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w. Piotr Damiani był wiarogodnym wiadkiem swoich czasów. Szczególnym wia-

dectwem jego oddziaływania s  listy, których zachowało si  a  sto siedemdziesi t. S  to 

listy przede wszystkim do wspólnot klasztornych, ale tak e do wielkich ówczesnego 

wiata: papie y, kardynałów, biskupów, patriarchy greckiego, cesarzy, królów, prawni-

ków, hrabiów, prefekta Rzymu oraz dam wysokich rang , jak cesarzowa Agnieszka 

z Poitiers, Anna z Kijowa czy królowa Francji, oraz do swoich sióstr (s. 35). Listy te 

zawieraj  rady, pouczenia, czasem nagany, ale mo na tam te  napotka  dysputy naukowe 

i prawne. Czytaj c listy Damianiego, odkrywamy człowieka niezwykle poci gaj cego, 

który emanuje pogod  ducha, mimo ró norodnych trudnych do wiadcze , jest wrogiem 

wszelkiej pró no ci, bo doskonale poznał bied  i nie pozostał nigdy oboj tny na cudze 

nieszcz cie (s. 45). Listy Piotra oraz jego utwory poetyckie pisane s  pi kn

redniowieczn  łacin , co równie  podkre la bardzo wyra nie fakt, jak gruntowne otrzy-

mał wykształcenie. S  one równie  wymownym wiadectwem tego, e Damiani zasłu ył 

tak e na miano „polityka” czy raczej rozjemcy w sporach politycznych. Ostatnie lata jego 

ycia upłyn ły na mediacji mi dzy papiestwem a władcami wieckimi (s. 34-35). 

 Ksi ka André Cantina godna jest polecenia, dostarcza bowiem wiele cennych 

uwag i spostrze e  dotycz cych ycia i działalno ci wielkiego wi tego i doktora 

Ko cioła. Autor rzuca nowe wiatło na osobowo  i działalno  Piotra Damianiego. 

Na kartach tej ksi ki mamy okazj  odkry  inne, nowe oblicze wi tego, które mo e

fascynowa . André Cantin próbuje spojrze  na Damianiego z wi ksza łagodno ci

i wyrozumiało ci  oraz pokaza  cechy „ludzkie” tej postaci, któr  dotychczas zna-

li my jako surow  i „grzmi c ”. 

Bernadetta Kwa niak, doktorantka 

 Katedry Historii Filozofii Staro ytnej 

i redniowiecznej KUL 

Sebastian T. K o ł o d z i e j c z y k, Granice poj ciowe metafizyki, Wrocław: Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006, ss. 319. Seria: Monografie Fun-

dacji na Rzecz Nauki Polskiej. ISBN 978-8322926820.

 W ksi ce Granice poj ciowe metafizyki S. Kołodziejczyk zajmuje si  „genez ,

natur  i funkcj  kluczowych dla ludzkiej aktywno ci poznawczej i wolicjonalnej poj ,

nazywanych w tradycyjnej metafizyce «transcendentaliami» (nale  do nich: byt, istota, 

jedno , wielo , prawda i dobro)” (s. 7). Ksi ka Kołodziejczyka jest solidnie zako-

rzeniona w klasycznej metafizyce, szczególnie scholastycznej, gdzie najszerzej roz-

wijano teori  transcendentaliów. Około jej połowy zajmuj  opisy dawnych koncepcji 

metafizycznych, w szczególno ci teorii transcendentaliów, którym po wi cony jest cały 

rozdział III. Dopiero na tak zarysowanym tle autor przedstawia swoje stanowisko. Jest 

to jednak teoria „poj  granicznych”, a nie transcendentaliów, co sugeruje pewne 

zerwanie, mimo jednocze nie w wy ej opisany sposób podkre lanej ci gło ci.
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 Kołodziejczyk formułuje tzw. hipotez  o istnieniu podstawowego wyposa enia 

umysłu, zgodnie z któr : „poj cia graniczne nale  do podstawowego wyposa enia 

umysłu, warunkuj c wszelkie odnoszenie si  do rzeczywisto ci w szczegółowych 

aktach ujmowania, konceptualizacji i s dzenia” (s. 251). Istotne jest przy tym zro-

zumienie, e poj cia graniczne nie s  ani poj ciami, ani s dami. Nie mieszcz  si  one 

w adnej z rozpatrywanych przez autora czterech teorii poj . Nie s  poj ciami 

w rozumieniu klasycznej teorii poj , zgodnie z któr : „poj cie jest uporz dkowan

reprezentacj  mentaln , która zachowuje zbiór koniecznych i wystarczaj cych warun-

ków do jego u ycia, je li to mo liwe, w terminach do wiadczenie zmysłowego (per-

cepcji)” (s. 218), poniewa  z jednej strony nie mog  by  zdefiniowane w terminach 

do wiadczenia zmysłowego, z drugiej za  nie dadz  si  zinterpretowa  jako obej-

muj ce wszystkie poj cia, gdy  wtedy nasza wiedza opierałaby si  na czysto aprio-

rycznej analizie poj  granicznych, a tak nie jest. Nie s  poj ciami w rozumieniu 

teorii poj  jako prototypów, gdy  nie powstaj  w wyniku procedury o charakterze 

statystycznym. Nie s  tak e poj ciami w rozumieniu teorii poj  jako teorii, zgodnie 

z któr  „poj cia to reprezentacje mentalne, których struktury zasadzaj  si  na ich 

relacjach do innych poj  jako dookre lanych przez teori ” (s. 227), gdy  wtedy 

straciłyby swoje rozliczne własno ci strukturalne, takie jak w szczególno ci nieogra-

niczona ekstensja i wyró niony w stosunku do innych poj  charakter. Natomiast w 

przypadku atomistycznej teorii poj , jak słusznie zauwa a Maja Kittel: „zarzuty 

podniesione przez Kołodziejczyka to w zasadzie gwo dzie do trumny dla całej kon-

cepcji”1. Zgodnie z t  teori  „poj cia s  prymitywnymi stanami mentalnymi, to 

znaczy nie posiadaj  wewn trznej struktury” (s. 233), a ich tre  determinowana jest 

przez pozostawanie w odpowiedniej relacji kauzalnej do rzeczy. Zdaniem Autora 

koncepcja ta mo e implikowa  natywizm, niemo liwe jest w niej tworzenie hierar-

chicznych struktur konceptualnych, a poniewa  poj cia atomowe s  proste co do 

tre ci, nie mo e by  mowy o ich analityczno ci, co jest sprzeczne z naszymi intui-

cjami. Nie da si  tak e na jej gruncie wyja ni  koekstensji poj , a dodatkowo 

wychodzi na to, e puste poj cia maj  tak  sam  tre . W przypadku poj  gra-

nicznych nie jest jasne, z czym miałyby one wchodzi  w relacj  kauzaln . Je li 

przyjmiemy, e ze wiatem, to przedtem musimy ustali  tre  poj cia „ wiat”, 

a w takim przypadku poj cie bytu staje si  wtórne w stosunku do pozostaj cych ze 

sob  w relacji kauzalnej wiata i umysłu i traci jak kolwiek warto  heurystyczn .

Poniewa  rozwa ania Kołodziejczyka na temat teorii poj  w szczegółowy sposób 

omówiła Maja Kittel w wy ej cytowanej recenzji, czuj  si  od tego obowi zku

zwolniony i zamierzam zaj  si  raczej metafizyczn  stron  przedsi wzi cia Autora. 

1 M. K i t t e l, Od granic poj ciowych metafizyki do filozofii umysłu, [Rec.:] Sebastian 

T. Kołodziejczyk, Granice poj ciowe metafizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2006, [w:] „Kwartalnik filozoficzny”, 35 (2007), z. 4, s. 167. 
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 Poj cia graniczne nie mog  by  równie  s dami, jak tego chciałby m.in. M. A. 

Kr piec. S dy s  bowiem jednostk  sensu, na któr  składaj  si  jednostki prostsze – 

poj cia. Gdyby wi c potraktowa  poj cia graniczne jako s dy, nale ałoby odpowie-

dzie  na pytanie o składowe tych e s dów. Tymczasem z zało enia poj cia graniczne 

stanowi  granic  wszelkiej konceptualizacji, nie mog  zatem istnie  poj cia od nich 

prostsze. Ponadto zwolennicy propozycjonalnej interpretacji poj  granicznych uwa-

aj e wyra aj  si  one w nie wiadomych implicytnych s dach egzystencjalnych 

spełnianych przez umysł. Kiedy np. widz  Jana, to pierwszym aktem mojego intelektu 

jest implicytny s d egzystencjalny „Jan istnieje”. Trudno jednak przyj , e akt 

s dzenia mo e by  nie wiadomy. Nie jest tak e jasne, czy implicytny akt egzysten-

cjalny, stanowi cy punkt wyj cia wszystkich procedur poznawczych, odnosi si  do 

konkretnych przedmiotów, czy do wszystkich przedmiotów do wiadczenia, stanowi -

cego przecie  pewne kontinuum, razem wzi tych. Je li przyjmiemy, e ma on posta

„wszystko istnieje”, to pada on ofiar  znanego paradoksu „obecnego króla Francji” 

Russella, który w takim przypadku musi istnie . Je li odnosz  si  do konkretnych 

przedmiotów, to wydanie implicytnego s du egzystencjalnego zakłada pewn  wiedz

o tym, o czym orzekam istnienie, wtedy jednak trudno twierdzi , e jest to s d

implicytny. Natomiast je li przyjmiemy, e s dy egzystencjalne s  eksplicytne, to 

popadniemy w sprzeczno  z naszymi intuicjami, które nie widz  w nich wyrazu 

wyrafinowanego namysłu filozoficznego. Gdyby istotnie poj cia graniczne były s da-

mi, ich nazwy musiałyby znaczy  jeden i tylko jeden s d, podczas gdy w wypadku 

zwykłych poj  nazwa znaczy zwykle jaki  kompleks s dów. Nie wiadomo, jak taki 

s d miałby wygl da . Je li uznamy, e dla poj cia granicznego byt b dzie to s d

egzystencjalny „to istnieje”, to podstawiaj c w s dzie „ten stół jest br zowy” zamiast 

terminu „stół”, odpowiedni s d egzystencjalny, uzyskamy dziwaczne „ten ‘to istnieje’ 

jest br zowy”, gdzie wyczuwalny jest swoisty nadmiar, w szczególno ci koliduj  ze 

sob  zaimki wskazuj ce. 

 Poj cia graniczne nie s  zatem ani poj ciami, ani s dami, tylko „fundamentalnymi 

aktami umysłu”, które s  takimi działaniami, które stanowi  ostateczn  podstaw

innych działa . „ adnych, bardziej bazowych czynno ci ju  nie ma. Akty fundamen-

talne stanowi  granic  redukcji wszelkich aktów” (s. 255). S  one konieczne (nie-

uchylalne), wyst puj  zawsze oraz s  spontaniczne i niekontrolowalne, w przeciwie -

stwie do aktów szczegółowych, które s  mo liwe i przypadkowe, wyst puj  tylko 

niekiedy, s  wymuszone i pod kontrol . „Poj cia graniczne s  okre leniami funda-

mentalnych aktów umysłu w tym sensie, e poprzez nie dowolny przedmiot, fakt, 

zjawisko, tre , własno , relacja etc. s  ujmowane” (s. 258-259). I tak s d „Jan jest 

w Warszawie” jest nadbudowany nad nast puj cymi aktami fundamentalnymi: 1) uj -

ciem (odniesieniem do) czego  istniej cego (którego okre leniem jest nazwa „byt”); 

2) uj ciem czego  istniej cego jako jakiej  tre ci (którego okre leniem jest nazwa 

„rzecz” lub „istota”); 3) uj ciem przedmiotu wraz z przysługuj cymi mu własno -

ciami (którego okre leniem jest nazwa „jedno ”); 4) uj ciem przedmiotu w relacji do 
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innych przedmiotów (którego okre leniem jest nazwa „wielo ”); 5) uj ciem przed-

miotu jako potencjalnych lub aktualnych tre ci aktów poznawczych (którego okre le-

niem jest nazwa „prawda”); 6) uj ciem przedmiotu jako potencjalnych lub aktualnych 

tre ci aktów wolitywnych (którego okre leniem jest nazwa „dobro”) (s. 260). 

 Te sze  czynno ci fundamentalnych determinuje sposób poruszania si  umysłu 

w sferze ontycznej, gwarantuje mu dost p do tre ci oraz warunkuje kolejne, szczegó-

łowe akty. Gdyby my dysponowali tylko aktami szczegółowymi, manifestuj cymi si

na poziomie j zykowym zdaniami spełniaj cymi formuł  „x jest F”, „nie tylko nie 

byliby my w stanie odnie  naszego podmiotu i predykatu do jakiego  przedmiotu 

nale cego do sfery referencjalnej, ale dodatkowo o adnej referencji nie mieliby my

poj cia. Przypisywanie własno ci jakiemu  podmiotowi jest operacj  zakładaj c , i

to, co stwierdzamy za pomoc  s du, jest «czym  posiadaj cym własno ci» lub «czym ,

czemu mo na własno ci przypisa ». Ta konstatacja wyprzedza ka dy s d o ogólnej 

postaci «x jest F»” (s. 260-261). W innym miejscu Kołodziejczyk pisze: „Raz jeszcze 

rozwa my zdanie «Jan jest w Warszawie». Gdyby my pozbawieni byli odniesienia do 

sfery referencjalnej, a wi c aktu umysłu, za pomoc  którego wytwarzamy stosowne 

do niego przekonanie, e co  istnieje, zdanie to byłoby zaledwie konglomeratem 

czarnych plam, nic nieznacz cym, ani te  do niczego si  nieodnosz cym. […] aden 

akt szczegółowy nie buduje sfery referencjalnej, ta fundowana jest jedynie przez akt 

fundamentalny” (s. 267). 

 Akty fundamentalne i skorelowane z nimi wytwory współwyst puj  w ka dym 

akcie szczegółowym i wytworzonym przez ten akt przekonaniu. W zwi zku z tym 

pytanie o czasow  pierwotno  aktów fundamentalnych czy pierwotnych jest bez-

przedmiotowe. Akty fundamentalne wytwarzaj  przekonania fundamentalne, które 

„stanowi  warunek mo liwo ci wszelkich przekona ” (s. 274). Elementem wi cym 

przekonania fundamentalne ze sfer  referencjaln , któr  mo na byłoby nazwa  po 

prostu „zbiorem argumentów”, s  fundamentalne funkcje propozycjonalne. Zgodnie 

z definicj  L. Borkowskiego funkcja propozycjonalna to „wyra enie zawieraj ce

zmienne, z którego otrzymujemy zdania po podstawieniu za zmienne ich warto ci.

Funkcje zdaniowe (propozycjonalne) zaliczamy do kategorii składniowej zda ”

(s. 274)2. Jak zauwa a Frege w swoim artykule Funkcja i poj cie: „argument nie 

wchodzi w skład samej funkcji, lecz tworzy wraz z ni  pewn  zamkni t  cało .

Funkcja sama przez si  jest bowiem czym  niekompletnym, wymagaj cym uzupeł-

nienia, nienasyconym”3. Analogicznie „funkcje fundamentalne, które powi zane s

z przekonaniami fundamentalnymi, b d  pierwszymi nienasyconymi, niekompletny-

mi, wymagaj cymi uzupełnienia tworami protopropozycjonalnymi” (s. 276). W onto-

2 Kołodziejczyk cytuje tu: L. B o r k o w s k i, Logika formalna, Warszawa 1970, s. 20.
3 G. F r e g e, Funkcja i poj cie, [w:] t e n e, Pisma semantyczne, przeł. B. Wolniewicz, War-

szawa 1977, s. 22.
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logii Fregego „obok przedmiotu wyst puje poj cie, które interpretowane jest wła nie 

jako funkcja. Co wi cej, istniej  poj cia pierwszego rz du, nasycane przedmiotami, 

oraz poj cia rz du drugiego, które nasycane s  poj ciami rz du pierwszego. […] 

[przy czym] Frege traktuje istnienie jako predykat rz du drugiego (poj cie drugiego 

rz du, nasycane przez poj cia pierwszego rz du). Trzymaj c si  tej terminologii, 

mo na powiedzie , e poj cia graniczne to poj cia drugiego rz du, nasycane poj -

ciami rz du pierwszego” (s. 276).  

 Według Kołodziejczyka nale y jednak zauwa y , e w ostateczno ci wła ciwym 

przedmiotem nasycaj cym funkcj  drugiego stopnia nie s  inne funkcje, ale tak e

przedmioty. Fundamentalna funkcja propozycjonalna jest zatem podstaw  ka dej 

innej funkcji propozycjonalnej, „po prostu j  tworzy. Poj cie bytu jest wła nie tego 

rodzaju funkcj . Nie chodzi tu bowiem o predykacj , a wi c przypisywanie «jakiej »

własno ci «jakiemu » przedmiotowi. Istnienie nie jest własno ci . Je li szuka

jakiegokolwiek terminu wyra aj cego to, czym jest istnienie, nazwanie go «funkcj », 

czyli pewnym protoschematem, na którego podstawie kreowane s  funkcje pierw-

szego stopnia, wydaje si  oddawa  sens unikatowego i wymykaj cego si  wszelkim 

opisom poj cia. Poj cia graniczne s  protoschematami funduj cymi funkcje pierw-

szego stopnia. Poj cie graniczne wyra aj ce odniesienie do sfery referencjalnej (zbio-

ru wszystkich argumentów), a wi c przekonanie fundamentalne, i  co  istnieje, to 

funkcja odsyłaj ca do wszelkiej pomy lanej tre ci. Jest to fundamentalna funkcja 

propozycjonalna, gdy  stanowi ona warunek mo liwo ci dowolnego s du. Funkcja 

«(  ) jest w Warszawie» odsyła do funkcji fundamentalnej «(  ) istnieje» zawartej 

w koniunkcji, któr  mo na wyrazi  za pomoc  nast puj cej formuły «Dla pewnego 

(  ), (  ) jest nosicielem imienia własnego «I» oraz jest w Warszawie»” (s. 279). 

 Poj cia graniczne „w cało ci przynale  do sfery immanencji” (s. 287). Umysł nie 

przyswaja ich sobie za pomoc  stosownych technik, tak jak czyni to np. w wypadku 

rachowania. Nie uczy si  ich, nie testuje ich poprawno ci, co wi cej dokonywałby ich 

bez wzgl du na to, czy istniałyby stoły, krzesła, inni ludzie – wystarczy istnienie 

samego umysłu. T  wła nie my l wyra a kartezja skie cogito. Poj cia graniczne 

wykraczaj  poza dualizm konkretne/ogólne i jako takie s  warunkami samowiedzy, 

w której „dany nam jest wgl d w pierwsze podstawienie za zmienn  znaczon  wy-

ra eniem «co ». To podstawienie prowadzi raz jeszcze do formuły cogito” (s. 290). 

 Tak w najogólniejszym zarysie przedstawia si  koncepcja Kołodziejczyka. Jej 

krytyk  chciałbym rozpocz  od pytania, czym s  akty fundamentalne. Jak wiemy, 

nie s  one ani poj ciami, ani s dami. Autor pisze o nich czasami jako o „uj ciach” 

(zobacz wy ej – s. 526, cytat ze s. 260). Poza tym, jak wiemy, s  one fundamen-

talnym funkcjami propozycjonalnymi. Pytanie brzmi: jak umysł mo e dokonywa

aktu, który jest funkcj  propozycjonaln ? Czy jest to s d o postaci „co  istnieje”? 

Wydaje si e nie, poniewa  akty fundamentalne nie s  s dami. Z drugiej strony „akty 

fundamentalne wytwarzaj  przekonania fundamentalne” (s. 274), a „przekonanie 

fundamentalne, i  co  istnieje, to funkcja odsyłaj ca do wszelkiej pomy lanej tre ci. 
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Jest to fundamentalna funkcja propozycjonalna, gdy  stanowi ona warunek 

mo liwo ci dowolnego s du” (zobacz wy ej – s. 527, cytat ze s. 279). Na czym ma 

polega  ten stosunek wytwarzania? W jakiej relacji pozostaj  akty fundamentalne do 

przekona  fundamentalnych i dlaczego nagle okazuje si , e przekonanie „co

istnieje” jest „fundamentaln  funkcj  propozycjonaln ”, czyli poj ciem granicznym? 

 Zdaj c sobie doskonale spraw  z trudno ci, do jakich prowadzi propozycjonalna 

teoria transcendentaliów, Kołodziejczyk odrzucił tez , e poj cia graniczne s  s -

dami. W zwi zku z tym potrzebował jednak jakiego  przej cia pomi dzy poj ciami 

granicznymi, które nie s  s dami, a s dami szczegółowymi – st d ten szczególny 

twór, jakim s  przekonania fundamentalne. Jednak poj cie przekona  fundamental-

nych zostało przez niego bardzo słabo zarysowane – trudno zauwa y , czym istotnie 

ró ni si  ono od poj  granicznych i, jak wskazuje powy szy cytat, w pewnych przy-

padkach wydaje si  ono wr cz z nimi uto samia . W zwi zku z tym rodzi si  pytanie, 

czy odró nienie mi dzy aktami fundamentalnymi a przekonaniami fundamentalnymi 

nie ma charakteru czysto werbalnego. 

 Nadal przy tym pozostaje niezrozumiałe, jakim to aktem umysłu s  poj cia gra-

niczne, je li nie s  ani s dami, ani poj ciami. Nie s  te  przecie  na pewno aktami 

percepcji. Jakie empiryczne wiadectwa mo na przedstawi  na ich istnienie? Nale y

tutaj zauwa y , e Kołodziejczyk stwierdza, i  poj cia graniczne s  „transparentne” 

(s. 7, 18). Co ciekawe, ł czy on t  transparentno  z bezpo rednio ci , rozumian

jako „spełnienie warunków dost pu, które to nadbudowane s  nad istnieniem przed-

miotu” (s. 17). Według Kołodziejczyka „integralnym składnikiem ka dego aktu od-

noszenia si  do przedmiotu jest to, e nakierowany jest on na co  istniej cego […], 

posiadaj cego jak  tre , b d cego czym  okre lonym, ró nym od innych przed-

miotów, danego moim władzom kognitywnym […] i wolitywnym […]. Wszystkie te 

elementy ł cznie stanowi  pierwsz  bezpo rednio , z któr  mamy do czynienia. 

Bezpo rednio  transparentn , gdy  zawsze wypełnion  tre ci , całkowicie j  przy-

słaniaj c . Kiedy Tomasz z Akwinu w Kwestiach dyskutowanych o prawdzie przy-

wołuje zdanie Awicenny: «tym, co intelekt pojmuje najpierw jako co  najoczywistszego 

[…] jest byt», wydaje si  mie  wła nie tak  sytuacj  na my li. Nasze akty kognitywne 

i wolitywne wypełniane s  zawsze okre lon , istniej c  tre ci  – bytem, i dlatego byt 

pojmujemy jako co  najbardziej oczywistego. Byt jest pierwsz  bezpo redni  dan

naszego umysłu” (s. 18). Ale „bezpo redni dost p do bytu nie oznacza bezpo redniego 

dost pu do poj cia bytu, a wi c i pozostałych poj  granicznych. Z uwagi na ich 

transparentno  niezb dna jest refleksja wydobywaj ca je dla umysłu. Okazuje si

zatem, e dost p do nich jest zapo redniczony, nie s  dane bezpo rednio, wprost. Jest to 

rodzaj paradoksu, który zawa ył na dziejach zachodniej metafizyki” (s. 18). 

 Według mnie jednak nie mamy tu do czynienia z adnym paradoksem. Po prostu 

nie spotykamy si  nigdy z „istniej c  tre ci  – bytem”, tylko z psami, stołami, onami 

i kolegami. W zwi zku z tym nie mamy te adnego poj cia bytu. 
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 Ale zobaczmy, co jeszcze Kołodziejczyk mówi nam o bycie. Komentuje on 

mianowicie znany fragment Arystotelesa: „Tym samym bowiem jest jeden człowiek 

i człowiek, co człowiek, który jest, i człowiek […]” (Met. 1003 b 26). Zdaniem 

Autora wynika z tego, e byt „nie jest czym  zewn trznym w stosunku do tego, czego 

jest bytem, nie jest dodatkiem, który po odj ciu lub zmodyfikowaniu mógłby wy-

woła  jak  zmian . Przeciwnie jest czym  wewn trznym i stale obecnym, a w kon-

sekwencji nieusuwalnym. Redundancja, o której mówi Arystoteles, wynika zatem 

z metafizycznej konieczno ci (nie jako faktu zaistnienia w ogóle, ale jako faktu 

powi zania) współwyst powania bytowo ci z jej przejawem, ich nierozdzielno ci od 

strony substancji i pozostałych kategorii. Usun  byt z Burka, to przenie  go w sfer

niebytu, znicestwi  go i dalej ju  nie móc ani si  do niego pozytywnie odnosi

w orzekaniu, ani tym bardziej wyj  z nim na spacer czy cieszy  si  z jego obecno ci 

w obej ciu” (s. 68). 

 Trudno mi powstrzyma  si  od konstatacji, e w takim razie byt Burka jest po prostu 

Burkiem, po co wi c mówi  o jego bycie, skoro mo na mówi  po prostu o nim? Jaki 

jest sens mówienia (cho by hipotetycznego) o usuni ciu bytu z Burka, skoro mo na 

mówi  po prostu o zabiciu Burka? Czy co , co „po odj ciu lub zmodyfikowaniu” nie 

mo e wywoła adnej zmiany w rzeczy, lecz jedynie z ni  w sposób konieczny 

współistnieje, posiada jakikolwiek empiryczny sens niezale ny od tej e rzeczy? 

 Wi  si  z tym kolejne pytania. Jak ju  wiemy, zdaniem Autora „przypisywanie 

własno ci jakiemu  podmiotowi jest operacj  zakładaj c , i  to, co stwierdzamy za 

pomoc  s du, jest «czym  posiadaj cym własno ci» lub «czym , czemu mo na włas-

no ci przypisa »” (zobacz wy ej – s. 526, cytat ze s. 260-261). Czy jednak, eby za-

ło y , e jaki  podmiot jest „czym , czemu mo na własno ci przypisa ”, najpierw nie 

nale y tego czego  jako  zidentyfikowa , to jest przypisa  mu własno ci? Czy wła -

nie od razu nie jest to jakim  „czym ”, to jest ni mniej, ni wi cej tylko od razu nie 

posiada własno ci? Wydaje mi si , e takie ujmowanie sprawy, jakie przedstawia 

Kołodziejczyk, to stawianie wozu przed koniem. Nie mamy adnego problemu z od-

niesieniem do sfery referencjalnej bez „aktu umysłu, za pomoc  którego wytwarzamy 

stosowne do niego przekonanie, e co  istnieje” (s. 267), poniewa  ujmujemy bez-

po rednio przedmioty tworz ce sfer  referencjaln . Sfera referencjalna nie jest czym ,

co istniałoby w jakikolwiek sposób niezale nie od tworz cych j  przedmiotów i po-

przez swoje jako  odr bne istnienie mogłoby w jakikolwiek sposób warunkowa

dost p do nich. 

 Mimo odmiennych zapewnie  Kołodziejczyka, zauwa am bardzo du o podo-

bie stw mi dzy jego teori  poj  granicznych a neotomistyczn  teori  transcenden-

taliów jako s dów. Czy  „transparentno ” poj  granicznych to nie co  analogicz-

nego do „implicytno ci” s du egzystencjalnego? I czy w ostateczno ci obie teorie nie 

wspieraj  si  na koncepcji s du egzystencjalnego wła nie, w przypadku Kołodziej-

czyka nazwanego przekonaniem fundamentalnym? W obu przypadkach mamy tak e

do czynienia z akceptacj  tomistycznego odró nienia istoty od istnienia jako ró nicy 
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realnej (przypis 3 na stronie 81). Kołodziejczyk chce przywróci  do ycia rednio-

wieczn  teori  transcendentaliów i za Tomaszem z Akwinu przywołuje zdanie Awi-

cenny: „tym, co intelekt pojmuje najpierw jako co  najoczywistszego […] jest byt”. 

Tak samo jak scholastycy uwa a, e poj cie bytu (i powi zane z nim inne trans-

cendentalia) mo e pełni  jak  funkcj  wyja niaj c . Pisze on nawet, e „byt, wzi ty

w swojej nieokre lonej ogólno ci, stanowi centrum teoretycznego i praktycznego y-

cia naszego rozumu” (s. 25). Czy jednak co  tak nieokre lonego i ogólnego mo e

cokolwiek wyja ni ?

Krzysztof Czerniawski 

Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczeci skiego

Penelope M a d d y, Second Philosophy: A naturalistic method, Oxford: Ox-

ford University Press 2007, ss. xii + 448. ISBN 978-01992736609.

 Naturalizm cieszy si  współcze nie du  popularno ci  w ród filozofów i naukow-

ców. Wielu jego zwolenników przyjmuje jednak jedn  z jego licznych odmian na ogół 

bezkrytycznie, nie zastanawiaj c si  nad charakterystyk  tego stanowiska i jego kon-

sekwencjami. W szczególno ci zauwa alny jest brak w literaturze propozycji syste-

matycznego skonfrontowania naturalizmu z wybranymi koncepcjami filozoficznymi. 

Tak  dyskusj  zapowiada najnowsza monografia Penelope Maddy. Jej dotychczasowe 

publikacje miały bardziej specjalistyczny charakter. Dotyczyły przede wszystkim filo-

zofii matematyki i obrony przez Maddy stanowiska naturalistycznego w odniesieniu 

do teorii matematycznych. Second Philosophy, zgodnie z deklaracjami Autorki we 

wst pie, ma by  systematyczn  ekspozycj  ogólnych zało e  – inspirowanych natura-

lizmem W. Quine’a – które tkwiły u podstaw jej naturalistycznego stanowiska w kwe-

stii matematyki. 

 Tytułowa „Filozofia Wtórna” jest zamierzonym nawi zaniem do „filozofii pierw-

szej”, znanej z Medytacji Kartezjusza, i deklaruje systematyczn  refleksj  nad pod-

stawami naturalizmu w my li współczesnej. Dwie pierwsze cz ci ksi ki („What is 

Second Philosophy?” oraz „The Second Philosopher at Work”) maj  za zadanie 

dokona  ogólnej charakterystyki filozofii wtórnej w konfrontacji z wybranymi stano-

wiskami filozoficznymi (sceptycyzm: Kartezjusz, B. Stroud; naturalizm: D. Hume, 

W. Quine; transcendentalizm: I. Kant, R. Carnap; antynaturalizm: H. Putnam) oraz ze 

współczesnymi dyskusjami na temat teorii referencji i teorii prawdy (teoria korespon-

dencyjna: H. Field; teoria dyskwotacyjna: S. Leeds; minimalizm: C. Wright; korela-

cjonizm: M. Wilson). 

 Dyskusj  w dwóch pierwszych cz ciach ksi ki Maddy prowadzi, obserwuj c

i relacjonuj c zachowania oraz odpowiedzi filozofki, która trafiaj c na problemy i tra-

dycyjne filozoficzne koncepcje ich rozwi zania jako wyidealizowany podmiot ma 
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