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ERRATA ET CORRIGENDA
Wykaz wa niejszych bł dów druku i pomyłek w: A. B. S t p i e , Zagadnienie punktu wyj cia w filozofii. Teorie relacji: filozoficzne i logiczne. Przyczynek do zagadnienia stosunku mi dzy teori bytu (przedmiotu) a logik , Lublin: TN KUL 2005.
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Lou G o b l e (ed.), The Blackwell Guide to Philosophical Logic, Oxford:
Blackwell Publishing, Inc. 2001, ss. 520. Blackwell Philosophy Guides vol. 4.
ISBN 0631206930.
Logika współczesna jest nauk tak intensywnie rozwijan , dotykaj c tak wielu
i tak zró nicowanych, a przy tym wyspecjalizowanych dziedzin wiedzy (matematyki,
filozofii, informatyki, j zykoznawstwa i innych), e nawet specjalista mo e mie
trudno ci z ogarni ciem jej horyzontu. Oto przyczyna, dla której nale y przyzna
niebłah pozycj dobrym encyklopediom, słownikom, przewodnikom i podobnym
wydawnictwom.
Prób wyposa enia czytelnika w map – syntetyczn , a zarazem dokładn – podj ł
mi dzynarodowy zespół dwadzie ciorga dwojga specjalistów zorganizowany dla tego
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dzieła przez Lou G o b l e’a, profesora Willamette University. Uczeni pochodz z ró nych krajów i kontynentów, pracuj zarówno w najznakomitszych uniwersytetach lub
politechnikach wiata, jak i w mniejszych o rodkach. Owocem ich pracy jest ponad
pi setstronicowe dzieło The Blackwell Guide to Philosophical Logic, wydane jako
czwarty tom niemałej ju serii Blackwell Philosophy Guides. Dzieło składa si
z dwudziestu tematycznych rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem Redaktora
oraz krótk przedmow . Na ko cu pracy zamieszczono por czny, dwudziestosiedmiostronicowy indeks osobowo-tematyczny. Czytelnik nie znajdzie tutaj kompleksowego
spisu bibliograficznego, natomiast ka dy rozdział ko czy si krótk , bo nieco wybiórcz , ale bardzo u yteczn bibliografi .
Zawarto recenzowanej publikacji daje obraz najpr niej rozwijaj cych si cz ci
współczesnej logiki formalnej. Z tego wzgl du warto wymieni wszystkie rozdziały
wraz z ich autorami.
1. Wilfrid H o d g e s , Classical Logic I – First Order Logic;
2. Stewart S h a p i r o, Classical Logic II – Higher-Order Logic;
3. John P. B u r g e s s, Set Theory;
4. Raymond S m u l l y a n, Gödel’s Incompleteness Theorems;
5. Anil G u p t a, Truth;
6. Patricia A. B l a n c h e t t e, Logical Consequence;
7. M. J. C r e s s w e l l, Modal Logic;
8. Risto H i l p i n e n, Deontic Logic;
9. J.-J. Ch. M e y e r, Epistemic Logic;
10. Yde V e n e m a, Temporal Logic;
11. Dirk v a n D a l e n, Intuitionistic Logic;
12. Karel L a m b e r t, Free Logics;
13. Edwin D. M a r e s, Robert K. M e y e r, Relevant Logics;
14. Grzegorz M a l i n o w s k i, Many-Valued Logics;
15. John F. H o r t y, Nonmonotonic Logic;
16. Alan H á j e k, Probability, Logic, and Probability Logic;
17. Dorothy E d g i n g t o n, Conditionals;
18. Heinrich W a n s i n g, Negation;
19. Dag W e s t e r s t å h l, Quantifiers;
20. Alice t e r M e u l e n, Logic and Natural Language.
Miło podkre li , e napisanie czternastego rozdziału, po wi conego logikom wielowarto ciowym, powierzono Panu Profesorowi Grzegorzowi Malinowskiemu z Uniwersytetu Łódzkiego – specjali cie z Polski, gdzie zmarły przed pi dziesi ciu laty
J. Łukasiewicz współzapocz tkował nowoczesne badania nad problematyk wielowarto ciowo ci.
Sze pierwszych rozdziałów dotyczy zagadnie zwi zanych raczej z klasyczn
logik (matematyczn ) i jej filozofi . Mi dzy pierwszym rozdziałem, po wi conym
logice standardowej, a trzecim, po wi conym teorii mnogo ci, znajdujemy rozdział
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o logikach wy szego rz du. Dobrze obrazuje to dyskusj na temat granic logiki, tocz c si w ramach filozofii logiki klasycznej. Najbardziej restrykcyjne podej cia,
reprezentowane przez W. V. O. Quine’a, ograniczaj dziedzin logiki matematycznej
do logiki pierwszego rz du, ciesz cej si wielce po dan własno ci pełno ci. Na
przeciwnym biegunie stoj ci, którzy, jak klasyczni logicy ci, uznaj symbol „∈” za
stał logiczn na równi z predykatem „=”, a tak e akceptuj zało enia teorii mnogo ci
(w tym zało enia egzystencjalne) jako zało enia logiczne, inkorporuj c w ten sposób
do logiki teori mnogo ci. Po rodku wypada umie ci badaczy – w ród nich J. Hintikk i G. S. Boolosa – nie godz cych si na ograniczenie logiki do samego rachunku
pierwszego rz du i rozszerzaj cych j , na przykład, na logik wy szych rz dów,
nazywan przez Quine’a teori mnogo ci w owczej skórze. Wykłady limitacyjnych
twierdze Gödla, semantycznej teorii prawdy i elementarza teorii konsekwencji dopełniaj t cz
pracy.
Rozdziały od siódmego do szesnastego s po wi cone kluczowym współcze nie
gał ziom logik nieklasycznych, stanowi cych obecnie, jak si wydaje, główny kierunek rozwoju logiki.
Cztery pierwsze z nich, tj. rozdziały od siódmego do dziesi tego, dotycz logik
nieklasycznych stanowi cych rozszerzenia logiki klasycznej o ró ne funktory nieekstensjonalne. Narz dzia rachunkowe wypracowane w ramach logiki modalnej odgrywaj rol podstawow , dlatego mo na powiedzie , e wszystkie logiki tego typu s
typami logiki modalnej w szerokim sensie. Oprócz logik modalnych w sensie w skim,
maj cych formalizowa takie poj cia jak „konieczno ” i „mo liwo ”, jest tu mowa
o logikach deontycznych, gdzie wyst puj takie poj cia, jak obowi zek, zezwolenie
i zakaz, o logikach epistemicznych – dotycz cych poj wiedzy, wiary, przekonania
itp., a tak e o logikach temporalnych, w których formalizowane s zwroty czasowe.
Rozdziały od jedenastego do szesnastego dotycz logik dewiacyjnych, czyli w jakim sensie alternatywnych wzgl dem logiki klasycznej. Ka da z tych logik opiera si
na podwa eniu co najmniej jednego zało enia le cego u podstaw logiki klasycznej,
a dotycz cego poj cia prawdy lub konsekwencji logicznej. Logika intuicjonistyczna
opiera si na odmiennym od klasycznego podej ciu do prawdy oraz znaczeniu stałych
logicznych; w centrum tego systemu znajduje si osobliwa idea konstruowalno ci.
Logiki wolne powstaj po odrzuceniu pewnych zobowi za ontologicznych, wi cych si z u yciem klasycznych kwantyfikatorów. Logiki relewantne, zwi zane z d eniem do unikania tzw. paradoksów implikacji, maj u swych podstaw jakie poj cie
wyprowadzalno ci, zawieraj ce moment powi zania tre ciowego (lub innego nieprawdziwo ciowego powi zania) racji z nast pstwem. W logikach wielowarto ciowych nie obowi zuje zasada dwuwarto ciowo ci. Poj cie konsekwencji wła ciwe logikom niemonotonicznym dopuszcza, by z dwóch formalnych schematów wnioskowania ró ni cych si tylko tym, e w drugim oprócz wszystkich przesłanek wyst puj cych w pierwszym schemacie wyst powały jeszcze pewne dodatkowe przesłanki,
pierwszy schemat był logiczny, a drugi nie. Wreszcie w logice prawdopodobie stwa
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operacja konsekwencji zwi zana jest z transmisj jako poj tego prawdopodobie stwa, a nie warto ci logicznej.
Kolejne trzy rozdziały dotycz trzech grup szczególnie doniosłych (poniewa
szczególnie trudnych, czasami rzec by nawet mo na – niewdzi cznych) stałych logicznych. S to: zdania warunkowe, negacje i kwantyfikatory. Stronice te płynnie
prowadz czytelnika ku rozdziałowi ostatniemu, w którym mowa jest o relacji mi dzy
logik formaln a j zykiem naturalnym.
Poza omawian publikacj pozostaj takie zagadnienia logiczne, jak logika kombinatoryczna, algebraiczna, abstrakcyjna, substrukturalna i parakonsystentna, dynamiczna, -rachunek. Nie ma mowy o teorii dowodu, teorii typów, logice pyta
i rozkazów, deskrypcji i wielu innych zagadnieniach. Mimo to nale y zgodzi si , e
Autorzy daj czytelnikowi wszechstronne i wzgl dnie kompletne wprowadzenie do
najwa niejszych współczesnych bada logicznych.
Rozmiary recenzowanego wydawnictwa i rozległo podejmowanej w nim problematyki wyklucza prób bardziej szczegółowego analizowania cało ci w ramach recenzji. Zamiast wi c wybiera jeden z rozdziałów, mo na skupi si nieco na wst pie
Goble’a, gdzie z lekka naszkicowano interesuj c odpowied na pytanie, czym jest
logika i jaki s zadania współczesnej logiki. Goble odró nia trzy znaczenia, w jakich
zdarza si mówi o logice filozoficznej (s. 2):
1. Filozofia j zyka (zwłaszcza filozofia j zyka naukowego), gdzie przedmiotem
badania jest znaczenie, odniesienie przedmiotowe, nazywanie, orzekanie, struktura
zdania i s du, zagadnienie analityczno ci, natura aktów mowy itp.
2. Filozofia logiki, gdzie bada si epistemologiczny i ontologiczny status praw logiki, ich ewentualn aprioryczno oraz konwencjonalno , poj cie stałej logicznej
i samej logiki.
3. Logika filozoficzna we wła ciwym sensie, tym, o który chodzi w recenzowanej
publikacji.
Okre lenie trzeciego, wła ciwego, sensu nazwy „logika filozoficzna” nastr cza
trudno ci. Goble próbuje zmierzy si z tym zadaniem na kilka sposobów.
„Czym jest logika filozoficzna? Logika filozoficzna jest to taka filozofia, która
jest [zarazem] logik , oraz taka logika, która jest [zarazem] filozofi . Filozofia i logika schodz si tutaj i staj jednym. Logika filozoficzna nie jest specjalnym rodzajem logiki ró nym od logiki matematycznej, logiki symbolicznej, logiki formalnej,
logiki nieformalnej, logiki nowo ytnej, logiki staro ytnej lub logiki z inn jeszcze
znan przydawk . Jest tylko po prostu logik . Logika jest teori relacji konsekwencji,
niezawodnych wyprowadze . Mo e ona by badana i przedstawiana na ró ne sposoby, aczkolwiek matematyczne metody współczesnej logiki formalnej (symbolicznej)
okazały si szczególnie owocne” (s. 1; przekład własny).
W innych miejscach Goble mówi krótko, e logika filozoficzna to „logika dla
filozofii” (s. 2) lub e logika filozoficzna to „rezultat poł czenia logiki z filozofi ”,
dziedzina, w której „logika wspiera filozofi , a filozofia od ywia logik ” (s. 1).
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Wyrazy „filozofia” i „filozoficzny” wyst puj ce w okre leniach logiki filozoficznej nale y pojmowa szeroko. Wchodz tutaj w gr typowe zagadnienia filozoficzne.
Do logiki filozoficznej zaliczaj si zatem systemy i inne narz dzia formalne zwi zane z takimi centralnymi poj ciami filozofii, jak poj cie konieczno ci, obowi zku,
normy, wiedzy, czasu, istnienia – wreszcie – rozumowania i wnioskowania. Powstanie tych narz dzi jest cz sto inspirowane, a ich struktura oparta na typowych analizach filozoficznych. Przykładem mo e by zwi zek zagadnienia determinizmu z logikami wielowarto ciowymi lub zwi zek refleksji nad natur prawdy i wiedzy z logik
intuicjonistyczn (s. 1). Jednak e naszkicowana problematyka nie wyczerpuje logiki
filozoficznej. Jej narz dzia przynosz wyniki wa ne dla innych dyscyplin, np. informatyki, kognitywistyki, lingwistyki oraz matematyki – której, zdaniem Goble’a, logika jest integraln cz ci (s. 2).
Natomiast nazw „logika” Goble – za Wilfridem Hodgesem – uznaje za odnosz c
si zarówno do systemu sztucznych j zyków logiki formalnej, jak i do bada nad
zale no ciami logicznymi, w szczególno ci zale no ci logicznej wyprowadzalno ci,
zachodz cymi w realnym dyskursie, zawieraj cym wiedz o wiecie czy te jego
fragmentach i aspektach (s. 2, 9). Do istoty bada logicznych w uj ciu Goble’a nale y
to, e rezultaty osi gni te dla j zyków sztucznych wolno rozci gn na rzeczywisty
dyskurs – naukowy lub potoczny – o ile wykazano, e mi dzy danym j zykiem
sztucznym a interesuj cym fragmentem realnego dyskursu zachodzi odpowiednio
pod istotnymi wzgl dami (s. 2).
Nale y zauwa y , e wypowiedzi przedstawione w poprzednim akapicie stanowi
skrócone sformułowanie programu badawczego rozwijanego od wielu lat w Katedrze
Logiki KUL pod nazw badania warto ci poznawczej systemów logik nieklasycznych.
Formułuj c onegdaj ów program prof. S. Kiczuk postulował tworzenie systemów
logicznych w taki sposób, by mo na było wykaza , e odpowiednie fragmenty dyskursu naukowego lub potocznego s modelem danych systemów logiki. Wymieniony
program został sformułowany przez prof. Kiczuka przede wszystkim w pracach:
– Problematyka warto ci poznawczej systemów logiki zmiany, RW KUL, Lublin 1984,
– Zwi zek przyczynowy a logika przyczynowo ci, RW KUL, Lublin 1995,
– Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalno , RW KUL, Lublin 2001.
Recenzowane tutaj dzieło zostało ogłoszone w 2001 r. Wprawdzie coraz dojrzalsze i w detalach dopracowane uj cie programu zawieraj dopiero dwie ostatnie prace
S. Kiczuka, jednak e jego istota jest wyartykułowana ju w ksi ce z 1984 r.
Z przedstawionych wypowiedzi Goble’a wyłania si nast puj cy obraz. Kiedy
mówi si o logice filozoficznej jako logice zwi zanej z filozofi , chodzi o filozofi
rozumian tak szeroko, jak to czyni J. M. Boche ski w ksi ce Wege zum Philosophischen Denken (Herder, Freiburg 1959, s. 33): nauka (a nie jaka działalno
literacka, artystyczna), nauka uniwersalna pod wzgl dem przedmiotu, niewykluczaj ca adnej dziedziny; uniwersalna pod wzgl dem metody, korzystaj ca z ka dej dost pnej metody, nauka radykalna, o zagadnieniach granicznych i o podstawach, nie-
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zadowalaj ca si zało eniami innych dyscyplin, lecz siłuj ca dotrze do korzeni.
Z kolei logika to komplementarne poł czenie formalnych rachunków i bada nad ich
własno ciami, oraz analiz prawideł formułowania wypowiedzi i uzasadniania tez
w ramach wiedzy o realnym wiecie.
A zatem logika filozoficzna w przyj tym tutaj znaczeniu to tyle, co logika formalna uprawiana w ramach badania podstaw ró nych dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzgl dnieniem wiedzy naukowej. Innymi słowy, logika filozoficzna to tyle, co
logika formalna o pozaformalnej warto ci poznawczej.
Marcin Tkaczyk
Katedra Logiki KUL

Jan W o l e s k i, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ss. 560. ISBN 83-01-14647-8.
Profesor Jan Wole ski nale y do tych uczonych, których nie wypada przedstawia , poniewa ka dy mo liwy do pomy lenia adresat recenzji zna imi tego Prolis
Nobilis Uniwersytetu Jagiello skiego oraz współczesnej filozofii polskiej w ogóle.
Ograniczmy si zatem do przypomnienia, e jako nie tylko uznany znawca, ale tak e
czołowy współczesny spadkobierca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Wole ski stara
si uprawia filozofi maksymalnie racjonaln , filozofi w stron logiki, która jest paradygmatem racjonalno ci. Mo na powiedzie , e Wole ski – jak niegdysiejsi luminarze
szkoły polskiej – jest filozofem analitycznym w najlepszym sensie tej nazwy.
W nurcie analitycznym mie ci si najnowsze dzieło Filozofa z Krakowa, zatytułowane Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, wychodz ce naprzeciw
wielorakim potrzebom polskiego czytelnika. Recenzowana praca jest w pewnym stopniu – ale tylko w pewnym stopniu – odnowieniem wcze niejszej, trzytomowej wersji
wydanej przez wydawnictwo „Aureus”:
– Epistemologia, t. 1: Zarys historyczny i problemy metateoretyczne, Kraków 2000,
– Epistemologia, t. 2: Wiedza i poznanie, Kraków 2001,
– Epistemologia, t. 3: Prawda i realizm, Kraków 2003.
W wymienionych tomach znalazły si uwagi Autora, sugeruj ce, e widział on
potrzeb pewnych uzupełnie oraz innych przeróbek. Autor wyznał we Wst pie do
tomu 3, e pisz c ka dy z trzech tomów, miał wra enie, e pomija wiele spraw, o których wypadałoby napisa . Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm jest
wła nie zapowiadan wówczas prób rekapitulacji.
Recenzowana praca (podobnie jak jej trzytomowa poprzedniczka) ł czy cechy
akademickiego podr cznika z cechami monografii naukowej ze wszystkimi, pozytywROCZNIKI FILOZOFICZNE 54:2006 nr 2

