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Niektórzy filozofowie i logicy ywi  przekona-
nie, e wspó czesne dociekania dotycz ce katego-
rii modalnych, s  zbyt fragmentaryczne. Jedno-
cze nie powstaj  ró ne systemy logik modalnych. 
Brak nale ytego zaplecza filozoficznego tych lo-
gik nieklasycznych sprawia, e rodz  si  w zwi z-
ku z nimi ró ne problemy.  

Stanis aw K i c z u k  (1986, s. 289) 
 
 Modalizatory „(nie)mo liwo ” i „konieczno ” s  na ustach (niemal) 
wszystkich – tak e (niemal) wszystkich filozofów. Niestety – jak to zwykle 
w takich wypadkach bywa – frazy modalne mieni  si  tak wieloma odcie-
niami znaczeniowymi, e najlepiej by oby w ogóle adnego z tych wyra e  
nie u ywa , tylko zast pi  je precyzyjnymi terminami operacyjnymi.  
 Przedstawiamy poni ej wyniki analiz semantycznych1, które – w naszym 
mniemaniu – umo liwiaj  (!) usuni cie podstawowych nieporozumie , b d -
cych nast pstwem semantycznej opalizacji „(nie)mo liwo ci” i „konieczno ci”.  
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krewnych znaczeniowo, takich jak wyra enia „móc” i „musie ” (oraz pochodne) – rzuca ich 
etymologia. „Móc” i „musie ” pochodz  z niemieckiego (odpowiednio „mögen” i „müssen”). 
Wyra enie „konieczny” pochodzi od wyra enia „koniec” (w staropolszczy nie „pocz tek”). Cie-
kawe, e „wymóc” znaczy tyle co „zmusi ”.  
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1. SUBSTRATY MODALNO CI 
  
 Jakie przedmioty bywaj  (nie)mo liwe i konieczne? Co jest no nikiem 
wspomnianych – jak si  je nazywa – modalno ci aletycznych? 
 Rozró nia si  niekiedy – w nawi zaniu do redniowiecznych dystynkcji 
terminologicznych (odwo uj cych si  zreszt  do jeszcze starszej tradycji) – 
„modalno  de dicto” i „modalno  de re”. Terminom tym nadaje si  ró ne 
sensy. My wykorzystamy je nast puj co. Rozwa my zdanie:  

(1)  Poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina jedzie dok adnie dwie 
godziny. 

Zdanie (1) wolno uzna  za odpowied  m.in.2 na jedno z poni szych pyta :  

(2)  KTÓRY z poci gów z Warszawy do Lublina jedzie dok adnie dwie 
godziny? 

(3)  NA JAKIEJ TRASIE poci g Bystrzyca jedzie dok adnie dwie godziny?  
(4)  JAK D UGO poci g Bystrzyca jedzie z Warszawy do Lublina?  

 Je liby my chcieli zaznaczy , który z tych wypadków ma miejsce, po-
winni my po o y  przycisk na odpowiednim cz onie zdania (1). Wygl da o-
by to kolejno tak:   

(5)  POCI G BYSTRZYCA z Warszawy do Lublina jedzie dok adnie dwie 
godziny. 

(6)  Poci g Bystrzyca Z WARSZAWY DO LUBLINA jedzie dok adnie dwie 
godziny. 

(7)  Poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina jedzie DOK ADNIE DWIE 

GODZINY. 

 Mo na wi c powiedzie , e z tego – erotetycznego – punktu widzenia 
zdanie (1) nie jest jednoznaczne.  
 Poprzed my teraz zdanie (1) funktorem modalnym (modalizatorem) mo -
liwo ci. B dzie to funktor zdaniotwórczy od jednego argumentu zdaniowego 
– czyli w a nie modalizator de dicto. Otrzymamy zatem:  

(8)  Mo liwe jest, e poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina jedzie do-
k adnie dwie godziny. 

 

2 Nie s  to – rzecz jasna – wszystkie... mo liwo ci. 
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 Otó  zdanie (8) dziedziczy po zdaniu (1) niejednoznaczno . Przez ana-
logi  do przyk adów (5)-(7) wchodzi yby w gr  nast puj ce precyzacje:  

(9)  MO LIWE, E POCI G BYSTRZYCA z Warszawy do Lublina jedzie do-
k adnie dwie godziny. 

(10)  Poci g Bystrzyca MO LIWE, E Z WARSZAWY DO LUBLINA jedzie do-
k adnie dwie godziny. 

(11) Poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina jedzie MO LIWE, E DO-
K ADNIE DWIE GODZINY.3 

 O zdaniach (9)-(11) powiemy, e wyra enie „mo liwe, e” jest w nich mo-
dalizatorem de re – a w szczególno ci kolejno funktorem nazwotwórczym 
(z argumentem „poci g Bystrzyca”) i funktorem funktorotwórczym (z argu-
mentami odpowiednio „z Warszawy do Lublina” i „dok adnie dwie godziny”). 
 W konsekwencji – substratami modalno ci bywaj  stany rzeczy, stwier-
dzane przez zdania, ale tak e bywaj  przedmioty ró nych innych kategorii on-
tycznych. Stany rzeczy «dziedzicz » przy tym modalno  po swoich sk ad-
nikach. Inaczej mówi c: modalno  de dicto jest pochodn  modalno ci de re.  
 Dalej dla uproszczenia zajmiemy si  zasadniczo modalno ci  de dicto.  
 
 

2. MODALNO CI NOMOLOGICZNE 
 
 S dzimy, e wszystkie poj cia (nie)mo liwo ci i konieczno ci wi  si  
z poj ciem prawa. Poj cie mo liwo ci da si  bowiem zredukowa  do poj cia 
niesprzeczno ci z pewnym prawem, poj cie niemo liwo ci – do poj cia 
sprzeczno ci z pewnym prawem, a poj cie konieczno ci – do poj cia bycia 

nast pstwem pewnego prawa
4. Poj cia te b dziemy nazywa  odpowiednio 

„(nie)dopuszczalno ci ” i „nieuchronno ci ”. Mamy wi c:  

(12) (Nie)mo liwe jest, e p df jest pewne prawo P takie, e (nie)dopusz-
czalne jest ze wzgl du na prawo P , e(by) p.5  

 

3 Pomijamy tu fakt lingwistyczny, e w polszczy nie zdania (9)-(11) brzmia yby lepiej, gdyby 
modalizator „mo liwe, e” zast pi  w nich modalizatorem „by  mo e”.  

4 Termin „nast pstwo pewnego prawa” jest tutaj rozumiany liberalnie. Niekiedy chodzi 
o zwyk e podstawienie tego prawa, niekiedy za  o nast pstwo koniunkcji tego prawa i odpo-
wiednio dobranego (prawdziwego) zdania rzeczowego – a wi c zdania nieb d cego prawem. 
Przyk ad podany ni ej powinien wystarczy  do uchwycenia istoty powy szego zastrze enia.  

5 Inne sformu owania: to, e(by) p, jest mo liwe ze wzgl du na prawo P; to, e(by) p, nie jest 
niezgodne z prawem P; to, e(by) p, nie jest wykluczone przez prawo P; prawo P nie jest 
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Odpowiednio:  

(13)  Konieczne jest, e p df jest pewne prawo P takie, e nieuchronne6 jest 
ze wzgl du na prawo P, e p. 

 Nale y przy tym pami ta , e „(nie)mo liwo ” i „konieczno ” orzeka 
si  w tym wypadku o stanach rzeczy stwierdzanych przez zdania b d ce 
argumentami odpowiednich funktorów modalnych – a relatywizacja dotyczy 
prawid owo ci stwierdzanej przez odpowiednie prawo. 
 Rozwa my teraz prawo o postaci:  

(14)  /\x (Px  Qx). 

Ze wzgl du na to prawo:  
 (a) Mo liwe jest, e: 

(15)  Pa  Qa. 
(16)  ~ Pa  Qa. 
(17)  ~ Pa  ~ Qa. 

adna bowiem z tych formu  nie jest sprzeczna z rozwa anym prawem.7 
 (b) Niemo liwe jest, e:  

(18)  Pa  ~ Qa. 

 (c) Konieczne jest, e: 

(19)  Pa  Qa. 

 Zauwa my, e je eli to, e Px, i to, e Qx, s  stanami rzeczy 
bezczasowymi – lub to, e Px, jest pó niejsze ni  to, e Qx – mówimy, e 
dla ka dego x-a to, e Qx, jest warunkiem koniecznym (resp. niezb dnym) 
tego, e Px. Je eli za  to, e Px, i to, e Qx, s  stanami rzeczy bezczasowymi 
– lub to, e Px, jest wcze niejsze ni  to, e Qx – mówimy, e dla ka dego x-a 
to, e Px, jest warunkiem wystarczaj cym (resp. dostatecznym) tego, e Qx.  
 Powiemy w szczególno ci (przy odpowiednich za o eniach, co do cha-
rakterystyki czasowej wchodz cych w gr  stanów rzeczy), e: 
  
 

przeszkod  tego, e(by) p. 
6 Inaczej: nieuchronne, przes dzone.  
7 Dok adniej: formu y te s  podstawieniami formu  ‘\/x (Pa  Qa)’, ‘\/x (~ Pa  Qa)’ i ‘\/x 

(~Pa  ~ Qa)’, które nie s  sprzeczne z prawem ‘/\x (Px  Qx)’. Oczywi cie ze wzgl du na to 
prawo jest mo liwe tak e m.in. ka de podstawienie formu y ‘\/x (Px  Rx)’.  
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(20)  To, e Qa, jest konieczne do tego eby Pa.  

i 

(21)  To, e Pa, wystarczy do tego eby Qa. 

 Przyk adowo warunkiem koniecznym tego, eby my dojechali z Warsza-
wy do Lublina poci giem Bystrzyca, jest np. wej cie do tego poci gu przed 
jego odjazdem. Natomiast warunkiem wystarczaj cym posiadania prawa do 
zaj cia miejsca siedz cego w poci gu Bystrzyca jest uprzednie wykupienie 
miejscówki w tym e poci gu. 
 Odpowiednie prawa brzmia yby tutaj nast puj co: 

(22) /\x (x odjecha  poci giem Bystrzyca z Warszawy do Lublina  x 
(uprzednio) wsiad  do poci gu Bystrzyca przed chwil  jego odjazdu). 

(23)  /\x (x wykupi  miejscówk  w poci gu Bystrzyca  x ma prawo do 
zaj cia (nast pnie) miejsca siedz cego w poci gu Bystrzyca). 

 Zauwa my, e tre  prawa (22) przes dza, e mamy w tym wypadku do 
czynienia z modalno ci  fizyczn , a tre  prawa (23) – e chodzi o mo-
dalno  deontyczn  (por. ni ej).  
 Niektórzy s  sk onni mówi , e je eli Pa, to ze wzgl du na prawo (14) 
konieczne jest, e: 

(24)  Qa  

oraz e ze wzgl du na prawo (14) konieczna jest ponadto sama zale no :  

(25)  (Px  Qx), 

czyli e zale no  mi dzy tym, e Px, a tym, e Qx, jest bezwyj tkowa. 
Krótko mówi c, wyra enie „konieczne jest, e” by oby w tym wypadku sui 

generis ekwiwalentem generalizatora (‘/\x’).  
 

 

3. MODALNO CI STATYSTYCZNE 
 

 Do tej pory mówili my wy cznie o modalno ciach w zwi zku z pewnymi 
zale no ciami bezwyj tkowymi – stwierdzanymi przez prawa absolutne.  
 Sk din d bywa tak, e formu ujemy zdania modalne, opieraj c si  na 
pewnych zale no ciach maj cych wyj tki – a wi c tylko mniej lub bardziej 
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(jak si  w takich wypadkach mówi) prawdopodobnych8. W zdaniach tych 
wyst puj  zatem modalno ci statystyczne.  
 Rozwa my zdanie: 

(26)  Poci g Bystrzyca dojedzie do Lublina zgodnie z planem. 

Odwo ajmy si  do prawa: 

(27)  Na ogó  jest tak, e (je eli x jest poci giem PKP, to x nie doje d a do 
celu zgodnie z planem). 

 Powiedzieliby my, e zdanie (26) stwierdza zaj cie niemo liwego stanu 
rzeczy, cho  na gruncie prawa (27) zaj cie tego stanu rzeczy jest jedynie 
ma o prawdopodobne. 
 To samo dotyczy stanów rzeczy – w tym uj ciu – niemo liwych i ko-
niecznych.  
 
 

4. MODALNO CI FAKTUALNE 

 

 Rozwa my teraz zdanie: 

(28)  Poci g Bystrzyca znajduje si  20 stycznia 2008 roku o godzinie 16.00 
w Lublinie. 

 Stan rzeczy stwierdzany przez to zdanie nie jest sprzeczny z adnymi 
faktycznymi (resp. znanymi) prawami. Chcia oby si  wi c powiedzie , e 
ten stan rzeczy jest mo liwy pod wszystkimi wzgl dami, o których b dzie 
mowa ni ej.  
 Niekiedy jednak przy ocenie mo liwo ci jakiego  stanu rzeczy bierze si  
pod uwag  tak e pewne stany rzeczy stwierdzane przez (prawdziwe) zdania 
rzeczowe. Powiemy np., e niemo liwe jest, e (28), skoro:  

(29)  Poci g Bystrzyca znajduje si  20 stycznia 2007 roku o godzinie 16.00 
w Warszawie.  

 

8 Niektórzy, np. Z. Zawirski, uwa aj , e wszystkie prawa fizyczne maj  taki charakter. Tak 
to relacjonuje S. Kiczuk: „Dla Zawirskiego konieczny zwi zek pomi dzy zjawiskami, które bada 
fizyka, to tyle, co sta y zwi zek mi dzy tymi  zjawiskami. Zdania bezwzgl dnie ogólne, prawa 
przyrody wyra aj ce taki zwi zek s  tylko prawdopodobne. Stwierdzaj  one konieczno  fizycz-
n , która dla Zawirskiego jest konieczno ci  jedynie prawdopodobn ” (2000, s. 25).  



INTUICJE MODALNE 45

 Jest to wypadek, kiedy stan rzeczy stwierdzany przez zdanie ‘q’ jest 
niemo liwy ze wzgl du na prawo P i zdanie rzeczowe ‘p’, gdy z koniunkcji 
zdania ‘p’ i prawa P nie wynika negacja zdania ‘q’.  
 To, e p, i to, e q, s  wtedy stanami rzeczy wspó mo liwymi. Inaczej:  
 Stan rzeczy stwierdzany przez zdanie ‘p’ umo liwia stan rzeczy stwier-
dzany przez zdanie ‘q’ ze wzgl du prawo P, gdy z koniunkcji zdania ‘p’ 
i prawa prawo P nie wynika negacja zdania ‘q’.  
 Wyra enia „mo liwo ” u ywa si  te  niekiedy w ten sposób, e je eli 
mamy:  

(30)  \/x (Px  Qx), 

to mo liwe jest, e (15).  
 Odpowiednio je eli mamy:  

(31)  \/x (Px  ~ Qx), 

to mo liwe jest, e (18). Je eli za  mamy:  

(32)  \/x (Px  Qx)  \/x (Px  ~ Qx), 

to zarówno mo liwe jest, e (15), jak te  mo liwe jest, e (18). 
 Za pomoc  tak «os abionego» poj cia mo liwo ci i poj cia konieczno ci 

da si  zdefiniowa  cz sto u ywane w metafizyce tradycyjnej poj cie przy-

padkowo ci. Mianowicie je eli mamy (32), czyli inaczej mówi c:  

(33)  \/x (Px  Qx)  ~ /\x (Px  Qx), 

to przypadkowe (resp. przygodne) – a wi c mo liwe, ale niekonieczne – jest, 
e (15). 

 
5. MODALNO CI LOGICZNE 

 
 Prawa, które stanowi  punkt odniesienia (nie)mo liwo ci-(nie)dopusz-
czalno ci i konieczno ci-nieuchronno ci, bywaj  prawami ró nego rodzaju9.  
 

9 S. Kiczuk pisze na ten temat: „We wspó czesnej literaturze filozoficzno-logicznej autorzy 
cz sto pisz  o konieczno ci metafizycznej, logicznej, fizycznej oraz innych rodzajach konieczno ci. 
Trudno jednak w literaturze znale  odpowied  na pytanie, czym s  te konieczno ci” (1997, s. 5). I 
gdzie indziej: „Faktem jest, e w literaturze naukowej u ywane s  takie terminy, jak „konieczno  
metafizyczna”, „konieczno  logiczna” i „konieczno  fizyczna”. Nie wiadomo jednak, jaka jest 
wyra na tre  i zakres tych terminów. Nie wiadomo do ko ca, czym s  konieczno ci, których one 
dotycz ” (2000, s. 19-20). Postawili my sobie za cel napraw  tego stanu rzeczy. 
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 Rozpatrzmy najpierw (nie)mo liwo  i konieczno  logiczn  – czyli 
modalno ci zrelatywizowane do praw logiki, a dok adniej do praw okre lo-
nego rachunku logicznego. 
 Ze wzgl du np. na prawa rachunku zda :  
 (a) mo liwe s  wszystkie stany rzeczy stwierdzane przez zdania, które s  
niesprzeczne z adnym z tych praw;  
 (b) niemo liwe s  wszystkie stany rzeczy stwierdzane przez zdania, które 
s  sprzeczne z pewnym z tych praw;  
 (c) konieczne s  wszystkie stany rzeczy stwierdzane przez zdania, które 
s  podstawieniami tych praw lub wynikaj  z koniunkcji tych praw i pewnych 
zda  o faktach.  
 Rozwa my jeszcze raz zdanie (1). Jest to zdanie niesprzeczne z adnym 
prawem rachunku zda , a zatem stan rzeczy przez nie stwierdzany jest mo -
liwy logicznie. Wolno wi c powiedzie , e:  

(34)  Logicznie mo liwe jest, e poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina 
jedzie dok adnie dwie godziny. 

Niemo liwy logicznie by by natomiast stan rzeczy stwierdzany np. przez 
zdanie: 

(35) Poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina jedzie dok adnie dwie 
godziny i nieprawda, e poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina 
jedzie dok adnie dwie godziny.  

Jest to bowiem zdanie sprzeczne10 z prawem rachunku zda :  

(36)  ~ (p  ~ p) 

 Rozwa my teraz stan rzeczy stwierdzany np. przez zdanie:  

(37)  Nieprawda, e zarazem poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina je-
dzie dok adnie dwie godziny i nieprawda, e poci g Bystrzyca z War-
szawy do Lublina jedzie dok adnie dwie godziny.  

 Ten stan rzeczy jest konieczny logicznie, gdy  zdanie, które go stwierdza, 
jest podstawieniem prawa (36)11.  
 

10 Dok adniej: jest to podstawienie odpowiedniej kontrtautologii.  
11 Wyja nia to w tpliwo ci, o których pisze S. Kiczuk: „Zdania konieczne logicznie s  

prawdziwe niezale nie od tego, w jaki sposób rzeczy by yby tre ciowo uposa one, niezale nie od 
tego, do czego wiat okaza by si  podobny. Na przyk ad zdanie „ adne cia o nie porusza si  
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 Z kolei stan rzeczy stwierdzany przez zdanie: 

(38)  Odleg o  z Warszawy do Lublina nie przekracza 180 km.  

jest konieczny logicznie ze wzgl du na koniunkcj  prawa: 

(39)  [(p  q)  p]  q 

i zdania:  

(40)  Je eli poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina jedzie dok adnie dwie 
godziny, to odleg o  z Warszawy do Lublina nie przekracza 180 km – 
a poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina jedzie [rzeczywi cie] 
dok adnie dwie godziny.  

 Jest tak dlatego, e zdanie (38) wynika z koniunkcji prawa (39) i zdania 
(40), b d cego koniunkcj  podstawienia poprzednika prawa (39) i zdania 
rzeczowego (1)12. 
 
  

6. MODALNO CI DEFINICYJNE 
 
Modalno ci logiczne s  – przy pewnych za o eniach13 – odmian  modalno ci 
definicyjnych.  
 Rozwa my zdanie: 
 

szybciej ni  wiat o” nie jest zdaniem koniecznym w sensie logicznym. [P.] Huges i [M.J.] 
Cresswell pisz , e to zdanie jest poparte faktami empirycznymi maj cymi wielk  rang  naukow  
i jeste my sk onni powiedzie , i  w pewnym sensie jest niemo liwe, aby cia o porusza o si  
szybciej ni  wiat o, lecz mimo wszystko nie jest to zdanie konieczne w sensie logicznym” 
(2000, s. 21-22).  

12 Kiedy mówi si  o mo liwo ci pewnego stanu rzeczy ze wzgl du na jaki  inny stan rzeczy, 
to aby wykluczy  banalne umo liwianie danego stanu rzeczy przez sam ten stan rzeczy, powinno 
si  mie  na my li dopuszczalno  owego stanu rzeczy ze wzgl du na prawo, w którym wyst puj  
co najmniej dwie ró ne zmienne zdaniowe, gdy  tylko takie prawa odnosz  si  do zale no ci 
pomi dzy dwoma ró nymi stanami rzeczy. 

13 Chodzi w szczególno ci o za o enie, e rachunki logiczne zdaj  spraw  z sensu funktorów 
logicznych, a wi c ich aksjomaty pe ni  rol  sui generis definicji tych funktorów. Por. w tej 
sprawie m.in. wypowied  S. Kiczuka: „W ród prawd logicznie koniecznych wyró nia si  
niekiedy prawdy logiczne konieczne w sensie w szym i prawdy logiczne konieczne w sensie 
szerszym, Przyk adem prawd pierwszego rodzaju s  tezy klasycznego rachunku logicznego. Oto 
przyk ady prawd logicznie koniecznych w sensie szerszym: „ Nikt nie jest wy szy od samego 
siebie” [i] „Ziele  jest kolorem”” (1986, s. 290-291). Prawdy logicznie konieczne w sensie 
szerszym – to w a nie nasze prawa definicyjne.  
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(41)  Poci g Bystrzyca ma co najmniej jeden wagon. 

Za ó my, e prawd  definicyjn  (a wi c konsekwencj  definicji „poci gu”) 
jest, e:  

(42)  Ka dy poci g ma co najmniej jeden wagon.  

Ze wzgl du na prawd  (42) stan rzeczy stwierdzany przez zdanie (41) jest 
konieczny.  
 Rozwa my teraz zdanie: 

(43)  Poci g Bystrzyca ma siedem wagonów. 

Zdanie to jest niesprzeczne z definicj  „poci gu” i jej konsekwencjami; 
dlatego stwierdzany przez nie stan rzeczy jest mo liwy. Niemo liwy by by – 
ze wzgl du na prawd  (42) – stan rzeczy stwierdzany przez zdanie:  

(44)  Poci g Bystrzyca nie ma ani jednego wagonu. 
 
 

7. MODALNO CI ONTYCZNE I FIZYCZNE 
 
 Rozwa my teraz – dla przyk adu – (nie)mo liwo  i konieczno  kolejno: 
ontyczn  i fizyczn .14  
 Za ó my, e w ramach pewnej ontologii obowi zuje prawo, które g osi: 

(45)  aden przedmiot nie znajduje si  w tej samej chwili w dwóch ró nych 
miejscach.  

 Stan rzeczy stwierdzany przez zdanie: 

 

14 S. Kiczuk pisze o modalno ciach fizycznych: „Najtrudniej jest znale  w literaturze zarys 
jakiejkolwiek próby odpowiedzi na pytanie, czym jest konieczno  fizyczna” (2000, s. 20). 
W eksplikacji poj cia modalno ci fizycznej idziemy ladem Z. Zawirskiego, o którym S. Kiczuk 
pisze: „Zawirski obok koniecznych zwi zków stwierdzanych w prawach logiki pisa  te  o sta ych 
zale no ciach mi dzy przedmiotami, które to zale no ci s  stwierdzane w prawach nauk przy-
rodniczych, w prawach fizyki w szczególno ci. Takich przedmiotów, mi dzy którymi zachodz  
odpowiednie zwi zki, dostarcza rzeczywisto  lub je odpowiednio konstruujemy. Celem pracy 
badawczej w naukach przyrodniczych jest formu owanie praw wyra aj cych sta e zwi zki i za-
le no ci odpowiednich przedmiotów. Ka de prawo nauki, wed ug Zawirskiego, jest wyrazem 
pewnej konieczno ci koegzystencji lub sukcesji przedmiotów poznania. Podobnie mo na mówi  
o twierdzeniach matematyki. One s  prawami wyra aj cymi zale no ci niektórych wielko ci, 
zwi zek form przestrzennych itp. S  to równie  zdania o konieczno ci” (2000, s. 22-23).  



INTUICJE MODALNE 49

(46)  Poci g Bystrzyca znajduje si  w chwili t w Warszawie, 

jest zatem mo liwy ontycznie.  
 We my z kolei zdanie: 

(47)  Poci g Bystrzyca znajduje si  w chwili t w Warszawie i [zarazem] 
poci g Bystrzyca znajduje si  w chwili t w Lublinie. 

 To zdanie jest sprzeczne z prawem ontologicznym (45), a wi c stan rze-
czy przez nie stwierdzany jest niemo liwy ontycznie.  
 Ze wzgl du na prawo (45) jest mo liwy ontycznie nie tylko stan rzeczy 
stwierdzany przez zdanie (46), ale tak e np. stwierdzany przez zdanie:  

(48)  Poci g Bystrzyca znajduje si  w chwili t1 w Warszawie, natomiast 
w chwili t2, pó niejszej od t1, znajdzie si  w Lublinie.  

 Nie przy ka dych warto ciach t1 i t2 jest to jednak mo liwe fizycznie. 
W szczególno ci niemo liwe fizycznie jest, eby: 
(49)  Poci g Bystrzyca, który znajduje si  w chwili t1 w Warszawie, znalaz  

si  w Lublinie w chwili t2,  
je li w chwili t2 znalaz  si  dopiero w Lublinie promie  wietlny wys any 
z Warszawy w chwili t1.  
 Natomiast ze wzgl du na prawo (45) konieczne ontycznie jest, e: 

(50)  Je eli poci g Bystrzyca znajduje si  w chwili t1 w Warszawie, 
a w chwili t2 w Lublinie, to chwila t1 jest wcze niejsza lub pó niejsza 
od chwili t2. 

 
 

8. MODALNO CI TECHNICZNE I DYSPOZYCYJNE 
 
 Rozwa my teraz stan rzeczy stwierdzany przez zdanie:  

(51)  Poci g Bystrzyca przebywa odleg o  z Warszawy do Lublina w ci gu 
5 minut. 

 Jest on mo liwy fizycznie, ale niemo liwy technicznie, gdy  ludzie nie 
skonstruowali, jak dot d, wystarczaj co szybkich rodków transportu, które 
by pokona y t  odleg o  w takim czasie. 
 Jest natomiast mo liwy technicznie stan rzeczy stwierdzany przez zdanie (1).  
 Podkre lmy dwie w asno ci swoiste modalno ci technicznych. Pierwsza 
polega na tym, e zasadniczo nie mówi si  o konieczno ciach technicznych. 
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Druga polega na tym, e «prawa techniczne», które wyznaczaj  odpowiednie 
modalno ci, s  zmienne: mianowicie modalno ci (scil. mo liwo ci) tech-
niczne stale rosn . Nawiasem mówi c, chocia  mo liwo ci techniczne sto-
sunkowo rzadko s  przedmiotem refleksji filozofów, to potocznie mówi si  
o nich bardzo cz sto. Niejeden powiedzia by np. 30 lat temu, e telefonia 
bezprzewodowa jest technicznie niemo liwa (gdy  wówczas stan techniki na 
skonstruowanie telefonów bezprzewodowych nie pozawala ), dzi  za  nikt 
nie zaprzeczy, e jest ju  mo liwa technicznie.  
 Za pewn  odmian  modalno ci technicznych wolno uwa a  modalno ci 
dyspozycyjne – wyznaczone nie przez rodki sensu stricto, którymi ludzi 
dysponuj , lecz przez dyspozycje psychofizyczne samych ludzi15. W tym 
wypadku mówi si , e:  

(52)  (Nie)mo liwe jest dla osoby o, e p df (nie)osi galne jest dla osoby o, 
e p.16 

 Niemo liwe jest np., e: 

(53)  Pasa erowie przenie li poci g Bystrzyca na s siedni tor.  

 Poj cie mo liwo ci dyspozycyjnej nadaje si  na eksplikacj  tradycyjnego 
terminu „mo no ”: je eli si  bowiem ma odpowiedni  dyspozycj , to jest 
si  «w mo no ci» zrobi  co , je li tylko zajd  pewne szczególne okolicz-
no ci – sprzyjaj ce ujawnieniu si  tej dyspozycji. atwo rozszerzy  tak wy-
eksplikowane poj cie mo no ci poza zbiór ludzi – na przedmioty maj ce 
dyspozycje czysto fizyczne.  
 
 

9. MODALNO CI PSYCHOLOGICZNE I METODOLOGICZNE 
 

 O modalno ciach psychologicznych mówimy, kiedy prawa, do których s  
one zrelatywizowane, s  prawami odnosz cymi si  do prze y : przede 
 

15 Mamy pewien etyczny opór przed nazywaniem dyspozycji psychicznych „mo liwo ciami 
technicznymi”. Sk din d jednak np. w sporcie de facto traktuje si  ludzi jak maszyny, których 
mo liwo ci maj  stale rosn . 100 lat temu wydawa o si  niemo liwe, eby kto  przebieg  100 m 
w 10 sekund. A teraz? 

16 Inne sformu owania: to, e p, jest dost pne dla osoby o; to, e p, da si  zrobi  przez osob  o; 
osoba o jest zdolna zrobi  to, e p; osoba o umie zrobi  to, e p; osoba o ma (wystarczaj ce) 
zdolno ci do tego, eby zrobi  to, e p; osoba o ma (wystarczaj ce) si y do tego, eby zrobi  to, 
e p; osoba o ma (wystarczaj c ) moc do tego, eby zrobi  to, e p.  
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wszystkim przedstawie  (modalno ci prezentacyjne), przekona  (modalno ci 
asercyjne) i chce  (modalno ci wolicjonalne).  
 Modalno ci prezentacyjne zwi zane s  z «gr  wyobra ni». Mamy wi c:  

(54)  (Nie)mo liwe jest, e p df jest pewna osoba o, e nie(wyobra alne) 
jest dla osoby o, e p. 

(55)  Konieczne jest, e p df jest pewna osoba o, e oczywiste jest dla 
osoby o, e p17. 

 Zauwa my, e z jednej strony niewiele jest w ogóle praw reguluj cych 
wspomnian  «gr  wyobra ni» – a te, które s , maj  charakter g ównie praw 
statystycznych. Z drugiej strony – argument z (nie)wyobra alno ci lub oczy-
wisto ci bywa cz sto uwa any za argument rozstrzygaj cy w dyskusjach 
filozoficznych odwo uj cych si  do tzw. eksperymentów my lowych18. 
  Gdyby my mieli zaryzykowa  podanie przyk adu jakiego  prawa absolut-
nego z tego zakresu, to g osi oby ono, e «gra wyobra ni» polega na cze-
niu w ró nych kombinacjach – wra e ; s dzimy bowiem, e samych wra e  
– ró nych od faktycznie doznanych – wyobrazi  sobie nie sposób; repertuar 
wra e  powi ksza si  tylko w drodze dokonywania nowych spostrze e .  
 W wypadku modalno ci asercyjnych – mówi c, e co  jest mo liwe, ma-
my na my li to, e brak nam dostatecznej wiedzy, aby uzna  z ca kowit  
pewno ci , e to co  zachodzi; z drugiej jednak strony – w naszej ocenie – 
wi cej przemawia za tym, e jednak to co  zachodzi. Mamy wi c:  

(56)  (Nie)mo liwe jest dla osoby o, e p df o (nie)przypuszcza, e p19.  

Z kolei:  

(57)  Konieczne jest dla osoby o, e p df osoba o jest pewna, e p.  

 

17 Inne sformu owanie: widoczne jest dla osoby o, e p.  
18 Oto charakterystyczny przyk ad z S. Kiczuka: „Nie mo na [...] mówi  o takiej intuicyjnej 

oczywisto ci zwi zków, które s  stwierdzane w prawach nauk przyrodniczych, z jak  to oczy-
wisto ci  mamy do czynienia np. w takich prawach rachunku zda , jak prawo addycji czy 
symplifikacji. Jest to pomy lenia taka sytuacja, e zwi zki wyra one w prawach przyrody, które to 
zwi zki zachodz  zawsze i wsz dzie, mog yby by  inne, ni  s ” (2000, s. 35). Tu zdaje si  chodzi 
w a nie o modalno  prezentacyjn . Nawiasem mówi c – my nie mamy trudno ci w wyobra eniu 
sobie, e prawa rachunku zda  mog yby by  inne ni  prawa klasycznego rachunku zda .  

19 Inne sformu owania: to, e p, wed ug osoby o musi zachodzi ; to, e p, wed ug osoby o 

zapewne zachodzi.  
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 Nale y podkre li , e prawa odnosz ce si  do zwi zków mi dzy prze-
konaniami maj  te  wersj  metodologiczn , w której prawa maj  status 
absolutnych dyrektyw racjonalnej asercji – nie za  statystycznych praw 
asercji faktycznej.  
 Zdarza si  wreszcie, e pytamy, czy kto  mo e co  zrobi , kiedy chcemy wy-
razi  zach t  pod czyim  adresem, aby ten kto  to w a nie zrobi . Mamy wi c:  

(58)  Osoba o pyta, czy mo liwe jest, e p df osoba o chce, eby p20.  

Zauwa my, e wyra enia „niemo liwo ” i „konieczno ” nie funkcjonuj  
w wypadku (58) jako sprzeczne i przeciwstawne wzgl dem wyra enia „mo -
liwo ”.  
 

 

10. MODALNO CI DEONTYCZNE 
 

 Szczególnym rodzajem modalno ci s  modalno ci deontyczne. Prawa, do 
których relatywizuje si  modalno ci deontyczne, s  prawami ustanowionymi 
– normami. W ten sposób mamy:  

(59)  (Nie)mo liwe jest, e p df jest pewna norma N taka, e 
(nie)dozwolone jest ze wzgl du na norm  N , e(by) p.21  

Odpowiednio:  

(60)  Konieczne jest, e p df jest pewna norma N taka, e nakazane jest ze 
wzgl du na norm  N, e p.22 

 Kiedy czasem mówimy o jakim  stanie rzeczy, e jest mo liwy, chodzi 
nam o to, e jest zno ny23 – ze wzgl du na pewne normy praktyczne. Mamy 
wi c wtedy:  

(61)  (Nie)mo liwe jest, e p df (nie)zno ne jest, e p.  

 Ciekawe, e wyra enie „konieczno ” nie jest w takiej funkcji u ywane.  

 

20 Taki sens miewaj  tylko takie wypowiedzi, w których stan rzeczy stwierdzany przez zdanie 
‘p’, jest rezultatem dzia ania osoby, do której si  zwracamy z pytaniem. Por. np.: „Mo e prze-
si dziesz si  do innego przedzia u?”.  

21 Inne sformu owania: wolno robi  to, e p; nie ma zakazu robienia tego, e p. 
22 Inne sformu owania: robienie tego, e p, jest powinno ci ; jest przymus robienia tego, e p.  
23 Inaczej: niez y itp.  
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11. FRAZEOLOGIA « WIATÓW MO LIWYCH» 
 
 Na ustach (niemal) wszystkich logików s  „ wiaty mo liwe”. Czy poj cie 
mo liwo ci, które pojawia si  w tym wypadku, ró ni si  czym  zasadniczym 
od wy ej wymienionych, czy te  koncepcja « wiatów mo liwych» – to tylko 
inny (modny dzi ) sposób mówienia o «zwyk ych» nomologicznych i fak-
tualnych mo liwo ciach? Nazwijmy zwolenników tej koncepcji „ wiatow-
cami” i przeciwstawmy ich nam, «praworz dcom».  
 Zacznijmy od uwyra nienia intuicji, które kryj  si  – zdaniem «prawo-
rz dców» – za koncepcj  « wiatowców».   
 Za ó my wi c, e mamy zestawi  wszystkie « wiaty», które dadz  si  
kombinatorycznie skonstruowa  z nast puj cego zestawu «sk adników»: 
 (a) s  trzy ró ne stany rzeczy: P, Q i R; 
 (b) czas T jest «z o ony» z trzech, kolejno po sobie nast puj cych chwil: 
t1, t2 i t3. 
  (c) s  trzy zale no ci mi dzy stanami rzeczy stwierdzane przez nast -
puj ce prawa absolutne: 
  (A) P-zachodzi-w-ti  Q-zachodzi-w-ti+1; 

  (B) Q-zachodzi-w-ti  R-zachodzi-w-ti+1; 
  (C) R-zachodzi-w-ti  P-zachodzi-w-ti+1. 

 Ponadto zak adamy, e: 
 (d) w ka dym « wiecie» zachodz  wszystkie (i tylko) stany rzeczy wy-
szczególnione w punkcie (a);  
 (e) ka dy « wiat» trwa przez dok adnie ca y czas T, o którym mowa 
w punkcie (b).  
 (f) w ka dym « wiecie» obowi zuj  wszystkie (i tylko) prawa wymienio-
ne w punkcie (c);  
 Zauwa my, e przy takich za o eniach w ka dych «mo liwym wiecie» 
obowi zuje zasada determinizmu. 
 Przy powy szych za o eniach nasze konstrukcje b d  si  ró ni y tylko 
dzi ki temu, e w chwili pocz tkowej (t1) wolno nam umie ci  ró ne stany 
rzeczy. W ten sposób otrzymamy dok adnie trzy «mo liwe wiaty»:  

(U1)  P-zachodzi-w-t1 – Q-zachodzi-w-t2 – R-zachodzi-w-t3;  
(U2)  Q-zachodzi-w-t1 – R-zachodzi-w-t2 – P-zachodzi-w-t3; 
(U3)  R-zachodzi-w-t1 – P-zachodzi-w-t2 – Q-zachodzi-w-t3. 

 Jak wida  – tym, co wyznacza ró ne kombinacje stanów rzeczy («mo -
liwe wiaty»), jest tutaj w a nie stan rzeczy pocz tkowy.  
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 «Praworz dcy» powiedz , e w chwili t1 zachodzi b d  P, b d  Q, b d  R 
– a zatem ze wzgl du na obowi zuj ce prawa w chwili t1: (i) mo liwe jest, 
e zachodzi P; (ii) mo liwe jest, e zachodzi Q; (iii) mo liwe jest, e za-

chodzi R. Natomiast je eli w chwili t1 zachodzi P, to ze wzgl du na obo-
wi zuj ce prawa konieczne jest, e w chwili t2 zachodzi Q i e w chwili t3 

zachodzi R; ze wzgl du na te same prawa niemo liwe jest za , eby w chwili 
t2 zachodzi o P lub R, ani eby w chwili t3 zachodzi o P lub Q.  
 
 

12. MODYFIKACJE 
 
 Oczywi cie ten obraz zmieni si , je li zmodyfikujemy za o enia (a)-(f) 
poprzez zmniejszenie lub zwi kszenie listy wyposa enia (a) i listy praw (b) 
lub zmian  charakterystyki czasowej (c), albo te  poprzez uchylenie ogra-
nicze  (d)-(f) – w postaci dopuszczenia, e w poszczególnych « wiatach» 
nie musz  zachodzi  wszystkie stany rzeczy z listy (a) lub nie musz  obo-
wi zywa  wszystkie prawa z listy (b), za  czas trwania poszczególnych 
« wiatów» mo e by  ró ny. Dodatkowe komplikacje powstan , kiedy na 
li cie praw pojawi  si  prawa o innych postaciach ni  prawa z listy (b), np.: 
‘P-zachodzi-w-ti  ~ Q-zachodzi-w-ti+1’, ‘P-zachodzi-w-ti  Q-zachodzi-
w-ti+1’, a ponadto kiedy b d  w ród nich nie tylko prawa absolutne, lecz 
tak e – statystyczne. 
 O skali tych komplikacji daj  wyobra enie nast puj ce przyk ady. 
 Za ó my, e zmienimy wy cznie punkt (b) i przyjmiemy, e obowi zuj  
tylko dwa prawa – np. (A) i (B). Wtedy dopuszczalnych («mo liwych») 
by oby dziewi  « wiatów» (nazwijmy je „ wiatami typu X”)24: 
 

(X1) P – Q – R 
(X2) Q – R – P 

(X3) Q – R – Q 

(X4) Q – R – R 

(X5) R – P – Q 
(X6) R – Q – R 

(X7) R – R – P 
(X8) R – R – R 

(X9) R – R – Q 
 
 Gdyby obowi zywa o tylko jedno prawo, np. (A), to dopuszczalnych 
(«mo liwych») by oby ju  siedemna cie « wiatów» (nazwijmy je „ wiatami 
typu Y”): 
 

24 Poni ej w zestawach «mo liwych wiatów» upraszczamy zapis w ten sposób, e zamiast 
‘P-zachodzi-w-t1 – Q-zachodzi-w-t2 – R-zachodzi-w-t3’ dajemy ‘P – Q – R’ oraz opuszczamy 
w kolumnach redniki i kropki.   
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(Y1) P – Q – P 

(Y2) P – Q – Q 

(Y3) P – Q – R 

(Y4) Q – P – Q 

(Y5) Q – Q – P 

(Y6) Q – Q – Q 

(Y7) Q – Q – R 
(Y8) Q – R – P 

(Y9) Q – R – Q 

(Y10) Q – R – R 

(Y11) R – P – Q 
(Y12) R – Q – P 

(Y13) R – Q – Q 

(Y14) R – Q – R 

(Y15) R – R – P 
(Y16) R – R – R 

(Y17) R – R – Q 

 
Gdyby nie obowi zywa o adne prawo – a wi c mieliby my do czynienia 
z ca kowitym indeterminizmem – to dopuszczalnych («mo liwych») by oby 
dwadzie cia siedem « wiatów» (nazwijmy je „ wiatami typu Z”): 
 

(Z1) P – P – P 

(Z2) P – P – Q 

(Z3) P – P – R 

(Z4) P – Q – P 

(Z5) P – Q – Q 

(Z6) P – Q – R 

(Z7) P – R – P 

(Z8) P – R – Q 

(Z9) P – R – R 

(Z10) Q – P – P 

(Z11) Q – P – Q 

(Z12) Q – P – R 

(Z13) Q – Q – P 

(Z14) Q – Q – Q 

(Z15) Q – Q – R 
(Z16) Q – R – P 

(Z17) Q – R – Q 

(Z18) Q – R – R 

(Z19) R – P – P 

(Z20) R – P – Q 

(Z21) R – P – R 

(Z22) R – Q – P 

(Z23) R – Q – Q 

(Z24) R – Q – R 

(Z25) R – R – P 
(Z26) R – R – Q 

(Z27) R – R – R 
 
 Przy za o eniu indeterminizmu – ka da kombinacja stanów rzeczy by aby 
zatem dopuszczalna («mo liwa»). 
 
  

13. EGZEMPLIFIKACJA 
 
 Rozwa my jeszcze raz zdanie (8).25  
 Zapytajmy teraz, kiedy zdanie (8) jest prawdziwe? 
 Nasuwaj  si  dwie strategie odpowiedzi na to pytanie. «Praworz dcy», 
pos uguj c si  poj ciem mo liwo ci nomologicznej, powiedz , e zdanie (8) 
jest prawdziwe, gdy to, co stwierdza zdanie b d ce w (8) argumentem 
funktora „Mo liwe jest, e”, a wi c zdanie (1)26, jest dopuszczalne ze wzgl -
 

25 Przypomnijmy, e zdanie to brzmi: „Mo liwe jest, e poci g Bystrzyca z Warszawy do 
Lublina jedzie dok adnie dwie godziny”. 

26 Chodzi o zdanie „Poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina jedzie dok adnie dwie godziny”. 
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du na pewne wyró nione prawo b d  zestaw praw. « wiatowcy» – czyli 
zwolennicy frazeologii «mo liwych wiatów» – powiedzieliby natomiast, e 
zdanie (8) jest prawdziwe, gdy to, co stwierdza jego argument (1), nale y do 
pewnego mo liwego wiata.  
 Analogicznie jest dla zda  (w tym wypadku fa szywych): 

(62)  Niemo liwe jest, e poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina jedzie 
dok adnie dwie godziny.  

(63)  Konieczne jest, e poci g Bystrzyca z Warszawy do Lublina jedzie 
dok adnie dwie godziny.  

 «Praworz dcy» powiedz  po prostu, e zdanie (62) jest prawdziwe, gdy 
to, co stwierdza zdanie (1), jest niedopuszczalne ze wzgl du na pewne pra-
wo; z kolei – zdanie (63) jest prawdziwe, gdy to, co stwierdza zdanie (1), 
jest nieuchronne ze wzgl du na pewne prawo. « wiatowcy» natomiast po-
wiedzieliby, e zdanie (62) jest prawdziwe, gdy to, co stwierdza zdanie (62), 
nie nale y do adnego mo liwego wiata; natomiast – zdanie (63) jest praw-
dziwe, gdy to, co stwierdza zdanie (63), nale y do ka dego mo liwego wiata.  
 
 

14. FRAZEOLOGIA « WIATÓW MO LIWYCH» (cd.) 
 
 Wró my do samego terminu „mo liwy wiat” – sztandarowego terminu 
« wiatowców».  
 S dzimy, e s  dwie naturalne eksplikacje terminu „mo liwy wiat”: lo-
kalna i globalna. Zgodnie z interpretacj  lokaln  «mo liwy wiat» jest to 
jaki  czasowy przekrój pewnego ustalonego uniwersum. B dziemy w tym 
wypadku mówi  o wiecie-przekroju. Przy tej interpretacji ka dy «mo liwy 
wiat» powinien by  zaopatrzony w identyfikuj cy go indeks czasowy. 

Zgodnie z interpretacj  globaln  «mo liwy wiat» jest to pewne uniwersum 
dopuszczalne ze wzgl du na za o enia analogiczne do przyj tych wy ej za-
o e  (a)-(f), a wi c uporz dkowany za pomoc  relacji pó niejszo ci ci g 

«mo liwych wiatów» rozumianych lokalnie. B dziemy w tym wypadku 
mówi  o wiecie-ci gu.  
 Odnotujmy od razu, e terminowi „ wiat mo liwy” nadaje si  niekiedy 
interpretacj  odpowiadaj c  wy ej omówionemu poj ciu mo liwo ci psycho-

logicznej. Chodzi o to, e niezale nie od tego, czy jeste my deterministami, 
czy nie, nie znamy pe nego zestawu praw rz dz cych zmianami w naszym 
rzeczywistym wiecie i z naszego punktu widzenia jest «do pomy lenia», e 
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wiat jest inny, ni  nam si  wydaje, a tak e – e historia wiata mo e ró nie 
si  «potoczy » w przysz o ci.  
 Drugim sztandarowym terminem « wiatowców» jest „dost pno  jednego 
« wiata» z innego « wiata»”. Intuicje, które si  za tym terminem kryj , da-
dz  si  wyrazi  w j zyku «praworz dców» w nast puj cy sposób.  
 Mówi c, e pewien wiat-ci g Uf jest dost pny z pewnego wyró nionego 
wiata-ci gu Ur, « wiatowcy», jak wolno s dzi , wyra aj  my l, e wiat Uf 

jest zbudowany zgodnie z tymi samymi zasadami (w szczególno ci prawami) 
– typu (a)-(f) – które obowi zuj  w wiecie Ur. Przyk adowo wi c, gdyby 
wiatem Uf by  opisany wy ej wiat U1, to dost pne z niego by yby (w tym 

sensie) wiaty U2 i U3; niedost pny za  by by np. opisany nast pnie wiat X3. 
Mówi c natomiast, e pewien wiat-przekrój uf jest dost pny z pewnego 
wyró nionego wiata-przekroju ur nale cego do okre lonego wiata-ci gu 
Ur, « wiatowcy», jak si  zdaje, wyra aj  my l, e wiat uf jest dopuszczalny 
ze wzgl du na zasady obowi zuj ce w wiecie Ur – przy dodatkowym 
za o eniu, e przes dzony jest wiat ur. Przyk adowo wi c, gdyby wiatem 
Ur by  który  z opisanych wy ej wiatów typu X, w którym wyró nionym 
wiatem ur by by wiat R-w-chwili-t2, to z tego ostatniego wiata dost pne 

by yby wiaty-przekroje Q-w-chwili-t1, R-w-chwili-t1 (a wi c wiat-przekrój 
R-w-chwili-t2 móg by wyewoluowa  z tych w a nie wcze niejszych wiatów-
przekrojów), P-w-chwili-t3, Q-w-chwili-t3 i R-w-chwili-t3 (a wi c wiat-
przekrój R-w-chwili-t2 móg by ewoluowa  do takich w a nie pó niejszych 
wiatów-przekrojów27). Wolno by oby te  powiedzie , e dost pne s  wtedy 
wiaty-ci gi X2, X3, X4, X7, X8 i X9, niedost pne za  – wiaty-ci gi X1, X5, i X6.  

 
 

15. ONTOLOGICZNE IDOLA FORI 

 
 Dali my wyraz prze wiadczeniu, e wszystko, co da si  powiedzie  przy 
u yciu terminologii « wiatów mo liwych», da si  wyrazi  w naszej siatce 
poj ciowej: ja niej i bez gro by powstania ontologicznych idolorum fori, na 
które nara ona jest koncepcja « wiatów mo liwych» traktowana jako inter-
pretacja logicznej «maszynerii» rachunków modalnych28. Interpretacja ta 

 

27 By oby to zgodnie z naszym poczuciem, które ma ka dy z nas, e nasze suwerenne (nie-
podlegaj ce adnym prawom) decyzje wp ywaj  na przysz y kszta t wiata. 

28 Oczywi cie sprawa mniejszej lub wi kszej jasno ci okre lonych uj  odwo a  si  musi 
ostatecznie do intuicji ich u ytkowników. My zdajemy spraw  z naszych intuicji modalnych. 
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idzie w dwóch zasadniczych kierunkach. Ta zwani reali ci modalni uznaj , 
e « wiaty mo liwe» s  wiatami alternatywnymi wobec naszego, rzeczy-

wistego wiata. Sk adaj  si  one z fizycznych obiektów – takich jak ludzie, 
krzes a, gwiazdy, galaktyki itd. Ró ni  si  one od naszych ludzi, krzese , 
gwiazd, galaktyk itd. tylko tym, e nie zajmuj  tych samych fragmentów 
czasoprzestrzeni, co przedmioty z naszego rzeczywistego wiata. Z kolei 
tzw. aktuali ci modalni g osz , e « wiaty mo liwe» s  tworami abstrak-
cyjnymi – ró ni  si  wi c od wiata rzeczywistego (resp. aktualnego) 
sposobem bycia. 
 Jest oczywiste, e nam, «praworz dowcom», bli szy jest punkt widzenia 
aktualistów modalnych. Mamy jednak nad nimi przewag  w tym, e pytanie 
o ontologiczny status « wiatów mo liwych» przy naszym uj ciu w ogóle nie 
powstaje.  
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« wiatowcy» wol  frazeologi  « wiatów mo liwych». Oto co pisze na ten temat S. Kiczuk: 
„Wed ug [J.] Bigelowa i [R.] Pargettera w analizie poj cie prawa nale y pos ugiwa  si  poj ciem 
relacji dost pno ci. Jaka  generalizacja, aby by  prawem, musi by  prawdziwa we wszystkich 
wiatach dost pnych ze wiata, w którym jest ona traktowana jako prawo. Relacj  dost pno ci 

nie musz  by  wyra alne za pomoc  predykatów pierwszego rz du. Dwa wiaty mog  si  
zgadza  co do relacji pierwszego rz du zachodz cymi pomi dzy elementami tych wiatów, lecz 
mog  si  ró ni  w aspekcie relacji dost pno ci. [...] Bigelow i Pargetter dopuszczaj  tak  sytua-
cj , e mo emy by  w naszym wiecie, w którym generalizacja, i  „ka de F jest G” jest prawem, 
a ponadto jest wiat, który w aspekcie relacji pierwszego rz du jest dok adnie taki sam, jak nasz 
wiat, z wyj tkiem tego, i  to, co jest prawem w naszym wiecie, nie jest prawem w tamtym 
wiecie. wiat, w którym jest prawdziwe, lecz nie jest prawem, e ka de F jest G, mo e by  

nazwany „ wiatem Hume’a”, co si  tyczy praw „ka de F jest G”. Wspomniani autorzy dopusz-
czaj  mo liwo  istnienia innych wiatów, w których prawa s  inne ni  w naszym wiecie. Dla 
ka dego takiego wiata b dzie wiat Hume’a, który tak koresponduje z tym innym wiatem, 
gdzie obowi zuje prawo, jak wiat Hume’a koresponduje z naszym wiatem” (2000, s. 33). I jesz-
cze: „Bigelow i Pargetter swoje wywody dotycz ce konieczno ci niektórych zda  podsumowuj  
w ten sposób, e jakie  zdanie jest logicznie konieczne w jakim  wiecie, je eli jest ono praw-
dziwe we wszystkich wiatach. Z kolei jakie  zdanie jest konieczne fizycznie (nomicznie) lub jest 
prawem przyrody w jakim  wiecie, je li jest ono prawdziwe we wszystkich wiatach, które s  
dost pne z tego  wiata” (2000, s. 34). Wybór tego, które uj cie jest ja niejsze i ontologicznie 
ostro niejsze, pozostawiamy czytelnikom.   
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MODAL INTUITIONS  

S u m m a r y 

 The authors proposes a philosophical hinterland of nomological type for various conceptions 
of alethic modalities. Differences among these conceptions are explained by the fact, that moda-
lizators can be relativized to various types of laws. Thus one can speak respectively about logic 
and definitional, ontical and physical, technical and dispositional, psychological and methodo-
logical, and finally deontic modalities. The authors shows that in their conceptual apparatus 
modal logics find intuitive interpretation more clear and ontologically more cautious than the 
semantics of possible worlds philosophically interpreted. The nomological explication of main 
notions of this semantics (like “possible world” and “accessibility relation”) is also given. 
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