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się, jakie ideały normatywne kierują ich badaniami i jak powinna 
według nich wyglądać matematyka. W  odpowiedzi otrzymamy 
pluralistyczne ujęcie matematyki, mające swe źródła w odmien
nych praktykach matematycznych. Powinno dać się umieścić 
każdy obecnie istniejący ,,-izm” w Husserlowskim obrazie po
glądów normatywnych na to, czym powinna być matematyka. 
Otrzymane wyniki powinny zostać wyjaśnione transcendental
nie, by upewnić się, że nie mamy do czynienia z paradoksami lub 
innymi problemami pojęciowymi

LFLT pokazuje na wiele sposobów, jaką rolę pełni filozo
fia względem matematyki. Po pierwsze, daje nam pełen obraz, 
w którym różne podejścia do matematyki i fizyki znajdują swe 
miejsce. Podczas gdy osoba zajmująca się teorią mnogości kon
centruje się zazwyczaj na problemach teoretycznych, ktoś pra
cujący nad geometrią skupia uwagę na problemach ze swojej 
dziedziny. Husserl stawia sobie za zadanie oddać to wszystko 
i uporządkować tak, by powstał spójny obraz świata. Co więcej, 
zadaniem logiki transcendentalnej jest wyjaśnienie podstawo
wych pojęć każdego z ujęć w ten sposób, by mogło rozwijać się 
wolne od paradoksów. Można też patrzeć na nią jako na metodę 
odkrywania, powiedzmy, aksjomatów dużych liczb kardynalnych. 
Na przykład Kurt Godeł (1906-1978) miał nadzieję, że feno
menologia pomoże znaleźć nowe aksjomaty, które pozwolą roz
wiązać problem hipotezy kontinuum64. Ostatecznie, cała wiedza 
teoretyczna związana jest z życiem zawodowym naukowców, 
a stąd ze światem społecznym. Zadanie racjonalności naukowej 
jest częścią naszego świata społecznego. Wynikiem jest badanie 
życia, jak to mówi Sokrates, „życia wartego, by je przeżyć”.

Z angielskiego przeł. Katarzyna Kuś

64 Zob. np. K. Godeł, The Modern Development o f the Foundations of 
Mathematics, [w:] Collected Works. Volume III, red. S. Feferman, J.W. Daw- 
son Jr., W. Goldfarb, C. Parsons, R.M. Solovay, Oxford 1995, s. 374—387 
i R. Tieszen, After Gódel, dz. cyt.



B a r t ł o m i e j  S k o w r o n
Uniwersy tet  Papieski  Jana  Pawła  II  w Krakowie

F E N O M E N O L O G IA  I L O G IK A

WSTĘP

O tóż fenomenologia jest faktycznie czysto opisową 
dyscypliną badającą pole transcendentalnie czystej świa
domości w czystej intuicji. Twierdzeniami logicznymi, 
na które by kiedyś mogła mieć okazję powoływać się, 
byłyby więc wyłącznie aksjomaty logiczne, jak zasada 
sprzeczności, której ogólną i absolutną ważność mogłaby 
fenomenologia unaocznić na przykładzie swoich wła
snych danych. Formalną logikę i całą mathesis w ogóle 
możemy zatem wciągnąć w zasięg wyraźnie wyłączającej 
i'.noyj\ i co do tego być pewni prawomocności tej normy, 
której jako fenomenologowie winniśmy przestrzegać:
Nie posługiwać się niczym poza tym, co możemy sobie 
z istoty unaocznić i zrozumieć w czystej immanencji, na 
samej świadomości1.

W  tym wyimku z Idei Edmund Husserl wprost wyraża nieza
leżność opisu fenomenologicznego od logiki oraz oparte na źró
dłowej naoczności poznawcze pierwszeństwo opisu fenomenolo
gicznego przed formalną logiką. Można by zatem przypuszczać,

1 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. 
Księga pierwsza, przeł. i przypisami opatrzyła D. Gierulanka, tłumaczenie 
przejrzał i wstępem poprzedził R. Ingarden, Warszawa 1975 (pierwsze 
wyd. 1913), s. 180.



że nie jest ani możliwe, ani zasadne studium omawiające relacje 
zachodzące pomiędzy logiką a fenomenologią. W  artykule tym 
postaram się uzasadnić, że takie przypuszczenie byłoby przed
wczesne i nieco upraszczające. Przywołany ustęp z Idei, co praw
da, wyjaśnia dlaczego relacje pomiędzy logikami i fenomenolo
gami nie były, i wciąż nie są, ani łatwe ani jednoznaczne. Często 
jednak relacje te dla obu stron były pouczające i wciąż takimi po
zostają. Związki logiki i fenomenologii są bowiem niepowierz- 
chowne i wielostronne.

W  artykule tym ograniczę się do przedstawienia wybranych 
osiągnięć fenomenologów z zakresu szeroko rozumianej logiki 
i filozofii logiki. Przeprowadzę kilka analogii pomiędzy Hus- 
serlowską wizją logiki a współczesną jej postacią oraz omówię 
wybrane wyniki Romana Ingardena. Dokładniej rzecz ujmując, 
ukazywanie kontekstu, rozpocznę od zarysowania niełatwych 
stosunków fenomenologów i logików. Później omówię wizję lo
giki Husserla. W  szczególności zwrócę uwagę na występujące 
podobieństwa pomiędzy Husserlowskim pomysłem, aby logi
kę ujmować jako teorię formy możliwych teorii a współczesną 
wersją teorii modeli i teorii konsekwencji logicznej. Następnie 
omówię stosunek Ingardena do logiki, w szczególności jego pro
gram, jak go nazywam, ontologizacji logiki. W  ramach tego pro
gramu omówię zagadnienie sądów logicznych, teorii znaczenia 
oraz analizę okresów warunkowych w jego ujęciu. Zagadnienia 
tutaj poruszane nie są omawiane w sposób historyczny, temu 
służą bowiem szczegółowe i obszerne monografie. Zamiarem 
moim jest raczej odnalezienie punktów styczności fenomeno
logii i logiki na poziomie idei, a nie ich szczegółowe wykazanie 
i historyczna analiza. W  wyborze tematyki kierowałem się wagą 
poznawczą zagadnień; nie mogłem jednak uniknąć arbitralnych 
rozstrzygnięć.



FENOMENOLOGIA Y E R SU S  LOGIKA

W  pracy Krytyczne uwagi o logice pozytywistycznej2 3 Ingarden 
wyraził negatywną opinię o logice matematycznej, w szczególno
ści o ówczesnych badaniach nad rachunkiem zdań. Logicy we
dług Ingardena popełnili wiele filozoficznych grzechów, między 
innymi nie przeprowadzili odpowiedniej analizy sądów, choćby 
dlatego, że nie poświęcili odpowiedniej uwagi klasycznemu za
gadnieniu odpowiedniości treści sądu i rzeczywistości. Zadowolili 
się za to mechaniczną budową rachunku logicznego, który — przez 
to, że jest właśnie mechaniczny — zwalnia w zasadzie z myśle
nia. Logika zaś nie powinna zwalniać z myślenia -  przynajmniej 
w jakimś jednym, ale ważnym znaczeniu, jakie można przypisać 
terminowi „logika”. Rachunek logiczny, mówi Ingarden, prowa
dząc myśl dalej, nie potrzebuje już człowieka, tylko maszyny; dziś 
Ingarden powiedziałby pewnie: komputera. Logicy wyrugowali 
również sens i znaczenie ze swoich rozważań, zajęli się logiką bez
sensu. Co więcej, wychodząc od antymetafizycznych przekonań, 
doszli w końcu do metafizyki, ale fałszywej metafizyki, ponieważ 
ujmującej świat jako sproszkowany i statyczny: złożony bowiem 
z rzeczy, jak chciał Tadeusz Kotarbiński, lub ze zdarzeń, jak chciał 
Alfred North Whitehead. Ogólnie mówiąc, logicy zamiast zająć 
się sprawami pierwszorzędnymi i prawdziwie ważnymi, omijają 
je, uchylając się od analizy zagadnień subtelnych i trudnych.

Jeszcze ostrzej, choć w nieco innym kontekście, zosta
ła potraktowana logika i filozofia logiczna przez matematy
ka i fenomenologa Gian-Carlo Rotę3. Rota twierdzi, że próby 
wykorzystania logiki (a tym często zajmują się filozofowie lo
giczni) w filozofii są nieuczciwe, przypominają próby płacenia 
pieniędzmi z gry Monopol w prawdziwym sklepie. Sztuczne

2 R. Ingarden, Krytyczne uwagi o logice pozytywistycznej, [w:] tenże, 
Z teorii języka ifilozoficznych podstaw logiki, Warszawa 1972, s. 191-221.

3 G.C. Rota, Mathematics and the Task o f Phenomenology, [w:] Pheno- 
menology and the Formal Sciences, red. T.M Seebohm, D. Follesdal, J.N. Mo- 
hanty, Dordrecht, Boston (MA), London 1991, s. 133-138.



ufilozoficznienie pojęć logiki matematycznej w wieku XX stało 
się prawdziwą epidemią, nagminną chorobą filozofii analitycz
nej i filozofii formalnej. Co więcej, logiczne próby wyjaśnienia 
pojęcia dowodu i rozumowań matematycznych rozminęły się 
zupełnie z praktyką dowodzenia twierdzeń -  która raczej przy
pomina wykazywanie intuicyjnej oczywistości twierdzeń, nie 
zaś konstruowanie dowodów na sposób teorii dowodu. Logika 
matematyczna jest częścią matematyki, taką samą jak np. anali
za zespolona, i jako taka nie powinna być w szczególny sposób 
traktowana przez filozofów. Z perspektywy matematyki -  twier
dzi Rota — wybór logiki jako szczególnie ważnej dyscypliny ma
tematycznej dla filozofii jest przypadkowy.

Przytoczone wyżej wypowiedzi — choć skrajne i często nie
uzasadnione -  są podzielane i powtarzane w bardziej lub mniej 
wyostrzonej postaci i dziś. Logicy i filozofowie analityczni nie po
zostają oczywiście dłużni. Podobnie jak wielu współczesnych logi
ków, Bogusław Wolniewicz zarzuca fenomenologom, a w szcze
gólności Husserlowi, gadulstwo i czcze ględzenie -  dużo słów, 
a mało treści. Oskarża również fenomenologów o niejasne i męt
ne myślenie, zamiast definicji, dedukcji i klasyfikacji otrzymujemy 
od nich metafory, aluzje i poetyckie obrazy -  tego typu myślenie 
jest myśleniem, twierdzi Wolniewicz, wbrew logice4. Tam gdzie 
nie ma logiki, tam jest irracjonalizm, W  wywiadzie Nadchodzi 
czasfilozofii, Wolniewicz dobitnie stwierdza: „[...] fenomenologia 
nigdy nie miała do powiedzenia nic godnego uwagi. Husserl to 
pretensjonalny nudziarz”5 6.

Jeszcze surowszy dla fenomenologii był Leon Chwistek. 
Recenzję książki Ingardena O dziele literackim Chwistek dobit
nie zatytułował: Tragedia werbalnej metafizyki. Dokonał w niej

4 Por. B. Wolniewicz, 0  sytuacji we współczesnejfilozofii, [w:] tenże, Fi
lozofia i wartości II, Warszawa 1998, s. 11-23.

5 B. Wolniewicz, Nadchodzi czas filozofii, [w:] tenże, Filozofia i wartości 
III, Warszawa 2003, s. 107.

6 L. Chwistek, Tragedia werbalnej metafizyki, „Kwartalnik Filozoficzny” 
X (1932), s. 46-76.



rozrachunku z całych ruchem fenomenologicznym, przedstawił 
zaczepną krytykę fenomenologii, fenomenologii jako idealistycz
nej filozofii. W  jednym z łagodniejszych fragmentów stwierdza: 
„Fenomenolodzy narkotyzują się wizją przedmiotów fikcyjnych, 
które rozmnożyli do granic niebywałych. Świat, w którym żyją, 
jest tak bogaty, że można go porównać z niebem przepełnionym 
aniołami”7. Na czwartej stronie recenzji w słodko-gorzkim stylu 
pisze:

Literatura fenomenologiczna jest to dziś ogrom, pod 
którym ugiąć się musi najenergiczniejsza wola historyka.
Morze nowotworów językowych, nieraz bardzo nie
przyjemnych i niesmacznych, kryjących pojęcia w  naj
wyższym stopniu mętne i nieuchwytne, wielkie ubóstwo 
przykładów i argumenty zawiłe, i napuszone pseudo
naukow ą powagą stanowią chiński mur, który profanów 
trzyma z daleka i zmusza do rezerwy. A jednak rodzi 
się z tego wszystkiego zaciekawienie i, mimo najlepszej 
dyspozycji do sprzeciwu, pewien szacunek i uznanie. 
Konsekwentna praca w imię idei jest zawsze godna sza
cunku i nie może być zupełnie bezpłodną.

Bardziej umiarkowany w swojej ocenie fenomenologii był Jan 
Maria Bocheński, który w pewnym momencie uznał fenomeno
logów za analityków, w takim sensie, że opisy fenomenologiczne 
uznał za pewną formę filozoficznej analizy. W  krótkim tekście
0  filozofii analitycznej Bocheński zestawia fenomenologię i filo
zofię analityczną. Okazuje się, że zachodzą dwa podobieństwa, 
tzn. zarówno jedna, jak i druga podkreślają konieczność analizy
1 obiektywności (w sensie powrotu „do rzeczy samych”), istnieją 
jednak różnice: podczas gdy fenomenolodzy posługują się bez
pośrednim wglądem, analitycy wybierają raczej przeprowadzanie 
rozumowań, nie zaś bezpośrednie ujęcia. Jak jednak stwierdza 
Bocheński: „Niemniej, ma się nieraz wrażenie, iż pewne osią
gnięcia fenomenologów dałyby się umieścić w ramach analizy”8.

7 Tamże, s. 68.
8 J.M. Bocheński, O filozofii analitycznej [w:] tenże, Logika i filozofia. 

Wybór pism, oprać. J. Parys, Warszawa 1993, s. 41.



Jan Woleński w pracy Krytyczne uwagi o Ingardenowskiej kry
tyce logiki1 wypunktowuje Ingardenowi błędy i niezrozumienie 
podstawowych zagadnień logicznych. Ingarden skupił się na 
pewnych wystąpieniach Tadeusza Kotarbińskiego i Stanisława 
Leśniewskiego, po czym niesłusznie przypisał logice w całości 
ich poglądy i potraktował je jako oficjalne. Co więcej, przemil
czał bujny rozwój logiki, w szczególności logik intensjonalnych, 
ale także nie zauważył, że logicy najwyższej klasy, jak choćby 
Hilbert, Godeł, Brouwer, Tarski, Church czy Quine rozważali 
filozoficzne podstawy logiki. Ingardenowskie porównanie ro
boty logicznej do czysto mechanicznej działalności też nie jest 
trafione, choćby dlatego, że Ingarden pominął bujny rozwój se
mantyki logicznej.

Z drugiej strony Woleński, będąc (umiarkowanie) krytycz
nym w stosunku do fenomenologii, wskazuje na wpływ filozofii 
Husserla np. na polską filozofię analityczną, w szczególności 
w kontekście: odrzucenia psychologizmu (Jan Lukasiewicz, Ka
zimierz Twardowski), niedoszłych tłumaczeń Badań Logicznych 
Husserla (Stanisław Leśniewski, Aleksander Rozemblum), teo
rii znaczenia (Kazimiez Ajdukiewicz, Tadeusz Czeżowski) oraz 
teorii znaku (Stanisław Ossowski, Tadeusz Kotarbiński)9 10.

Jeden z największych logików wszechczasów Kurt Godeł, 
jak podaje Rota11, uważał Husserla za największego filozofa od 
czasów Leibniza. Godeł dokładnie studiował myśl Husserla, na 
swoich egzemplarzach książek Husserla pozostawił wiele uwag 
i notatek. W  nieopublikowanym zarysie planowanego wykładu 
dla Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego pt. Nowoczesny

9 J. Woleński, Krytyczne uwagi o Ingardenowskiej krytyce logiki, [w:] Lo
gika ijej nauczanie w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. E. Żarnecka- 
-Biały, Kraków 1980, s. 109-121.

10 Zob. J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozojii polskiej, Kraków 
2010, s. 464. Por. C. Głombik, Husserl i Polacy. Pierwsze spotkania, wczesne 
reakcje, Katowice 1999.

11 G-C. Rota, Husserl, [w:] Discrete Thoughts. Essays on Mathematics, 
Science, and Philosophy, red. M. Kac, G-C. Rota, J. Schwartz, Boston (MA), 
Basel, Berlin 2008, s. 175.



rozwój podstaw matematyki w świetle filozofii powołał się wprost 
na fenomenologię Husserla12. Ujmując matematykę jako zupełny 
system prawd, tzn. taki, w którym na każde precyzyjne pytanie 
rozstrzygnięcia (takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie) 
istnieje jednoznaczna odpowiedź, twierdził, że źródłem pew
ności w matematyce nie może być mechaniczny rachunek -  jak 
chciałby Hilbert. Nie każda prawda jest bowiem dowodliwa. Za
tem należy szukać podstaw pewności nie w definiowaniu pojęć 
i mechanicznym dowodzeniu (wyprowadzaniu z aksjomatów za 
pomocą reguł), tylko w tym, co ustanawia i czyni możliwym owo 
definiowanie i dowodzenie. Fenomenologia jest właśnie taką pro
cedurą czy techniką, jak nazwał ją Godeł, wyjaśniania i oczyszcza
nia pojęć, która nie prowadzi do „naukowych wyników” tylko do 
tego, że „[...] powstaje w nas nowy stan świadomości, szczegóło
wo opisujący podstawowe pojęcia naszych myśli, bądź uchwytują- 
cy inne podstawowe pojęcia dotąd nam nieznane”13.

Aby pozytywnie uzupełnić obraz niełatwych relacji feno
menologii i logiki wskazać należy na pewien nurt badań we 
współczesnej filozofii, gdzie na powrót fenomenologia i logi
ka trzymają się razem. Dziedziną tą jest ontologia formalna, 
ontologia uprawiana przy użyciu pojęć i metod nauk ścisłych, 
a w szczególności logiki; motywowana i inspirowana analizami 
i pojęciami wprowadzonymi przez Husserla i szkołę fenomeno
logiczną. Próbkę tych badań można znaleźć w zbiorze prac wy
danych przez Barry ego Smitha w 1982 roku pt. Parts and Mo- 
ments. Studies in Logic and Formal Ontology. Kolejną i niedawną 
ilustracją poprawy stosunków fenomenologiczno-łogicznych

12 Zob. K. Godeł, The Modern Development o f the Foundations o f Ma- 
thematics in the Light o f Philosophy, [w:] Collected Works. Vol. III. Unpubli- 
shed Essays and Lectures, red. S. Feferman, New York (NY), Oxford 1995 
(tekst datowany na rok 1961), s. 374-386. Zob. również wstęp D. Follesdala 
poprzedzający przytaczany tekst Godła oraz rozdział 4 pt. Kurt Godeł and 
Phenomenology książki: R. Tieszen, Phenomenology, Logic, and the Philosophy 
ofMathematics, Cambridge 2005, s. 93-111.

13 K. Godeł, The modern Development o f the Foundations ofMathematics 
in the Light o f Philosophy, dz. cyt., s. 383.



jest podręcznik wprowadzający do filozofii Husserla The Cam
bridge Companion to Husserl4, wydawany już wielokrotnie od 
roku 1995. Samo zestawienie autorów poszczególnych pozycji 
tego dzieła jest wymowne, ponieważ większość z nich zajmuje 
się logiką bądź w twórczy sposób z niej korzysta. W  tych dwóch 
przywołanych tomach znajdują się obszerne bibliografie przed
miotu, do których odsyłam zainteresowanego Czytelnika.

LOGIKA JAKO TEORIA MOŻLIWYCH TEORII

W  Prolegomenach do czystej logiki14 15 Husserl wymienia trzy za
dania czystej logiki:
(1) ustalenie kategorii znaczeniowych, kategorii przedmiotowych 
i praw ich złożoności,
(2) opracowanie praw obowiązywania, konstruowania i uprawo
mocniania form teorii ukształtowanych przy pomocy kategorii,
(3) teoria możliwych form teorii, tzn. teoria rozmaitości.

W  przypadku (1) należy objaśnić i ustalić pochodzenie po
jęć takich jak: pojęcie, twierdzenie,prawda oraz formy złożoności 
twierdzeń, np. połączenie dwóch twierdzeń koniunkcją bądź al
ternatywą. Należy również zbadać pojęcia przedmiotu, stanu rze
czy, jedności, wielości, liczby itp., tzn. pojęcia formalnoontologicz
ne. Trzeba zbadać pochodzenie owych pojęć, ale pochodzenie nie 
w sensie psychologicznym, tylko w sensie istotowym, w sensie 
wglądu w istotę tych pojęć. Można się na to zdobyć dzięki in
tuicyjnemu uobecnieniu w przypadku pojęć elementarnych, oraz 
dzięki poznaniu istoty „powiązań” w przypadku pojęć złożonych. 
Realizacja tego celu prowadzi do ścisłych ustaleń terminologicz
nych; do wyraźnego określenia podstawowych pojęć. Można za
tem pomyśleć, że nie jest to trudna rzecz, jednak w przypadku

14 The Cambridge Companion to Husserl, red. B. Smith, D.W. Smith, 
Cambridge 2006.

15 E. Husserl, Badania logiczne. Tom I. Prolegomena do czystej logiki, 
prze!., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył J. Sidorek, przekład przej
rzał A. Półtawski, Warszawa 2006 (oryginalne wyd. 1900), s. 290-304.



nauk ścisłych małe niedociągnięcia na początku mogą skutkować 
wieloma trudnościami w trakcie i przy końcu drogi.

Cel (2) podporządkowany jest między innymi ujaśnieniu po
jęcia prawdy oraz swoistej odpowiedniości pomiędzy przeprowa
dzonymi wnioskowaniami i obowiązującymi prawami w dziedzi
nie (korelacie) do której się owe wnioskowania odnoszą. W  tym 
punkcie ważne jest również odgraniczenie dwóch przypadków 
prawdziwości: jednej opartej tylko na formie ukształtowania, 
drugiej zaś na korelacie przedmiotowym. Husserl twierdzi: „Po 
jednej stronie, mianowicie znaczeń, usytuowane są teorie wnio
sków, np. sylogistyka, która jednak jest tylko jedną z takich teorii. 
Po drugiej stronie, mianowicie korelatów, w pojęciu wielości ma 
swą podstawę czysta teoria wielości, w pojęciu liczby — czysta 
teoria liczb itd., przy czym każda stanowi zamkniętą teorię dla 
siebie”16.

Celem (3) logiki jest zbudowanie teorii formy wszelkiej teorii, 
czyli teorii możliwych teorii czy krócej: teorii teorii, która roz
patruje „[...] a priori istotne rodzaje (formy) teorii oraz prawa 
określające zachodzące między nimi relacje. W  ten sposób po
wstaje, mówiąc łącznie, idea obszerniejszej nauki o teorii w ogóle, 
która w swej części fundamentalnej bada istotne pojęcia i prawa 
konstytutywne należące do idei teorii, następnie zaś przechodzi 
do zróżnicowania tej idei i badania już nie możliwości teorii jako 
takiej, lecz teorii a priori możliwych”17.

Takie określenie zadań czystej logiki znajdujemy u Hus- 
serla, przypomnijmy, że zostały one wypracowane przeszło sto 
lat temu; stąd nie zawsze są one zrozumiałe dla współczesnego 
czytelnika, nawet logicznie wykształconego. Co więcej, można 
myśleć o nich na wiele sposobów. Sądzę jednak, że przydatnym 
zabiegiem dla uprzystępnienia idei Husserla jest przedstawienie 
możliwych ujęć jego poglądów w kontekście współczesnej logiki. 
Poniżej przedstawię dwa takie ujęcia: teoriomodelowe oraz teo- 
riokonsekwencyjne.

16 Tamże, s. 294.
17 Tamże, s. 296.



TEORIOM ODELOW E UJĘCIE IDEI HUSSERLA

Rozpocznę od przedstawienia, w jaki sposób idee Husserla 
skonkretyzowały się we współczesnej teorii modeli. Teoria mo
deli, będąc jedną z najważniejszych części współczesnej logiki, 
jest swoistym matematycznym urzeczywistnieniem szerszego 
„semantycznego nastroju” początków XX wieku18, a nie tylko prac 
Husserla, z pewnością jednak Husserl współtworzył ów seman
tyczny klimat i odegrał w tym współtworzeniu niepomijalną rolę.

Model19 w teorii modeli rozważany jest jako zbiór obiektów 
z pewną strukturą. Na tę strukturę składają się relacje zachodzą
ce pomiędzy obiektami, funkcje określone na zbiorze obiektów 
oraz pewna ilość wyróżnionych obiektów. Dobrym przykładem 
modelu jest uporządkowane ciało liczb rzeczywistych, tzn. zbiór 
liczb rzeczywistych wraz z relacją bycia mniejszym lub równym, 
funkcjami dodawania i mnożenia oraz z wyróżnionymi elemen
tami 1 i 0. Aby jednak mówić o relacji bycia mniejszym lub rów
nym czy o dodawaniu musimy użyć pewnego języka, nazwijmy 
go językiem S. Na język składają się symbole relacyjne (które 
interpretuje się w modelu jako relacje), symbole funkcyjne (które 
interpretuje się w modelu jako funkcje) i symbole stałe (interpre
towane w modelu jako obiekty wyróżnione). W  przypadku języ
ka wspomnianego już ciała liczb rzeczywistych, powiedzmy 
występuje jeden symbol relacyjny, mianowicie <, dwa symbole 
funkcyjne: symbol dodawania + oraz symbol mnożenia • oraz

18 O tych sprawach traktuje m.in. praca Woleńskiego, zob. J. Woleński, 
Filozoficzna Szkoła Lwowsko- Warszawska, Warszawa 1985, w szczególności 
zaś rozdziały o Twardowskim, Leśniewskim, Tarskim i Ajdukiewiczu.

19 Teoria modeli jest dobrze znaną częścią logiki, w tym miejscu opisuję 
nieściśle i w uproszczeniu tylko pierwotne jej intuicje. Krótkie i poglądowe 
omówienie teorii modeli w języku polskim można znaleźć na kilku stro
nach w pracy: L. Newelski, Teoria modeli i dynamika topologiczna, „Roczniki 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego”: Seria II „Wiadomości Mate
matyczne” XLIV (2008), s. 1-13. W  pracy tej znajduje się również krótka 
bibliografia przedmiotu z uwzględnieniem podręczników. W  dalszym opi
sie teorii modeli opieram się przede wszystkim na tym artykule.



symbole stale: 0 i 1; zbiorczo: SR = (<, +, •, 0,1). Gdy dodamy do 
języka zmienne przebiegające zbiór obiektów, to możemy two
rzyć tzw. wyrażenia nazwowe i wyrażenia funkcyjne w tym ję
zyku. Wyrażeniom nazwowym odpowiadają obiekty uniwersum, 
np. wyrażenie nazwowe 1+1 w ciele liczb rzeczywistych oznacza 
obiekt 2. Wyrażeniom funkcyjnym odpowiadają funkcje, np. x + 
1 jest funkcją zmiennej x. Dołączając spójniki logiczne, kwantyfi- 
katory, nawiasy oraz symbol identyczności „=” możemy zdefinio
wać zbiór formuł naszego języka.

W  rozważanym języku ciała liczb rzeczywistych za przykład 
formuły może służyć wyrażenie „2=3” lub „3x (x • x = z)”. Pierw
sza formuła mówi, że liczba dwa jest równa liczbie trzy, jest więc 
w rozważanym modelu fałszywa, druga zaś wyraża własność z 
bycia kwadratem pewnej liczby rzeczywistej. Jeśli za z podstawi
my nazwę liczby 4, to formuła ta stanie się zdaniem prawdziwym, 
ponieważ 4 jest kwadratem 2. Jeśli zaś za z wstawimy nazwę 
liczby -3, to formula ta stanie się zdaniem fałszywym, nie istnieje 
bowiem liczba rzeczywista, która podniesiona do kwadratu da -3. 
Mówimy wtedy, że liczba 4 spełnia tę formułę, a liczba -3 jej nie 
spełnia. Każda formuła zawierająca zmienne wolne, tzn. zmienne 
niebędące w zasięgu kwantyfikatora, wyraża pewne własności lub 
relacje określone na elementach uniwersum modelu.

Ogólnie mówimy, że obiekt spełnia pewną formułę, gdy po
siada własność, którą ta formuła wyraża. Natomiast ciąg obiektów 
spełnia pewną formułę, gdy pomiędzy kolejnymi wyrazami tego 
ciągu zachodzi relacja, którą wyraża ta formuła. Formuły, które są 
spełnione przez każdy ciąg elementów z uniwersum ustalonego 
modelu, nazywamy formulami prawdziwymi w tym modelu. Jest 
to podstawowa intuicja tak zwanej semantycznej definicji prawdy. 
Szczególną klasą jest klasa formuł prawdziwych w każdym mode
lu, formuły te nazywamy tautologiami.

Konstruowanie opisywanych wyżej wyrażeń nazwowych 
i formuł podlega ścisłym prawom, można je znaleźć w dobrych 
podręcznikach do logiki. Husserl miał na uwadze właśnie tego 
typu prawa, gdy pisał o wspomnianych wyżej prawach złożoności 
w Prolegomenach.



Formuły bez zmiennych wolnych nazywamy zdaniami. Przy
wołajmy od razu teoriomodelowy fakt: dla każdego niesprzecz- 
nego zbioru zdań istnieje model tego zbioru. Fakt ten wyraża 
znane twierdzenie Godla-Malceva. Jest to o tyle zaskakujące, że 
jakikolwiek niesprzeczny zbiór zdań rozważymy, to istnieje taki 
jego korekt semantyczny, w którym wszystkie zdania należące 
do tego zbioru są prawdziwe. Do faktu tego wrócimy jeszcze na 
chwilę w dalszej części, teraz przytoczymy kilka podstawowych 
definicji teoriomodelowych.

Zbiór wszystkich zdań prawdziwych w modelu M  nazywa
my teorią modelu M. Jeśli zbiory wszystkich zdań prawdziwych 
w ustalonym języku są równe dla dwóch modeli M  i N, to wtedy 
mówimy, że M  i /Vsą elementarnie równoważne; o jednym i o dru
gim możemy orzec zgodnie z prawdą w danym języku tyle samo. 
Pomimo tego, że mogą się one od siebie różnić, różnica ta nie jest 
możliwa do wyrażenia w języku. Mówiąc krócej M  i N  są elemen
tarnie równoważne, gdy ich teorie są równe. Mówimy, że M  jest 
elementarną podstrukturą N, gdy M  jest podmodelem N i  o każ
dym elemencie z małego modelu M  możemy powiedzieć tyle samo 
w modelu większym N. Powiększenie modelu nie wpływa na lepsze 
rozpoznanie elementów z mniejszej struktury, elementy z małego 
modelu spełniają bowiem te same formuły w obu modelach.

Jednym z głównych problemów teorii modeli jest opisanie 
klasy wszystkich modeli ustalonej teorii. Logicy teoriomodelowi 
dysponując ustaloną teorią pytają np. o ilość nieizomorficznych 
modeli ustalonej mocy tej teorii. Na przykład teoria gęstych po
rządków liniowych bez końców ma z dokładnością do izomorfi
zmu jeden model przeliczalny, jest nim zbiór liczb wymiernych 
z naturalnym porządkiem. Teorię, której wszystkie modele w da
nej mocy są izomorficzne, nazywamy kategoryczną w tej mocy. 
Mówiąc metaforycznie teoria jest kategoryczna, jeśli wszystkie 
„jej światy”, wszystkie jej „korelaty”, jeśli tylko posiadają tyle 
samo elementów, są izomorficzne, czyli w pewnym sensie takie 
same. Takożsamość dwóch modeli polega mniej więcej na tym, 
że można na sztywno zlepić każdy obiekt jednego z pewnym 
obiektem drugiego i vice versa -  przy zachowaniu struktury obu.



Są one zatem w pewnym sensie swoimi kopiami, stanowią swe 
lustrzane odbicie. W  tym kontekście warto wspomnieć ciekawy 
fakt: jeśli teoria (przeliczalna) jest kategoryczna w jakiejś mocy 
nieprzeliczalnej, to jest kategoryczna w każdej mocy nieprze
liczalnej. Fakt ten wyraża teoriomodelowy wynik znany jako 
twierdzenie Morleya. Przywołuję te definicje i wyniki po to, aby 
w dalszej części móc uzasadnić tezę, że teoria modeli spełnia 
część oczekiwań Husserla.

Postaram się zatem krótko uargumentować że teoria modeli 
w dużej mierze spełnia cele, jakie stawiał czystej logice Husserl. 
Rozpocznijmy od celu (1).

Pojęcie modelu, znaczenia, twierdzenia, prawdy, języka itp. 
-  pomimo tego, że nie przytaczałem ich ścisłych definicji -  są 
dobrze zdefiniowanymi pojęciami teorii modeli. Równie dobrze 
znane są prawa budowania formuł poprawnie zbudowanych; 
współcześnie są sui generis logicznym standardem. Natomiast 
postulat odpowiedniego zbadania istotowego pochodzenia uży
wanych w teorii modeli pojęć, ich swoistego uobecnienia, można 
zinterpretować w teorii modeli wielorako -  np. jako dążność do 
badania tylko podzbiorów definiowalnych w danym modelu, 
tzn. takich, które możemy zidentyfikować za pomocą ustalonego 
języka, takich, o których potrafimy coś w tym języku powiedzieć. 
Niedefiniowalne podzbiory, choć często nie jest ich mało, są jak
by nieobecne, nieuchwytne, a przez to również nieuobecnione. 
Husserl z pewnością nie miał na uwadze obecności pojęciowej, 
resp. językowej, tylko niezapośredniczoną, można jednak ogra
niczanie badań teoriomodelowych do zbiorów definiowalnych 
rozumieć jako próbę jaśniejszego uobecnienia, o obiekcie zdefi
niowanym możemy bowiem powiedzieć w istotny sposób więcej 
niż o tym niezdefiniowanym.

Przechodząc do celu (2), należy powiedzieć, że definicja po
jęcia prawdy w teorii modeli jest jednym z najważniejszych jej 
(początkowych) osiągnięć, dokonanych zresztą przez wybitnego 
polskiego logika Alfreda Tarskiego. Prawdziwość w pierwszym 
sensie, opartą tylko na kształcie wyrażeń, np. „jeśli p, to p" wy
różniamy współcześnie przy badaniu tautologii, prawdziwość zaś



w drugim wyróżnionym przez Husserla sensie, tzn. prawdziwość 
ze względu na istotę dziedziny, o której traktujemy, korelatu do 
którego się odnosimy, jest natury teoriomodelowej20. Zauważmy, 
że formuły spełnione w jednym modelu mogą nie być spełnio
ne w innym np. w większym modelu. Zdanie powiadające, że 
istnieje liczba, której kwadrat jest równy -1, jest fałszywe w cie
le liczb rzeczywistych, a prawdziwe w ciele liczb zespolonych. 
W  standardowym modelu liczb rzeczywistych nie istnieje liczba 
większa od 0, a zarazem dla dowolnego n naturalnego mniejsza 
od ', w niestandardowym jednak, bardziej „nasyconym” modelu 
liczba taka istnieje; tego typu liczby nazywamy infinitezymalami, 
analizę zaś matematyczną uprawianą w tym modelu zwykło się 
nazywać analizą niestandardową.

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy zjawisku nasycenia, 
ma ono bowiem ścisły wyraz w teorii modeli. Zbiór formuł wy
rażający wszystkie własności pewnego elementu modelu nazy
wamy typem elementu a w modelu M. O typach możemy myśleć 
jak o wiązce własności wyznaczającej idealne elementy, elementy 
których może nie być w modelu, ale które mogą się uaktualnić 
w modelu, przechodząc niejako z obszaru potencjonalności. Jeśli 
dodamy do rozważanego modelu M  te wcześniej niewystępujące 
idealne elementy, ale tak, aby teorie obu modeli się nie różniły, 
tzn. aby model M  był elementarną podstrukturą tego nowopow
stałego większego modelu, i będziemy powtarzać tę procedurę 
odpowiednią ilość razy, to otrzymamy silnie nasycony model. Po
wstały w ten sposób model, przy spełnieniu odpowiednich wa
runków, to tzw. model monstrum. Modele monstrum pełnią rolę 
ograniczeń pod względem nasycenia rozpatrywanej dziedziny, 
inne zaś modele danej teorii są często rozpatrywane w ich kon
tekście, ściślej mówiąc, jako ich części w pewnym w ściśle okre
ślonym sensie. Modele monstrum są po to, aby łatwiej można 
było badać w ich obrębie zwykle modele. Ciekawym ćwiczeniem

20 Pierwsze rozumienie prawdziwości jest w zasadzie granicznym 
przypadkiem drugiego, tautologie bowiem traktuje się jako formuły, które 
są prawdziwe w każdym modelu.



filozoficznym mogłaby być ontologiczna charakterystyka modelu 
monstrum (np. przy wykorzystaniu ontologii Ingardena); nie
mniej ciekawym ćwiczeniem byłoby zestawienie modelu mon
strum z rozmaitością w sensie Husserla. Ćwiczenia te pozosta
wiamy do namysłu Czytelnikowi.

Odnośnie celu (3), Husserlowi szło o to, aby zbudować teorię 
możliwych teorii, jakby teorię formy wszelkiej możliwej teorii, 
swoistą „metateorię”. W  kontekście tym przypomina się od razu 
Wissenschaftlehre Fichtego i Bolzany21, ale także nowożytny pro
jekt mathesis unmenalisr, nie będę jednak tego historycznego wąt
ku rozwijał. Dzięki takiej teorii bylibyśmy w stanie porównywać 
i zestawiać ze sobą różne teorie „przedmiotowe”, typu teorię grup, 
arytmetykę, teorię rozmaitości różniczkowalnych itd. Z drugiej 
strony służyłaby ona jako swoiste uprawomocnienie samego pro
cesu uteoretyczniania, byłaby swoistą racją dla teorii przedmioto
wych. Opisywana wcześniej teoria modeli może służyć zarówno 
porównywaniu, jak i uprawomocnianiu teorii przedmiotowych.

Teorie mogą posiadać przeróżne własności, mogą być (nie) 
sprzeczne, (nie)zupełne, (nie)stabilne, kategoryczne itp. Każda 
z wymienionych właściwości jest swoistą wagą teorii. Będąc po
stawionym przed wyborem teorii sprzecznej lub niesprzecznej, 
wybierzemy tę niesprzeczną; teorie niezupełne pozostawiają 
niepoznaną jakąś część dziedziny, do której się odnoszą (istnieje 
takie zdanie A, że zarówno A  jak i me.-A nie należy do teorii, gdy 
bierzemy za teorię zbiór zdań prawdziwych w pewnym mode
lu, to każda teoria jest zupełna; gdy myślimy o „teorii w ogóle” 
tak już nie jest), zatem w naturalny sposób przedkładamy teorie 
zupełne nad niezupełne; teorie stabilne to teorie nieposiadające 
zbyt wiele typów; teorie kategoryczne pozwalają na szybsze roze
znanie się w dziedzinach, które opisują.

Teoria modeli uchwytuje i opisuje aprioryczne prawa moż
liwych teorii, prawa takie stwierdzają m.in. wcześniej ad hoc

21 Zob. N. Milkov, The Formal Theory o f Everything: Exploration of 
Husserls Theory ofManifolds, [w:] Analecta Husserliana. Vol. LXXXVIII, red. 
A.-T. Tymieniecka, s. 120.



przywołane twierdzenia Gódla-Malceva i Morleya. W  jakim 
jednak sensie teoria modeli może uprawomocnić inne teorie? 
Idzie tutaj o prosty fakt, otóż teoria modeli już tylko definiując 
pojęcie teorii odróżnia teorie od nieteorii. Co ważniejsze, odróż
nia teorie z pożądanymi własnościami od teorii z niepożądanymi 
własnościami, mówiąc metaforycznie teorie dobre od teorii nie
dobrych. Przykładem tego typu badań jest próba porównywania 
czy „wytyczania linii pomiędzy porządkiem i chaosem” teorii ze 
względu na jej rodzaje stabilności, tego typu program badawczy 
we współczesnej teorii modeli zaproponował Saharon Shelah.

TEORIOKONSEKWENCYJNE UJĘCIE 
IDEI HUSSERLA

Powyżej argumentowałem za tym, że logika czysta w ujęciu 
Husserla została niejako ucieleśniona we współczesnej teorii mo
deli. Teoria modeli nie jest jednak w ścisłym sensie teorią teorii, 
jest właśnie teorią modeli, tzn. korelatów przedmiotowych teorii; 
teorią tego, do czego się dana teoria odnosi. Stąd nazywana też 
jest semantyką logiczną. W  ściślejszym zaś sensie teorią teorii jest 
teoria systemów dedukcyjnych. Przedstawię poniżej krótką cha
rakterystykę pewnej wersji22 tego ujęcia oraz pewne ujęcie teorii 
wypływające z tego ujęcia, mianowicie „konsekwencyjne” ujęcie 
teorii. Wcześniej teorię scharakteryzowałem jako zbiór zdań 
prawdziwych w danym modelu, teraz, zmieniając niejako akcent, 
powiem, że teoria to zbiór zdań domknięty na operację konse
kwencji. Mówiąc metaforycznie teoria jest takim zbiorem zdań, 
że wszystko to, co można z niego wywnioskować — już w nim

22 Dokładniej rzecz ujmując jest to wersja pochodząca z metodologii 
rachunków zdaniowych, również pochodząca od Tarskiego. Zob. A. Tarski, 
Podstawowe pojęcia metodologii nauk dedukcyjnych, [w:] tenże, Pisma logicz- 
no-jilozoficzne. T. 2. Metalogika, red. J. Zygmunt, Warszawa 2001, s. 31-92. 
Wykład teoriokonsekwencyjnego ujęcia logiki zawiera monografia R. Wój
cickiego, zob. R. Wójcicki, 7heory o f Logical Calculi: Basic Theory of Conse- 
quence Operations, Dordrecht, London, 1988. Przedstawione tu informacje 
zaczerpnięte są z tej monografii.



jest; nie ma takiej możliwości, aby coś do niego „domyślić” czy 
logicznie „dodać”. W  istocie powinienem mówić nie o teorii, tyl
ko C-teorii, każda bowiem teoria jest teorią jakiejś konsekwencji 
logicznej C, jednak dla prostoty pomijam ten przedrostek.

Czym jest jednak konsekwencja? Jest pewną operacją okre
śloną na zbiorach zdań; operacją, która powinna spełniać kilka 
prostych i dosyć intuicyjnych warunków; jest odpowiednikiem 
pewnego sposobu rozumowania — mówiąc nieco metaforycz
nie. Po pierwsze konsekwencje zbioru zdań A  powinny zawierać 
w sobie zbiór A. Jeśli by tak nie było, to mogłoby się zdarzyć, 
że z jakiegoś zdania a nie moglibyśmy wyprowadzić zdania a. 
Po drugie kolejne zastosowania operacji konsekwencji do dane
go zbioru zdań A, nie powinny już powiększać tego zbioru, tzn. 
konsekwencje logiczne konsekwencji logicznych zbioru zdań 
A  zawierają się w konsekwencjach logicznych zbioru zdań A. Po 
trzecie, jeśli zbiór zdań A  zawiera się w zbiorze zdań B, to konse
kwencje zbioru zdań A, powinny się zawierać w konsekwencjach 
zbioru zdań 5; innymi słowy, jeśli powiększa się zbiór przesłanek, 
to powiększa się również zbiór wniosków.

O operacji konsekwencji możemy myśleć jak o operacji przy
pisywania dowolnemu zbiorowi zdań X  wszystkich i tylko takich 
zdań, które z niego wynikają. Jak wspominałem, każdy zbiór 
zdań domknięty na konsekwencję, tzn. równy zbiorowi swoich 
konsekwencji jest teorią. Zestaw przytoczonych warunków, ja
kie ma spełnić operacja, aby być operacją konsekwencji, został 
ograniczony do minimum. Logicy badają operacje konsekwencji 
spełniające wiele innych i ważnych własności, zainteresowanego 
tym Czytelnika odsyłam do monografii Ryszarda Wójcickiego.

Pamiętając o sugestii Husserla, że teoria teorii powinna badać 
możliwe formy teorii i prawa określające relacje między teoriami, 
spróbuję pokazać, że teoria systemów dedukcyjnych spełnia te wa
runki. Fakt, że w teorii systemów dedukcyjnych definiuje się teorię 
oraz bada się różne jej rodzaje (w zasadzie podobne do wcześniej 
wymienionych, tzn. (nie)sprzeczoność, (nie)zupełność, maksymal- 
ność itp.) odpowiada wprost na pierwsze z wymienionych wyma
gań Husserla, drugie spełnione jest w następujący sposób.



Niech będzie dana operacja konsekwencji C. Rozważmy zbiór 
wszystkich teorii tej operacji 7h(:, tzn. zbiór takich zbiorów X, że 
X  = C(X). Okazuje się, że zbiór wszystkich teorii Thc jest sys
temem domknięć. Znaczy to tyle, że gdy rozważymy dowolną 
rodzinę teorii ustalonej operacji konsekwencji C, to przekrój tej 
rodziny jest również teorią. (Co więcej, każdemu systemowi do
mknięć odpowiada taka konsekwencja C, że system ten jest zbio
rem wszystkich teorii konsekwencji C). Zbiór wszystkich teorii 
danej konsekwencji Th(: uporządkowany przez inkluzję ( <z) 
tworzy pewną ważną strukturę, nazywaną w terminologii alge
braicznej kratą.To znaczy, że dla dowolnych dwóch teorii istnieją 
ich kresy, tzn. największa (i przez to jedyna) teoria zawierająca się 
w tych dwu oraz najmniejsza (i przez to jedyna) zawierające obie 
wyjściowe teorie. Co więcej, kresy istnieją nie tylko dla wybra
nych dwóch teorii z Thc, w istocie dowolny podzbiór Thc ma swo
je kresy; kraty o takiej własności nazywane są kratami zupełnymi.

Teoria sprzeczna, tzn. zbiór wszystkich formuł (jest jeden taki 
zbiór, zatem jest tylko jedna teoria sprzeczna w danym języku) 
zawiera wszystkie teorie, zatem jest największa w tej strukturze, 
teoria zaś C(0) jest najmniejsza -  zawiera się w pozostałych teo
riach (symbol 0  oznacza zbiór pusty). C(0) nazwana jest teorią 
bazową, czasem, z dodatkowymi założeniami, po prostu logiką; 
jest ona bowiem zbiorem twierdzeń, który można wywnioskować 
przy pomocy C z pustego zbioru (pozalogicznych) przesłanek. 
Te proste własności 1hc w jakimś sensie odpowiadają intencjom 
Husserla, albowiem własności te wyznaczają obiektywne i aprio
ryczne prawa rządzące teoriami; np. nie jest możliwe, aby teoria 
w sensie tutaj rozważanym nie zawierała się w teorii sprzecznej, 
bądź przekrój jakiegoś zestawu teorii w danym języku nie był 
teorią. Co więcej, jeśli zdefiniujemy relację wzmocnienia < za
chodzącą pomiędzy konsekwencjami w następujący sposób:

Cj < C2 wtedy i tylko wtedy C1(X) ę  C2 PO

dla dowolnego zbioru formuł X  ustalonego języka S, to określimy 
„siłę” konsekwencji. Konsekwencja jest tym silniejsza, im więcej



można wywnioskować z tego samego zbioru przesłanek. Przy po
mocy tak określonej relacji wzmocnienia można wyrazić kolejne 
aprioryczne prawo dotyczące teorii: im silniejsza konsekwencja, 
tym mniejszy jest zbiór teorii przez nią wyznaczonych. Relacja 
wzmocnienia zdefiniowana na zbiorze wszystkich operacji kon
sekwencji na ustalonym języku S, pozwala także na ujęcie zbioru 
tychże konsekwencji w postaci kraty; co umożliwia uzyskanie 
wielu ciekawych i niebanalnych praw dotyczących logik zdanio
wych — zainteresowanego tym Czytelnika ponownie odsyłam do 
monografii Wójcickiego; dokładny opis tych praw wymagałby 
zbyt wielu szczegółów. Niemniej, już na tym etapie można za
uważyć, że teoria systemów dedukcyjnych Tarskiego rozwinęła się 
w kierunku zakładanym przez Husserla, w jej ramach się bowiem 
bada wprost możliwe formy teorii. Przy czym, jak się okazało, 
„umożliwiający” (żeby nie powiedzieć „transcendentalny” raczej 
w sensie Kantowskim niż Husserlowskim) aspekt tego nurtu 
badań logicznych związany jest wprost z pojęciem konsekwencji. 
Teorie bowiem są teoriami w jakimś możliwym sensie, sens ten 
jest nadawany przez taką a nie inną operację konsekwencji.

JESZCZE RAZ O ROZMAITOŚCIACH

Konsekwencyjne ujęcie teorii pozwala na przeprowadze
nie jeszcze jednej ważnej analogii. Husserl nazywał przedmiot 
teorii możliwych teorii Mannigfaltigkeit, słowo to tłumaczy się 
na język polski jako zbiór lub jako mnogość.; w języku angiel
skim: czasem używa się słowa set, czasem multiplicity. Jednak 
Mannigfaltigkeit powinniśmy oddawać w języku polskim jako 
rozmaitość23. Tutaj nie chodzi tylko o słowa. Pojęcie to Husserl

23 Sprawy te poruszone są m.in. w pracach: M.H. Hartimo, Towards 
Completeness: Husserl on Theories of Manifolds 1890-1901, „Synthese” 156 
(2007), s. 294 oraz T. Mormann, Husserl s Philosophy of Science and the Se- 
mantic Approach, „Philosophy of Science” 58 (1991), s. 68-69. W  pierwszej 
pracy wskazuje się, że angielski termin „set” (tzn. polski termin „mno
gość” lub „zbiór”) jest za wąski, choćby dlatego, że rozmaitością może być



wprowadził będąc inspirowany matematyczną teorią rozmaito
ści, dokładnie geometryczną teorią rozmaitości Riemanna. Nie 
wchodząc w zbytnie szczegóły i upraszczając nieco sprawę, po
wiem, że owo źródłowo geometryczne wyobrażenie teorii ma swe 
współczesne odzwierciedlenie między innymi w fakcie, że teoria 
systemów dedukcyjnych w stylu Tarskiego jest w pewnym sensie 
zastosowaniem topologii do zagadnień metodologii formalnej24. 
Dokładniej mówiąc, operacja konsekwencji określona jak wyżej 
jest blisko powiązana z operatorem topologicznego domknięcia; 
topologia zaś jest w pewnym sensie uogólnieniem geometrii. Za
tem geometryczno-topologiczne źródło Mannigfaltigkeit poja
wiało się na powrót w rozważaniach logicznych.

O teorii rozmaitości Husserl rozprawiał w wielu pracach25 26, 
między innymi w Prolegomenach do Badań logicznych, Ideach., Lo
gice formalnej i logice transcendentalnej oraz w Kryzysie nauk euro
pejskich. Twierdzi się nawet, że była ona jego ideefixdb. W  Ideach 
(§ 71-76) Husserl obawiając się -  słusznie zresztą -  pomieszania 
fenomenologii z innymi dyscyplinami ejdetycznymi, w szczegól
ności z dyscyplinami matematycznymi typu geometria i arytme
tyka, przypomniał pojęcie rozmaitości27 po to, aby ściśle odróżnić 
metodę eidetyki opisowej od eidetyki matematycznej. Łatwo 
bowiem, przede wszystkim ze względu na swoistą czystość obu, 
pomieszać fenomenologiczny opis z matematyką fenomenów czy 
geometrią przeżyć.

liniowy porządek; w drugiej zaś pracy zwraca się uwagę na prawdziwe ma
tematyczne pochodzenie terminu rozmaitość, tzn. na teorię rozmaitości 
Riemanna.

24 W  elementarny sposób kwestie te są omówione w książce: N. Mar
tin, S. Pollard, Closure Spaces and Logic, Dordrecht, 1996.

25 Dokładne dane historyczne można znaleźć np. w pracy M.H. Harti- 
mo, Towards Completeness, dz. cyt.

26 Zob. N. Milkov, The Formal Theory of Everything, dz. cyt., s. 119.
27 D. Gierulanka Husserlowski termin Mannigfaltigkeit z Idei odda

la polskim terminem „mnogość”; ze względów wyłuszczonych powyżej 
używam terminu „rozmaitość”, zmieniając nieznacznie tłumaczenie Gie- 
rulanki.



Czym jest rozmaitość?

Charakteryzuje się ona tym, że skończona ilość pojęć 
i twierdzeń -  dających się w każdym danym wypadku 
zaczerpnąć z istoty odpowiedniej dziedziny -  zupełnie 
i jednoznacznie wyznacza ogół wszystkich możliwych 
tworów z tej dziedziny w sposób czysto analitycznie 
konieczny, tak że zasadniczo nic więcej nie pozostaje 
w niej otwarte.

Zamiast tego można też powiedzieć, że taka rozma
itość posiada tę szczególną własność, iż jest „definiowalna 
matematycznie wyczerpująco”. To „definiowanie” tkwi 
w systemie aksjomatycznych pojęć i aksjomatów, a to, że 
jest „matematycznie wyczerpujące”, w tym, że owe twier
dzenia o charakterze definicji implikują w odniesieniu 
do tej rozmaitości sięgające najdalej, jak się da pomyśleć, 
przesądzenie wszystkiego z góry -  nic już nie zostaje 
niewyznaczone28.

Husserl w tych ustępach definiuje rozmaitość „wyczerpującą 
matematycznie”, powiedzmy rozmaitość w sensie ścisłym. Trud
no powiedzieć, co dokładnie dzisiaj znaczy owo „wyczerpywanie” 
z perspektywy współczesnej teorii modeli. Sądzi się, że jest to 
związane z zupełnością teorii bądź jej kategorycznością. W  przy
padku pierwszej interpretacji wyniki Godła dotyczące niezupeł- 
ności byłyby druzgoczące dla Husserla, każdy bowiem dostatecz
nie bogaty system jest niezupełny, tzn. dostatecznie bogate teorie 
naukowe są niezupełne. W  przypadku drugiej interpretacji skutki 
nie są aż tak druzgoczące, co więcej przywoływane twierdzenie 
Morleya jest niebanalnym komentarzem do tej interpretacji. Bez 
szczegółowej analizy możliwych interpretacji można powiedzieć, 
że Husserl, początkowo zajmując się matematyką, był świadkiem 
powstawania logiki matematycznej i podstaw matematyki. Pod
stawowe pojęcia wtedy się wykluwały, były dyskutowane i kry
tycznie rozważane. Zatem owo „wyczerpywanie” można rozu
mieć wielorako.

28 Husserl, Idee czystejfenomenologii i fenomenologicznejfilozofii. Księga 
pierwsza, dz. cyt., s. 214.



Do tej pory akcentowaliśmy teorię rozmaitości jako teorię 
możliwych form teorii, mogliśmy przez to stracić z oczu zasad
niczą charakterystykę rozmaitości, tzn. ich przedmiotową cha
rakterystykę. Zresztą swoista dwubiegunowość teoria -  model, 
czy współcześnie mówiąc, syntaktyka — semantyka, dała do tej 
pory się we znaki Czytelnikowi. W  pracy Logika formalna i logika 
transcendentalna Husserł podejmując kwestię rozmaitości, cytując 
siebie z Prolegomenów, pisał:

Korelatem przedmiotowym pojęcia możliwej teorii, okre
ślonej tylko pod względem formy, jest pojęcie możliwej 
dziedziny poznawczej w ogóle, którą ma opanować teoria 
o takiej formie. Dziedzinę taką matematyk (w swoim 
kręgu) nazywa rozmaitością. Jest to więc dziedzina okre
ślona jedynie i tylko przez fakt, że podlega teorii o takiej 
formie, to znaczy przez fakt, że dla jej obiektów możliwe 
są pewne połączenia, podlegające pewnym prawom pod
stawowym o tej a tej określonej formie [...J29.

Zauważmy, że rozmaitość jako taka jest pewną dziedziną 
przedmiotową, ale nie wszelką, tylko tą, do której odnosi się pew
na teoria. Rozmaitość jest korelatem, jest tym, co „przygważdża- 
ne” w poznaniu. Na tę okoliczność zwraca uwagę również Grze
gorz Sowiński, tłumacz Logiki formalnej i logiki transcendentalnej 
Husserla30. W  tym kontekście dorzeczność wcześniej przywoły
wanego ćwiczenia, zestawiającego model w ujęciu współczesnej 
teorii modeli i rozmaitość w ujęciu Hussserla, staje się jasna. Do
łączenie zaś kwalifikacji „monstrum” do charakterystyki modelu, 
nadaje zagadnieniu poznania swoistą formę absolutności.

Do tej pory skupiliśmy się na logice, jak powiedziałby Hus- 
serl, czystej bądź formalnej. Husserl jednak, rozwijając fenome
nologię, zaproponował dla logiki nowe pole badań, zapewne dla 
niego ważniejsze, mianowicie krytykę rozumu logicznego. Do

29 E. Husserl, Logika formalna i logika transcendentalna. Próba krytyki 
rozumu logicznego, przel. G. Sowiński, Warszawa 2011 (oryginalne wyd. 
1929), s. 86-87.

30 Tamże, Od tłumacza, s. xii.



przeprowadzenia tej krytyki zaprzągł metodę transcendentalną, 
stąd też zaproponował przejście od logiki formalnej do logiki 
transcendentalnej, przejście to opisał dokładnie w pracy Logika 

formalna i logika transcendentalna.
Aby dokładnie i niebanalnie wyjaśnić, czym jest logika trans

cendentalna, należałoby wyjaśnić, czym jest metoda transcen
dentalna i idealizm transcendentalny, co przekracza ramy tego 
artykułu. W  każdym razie nie idzie tutaj o konstrukcję innej (np. 
od klasycznej) logiki, tak jak np. logiki intuicjonistycznej czy lo
giki modalnej. Nie idzie w ogóle o żaden rachunek logiczny. Idzie 
o transcendentalne badanie możliwości logiki jako takiej; z tego 
też powodu logika transcendentalna nie powinna być nazywa
na logiką; jest ona albo wyżej, albo niżej logiki, z pewnością nie 
może być obok31. Z tego powodu może lepiej jest mówić po pro
stu o krytyce rozumu logicznego bądź transcendentalnych pod- 
stawach/zasadach logiki. Ustalenia te na tym etapie rozważań są 
jednak ustaleniami terminologicznymi, odłóżmy je zatem na bok.

Badania logiczne w przekonaniu późnego Husserla odnalazły 
swą obiektywność w idealności tworów logiczno-matematycz- 
nych, prawdziwy jednak ich sens nie jest w świecie idealnym, 
tylko w konstytuującej ten świat (inne „światy” również) trans
cendentalnej subiektywności. Husserl nawołuje do radykalnego 
zerwania z tą idealno-obiektywną naiwnością i powrotu do tego 
prawdziwego konstytuującego źródła. Logika „[...] musi syste
matycznie podążać wstecz od tworów idealnych do fenomenolo
gicznie konstytuującej je świadomości, przybliżać sens i granice 
tych tworów jako istotowej funkcji struktur korektywnych funk
cjonującego życia poznawczego, wpisując te [przedmioty], jak 
wszelką obiektywność, w szerszy, konkretny układ subiektywności

31 To trafne, jak sądzę, określenie logiki transcendentalnej pochodzi od 
Woleńskiego, który parafrazował powiedzenie Wittgensteina. Woleński 
jednak miał na uwadze raczej (neo)Kantowską wersję logiki transcenden
talnej, a nie ściśle Husserlowską, tzn. zanurzoną w problematyce konstytu
cji. Por. J. Woleński, Epistemologia, Warszawa 2005, s. 53-55. Zob. również 
hasło Logic autorstwa T. Seebohma w przywoływanej już Encyclopedia of 
Phenomenology.



transcendentalnej”32. Gdyby przeprowadzić do końca te ambitne 
zamierzenia Husserla, i odnaleźć ostateczną i absolutną (samo- 
uzasadniającą się) podstawę logiki, to otrzymalibyśmy „absolutną 
metalogikę”. Ona bowiem w ostateczny sposób uprawomocni
łaby logikę formalną. Co więcej, jeśli udałoby się wykryć pewne 
prawa samego transcendentalnego uprawomocniania logiki for
malnej — to na gruncie tego wykrycia, można byłoby sformułować 
zasady tego postępowania. Zestaw tych zasad byłyby zaś dobrym 
kandydatem do określenia „logika transcendentalna”. Odnotujmy 
jeszcze, że wśród grona czytelników autentycznie zainteresowa
nych późnymi pracami Husserla, pracami w których opisywał 
kolejne wymiary konstytucji, był również Godeł.

Dobrym spekulatywnym ćwiczeniem jest nadanie możliwych 
sensów terminowi „absolutna metalogika” i zestawienie tych sen
sów np. z problemem niesprzeczności teorii mnogości. Sprawy 
te podejmował Godeł w przytaczanym już rękopisie Nowoczesny 
rozwój podstaw matematyki w świetlefilozofii. Innym ćwiczeniem 
mogłoby być zestawienie technik użytych w dowodach twier
dzenia Gódla-Malceva (w szczególności „materii”, z jakiej jest 
konstruowany model) z funkcją konstytutywną transcendental
nej subiektywności.

Ważnym osiągnięciem Husserla, o którym wspomniałem już 
na początku, silnie powiązanym z logiką była teoria całości i czę
ści. Husserl przedstawił ją w Badaniach Logicznych, w badaniu 
trzecim zatytułowanym Z nauki o całościach i częściach. Teoria ta 
została szerzej omówiona w artykule Marka Rosiaka zamiesz
czonym w tym tomie. Współczesne badania ontologiczno-for- 
malne w dużej części skupione są na relacji część-całość, Husserl 
zaś, niezależnie od tradycji w której prowadzi się dziś te badania, 
jest „klasykiem” teorii całości i części. Wielu logików, między 
innymi Kit Fine oraz Gilbert Nuli33, starało się teorię Husser-

32 E. Husserl, Logika formalna i logika transcendentalna, dz. cyt., s. 
255-256.

33 Zob. K. Fine, Part-whole, [w:] The Cambridge Companion to Hmserl, 
dz. cyt., s. 463-485 oraz R. Blecksmith, G.T. Nuli, Matrix Representation of



la formalizować. Problem jednak adekwatnego ujęcia tej teorii 
w formalnych ramach jest wciąż otwarty.

Nuli w artykule Formal and Materiał Ontology!4 zamieszczo
nym w Encyclopedia of Phenomenology przedstawia własną i cieka
wą interpretację idei logicznych i ontologicznych Husserla. Przed
stawiona wcześniej teoriomodelowa interpretacja jest w warstwie 
ideowej zgodna z interpretacją Nulla (Nuli również za Husser- 
lowskie rozmaitości bierze modele), zachodzą jednak szczegóło
we, acz istotne różnice. Nuli opiera się na własnym i oryginalnym 
ujęciu teorii istot resp. eidosów Husserla. Ze względu na złożo
ność tej tematyki, nie mogę w szczegółach omówić prac Nulla, 
chcę jednak zaznaczyć, że ujęcie jego związuje dużo silniej niż 
moje Husserlowską logikę z ontologią. Nuli uznaje bowiem teorię 
całości i części jako swoistą mereologiczną semantykę, a nie jak 
przedstawione tutaj ujęcie, gdzie w istocie zadowalamy się stan
dardową semantyką mnogościową.

Omawiając logikę Husserla musiałem ograniczyć się do 
wybranych problemów. Wyczerpujące studium rozwoju myśli 
filozoficzno-logicznych Husserla przedstawił Richard Tieszen 
w pracy Husserl’s Logic*5 zamieszczonej w monumentalnym 
Handbook of the History of Logic, w tomie 3. Tieszen omawia hi
storyczny rozwój myśli Husserla, od wczesnych rozważań z Fi
lozofii arytmetyki do wydanego pośmiertnie dzieła Doświadcze
nie i sąd. Tieszen trzyma się ściśle tekstów Husserla, omawia je 
w kolejności historycznej, nierzadko w szczegółach; praca jego 
umożliwia ogólną orientację w rozwoju myśli Husserla. Tieszen 
nie koncentruje się na możliwych interpretacjach idei Husserla, 
choć skrupulatnie je odnotowuje. Zamieszcza również obszerną 34 35

Husser/s Part-whole—foundation Theory, „Notre Damę Journal of Symbolic 
Logic” vol. 32 (1) (1991), s. 87-111.

34 G.T. Nuli, Formal and Materiał Ontology, [w:] Encyclopedia o f Phe
nomenology, red. L. Embree, E.A. Behenke et al., Dordrecht, Boston (MA), 
London 1997, s. 237-241.

35 R. Tieszen, Husserl s Logic, [w:] Handbook o f the History of Logic. Vol. 
3. Rise o f Modem Logic: from Leibniz to Frege, red. D. Gabbay, J. Woods, 
Amsterdam 2004, s. 207-321.



bibliografię przedmiotu. Już sama ilość prac poświęcona rozwa
żaniom Husserla oraz ich autorzy, ale także i kontrowersje wokół 
tych myśli wskazują na to, że problematyka ta jest współcześnie 
szeroko komentowana i rozważana. Głębia myśli Husserla wpły
wa bowiem istotnie na współczesną filozofię.

Warto jednak zestawić historyczną pracę Tieszena z proble
mową pracą Towards a Real Phenomenology of Logic'1' Alberta Pe- 
ruzziego. Peruzzi w oryginalny sposób zestawia idee Huserla z in- 
tuicjonizmem Brouwera oraz nowszym ideami z zakresu filozofii 
nauki, pochodzącymi np. od Poppera czy Lakatosa. Co jednak 
najważniejsze, proponuje własną wykładnię logiki transcendental
nej w szacie teoriokategoryjnej. W  szczególności proponuje, aby 
modelując podmiot transcendentalny i jego logikę transcenden
talną wykorzystać specjalny rodzaj kategorii tzn. kategorię topo
su. O toposie możemy myśleć jak o pewnym „miejscu”, będącym 
uogólnieniem przestrzeni. Wtedy dla podmiotu zamieszkującego 
topos, powiedzmy, E  logika tego toposu tzn. A-logika jest logiką 
transcendentalną. A-logika dla podmiotu z zewnątrz toposu E  nie 
musi być transcendentalna, może być logiką empiryczną. W  po
dobny sposób Peruzzi analizuje a priori (to, co wewnątrz) oraz 
a posteriori (to, co na zewnątrz). Jak łatwo można zauważyć, analizy 
Peruzziego zasadniczo wykraczają poza nakreślone wyżej teorio- 
modelowe i teoriokonsekwencyjne konteksty; szczególnie zatem 
zachęcam Czytelnika do zapoznania się z pomysłami Peruzziego.

INGARDENOWSKA ONTOLOGIZACJA LOGIKI

Ingarden rozważał zagadnienia logiczne, jak chyba wiele in
nych, z własnej, ściśle określonej perspektywy. Perspektywę tę 
stanowiła przezeń zbudowana ontologia. Punktem wyjścia jego 
rozważań logicznych była pewna wizja świata resp. uniwersum 
ontologicznego; wizja najdobitniej się wyłaniająca ze Sporu o ist
nienie świata. Wizja jednolita i oryginalna oraz systematycznie

36 A. Peruzzi, Towards a Real Phenomenology of Logic, „Husserl Studies” 
6 (1989), s. 1-24.



przebadana, ze swej istoty jednak niedokończona. Badając zna
czenie nazw Ingarden używał pojęć i narzędzi swojej ontologii, 
badając sądy kategoryczne również tak zrobił, badając sądy wa
runkowe nie zrobił inaczej. Na tym polegała specyfika jego ba
dań logicznych, podejmował je nie ukrywając się za językiem czy 
formalizmem, tylko zawsze mając za podstawę swoją ontologię. 
Uzasadniając swoje badania, zarzucał pozytywistom, że rugując 
metafizykę, jednocześnie niechybnie wprowadzają ją tylnymi 
drzwiami.

INGARDENOWSKA TEORIA ZNACZENIA NAZW

Ingarden w obrębie słów wyróżnia nazwy, czasowniki okre
ślone oraz funktory. Bliżej nie definiuje tych pojęć, raczej zaj
muje się ich analizą. Nazwami są między innymi rzeczowniki 
i przymiotniki; czasowniki określone traktowane są podobnie jak 
w gramatyce, funktory zaś to między innymi spójniki koniunkcji, 
alternatywy itd.; zarówno te występujące w rachunku zdań, jak 
i spójniki „i”, „lub”, „jeśli, to.. itp. dające się odnaleźć w języku 
naturalnym. W  tym miejscu omówię jedynie wyniki Ingardena 
w teorii znaczenia nazw. Teorię znaczenia nazw omawiam korzy
stając z dwóch prac Ingardena: 0  dziele literackimi7 oraz O języku 
i jego roli w naucć’*.

Ingarden, podobnie jak wielu logików i badaczy, analizuje 
znaczenie nazw, izolując je z kontekstu. Dla celów analizy roz
waża je jako twór sam dla siebie, a nie np. jako część zdania, co 
oczywiście również podejmuje, choć my się tym już nie będziemy 
zajmować. Analiza ta tylko roboczo zakłada, że słowa są pierwot
nym tworem językowym.

Znaczeniem nazwy Ingarden nazywa, inaczej niż np. Frege, 
wszystko to, co wiąże się z brzmieniem nazwy i co niejako tworzy 37 38

37 R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z  pogranicza ontologii, teorii 
języka i jilozojii literatury, tłum. M. Turowicz, Warszawa 1988 (oryginalne 
wyd. 1931), s. 100-116.

38 R. Ingarden, O języku i jego roli w nauce, [w:] tenże, Z  teorii języka ifi
lozoficznych podstaw logiki, dz. cyt., w szczególności korzystam ze stron 46-51.



tę nazwę. Innymi słowy Ingarden nie odróżnia znaczenia od 
oznaczania, w obrębie znaczenia zamyka wszelkie możliwe sensy 
nazwy. Stanie się to jaśniejsze, gdy wymienione zostaną dokładne 
elementy składające się na tak rozumiane znaczenie nazwy. In
garden w obrębie znaczenia nazwy wyróżnia:

1. Wskaźnik kierunkowy nazwy
2. Treść materialną
3. Treść formalną
4. Moment charakteryzacji egzystencjalnej
5. Moment pozycji egzystencjalnej
Zauważmy na początku, że już same nazwy momentów wy

mienionych odnoszą się wprost do ontologii Ingardena. Nazwy 
„Barack Obama” oraz „Prezydent Stanów Zjednoczonych w la
tach 2008-2012”, odnoszą się do tego samego przedmiotu, do 
Baracka Obamy; odnoszą się jednak w różny sposób. Frege po
wiedziałby, że te nazwy różnią się sensem, choć to samo oznacza
ją. Ingarden powie, że one różnią się treścią materialną, podczas 
gdy wskaźnik kierunkowy posiadają ten sam. Przedmiot, choć 
ten sam w obu przypadkach, zostaje naświetlony z innej strony, 
ujęty w innym aspekcie uposażenia materialnego. Wskaźnik kie
runkowy nazwy jest czynnikiem, który decyduje o tym, że nazwa 
odnośni się do przedmiotu oraz, że odnosi się do właśnie tego 
przedmiotu, nie zaś do żadnego innego. Moment charaktery
zujący obiekt, do którego nazwa się odnosi pod względem jego 
uposażenia materialnego, Ingarden nazywa treścią materialną 
nazwy. Warto dodać, że spójniki logiczne, inaczej niż nazwy, nie 
posiadają ani wskaźnika, ani treści materialnej.

Intencjonalny wskaźnik kierunkowy może być jednopromien- 
ny bądź wielopromienny, wielopromienny zaś może być w sposób 
określony i nieokreślony. Wskaźnik nazwy jest wielopromienny 
w sposób nieokreślony w nazwie „anioły”, wielopromienny w spo
sób określony w nazwie „trzy osoby boskie”. W  przypadku nazw 
oznaczających numerycznie określony przedmiot realny lub ide
alny, mówimy, że wskaźnik kierunkowy tych nazw jest stały i ak
tualny. Wskaźnik kierunkowy nazwy „przestrzeń topologiczna” 
jest stały i aktualny, a wskaźnik nazwy „komputer” jest zmienny



i potencjalny, może bowiem się odnosić do numerycznie różnych 
komputerów; aktualizować się raz w tym, raz w innym kompute
rze. Gdy już się zaktualizuje przy tym a tym komputerze, wtedy 
staje się stały i aktualny. Można zapytać dlaczego wskaźnik nazwy 
„przestrzeń topologiczna” jest stały i aktualny, przecież może on 
się odnosić do różnych przestrzeni, raz np. metryzowalnych, in
nym razem do niemetryzowalnych. Idzie tu jednak o to, że wskaź
nik tej nazwy odnosi się do idei przestrzeni topologicznej, a ta jest 
zawsze numerycznie określonym przedmiotem. Nazwę określamy 
jako jednostkową, gdyjej wskaźnik kierunkowy jest stały i aktual
ny, jak np. w nazwie „granica ciągu an = W  przypadku ostatniej 
nazwy jej wskaźnik kierunkowy jest singularny, ponieważ granicą 
tego ciągu jest liczba 0. Istnieją jednak nazwy jednostkowe plural- 
ne, jak w przypadku nazwy „dwóch uczniów Husserla”. Ingarden 
odróżnia w tym miejscu niejako dwa poziomy ogólności („ogól
ności” w sensie używanym przez logików), jeden „ontologiczny”, 
drugi zaś „numeryczny”. Współczesna logika raczej zamazuje tę 
różnicę, nazwy są bowiem ogólne, gdy oznaczają więcej niż je
den przedmiot, jednostkowe zaś, gdy oznaczają dokładnie jeden 
przedmiot. Inaczej robi Ingarden, nazwy jednostkowe, jak już po
wiedziano, to takie, których wskaźnik kierunkowy jest stały i ak
tualny; nazwy ogólne to takie, których wskaźnik kierunkowy jest 
zmienny i potencjalny. Granica zmienności wskaźnika kierunko
wego nazwy ogólnej wyznacza „zakres pojęcia”. Zakres pojęcia nie 
jest zatem według Ingardena, a wbrew spotykanej opinii, ogółem 
przedmiotów podpadających pod to pojęcie.

Wskaźnik kierunkowy jest ściśle związany z treścią material
ną nazwy. Rodzaj wskaźnika zależy bowiem od treści materialnej. 
Treść materialna określa przedmiot nazwy pewnymi własnościa
mi; własności te mogą określać jednoznacznie przedmiot jako 
indywiduum, wtedy wskaźnik jest określony i aktualny, jeśli zaś 
własności tylko określają przedmiot niewyczerpując jego indywi
dualnej natury, to wskaźnik staje się potencjalny i zmienny. Oczy
wiście treść może wymuszać pewne zmiany co do typu wskaźnika, 
ale nie tylko treść może wpływać, może to również czynić kon
tekst znaczeniowy nazwy, np. całość znaczeniowa odpowiadająca



akapitowi jakiejś księgi, w której występuje ta nazwa. Przypadki 
te jednak odkładam na bok, one bowiem przenoszą nas poza ob
szar założonej roboczo „izolacji” nazw od kontekstu.

Treść materialna nazwy pełni funkcję określania tego, co na
zwa oznacza. Treść z istoty swojej jest momentem intencjonal
nego domniemania, w którym „wytwarza się”, czy „projektuje”, 
mówiąc metaforycznie, pewien przedmiot intencjonalny nazwy; 
przedmiot posiadający określone -  przypisane czy przydzielone 
jemu — jakościowe cechy. Ow czysto intencjonalny odpowiednik 
nazwy jest określony co do swego materialnego uposażenia tylko 
jako taki, jak określa go treść materialna nazwy.

Czym jest jednak ów tajemniczy przedmiot czysto intencjo
nalny nazwy? Spróbujmy odpowiedzieć na następujące zagad
nienie: Wyobraźmy sobie nazwę w oderwaniu od jakiegokolwiek 
zastosowania, od wszelkiego odniesienia do tego, co istnieje 
„poza” samą sferą znaczeniową tej nazwy. Czy w takiej sytuacji 
wskaźnik intencjonalny tej nazwy na coś wskazuje? Odpowiedź 
jest pozytywna, tym czymś jest przedmiot intencjonalny rozwa
żanej nazwy. Jak jednak odróżnić przedmiot czysto intencjonalny 
nazwy od jej przedmiotu „faktycznego” (zewnętrznego, tego, co 
jest „poza” samą sferą znaczeniową nazwy), np. idealnego? Choćby 
na podstawie sposobu istnienia, przedmiot czysto intencjonalny 
nazwy istnieje intencjonalnie, przedmiot zaś „zewnętrzny” nie 
zawsze musi być przedmiotem intencjonalnym, może być np. re
alnym, jak w nazwie „ten oto tablet”, bądź idealnym, jak w przy
padku nazwy „rozmaitość różniczkowalna”. W  miejscu tym staje 
się jawny zabieg ontologizacji zagadnień logiczno-semiotycznych.

Jednym z ważnych wyników Ingardena w teorii znaczenia 
nazw jest wyróżnienie w obrębie treści materialnej znaczenia na
zwy elementów stałych i zmiennych. Rozważmy nazwę „szybko 
biegające zwierzę”. Przedmiot intencjonalny tej nazwy jest okre
ślony co do swego uposażenia na dwa odmienne sposoby: (1) jest 
określony jako szybko biegające zwierzę oraz (2) jest określony 
co do tego, że musi to być jakieś zwierzę osiągające w biegu ja
kąś prędkość. Element „szybkości” jest stały w treści tej nazwy, 
element zaś prędkości i zwierzęcości nie jest dookreślony, może



to być prędkość zarówno 102 km/h, jak i 80 km/h. Zwierzęta 
osiągające takie prędkości uznamy za „szybkie zwierzęta”. Nie
określoność tych prędkości i zwierzęcości jest ograniczona ele
mentami stałym treści, tzn. tym, że powinny być to zwierzęta 
osiągające prędkości dostatecznie wysokie, abyśmy mogli w ogó
le je nazwać szybkimi. Poruszającą się z prędkością 0,1 km/h 
mrówkę z pewnością nie uznamy za szybko się poruszające zwie
rzę, zaś poruszającego się z prędkością 120 km/h geparda — już 
tak. Elementy stałe w treści materialnej, w podanym przykładzie 
np. zwierzęcość, jednoznacznie wyznaczają nadrzędny moment 
jakościowy, elementy zaś zmienne, jak np. określona prędkość 
danego zwierzęcia, nie są jednoznacznie ustalone, wprowadzają 
do nazwy swoistą nieokreśloność. Zmienne muszą oczywiście 
wyznaczać rodzajowo niższe odmiany jakościowe niż stale, nie 
może być przecież tak, że w nazwie „rzecz barwna” barwność jest 
rodzajowo niższa niż czerwoność. Aby rzecz była czerwona, musi 
być barwna, aby jednak być barwną, nie musi być czerwoną.

Przykład szybko biegającego zwierzęcia dobrany jest tak, aby 
wskazać na możliwe uogólnienia Ingardenowskiej koncepcji 
zmiennych. Czytelnik, dla próby, może rozważyć swoistą wy- 
miarowość nazw, tak jak w następującym ciągu nazw: zwierzę, 
europejski uniwersytet, badania naukowe prowadzone w USA 
w drugiej połowie wieku XX itd. Każda kolejna nazwa tego ciągu 
posiada jakby jeden wymiar więcej, każdy zaś wymiar ma swój 
własny rodzaj zmiennych i stałych. Zbudowanie takiego wie
lowymiarowego uogólnienia koncepcji zmiennych jest dobrym 
ćwiczeniem, które pozostawiam Czytelnikowi. Innym niebanal
nym ćwiczeniem jest zestawienie zagadnienia nieostrości nazw 
w ujęciu logicznym z Ingardenowską koncepcją nazw, a w szcze
gólności z jego koncepcją zmiennych.

Ciekawym przykładem nazw są imiona własne, takie jak „Pla
ton”, „Marks” czy „Gian-Carlo Rota”. Funkcją imion własnych 
jest oznaczanie ściśle określonych indywiduów. Imiona nadawane 
są indywiduom w akcie „chrztu”39 bądź utartego zwyczaju. W  za

39 Ingarden wyprzedził w swej analizie wiele wyników otrzyma
nych przez S. Kripkego w jego tzw. teorii przyczynowego oznaczania.



leżności od okresu używania imienia własnego, bądź jeszcze in
nych okoliczności, znaczenie imion własnych można ująć na dwa 
sposoby: (1) nadawanie imienia jest po to, aby indywidualizować 
nazywany przedmiot. Przyczyną takiego zachowania może być 
fakt, że nie potrafiliśmy do tej pory odnaleźć specyficznej dla 
tego przedmiotu natury indywidualizującej go. Funkcje owego 
indywidualizowania przejmuje wtedy po prostu „przezywanie” 
imieniem własnym. Imię własne staje się reprezentantem przed
miotu nazywanego, uosabia go. Wskaźnik kierunkowy imienia 
własnego jest oczywiście stały i aktualny, znaczenie bowiem nie 
zawiera żadnego momentu materialnego, oprócz tego, że imię to 
wskazuje właśnie na ten przedmiot oraz, że jednocześnie indywi
dualizuje ten przedmiot.

Wedle (2) ujęcia znaczenie imion własnych polega na przypi
saniu odpowiedniego brzmienia do czegoś swoistego w naturze 
indywiduum. Natura ta może nie być znana, ważne jest jednak to, 
że użytkownicy owej nazwy przekonani są co do występowania 
natury i możliwości rozstrzygania na jej podstawie o jedyności 
i niepowtarzalności tego indywiduum. Co więcej, nazwy własne 
w toku ich doświadczenia i posługiwania się nimi mogą nabrać 
swoistej doniosłości, np. nazwa własna „Alfred Tarski” zawiera 
w sobie moment tego, co specyficzne dla Alfreda Tarskiego, wy
rażana jest często np. w taki sposób: „teoria w stylu Tarskiego” lub 
„semantyka logiczna w duchu Tarskiego”. W  ten sposób do treści

Ingardenowska analiza jest dużo szersza, choćby dlatego, że Ingarden nie 
traktuje każdej nazwy jako nazwy własnej; nazwy własne wyróżnia m.in. to, 
że ich wskaźnik kierunkowy jest stały i aktualny. Z  perspektywy Ingardenow- 
skiej analizy można powiedzieć, że Kripke utożsamiając nazwy z imionami 
własnymi sprawę uprościł. Zresztą związane jest to raczej z pewną wizją 
świata (ontologią) stojącą za obydwiema analizami. W  przypadku Kripke- 
go jest ona jednak ukryta. Ontologią Ingardena jest bogatsza od ontologii 
Kripkego, stąd (jeśli założymy, że ramy anahzy wytycza ontologią) analiza 
znaczenia przeprowadzona przez Kripkego z istoty musi być uboższa. Por. 
S. Kripke, Nazywanie a konieczność, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2001 
(po raz pierwszy opublikowane w 1972 roku, uzupełnione wydanie w 1980 
roku).



materialnej dołącza się moment tego, co ściśle charakterystyczne 
w przedmiocie do którego nazwa się odnosi.

Treść materialna znaczenia nazwy ma to również do siebie, 
że jest niekompletna. Niekompletność ta wyraża się w tym, że 
przedmiot intencjonalny nazwy zazwyczaj nie jest określony 
w pełni. Nie określa bowiem wielu cech, które przedmiot powi
nien posiadać; nie przesądza o ich występowaniu bądź ich braku. 
Ową niekompletność treści należy odróżnić od występowania 
w treści materialnej zmiennych; zmienne mogą zostać dookre- 
ślone w granicach wyznaczanych przez stałe, niekompletność zaś 
może być w jakimś sensie „pełną” nieokreślonością.

Rozważmy dwie nazwy „smartfon” oraz „maraton”. Smartfon 
jest rzeczą, maraton zaś nie jest rzeczą, tylko biegiem, tzn. proce
sem. Przedmioty tych nazw różnią się co do swojej formy. Te mo
menty nazwy, które określają przedmiot nazwy co do jego formy, 
Ingarden nazywa treścią formalną nazwy. Treść formalna nazwy, 
w przeciwieństwie do treści materialnej, nie „rzuca się od razu 
w oczy”, choć często jest ona współdomniemana. Współdomnie- 
manie mam charakter funkcjonalny, który wyraża się w sposobie 
„traktowania” przedmiotu nazwy, tzn. traktujemy smartfona jako 
rzecz, a nie np. idee, a maraton jako proces, a nie np. jako zda
rzenie.

Do tej pory mówiliśmy o materii i formie, do Ingardenowskiej 
trójjedni przedmiotu potrzebny jest jeszcze sposób istnienia. Czy 
jednak można już w nazwach wyróżniać momenty egzystencjalne, 
czy może momenty te przynależą do sądów, a nie nazw? Ingarden 
wyróżnia je już w nazwach. Rozważmy nazwę „Internet”. Nazwa 
ta zawiera w sobie treść materialną (np. ogólnoświatowa sieć kom
puterowa oparta na wykorzystaniu odpowiednich protokołów ko
munikacyjnych), formalną (np. określenie Internetu jako sieci sie
ci) oraz momenty egzystencjalne: charakteryzacji egzystencjalnej 
i pozycji egzystencjalnej. Moment charakteryzacji egzystencjalnej 
określa Internet jako obiekt istniejący w taki a taki sposób. Wiemy, 
że Internet oparty jest bytowo na istniejącej sieci telekomunikacyj
nej, bez niej nie mógłby istnieć, jest zatem niesamodzielny bytowo. 
Nie jest również, przynajmniej na pierwszy rzut oka, samoistny,



użytkownicy stanowią źródło jego określeń. Co więcej, trudno so
bie wyobrazić okoliczności w których ktoś na serio używałby na
zwy „Internet” w XXI wieku nie będąc jednocześnie przekonanym, 
że Internet istnieje, że zajmuje jakąś pozycję w bycie.

Trzy ostatnie momenty znaczenia nazwy, tzn. treść formalna, 
charakteryzacja oraz pozycja egzystencjalna w głównych nurtach 
współczesnych badań logicznych raczej nie występują. Zauwa
żenie tych momentów oraz ich systematyczne przebadanie jest 
zasługą fenomenologów, w szczególności Ingardena.

Znaczenie nazwy nie jest tylko prostym połączeniem typu 
„zebrania w całość” wymienionych pięciu elementów, jakby były 
one w pełni od siebie niezależne i wielostronnie samodzielne. 
Znacznie nazwy jest jednolitą całością, na którą składają się, bądź 
lepiej powiedziawszy, którą przenikają wyróżnione elementy. 
Mówiąc jeszcze inaczej, Ingardenowska analiza znaczenia nazwy 
nie jest kawałkowaniem znaczenia, tylko, jeśli można tak powie
dzieć, rozkładaniem znaczenia na sposób „momentowania”.

INGARDENOWSKA ANALIZA 
SĄDÓW KATEGORYCZNYCH

Ingarden obwiniał logików, nie zawsze będąc sprawiedliwym, 
że ci nie zajmują się wyjaśnieniem fenomenu sądzenia. Nie ana
lizują szczegółowo, czym jest sąd oraz jakie posiada on funkcje 
poznawcze. Zadowalają się sztucznie wyabstrahowanymi z ję
zyka naturalnego funktorami oraz wprowadzeniem zmiennych 
zdaniowych. Ingarden uzupełnił tę lukę i przedstawił analizę 
sądu kategorycznego i warunkowego oraz ich rolę w procesach 
poznawczych.

Sąd40 nie jest gotowym przedmiotem, jak chciałby Husserl, 
jest wytworem i wynikiem procesu poznawczego, jest kulminacją

40 Przedstawiając Ingardenowską analizę sądu kategorycznego ko
rzystam z R. Ingarden, O sądzie kategorycznym i jego roli w poznaniu [w:] 
Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, dz. cyt., s. 222-259 oraz z 22 
rozdziału O dziele literackim.



wysiłków poznawczych. Nie musi też być fazą końcową proce
su poznawczego. Dzięki wydawaniu sądów niejako „przygważ- 
dżamy” badaną sferę rzeczywistości, uznajemy ją za taką-a-ta- 
ką. W  wyniku procesu poznawczego możemy, ale nie musimy 
otrzymać sądu; możemy „wyrobić sobie zdanie”, ale nie zawsze 
do tego dochodzi. Wydanie sądu jest tylko jednym z członów 
pełnego ludzkiego doświadczania. Całości poznania nie można 
zawęzić tylko do sądzenia, choćby dlatego, że niekiedy usłyszenie 
czy zobaczenie czegoś, nie prowadzi wprost do nazwania przed
miotu usłyszanego czy zobaczonego. Czasem, jeśH nie często, po 
prostu brakuje nam nazw i środków językowych, aby wyrazić ca
łość doświadczenia. Nie możemy w takiej sytuacji jednak powie
dzieć, że „nic nie wiemy”-ju ż  coś wiemy, jednak nie każdą jakość 
doświadczenia jesteśmy w stanie zawsze nazwać.

Dziedzina sądów jest bardzo bogata, stąd trudno o jej wy
czerpującą analizę. Rozkazy, życzenia, stwierdzenia, pytania 
— wszystkie te rodzaje sądów odnoszą się do specyficznych dla 
siebie struktur. W  tym miejscu zajmę się tylko sądami twierdzą
cymi, których ważnym w logice tradycyjnej przypadkiem jest sąd 
kategoryczny typu: Sjest P. Pytania prowadzą do specyficznych 
struktur „problemowych”, sądy zaś kategoryczne prowadzą do 
niezależnych od siebie stanów rzeczy. Sprawa ta wymaga bardziej 
szczegółowego podjęcia.

Każdy sąd z jednej strony coś domniemuje, z drugiej strony 
się do czegoś w swej intencji odnosi. Owo domniemanie w sądzie 
Ingarden nazwał czysto intencjonalnym korelatem sądu. Struk
tura bytowa, do której się sąd odnosi, jest zależna od jego rodzaju. 
W  przypadku sądów twierdzących strukturą tą jest stan rzeczy. 
Po stronie rzeczywistości, jeśli można tak powiedzieć, jest „obiek
tywny” stan rzeczy, po stronie zaś sądu występuje intencjonalny 
odpowiednik, dla każdego sądu zawsze jest on jeden. Obiektyw
ny stan rzeczy, jeśli zachodzi, „ma swoje miejsce” w bycie, tzn. 
przynależy do jakiejś dziedziny bytowej. Owa dziedzina bytowa 
jest niezależna od samego sądu i sądzenia. Wydając sąd praw
dziwy, niejako odkrywamy ten obiektywny stan rzeczy, używając 
jeszcze raz metafory Ingardena, „przygważdżamy go”, a nie -  jak



mógłby ktoś twierdzić -  wytwarzamy. Wytwarzany w obrębie 
sądu jest właśnie czysto intencjonalny stan rzeczy, jest on zawsze 
niesamoistny w stosunku do sądu. Sąd w sobie „ma” intencjo
nalny odpowiednik, odpowiednik ten przynależy do sądu w silny 
bytowo sposób.Taka zależność bytowa oczywiście nie ma miejsca 
w przypadku obiektywnego stanu rzeczy, w stronę którego sąd się 
kieruje. Co więcej, „utrafienie” bądź „uchybienie” (de facto praw
dziwość bądź fałszywość rzeczonego sądu) obiektywnego stanu 
rzeczy przez odpowiedni sąd nie ma żadnej wagi dla tego stanu 
rzeczy, okoliczność ta jest dla tego stanu rzeczy przypadkowa. 
Pomiędzy nimi nie zachodzi żaden związek bytowy, inaczej niż 
pomiędzy sądem a jego korelatem czysto intencjonalnym, gdzie 
zależność ta przyjmuje charakter ufundowania bytowego. Nie 
trzeba dodawać, że takie widzenie sprawy jest wyrazem realizmu. 
Oczywiście w przypadku np. rozkazu typu „Uciekaj stąd!” nie ma 
obiektywnego stanu rzeczy, który miałby owemu rozkazowi od
powiadać, w taki sposób, jak odpowiada obiektywny stan rzeczy 
sądowi twierdzącemu.

Budowa czysto intencjonalnego odpowiednika sądu nie jest 
prosta, składa się na nią zawartość, formalna struktura i sposób 
istnienia. Sam intencjonalny odpowiednik jako taki istnieje za
wsze niesamoistnie, jego zaś zawartość może istnieć na różny 
sposób, w przypadku twierdzenia kategorycznego jest to istnienie 
nieuwarunkowane, w przypadku zaś sądu warunkowego, o któ
rym więcej powiem później, istnienie nie jest nieuwarunkowane 
— to, co wyznaczone przez następnik, przecież zależy jakoś od 
poprzednika. Również sposób istnienia zawartości czysto inten
cjonalnych odpowiedników sądów modalnych typu „Jest tak, że 
Bóg istnieje z konieczności” lub „Jest możliwe, że jutro odbędzie 
się bitwa morska” jest zasadniczo różna od sądów kategorycz
nych typu Sjest P. Jak nazwom odpowiadały czysto intencjonalne 
przedmioty, tak różnego typu sądom odpowiadają różnego typu 
struktury bytowe.

W  dwu sądach: „Dziś mamy poniedziałek” oraz „Czy dziś jest 
poniedziałek?” występuje wspólny obszar tematyczny, który In
garden nazwał materią, jest to zawartość czysto intencjonalnego



odpowiednika tych sądów. Jednak sądy te różnią się od siebie 
w jakimś silnym i ważnym sensie. Różnica ta występuje w obrę
bie charakteru egzystencjalnego, w pierwszym sądzie poniedzia
łek jest domniemany jako występujący, w drugim zaś tylko jako 
domniemany.

Obok materii i charakteru egzystencjalnego Ingarden wy
różnił w zawartości aspekt formalny, podobnie zresztą jak czynił 
to w przypadku analizy znaczenia nazw. Dzięki temu aspekto
wi jesteśmy w stanie wyjaśnić różnicę pomiędzy stanem rzeczy 
a przedmiotem, którą niesłusznie wedle Ingardena zaciera się, 
gdy twierdzi się, że sąd „Ta oto róża jest czerwona” jest niczym 
innym, jak tylko stwierdzeniem „Bycia czerwoną tej oto róży”. 
Proces ten Ingarden nazwał „zanieczyszczaniem” czy „zakrywa
niem” prawdziwej formy intencjonalnego odpowiednika twier
dzenia, tzn. formy stanu rzeczy a nie przedmiotu.

Od tej chwili, gdy piszę o sądzie, mam na uwadze sąd ka- 
tegoryczno-asertoryczny. Sąd, według Ingardena, jest organiczną 
jednością zharmonizowanych ze sobą funkcji:

(1) Izolowania stanu rzeczy z otoczenia
(2) Orzekania
(3) Stwierdzania
(4) Ubezwzględniania
Ad (1). Weźmy sąd „Teajtet siedzi”. Sąd ten traktuje o Teajte- 

cie trochę tak, jakby nic innego nie miało ani znaczenia, ani żad
nego związku z tym, że on siedzi. W  sądzie tym stan rzeczy, że 
Teajtet siedzi, jest tylko sam dla siebie. Wiemy niebezpośrednio, 
że jeśli Teajtet siedzi, to nie biega, ani nie lata, że istnieje przed
miot, na którym ten mógł usiąść itd. Jednak ten stan rzeczy jest 
traktowany w sądzie tak, jakby nic innego ważnego nie istniało. 
Owo izolowanie stanu rzeczy ma pewne ograniczenia, choćby sąd 
„R. Ingarden jest najsubtelniejszym filozofem polskim” odnosi się 
do samego Ingardena, ale także do innych filozofów polskich, 
ustala bowiem pewne zależności pomiędzy Ingardenem a inny
mi filozofami. Wszyscy inni polscy filozofowie nie byli i nie są 
tak subtelni, jak subtelny był Ingarden. Pomimo jednak takich 
czy innych ograniczeń owego izolowania, trudno zaprzeczyć, że



jedną z funkcji spełniania sądów jest właśnie izolowanie tych 
fragmentów rzeczywistości, do których się w swej intencji odno
szą. W  końcu ostatni przykład nie twierdzi o niczym więcej, jak 
tylko o tym, o czym sądzi i to w taki sposób, jakby nic innego nie 
istniało, oprócz tej całości, do której się odnosi.

Funkcja izolowania nie ma siły sprawczej, tzn. nie ma możli
wości, aby efektywnie izolowała bytowo autonomiczne stany rze
czy. Izolacja ta zachodzi w sferze intencji sądu, w jego domnie
maniu, a nie w sferze dziedziny przedmiotowej. Jeśli sama nie ma 
wpływu na to, co się odbywa w rzeczywistości pozasądowej, to 
jednak odciska swe piętno na „obrazie” rzeczywistości. Ingarden 
sądził, że to właśnie izolacyjna funkcja sądzenia wpłynęła nie
postrzeżenie na wizję świata proponowaną przez logików. Świat 
w ujęciu logików jest tylko mnogością pooddzielanych od siebie 
i niezależnych stanów rzeczy. Świat jest wtedy „sproszkowany” 
czy „ziarnisty”, przy czym jego „ziarnami” nie muszą być wcale 
stany rzeczy, mogą to być rzeczy, jak w przypadku reizmu, czy 
zdarzenia, jak w przypadku metafizyki Whiteheada.

Ad (2). Funkcja orzekania w sądach kategorycznych polega 
bądź na przypisaniu pewnej cechy przedmiotowi, jak w sądzie: 
„Śnieg jest biały” bądź na zaliczaniu przedmiotów do pewnej 
klasy przedmiotów posiadających jakąś cechę, jak w sądzie typu 
„Ten przedmiot jest smartfonem”. Orzekanie składa się na „ka- 
tegoryczność” sądu, tzn. nazywamy sąd kategorycznym między 
innymi dlatego, że coś orzeka o czymś, a nie np. coś czemuś roz
kazuje. Orzekanie w sądach kategorycznych jest też w pewnym 
sensie „rozstrzygające”, tzn. bez czynienia żadnych zastrzeżeń 
wobec kontekstu czy warunków, od których sąd ten mógłby zale
żeć. Orzeczeniowa charakterystyka sądów pozwala również ująć 
ich asertoryczny charakter, tzn. dotyczący faktycznego przysłu
giwania jakiemuś przedmiotowi tej a tej cechy. Gdy mówimy, że 
„Wrocław jest piękny”, to nie chcemy powiedzieć, że „Wrocław 
mógłby być piękny” bądź „Wrocław jest piękny z konieczności”.

Ad (3). W  sądzie „Shrek jest zielony” stwierdzamy o pewnym 
obiekcie, Shreku, że posiada pewną cechę, tzn. jest zielony, oraz 
że w pewnej dziedzinie bytowej tak właśnie jest, że ten obiekt



posiada tę cechę, tzn., że w pewnym świecie jest tak, że Shrek 
jest faktycznie zielony. Funkcja stwierdzania polega zatem na 
swoistym osadzaniu i utwierdzaniu w bycie -  odpowiednio oczy
wiście do dziedziny bytowej, w której znajdują się rozważane 
obiekty. Stwierdzanie nie jest „wmawianiem” w byt tego, czego 
w nim nie ma, jest raczej pewnym dostosowaniem sądu do zasta
nej, rozpoznanej ówcześnie rzeczywistości, o której sąd traktuje; 
rzeczywistości jak najbardziej niezależnej -  wedle Ingardena — 
od tego sądu.

Ad (4). Ubezwzględnianie sądów kategorycznych jest związa
ne z orzekaniem i stwierdzaniem. Mianowicie wydając sąd „Teaj- 
tet lata”, orzekam o Teajtecie, że lata oraz stwierdzam zachodze
nie stanu rzeczy, dokładnie tego w którym Teajtet lata. Wydając 
ten sąd, nie ustanawiam tego, że on lata, ani nie wpływam na to, 
że lata. To, co robi Teajtet, nie jest zależne ani ode mnie, ani od 
wydanego przeze mnie sądu. Ową niezależność bytową od osoby 
sądzącej oraz od samego sądu Ingarden nazywa „ubezwzględnia- 
niem” sądzenia kategorycznego. Inaczej jest w przypadku sądów 
typu „Teajtet powinien latać”, gdzie wypowiadam pewną powin
ność Teajteta, która nie zawsze musi być od podmiotu wydające
go ów sąd niezależna.

Ingardenowska analiza procesu sądzenia jest z pewnością dużo 
szerzej zakreślona niż analizy czysto logiczne, w szczególności 
analizy sądów w kontekście wybranego rachunku logicznego. In
garden krytykował logików za szereg teoretycznych rozstrzygnięć 
i zabiegów poznawczych, choć zasadnicza różnica polegała nie 
tyle na rozstrzygnięciach, co na celu uprawiania analizy. Analiza 
spójników logicznych prowadzona przez logików pierwszej poło
wy XX wieku za swój cel obrała zbudowanie rachunku logicznego, 
do tego celu zostały dobrane odpowiednie środki, tzn. narzędzia 
matematyczne. W  tym też kierunku potoczy! się dalszy rozwój 
logiki, bez wątpienia z wieloma sukcesami. Ingarden zaś chciał fi
lozoficznie przeanalizować podstawowe pojęcia logiczne — co też 
z sukcesem uczynił. Jednak Ingardenowskie analizy, podobnie jak 
Husserlowskie, nie wpłynęły na rozwój logiki w sensie ścisłym, 
choć wniosły wiele do zrozumienia filozoficznych podstaw logiki.



Ważną i jeszcze gruntownie niezbadaną kwestią jest różni
ca sposobu pojmowania formalizacji w logice matematycznej 
i w fenomenologii. Sprawa ta jest dosyć złożona i wielowątko
wa. Z grubsza można powiedzieć, że standardowe formalizo- 
wanie logiki to niejako jej matematyzowanie, formalizowanie 
zaś w rozumieniu fenomenologicznym, to pomijanie — poprzez 
uzmiennianie — materii i zatrzymanie się na formie przed
miotu. Formalizacja matematyczna zagadnień logicznych do
prowadziła do wielu ważnych wyników, choćby do powstania 
teorii modeli, można zatem uznać, że ten zabieg poznawczy 
był potrzebny i wiele wniósł41. Formalizacja jednak w ujęciu 
fenomenologicznym nie jest doprowadzona do końca, choćby 
w takim sensie, w jakim twierdzenia Godła doprowadziły do 
granic formalizację matematyczną. Sprawy te wciąż czekają na 
dalsze rozwinięcie.

INGARDENOWSKA ANALIZA 
SĄDÓW WARUNKOWYCH

Sąd warunkowy to sąd typu .Jeżeli p, to y”42. Ze względów na 
wcześniejsze rozważania o sądach kategorycznych oraz swoistym 
zanurzeniu analizy Ingardena w logice tradycyjnej, Ingarden 
preferuje analizę sądu warunkowego o bardziej złożonej posta
ci, mianowicie: Jeżeli A  jest B, to C jest D". Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że sądy jest B" oraz „C jest D’’ będące czę
ściami sądu wyjściowego, są po prostu sądami kategorycznymi. 
Tak jednak nie jest. Są one kategoryczne, ale tylko wtedy, gdy są 
rozważane w osamotnieniu, a nie w kontekście bycia częścią sądu

41 W  tym kontekście zachęcam Czytelnika do zapoznania się z forma
lizacją kategoryjną, tzn. przy użyciu teorii kategorii. Por. S. Mac Lane, Ma- 
thematics: Form and Function, New York 1986. W  szczególności zachęcam 
do przestudiowania rozdziału pierwszego tej pracy pt. Źródła formalnych 
struktur oraz ostatniego pt. Sieć matematyczna.

42 Analizę sądów warunkowych omawiam na podstawie R. Ingarden, 
O sądzie warunkowym, [w:] Z  teorii języka ifilozoficznych podstaw logiki, dz. 
cyt., s. 271-325.



warunkowego. Sąd warunkowy jest organiczną całością, nie jest 
zwykłym zestawieniem czy tylko prostym połączeniem sądów 
mniej złożonych. Nie trzeba tutaj dodawać, że logiczne składanie 
zdań złożonych ze zdań prostych, tak jak np. w rachunku zdań, 
gdzie implikacja zdań p  i q, jest swoistym złożeniem zdania p  
i q, takim, że zdanie^) jest pierwszym argumentem funktora im
plikacji, zdanie q jest drugim argumentem, Ingarden uznaje za 
nieodpowiednie. Traci się wtedy z oczu specyfikę okresu warun
kowego. Na czym jednak ona polega? Polega ona na istotnych 
modyfikacjach sądów będących składowymi okresu warunkowe
go. Czym innym jest sąd „A jest B”, czym innym jest sąd ,/f jest 
B” będący częścią sądu Jeżeli A  jest B, to C jest D". Ingarden 
nawet próbuje graficznie je rozróżniać, sądy pierwszego rodzaju 
zapisuje po prostu trA jest B”, do sądów drugiego rodzaju dodaje 
zaś wielokropki: „... yf jest B...”.

Urabiając sobie sąd warunkowy Jeżeli A  jest B, to C jest D ” 
z sądów jest B” oraz „C jest D” jednocześnie sprawiamy, że:
(1) Usuwamy funkcję stwierdzenia w poprzedniku sądu warunko
wego, tzn. istotnie modyfikujemy sens słówka „jest”w sądzie „...A  
jest B. ..”w stosunku do osamotnionego yrA jest B \  Stwierdzanie 
to uznawanie w bycie, a wypowiadając sąd warunkowy, np. Jeśli 
deszcz pada, to ulice są mokre” nie stwierdzamy, że deszcz pada; 
chcemy powiedzieć, że jeśli deszcz będzie padał, to ulice będą 
mokre. Zatem sąd „...deszcz pada...” będąc częścią sądu Jeśli 
deszcz pada, to ulice są mokre” jest pozbawiony funkcji stwier
dzania. Zamiast tej funkcji uzyskuje on funkcje „proponowania” 
czy „dopuszczania” do bytu, bądź jeszcze inaczej „wprowadzania” 
do bytu -  sam nie musi ani zachodzić, ani nie zachodzić, jednak 
„nadaje się” na to, aby istnieć i „wprowadzać” inne obiekty do bytu. 
Poprzez zawieszenie funkcji stwierdzania, następuje również mo
dyfikacja funkcji orzekania słówka „jest” w poprzedniku okresu 
warunkowego.
(2) W  sądzie Jeżeli A  jest B, to C jest D ” nie orzekamy, że A  
przysługuje B, ponieważ nie wiemy, czy jest tak, że yrA jest B”. 
Funkcja orzekania zostaje zaczęta, ale nie doprowadzona do koń
ca, jakby nie w pełni spełniona.



(3) Słówko „...jeżeli...” sprawia, że to, co zamieszczone w po
przedniku zapowiada to, co występuje w następniku. Ilekroć 
spełniony zostanie poprzednik, tylekroć następnik powinien 
również wystąpić, zatem:
(4) To, co występuje w poprzedniku, jest bytowo zależne od tego, 
co występuje w następniku. Zależność ta może przyjąć różne for
my, może to być bytowa niesamodzielność lub bytowa zależność.
(5) Sąd „...Cjest D . b ę d ą c  następnikiem okresu warunkowe
go, również ulega modyfikacjom. Zarówno funkcja stwierdzania 
i orzekania słówka „jest”, jak i egzystencjalna charakteryzacja 
ulegają zmianom. Omówię je w odwrotnej kolejności. Okres 
warunkowy niejako piętnuje stan rzeczy wyznaczony przez „...C 
jest D ...”jako będący bytowym uzupełnieniem stanu rzeczy, że 
„...A jest B ...”. Uzupełnienie może być samodzielne w stosunku 
do tego, czego jest uzupełnieniem. Dlatego też w przypadku sądu 
„Jeżeli pada deszcz, to ulice są mokre” może się i tak zdarzyć, że 
pomimo braku deszczu, ulice będą mokre. Orzekanie, że D  przy
sługuje C, staje się orzekaniem „wobec” bądź z „uwagi na zacho
dzenie” poprzednika okresu warunkowego; nie jest bezwzględne 
jak w przypadku sądów kategorycznych. Funkcja stwierdzania 
następnikowego słówka „jest” również zostaje osłabiona, nie 
stwierdzamy bowiem bezwarunkowo zachodzenia następnika, 
zachodzi on wtedy, gdy zachodzi poprzednik.

Wymienione punkty mogą służyć jako funkcje słówka „jeże
li”. Punkty (4) i (5) wskazują wprost na kierunek Ingardenowskiej 
analizy: jest to ontologiczna analiza okresu warunkowego. Znów 
mamy do czynienia ze swoistą ontologizacją zagadnień logicznych. 
Przypomnijmy, że obiekt jest bytowo niesamodzielny w stosunku 
do innego, gdy jego istnienie jest zawsze współistnieniem z tym 
drugim w obrębie jakiejś większej całości. Całość ta może być sa
modzielna lub niesamodzielna; może istnieć na „własną” rękę lub 
może wymagać innych obiektów do swego istnienia. Bytowa zaś 
zależność dwóch obiektów zachodzi, gdy obydwa są samodzielne 
i odrębne, ale któryś z nich nie może istnieć, jeśli drugi nie istnieje.

Skoro funkcje stwierdzania zarówno poprzednika, jak i na
stępnika zostają w okresie warunkowym osłabione, to czy można



przypisać tę funkcję okresowi warunkowemu? Czy w ogóle okres 
warunkowy coś w bycie uznaje, jeśli jego części tego nie czynią? 
Oraz czy w ogóle okres warunkowy jest sądem? Być może okres 
warunkowy jest wyrazem np. rozumowania, nie zaś sądzenia? 
Idąc dalej: czy sąd warunkowy jest prawdziwy, a jeśli tak, to na 
czym polega jego prawdziwość? Ingarden odpowiadając na te 
pytania twierdzi, że okres warunkowy jako całość posiada funk
cję stwierdzania; jest sądem -  choć specyficznym oraz, co za tym 
idzie, może być prawdziwy bądź fałszywy.

Stwierdzanie sądu warunkowego odbywa się zasadniczo na 
dwa sposoby: kategoryczny oraz warunkowy. W  sposób katego
ryczny stwierdzamy w sądzie typu „Jeżeli/), to cf wtedy, gdy stan 
rzeczy wyznaczony przez p  efektywnie zachodzi w rozważanej 
dziedzinie przedmiotowej. Wtedy owo zachodzenie stanu rzeczy 
wyznaczonego przez p  pozwala na kategoryczność sądu Jest tak, 
że p ”, kategoryczność zaś ta jest niejako użyczana całemu okre
sowi warunkowemu. W  drugim jednak przypadku, specyficznym 
właśnie dla okresu warunkowego, nie stwierdzamy kategorycz
nie zachodzenia stanu rzeczy wyznaczanego przez poprzednik. 
Wtedy sąd warunkowy po prostu stwierdza, że jeśli zajdzie stan 
rzeczy wyznaczony przez poprzednik, to z istoty zajdzie również 
stan rzeczy wyznaczony przez następnik. Innymi słowy, okres 
warunkowy w tym przypadku stwierdza niesamodzielność by
tową pierwszego stanu rzeczy w stosunku do drugiego. Jednak, 
jak przestrzega Ingarden, stwierdzenie okresu warunkowego nie 
jest ani równoznaczne, ani równoważne z powiedzeniem, że „stan 
rzeczy wyznaczony przez poprzednik jest bytowo niesamodziel
ny w stosunku do stanu rzeczy wyznaczonego przez następnik”. 
Nie jest tak, ponieważ stwierdzenie okresu warunkowego nie jest 
stwierdzeniem czysto kategorycznym (niesamodzielność nie jest 
w ogóle przedmiotem sądzenia w sądzie warunkowym, nie jest 
ani nazwana, ani w żaden sposób bezpośrednio w nim obecna), 
tylko funkcjonalnym, jakby ostatecznie zbierającym funkcje wy
stępujących w nim funktorów. Tak właśnie funkcjonuje okres wa
runkowy. Trudność w wyanalizowaniu tego momentu jest zwią
zana z tym, że Ingarden ujmuje sąd warunkowy jako organiczną



całość, całość ściśle splecionych i wpływających na siebie ele
mentów. Elementy te nie składają się na proste kombinacje, jak 
chcieliby logicy uprawiający rachunek zdań, one się przenikają 
i są współzależne.

Wartość logiczna sądu warunkowego Jeżeli p, to q ujętego 
w karby klasycznego rachunku zdań, tzn. w postaci implikacji 
materialnej „p —> q zależy od prawdziwości zdań p  i q. Mówiąc 
dokładniej, implikacja jest fałszywa wtedy, gdy jej poprzednik 
jest prawdziwy, a następnik fałszywy. W  pozostałych przypad
kach jest prawdziwa. W  ten oto sposób zdanie: „Jeśli okrąg jest 
kwadratem, to Wrocław jest stolicą Polski w 2014 roku” jest 
prawdziwe, ponieważ poprzednik jest fałszywy, a z fałszu wynika 
wszystko — niezależnie od wartości logicznej następnika.

Ingarden, jak i wielu logików i filozofów rozważających tzw. 
paradoks implikacji materialnej, miał poważne wątpliwości, czy 
taka analiza wartości logicznych jest prawidłowa. Sam zapropo
nował następujące rozwiązanie: sąd Jeżeli p , to y” jest prawdziwy, 
jeśli stan rzeczy odpowiadający p  jest bytowo niesamodzielny 
względem stanu rzeczy odpowiadającemu q. Sąd „Jeżeli p, to q 
jest fałszywy, gdy albo (a) stan rzeczy odpowiadający p  jest sa
modzielny, albo (b) jest niesamodzielny ale nie względem stanu 
rzeczy odpowiadającemu q.

Sprawdźmy, czy zdanie Jeśli okrąg jest kwadratem, to Wro
cław jest stolicą Polski w 2014 roku” jest prawdziwe w ujęciu In
gardena. Należy sprawdzić, czy to, że okrąg jest kwadratem jest 
bytowo niesamodzielne w stosunku do tego, że Wrocław jest sto
licą Polski w 2014 roku. Innymi słowy, czy jest tak, że zawsze gdy 
okrąg jest kwadratem, jest też tak, że Wrocław jest stolicą Polski 
w 2014 roku. Tak nie jest. I to z kilku powodów. Po pierwsze, stan 
rzeczy polegający na tym, że okrąg jest kwadratem, jest sprzecz
ny43 i nie nadaje się do tego, aby wymagać jakiegokolwiek uzupeł
nienia. Aby cokolwiek mogłoby być niesamodzielne względem

43 Tutaj należy dodać, że rozpatrujemy te obiekty geometryczne w geo
metrii euklidesowej. W  innym przypadku nie musi to być prawdą, w bada
niach topologicznych kwadrat jest tym samym co okrąg. Przy czym „bycie



czegokolwiek innego, musi jakoś istnieć, a jeśli zawiera w sobie 
niezgodność — wtedy nie może istnieć. Co więcej, uzupełnienie 
obiektu bytowo niesamodzielnego również musiałoby jakoś ist
nieć, a stan rzeczy polegający na tym, że Wrocław jest stolicą Pol
ski w 2014 roku nie istnieje. Argumenty te dowodzą fałszywości 
rozważanego sądu, a nie -  jak było w przypadku analizy opartej 
na rachunku zdań — prawdziwości.

Ingarden był krytycznie nastawiony do badań logicznych nad 
rachunkiem zdań, w szczególności do sprowadzania okresów wa
runkowych do implikacji materialnej. Należy dodać jednak, że 
logicy od starożytności próbowali usunąć paradoksalność impli
kacji materialnej, byli również świadomi wielu innych problemów 
związanych ze spójnikami logicznymi, Ingarden nie był w tej kry
tyce ani pierwszy, ani odkrywczy. Zaproponowana jednak przez 
Ingardena ontologizacja okresu warunkowego wniosła coś zasad
niczo nowego do tego problemu. W  jakimś sensie, z pewnością 
jednak bez żadnych bezpośrednich wpływów Ingardena, rozwój 
logiki poszedł w kierunku badania różnych formalizacji okresu 
warunkowego. W  tym miejscu wspomnijmy jedynie logiki modal- 
ne, gdzie semantyka np. typu Kripkego jest z pewnością bogatsza 
niż zero-jedynkowa semantyka rachunku zdań, oraz już wzmian
kowane konsekwencyjne ujęcie logiki. Ingarden powtarzał wie
lokrotnie, że okres warunkowy jest złożonym zjawiskiem, pełni 
wiele funkcji, można go różnie rozumieć w różnych kontekstach. 
Gdyby ująć konsekwencję jako formalizację okresu warunkowego, 
to już złożoność kraty konsekwencji strukturalnych (tzw. logik) 
oddaje bogactwo, o którym myślał Ingarden. Idąc jeszcze dalej 
w coraz mniej uzasadnionych spekulacjach, można by powiedzieć, 
że semantyki budowane dla tych logik są jakby ich „ontologiami”, 
a odpowiednie twierdzenia o pełności dbają o zgodność tych „on- 
tologii” z wyjściowymi operacjami konsekwencji.

Implikacja materialna, określona tak, jak w rachunku 
zdań, jest spójnikiem dobrze pracującym w naukach ścisłych,

tym samym” w topologii oznacza niezmienniczość względem bijektywnych 
i obustronnie ciągłych przekształceń.



w szczególności w rozważaniach matematycznych i informa
tycznych. Duża część tych nauk opiera się na logice klasycznej. 
Co więcej, nawet przy efektywnym przeszukiwaniu Internetu 
przy użyciu Google’a, znajomość klasycznych spójników, takich 
jak koniunkcja, alternatywa czy negacja, może tylko pomóc. Być 
może zbudowanie odpowiednio bogatej ontologii bytu matema
tycznego -  w stylu Ingardena — mogłoby ontologicznie uzasadnić 
właśnie takie jej własności. Choć Ingarden tego tak nie ujmował, 
to pisał często o odpowiednich dziedzinach przedmiotowych dla 
takich a nie innych okresów warunkowych, gdzie zachodzą takie 
a nie inne prawa ontologiczne. Trudno jest odmówić logice kla
sycznej efektywności w dziedzinie nauk ścisłych, zatem powinna 
ona odpowiadać jakiejś dziedzinie przedmiotowej. Zbudowanie 
tego typu filozoficznej ontologii jest, jak się wydaje, problemem 
wciąż otwartym.

NA ZAKOŃCZENIE

Logika wieku XX była logiką sformalizowaną. Husserl pod
kreślał rolę i potrzebę formalizacji niektórych swoich pojęć i teo
rii, np. teorii całości i części. Ingarden był wrogiem formalizacji, 
ale formalizacji rozumianej w pewien szczególny sposób i to 
w wąskiej dziedzinie logicznej -  klasyczny rachunek zdań jest 
ważnym systemem logicznym, ale z pewnością nie jedynym. Bez 
wątpienia (nawet Ingarden w to nie wątpił) matematyzacja logiki 
w wieku XX przyniosła wiele ważnych odkryć logicznych, wspo
mnimy o twierdzeniach Godła, rozwoju teorii mnogości, teorii 
modeli, powstaniu teorii kategorii. Listę tę można z pewnością 
wydłużyć, trudno odmówić wagi poznawczej i doniosłości filo
zoficznej choćby tylko tym wymienionym. Gdyby jednak logicy 
i matematycy posłuchali Ingardena i „ontologicznie” sformali
zowali swoje systemy teoretyczne, to czy wtedy otrzymalibyśmy 
zupełnie nową logikę?44 Trudno odpowiedzieć na to pytanie, być

44 Polski filozofi logik-uczeń R.Ingardena i I. Dąmbskiej - J. Perzanow
ski zbudowawszy tzw. ontologikę kombinacyjną, częściowo zadośćuczynił



może w ogóle nie powinno się tego typu pytań stawiać. Niemniej 
kierunek rozwoju logiki w wieku XX, zarówno matematycznej, 
jak i filozoficznej wskazuje na to, że pewne intuicje logiczne 
Husserla i Ingardena daleko wyrastały poza lokalność metody 
fenomenologicznej.

Być może intuicje fenomenologów, aby logikę rozważać 
w kontekście ontologii w ścisłym sensie, mają swoje odbicie we 
współczesnych badaniach z zakresu sztucznej inteligencji i onto
logii formalnej, w szczególności w tzw. ontologiach inżynieryj
nych. Efektywna i praktyczna informatyzacja coraz to kolejnych 
dziedzin przedmiotowych wymaga solidnego ontologicznego 
namysłu45, wymaga zdania sobie sprawy z formalnoontologicznej 
struktury dziedziny, do której się odnosi46.

wymaganiom stawianym przez Ingardena. Zamysł jednak ontologiki, pomi
mo doniosłości filozoficznej, nie był ontologicznie tak szeroko zakrojony, jak 
zapewne życzyłby sobie tego Ingarden. Zob. J. Perzanowski, Logiki modalne 
a filozofia [w:] Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, zebr. i oprać. J. 
Perzanowski, Warszawa 1989, s. 262-346.

45 Por. R. Trypuz, P. Garbacz, Ontologie poza antologią. Studium metate- 
oretycze u podstaw informatyki, Lublin 2012.

46 Dziękuję M. Magdziakowi, K. Siemieńczukowi i J. Hawrankowi za 
uwagi, które pozwoliły mi uniknąć niejednego błędu i które umożliwiły 
udoskonalenie tekstu w niejednym miejscu. Dziękuję również J. Woleńskie- 
mu za krótką dyskusję na temat spraw tutaj poruszanych. Pełna odpowie
dzialność za treści tutaj przedstawione, rzecz jasna, spoczywa na autorze.


