 
więc pozorna (nawet gdyby spełnione były wszystkie tradycyjnie opisywane 
warunki funkcjonowania w.). 

woluntaryzm - 1) doktryna metafizyczna uznająca wolę za osnowę (podstawę) 
rzeczywistości; 2) stanowisko uznające prymat woli nad intelektem (np. akt woli 
poprzedza akt poznania; normy moralne są rezultatem decyzji Boga). 
Woluntarystyczna (wolicjonalna) koncepcja sądu - koncepcja sądu 
sprowadzająca moment asercji sądowej do decyzji (podmiotu) akceptującej lub 
odrzucającej dane połączenie przedstawień. 

wraŜenia - 1) daty (treści) wraŜeniowe (obce, naoczne); czucia; treści doznawane; 
niesamodzielne składniki przeŜycia (pewnego typu), zwłaszcza 
spostrzeŜeniowego. W. to wedle róŜnych koncepcji: to, co oddziałuje na organ 
zmysłowy, samo to oddziaływanie 
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lub jego rezultat; swoiste przeŜycia psychiczne (np. dotykowe, wzrokowe itd.); 
elementy spostrzeŜenia zmysłowego ujęte (ustrukturowane, uformowane) w 
spostrzeŜeniu w pewną całość (postać); to, co doznawane lub przeŜywane, a nie 
spostrzegane. 2) Jakości zmysłowe. 

Wszechświat - świat materialny, przyroda, kosmos. Termin: W. jest terminem 
uŜywanym przede wszystkim w naukach przyrodniczych; w kosmologii W. to 
teoretycznie skonstruowany obiekt - całość czasoprzestrzeni z zawartą w niej 
energią i materią, zorganizowaną w galaktyki; w astronomii W. to obserwowalny 
fragment W. w sensie kosmologicznym. W filozofii częściej uŜywa się terminu: 
świat. Istnieją liczne modele W. (w sensie kosmologicznym), dzielone m.in. na: 
statyczny i dynamiczne (m.in. ekspandujące - W. rozszerzający się; oscylujące - 
W. pulsujący, z cyklicznie powtarzającymi się fazami rozszerzania się i 
kurczenia); niektórzy proponują hipotezę wielu Wszechświatów. Obecnie 
najpowszechniej przyjmowanym jest tzw. model standardowy, według którego W. 
ekspanduje i ewoluuje od tzw. początkowej osobliwości (Wielkiego Wybuchu). 
„Wiek" tak pojętego W. określa się na 15-20 miliardów lat. Istnieją próby usunięcia 
początkowej osobliwości, np. w tzw. modelu Hartlego-Hawkinga W. istnieje 
wiecznie (w sposób pozaczasowy). Sprawa czasowej i przestrzennej 
nieskończoności lub skończoności W. nie jest w kosmologii przesądzona (w 
filozofii obie moŜliwości dopuszczał juŜ Tomasz z Akwinu); wikła się ona w 
szereg skomplikowanych problemów i załoŜeń teoretycznych (w tym 
metodologicznych i filozoficznych). Z punktu widzenia metafizyki tomistycznej 
sprawa ta jest wtórna względem bardziej fundamentalnego problemu, jakim jest 
przygodność W. (to, Ŝe mógłby nie istnieć): przygodny W. (nawet nieskończony w 
jakimkolwiek sensie) moŜe istnieć tylko jako stwarzany przez byt absolutny. 

wygląd - 1) potocznie: to, co w spostrzeŜeniu zmysłowym przedmiotu się 
uwidacznia, udobitnia, eksponuje (wyeksponowany układ jakości zmysłowych) lub 
sposób dostępności poznawczej przedmiotu, zmieniający się w zaleŜności od 
okoliczności poznania (np. odległości lub oświetlenia); 2) według 
fenomenologów: doznawany w trakcie spostrzeŜenia zmysłowego sposób, w jaki 
przejawiają się (pokazują, ukazują) cechy samego przedmiotu poznawanego; 
ciągle wymieniające się (a uświadamiane dopiero w refleksji) wyglądy 
przyporządkowane do danego spostrzeŜenia i jego przedmiotu stanowią mnogość, 
której podłoŜem jest strumień nieustannie odczuwanych zespołów dat 
wraŜeniowych i w której powtarzają się pewne stałe momenty (schemat w., w. 
uschematyzowany). W. pełni w spostrzeŜeniu przedmiotu rolę pośrednika 
(znaku) przezroczystego. 

wyjaśnianie - 1) (pojęte jako akt lub jego rezultat) tłumaczenie, objaśnianie, 
czynienie czegoś zrozumiałym dla kogoś, np. poprzez pojęciowe określenie tego 
czegoś, jego (myślowe) uporządkowanie, systematyzację, zaklasyfikowanie, 
ocenienie (w. aksjologiczne), podanie prawa lub prawidłowości, której podlega 
(w. nomologiczne), warunku (w. kondycjonalne), racji bycia (w. metafizyczne), 
przyczyny (w. kauzalne/przyczynowe), celu (w. teleologiczne), stanu 
początkowego czy poprzedzającego (w. genetyczne, w. ewolucyjne), stanu 
końcowego (w. finistyczne), funkcji czy relacji (w. funkcjonalne), roli w pewnej 
całości czy strukturze (w. holistyczne, w. strukturalne), elementów składowych 
(w. indywidualistyczne), prawdopodobieństwa wystąpienia (w. statystyczne), 
przydatności czy znaczenia (sensu lub doniosłości) dla kogoś (w. pragmatyczne), 
motywu (w. humanistyczne) itd; niekiedy przez „w." rozumie się tylko w. 
kauzalne (typu przyro-doznawczego) i przeciwstawia się je rozumieniu czy 
interpretacji humanistycznej (w. humanistycznemu); 2) w ujęciu T. 
CzeŜowskiego: rozumowanie redukcyjne regresywne (redukcja regresywna); J. 
Łukasiewicz uŜywał zamiast „w." terminu: tłumaczenie. 
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wynikanie - związek zachodzący między zdaniami (lub wyraŜeniami 
zdaniowymi), będący wyróŜnioną podstawą uznania jednego zdania na podstawie 
innych (zdań). RozróŜnia się m.in.: w. inferencyjne (dane zdanie wynika 
inferencyjnie z innych, gdy moŜna je z nich uzyskać, stosując do nich przyjęte 
reguły), w. implikacyjne (dane zdanie wynika implikacyjnie z drugiego, gdy 
łączy je funktor implikacji, „jeŜeli... to...", tworząc prawdziwe złoŜone zdanie 
implikacyjne, czyli takie, Ŝe nie moŜe być tak, iŜ pierwsze jego zdanie składowe 
jest prawdziwe, a drugie fałszywe), w. logiczne (zdanie implikacyjne jest 
podstawieniem jakiegoś prawa logiki); wszystkie te określenia stosują się 
zarówno do zdań, jak i form zdaniowych. Niektórzy (nieściśle) uŜywają terminu: 
w. w szerokim znaczeniu, tak Ŝe oznacza on np.: związek zachodzący między 
przesłankami a wnioskiem jakiegokolwiek wnioskowania, samo wnioskowanie, 
pewne relacje między wyraŜeniami innymi niŜ zdaniowe (głównie nazwami), a 
nawet relacje między stanami rzeczy (np. zawieranie, pociąganie, wywoływanie 
skutków czy konsekwencji). 

wyobraŜenie - przedstawienie (jako czynność lub jej wytwór) naoczne 
(oglądowe) czegoś. Niektórzy traktują w. jako konieczny składnik spostrzeŜenia 
(w. spostrzegawcze). OdróŜnia się m.in. w. odtwórcze (np. obraz pamięciowy 
występujący w przypomnieniu) i w. (wy)twórcze (np. wytwór fantazji). 

wyobraźnia - władza wyobraŜania, tworzenia wyobraŜeń (zwłaszcza 
(wy)twórczych). To, co wyobraŜone (poprzez wyobraŜenie utworzone dzięki w.), 
istnieje czysto intencjonalnie (tak długo, jak akt w., chyba Ŝe zostanie utrwalone, 
np. w dziele sztuki) i jest dostępne bezpośredniemu poznaniu. 

wyraz - 1) wyraŜenie proste (tzn. takie, którego składnikiem nie jest inne 
wyraŜenie); 2) czynnik coś wyraŜający (niekoniecznie językowy, np. 
odpowiednia mina jako w. radości lub smutku); 3) w R. Ingardena koncepcji 
poznawania cudzych stanów psychicznych: fenomen psychiczny czy fenomen 
wyrazowy (np. malowanie się radości czy smutku na cudzej twarzy) w 
odróŜnieniu od czynnika wyraŜającego (odpowiednia mina, np. uśmiech), na 
którego podłoŜu ten fenomen występuje i uobecnia czyjś stan psychiczny (np. 
radość). 

wyraŜenie - dowolny, mający jakiś sens, składnik języka; jakikolwiek napis lub 
układ dźwięków wzięty w swej jednostkowości lub typie kształtu czy brzmienia; 
w gramatyce: samodzielnie znaczące połączenie wyrazowe o charakterze 
imiennym (jego ośrodkiem jest rzeczownik, przymiotnik itp.). Za w. poprawne 
danego języka uznaje się bądź (syntak-tycznie) w. mieszczące się w słowniku 
tego języka (w. proste lub złoŜone, czyli utworzone z prostych wedle 
obowiązujących reguł składni), bądź (semantycznie) w. samodzielnie (w. 
kategorematyczne, np. nazwa) lub niesamodzielnie (w. synkategorematycz-ne, 
np. funktor, przykładowo: spójnik) znaczące. Niektórzy uŜywają terminu: w. dla 
podkreślenia pragmatycznej funkcji wyraŜania: w. wyraŜa, czyli ujawnia 
zachodzenie (lub nadaje się do ujawniania) jakiegoś przeŜycia (stanu, czynności) 
podmiotu, który wypowiada to w.; moŜna teŜ mówić o wyraŜaniu 
pozajęzykowym (funkcji wyraŜania), np. mina wyraŜa radość czy smutek. 

zakres (nazwy) - zbiór wszystkich przedmiotów, o których moŜna zgodnie z 
prawdą orzec daną nazwę (przy określonym jej znaczeniu, w pewnym języku); 
denotacja w sensie węŜszym. 
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zaleŜność - według R. Ingardena: moment bytowy polegający na tym, Ŝe jakiś 
przedmiot bytowo samodzielny wymaga do swego pozostawania w bycie 
istnienia jakiegoś innego, bytowo samodzielnego przedmiotu. Przeciwieństwem 
z. jest niezaleŜność bytowa. 

zasada - początek, źródło, powód, racja, podstawa, istota, natura; prawo, 
prawidłowość, reguła, norma. Pierwsze zasady - podstawowe prawa bytu lub 
myślenia; formułowane na terenie metafizyki (ontologii) lub logiki (w tym 
metalogiki) twierdzenia, które są w stosunku do pozostałych twierdzeń tych 
dziedzin najbardziej oczywiste, niedowodliwe (lub dowodzone w szczególny 
sposób, np. nie wprost) i stanowią racje (jako załoŜenia, przesłanki, reguły lub 
schematy odpowiednich wnioskowań, bądź teŜ ich podstawienia) pozostałych 
twierdzeń. W metafizyce tomistycznej twierdzenia te eksplikują pojęcie bytu jako 
bytu i inne pojęcia transcendentalne (dotyczą kaŜdego bytu i ustalają konieczne 
warunki bycia bytem); niekiedy mają swe odpowiedniki (lub są ich podstawami 
czy teŜ podstawieniami) w prawach (logicznych) rachunku zdań. W logice 
formalnej p. z. są szczególnie doniosłymi (formalnie, epistemologicznie czy 
ontologicznie) regułami lub tezami (w niektórych systemach: aksjomatami) 
logicznymi (są prawdziwe przy jakichkolwiek ich podstawieniach; dotyczą 
stosunków między dowolnymi przedmiotami spełniającymi określone warunki 
formalne). Dyskutuje się kwestię ilości, treści i charakteru p. z. Do najczęściej 
wymienianych p. z. wspólnych teorii bytu i (meta)logice naleŜą m.in.: zasada 
toŜsamości, niesprzeczności, wyłączonego środka (determinacji, dwuwartoś-
ciowości), racji dostatecznej. Zasada wszystkich zasad - sformułowana przez E. 
Hus-serla podstawowa zasada epistemologiczna i reguła postępowania 
badawczego, uznająca za prawomocne jedynie takie poznanie, które 
(bezpośrednio lub przynajmniej pośrednio) odwołuje się do naocznego 
doświadczenia, ujmującego tylko to, co się w nim źródłowo przedstawia, i tak (w 
taki sposób oraz w takim zakresie), jak się przedstawia. 

zbiór - 1) w sensie dystrybutywnym: zespół (kolekcja, wielość, mnogość) 
przedmiotów, które posiadają wspólnie i wyłącznie daną własność (np. z. ptaków 
to zespół przedmiotów, które odznaczają się własnością bycia ptakiem). Z. jest 
przedmiotem abstrakcyjnym: jest pewną jednością przedmiotów, połączonych 
myślowo - dzięki abstrakcji - w jedność; te przedmioty to jego elementy. Gdy 
połączenie to nie jest sztuczne i ma podstawę w istotnych własnościach realnych 
przedmiotów (zwłaszcza organizmów), z. jest gatunkiem lub rodzajem (bądź 
szerzej: dziedziną, kategorią). Teoria mnogości to formalna teoria (tak pojętego) 
z. 2) W sensie kolektywnym: całość złoŜona z przedmiotów traktowanych jako 
jej części (np. mur); inne nazwy: agregat, kompleks, konglomerat, przedmiot 
pochodnie indywidualny, (w pewnym sensie) przedmiot wyŜszego rzędu. 
Mereologia (opracowana przez S. Leśniewskiego) to formalna teoria (tak 
pojętego) z., zajmują się nim teŜ niektóre działy ontologii formalnej (np. R.. 
Ingardena). 

zdanie - 1) w aspekcie syntaktycznym: wyraŜenie o strukturze ustalonej przez 
reguły składni danego języka, zawierające co najmniej orzeczenie 
(werbalne/czasownikowe, imienne lub modalne); 2) w aspekcie semantycznym: 
wyraŜenie, któremu moŜna przypisać wartość logiczną (prawdziwość lub 
fałszywość). Znaczeniem z. jest sąd w sensie logicznym, a jego pozajęzykowym 
odpowiednikiem - stan rzeczy; 3) w aspekcie pragmatycznym: wyraŜenie, które 
jest wyrazem jakiejś myśli (wyraŜa ją); rezultat czynności stwierdzania i 
wypowiadania. PowyŜsza charakterystyka dotyczy z. w sensie logicznym; nie 
wszystkie zdania w sensie gramatycznym (oprócz zdań oznajmujących) ją 
spełniają (zwłaszcza punkt (2)). Logicy do kategorii składniowej wyraŜeń 
zdaniowych zaliczają zdania i formy zdaniowe. 
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zdarzenie - według R. Ingardena: czasowo określony przedmiot indywidualny, 
bytowo niesamodzielny, zachodzący aktualnie tylko w jednej chwili (pozbawiony 
trwania); z. stanowi „zajście, a dokładniej: wkroczenie w byt, pewnego stanu 
rzeczy lub pewnej sytuacji przedmiotowej". Z. rozpoczyna (lub kończy) istnienie 
czegoś lub rozgrywanie się jakiegoś procesu. Znajdują się (np. w filozofii 
procesu) jeszcze inne koncepcje z. Proce-sualiści i ewentyści (nierzadko w 
nawiązaniu do fizyki współczesnej, jak np. u Z. Augus-tynka) - wbrew 
substancjalistycznemu nurtowi tradycyjnej metafizyki - traktują z. jako naczelną 
kategorię rzeczywistości: substancje i wszystkie inne odmiany przedmiotów 
sprowadzają do zdarzeń lub ich zbiorów. Niektórzy termin: z. uŜywają zamiennie 
z: zjawisko, fakt, stan rzeczy (zwłaszcza dynamicznie pojęty), przebieg, proces. 

zjawisko —> fenomen (głównie) (2). 

zło - w arystotelesowsko-tomistycznej teorii bytu: brak dobra. Istnieje (według 
tego ujęcia) np. z. fizyczne (niekiedy inaczej: naturalne) i z. moralne (jako brak 
odpowiedniego dobra fizycznego lub dobra moralnego), natomiast nie ma z. 
metafizycznego (tak, jak nie ma niebytu). Problematykę z. podejmuje teodycea. 
W neoplatońskiej tradycji filozoficznej z. traktowano jako coś istniejącego i 
pozytywnie określonego, np. z. jako podstawa lub przejaw wielości, podzielności 
czy skończoności bytu. Według manicheizmu dobro i z. to dwa odwieczne 
antagonistyczne absoluty. 

złudzenie - błąd poznawczy doświadczenia, polegający na ujęciu przedmiotu, 
którego nie ma, jako istniejącego (halucynacja; np. pijany człowiek widzi białe 
myszki, których nie ma) lub ujęciu go takim, jaki nie jest (iluzja, deluzja; np. 
przechodzień w nocy myli krzew z psem). 

zmiana - zmienianie się czegoś lub zmienienie się (zajście, dokonanie się z.) 
czegoś. W tradycji arystotelesowskiej określa się z. (opisowo) jako przechodzenie 
(przejście) z jednego stanu do drugiego (przeciwstawnego) lub (teoretycznie) 
jako przechodzenie (przejście) z moŜności do aktu (aktualizowanie się czy 
aktualizację jakiejś moŜności) oraz odróŜnia się: 1) z. (przemianę) 
substancjalną, polegającą na znikaniu (zaniknięciu) pewnej substancji i 
powstawaniu (powstaniu) na jej miejsce nowej lub nowych substancji; 2) z. 
przypadłościową (ruch), polegającą na powstawaniu (powstaniu) lub znikaniu 
(zniknięciu) jakiejś przypadłości; z. p. dzieli się na: ilościową (np. 
wzrastanie/wzrost lub zmniejszanie się czy ubytek), jakościową (utrata jednej 
jakości, a uzyskanie innej) oraz lokalną (przechodzenie/przejście z jednego 
miejsca na inne; ruch w sensie właściwym). W teoriach ewolucjonistycznych 
(zwłaszcza w biologii) mówi się o zmianach zachodzących nie tylko w 
indywiduach (i ich własnościach), lecz takŜe w gatunkach (do których te 
indywidua naleŜą). Trudno nazwać z. stworzenie bytu z niczego lub całkowite 
jego unicestwienie. Na ogół uwaŜa się zmienność za charakterystyczną cechę 
tego, co realnie i niekoniecznie istniejące. Z. (jako zmienianie się) jest procesem, 
w którym wyróŜnić moŜna co najmniej dwie fazy: faza pierwsza ma się do 
ostatniej (pod pewnym względem) tak, jak niebyt do niebytu. Do klasycznych 
teorii z. zaliczyć moŜna (oprócz teorii Arystotelesa, zbudowanej w ramach teorii 
aktu i moŜności) m.in. teorię G. W. F. Hegla (z. -rozwój jako zasada, niezgodna z 
prawem niesprzeczności, rzeczywistości-ducha) i H. Bergsona (z. jako ciągłość 
twórczego trwania i rozwoju, zwłaszcza Ŝycia). 

zmienna - 1) wyraŜenie odpowiedniej kategorii składniowej, za które moŜna (w 
formie zdaniowej/nazwowej) podstawić inne wyraŜenie tej samej kategorii (np. 
stałą pozalogicz-ną) lub które moŜna związać za pomocą odpowiedniego 
operatora (tworząc jakieś zda- 
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nie/nazwę); np. za z. zdaniową moŜna podstawić dowolne wyraŜenie zdaniowe 
(np. dowolne zdanie); odpowiednikami zmiennych nazwowych są w języku 
potocznym zaimki rzeczowne; 2) w ontologii R. Ingardena: składnik zawartości 
idei, który moŜe przybierać róŜne odmiany lub konkretyzacje, np. jakaś barwa 
moŜe być barwą Ŝółtą, zieloną, niebieską itd. 

zmysł - 1) cielesny organ władzy poznawczej czy poŜądawczej lub władza 
poznania, aktualizowana w istotnym związku z działaniem tego organu. 
Tradycyjnie (za Arystotelesem) odróŜniano sferę zmysłową od umysłowej (nie 
związaną istotnie z działaniem organów cielesnych); wyróŜniano poznawcze 
zmysły zewnętrzne (odbierające wraŜenia od przedmiotów cielesnych; jest ich 
co najmniej pięć: dotyk, wzrok, słuch, węch, smak) i zmysły wewnętrzne 
(wiąŜące, przetwarzające, oceniające i utrwalające wraŜenia, aby za ich pomocą 
całościowo uchwycić poznawany przedmiot); niektórzy mówią o jeszcze innych 
odmianach zmysłów, np. o z. równowagi. Zmysłowość to - wedle I. Kanta -układ 
zmysłowych władz poznawczych, zdolność odbierania wraŜeń (receptywność) za 
pomocą apriorycznych form czasu i przestrzeni, warunek poznania naocznego. 2) 
Władza jakiegokolwiek bezpośredniego poznawania, wartościowania lub 
odczuwania, takŜe jej domniemany organ (nawet „duchowy"); wraŜliwość na coś. 
Na przykład: z. moralny, z. religijny, z. estetyczny (piękna). 

znaczenie (językowe) - sposób rozumienia lub uŜycia, przysługujący danemu 
wyraŜeniu w określonym języku lub treść intencjonalna przypisywana danemu 
językowemu tworowi; według niektórych z. stanowi (zaleŜnie od koncepcji z.) 
odpowiadające wyraŜeniu językowemu (związane z nim): zjawisko psychiczne, 
układ czynności (zachowanie, uŜycie), struktura językowa, zespół cech pewnych 
przedmiotów realnych, przedmiot czysto intencjonalny lub przedmiot idealny itp. 
MoŜna (m.in. za K. Ajdukiewiczem) określać z. za pomocą definicji przez 
abstrakcję: dwa wyraŜenia mają identyczne znaczenia wtedy i tylko wtedy, gdy 
myśli, za pomocą których rozumie się te wyraŜenia, zgadzają się pod względem 
odniesienia do (tego samego) przedmiotu, kryterium rozpoznania przedmiotu 
(tzn. treści), sposobu odniesienia do przedmiotu i (ewentualnie) towarzyszącego 
mu zabarwienia emocjonalnego. Ze względu na z. wyróŜnia się kategorematy 
(wyraŜenia samodzielne znaczeniowo) i synkategorematy (wyraŜenia 
niesamodzielne znaczeniowo); pierwsze to zdania i nazwy, drugie to funktory 
(np. spójniki) i operatory (np. kwantyfi-katory: „dla kaŜdego...", „dla 
pewnego..."). Problem ontycznego statusu (np. istoty i sposobu istnienia) z. 
naleŜy do jednych z najtrudniejszych i Ŝywo dyskutowanych zagadnień z 
pogranicza semiotyki, filozofii języka, ontologii i teorii poznania. We współczes-
nej filozofii analitycznej problematyka z. wiąŜe się ze sporem między 
semantycznym realizmem a semantycznym antyrealizmem; według realistów 
z. zdania jest wyznaczone przez warunki jego prawdziwości, a według 
antyrealistów - przez sposób jego uzasadnienia (rozpoznawalne warunki jego 
uprawomocnionej stwierdzalności). Od semantycznego antyrealizmu naleŜy 
odróŜnić, głoszoną przez neopozytywistów, silniejszą tezę: z. zdania jest metodą 
jego (empirycznego) sprawdzenia, weryfikacji (tzw. weryfikacjonistyczna 
koncepcja z.). Ze względu na liczne zarzuty (m.in. nieweryfikowalność samej tej 
tezy, konieczność negacji sensowności ogromnej liczby (uznawanych w nauce) 
zdań w wyniku jej zastosowania, trudności (wąskiego) pojęcia empirycznej 
weryfikowalności, niemoŜliwość weryfikacji zdania bez znajomości jego z.) 
koncepcja ta musiała zostać odrzucona lub zmodyfikowana. 

znak - to, co (będąc samo w sobie jakimś przedmiotem) odsyła (odnosi) do 
czegoś od siebie róŜnego (do innego przedmiotu); to, za pomocą (przez, dzięki, 
za pośrednictwem) 
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czego jest poznawalne coś innego (róŜnego od z.). Termin: z. jest 
odpowiednikiem któregoś z następujących słów greckich: sema, semeion, 
semainon. Według Ch. S. Peir-ce'a z. „jest to coś, co komuś zastępuje coś innego 
pod pewnym względem lub w pewnej roli. [...] Z. wyłącznie reprezentuje 
przedmiot i o nim mówi"; tak pojęty z. jest elementem większej całości 
(semiozy), na którą składają się oprócz niego jego znaczenie (inter-pretant) i 
przedmiot (oznaczany). Na ogół odróŜnia się w z. samo jego znaczenie (sens) od 
nosiciela znaczenia (materialnego przedmiotu czy jego typowej postaci). 
Dyskutuje się ontologiczny status i strukturę z. (np. czy z. jest rzeczą, jej cechą - 
funkcją, uŜyciem, czy teŜ zdarzeniem lub relacją). J. Pelc proponuje tu formułę: 
„Interpretator / posłuŜył się w czasie C bytem B, jako znakiem Z bytu 52"; 
formuła ta bywa modyfikowana i uzupełniana (np. w zdarzeniowej koncepcji z. 
L. Koja: „w czasie / dla osoby v zdarzenie p jest znakiem zdarzenia q, gdy v ma 
cel r i zachodzą okoliczności s"). Tradycyjny podział znaków na instrumentalne 
(które pełnią funkcję z., o ile same są przedmiotem poznania; medium quod, 
pośrednik nieprzezroczysty) i formalne (które do pełnienia swej funkcji z. nie 
wymagają uprzedniego ich poznania, które są „przezroczyste"; medium quo, 
pośrednik przezroczysty) bywa zastępowany np. następującą typologią: znaki 
naturalne, będące skutkiem lub wyrazem (działania) oznaczanego przedmiotu 
(oznaki, symptomy), i znaki właściwe (znaki ikoniczne, obrazy i znaki 
konwencjonalne, umowne). Język jest szczególnym (skodyfikowanym) 
systemem znaków konwencjonalnych. Rozmaite odmiany i funkcje znaków bada 
semiotyka (semiologia), a takŜe (w węŜszym zakresie) pewne działy 
językoznawstwa. 

Ŝycie - 1) istotna właściwość lub sposób istnienia bytu oŜywionego 
(organicznego, Ŝywego). ś. moŜna określić bądź przez podanie np. swoistego 
składu chemicznego tego, co Ŝywe (podejście niektórych nauk szczegółowych), 
bądź przez opis jego typowego wyglądu i zachowania (fenomenologia 
biologiczna i filozoficzna), bądź przez ustalenie jego istotnej struktury i władz 
(filozofia przyrody). Tradycyjnie charakteryzowano byt Ŝywy jako (występujący 
w licznych odmianach; gatunki - rodzaje) indywidualny samodzielny ośrodek 
działania, zdolny do rozwoju, ruchu wsobnego (wzrostu lub przemieszczania się), 
reakcji na otoczenie (wraŜliwości, odczuwania, poznawania), wymiany materii z 
otoczeniem (odŜywiania) i reprodukcji (rozmnaŜania); jego bytową zasadą jest 
dusza. OdróŜniano Ŝ. wegetatywne (roślinne), zmysłowe (zwierzęce) i 
umysłowe (duchowe, swoiście ludzkie). 2) Przenośnie: proces, bieg (wydarzeń), 
rozwój, dzianie się. 
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Filozofia. Podstawowe pytania   Pod red. E. Martensa, H. Schnadelbacha, Warszawa 
1995. 

Obszerna ksiąŜka jest (niekompletnym) tłumaczeniem pracy zbiorowej autorów niemieckich; redakto-
rzy (i inni) wywodzą się ze środowiska szkoły frankfurckiej i działali na Uniwersytecie w Hamburgu. 
W rozmaitym stylu autorzy łączą tradycję pokantowską i poheglowską z tradycją (post)pozyty-
wistyczną. 

P. K. M c I n e r n e y, Wstęp do filozofii, Poznań 1998. 

Odznaczające się pewną oryginalnością, raczej elementarne, lecz często podane „dyskutująco" wpro-
wadzenie w dosyć szeroką problematykę filozoficzną przez amerykańskiego autora, któremu -w 
przeciwieństwie do wielu filozofów analitycznych - nie jest obca klasyczna tradycja filozoficzna. 
Pewne niedopowiedzenia budzą wątpliwości. 

R. S c r u t o n, Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, Warszawa 2000. M. 
H e m p o l i ń s k i ,  Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, 
Warszawa 1989. 
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„Przegląd Filozoficzny". Nowa seria 2 (1993) 1, 213-220. 

S. S w i eŜ a w s k i ,  Rozum i tajemnica, Kraków 1960.  

Zbiór artykułów i wypowiedzi (głównie ze „Znaku") uprzystępniających zasadnicze rysy filozofii 
tomistycznej. 

S. S w i eŜ a w s k i ,  Święty Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1983. 

Popularny wykład myśli filozoficznej Tomasza z Akwinu. Drugie wydanie (rozszerzone) ukazało się w 
1995 r. 

A. B. S t ę p i e ń, Filozofia jako ostateczna płaszczyzna dyskusji światopoglądowych, 
„Znak" 19 (1967) 897-904. 

A. B. S t ę p i e ń, Społeczna rola filozofii, w: W nurcie zagadnień posoborowych, 
red. B. Bejze, Warszawa 1967, s. 15-28. 

Nauka - światopogląd - religia. Praca zbiorowa pod red. s. Z. Zdybickiej, Warszawa 
1989. Zadania filozofii we współczesnej kulturze. Pod red. s. Z. J. Zdybickiej, Lublin 

1992. 
B. M a r k i e w i c z ,  Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1987. 
Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską, 

oprać. A. Podsiad, Z. Więckowski, Warszawa 1983. 

Wbrew tytułowi (narzuconemu przez cenzurę) słownik ten bynajmniej nie ogranicza się do „filozofii 
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Słownik filozofii marksistowskiej, pod red. T. M. Jaroszewskiego, Warszawa 1982. 
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Leksykon filozofii klasycznej. Red. naukowy J. Herbut, Lublin 1997. 

Hasła opracowane przez osoby naleŜące do środowiska filozoficznego KUL lub z nim związane. 

Encyklopedia filozofii. Pod red. T. Hondericha, t. I, A-K, Poznań 1998; t. II, L-ś, 
Poznań 1999. S. B l a c k b u r n ,  Oksfordzki słownik filozoficzny, 

Warszawa 1997. 

Słownik ten informuje przede wszystkim o zainteresowaniach i kompetencjach niektórych osób 
związanych z oksfordzkim środowiskiem filozoficznym. 

Słownik pojęć filozoficznych. Pod red. W. Krajewskiego, Warszawa 1996. 

Redaktorzy wiąŜą ten słownik „z funkcjonowaniem Olimpiady Filozoficznej". Jest on sprofilowany i 
eksponuje orientację pozytywistyczno-scjentystyczno-marksizującą. Do usterek wymienionych w rec. 
S. Janeczka w „Edukacji Filozoficznej" 23 (1997) 376-379, moŜna by dodać wiele dalszych. 

II. HISTORIA FILOZOFII. FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA 

W. T a t a r k i e w i c z ,  Historia filozofii, t. I-III, Warszawa 19707. B. A. G. 
F u 1 1 e r, Historia filozofii, t. I-II, Warszawa 1963-1967. 

Pozycja ta uwzględnia filozofię w Ameryce Łacińskiej. 

E. von   A s t e r ,  Historia filozofii, Warszawa 1969. 
J. L e g o w i c z, Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Warszawa 19672. 
A. K r o k i e w i c z ,  Zarys filozofii greckiej (od Talesa do Platona), Warszawa 1971. 
A. K r o k i e w i c z ,  Arystoteles, Pirron i Plotyn, Warszawa 1974. 
G. R e a 1 e, Historia filozofii staroŜytnej, t. I-V, Lublin 1993-2001. 

Najobszerniejsza z dostępnych w języku polskim historia filozofii staroŜytnej Grecji i Rzymu. 

E. G i 1 s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1966. Ph. B o h n e 
r, E. G i 1 s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej od Justyna do Mikołaja Kuzańczyka, Warszawa 
1962. Historia filozofii średniowiecznej, red. J. Legowicz, Warszawa 1979. 

Oryginalna praca zbiorowa siedmiu autorów, reprezentujących róŜne dyscypliny i ujęcia. 

J. P i e p e r, Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej, Warszawa 
1963. J. P i e p e r, Tomasz z Akwinu, Kraków 1966. E. G i 1 s o n, Tomizm. Wprowadzenie do 

filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 
1960. 

Tłumaczenie z francuskiego, szczegółowe przedstawienie poglądów filozoficznych Akwinaty przez 
wybitnego mediewistę i czołowego tomistę egzystencjalnego. 
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Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu. Praca zbiorowa pod red. S. Swie- 
Ŝawskiego, J. Czerkawskiego, Lublin 1978. M. G o g a c z, O typach metafizyki 

średniowiecznej, SPhCh 3 (1967) 1, 21-52. M. K u r d z i ał e k ,  Średniowiecze w 
poszukiwaniu równowagi między arystote- 

lizmem a platonizmem, Lublin 1996. 

Wybór pism wybitnego mediewisty (t 1997), obejmujący 16 studiów. 

S. S w i eŜ a w s k i ,  Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 
2000. S. S w i eŜ a w s k i ,  Początki nowoŜytnego arystotelizmu 

chrześcijańskiego, RF 19 
(1971) 1, 41-56. S. S w i eŜ a w s k i ,  Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, 

Warszawa 1974- 
1983. T. I: Poznanie, t. II: Wiedza, t. III: Byt, t. IV: Bóg, t. V: Wszechświat, t. VI: 
Człowiek. S. S w i eŜ a w s k i ,  Między średniowieczem a czasami nowymi. 

Sylwetki myślicieli 
XVI wieku, Warszawa 1983. W. S e ń k o, Jak rozumieć filozofię średniowieczną, 

Warszawa 1993. H. i M. S i m o n, Filozofia Ŝydowska, Warszawa 1990. J. 
D o m a ń s k  i, „Scholastyczne" i „humanistyczne" pojęcie filozofii, „Studia Medie- 

wistyczne" 19 (1978) 1 (całość). 

Zob. „Znak" 32 (1980) 1681-1694. 

A. A d u s z k i e w i c z ,  Od scholastyki do ontologii, Warszawa 1995. 

Dwa studia poświęcone dziejom pojęć bytu, ontologii i metafizyki w szkole jezuickiej (głównie Suarez) 
i scholastyce protestanckiej. 

F. C o p 1 e s t o n, Historia filozofii, t. I-IX, Warszawa 1989-2001. 
F. C o p 1 e s t o n, Filozofia współczesna. Badania nad pozytywizmem logicznym 

i egzystencjalizmem, Warszawa 1981. E. G i 1 s o n, T. L a n g a n, A. A. M a u r e r, 
Historia filozofii współczesnej od 

Hegla do czasów najnowszych, Warszawa 1977. H. S c h na d e l b a c h ,  
Filozofia w Niemczech 1831-1933, Warszawa 1992. K. B a k r a d z e ,  Z dziejów 
filozofii współczesnej, Warszawa 1964. 

Rec: ZN KUL 7 (1966) 4, 54 n. 

J. C z e r k a w s k i ,  Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej 
w Polsce w XVI i XVII wieku, Lublin 1992. 

Cz. I: Jana z Trzciany koncepcja godności człowieka, cz. II: H. Rosseli i renesansowy hermetyzm, cz. 
III: Filozofia scholastyczna. 

R. D a r o w s k i ,  Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVI i XVII wieku, Kraków 
1998. 

Rec: „Edukacja Filozoficzna" 28 (1999), 390-395. 
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Z. O g o n o w s k i ,  Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku, Warszawa 1985. 
Bibliografia filozofii polskiej, red. A. Kadler, t. I (1750-1830), Warszawa 1955; t. II 

(1831-1864), Warszawa 1960; t. III (1865-1895), Warszawa 1971; (1896-1918), red. 
A. Przymusiała i in., Warszawa 1994. Filozofia w 

Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1971. 

Rec: RF 20 (1972) 1, 123-127 i 145 n. 

700 lat myśli polskiej (teksty i opracowania), t. I, Warszawa 1978 (i dalsze). W. 
T a t a r k i e w i c z ,  Zarys dziejów filozofii w Polsce, Kraków 1948. W. W ą s 
i k, Historia filozofii polskiej, t. I-II, Warszawa 1958-1966. 

Rec: „Studia Mediewistyczne" 2 (1961) 211-219. 

Filozofia polska (praca zbiorowa), Warszawa 1967. Filozofia 
polska XV wieku, red. R. Palacz, Warszawa 1972. Dzieje 
filozofii średniowiecznej w Polsce, Wrocław 1975- 

Wielotomowe wydawnictwo pod red. Z. Kuksewicza 

S. S w i eŜ a w s k i ,  Filozofia w Uniwersytecie Krakowskim do XVI w., ZN KUL 
7 (1964) 2, 19-51. J. C z e r k a w s k i ,  Filozofia polska do końca XVIII wieku, 

w: Wkład Polaków do 
kultury świata, Lublin 1976, s. 163-175. A. B. S tę p i e ń ,  Filozofia polska w 

wiekach XIX i XX, w: Wkład Polaków do 
kultury świata, Lublin 1976, s. 177-191. 

A. W a 1 i c k i, Filozofia a mesjanizm, Warszawa 1970. 
Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. I-II, Warszawa 1973-1975. 
J. D o m ań s k i ,  Z. O g o n o w s k i ,  L. S z c z u c k i ,  Zarys dziejów filozofii 

w Polsce. Wiek XIII-XVII, Warszawa 1989. Zarys dziejów 
filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa 1983. 

Praca zbiorowa pod red. A. Walickiego. Autorzy: S. Borzym, H. Floryńska, B. Skarga, A. Walicki. 

Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany, Wrocław 1972. 
Polska filozofia analityczna. Praca zbiorowa pod red. M. Hempolińskiego, Wrocław 

1987. J. W o 1 e ń s k i, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 
1985. 

Rec: A. B. Stępień, ZN KUL 29 (1986) 1, 54-56. Zob. teŜ SF 1986, 12, 195-234; J. J. J a d a c k i, 
Semiotyka w szkole Iwowsko-warszawskiej, „Ruch Filozoficzny" 43 (1985), 21-27. 

B. D e m b o w s k i ,  Spór o metafizykę i inne studia z historii filozofii polskiej, 
Włocławek 1997. 

B. D e m b o w s k i ,  O filozofii chrześcijańskiej w Ameryce Północnej, Warszawa 
1989. R. D a r o w s k i ,  Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku, Kraków 

2001. F. C. C o p 1 e s t o n, Filozofie i kultury, Warszawa 1986. S. 
R a d h a k r i s h n a n ,  Filozofia indyjska, t. I-II, Warszawa 1958-1960. 
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F. T o k a r z, Z filozofii indyjskiej. Kwestie wybrane, cz. I, Lublin 19902; cz. II, Lublin 
1985. 

Słownik filozofów, red. I. Krońska, t. I, Warszawa 1966. 

Rec: ZN KUL 10 (1967) 2, 64-71. Filozofia i socjologia XX 

wieku, cz. I-II, Warszawa 19652. 

Teksty i opracowania. Filozofia współczesna, pod red. Z. Kuderowicza, t. I-II, 

Warszawa 1983. 

Teksty i opracowania. 

Drogi współczesnej filozofii. Wybrał i wstępem opatrzył M. J. Siemek, Warszawa 
1978. Wobec filozofii  marksistowskiej. Polskie doświadczenia. Praca zbiorowa pod 

red. 
A. B. Stępnia, Rzym 1987, Lublin 1990. Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: 

chrześcijanie-marksiści w Polsce, pod red. 
A. B. Stępnia i T. Szubki, Lublin 1992. Filozofować dziś. Z badań nad filozofią 

najnowszą, red. A. Bronk, Lublin 1995. Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku. Pod red. 
P. Gutowskiego, T. Szubki, Lublin 

1998. 

Po szkicu redaktorów tomu (pt. „Fazy rozwoju filozofii brytyjskiej") obszerna antologia tekstów 
współczesnych filozofów brytyjskich, zgrupowanych w działach: realizm-antyrealizm, subiektywność-
obiektywność, naturalizm-antynaturalizm. 

Kierunki filozofii współczesnej, Toruń 1995 (w dwu częściach). 

Jest to wydanie drugie, rozszerzone i uzupełnione, zawierające - po krótkich wprowadzeniach -wybór 
tekstów autorów XX wieku, reprezentujących róŜne kierunki. Redaktorzy naleŜą do toruńskiego 
środowiska filozoficznego. Mimo pewnych luk wydawnictwo poŜyteczne dydaktycznie. 

Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. Pod red. B. Skargi, t. I-V, Warszawa 
1994-1997. 

III. TEORIA NAUKI 

S. K a m i ń s k i, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 19803. 

Syntetyczne wprowadzenie w dzieje i współczesny stan problematyki teorii nauki. Zawiera obszerną 
bibliografię. Nowe wydanie pt. Nauka i metoda ukazało się w r. 1992 jako t. IV „Pism wybranych" S. 
Kamińskiego (opuszczono bibliografię oryginalną, zastępując ją bibliografią zestawioną przez 
wydawcę). 
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K. A j d u k i e w i c z ,  Logika pragmatyczna, Warszawa 1965. 

Niezbyt trudne wprowadzenie w podstawową tematykę metodologiczną. Trzy części pracy noszą 
tytuły: Słowa, myśli, przedmioty, O wnioskowaniu. Metodologiczne typy nauk. 

T. K o t a r b i ń s k i ,  Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, 
Wrocław 19612. 

Wykład średniej trudności, pod pewnymi względami klasyczny, interpretuje jednak problematykę 
teoriopoznawczą i metodologiczną z punktu widzenia pansomatycznego reizmu autora. Jest to więc 
wykład w wielu sprawach jednostronny. 

T. C z eŜ o w s k i ,  Odczyty filozoficzne, Toruń 19692. 

Autor w Głównych zasadach nauk filozoficznych dał wprowadzenie m.in. w elementy teorii nauki. 
Tutaj, w zebranych pracach, daje omówienie, niekiedy łatwe, niekiedy bardziej specjalne, róŜnych 
waŜnych kwestii epistemologicznych i metodologicznych. 

T. C z eŜ o w s k i ,  Filozofia na rozdroŜu (Analizy metodologiczne), Warszawa 1965. 
A. M e n n e, Wprowadzenie do metodologii, w: Miscellanea Logica, t. II (Z ogólnej 

metodologii nauk), Warszawa 1985, s. 9-145. J. M. B o c h e ń s k i, 
Współczesne metody myślenia, Poznań 1992. 

Tłumaczenie (oryginał niemiecki ukazał się w r. 1954) stosunkowo prosto napisanego wprowadzenia 
do metod uŜywanych w naukach szczegółowych i w filozofii. Autor dzieli metody na fenomenolo-
giczne, semiotyczne, aksjomatyczną i redukcyjne. 

S. K a m i ń s k i, Struktura nauk przyrodniczych, „Znak" 12 (1960) 765-775. 
S. K a m i ń s k i, Pierwiastki empiryczne i aprioryczne w podstawach nauk fizykalnych, 

RF 8 (1960) 3, 23-52. 
S. K a m i ń s k i, Problem prawdy w fizyce, RF 9 (1961) 3, 85-96. 
Artykuły S. Kamińskiego, S. Majdańskiego i innych, ZN KUL 19 (1976) 2 (numer 

poświęcony metodologii nauk). 
J. K m i t a, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 19774. 

Wykład przeznaczony dla studentów wydziałów humanistycznych. Autor naleŜy do głównych przed-

stawicieli „szkoły poznańskiej". 

A. C h a 1 m e r s, Czym jest to, co zwiemy nauką? RozwaŜania o naturze, statusie i 
metodach nauki, Wrocław 1993. 

Popularne wprowadzenie do teorii nauki, przedstawiające współczesne dyskusje i główne stanowiska 

w tym zakresie.  

R. C a r n a p, Filozofia jako analiza języka nauki, Warszawa 1969. 

Zawiera tłumaczenia: Philosophy and Logical Syntax, Testability and Meaning, Fundation of Logic 
and Mathematics. 
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R. C a r n a p, Logiczna składnia języka, Warszawa 1995. 

Praca waŜna w problematyce przydatności analiz logicznych dla teorii nauki i filozofii. G. H 

e m p e 1, Podstawy nauk przyrodniczych, Warszawa 1968. 

Tłum. Philosophy of Natur al Science. 

Spór o zdania protokolarne „Erkenntnis" i „Analysis" 1932-1940, Warszawa 2000. K. R. 
P o p p e r, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977. 

Tłum. The Logic of Scientific Discovery wraz z uzupełnieniami. 

K. R. P o p p e r, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 
1992. K. R. P o p p e r, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa 1999. E. N 

a g e 1, Struktura nauki, Warszawa 1970. J. G. K e m e n y, Nauka w oczach filozofa, 
Warszawa 1967. *W. V. O. Q u i n e, Z punktu widzenia logiki. Eseje logiczno-
filozoficzne, Warszawa 

1969. W. V. O. Q u i n e, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, Warszawa 
1986. 

Wybór prac (z zakresu teorii nauki i epistemologii) poprzedzony wstępem B. Stanosz. 

W. V. O. Q u i n e, Słowo i przedmiot, Warszawa 1999. 
I. L a k a t o s, Pisma z filozofii nauk empirycznych, Warszawa 1995. 

Jeden z głównych przedstawicieli współczesnej nauki. 

T. S. K u h n, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968. 
P. K. F e y e r a b e n d ,  Jak być dobrym empirystą?, Warszawa 1979. 
Logiczna teoria nauki. Wybór artykułów, Warszawa 1966. 
*Teoria i doświadczenie, Warszawa 1966. 
H. M e h l b e r g ,  O niesprawdzalnych załoŜeniach nauki, „Przegląd Filozoficzny" 

44 (1948) 319-335. *A. Z a b ł u d o w s k i ,  Sprawdzalność i znaczenie, SF 
1966, 4, 9-44;  1967,  1, 

65-86. *R. W ó j c i c k i ,  Metodologia formalna nauk empirycznych, Wrocław 
1974. R. W ó j c i c k i, Wykłady z metodologii nauk, Warszawa 1982. T. 
P a w ł o w s k i ,  Z metodologii nauk przyrodniczych, Warszawa 1959. T. 
P a w ł o w s k i ,  Metodologiczne zagadnienia humanistyki, Warszawa 1969. T. 
P a w ł o w s k i ,  Pojęcie i metody współczesnej humanistyki, Wrocław 1977. T. 
P a w ł o w s k i ,  Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, 

Warszawa 1978. Problemy epistemologii pragmatycznej, Wrocław 1972. Zasada 
korespondencji w fizyce a rozwój nauki, Warszawa 1974. Relacje między teoriami a 
rozwój nauki, Wrocław 1978. K. Z a m i a r a, Metodologiczne znaczenie sporu o status 
poznawczy teorii, Warszawa 

1974. J. S u c h, Problemy weryfikacji wiedzy, Warszawa 
1975. 
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J. S u c h, Czy istnieje experimentum crucisl, Warszawa 1975. 
A. P a l u b i c k a   Orientacje epistemologiczne a rozwój nauki, Warszawa-Poznań 

1977. L. N o w a k, Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki, Warszawa 
1977. 

Autor, razem z trojgiem poprzednich, reprezentuje szkołę poznańską i dokonuje jeszcze jednej próby 
syntetycznego wykładu własnej koncepcji nauki. 

S. A m s t e r d a m s k i ,  Między doświadczeniem a metafizyką. Z filozoficznych 
zagadnień rozwoju nauki, Warszawa 1973. 

S. A m s t e r d a m s k i ,  Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki, 
Warszawa 1983. 

S. A m s t e r d a m s k i ,  Nauka a porządek świata, Warszawa 1983. 
A. M o t y c k a, Ideał racjonalności. Szkice o filozoficznych rozdroŜach nauki, Wrocław 

1986. 
A. M o t y c k a, Główny problem epistemologiczny filozofii nauki, Wrocław 1990. 
A. G r o b 1 e r, Prawda i racjonalność naukowa, Kraków 1993. 
J. ś y c i ń s k i, Elementy filozofii nauki, Tarnów 1996. 
W. S a d y, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarego do Landana, Wrocław 2000. 
M. C z a r n o c k a ,  Doświadczenie w nauce. Analiza epistemologiczna, Warszawa 

1992. 
A. B r o n k ,  S . M a j d ań s k i ,  Kategoria opisu: dynamika znaczeń (analiza herme-

neutyczna), RF 43 (1995) 1, 5-38. 
Metodologiczne implikacje epistemologii marksistowskiej, red. J. Kmita, Warszawa 

1974. 
Elementy marksistowskiej metodologii humanistycznej, red. J. Kmita, Warszawa 1973. 
S. O s s o w s k i ,  O nauce, Warszawa 1967. 
E. P a s z k i e w i c z ,  Struktura teorii psychologicznych, Warszawa 1983. 
J . G i e d y m i n ,  Problemy-załoŜenia-rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podsta-

wami nauk społecznych, Poznań 1964. 
A. M a l e w s k i ,  O nowy kształt nauk społecznych, Warszawa 1975. 
*T. K u b i ń s k i, Wstęp do logicznej teorii pytań, Warszawa 1970. 
Ch. P e r e 1 m a n, Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984. 

Tłum. z francuskiego. Zawiera teŜ art. J. Wróblewskiego Logika prawnicza a teoria argumentacji Ch. 
Perelmana. 

W. M a r c i s z e w s k i ,  Podstawy logicznej teorii przekonań, Warszawa 1972. W. 
M a r c i s z e w s k i ,  Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977. W. P a t r 
y a s, Uznawanie zdań, Warszawa-Poznań 1987. M. K o r o 1 k o, Sztuka retoryki. 
Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990. J. Z i o m e k, Retoryka opisowa, 
Wrocław 1990. 

Rec. obu ksiąŜek o retoryce: P. Wilczek, „Ogród" 4 (1991) 4, 318-322. 

J. K a l i n o w s k i ,  Logika norm, Lublin 1993. 

Cenna ksiąŜka współtwórcy logiki deontycznej, jest tłumaczeniem publikacji francuskiej z 1972 r. 
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*Z. Z i e m b a ,  Logika deontyczna jako formalizacja rozumowań  normatywnych, 
Warszawa 1969. *Z. Z i e m b a, Analityczna teoria obowiązku. Studium z logiki deontycznej, 
Warszawa 1983. A. I. B u c z e k, O przedmiocie i celu heurystyki, RF 24 (1976) 1, 99-111. S. 
K a m i ń s k i ,  O naukach, których przedmiotem jest nauka, ZN KUL 6 (1961) 1, 

77-84. S.   K a m iń s k i ,    O  niektórych   uwarunkowaniach   współczesnej  filozofii   
nauki, 

ZN KUL 6 (1961) 3, 75-82. S. K a m i ń s k i, Racjonalizm współczesnej filozofii nauki, ZN 
KUL 15, (1972) 1, 

43-52. S.  K a m iń s k i ,   Racjonalizm  w  najnowszej  metodologii  nauk a intelektualizm 
w epistemologii Tomasza z Akwinu, RF 22 (1974) 1, 39-53. Problemy socjologii wiedzy, 

Warszawa 1985. *Z. H a j d u k, O akceptacji teorii empirycznej, Lublin 1984. Z. H a j d u k ,  
Temporalność nauki. Kontrowersyjne zagadnienia dynamiki nauki, 

Lublin 1995. 

IV. LOGIKA FORMALNA I JEJ METATEORIA** 

K. A j d u k i e w i c z, Zarys logiki, Warszawa 1953 (i dalsze wyd.). 
A. M a 1 e w s k i, ABC porządnego myślenia, Warszawa 1957 (i dalsze wyd.) 
H. S t o n e r t, Język i nauka, Warszawa 1964. 

Rec: RF 14 (1966) 1, 152 n. 

Z. Z i e m b i ń s k i ,  Logika praktyczna, Warszawa 197417. 
A. G r z e g o r c z y k ,  Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań, Warszawa 1955 (i 

dalsze wyd.). 
J. Ł u k a s i e w i c z ,  Elementy logiki matematycznej, Warszawa 19582. 
T. C z eŜ o w s k i ,  Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne, Warszawa 19682. 
A. M o s t o w s k i ,  Logika matematyczna, Warszawa 1948. 
A. W i e g n e r, Elementy logiki formalnej, Poznań 1948. 
T. K o t a r b i ń s k i ,  Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1951 (i dalsze wyd.). 
J. S ł u p e c k i ,  L. B o r k o w s k i ,  Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, 

Warszawa 1963 (i dalsze wyd.). 
L. B o r k o w s k i ,  Logika formalna. Systemy logiczne. Wstęp do metalogiki, Warszawa 

19772. 
L. B o r k o w s k i ,  Elementy logiki formalnej, Warszawa 1972 (i dalsze wyd.). 
L. B o r k o w s k i ,  Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991. 
L. B o r k o w s k i ,  Studia logiczne. Wybór, Lublin 1990. 

** Niektóre z publikacji wymienionych w tym dziale zawierają takŜe lub głównie wiadomości 
z zakresu logiki języka i (ogólnej) metodologii nauk, przygotowujące lub rozszerzające studium 
logiki formalnej (np. prace Malewskiego, Stonerta, Ziembińskiego). 
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L. G u m ań s k i ,  Wprowadzenie w logikę współczesną, Warszawa 19902. 
T. K w i a t k o w's k i, Logika ogólna, Lublin 1992. 
W. A. P o g o r z e l s k i ,  J. S ł u p e c k i ,  O dowodzie matematycznym, Warszawa 

1962. Z. P a w 1 a k, Automatyczne dowodzenie twierdzeń, Warszawa 1965. J. 
Ł u k a s i e w i c z ,  Z zagadnień logiki  i filozofii. Pisma wybrane, Warszawa 

1961. A. T a r s k i, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, Warszawa 1933. 

Klasyczna praca w swej pierwotnej, polskiej wersji. § 1 powinien przeczytać kaŜdy studiujący filozo-
fię. Dalsze §§ są trudniejsze. 

A. T a r s k i, O logice matematycznej i metodzie dedukcyjnej, Lwów-Warszawa 1936. 
A. T a r s k i, Wprowadzenie do logiki i metodologii nauk dedukcyjnych, Białystok- 

Warszawa 1995. 

Jest to tłumaczenie 4 wyd. angielskiego publikacji, która ukazała się w 1936 r. (Lwów-Warszawa) pt. 
O logice matematycznej i metodzie dedukcyjnej. 

*A. G r z e g o r c z y k ,  Zarys logiki matematycznej, Warszawa 19733. *W. V. O. 
Q u i n e, Logika matematyczna, Warszawa 1974. Logika a filozofia, SF 1988, 6-7. 
Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych. Wybór i oprać. R. Murawski, Poznań 1986. 

Rec: K. Trzęsicki, SF 1988, 11, 165-172; odpow. R. Murawskiego, SF 1989, 10, 214-215. 

R. M u r a w s k i ,  Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Warszawa 1995. 
*W. A. P o g o r z e l s k i ,  Klasyczny rachunek zdań. Zarys teorii, Warszawa 19753. 
*W. A. P o g o r z e l s k i ,  Klasyczny rachunek kwantyfikatorów. Zarys teorii, Warszawa 

1981. 
*R. C. L y n d o n, O logice matematycznej, Warszawa 19782. 
*G. H u n t e r ,  Metalogika. Wstęp do metateorii standardowej logiki pierwszego rzędu, 

Warszawa 1982. 
E. N a g e 1, J. R. N e w m a n, Twierdzenie Gódla, Warszawa 1966. 
W. G a w 1 i k, Zagadnienie symbolicznej interpretacji logiki tradycyjnej, „Collectanea 

Theologica" 21 (1950-1951) i 22 (1952). 
L. G u m ań s k i ,  Logika klasyczna a załoŜenia egzystencjalne, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu". Nauki Humanistyczno-Społeczne, 4 (1960), 3-64. 
B. R u s s e 1 1, Wstęp do filozofii matematyki, Warszawa 1958. 
W. V. O. Q u i n e, Filozofia logiki, Warszawa 1977. 
D. G i e r u l a n k a ,  Zagadnienie swoistości poznania matematycznego, Warszawa 

1962. A. Z i n o w i e w, Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej, Warszawa 1963. M. 
K o k o s z y ń s k a ,  W sprawie koncepcji nauk dedukcyjnych, SF 1967, 1, 57-63. R. 
P o c z o b u t ,  Spór o zasadę niesprzeczności. Studium z zakresu filozoficznych 

podstaw logiki, Lublin 2000. H. M o r t i m e r, Logika indukcji. Wybrane problemy, 
Warszawa 1982. 
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H. S c h o I z,   Zarys historii logiki, Warszawa 1965. 
T. K o t a r b i ń s k i ,  Wykłady z dziejów logiki, Łódź 1957. 
Mała encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, Wrocław 19882. 
Logika formalna. Zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki, 

pod red. W. Marciszewskiego, Warszawa 1987. W. A. Po g o r z e l s k i ,  Elementarny 
słownik logiki formalnej, Białystok 1992. 

V. SEMIOLOGIA. LOGIKA I FILOZOFIA J ĘZYKA. 
JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE 

R. I n g a r d e n ,  Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa 1972. 
K. A j d u k i e w i c z ,  O znaczeniu wyraŜeń, Język i znaczenie, w: t e n Ŝ e, Język i 

poznanie, t. I, Warszawa 1960, s. 102-136, 145-174. 
J. K o t a r b iń s k a ,  Pojęcie znaku, „Studia Logica" 6 (1957) 57-134. 
M. W a 1 1 i s, O pewnych trudnościach związanych z pojęciem znaku, w: Fragmenty filozoficzne, 

ser. III, Warszawa 1967, s. 213-222. 
M. W a 1 1 i s, Świat sztuki i świat znaków, „Estetyka" 2 (1961) 37-52. 
M. W a 1 1 i s, O znakach ikonicznych, w: Rozprawy filozoficzne, Toruń 1969, s. 387-402. 
M. W a 1 1 i s, Uwagi o symbolach, „Studia Semiotyczne" 7 (1977) 91-99. 
M. W a 1 1 i s, Sztuka i znaki. Pisma semiotyczne, Warszawa 1983. 
M. G e p p e r t, Analiza pojęcia sygnału, w: Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze, 

Warszawa 1964, s. 239-255. 
H. G r e n i e w s k i ,  Język czy kod? „Problemy" 21 (1965) 386-401. 
I. D ą m b s k a ,  O konwencjach semiotycznych, „Studia Semiotyczne" 4 (1973) 35-45. 
I. D ą m b s k a, Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa 

1975. 
I. D ą m b s k a, Symbol, „Studia Semiotyczne" 12 (1982) 125-132. 
I. D ą m b s k a ,  Wprowadzenie do staroŜytnej semiotyki greckiej. Studia i teksty, Wrocław 

1984. 
W. S t r ó Ŝ e w s k i ,  Próba ontologii symbolu, w: Studia z teorii poznania i filozofii wartości, 

Wrocław 1978, s. 103-111. 
*H. B u c z y ń s k a - G a r e w i c z ,  O pojęciu znaku zdegenerowanego, „Studia 

Semiotyczne" 11 (1981) 121-140. 
*B. S t a n o s z ,    A. N o w a c z y k ,  Logiczne podstawy języka, Wrocław 1979. 
A. W i e r z b i c k a ,  O języku - dla wszystkich, Warszawa 1965. 
*A. W i e r z b i c k a ,  Dociekania semantyczne, Wrocław 1969. 
R. J a k o b s o n, M. H a 1 1 e, Podstawy języka, Wrocław 1964. 
T. M i 1 e w s k i, Językoznawstwo, Warszawa 1965. 
C. F. H o c k e t t,   Kurs językoznawstwa współczesnego, Warszawa 1968. *L. 
Z a w a d o w s k i ,  Lingwistyczna teoria języka, Warszawa 1966. M. I v i ć, 
Kierunki w lingwistyce, Wrocław 1966. 
B. M a 1 m b e r g, Nowe drogi w językoznawstwie, Warszawa 1969. 
A. M a r t i n e t, Podstawy lingwistyki funkcjonalnej, Warszawa 1970. 
J. A p r e s j a n, Koncepcja i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej, Warszawa 1971. 
Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, Warszawa 1979. 

450 



J-   L y o n s,   Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1975. 
B- s i g u r d, Struktura języka, Warszawa 1975. 
Z. P a w 1 a k, Gramatyka i matematyka, Warszawa 1965. 
E. S a p i r, Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa 1978. 
B. L. W h o r f, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1982. 
M. B e n s e, Świat przez pryzmat znaku, Warszawa 1980. 
E. G i 1 s o n, Lingwistyka a filozofia. RozwaŜania o stałych filozoficznych języka, 

Warszawa 1975 M. A. K r ą p i e c, Język i świat realny, Lublin 1985. J. L y o n s, Chomsky, 
Warszawa 1972. J. P e 1 c, Wstęp do semiotyki, Warszawa 19842. P. G u i r a u d, Semiologia, 
Warszawa 1974. P. G u i r a u d, Semantyka, Warszawa 1976. Semiotyka dziś i wczoraj, red. J. Pelc 
i L. Koj, Wrocław 1991. Prace z pragmatyki, semantyki i metodologii semiotyki, red. J. Pelc, 
Wrocław 1991. L. K o j, Analizy i przeglądy semiotyczne, Warszawa-Lublin 1990. L. K o j, 
Problemy semiotyki logicznej, Warszawa 1990. A. S c h a f f, Wstęp do semantyki, Warszawa 
1960. A. S c h a f f, Język a poznanie, Warszawa 1964. A. S c h a f f, Szkice z filozofii języka, 
Warszawa 1967. A. S c h a f f, Gramatyka generatywna a koncepcja idei wrodzonych, Warszawa 
1972. 

Rec: ZN KUL 17 (1974) 4, 92-96. 

T. W ó j c i k, Praksemiotyka. Zarys teorii optymalnego znaku, Warszawa 1969. 
L. J. P r i e t o, Przekazy i sygnały, Warszawa 1970. 
U.   E c o, PejzaŜ semiotyczny, Warszawa 1972. 
S. K. L a n g e r ,  Nowy sens filozofii. RozwaŜania o symbolach myśli, obrzędu i 

sztuki, Warszawa 1976. P. R i c o e u r, Symbol daje do myślenia, „Res Facta" 7 
(1973) 8-18. Semiotyka kultury, Warszawa 1977. 

Wybór tekstów semiotyków radzieckich. Przedmowa S. śółkiewskiego. 

T. P a w ł o w s k i ,  Kultura jako system znaków, SF 1973, 6, 211-216. 
*E. W o l i c k a ,  Byt i znak. Filozoficzne podstawy semiotyki Jana od św. Tomasza, 

Lublin 1982. Logika i język. Studia z semiotyki logicznej. Wyboru dokonał, przełoŜył oraz 
wstępem 

i przypisami opatrzył J. Pelc, Warszawa 1967. Semiotyka polska 1894-1969. Wyboru dokonał 
oraz wstępem i przypisami opatrzył 

J. Pelc, Warszawa 1971. Lingwistyka  a filozofia.  Współczesny  spór o  filozoficzne  załoŜenia  
teorii języka. 

Teksty wybrała, opracowała oraz wprowadzeniem poprzedziła B. Stanosz, Warszawa 

1977. 

Zawiera m.in. teksty Chomsky'ego, Katza, HiŜa, Goodmana, Putnama, Martina i Quine'a. Język w świecie 

nauki. Wybrała i wstępem opatrzyła B. Stanosz, Warszawa 1980. M.in. teksty Chomsky'ego, Katza, 

Quine'a, Ziffa, Chisholma, Martina, Putnama. 
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Znak, styl, konwencja. Wybrał i wstępem opatrzył M. Głowiński, Warszawa 1977. 

M.in. teksty Benveniste'a, Jakobsona, Levi-Straussa, Mukafovsky'ego, Chomsky'ego. 

Filozofia języka. Wybrała i wstępem opatrzyła B. Stanosz, Warszawa 1993. 

Jest to t. I serii „Fragmenty filozofii analitycznej". Studia z historii semiotyki, red. J. Sulowski, 

Wrocław 1971; t. II, Wrocław 1973. 

VI. TEORIA POZNANIA 

A. Ogólne (podręczniki, syntezy). Metateoria poznania A. B. S t ę p i e ń, Teoria poznania. 

Zarys kursu uniwersyteckiego, Lublin 1971. 

Skrypt o charakterze repetytorium. Rec: SPhCh 9 (1973) 2, 219-222. 

A. B. S t ę p i e ń, O metodzie teorii poznania. RozwaŜania wstępne, Lublin 1966. A. B. S t ę p i e 
ń, Aktualne spory o naturę i rolę poznania, ZN KUL 21 (1978) 1, 

34-39. A. B. S t ę p i e ń, Relacja czynność-wytwór a przedmiot teorii poznania, „Analecta 
Cracoviensia" 14 (1982) 17-19. R. I n g a r d e n ,  U podstaw teorii poznania. Część 

pierwsza, Warszawa 1971. 

Podstawowe dzieło teoriopoznawcze czołowego fenomenologa polskiego. Zawiera m.in. szczegółową 
analizę krytyczną tzw. psychofizjologicznej teorii poznania, koncepcję stosunku poznawczego, analizę 
poznania ejdetycznego, omawia teŜ sposób uniknięcia niebezpieczeństwa „petitionis principii" w teorii 
poznania, stanowiska w sprawie poznawania cudzych stanów psychicznych, róŜne pojęcia obiektyw-
ności poznania. Część druga nie została napisana. Zob. A. S t ę p i e ń, Ingardenowska koncepcja teorii 
poznania, RF 12 (1964) 1, 77-41. 

M. A. K r ą p i e c   OP, Realizm ludzkiego poznania, Poznań 1959. 

Obszerne dzieło czołowego polskiego tomisty egzystencjalnego. Omawia, niekiedy szczegółowo, 
problematykę z zakresu teorii poznania i metafizyki poznania (wznowienie: Lublin 1995, jako t. II 
„Dzieł"). Por. A. S t ę p i e ń, W związku z teorią poznania tomizmu egzystencjalnego, RF 8 (1960) 1, 
173-180. 

M. A. K r ą p i e c, Poznawać czy myśleć, Lublin 1994. 

Jest to t. VIII „Dzieł". 

P. C h o j n a c k i ,  Teoria poznania, Warszawa 1969. 

Ujęcie neotomistyczne niektórych zagadnień. 
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J. K a l i n o w s k i ,  Teoria poznania praktycznego, Lublin 1960. 

WaŜne dzieło tomisty egzystencjalnego. Część systematyczna (konstrukcja metasystemu dla poznania 
praktycznego) poprzedzona jest omówieniem teorii poznania praktycznego u Arystotelesa, Tomasza z 
Akwinu i Kanta. Autor łączy kompetencje i zainteresowania prawnika, logika i filozofa. RozwaŜa 
sprawę wartości logicznej ocen, norm i rozkazów. 

A. J. A y e r, Problem poznania, Warszawa 1965. 

Jeden z głównych przedstawicieli brytyjskiej filozofii analitycznej. Omawia głównie problematykę 
sceptycyzmu, percepcji, pamięci, poznania drugich. 

J. J. J a d a c k i, Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii, Warszawa 
1985. 

Zwięzły, a zarazem bogaty merytorycznie i historycznie przegląd problematyki i stanowisk. Autor 
jednak niekiedy operuje własną terminologią, nieadekwatną do pewnych rozróŜnień. 

R. R o Ŝ d Ŝ e ń s k i ,  Filozofia poznania. Zarys problematyki, Kraków 1995. 

Autor uwzględnia (w róŜnym stopniu) tradycje arystotelosowską i tomistyczną, fenomenologiczną, 
kantowską, znacznie mniej poŜytywistyczno-analityczną. Daje na ogół ujęcia niejednostronne i wywa-
Ŝone. T e nŜ e ,  Spostrzegalne i niespostrzegalne, Kraków 1999. 

S. K o w a l c z y k ,  Teoria poznania, Sandomierz 1997. 

Publikacja zawiera omówienie podstawowych zagadnień teoriopoznawczych w duchu tomistycznym. 

P. L e n a r t o w i c z     SJ, Elementy teorii poznania (Szkice wykładów), Kraków 
1995. 

Oryginalne w wielu momentach ujęcie podstawowych problemów teorii poznania w duchu tomistycz-
nym. Publikacja ma charakter skryptu. 

J. W o 1 e ń s k i, Epistemologia, t. I, Kraków 2000, t. II, Kraków 2001. 

Zapowiedziany jest t. III. Z. C a c k o w s k i ,  O teorii poznania i 

poznawania, Warszawa 1968. 

Stanowisko marksistowskie. Ujęcie raczej popularne. 

K. M a r t e 1, Podstawowe zagadnienia marksistowskiej teorii poznania, Warszawa 
19632. S. R a i n k o, Karola Mannheima koncepcja epistemologii, SF 1972, 7-8, 27-

54. 

Marksistowskie omówienie socjologizującej koncepcji teorii poznania. 
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J. P i a g e t, Psychologia i epistemologia, Warszawa 1977. 

Jedna ze scjentystycznych koncepcji teorii poznania. Por. K. Z a m i a r a, Epistemologia genetyczna 
Piageta a społeczny rozwój nauki, Warszawa-Poznań 1979 (autorka naleŜy do szkoły poznańskiej). 

K. L o r e n z, Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania, 
Warszawa 1977. 

Przedmowa H. Buczyńskiej-Garewicz. Jeszcze jedna wersja scjentystycznej teorii poznania, w duchu 
zdecydowanego (chociaŜ krytycznego) realizmu. 

T. W o j c i e c h o w s k i ,  Powstanie, rozwój i zadania ewolucyjnej teorii poznania, 
„Analecta Cracoviensia" 17 (1985) 125-140. 

Z. P i ą t e k, O tak zwanej epistemologii ewolucyjnej, SF 1990, 2-3, 31-45. 
A. C h m i e l e w s k i ,  Czy moŜliwa jest epistemologia ewolucjonistyczna? „Princi-

pia" 7 (1993) 35-52. 
M. H e m p o l i ń s k i ,  O fenomenologicznej i tzw. psychofizjologicznej koncepcji 

teorii poznania, SF 1976, 6, 3-33. 

Na końcu artykułu Autor omawia róŜnice między psychofizjologiczną a marksistowską koncepcją 
teorii poznania. 

J. K u r o w i c k i ,  Poznanie a społeczeństwo, Warszawa 1977. 

Marksistowskie ujęcie koncepcji teorii poznania i roli w niej podmiotu zbiorowego oraz relacji między 
sprawcą poznania a sprawcą działania. 

J. K m i t a, Z problemów epistemologii historycznej, Warszawa 1980. 

Jeden z głównych przedstawicieli marksistowskiej szkoły poznańskiej. KsiąŜka częściowo kontynuuje 
rozwaŜania tegoŜ autora w: Szkice z teorii poznania naukowego, Warszawa 1976. 

R. M. C h i s h o 1 m, Teoria poznania, Lublin 1994. 

Dołączono   posłowie   tłumaczki   (R.   Ziemińskiej)   Epistemologiczne   poglądy   Chisholma.   Zob. 
R. Z i e m i ń s k a, Epistemologia Rodericka M. Chisholma, Bydgoszcz 1998. 

R. C. C h i s h o 1 m, Verstehen jako zagadnienie epistemologiczne, „Edukacja Filozo-
ficzna" 13 (1922) 9-20. 

R. C. C h i s h o 1 m, Prymat intencjonalności, „Edukacja Filozoficzna" 16 (1993) 5-20. 
G. K ii n g, Rozumienie i jego racjonalne uprawomocnienie, „Summarium". Sprawoz-

dania TN KUL 7 (27), 1978 (Lublin 1981) 301-316. 
G. K ii n g, Czy moŜemy poznawać rzeczy takimi, jakimi są? (Współczesny antykar-

tezjanizm i jego granice), ZN KUL 24 (1981) 1, 21-36. 

W obu artykułach Autor rysuje (polemicznie) pewną koncepcję teorii poznania, łącząc ujęcie fenome-
nologiczne (w duchu Ingardena) z analitycznym (w duchu Chisholma). 
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J . K e k e s ,  Najnowsze tendencje oraz przyszłe perspektywy epistemologii, „Zagadnienia 
Naukoznawstwa" 1988, 3-4, 733-746. 

T. S z u b k a, Filozofia jako konstrukcja i uzasadnienie światopoglądów. Metafilozofia Johna 
Kekesa, SF 1988, 5, 59-72. 

T. S z u b k a, Analityczna teoria poznania, w: Studia metafilozoficzne, I, Lublin 1993, s. 235-265. 
S. J u d y c k i, Fenomen i analiza, w: Studia metafilozoficzne, I, Lublin 1993, s. 213-234. 

B. Źródła poznania 

A. B. S t ę p i e ń, Rodzaje bezpośredniego poznania, RF 19 (1971) 1, 95-126 (tam 
dalsza literatura). A. B. S t ę p i e ń, Rola doświadczenia w punkcie wyjścia metafizyki, ZN 

KUL 17 
(1974) 4, 29-37. A. B. S t ę p i e ń, Przypomnienie jako źródło poznania, RF 37 (1984) 1, 115-

126. A. B. S tę p i e ń ,  Zagadnienie poznawczej roli sfery emocjonalnej, ZN KUL 31 
(1988) 3, 3-9. 

PowyŜsze teksty przedrukowano w: A. B. S t ę p i e ń, Studia i szkice filozoficzne /, Lublin 1999. 

L. B 1 a u s t e i n, Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia, Lwów 1928. 
L. B l a u s t e i n ,  O naoczności jako właściwości niektórych przedstawień, w: Księga 

Pamiątkowa PTF we Lwowie, Lwów 1931, s. 120-142. 
R. I n g a r d e n ,  Intuicja i intelekt u H. Bergsona; DąŜenia fenomenologów, w: t e n Ŝ e, Z 

badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963, s. 11-191, 269-379. 
R. I n g a r d e n ,  Akt intencjonalny i przedmiot czysto intencjonalny. Odmiany obydwu, w: t e 

n Ŝ e, Spór o istnienie świata, t. II, Warszawa 19612, § 44, s. 5-45. 
R. I n g a r d e n ,  Wstęp do fenomenologii Husserla, Warszawa 1974. 

Wykłady III, IV i V omawiają fenomenologiczną teorię spostrzeŜenia, w wykładzie VII poruszona jest 
sprawa redukcji ejdetycznej. 

R. I n g a r d e n ,  Studia z teorii poznania, Warszawa 1995. 

Głównie o spostrzeŜeniu zewnętrznym. 

I. D ą m b s k a ,  O narzędziach i przedmiotach poznania, Warszawa 1967. 

Dwa szkice: Z teorii instrumentalnego poznania, O filozofii lingwistycznej. Autorka wyszła ze szkoły 

lwowskiej. 

G. E. M o o r e, Z głównych zagadnień filozofii, Warszawa 1967. 

Klasyczny tekst załoŜyciela brytyjskiej szkoły analitycznej. 

M. H e m p o l i ń s k i ,  Problemy percepcji. Teoria danych zmysłowych w brytyjskiej 
filozofii analitycznej, Warszawa 1969. 
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A. P ó ł t a w s k i, Świat-spostrzeŜenie-świadomość. Fenomenologiczna koncepcja 
świadomości a realizm, Warszawa 1973. A. P ó 1 t a w s k i, Poznanie a zmysły, SF 1986, 1-2, 

97-105. A. P ó ł t a w s k i ,  Obraz a struktura świadomości, „Kwartalnik Filozoficzny" 20 
(1992) 1/2, 65-85. A. P ó ł t a w s k i, Problematyka doświadczenia „zewnętrznego" w filozofii 

Romana 
Ingardena, KwF 24 (1996) 3, 7-31; 4, 97-123. A.    C h r u d z i m s k i ,     Filozoficzny    

„mit   danych",    „Edukacja   Filozoficzna" 
26 (1998), 5-19. J. Dę b o w s k i ,  Bezpośredniość poznania. Spory - dyskusje - wyniki, 

Lublin 2000. 

Zob.  A.  B.  S tę p i e ń ,  Bezpośredniość poznania i sposoby istnienia.  Dwie polemiki, RF 48 
(2000) 1, 249-251. 

P. H o f f m a n, Istnienie Drugiego, SF 1965, 2, 167-192. 
A. W ę g r z e c k i ,  O poznawaniu drugiego człowieka, Kraków 1982. 

Autor omawia dyskutująco poglądy fenomenologów (Husserl, Stein, Scheler) na poznawanie Drugiego, 
a następnie porusza epistemologiczne, aksjologiczne i antropologiczne aspekty poznawania Drugiego. 

W. C h u d y, Zagadnienie naoczności aktów poznawczych, RF 29 (1981) 1, 165-230. W. C h u d y, 
Refleksja a poznanie bytu. Refleksja „in actu exercito" i jej funkcje w 

poznaniu metafizykalnym, Lublin 1984. W. C h u d y, Rozwój filozofowania a „pułapka 
refleksji". Filozofia refleksji i próby 

jej przezwycięŜenia, Lublin 1993. S. R a i n k o, Rola podmiotu w poznaniu. Zarys 
zagadnień, Warszawa 1971. 

Marksistowskie ujęcie problematyki. 

Podmiot poznania z perspektywy nauki i filozofii. Pod red. E. Kałuszyńskiej, Warszawa 1998. 

C. Aprioryzm a aposterioryzm 

K. A j d u k i e w i c z ,  Logika a doświadczenie; Zagadnienie uzasadniania zdań 
analitycznych, w: t e nŜ e ,  Język i poznanie, t. II, Warszawa 1965, s. 45-60, 308-321. 

Z. C z e r w i ń s k i ,  Zdania analityczne, logika i doświadczenie, w: Rozprawy logiczne. 
Księga pamiątkowa ku czci profesora Kazimierza Ajdukiewicza, Warszawa 1964, s. 23-30. 

E. P o z n ań s k i ,  Spór o analityczność, SF 1960, 4, 119-146. 
W. V. O. Q u i n e, Dwa dogmaty empiryzmu, w: t e n Ŝ e, Z punktu widzenia logiki, Warszawa 

1969, s. 35-70. 
M. G o r d o n, O „czynnej roli intelektu", Warszawa 1961. 
M. G o r d o n, Poznanie prawomocne a wiedza o świecie, Warszawa 1966. 
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M. G o r d o n, Wiedza o znaczeniach czy wiedza o świecie?, Warszawa 1967. 

Autor omawia poglądy (głównie) analityków i neopozytywistów na temat roli intelektu w naszym 
poznaniu, charakteru wiedzy analitycznej, charakteru twierdzeń logiki. Akcentuje marksistowski punkt 
widzenia. 

*A. N o w a c z y k ,  Lingwistyczna teoria logicznej konieczności w świetle krytyki 
Artura Papa, SF 1962, 1, 95-109. A. N o w a c z y k ,  Analityczność i aprioryzm, 

w: Semiotyka polska, Warszawa 1971 
s. 534-554. M.  P r z e łę c k i ,   O  pojęciu  zdania analitycznego,   „Studia  

Logica"   14  (1963) 
155-178. R. I n g a r d e n ,  U podstaw teorii poznania, § 26. S. J u d y c k i, 

Kantowska teorii umysłu, RF 45 (1997) 1, 35-59. S. J u d y c k i, Wiedza a priori - 
struktura problemu, w: Studia metafilozoficzne, II, 

Lublin 2002 (w przygotowaniu). 

D. Racjonalizm a irracjonalizm 

I. D ą m b s k a, Irracjonalizm a poznanie naukowe, KwF 14 (1937) 83-118, 185-212. W. 
T a t a r k i e w i c z ,  O niektórych postaciach racjonalizmu XVII i XVIII wieku, w: t 
e n Ŝ e, Droga do filozofii, Warszawa 1971, s. 109-115. 
A. S t ę p i e ń, Nieco o racjonalizmie i racjonalnej koncepcji nauki, „Wi ęź" 4 (1961) 

9, 28-36. 
B. B l a n s h a r d ,  Czy ludzie mogą być rozumni?, w: Filozofia amerykańska, oprać. 

J. Krzywicki, Boston 1958, s. 117-145. 
Konferencja naukowa KNF PAN: Rozum-Racja-Racjonalność, SF 1983, 5-6. 
H. M. B a u m g a r t n e r ,  Przemiany pojęcia rozumu w dziejach myślenia europej-

skiego, „Edukacja Filozoficzna" 16 (1993) 21-42. 
K. R. P o p p e r, Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, Warszawa 

1997. 
R. K l e s z c z ,  O racjonalności. Studium epistemologiczno-metodologiczne, Łódź 

1998. 

E. Realizm a idealizm 

E. G i 1 s o n, Realizm tomistyczny, Warszawa 1968. 

KsiąŜka zawiera tłumaczenie z francuskiego dwu prac Gilsona: Le realisme methodiąue i Realisme 
thomiste et critiąue de la connaissartce oraz dodatek Współczesne kierunki epistemologiczne w toniz-
mie. 

A. S t ę p i e ń, Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania, RF 10 (1962) 
1, 135-159. P. Ś 1 i w a, Problem bezpośredniego realizmu świata zewnętrznego na 

gruncie egzy- 
stencjalizmu tomistycznego, RF 11 (1963) 1, 55-69. J. C h a 1 c a r z, Rola „cogito" w 

systemie teoriopoznawczym Leona Noela, SPhCh 
10 (1974) 1, 5-26. 
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R. I n g a r d e n ,  Spór o istnienie świata, t. I-II, Warszawa 1960-19612, t. III: O 
strukturze przyczynowej realnego świata, Warszawa 1981. 

Czołowe dzieło polskiego  fenomenologa. Por. A. S tę p i e ń ,  Ingardenowska koncepcja teorii 
poznania, RF 12 (1964) 1, 77-91. 

R. I n g a r d e n ,  Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963.  

Zawiera m.in. krytyczne studia na temat idealizmu transcendentalnego E. Husserla.  

R. I n g a r d e n ,  Wstęp do fenomenologii Husserla, Warszawa 1974. 

Wykłady VIII, IX, X.  

H. M e h 1 b e r g, Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki, KwF 17 (1948) 87- 
116, 207-239. K. A j d u k i e w i c z ,  Epistemologia i semiotyka; W sprawie 

pojęcia istnienia, w: 
t e n Ŝ e ,  Język i poznanie, t. II, s. 107-116, 143-154. *M. P r ze ł ę c k i ,  

Zasada wyłączonego środka a zagadnienie idealizmu, SF 1982, 
7-8, 84-99. M. D u m m e t t, Realizm, „Principia" 6 (1992), 5-31. A. G a b 1 e r, 

Antyrealizm Dummetta z perspektywy problemów rozwoju wiedzy, SF 
1990, 2-3, 47-61. T. S z u b k a, Nowy kształt sporu o realizm, RF 42 (1994) 1, 

161-194. T. S z u b k a, Trzy formy współczesnego antyrealizmu, KwF 26 (1998) 1, 
5-33. 

F. Prawda i jej poznawalność 

K. T w a r d o w s k i ,  Teoria poznania, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Spo-
łecznej" 21 (1975) 239-298. 

Wykłady załoŜyciela szkoły lwowskiej, przygotowane do druku przez I. Dąmbską. Po rozwaŜaniach 
metateoretycznych zawierają omówienie kilku teorii prawdy. Autor stoi na stanowisku klasycznej 
(korespondencyjnej) teorii prawdy, zwanej przez niego takŜe teorią zgodności transeutnej. 

K. T w a r d o w s k i, O tak zwanych prawdach względnych, w: t e n Ŝ e, Wybrane pisma 
filozoficzne, Warszawa 1965, s. 315-336. 

A. B. S t ę p i e ń, Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistycznej, SF 
1983, 1-2, 49-83. 

A. B. S t ę p i e ń, Czy rozum ma szanse się obronić? Powody błędów poznawczych, w: t 
e n Ŝ e, Studia i szkice filozoficzne I, Lublin 1999, 238-245. 

I. D ą m b s k a, Konwencjonalizm a relatywizm, KwF 15 (1938) 328-337. 
I. D ą m b s k a, Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku, Toruń 1958. 
I. D ą m b s k a, Koncepcja języka a prawda, w: Semiotyka polska 1894-1969, Warszawa 

1971, 179-183. 
D. F r y d m a n ,  Zagadnienie oczywistości u Franciszka Brentany, w: Charistena. 

Rozprawy filozoficzne złoŜone w darze Wł. Tatarkiewiczowi w 70 rocznicę urodzin, 
Warszawa 1960, s. 55-83. 
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W. G a 1 e w i c z Prawda i dobro w filozofii Franciszka Brentany, „Archiwum Historii Filozofii i 
Myśli Społecznej" 30 (1984) 115-130. 

B . C h w e d eń c z u k ,  Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984. 
J. J. J a d a c k i, O sprawdzianach prawdziwości, „Studia Semiotyczne" 16-17 (1990) 251-265. 
J. J. J a d a c k i, Zagadnienie prawdy, w: Między logiką a etyką. Prace ofiarowane prof. Leonowi 

Kojowi, Lublin 1995, 159-178. 
J. W o 1 e ń s k i, Metamatematyka a epistemologia, Warszawa 1993. 

Autor omawia m.in. teorie prawdy (klasyczną, semantyczną, koherencyjną). 

A. P ó ł t a w s k i, Aletejologia Edmunda Husserla, SF 1983, 1-3, 85-133. 
A. T a r s k i, Prawda i dowód, SF 1984, 2, 9-30. 
Ff. R o s n e r ó w  a, Współczesne spory o pojęcie prawdy i jej ekspresję, „Znak" 27 

(1975) 1243-1261. Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle, pod red. U. 
śegleń, 

Lublin 1996. L. B o r k o w s k i ,  Pisma o prawdzie i stanach rzeczy, Lublin 1995. A. B i ł 
a t, Prawda i stany rzeczy, Lublin 1995. A. B i ł a t, Dubio ergo sum, czyli logika sceptycyzmu, w: 
Filozofia i logika. W stronę 

Jana Woleńskiego, Kraków 2000, 386-392. Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne. Pod 
red. J. Pelca, Warszawa 1994. A. S c h a f f, Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy, Warszawa 
1951. A. W i e g n e r, W sprawie tzw. „prawdy względnej", SF 1963, 1, 113-127. H. E i 1 s t e i n, 
O koncepcjach „prawdy względnej", SF 1963, 2, 149-168. W. K r a j e w s k i ,  O pojęciach 
prawdy względnej, SF 1963, 3-4, 211-220. I. N o w a k,   Z problematyki teorii prawdy w filozofii 
marksistowskiej, Poznań 1977. J. S z y m u r a ,  Jak klasyfikować teorie prawdy? Próba nowej 
typologii, „Rocznik 

Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie" 1990, z. 130, 59-80. J. B ań k a ,  Epistemologia 
jako odkrycie aktualnego momentu prawdy. Próba neo- 

semantyzacji klasycznej definicji prawdy w recentywizmie, Katowice 1990. 

G. Uniwersalia 

I. M. B o c h e ń s k i  OP, Powszechniki jako treść cech w filozofii św. Tomasza z Akwinu, 
„Przegląd Filozoficzny" 41 (1938) 136-149. 

J. M. B o c h e ń s k i, Zagadnienie powszechników, w: t e n Ŝ e, Logika i filozofia. Wybór pism, 
Warszawa 1993, s. 79-105. 

K. A j d u k i e w i c z ,  W sprawie uniwersaliów, w: t e n Ŝ e, Język i poznanie, t. I, 
Warszawa 1960, s. 196-210. 

T. C z eŜ o w s k i ,  Czy współczesna logika jest nominalistyczna? w: t e n Ŝ e, Odczyty 
filozoficzne, Toruń 1958, s. 75 n. 

A. G r z e g o r c z y k ,  O pewnych formalnych konsekwencjach reizmu, w: Fragmenty 
filozoficzne, seria II, Warszawa 1959, s. 7-14. 

J. K o t a r b iń s k a ,  Kłopoty z istnieniem, w: Fragmenty filozoficzne, seria III, Warszawa 
1967, s. 129-146. 

*G. K u n g, O aktualnej sytuacji logiki nominalistycznej, RF 29 (1981) 1, 87-107. 
Z. Z w i n o g r o d z k i ,  Dwie interpretacje sporu o uniwersalia, w: Studia z teorii poznania i 

filozofii wartości, Wrocław 1978, s. 71-80. 
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M. P r z e ł ę c k i ,  Argumentacja reisty, SF 1984, 5, 5-22. 
J. J. J a d a c k i, O co chodzi w tzw. sporze o powszechniki, SF 1984, 10, 63-69 

H. Wiedza konieczna (zob. teŜ dział C) 

M.  K o k o s z y ń s k a ,   O  róŜnych  rodzajach  zdań,  „Przegląd Filozoficzny" 43 
(1947) 22-51. S. K a m iń s k i ,  O prawdach koniecznych, SPhCh 4 (1968) 1, 47-72. U. ś 

e g 1 e ń, Raz jeszcze o prawdach koniecznych. Analiza semiotyczna, RF 35 
(1987) 1, 203-215. 

1. Metafizyka poznania  

S. A d a m c z y k ,  Tomistyczna teoria poznania zmysłowego, Tarnów 1938. 
S. A d a m c z y k ,  Przedmiot formalny w epistemologii tomistycznej, RF 1 (1948) 

98-122. S. A d a m c z y k ,  Ontyczno-psychologiczna struktura aktu poznawczego w nauce 
Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, RF 8 (1960) 4, 5-30. E. G i 1 s o n, Tomizm, Warszawa 

1960. T o m a s z     z    A k w i n u ,  Traktat o człowieku,  Summa Teologiczna  1, 75-89, 
oprać. S. SwieŜawski, Poznań 1956. R. W a s z k i n e l ,  Konieczne warunki poznania 

według Jana od św. Tomasza, RF 
21 (1973) 1, 47-67. R. W a s z k i n e l ,  Przedmiot i podmiot w poznaniu według Jana od 

św. Tomasza, 
RF 24 (1976) 1, 17-48. L. S z y n d 1 e r, „Mowa serca" w ujęciu Mieczysława Gogacza, 

SPhCh 32 (1996) 
2, 105-112. 

Omówienie doktryny „mowy serca" i „słowa serca", wyinterpretowanej przez M. Gogacza z tekstów 
Akwinaty. 

VII. METAFILOZOFIA: TEORIA FILOZOFII I TEORIA 
HISTORII FILOZOFII 

S. K a m i ń s k i,   M. A. K r ą p i e c,   Z teorii i metodologii metafizyki, Lublin 1962. 

Rec: RF 14 (1966) 1, 154-158. Trzecie wydanie: Lublin 1994. 

S. K a m i ń s k i, Logika współczesna a filozofia, RF 9 (1961) 1, 49-84. 
S. K a m i ń s k i, Czym są w filozofii i w logice tzw. pierwsze zasady, RF 11 (1963) 

1, 5-23. S. K a m i ń s k i, Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej? RF 
12 (1964) 1, 107-112. S.  K a m iń s k i ,   Aksjomatyzowalność  klasycznej  metafizyki  

ogólnej,  SPhCh   1 
(1965) 2, 103-116. 
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S. K a m i ń s k i   Wyjaśnianie w metafizyce, RF 14 (1966) 1, 43-70. 
S- K a m i ń s k i' Uwagi o języku bytu, RF 17 (1969) 1, 41-54. 
S.  K a m i ń s k i ,   Argumentacja  filozoficzna  w  ujęciu  analityków,  w:  Rozprawy 

filozoficzne (Księga Pamiątkowa ku czci T. CzeŜowskiego), Toruń 1969, s. 127- 
141. S. K a m i ń s k i, Metody filozofowania do XX wieku (Przegląd ogólny), RF 25 
(1977) 1, 9-45. S. K a m iń s k i ,  Metody współczesnej metafizyki, cz. I, RF  15 (1967)  

1, 5-40- 
cz. II, RF 26 (1979) 1, 5-50. S. K a m i ń s k i, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii 

klasycznej, Lublin 
1989. 

Jest to t. I „Pism wybranych" S. Kamińskiego. Zob. A. B r o n k ,  S. M a j d ań s k i ,  Klusyczność 
filozofii klasycznej, RF 39-40 (1991-1992) 1, 367-391. 

B. B l a n s h a r d ,  Miejsce filozofii w rozumieniu świata, „Przegląd Powszechny" 1989, 3, 
87-102. 

Autor amerykański (t 1987), reprezentujący racjonalizm o charakterze idealistycznym i częściowo 
heglizującym, broni jednak pozycji zasady niesprzeczności i przeprowadza dociekliwą krytykę róŜnych 
postaci filozofii analitycznej, ujęć pozytywistycznych, empirystycznych, subiektywistycznych. 

B. B 1 a n s h a r d, W obronie metafizyki, RF 36 (1988) 1, 5-38. 
F. C o p 1 e s t o n   SJ, Natura metafizyki, „Przegląd Powszechny" 1989, 1, 67-82. 
J. M. B o c h e ń s k i, Logika i filozofia. Wybór pism, Warszawa 1993. 
J. F. D r e w n o w s k i ,  Stosowanie logiki symbolicznej w filozofii, SPhCh 1 (1965) 

2, 53-65. W. M a r c i s z e w s k i ,  W sprawie konieczności logicznej twierdzeń 
metafizyki, 

RF 7 (1959) 1, 73-87. W. M a r c i s z e w s k i ,  O metodę filozofii, RF 8 
(1960) 1, 17-35. 
C. W o j t k i e w i c z ,  O tak zwanych definicjach w metafizyce scholastycznej, RF 

14 (1966) 1, 71-85. J. H e r b u t,   O formalnym   ujęciu analogii transcendentalnej, RF 11 
(1963) 1, 25- 

39. J. H e r b u t, Kilka uwag o definicji analogii, RF 14 (1966) 1, 115-125. J. H e r b u t, 
Charakterystyka terminów orzekanych analogicznie, „Studia Teologicz- 

no-Historyczne Śląska Opolskiego" 5 (1976) 61-69. J. H e r b u t, Hipoteza w 
filozofii bytu, Lublin 1978. J. H e r b u t, Problem metody transcendentalnej, RF 26 
(1978) 1, 51-67. 

W dalszym tomach „Roczników Filozoficznych" autor kontynuuje omawianie od strony metodologicz-
nej stanowisk tomistów transcendentalizujących (głównie Lonergana i Coretha). 

J. H e r b u t, Metoda transcendentalna w metafizyce, Opole 1987. 
J. H e r b u t, Aktualność transcendentalnej metody filozofowania, RF 39-40 (1991- 

1992) 1, 119-134. K. W o 1 s z a, Rola doświadczenia transcendentalnego w poznaniu 
filozoficznym, 

Opole 1999. Zadania współczesnej metafizyki. Poznanie bytu czy ustalanie sensów? Red. A. 
Mary- 

niarczyk, M. J. Gondek, Lublin 1999. 
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R. C h i s h o 1 m, Co to jest argument transcendentalny?, „Principia" 4 (1991) 23-27. S. 
M a j d a ń s k i ,  Problemy asercji zdaniowej. Szkice pragmatyczne, Lublin 1972. A. 
B. S t ę p i e ń, Rola doświadczenia w punkcie wyjścia metafizyki, ZN KUL 17 

(1974) 4, 24-37. 
A. B. S t ę p i e ń, Istnienie (czegoś) a pojęcie i sąd, SPhCh 9 (1973) 1, 235-261. A. B. S t 
ę p i e ń, Metody w filozofii, ZN KUL 24 (1981) 1, 3-19. 
E. M o r a w i e c ,  Rola intuicji w przyjmowaniu załoŜeń w metafizyce ogólnej 

u J. Maritaina, Warszawa 1974. 
F. G r u s z k a, Próby stosowania metody transcendentalnej w filozofii neoscholas- 

tycznej, SPhCh 11 (1975) 1, 5-24. 
K. P o 1 i c k i, W sprawie formalizacji dowodu „ex motu" na istnienie Boga, RF 23 

(1975) 1, 19-30. 

Errata: RF 24 (1976) 1, 156. 

W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei, w: Miscellanea Logica, t. I, Warszawa 
1980. 

Tom pod red. E. Nieznańskiego, zawiera tłumaczenia prac Bendieka, Barbó, Hintikki i innych na temat 
formalizacji dowodów istnienia Boga oraz obszerną rozprawę E. Nieznańskiego Formalizacyjne próby 
ustalenia logiko-formalny eh podstaw stwierdzania pierwszych elementów relacji rozwaŜanych w 
tomistycznej teodycei. Praca wymaga bardziej zaawansowanej znajomości logiki formalnej. 

E. N i e z n ań s k i ,  Logistyczny przyczynek do analizy pojęcia „istoty, do której 
naleŜy istnienie", SPhCh 13 (1977) 1, 139-156. 

E. N i e z n ań s k i ,  O potrzebie formalizacji teodycei; Sformalizowany dowód ist-
nienia koniecznego bytu pierwszego, w: W kierunku Boga, red. B. Bejze, Warszawa 
1982, s. 402-404, 405-408. 

E. N i e z n ań s k i ,  W poszukiwaniu pierwszej przyczyny z pomocą logiki formal-
nej, „Analecta Cracoviensia" 14 (1982) 51-60. 

E. N i e z n ań s k i ,  Analiza logiczna pewnych argumentów filozoficznych opartych 
na Leibniza zasadzie racji bytu, SF 1984, 11-12, 11-19. 

E. N i e z n ań s k i ,  Formalizacja filozofii - metoda czy maniera?, RF 35 (1987) 1, 
59-68. 

E. N i e z n ań s k i ,  Sformalizowana droga od racji do absolutu, w: Między logiką a 
etyką, Lublin 1995, 29-43. 

J. K o t a r b iń s k a ,  Spór o granice stosowalności metod logicznych, SF 1964, 3, 
25-47. 

U. N i k 1 a s, Niektóre aspekty semantyczne Meinónga teorii przedmiotów, „Studia 
Semiotyczne" 4 (1973) 207-220. 

U. N i k 1 a s, Czy „istnieje" jest predykatem?, tamŜe 5 (1974) 117-131. 
*J. P a ś n i c z e k, Logika fikcji. Esej o pewnej logice typu meinongowskiego, Lublin 

1984. 
J. P aś n i c z e k ,  Struktura ontologiczna przedmiotów nie istniejących: Meinong a 

Ingarden, SF 1984, 4, 27-41. 
U. Z e g 1 e ń, Próba analizy formalnej fragmentu ontologii R. Ingardena. Analiza 

czystych jakości, RF 29 (1981) 1, 51-63. 
U. ś e g 1 e ń, O moŜliwości formalnej analizy ontologii R. Ingardena, SPhCh 16 (1980) 

2, 192-198. 

462 



U. ś e g 1 e ń, Analiza semantyczna relacji występujących w ontologii Romana Ingardena, „Studia 
Semiotyczne" 13 (1983) 35-47. 

U- ś e g 1 e ń, Modalność w logice i w filozofii. Podstawy ontyczne, Warszawa 1990. 
U. ś e g 1 e ń, Problematyka ontologiczna logik nieklasycznych, „Studia Semiotyczne" XVI-XVII 

(1990), 217-249. 
U. ś e g 1 e ń, O istnieniu w logice i w filozofii, w: Prace z pragmatyki, semantyki i metodologii 

semiotyki, red. J. Pelc, Wrocław 1991, 219-233. 
J. H i n t i k k a, Eseje logiczno-filozoficzne, Warszawa 1992. 
M. D u m m e t, Logiczna podstawa metafizyki, Warszawa 1998. 
Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, Zebra! i opracował J. Perzanowski, Warszawa 

1989. 
M. H e 1 1 e r, Jak moŜliwa jest filozofia w nauce?, SPhCh 22 (1986) 1, 7-19. 
J. W o 1 e ń s k i, Matematyka a epistemologia, Warszawa 1993. 
Studia metafilozoficzne, I: Dyscypliny i metody filozofii, red. A. B. Stępień i T. Szub-ka, Lublin 

1993. 
J. W o l eń s k i ,  W stronę logiki, Kraków 1996. 

Zbiór studiów i szkiców prezentujących sposób stosowania logiki do problematyki z zakresu filozofii i 
teorii nauki. Porusza się dyskusyjnie m.in. problematykę „bytu", transcendentaliów, intensjonalności, 
indukcji. 

*L. S. R o g o w s k i ,  Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany, 
Toruń 1964. Z. K r a s z e w s k i ,  Metodologia filozofii. Logiczne aspekty sporu 

materializmu 
z idealizmem, Warszawa 1972. 

Wbrew sugestii tytułu, praca w swych rozwaŜaniach metodologicznych jest uwikłana w rozmaite 
uprzednie załoŜenia z zakresu teorii bytu i teorii poznania. 

S. K i c z u k, Problematyka wartości poznawczej systemów logiki zmiany, Lublin 1984. 
S. K i c z u k, Związek przyczynowy a logika przyczynowości, Lublin 1995. 
G. E. M. A n s c o m b e, P. T. G e a c h, Trzej filozofowie (Arystoteles, Akwinata, Frege), 

Warszawa 1981. 
A. G a w r o ń s k i ,  Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa? U źródeł współczesnych 

badań nad językiem, Warszawa 1984. 

Rec: ZN KUL 29 (1986) 1, 49-54. 

S. S w i eŜ a w s k i ,  Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966. M. G o g a c z, W 
sprawie koncepcji historii filozofii, ZN KUL 7 (1964) 3, 53-57. M. G o g a c z, O pojęciu i 
metodzie historii filozofii, „Ruch Filozoficzny" 25 (1966) 76-80 (autoreferat). 
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VIII. TEORIA BYTU 

A. Ogólne (wprowadzenia, podręczniki, syntezy) 

S. S w i eŜ a w s k  i, M. J a w o r s k i ,  Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, 
Lublin 1961. 

Drugie, zmienione wydanie ksiąŜki SwieŜawskiego (1948). Rec: „Znak" 14 (1962) 926-932; RF 11 
(1963) 1, 151-153. 

A. B. S t ę p i e ń, Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964. 

Zob.: „Więź" 8 (1965) 5, 110-113; RF 14 (1966) 1, 162-172; „Znak" 18 (1962) 452-467 i 471- 481. 

M. A. K r ą p i e c, Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i 
Tomasza z Akwinu, Lublin 1963. 

Rec: RF 14 (1966) 1, 158-161. 

M. A. K r ą p i e c, Metafizyka. Zarys podstawowych zagadnień, Lublin 19782. 

Rec. 1 wydania (Poznań 1966): ZN KUL 10 (1967) 4, 82-86; SPhCh 3 (1967) 2, 303-308; tamŜe 4 
(1968) 2, 141-157. Jest to najobszerniejszy aktualnie wykład metafizyki ogólnej (w wersji tomizmu 
egzystencjalnego) w języku polskim. 

M. A. K r ą p i e c, O rozumienie filozofii, Lublin 1991. 

Publikacja zawiera ogólny wstęp do filozofii (z zaznaczonym aspektem historycznym), z nachyleniem 
polemicznym wobec róŜnych postaci idealizmu, esencjalizmu i monizmu, zrąb metafizyki ogólnej i 
teorii człowieka. Wydany jako t. XIV „Dzieł" M. A. Krąpca. Zob. RF 41 (1993) 1, 267-277. 

E. G i 1 s o n, Byt i istota, Warszawa 1963. 

E. L. M a s c a 1 1, Istnienie i analogia, Warszawa 1961. 

Tomista brytyjski, nawiązuje do rozwaŜań Gilsona. 

M. G o g a c z, Istnieć i poznawać, Warszawa (1969) 19762. 

Rec: RF 21 (1973) 1, 82-84. 

M. G o g a c z, WaŜniejsze zagadnienia metafizyki, Lublin 1973. M. G 
o g a c z, Elementarz metafizyki, Warszawa 1987. 
Z. J. Z d y b i c k a, Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a 

Bogiem, Lublin 1972. 

Rec: RF 21 (1973) 1, 84-87 
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E. M o r a w i e c, Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej, Warszawa 1998. 

Po obszernym wstępie metametafizycznym wykład zasadniczego zrębu ogólnej teorii bytu w duchu 
tomizmu egzystencjalnego. 

R. I n g a r d e n ,  Spór o istnienie świata, t. I i t. II (w dwu częściach), Warszawa 
19873, t. III, Warszawa 1981. A. B. S t ę p i e ń, Uwagi o Ingardenowej koncepcji 

ontologii, RF 20 (1972) 1, 5-14. A. B. S t ę p i e ń, Romana Ingardena ontologia 
egzystencjalna. Kilka uwag, ZN KUL 

29 (1986) 2, 5-11. J. W o j t y s i a k ,  O Ingardenowej i tomistycznej koncepcji 
bytu, KwF 25 (1997) 1 

145-174. T. C z eŜ o w s k i ,  O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, 
Toruń 1948. L. G u m ań s k i ,  Elementy sądu a istnienie, Toruń 1961. 

Zob.: „Ruch Filozoficzny" 21 (1962) 261-262; 22 (1963) 44-46. 

J. J. J a d a c k i, T. B i g a j, A. L i s s o w s k a, Co istnieje? Antologia tekstów 
ontologicznych z komentarzami, t. I-II, Warszawa 1996. 

Wydawnictwo poŜyteczne dydaktycznie, chociaŜ dobór tekstów dosyć wąsko sprofilowany, obejmuje 
autorów ze szkoły lwowsko-warszawskiej oraz orientacji pozytywistyczno-analitycznej. Rec: J. Woj-
tysiak, „Filozofia Nauki" 5 (1997) 4, 121-130. 

P. F. S t r a w s o n, Indywidua. Próba metafizyki opisowej, Warszawa 1980. 

Jeden z głównych przedstawicieli filozofii analitycznej. Zob. T. S z u b k a, Metafizyka analityczna P. 
F. Strawsona, Lublin 1995. 

P. G u t o w s k i ,  Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Ch. Harts-
chorne'a, Lublin 1995. 

Analiza poglądów drugiego, po A. N. Whiteheadzie, czołowego przedstawiciela procesualizmu XX w. 

B. Szczegółowe 

M. A. K r ą p i e c, Dlaczego zło. RozwaŜania filozoficzne, Kraków 1962. 
W. S t r ó Ŝ e w s k i ,  Z problematyki negacji, w: Szkice filozoficzne, Warszawa 

1963, s. 85-103. W.   S t r óŜ e w s k i ,  Z  historii   problematyki  negacji,  
„Studia  Mediewistyczne" 

8 (1967) 183-245;   9 (1968) 117-213. W. S t r óŜ e w s k i ,  Negacja 
transcendentalna, w: Filozofia i logika, Kraków 2000, 

107-114. A. B. S t ę p i e ń, Zagadnienie kryterium istnienia, w: Studia 
metafilozoficzne, II, 

Lublin 2002 (w przygotowaniu). J. J. J a d a c k i, Metafizyka i semiotyka. Studia 
prototeoretyczne, Warszawa 1996. 

Powiązane szkice zgrupowane w trzech działach: o przedmiotach, o języku, o wartościach. Prezentują 
pewien typ analitycznego stylu rozwaŜań. 
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Metafizyka w filozofii analitycznej, red. T. Szubka, Lublin 1995. 

Teksty autorów brytyjskich i amerykańskich, dotyczące głównie problematyki identyczności, światów 
moŜliwych i realizmu. 

B. S k a r g a, ToŜsamość i róŜnica. Eseje metafizyczne, Kraków 1997. 
S. Z a 1 e w s k i, Czas i istnienie, Warszawa 1971. 
E. Z i e 1 i ń s k i, Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota, 

Lublin 1988. 
*S. C i c h o w i c z, Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza, Warszawa 

1968. 
L. N o w a k, U podstaw dialektyki marksistowskiej. Próba interpretacji kategorialnej, 

Warszawa 1977. 

Interpretacja materializmu dialektycznego jako dialektyki kategorialnej bytu 

A. S y n o w i e c k i ,  Byt i myślenie. U źródeł marksistowskiej ontologii i logiki 
dialektycznej, Warszawa 1980. 

Próba przyswojenia marksizmowi egzystencjalnej  koncepcji  bytu.  Omówienie  roli  logiki  Hegla w 
ukształtowaniu filozofii marksistowskiej. Od pewnego czasu Autor odszedł od marksizmu. 

*B. W o 1 n i e w i c z, Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina, 
Warszawa 1968. *B. W o 1 n i e w i c z, Ontologia sytuacji, Warszawa 1985. *R. S u 

s z k o, Ontologia w Traktacie L. Wittgensteina, SF 1968, 1, 97-120. *R. S u s z k o, 
Reifikacja sytuacji, SF 1971, 2, 65-82. *Z. Z w o l iń s k i ,  W poszukiwaniu racji 
dostatecznej. (Droga Anny Teresy Tymie- 

nieckiej), SF 1974, 10, 39-51. P. G u t o w s k i ,  Procesy  i  rzeczy-w-procesie.  
Metafizyka Dorothy Emmet, RF 

42 (1994) 1, 139-158. J.  K o w a l s k i ,   W.  K r y s z t o f i ak ,   A.  
B i ł a t ,   Koncepcje negatywnych 

stanów rzeczy, Lublin 1998. I. Z i e m i ń s k i, M. K. Munitza próba filozofii 
istnienia, RF 44 (1996) 1, 79-110. Ontologia fikcji, pod red. J. Paśniczka, Warszawa 
1991. 

C. Teoria bytu absolutnego W. G r a n a t, Teodycea. Istnienie Boga i 

Jego natura, Lublin 19682. 

Rec: I wyd. (Poznań 1960): „Znak" 12 (1960) 1088 n; RF 11 (1963) 1, 150 n. 

E. G i 1 s o n, Bóg i filozofia, Warszawa 1961. 

WaŜna pozycja francuskiego tomisty egzystencjalnego. 

E. L. M a s c a 1 1, Ten, który jest. Studium z teizmu tradycyjnego, Warszawa 1958. E. L. 
M a s c a 1 1, Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj, Warszawa 1988. 

466 



M. G o g a c z, Poszukiwanie  Boga.  Wykłady z metafizyki  absolutnego istnienia, 
Warszawa 1976. 

W. D ł u b a c z, Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa, Lublin 1992. 
L. J. E 1 d e r s, Filozofia Boga. Filozoficzna teologia św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1992. 
F. W i 1 c z e k, Ontologiczne podstawy dowodów na istnienie Boga według Tomasza z Akwinu i 

Dunsa Szkota, Warszawa 1958. 
E. Z i e 1 i ń s k i, Nieskończoność bytu BoŜego w filozofii Jana Dunsa Szkota, Lublin 1980. 
S. K o w a l c z y k ,  Koncepcja Absolutu w pismach Hegla, Lublin 1991. 
S. Z i e m i ań s k i ,  Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga, Kraków 1995. 

Wykład filozofii Boga krakowskiego jezuity, poprzedzony krótkim wkładem metafizyki ogólnej, w 
niektórych sprawach oryginalny i dyskusyjny, usytuować moŜna między tomizmem lowańskim a 
egzystencjalnym. 

K. K ł ó s a k, W poszukiwaniu Pierwszej Przyczyny, cz. I-II, Warszawa 1955-1957. K. K ł ó s a k, 
Z zagadnień filozoficznego poznania Boga, t. I, Kraków 1979. 

Autor reprezentuje tomizm lowański 

D. J. B. H a w k i n s, Filozofia teizmu, „śycie i Myśl", 1968, 3, 29-42. C. 
T r e s m o n t a n t ,  Problem istnienia Boga, Warszawa 1970. 

Rec: ZN KUL 11 (1968) 2, 15-26. 

B. B e j z e, Zastosowanie analogii w dowodzeniu istnienia Boga, RF 6 (1958) 1, 149-173. 
B. B e j z e, Analogia w metafizycznym poznaniu Boga, RF 11 (1963) 1, 41-53. 
B. B e j z e, Problemy dyskusyjne w teodycei tomistycznej, SPhCh 1 (1965) 2, 5-31. 
B. B e j z e, W poszukiwaniu współczesnego systemu filozofii Boga, w: W nurcie zagadnień 

posoborowych, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 41-65. 
Z. J. Z d y b i c k a, Poznanie Boga w ujęciu Henri de Lubaca, Lublin 1973. 
S. K o w a l c z y k ,  Filozofia Boga, Lublin 19802. 
S. K o w a l c z y k ,  Współczesna filozofia Boga, Lublin 1970. 
S. K o w a l c z y k ,  Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych 

filozofów współczesnych, Wrocław 1979. 
S. K o w a l c z y k ,  Odkrywanie Boga. Centralne problemy filozofii Boga, Sandomierz 1981. 
S. K o w a l c z y k ,  Drogi ku Bogu, Wrocław 1983. 
O Bogu i o człowieku, red. B. Bejze, t. I, Warszawa 1968; t. II, Warszawa 1969. 

W obu tomach są artykuły polskich tomistów z zakresu filozofii Boga. 

Aby poznać Boga i człowieka, cz. I: O Bogu dziś, red. B. Bejze, Warszawa 1974. 

W części filozoficznej ksiąŜki są prace polskich autorów omawiających problematykę Boga na terenie 
tomizmu, augustynizmu, fenomenologii, scjentyzmu, myśli Teilharda de Chardin. 
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Studia z filozofii Boga, red. B. Bejze, Warszawa, t. I, 1968; t. II, 1973; t. III, 1977; t. IV, 
1977, t. V (O filozoficznym poznaniu Boga dziś), 1992. 

Dwa pierwsze tomy zawierają - obok prac autorów polskich - tłumaczenia prac autorów zagranicznych. 
T. III zawiera teŜ prace niefilozoficzne. 

W kierunku Boga, red. B. Bejze, Warszawa 1982. 

KsiąŜka zawiera prace z zakresu filozofii Boga i filozofii religii oraz tłumaczenie kilku fragmentów 
pism E. Stein. Autorzy polscy reprezentują róŜne odmiany tomizmu.  

Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu, red. B. Bejze, Warszawa 19942. 
S. Z i e m i ań s k i ,  Związek argumentu kinetycznego z argumentem entropologicz- 

nym, SPhCh 7 (1971) 2, 277-295. J. ś y c i ń s k i, Teizm i filozofia analityczna, 
Kraków, t. I; 1985, t. II, 1988. 

Rec: S. Judycki, T. Szubka, ZN KUL 26 (1985) 3-4, 143-153. 

A. C. P 1 a n t i n g a, Bóg, wolność i zło. Wprowadzenie bp J. śyciński, Kraków 1995. 

Tłumaczenie tekstu z 1974 r. wybitnego amerykańskiego filozofa analitycznego, zajmującego się 
problematyką metafizyczną i epistemologiczną, zaliczanego do czołowych przedstawicieli „filozofii 
religii". 

R. S w i b u r n e, Spójność teizmu. Wstęp T. Szubka, Kraków 1995. 

Jedna z wielu pozycji wyróŜniającego się przedstawiciela brytyjskiej filozofii analitycznej, zajmujące-
go się głównie róŜnymi aspektami teizmu i opowiadającego się za nim. 

R. S w i b u r n e, Czy istnieje Bóg? Poznań 1999. 

Jest to skrócona, popularna wersja ksiąŜki The Existence of God z 1979 r. 

R. S w i b u r n e, Dowody na istnienie Boga, RF 45-46 (1997-1998) 2, 171-185. 

Autor próbuje tradycyjne sformułowania dowodów istnienia Boga zastąpić swoją wersją. Nie moŜna 
zgodzić się na zdanie: „Nie ma bowiem jawnej sprzeczności między przyjęciem, Ŝe jest wszechświat, a 
jednak nie ma Boga", skoro wszechświat istnieje przygodnie a obowiązuje zasada racji dostatecznej. 

Filozofia religii. Wybrał i wstępem opatrzył B. Chwedeńczuk, Warszawa 1997. 

Jest to antologia tekstów zaliczanych do tzw. analitycznej filozofii religii (obejmującej m.in. proble-
matykę filozofii Boga), wydanej w ramach serii „Fragmenty filozofii analitycznej". Dominują w niej 
zdecydowanie rozwiązania naturalistyczne lub agnostyczne. 

W. M e j b a u m, Kłopoty z początkiem świata, Warszawa 1961 (i dalsze wyd.). 

Popularne rozwaŜania z punktu widzenia marksistowsko-scjentystycznego. Rec: „Znak" 13 (1961) 
889-811. 
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W. K o z ł o w s k i ,  O dowodach istnienia Boga, Warszawa 1960. 

RozwaŜania popularne, podobnie jak poprzednie o nikłej wartości filozoficznej. Rec: „Znak"  13 

(1961) 579-589. 

IX. FILOZOFIA PRZYRODY  

S. M a z i e r s k i ,  Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko- 
-tomistycznej, Lublin 1969. 

Rec: ZN KUL 13 (1970) 3, 72 n. 

S. M a z i e r s k i ,  Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej, Poznań 1972. 
K. K ł ó s a k, Z teorii i metodologii filozofii przyrody, Poznań 1980. A. G. van   M e 1 s 
e n, Filozofia przyrody, Warszawa 19682. 

Autor jest holenderskim tomistą. 

A. G. van M e 1 s e n, Nauka i technologia a kultura, Warszawa 1964. 
E. L. M a s c a 1 1, Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze, Warszawa 1964. 
E. L. M a s c a 1 1, Chrześcijańska koncepcja wszechświata, Warszawa 1968. 
J. M. D o ł ę g a, Stosunek ruchu do materii w ujęciu klasycznej filozofii przyrody, 

Warszawa 1986. S. M a z i e r s k i ,  Prawa 
przyrody, Lublin 1993. Aktualność świętego 
Tomasza, Warszawa 1975. 

Tłum. z francuskiego pracy zbiorowej autorów tomistycznych i zbliŜonych do tomizmu. 

Sz. W. S 1 a g a, Próba uściślenia Tomaszowego określenia istoty Ŝycia, SPhCh 10 
(1974) 2, 65-99. 

Zarys filozofii przyrody oŜywionej, red. S. Mazierski, Lublin 1980. 
M. H e 1 1 e r, M. L u b a ń s k i, Sz. W. Ś 1 a g a, Zagadnienia filozoficzne współczesnej 

nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa 1982. 

Trzy części ksiąŜki noszą kolejno tytuły: Informacja-System, Materia-Geometria, Zycie-Rozwój. 

Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, Warszawa, t. I, 1976; t. II, 
1979; t. III, 1979; t. IV, 1982 i dalsze tomy. 

Seria wydawnicza zainicjowana przez K. Kłósaka, wydawana przez ATK. Zob. SPhCh 16 (1980) 2, 

207-213. 

J. ś y c i ń s k i, Zagadnienie moŜliwości falsyfikacji twierdzeń w filozofii przyrody, 
„Analecta Cracoviensia" 14 (1982) 93-105. K. K l o s k ow s k i ,  Filozofia 

ewolucji i filozofia stwarzania, t. I-II, Warszawa 
1999. 
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X. FILOZOFIA CZŁOWIEKA 

M. A. K r ą p i e c, Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974. 

Wyd. 5 (Lublin 1991) uzupełnione rozdziałem: „Ciało jako współ-czynnik konstytutywny człowieka". 
Zob. ZN KUL 35 (1992) 3-4, 77-86. 

A. B. S t ę p i e ń, W poszukiwaniu istoty człowieka (Z fenomenologii i metafizyki 
ludzkiego bytu), w: O człowieku dziś, Warszawa 1974, s. 61-94 (tam literatura). 

A. B. S t ę p i e ń, Czy metafizyka człowieka jest moŜliwa? ZN KUL 16 (1973) 2, 55-60. 
A. B. S t ę p i e ń, Główne trudności teorii człowieka, SF 1989 1, 77-81. 
S. K a m i ń s k i, O koncepcjach filozofii człowieka, ZN KUL 13 (1970) 4, 9-19. 
S. K a m i ń s k i, Metodologiczna problematyka poznania duszy ludzkiej, w: W nurcie 

zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. VIII, Warszawa 1976, s. 141-156. 
K. K ł ó s a k, Metoda badań natury duszy, „Znak" 5 (1950) 13-26. 
K. K ł ó s a k, Substancjalność duszy ludzkiej ze stanowiska doświadczenia bezpośred-

niego, „Przegląd Powszechny" 229 (1950) 1-20. 
K.  K ł ó s a k,  Zagadnienie  pochodzenia  duszy  ludzkiej  a  teoria ewolucji,  RF  8 

(1960) 3, 53-123. 
K. K ł ó s a k, Próba rozwiązania problemu pochodzenia duszy ludzkiej, „Znak" 13 

(1961) 1181-1234. 
K. K ł ó s a k, Zagadnienie wyjściowej metody filozoficznego poznania duszy ludzkiej, 

SPhCh 1 (1965) 1, 75-123. K. K ł ó s a k, Immanencja i transcendencja człowieka w 
odniesieniu do przyrody, w: 

O Bogu i o człowieku, red. B. Bejze, t. I, Warszawa 1968, s. 165-177. K. K ł ó s a k, 
Zagadnienie przygodności człowieka, w: O człowieku dziś, Warszawa 

1974, s. 51-60. K. K ł ó s a k, Teoria kreacjonistycznych początków duszy ludzkiej a 
współczesny 

ewolucjonizm, „Analecta Cracoviensia" 1 (1969) 32-56. K. K ł ó s a k, Teoria 
duchowości duszy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. 

Próba jej dalszego rozwinięcia, „Analecta Cracoviensia" 4 (1972) 87-99. K. K ł ó s a 
k, Próba argumentacji za substancjalnością duszy ludzkiej, „Analecta 

Cracoviensia" 7 (1975) 511-520. K. K ł ó s a k, Próba wykorzystania 
„fenomenologicznej" antropologii P. Teilharda de 

Chardin do uzasadnienia tomistycznej filozofii człowieka, w: W kierunku prawdy, 
red. B. Bejze, Warszawa 1976, s. 485-496. K. K ł ó s a k, Przyrodnicze i filozoficzne 
ujęcie zagadnienia pochodzenia duszy ludzkiej, (Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa 
i filozofii przyrody 1), Warszawa 

1976, s. 191-236. K. K ł ó s a k, Problem psychizmu ludzkiego w materializmie 
dialektycznym, „Znak" 

36 (1984) 21-32. T. W o j c i e c h o w s k i ,  Problem lokalizacji funkcji 
psychicznych w mózgu, RF 8 

(1962) 4, 21-56. 
T. W o j c i e c h o w s k i ,  Z problematyki duszy i ciała: teoria identyczności, „Ana-

lecta Cracoviensia" 14 (1982) 199-211. 
T. W o j c i e c h o w s k i ,  Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii, Kra-

ków 1985. 
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T. W o j c i e c h o w s k i ,  Z zagadnień stosunku ludzkiego psychizmu do mózgu, 
w: Czas - ewolucja - duch. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. T. Wojcie-
chowskiemu, red. K. Wolsza, Opole 1997, 411-455. 

R. D a r o w s k i ,  Filozofia człowieka. Zarys problematyki, Kraków 1996. 

Jest to zwarty podręcznik, prezentujący (w postaci 14 tez) stanowisko tomistyczne, w pewnym nawią-
zaniu do współczesnych dyskusji. Autor jest czołowym przedstawicielem filozoficznego ośrodka 
jezuickiego w Krakowie. 

I. D e c, Dwie antropologie. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Wrocław 1995. 

Wielostronne zestawienie koncepcji związanych z odmiennymi stylami filozofowania. 

K. A j d u k i e w i c z ,  Postępowanie człowieka, w: t e n Ŝ e, Język i poznanie, t. I, 
Warszawa 1960, s. 317-364. R. I n g a r d e n ,  

KsiąŜeczka o człowieku, Kraków 1972. J. M a r i t a i n, 
Człowiek i państwo, Kraków 1993. K. W o j t y ł a, Osoba i 
czyn, Kraków 1969. 

Zob. dyskusję w „Analecta Cracoviensia" 5-6 (1973-1974) oraz RF 19 (1971) 1, 124 n; T. S t y-c z e ń, 
O metodzie antropologii filozoficznej, RF 21 (1972) 2, 105-113. 

A. P ó ł t a w s k i ,  Metafizyka realistyczna a fenomenologiczna analiza świadomości, 
SPhCh 11 (1975) 1, 189-197. A. P ó ł t a w s k i ,  Roman Ingarden - metafizyk 

wolności, SF 1990, 2-3, 85-97. J. T i s c h n e r, Aksjologiczne podstawy doświadczenia 
„ja" jako całości cielesno- 

-przestrzennej, w: Logos i ethos, Kraków 1971. 

Zob. RF 21 (1973) 1, 69 n i 87. 

J. T i s c h n e r, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, ParyŜ 1990. 
J. T i s c h n e r, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, Kraków 1991. 
M. G o g a c z, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974. 
M. G o g a c z, Człowiek i jego relacje, Warszawa 1985. 
M. G o g a c z, Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. RozwaŜania filozoficzne i 

religijne, Niepokalanów 1993. 
S. K o w a l c z y k ,  Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990. 
J. M a j k a, Filozofia społeczna, Warszawa 1982. 
P. M i 1 c a r e k, Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 

1994. 
K. A. W o j c i e s z e k, Stworzony i zrodzony... Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego 

konstytuowania się człowieka w poglądach Tomasza z Akwinu - próba akuali-zacji, 
Warszawa 2000. 

J. P i e p e r, Śmierć i nieśmiertelność, Paris 1970. 
E. L. M a s c a 1 1, Chrześcijańska koncepcja człowieka, Warszawa 1962. 
L. B o r o s, Misterium mortis. Człowiek wobec ostatecznej decyzji, Warszawa 1974. 
C. T r e s m o n t a n t ,  Problem duszy, Warszawa 1973. 
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C. A. van P e u r s e n, Antropologia filozoficzna. Zarys problematyki, Warszawa 
1971. 

Jest to przekład pracy: Body, Soul, Spirit, Oxford 1966. 

J. M ó 1 1 e r, Człowiek w świecie. Zarys antropologii filozoficznej, Paris 1969. 
M. B u b e r, Problem człowieka, Warszawa 1993. 
H. P 1 e s s n e r, Pytanie o conditio humana. Wybór pism, Warszawa 1988. 
P. T e i l h a r d    de   C h a r d i n ,  Człowiek, Warszawa 1962. 
R. G a r a u d y, Perspektywy człowieka, Warszawa 1968. 
A. S c h a f f, Filozofia człowieka, Warszawa 1965. 
A. S c h a f f, Marksizm a jednostka ludzka, Warszawa 1965. 
L. K o ł a k o w s k i ,  Kultura i fetysze, Warszawa 1967. 
T. M. J a r o s z e w s k i ,  Osobowość i wspólnota, Warszawa 1970. J. 
K u c z y ń s k i ,  Homo creator. Wstęp do dialektyki człowieka, Warszawa 19792. Z. 
C a c k o w s k i ,  Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego, 
Warszawa 1979. 

Zob. W. C h u d y, Człowiek jako podmiot czy człowiek jako funkcja?, „Znak" 33 (1981) 620-635. 

B. S u c h o d o l s k i ,  Kim jest człowiek? Warszawa 1974. 
T. Ś l i p k o ,  Pojęcie człowieka w świetle współczesnej filozoficznej antropologii 

marksistowskiej w Polsce, ZN KUL 10 (1967) 2, 3-16. E. C o r e t h, Czym 
jest antropologia filozoficzna?, SF 1983, 4, 173-192. 

Autor reprezentuje tzw. tomizm transcendentalizujący. 

B. B e j z e, Aktualna problematyka antropologii filozoficznej, SPhCh 5 (1969) 1, 5-61; 
2, 5-47. 

O Bogu i o człowieku, red. B. Bejze, t. I-II, Warszawa 1968-1969. 
Aby poznać Boga i człowieka, cz. II: O człowieku dziś, red. B. Bejze, Warszawa 1974. 
S. J u d y c k i, Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu, 

Lublin 1995. 

Autor analitycznie porządkuje róŜne współczesne koncepcje umysłu ludzkiego i proponuje własne 
„przezwycięŜenie" naturalizmu. Głównie ustosunkowuje się do stanowisk formułowanych na gruncie 
filozofii analitycznej i pewnych ujęć psychologii, korzystając z analiz fenomenologów i sięgając do 
kantowskiego pojęcia „syntezy". 

U.  Z e g 1 e ń,  Wprowadzenie do problematyki  filozofii  umysłu,  „Kogniwistyka i 
Media w Edukacji" 1998, 1, 111-129. Umysł a rzeczywistość. „Poznańskie Studia z 

Filozofii Humanistyki" 5 (18), Poznań 
1999. Filozofia umysłu, 

Warszawa 1995. 

Antologia tekstów w ramach serii „Fragmenty filozofii analitycznej". 
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W. W e 1 t e n, Człowiek jako substancja i byt aktualny, „Edukacja Filozoficzna" 27 
(1999), 5-15. 

Autor (jezuita niemiecki) dyskutuje trudności uzgodnienia dwu teorii bytu ludzkiego: arystotelesow-
skiej i whiteheadowskiej. 

I. Z i e m i ń s k i, Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej, Lublin 1999. 

XI. FILOZOFIA KULTURY 

B. N a w r o c z yń s k i ,  śycie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków 1947. 

Próba syntetycznego ujęcia problematyki kultury. Wyraźne wpływy filozofii niemieckiej, zwłaszcza H. 
Rickerta i N. Hartmanna. Wątpliwości budzi m.in. irracjonalizująca teoria „magmy" oraz przekonanie 
autora o metafizycznej neutralności tezy o wartościach absolutnych. Swoiste rozumienie terminu „byt 
intencjonalny". 

F. Z n a n i e c k i ,  Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1971. 
M. A. K r ą p i e c, O filozofię kultury, „Znak" 16 (1964) 813-825. M. A. K r ą p 
i e c, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991. 

Jest to t. XV „Dzieł" M. A. Krąpca. 

A. R o d z i ń s k i ,  Wprowadzenie do zagadnień kultury, ZN KUL 8 (1961) 4, 9-17. 
A. R o d z i ń s k i ,  O integralną koncepcję kultury, RF 10 (1962) 2, 89-100. 
A. R o d z i ń s k i ,  Filozofia wartości a filozofia kultury, ZN KUL 8 (1965) 4, 3-13. 
A. R o d z i ń s k i ,  Pojęcie i typy kultury, „Ateneum Kapłańskie" 74 (1970) 191-200. 
A. R o d z i ń s k i ,  Osoba i kultura, Warszawa 1985 
H. W i s t u b a, Działanie kulturotwórcze w relacji do podłoŜa zdeterminowanego 

koniecznościowo według filozofii św. Tomasza z Akwinu, RF 19 (1971) 2, 125-131. 
H. W i s t u b a, Intelektualne podstawy tworów kultury według filozofii św. Tomasza 

z Akwinu, SPhCh 7 (1971) 2, 243-272. H. W i s t u b a, Jak powstawała tomistyczna 
filozofia kultury, SPhCh 13 (1977) 2, 

213-224. H. W i s t u b a, Człowiek i świat jako ontyczna podstawa twórczości 
technicznej 

i kultury, SPhCh 14 (1978) 2, 195-218. S. K o w a l c z y k,  Filozofia kultury, 
Lublin 1996. M. A 1 b i ń s k i, Kultury i stosunki międzykulturowe, RF 19 (1971) 2, 
167-181. 

XII. FILOZOFIA WARTO ŚCI 

W. T a t a r k i e w i c z ,  Pojęcie wartości, w: t e nŜ e ,  Parerga, Warszawa 1978, 
s. 60-73. 
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R. I n g a r d e n ,  Uwagi o względności wartości; Czego nie wiemy o wartościach, w: 
t e n Ŝ e ,  Studia z estetyki, t. III, Warszawa 1970, s. 207-257. T. C z eŜ o w s k i ,  Czym 

są wartości, w: t e n Ŝ e, Filozofia na rozdroŜu, Warszawa 
1963, s. 117-120. Filozofia wartości, „Znak" 17 (1965) 4 (130). S. K a m i ń s k i, Jak 

uporządkować rozmaite koncepcje wartości?, w: t e n Ŝ e, Jak 
filozofować? Lublin 1989, s. 293-306. H. E l z e n b e r g ,  Wartość i człowiek. Rozprawy z 

humanistyki i filozofii, Toruń 
1966. H. B u c z yń s k a - G a r e w i c z ,  Uczucia i rozum w świecie wartości. Z 

historii 
filozofii wartości, Wrocław 1975. H. B u c z yń s k a - G a r e w i c z ,  Znak-

znaczenie-wartość. Szkice o filozofii 
amerykańskiej, Warszawa 1975. Z. Z w o 1 i ń s k i, Byt i wartość u Nicolai 

Hartmanna, Warszawa 1974. 

Zob. SF 1976, 12, 95-103 i 103-105. 

L. N o w a k, U podstaw marksistowskiej aksjologii, Warszawa 1974. 
W. S t r ó Ŝ e w s k i ,  Istnienie i wartość, Kraków 1982. 
W. S t r ó Ŝ e w s k i ,  Szkice z filozofii wartości, Kraków 1992. 
T.   S t y c z eń ,    Aksjologia,   w:   Encyklopedia   Katolicka,   t.   I,   Lublin   1973, 

kol. 256-260. A. B. S t ę p i e ń, Z problematyki doświadczenia wartości, ZN KUL 23 (1980) 1, 
33-41. Ontologia wartości, red. J. Lipiec, Lublin 1990. 

Studia z ontologii i epistemologii wartości, red. J. Lipiec, Kraków 1990. Istnienie i 
poznanie wartości, red. J. Lipiec, Kraków 1991. 

XIII. ETYKA - FILOZOFIA MORALNO ŚCI. METAETYKA 

J. W o r o n i e c k i    OP, Katolicka etyka wychowawcza, t. I-II/2, Lublin 1986. J. 
W o r o n i e c k i ,  Etyka, w: Zarys filozofii, t. II, Lublin 1930, s. 177-281. J. A. O e s t e r 1 e, 
Etyka, Warszawa 1965. 

Tłum. z angielskiego zarys etyki tomistycznej 

T. S 1 i p k o   TJ, Zarys etyki ogólnej, Kraków 19842. 

T. S I i p k o, Zarys etyki szczegółowej, t. I-II, Kraków 1982. 

Rec: „Znak" 36 (1984) 1396-1405. 

T. S 1 i p k o, Granice Ŝycia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988. 

Częściowym dopełnieniem jest tegoŜ Autora: Za czy przeciw Ŝyciu. Pokłosie dyskusji, Kraków-War-
szawa 1992. 
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C. JM a r t y n i a k, Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu, 
Lublin 1949. F- B e d n a r s k i     OP, Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z 

Akwinu, 
Lublin 1956. F. W. B e d n a r s k i, Egzystencjalny charakter zasad etycznych, Rzym 1962. F. 

W. B e d n a r s k i ,  O celowościowe ujmowanie moralności i norm etycznych, 
RF 27 (1979) 2, 129-143. F. W. B e d n a r s k i, Prawo przyrodzone w empirycznym ujęciu, 

„Analecta Craco- 
viensia" 14 (1982) 119-178. S. K a m iń s k i ,  O róŜnych rodzajach wiedzy o moralności, 

„Studia Theologica 
Varsoviensia" 6 (1968) 1, 193-203. S. K a m iń s k i ,  O strukturze etyki, w: Logos i ethos, 

Kraków 1971, s. 267-278. S. K a m i ń s k i, Metodologiczne typy etyki, RF 22 (1974) 2, 5-8. K. 
W o j t y ł a ,  O metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy moralnej, 

„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 6 (1959) 1-2, 99-124. K. W o j t y ł a, 
Wykłady lubelskie, Lublin 1986. K. W o j t y ł a, Zagadnienie podmiotu 
moralności, Lublin 1991. 

Tom zawiera przedruk rozprawy habilitacyjnej Autora o M. Schelerze i 7 innych tekstów. 

K. W o j t y ł a, Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym-Lublin 1991. S. O 1 e j n i k, 
Eudajmonizm. Studia nad podstawami etyki, Lublin 1958. M. A. K r ą p i e c, Człowiek i 
prawo naturalne, Lublin 1975. M. A. K r ą p i e c, O ludzką politykę, Katowice 1993. 
T. S t y c z e ń, Problem moŜliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie waŜnej 
teorii moralności, Lublin 1972. T. S t y c z e ń, Zarys etyki, cz. I: Metaetyka, Lublin 1974. T. S t y c 
z e ń, ABC etyki, Lublin 1981. T. S t y c z e ń, Etyka niezaleŜna?, Lublin 1980. 

Rec: RF 24 (1981) 2, 136-138. 

T. S t y c z eń ,  Problem ogólnej waŜności norm etycznych w aspekcie epistemo-logiczno-
metodologicznym z uwzględnieniem indukcyjnych nauk o człowieku, ZN KUL 24 (1981) 1, 39-
62. 

T. S t y c z e ń, W drodze do etyki. Wybór esejów z etyki i o etyce, Lublin 1984. 
T. S t y c z e ń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993. 

Wybór pism. A. R o d z i ń s k i ,  U podstaw kultury moralnej, RF 16 (1968) z. 

2 (cały). 

To samo wyd. osobno: Warszawa 1980. A. R o d z i ń s k i ,  Osoba - 

moralność - kultura, Lublin 1989. 

Zbiór artykułów. 

M. G o g a c z, Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Warszawa 1991. M. G o g a c z, 
Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995. 
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A. A n d r z e j u  k, Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa 
1999. 

Po ogólnym przedstawieniu etyki Akwinaty (w duchu tomizmu konsekwentnego) zarysowanie jej 
zastosowań do niektórych szczegółowych dziedzin. 

U. S c h r a d e, Etyka. Główne systemy. Podręcznik dla uczniów szkół średnich, 
Warszawa 1992. 

Dyskusja nad ksiąŜką w: „Edukacja Filozoficzna" 14 (1992) 89-105 (z udziałem Autora). Rec: tamŜe 
15 (1993), 329-321. 

J. W. G a ł k o w s k i, Spór o powinność moralną, RF 20 (1972) 2, 5-39. 
J. W. G a ł k o w s k i, Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy, Warszawa 

1980. J. W. G a ł k o w s k i, Wolność i wartość. Z podstawowych zagadnień etyki 
Jana 

Dunsa Szkota, Lublin 1993. H. J u r o s, „Błąd naturalistyczny" a tomistyczne 
określenie dobra, RF 20 (1972) 2, 

41-66. H. J u r o s, W sprawie tzw. subiektywnej definicji dobra, RF 22 (1974) 2, 47-
62. A. S z o s t e k, O dwóch typach sytuacji macierzystej etyki, ZN KUL 16 (1973) 2, 

61-64. T. S t y c z e ń, A. S z o s t e k, Uwagi o istocie moralności, RF 22 (1974) 2, 
19-32. A. S z o s t e k, Normy i wyjątki. Filozoficzne aspekty dyskusji wokół norm 
ogólnie 

waŜnych we współczesnej teologii, Lublin 1980. A. S z o s t e k, Rola pojęcia 
godności w etyce, SF 1983, 8-9, 77-90. A. S z o s t e k, Natura - rozum - wolność. 
Filozoficzna analiza koncepcji twórczego 

rozumu we współczesnej teologii moralnej, Rzym 1990. A. S z o s t e k, Pogadanki z 
etyki; Częstochowa 1993. H. N i e m i e c, Rozum wobec wartości. Podstawy filozofii 
moralności Josepha de 

Finance'a, Lublin 1997. T. B i e s a g a   SDB, Spór o normę moralności, Kraków 
1998. A. A n d r z e j u  k, Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki 
tomistycz- 

nej, Warszawa 2000. W. T a t a r k i e w i c z ,   O bezwzględności  dobra;  O  
czterech rodzajach  sądów 

etycznych, w: t e n Ŝ e, Droga do filozofii, Warszawa 1971, s. 211-296. W. 
T a t a r k i e w i c z ,  O szczęściu, Warszawa 19705. R. I n g a r d e n ,  Z 
rozwaŜań nad wartościami moralnymi, w: Rozprawy filozoficzne, 

Toruń 1969, s. 105-117. R. I n g a r d e n ,  O odpowiedzialności i jej podstawach 
ontycznych, w: t e nŜ e ,  

KsiąŜeczka o człowieku, Kraków 1972, s. 77-184. R. 
I n g a r d e n ,  Wykłady z etyki, Warszawa 1989. Cz. 
Z n a m i e r o w s k i ,  Zasady i kierunki etyki, Warszawa 1967. 

Rec: ZN KUL 1 (1958) 1, 76-78. 

M. O s s o w s k a ,  Podstawy nauki o moralności, Warszawa 19664. M. 
O s s o w s k a ,  Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, War-
szawa 19582. M. O s s o w s k a ,  Normy moralne, Warszawa 1970. 
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Etyka. Zarys, Kraków 1992. 

Praca zbiorowa pod red. J. Pawlicy (Zakład Etyki UJ), zawiera część systematyczną i część histo-
ryczną. W pierwszej części nie mamy systematycznego wykładu problematyki etycznej, ale analizy 
(często w postawie metaetycznej) wybranych pojęć i stanowisk z etyki ogólnej i etyki szczegółowej. 

Ch. P e r e l m a n ,  O sprawiedliwości, Warszawa 1959. J. P i e p 
e r, O sprawiedliwości, Londyn 1967. 

Ujęcie tomistyczne. 

Z. Z i e m b i ń s k i ,  O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992. 
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