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9PRZEDMOWA

Stepan Ivanyk

PRZEDMOWA

Chociaż liczba prac dotyczących filozoficznej Szkoły Lwowsko-
Warszawskiej [dalej w tekście – SLW] stopniowo się zwiększa, zakres 
badań jest nadal niepełny. Wiele luk ma zwłaszcza obecna wiedza 
o dociekaniach filozoficzno-logicznych dotyczących teorii sądu 
prowadzonych we lwowskiej gałęzi SLW – tak zwanej Lwowskiej 
Szkoły Filozoficznej [dalej w tekście –  LSF], szczególnie w bardzo 
ważnym dla całej szkoły okresie z lat 1895-1918, kiedy to zostały 
zbudowane jej teoretyczne i metodologiczne fundamenty. 

Jedną z głównych przyczyn tak niezadowalającego stanu wiedzy 
o teorii sądu w LSF wydaje się być utarte przekonanie o tym, że logika 
była domeną warszawskiego skrzydła SLW (tak zwanej Warszawskiej 
Szkoły Logicznej), w tym czasie jak w jej lwowskim skrzydle 
zajmowano się głównie psychologią. Z konstatacji powyższego faktu 
wyprowadzano nierzadko pochopny wniosek, że w ośrodku lwowskim 
badania logiczne były „zarażone” anachronicznym psychologizmem 
i, mówiąc słowami Jana Łukasiewicza, jako takie były „jałowe i 
ubogie”1, a więc nie warte poświęcenia specjalnej uwagi badaczy.

Innej ważnej przyczyny tego stanu rzeczy należy dopatrywać się 
w utrudnionym dostępie badaczy do naukowej spuścizny LSF. Rzecz 
w tym, że wiele ważnych dla rekonstrukcji teorii sądu w LSF prac 
ukazywało się drukiem niewielkim nakładem w wydawnictwach lub 
czasopismach lwowskich okresu lat 1895-1939, będących obecnie 
trudno dostępnymi rarytasami antykwarycznymi. Co więcej, cześć 
ważnych tekstów w ogóle nie została ogłoszona drukiem, i obecnie 
jest dostępna tylko w rękopisach i maszynopisach rozproszonych po 
różnych archiwach Lwowa i innych miast. 

Publikacja niniejszej antologii ma za cel uzupełnić wspomnianą lukę 
poprzez (1) zrekonstruowanie pełnej panoramy propozycji teoretycznych 
w dziedzinie teorii sądu wypracowanych w LSF oraz (2) eksplikację 
1 J. Łukasiewicz. Pamiętnik, red. J. Jadacki, P. Surma, Warszawa: Semper, 2013, s. 65. 
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Auerbach,  Bronisław Bandrowski,  Stefan Baley, Leopold Blaustein, 
Marian Borowski, Tadeusz Czeżowski, Izydora Dąmbska, Helena 
Dubieńska (Witwicka), Tadeusz Gluziński, Eugeniusz Hłuszkiewicz, 
Salomon Igel, Irena Jawicówna (Pannenkowa), Stanisław Kaczorowski, 
Maria Kokoszyńska (Lutmanowa), Gabriel Kostelnyk, Tadeusz 
Kotarbiński, Irena Krampnerówna, Stanisław Leśniewski, Jan 
Łukasiewicz, Seweryna Łuszczewska (Romahnowa), Franciszek 
Manthey, Henryk Mehlberg, Bogdan Nawroczyński, Rudolf Nykołajczuk 
(Nałęcki), Stefan Ołeksiuk, Daniela Tennerówna (Gromska), Fryderyka 
Pordesówna (Schrenzelowa), Zygmund Skórski, Franciszek Smolka, 
Józefina Spinnerówna (Mehlbergowa), Adam Stögbauer, Kazimierz 
Twardowski, Władysław Witwicki, Leopold Wołowicz, Wacław Wolski 
i Zygmunt Zawirski4), przy czym 19 z tych fragmentów pochodzi ze 
źródeł archiwalnych wcześniej nie publikowanych.

Przy doborze tekstów źródłowych kierowałem się dwoma 
następującymi kryteriami:

(1) Są to teksty, które powstały w okresie istnienia LSF (1895-1939)5; 
(2) Są to teksty, które powstały w bezpośrednim związku 

instytucjonalnym6 ich autorów z LSF.  
4 Biogramy wszystkich wymienionych osób są umieszczone na końcu książki. Należy 
zwrócić uwagę na różnorodność (1) płciową i (2) narodowościową tej grupy.  Jest w niej (1) 
9 kobiet (I. Dąmbska, H. Dubieńska, I. Jawicówna, M. Kokoszyńska, I. Krampnerówna, 
S. Łuszczewska, D. Tennerówna, F. Pordesówna, J. Spinnerówna oraz (2) 7 Żydów 
(W. Auerbach, L. Blaustein, S. Igel, I. Krampnerówna, H. Mehlberg, F. Pordesówna i 
J. Spinnerówna) i 3 Ukraińców (S. Baley, G. Kostelnyk i S. Ołeksiuk).  
5 Wyjątek stanowią fragmenty pracy doktorskiej i pracy habilitacyjnej K. Twardowskiego, 
które powstały jeszcze w okresie wiedeńskim życia założyciela SLW (w latach 
odpowiednio 1892 i 1894). Zdecydowałem się jednak na włączenie tych fragmentów 
do książki ze względu na ścisły związek ich treści z badaniami na temat istoty 
sądów i ich relacji m. in. z przedstawieniami i spostrzeżeniami prowadzonymi przez 
Twardowskiego i jego uczniów po roku 1895. 
6 Pod pojęciem „związku instytucjonalnego” autorów tekstów z LSF rozumiem 
działalność naukową prowadzoną na Uniwersytecie Lwowskim (w ramach studiów 
pod kierunkiem K. Twardowskiego lub późniejszym prowadzeniem wykładów) i/lub 
Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie. Należy zauważyć, że 36 z 37 autorów 
włączonych do antologii tekstów byli bezpośrednimi studentami Twardowskiego w 
Uniwersytecie Lwowskim (zob. rozdział Noty biograficzne na końcu książki). Wyjątek 
stanowił jedynie W. Wolski, który jednak był związany z LSF poprzez swoją aktywną 
działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. 

epistemicznych i ontycznych podstaw teoretycznych propozycji Szkoły. 
Przystępując do prac nad przygotowaniem tej publikacji wyszedłem 
z założenia, że LSF była (1) potężną i zwartą formacją intelektualną, 
której teoretyczną oś stanowiła teoria sądu, oraz (2) laboratorium 
myśli, centrum dyskusyjnym, które dało wiele cennych (ale z różnych 
przyczyn często niezauważonych lub niedocenionych) dla nauki polskiej 
i światowej pomysłów, szczególnie w dziedzinie teorii sądu. 

Realizacja postawionego celu wymagała:
(1) Przeprowadzenia szczegółowego przeglądu polskich wydawnictw 

oraz czasopism naukowych z końca XIX i pierwszych dziesięcioleci 
XX wieku, w których ukazywały się drukiem prace przedstawicieli 
LSF dotyczące teorii sądu; 

(2) Przeprowadzenia szczegółowych kwerend ukraińskich i 
polskich archiwów2, wyselekcjonowania i kopiowania cyfrowego 
najbardziej cennych ze spoczywających w nich materiałów 
przedstawicieli LSF; 

(3) Analitycznego opracowania i rekonstrukcji treści odnalezionych 
materiałów, ich uporządkowania i ułożenia w organiczną całość.

W ten sposób opracowałem i włączyłem do antologii 80 fragmentów 
tekstów3 37 przedstawicieli szkoły (Kazimierz Ajdukiewicz, Walter 
2 W ramach projektu zostały przeprowadzone odpowiednie kwerendy w następujących 
lwowskich archiwach: (1) Archiwum Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. 
I. Franki, (2) Oddział Rękopisów, Starodruków i Ksiąg Rzadkich Biblioteki Narodowego 
Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki, (3) Centralne Państwowe Archiwum Historyczne 
we Lwowie, (4) Oddział Rękopisów Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie, 
(5) Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego. Ponadto dodatkowe kwerendy 
przeprowadzono w Kijowie (Archiwum Instytutu Literatury im. T. Szewczenki) i 
Warszawie (Archiwum Kazimierza Twardowskiego w Uniwersytecie Warszawskim).
3 Rozszerzone wersje fragmentów niektórych ważnych tekstów zostały opublikowane 
osobno:  K. Ajdukiewicz. Konspekt wykładów z logiki wygłoszonych w Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 1924/1925 sporządzony przez Stefana 
Ołeksiuka, „Filozofia Nauki”, R. XXV, 2 (98), 2017, s. 137-159; S. Baley. O pojęciu 
psychologicznej podstawy uczuć, tłum. F. Pachla, „Studia z Historii Filozofii”, 4 (6), 2015, 
s. 9-39; S. Baley. O uczuciach przekonaniowych, [w:] Baley S. Wybrane pisma 
psychologiczne. Tom 1. Psychologia deskryptywna i psychoanaliza, red. S. Ivanyk, 
M. Lewicka, tłum. A. Grysińska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
2016, s. 55-151; G. Kostelnyk, Pojęcie negacji i niczego w poznaniu ludzkim, tłum. 
S. Ivanyk, „Studia z Historii Filozofii”, 3, 2012, s. 27-39; S. Ołeksiuk, O przyrodzie i 
przedmiocie tzw. sądu spostrzeżeniowego, „Studia z Historii Filozofii”, 4(6), 2015, s. 53-74.
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W zastosowaniu do sądów (tzn. jeśli chodzi o znaczenie, znak i 
przedmiot sądów) dany trójkąt dałby się zrekonstruować w sposób 
następujący:

I.
Sąd jako zjawisko psychiczne

II.                                                                   III.
Językowy wyraz sądu                                Obiektywny korelat sądu 
(zdanie/powiedzenie)                                    (stan rzeczy/obiektyw)

W związku z powyższym schematem ukształtowała się następująca 
struktura antologii:

Część I. Sądy a psychika
W tej części umieściłem teksty dotyczące miejsca sądów w 

strukturze psychiki, ich relacji z innymi rodzajami zjawisk i dyspozycji 
psychicznych (rozdziały „Sądy a przedstawienia”, „Sądy a uczucia”, 
„Sądy a akty woli”, „Sądy a spostrzeżenia”, „Sądy a przypomnienia”) 
oraz istoty, struktury i relacji między sądami jako osobnego rodzaju 
zjawiskami psychicznymi („Sądy a sądy”).  

Część II. Sądy a język
W tej części znalazły się teksty dotyczące analizy sądów poprzez 

badanie struktury, rodzajów i wzajemnych relacji ich językowych 
wyrazów („Językowe wyrażenia sądów”, „Klasyfikacja zdań”, 
„Elementy i własności zdań”, „Zdania a  wnioskowanie”, „Zdania a 
paradoksy”). 

Część III. Sądy a rzeczywistość
Tę część tworzą teksty obejmujące wątki obiektywnej wartości 

sądów („Sądy a prawdziwość”, „Sądy a istnienie”, „Sądy a poznanie”) 
oraz relacji między sądami a odpowiednimi ich rzeczywistymi 
przedmiotami („Sądy a przyczynowość”).

7 Chodzi o prace doktorskie następujących przedstawicieli Szkoły: W. Auerbach, S. Baley, 
B. Bandrowski, H. Dubieńska, T. Gluziński, E. Hłuszkiewicz, S. Igel, I. Jawicówna, 
S. Kaczorowski, I. Krampnerówna, S. Leśniewski, S. Łuszczewska, F. Manthey, 
H. Mehlberg, R. Nykołajczuk, S. Ołeksiuk, F. Pordesówna, Z. Skórski, J. Spinnerówna, 
A. Stögbauer, D. Tennerówna, K. Twardowski, L. Wołowicz, Z. Zawirski. Uwzględniono 
również cztery prace habilitacyjne (M. Kokoszyńska, J. Łukasiewicz, K. Twardowski, 
W. Witwicki).
8 Chodzi o podręczniki S. Baleya, K. Twardowskiego i W. Witwickiego oraz wykłady 
K. Twardowskiego i K. Ajdukiewicza. Tu i dalej w tomie używam nazwy „Uniwersytet 
Lwowski” na oznaczenie uczelni, która w latach 1817-1919 nosiła nazwę „C. K. 
Uniwersytet im. Cesarza Franciszka I we Lwowie” , w latach 1919-1939 – nazwę 
„Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie”, w latach 1939-1941 – nazwę „Lwowski 
Państwowy Uniwersytet im. I. Franki”.
9 Chodzi o recenzje: K. Twardowskiego na prace doktorskie I. Dąmbskiej i P. Pręgowskiego  
oraz W. Witwickigo na pracę W. Wolskiego. Odpowiedź na recenzję: Wolski na recenzję 
Witwickiego.     

Ze względu na swoją formę wszystkie wyselekcjonowane teksty 
źródłowe dadzą się poklasyfikować na następujące grupy:

(1) Artykuły, rozprawy (ze szczególnym uwzględnieniem prac 
doktorskich i habilitacyjnych7);

(2) Podręczniki i teksty wykładów prowadzonych w Uniwersytecie 
Lwowskim8;

(3) Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie;

(4) Recenzje i odpowiedzi na recenzje.9

O sposobie uporządkowania tekstów zdecydował powszechnie 
akceptowany w LSF schemat „trójkąta semiotycznego”:

I.
Znaczenie

    
                       

II.                                III.
  Znak                        Przedmiot
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przedstawicieli Szkoły. Nie była to teoria, która dostarczała gotowe 
odpowiedzi, lecz raczej teoria, która stawiała pytania i nadawała kierunek 
dyskusji nie przesądzając przy tym z góry o jej wyniku (innymi słowy – 
wyznaczała pole problemowe). Dlatego odpowiedzi na stawiane pytania 
w ramach LSF mogły być bardzo różne, czasem nawet sprzeczne ze 
sobą. Na przykład Twardowski i zdecydowana większość jego uczniów 
obstawali przy idiogenicznej teorii sądów, co wcale nie przeszkodziło 
między innymi Iglowi opowiedzieć się po stronie allogenicznej teorii 
sądów. Niemalże w każdej roztrząsanej w Szkole kwestii dotyczącej 
teorii sadów (na przykład kwestii relacji sądów a przedstawień, uczuć, 
aktów woli, spostrzeżeń, przypomnień, klasyfikacji sądów, istoty ich 
prawdziwości, ich roli w procesie poznawczym itd.) dochodzono do 
kilku różnych rozwiązań. Jest to jeszcze jednym potwierdzeniem faktu, 
że jedynym dogmatem Szkoły był antydogmatyzm. Przedstawione 
w antologii teksty wyraźnie świadczą o tym, że postawa krytycyzmu 
naukowego była dla przedstawicieli Szkoły czymś zupełnie naturalnym. 
Z jednej strony uczniowie Twardowskiego znali i chętnie powoływali 
się w swoich tekstach na prace Mistrza i innych swoich kolegów, 
ale z drugiej strony powoływanie się to nie miało formy ślepego 
naśladowania, lecz często krytycznej analizy i dyskusji (w których 
nie szczędzono też samego założyciela Szkoły). Do najważniejszych 
zawartych w antologii wątków dyskusyjnych zaliczam następujące:

(1) Czy treścią sądu i sądzenia jest istnienie? (Twardowski-
Tennerówna); 

(2) Czy w skład spostrzeżenia obok tzw. sądu realizacyjnego 
wchodzi też tzw. sąd klasyfikujący? (Witwicki-Czeżowski);

(3) Na czym polega istota wchodzącego w skład przypomnienia 
tzw. sądu lokalizacyjnego w czasie? (Witwicki-Czeżowski);

(4) Czy sądy o przyszłości mają określoną wartość logiczną? 
(Kotarbiński-Leśniewski);

(5) Czy stosunek przyczyny i skutku da się sprowadzić do 
logicznego stosunku racji i następstwa? (Bandrowski-Łukasiewicz);

(6) Czy pojęcie istnienia jest definiowalne? (Leśniewski-Mehlberg);
(7) Dlaczego prawdziwość niektórych sądów dotyczących 

przedmiotów doświadczenia nie zależy od doświadczenia? (Wolski-
Witwicki).

Patrząc na powyższą strukturę trudno oprzeć się wrażeniu, że 
wszystkie teksty, które zostały włączone do niniejszej antologii, są 
fragmentami pewnej całości, puzzlami, które dały się ułożyć w piękny 
obraz, a tą całością, tym obrazem jest właśnie teoria sądów LSF. Mimo 
bogactwa i rozmaitości składających się na nią fragmentów, cechuje 
się ta teoria pewną zwartością. Jest to też teoria uniwersalna, która ma 
zastosowanie na wielu płaszczyznach,  tj. psychologicznej, logicznej, 
ontologicznej, semiotycznej itd. Tę właśnie jej cechę trafnie ujął 
lwowski badacz Szkoły Borys Dombrovski (1948-2016)10, którego w 
tym miejscu warto zacytować:  „Przecież łatwo zobaczyć, że za samą 
ogólną formą sądu […] „A jest” kryje się istnienie przedstawionego 
przedmiotu (ontologia), prawdziwościowa ocena (logika), przekonanie 
o prawdziwości i istnieniu A” (psychologia), intencjonalny stosunek do 
przedmiotu polegający na jego przyjęciu lub odrzuceniu (aksjologia), 
oznaczenie przedmiotu A przez materię sądu (semiotyka) itd. W ten 
sposób Twardowski przedstawiając na swoich wykładach teorię 
sądu Brentany otwierał przed swoimi studentami niemalże pełne 
spektrum dyscyplin filozoficznych, w każdej z których adept prawdy 
mógł spróbować swoich sił”11. Teoria sądu stanowiła więc niejako oś 
teoretyczną LSF: to właśnie rozstrzygnięcie natury sądu decydowało 
o obliczu rozwijanych w ramach Szkoły psychologii, logiki, ontologii, 
teorii poznania, filozofii języka itd. Można więc z całą pewnością 
stwierdzić, że w stosunku przynajmniej do lwowskiego skrzydła SLW, 
miał miejsce wspólny dla przedstawicieli Szkoły zasób idei nie tylko 
metodologicznych, ale też teoretycznych12.  

Teoria sądu nie była jednak teoretycznym wyróżnikiem LSF w 
tym sensie, że była sama jakimś „-izmem”, lub była wyrazem jakiegoś 
„-izmu”, tzn. pewnego stanowiska filozoficznego z góry określającego 
naturę sądów i podzielanego przez wszystkich bez wyjątku 
10 Szczegółowe informacje o życiu i naukowej twórczości B. Dombrovskiego zob. w 
zbiorze tekstów pt. W kręgu postaci i myśli Borysa Dombrovskiego, red. S. Ivanyk, 
R. Kleszcz, Studia z Filozofii Polskiej, T. 12, 2017, s. 91-141. 
11 Б. Домбровский. Предисловие [w:] Львовско-Варшавская школа. Антология, red. 
С. Неретина, Москва: Голос, 2015, s. 10-11. [Tłumaczenie z rosyjskiego – S. Ivanyk].
12 Więcej o metodologicznych i teoretycznych wyróżnikach SLW zob. rozdział pt. 
Merytoryczne wyróżniki Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w: S. Ivanyk. Filozofowie 
ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Warszawa: Semper, 2014, s. 150-162.  
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Przygotowując do wydania niniejszy tom korzystałem z bezcennej 
pomocy swoich Kolegów. W związku z tym pragnę serdecznie 
podziękować swoim Kolegom (1) z Lwowskiego Towarzystwa 
Filozoficznego im. Kazimierza Twardowskiego – Hubertowi Bożkowi, 
Oldze Honcharenko, Rafałowi Kurowi i Jackowi Morozowi – za 
pomoc w pracach redakcyjnych (zwłaszcza opracowaniu rękopisów i 
maszynopisów) oraz (2) z Pracowni Metodologii Humanistyki Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego – Marcinowi Będkowskiemu, 
Annie Brożek, Alicji Chybińskiej i Dominikowi Traczykowskiemu – za 
wskazówki merytoryczne i metodyczne (zwłaszcza dotyczące sposobu 
doboru i ułożenia obfitego materiału). Osobne podziękowania należą 
się również Łukaszowi Ratajczakowi – za konsultacje archiwalne i 
pomoc w pozyskaniu fotografii16 – oraz Annie Grysińskiej i Filipowi 
Pachli – za pomoc w przygotowaniu przekładów.  

i O negacji G. Kostelnyka”). Niestety nie udało się zrealizować planowanych tłumaczeń 
z języka francuskiego (Le concept, le jugement et l’attention: étude psychologique 
P. Pręgowskiego i La théorie du jugement de M. Edmond Goblot I. Dąmbskiej) i 
łacińskiego (De Principiis Cognitionis Fundamentalibus G. Kostelnyka).
16 Część reprodukowanych w książce fotografii pochodzi z Archiwum Zbiorów 
Specjalnych Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF w Warszawie. 

Warto też odnotować, że czasami dyskusje te przetaczały się z jednej 
dziedziny problemowej na inną (na przykład z kwestii relacji sądów a 
aktów woli na kwestię prawdziwości sądów), dając przy tym płodne i 
oryginalne rezultaty. Na przykład jednym z najbardziej zaskakujących 
wniosków, do których prowadzi lektura niniejszej antologii, jest 
to, że rodowód teoretyczny trójwartościowej logiki Łukasiewicza 
sięga – poprzez znany spór Kotarbińskiego i Leśniewskiego z 1911 
roku o wartości logicznej sądów o przyszłości – aż do wykładów 
Twardowskiego „Psychologia pożądań i woli” z lat 1903-1904 oraz 
pracy doktorskiej Witwickiego „Analiza psychologiczna objawów 
woli” z roku 190413.   

W poprzedzających każdy fragment tekstu streszczeniach 
wyeksplikowałem najważniejsze poruszone w tych tekstach wątki.  
Jeśli chodzi o ingerencje edytorskie, to polegały one przede wszystkim 
na usunięciu niektórych defektów semantycznych i syntaktycznych 
tekstów oraz na uwspółcześnieniu pisowni (prezentowane teksty 
powstały przed reformą gramatyki języka polskiego z 1936 roku). Z 
myślą o ułatwienie recepcji tekstów dla Czytelników wprowadzono 
ponadto szereg przypisów, zawierających między innymi możliwie 
szczegółowe informacje bibliograficzne, których brak w oryginałach. 
Tytuły włączonych do antologii fragmentów tekstów z reguły są 
identyczne z tytułami rozpraw lub odpowiednich rozdziałów, z których 
zostały „wycięte”, czasami jednak lekko je modyfikowałem w celu 
lepszego dopasowania do treści. Przygotowanie antologii wiązało 
się również, pomimo korzystania z już gotowych przekładów14, z 
przetłumaczeniem kilku ważnych tekstów z języka niemieckiego i 
ukraińskiego15.
13 Podsumowując przeprowadzone w swojej pracy analizy W. Witwicki napisał: „Jeśli 
bowiem postanowienia są sądami, to kwestia wolności woli staje się kwestią wolności 
sądów” (W. Witwicki. Analiza psychologiczna objawów woli, Lwów: Nakładem 
Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, 1904, s. 123). 
14 Chodzi o tłumaczenia z niemieckiego autorstwa I. Dąmbskiej (O treści i przedmiocie 
przedstawień i sądów K. Twardowskiego), E. Paczkowskiej (Sąd i percepcja u 
Kartezjusza K. Twardowskiego) i F. Zeidlera (Język i znaczenie K. Ajdukiewicza). 
15 Chodzi o tłumaczenia z niemieckiego autorstwa A. Grysińskiej (O uczuciach 
przekonaniowych S. Baleya) oraz z ukraińskiego autorstwa F. Pachli (O pojęciu 
psychologicznej podstawy uczuć S. Baleya) i mojego (O sądach i ich podziale S. Baleya 



18 19CZĘŚĆ I. SĄDY A PSYCHIKA 1. Sądy a przedstawienia 1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

CZĘŚĆ I

SĄDY A PSYCHIKA



20 21CZĘŚĆ I. SĄDY A PSYCHIKA 1. Sądy a przedstawienia 1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

1. Sądy a przedstawienia

1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

1. Kazimierz Twardowski
O TREŚCI I PRZEDMIOCIE PRZEDSTAWIEŃ I SĄDÓW

[1894]

Streszczenie
Autor w ślady za Höflerem utrzymuje, że wyrażenie „przedmiot 

przedstawienia” lub „to, co jest przedstawione” jest dwuznaczne: może on 
służyć zarówno do oznaczenia przedmiotu transcendentnego (niezależnego od 
świadomości), jak i do oznaczenia przedmiotu immanentnego („psychicznego 
obrazu” przedmiotu transcendentnego). Przedmiot immanentny nie jest przy 
tym właściwym przedmiotem, na który jest skierowana intencja psychicznego 
aktu przedstawiana (takim przedmiotem jest przedmiot transcendentny), 
tylko czymś, co niezmiennie towarzyszy (lub jest koniecznym ogniwem 
pośredniczącym) takiemu skierowaniu aktu przedstawiania na przedmiot 
transcendentny. Należy więc, dla uniknięcia nieporozumień w badaniach 
logicznych i psychologicznych, ściśle rozróżnić te dwa rodzaje (transcendentny 
i immanentny) przedmiotów przedstawienia, nazywając m. in. w tym celu ten 
drugi rodzaj przedmiotów „treścią przedstawienia”. W przedstawieniu zatem 
da się wyróżnić trzy zasadnicze elementy: akt, treść i przedmiot. 

Twardowski stawia hipotezę, że na zasadzie analogii da się przeprowadzić 
powyższe rozróżnienie również w dziedzinie sądów. Jego propozycja 
teoretyczna jest następująca. Psychiczne akty sądzenia, podobnie jak akty 
przedstawień, mają swoje przedmioty transcendentne. Przedmioty te nota 
bene są sądom dostarczane przez przedstawienia, które pełnią rolę koniecznej 
psychologicznej podstawy sądów. Lecz intencja stwierdzenia lub odrzucenia, 
na której polega psychologiczny akt sądzenia, nie może odnosić się wprost 
do przedmiotu odpowiedniego przedstawienia podkładowego, potrzebuje ona 
(podobnie jak intencja przedstawiania) pewnego ogniwa pośredniczącego, 
tzn. treści. Treścią taką w przypadku sądów jest istnienie przedmiotów 
transcendentalnych. A więc, zgodnie z Twardowskim, przedmiotem sądu jest 
to, czego istnienie stwierdza się lub zaprzecza w sądzie, natomiast treścią sądu 
jest samo to istnienie, które przypisuje się przedmiotowi sądu.  Zatem istotą 
sądu, według Twardowskiego, jest stwierdzenie lub odrzucenie treści sądu, 
czyli istnienia jego przedmiotu.

Najważniejsze wnioski o relacji „przedstawienia-sądy”, które wypływają 
z powyższych rozważań Twardowskiego, są następujące:

Struktura sądów i przedstawień jest symetryczna: „akt-przedmiot-treść”;
(2) Przedstawienia są koniecznym warunkiem (psychologiczną podstawą) 

powstania sądów, gdyż dostarczają ostatnim przedmiotów. 
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1 F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte, Bd. 1, Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1874, Buch 2, Capitel 1: § 5, Capitel 6: § 2.

1. Akt, treść i przedmiot przedstawienia
To, że zjawiska psychiczne odnoszą się do jakiegoś immanentnego 

przedmiotu, jest jednym z najlepiej znanych i przez nikogo nie 
kwestionowanych twierdzeń psychologii. Zachodzenie tego rodzaju 
odniesienia jest charakterystycznym znamieniem zjawisk psychicznych, 
które tym właśnie różni się od zjawisk fizycznych. Zjawiskom 
psychicznym przedstawiania sobie, sądzenia, pożądania i wzgardzania 
odpowiada stale coś, co jest przedstawione, osądzone, pożądane i 
wzgardzone – i bez tego owe zjawiska byłyby niczym (ein Unding). 
Tę przez scholastyków, a nawet wcześniej, bo przez Arystotelesa, 
wskazaną okoliczność w nowszych czasach z naciskiem na wielką 
jej wagę podkreślił Franz Brentano, który m.in. oparł klasyfikację 
zjawisk psychicznych na rodzajach odniesień, jakie zachodzą między 
przedstawianiem sobie a tym, co przedstawione, itd.1

Przyzwyczajono się, na zasadzie tego właściwego zjawiskom 
psychicznym odniesienia do „immanentnego obiektu”, odróżniać w 
każdym zjawisku psychicznym akt i treść i w ten sposób każde z nich 
jawi się w dwojakim aspekcie. Gdy się mówi o „przedstawieniach”, 
można przez to wyrażenie mieć na myśli bądź akty przedstawienia, 
czynność przedstawiania sobie, bądź też to, co przedstawione, treść 
przedstawienia. I dlatego przyjęło się wszędzie tam, gdzie tylko zaistnieć 
może najmniejsza nawet możliwość nieporozumienia, posługiwać się 
zamiast wyrazem „przedstawienie” jednym z tych dwóch wyrażeń: 
„akt przedstawienia” i „treść przedstawienia”.

Jeśli w ten sposób unika się pomieszania aktu psychicznego z 
jego treścią, to jednak pozostaje do przezwyciężenia jeszcze jedna 
dwuznaczność, na którą zwraca uwagę Alois Höfler. Po omówieniu 
właściwego zjawiskom psychicznym odniesienia do jakiejś treści pisze 
w dalszym ciągu: „1. To, co nazwaliśmy «treścią przedstawienia i 
sądu», zawiera się tak samo całkowicie w obrębie podmiotu, jak sam 
akt przedstawienia i sądu. 2. Słowa «przedmiot» i «obiekt» bywają 
używane w dwojakim sensie: z jednej strony na oznaczenie tego, 
co istnieje samoistnie, na co nasze przedstawianie sobie i sądzenie 
również skierowują, z drugiej strony na oznaczenie zachodzącego «w» 

nas bardziej lub mniej przybliżonego «obrazu» psychicznego tego 
czegoś realnego, który to quasi-obraz (trafniej: znak) jest identyczny 
z wymienioną pod 1. treścią. Dla odróżnienia od przyjętego jako 
niezależny od myślenia przedmiotu czy obiektu nazywa się treść 
przedstawiania sobie czy sądzenia (a tak samo czucia i chcenia) 
także «immanentnym lub intencjonalnym obiektem» tych zjawisk 
psychicznych”.2

Tak więc należy odróżnić przedmiot, na który nasze przedstawianie 
sobie „również się skierowuje”, od immanentnego obiektu lub treści 
przedstawienia. To odróżnienie nie zawsze jest przestrzegane, a m.in. 
przeoczył je także Christoph von Sigwart.3 Język – jak często, tak i 
tutaj – ułatwia pomieszanie rzeczy różnorakich, skoro pozwala, aby 
zarówno treść jak przedmiot były „przedstawione”. Pokaże się też, że 
wyrażenie „to, co przedstawione” jest w podobny sposób dwuznaczne, 
jak wyraz „przedstawienie”, Ten służy zarazem do oznaczania aktu i 
treści, jak tamto do oznaczania treści, obiektu immanentnego, i zarazem 
do oznaczania obiektu nieimmanentnego, przedmiotu przedstawienia.

Niniejsza rozprawa zajmować się będzie przeprowadzeniem w 
szczegółach rozgraniczenia między tym, co przedstawione, w jednym 
sensie, w którym znaczy ono treść, a tym, co przedstawione, w innym 
sensie, w którym służy do oznaczania przedmiotu, krótko mówiąc: 
między treścią przedstawienia a przedmiotem przedstawienia oraz 
rozpatrzeniem wzajemnego ich stosunk.∗

2. Akt, treść i przedmiot sądu
Nasuwa się przypuszczenie, że jeśli idzie o odróżnienie treści 

od przedmiotu, sądy wykażą pewne podobieństwo do przedstawień. 
Jeśliby się udało w zakresie sądzenia wykryć również różność między 
treścią i przedmiotem zjawiska, to mogłoby się to okazać przydatne do 
wyjaśnienia analogicznego stosunku w zakresie przedstawień.
2 A. Höfler, A. Meinong. Logik, Prag-Wien-Leipzig: F. Tempsky, 1890, § 6.
3 Por. F. Hillebrand. Die neuen Theorien der kategorischen Schlüsse: eine Logische 
Untersuchungen, Wien: Alfred Hölder – K. U. K. Hof. und Universitäts-Buchhändler, 
1891, § 23.
∗ Na przykład w przedstawieniu białego domu odróżniamy (1) psychiczny akt 
przedstawiania białego domu, (2) przedmiot, na który się ów akt kieruje intencjonalnie 
– tzn. rzeczywisty biały dom i (3) treść, tzn. „psychiczny obraz” białego domu. [Red.]
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Tym, co odróżnia przedstawienia od sądów i co je konstytuuje 
jako ostro rozgraniczone klasy zjawisk psychicznych, jest odrębny 
rodzaj odniesienia intencjonalnego do przedmiotu. Na czym to 
odniesienie polega, tego nie można opisać, można tylko uwyraźnić 
przez wskazanie na to, czego dostarcza doświadczenie wewnętrzne. 
A wtedy w całkowicie jasny sposób występuje różnica między 
sposobami, w jakie akt psychiczny może się odnosić do swego 
przedmiotu. Dla nikogo bowiem nie pozostaje ukryte, że każdocześnie 
inne zachodzi odniesienie w zależności od tego, czy ktoś sobie tylko 
coś przedstawia, czy też to uznaje, odrzuca. Między tymi dwoma 
rodzajami intencjonalnego odniesienia nie ma żadnych przejść, ani 
stopniowych, ani nieciągłych. Jest jawnie błędnym rozpoznaniem 
faktycznego stanu rzeczy, jeśli się wierzy, że istnieją między 
przedstawianiem sobie a sądzeniem jakieś formy przejściowe, które 
by stały między obydwoma pośrodku. […] 

Co się zaś tyczy przedmiotu sądu, to ten sam przedmiot, który 
w pewnym wypadku jest tylko przedstawiony, w innym może być 
też osądzony: uznany lub odrzucony w sądzie, To, że istotą sądu jest 
uznawanie lub odrzucanie, wykazał Brentano.4 To, co jest uznane 
lub odrzucone stanowi przedmiot sądu. Z tą czynnością psychiczną 
skierowaną na jakiś przedmiot splata się w swoisty sposób istnienie lub 
nieistnienie tego przedmiotu. Sądzi się bowiem o przedmiocie, ale gdy 
się go uznaje, okazuje się, że uzna się równocześnie jego istnienie; jeśli 
się go neguje, okazuje się, że zaprzecza się równocześnie jego istnieniu. 
Kto by mniemał, że w wypadku uznania lub odrzucenia przedmiotu 
uznaje się lub neguje połączenie cechy „istnienie” z tym przedmiotem, 
ten przeoczyłby, że przez uznanie połączenia uznane są implicite 
połączone części, natomiast przez zaprzeczenie jakiegoś połączenia nie 
zostają zanegowane poszczególne części. W stwierdzeniu istnienia A 
samo to A  zostaje równocześnie uznane, przez zaprzeczenie istnienia 
A  zaprzeczone zostaje również samo A , co nie mogłoby mieć miejsca, 
gdyby chodziło o powiązanie A  z cechą „istnienie”. А  przecież 
okazuje się, że przez uznanie A  uznane jest jego istnienie, zaś przez 
zaprzeczenie istnienia A  także A  jest zaprzeczone.
4 F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte, Bd. 1, Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1874, Buch 2, Capitel 7: § 4 i n.

Ta okoliczność wskazuje na funkcję aktu sądzenia stanowiącą 
analogon do tej funkcji aktu przedstawiania, przez którą obok przedmiotu 
także treść tego aktu jest „przedstawiona”. Tak jak przy przedstawianiu 
sobie przedmiotu, na który to przedstawienie we właściwym sensie się 
kieruje, występuje jeszcze coś innego, mianowicie treść przedstawienia, 
która także, choć w innym sensie niż przedmiot, jest „przedstawiona”, 
tak samo to, co jest stwierdzone lub zaprzeczone przez sąd, nie będąc 
równocześnie przedmiotem czynności sądzenia, jest treścią sądu.∗ 

Dlatego przez „treść sądu” należy rozumieć istnienie przedmiotu, 
o które w każdym sądzie chodzi. Bo kto wydaje sąd, twierdzi coś o 
istnieniu jakiegoś przedmiotu. Uznając go lub odrzucając, uznaje też 
lub odrzuca jego istnienie. Tym, co we właściwym sensie jest osądzone, 
jest sam przedmiot, a gdy on sam jest osądzony, pokazuje się, że, choć 
w innym sensie, osądzone jest też jego istnienie.∗∗

Analogia do stosunków, jakie zachodzą w dziedzinie przedstawiania 
sobie, jest całkowita. Tu, jak tam mamy akt psychiczny: tu sądzenia, 
tam przedstawiania sobie. To, jak tamto odnosi się do jakiegoś 
domniemanego jako niezależny od myślenia przedmiotu. Zarówno 
wtedy, gdy przedmiot jest przedstawiony, jak i wtedy, gdy jest osądzony, 
występuje obok psychicznego aktu i jego przedmiotu coś trzeciego, co 

∗ Na przykład w sądzie „Biały dom istnieje” odróżniamy (1) psychiczny akt sądzenia o 
białym domu, (2) przedmiot, na który się ów akt kieruje intencjonalnie – tzn. przedmiot 
przedstawienia białego domu, tzn. rzeczywisty biały dom, i (3) treść, tzn. istnienie 
białego domu. [Red.]
∗∗ Wydaje się, że uznanie za treść sądu istnienia było konsekwencją akceptacji i 
próby rozwinięcia przez K. Twardowskiego koncepcji F. Brentany o egzystencjalnej 
formie sądów („A є”) jako podstawowej, takiej do której da się sprowadzić wszystkie 
inne formy sądów. Jak jednak zaznacza prof. A. Brożek (zob. A. Brożek. Kazimierz 
Twardowski w Wiedniu, Warszawa 2010, s. 200-202) Twardowski już po ukazaniu się 
w druku „O treści i przedmiocie przedstawień” w prowadzonych w  Uniwersytecie 
Wiedeńskim w roku akademickim 1894-1895 wykładach z logiki podjął próby 
modyfikacji powyższej koncepcji Brentany w celu uniknięcia wynikających z niej 
trudności (dotyczących m. in. sądów dotyczących przedmiotów przeszłych i sądów 
dotyczących relacji), z których to trudności Twardowski zdawał sobie sprawę. W liście 
do A. Meinonga pisał w związku z tym: „Moja główna idea jest następująca. W każdym 
sądzie możemy wyróżnić: (1) akt (uznanie lub zaprzeczenie); (2) treść: istnienie, bycie, 
subzystencję (Das Existieren, Vorhandensein, Bestehen); (3) przedmiot («sądzony» stan 
rzeczy): «absolutne datum» bądź relacja, bądź jedno i drugie. Przykład: «Bóg istnieje». 
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równocześnie jest znakiem przedmiotu: jego psychiczny „obraz”, o ile 
ten przedmiot jest przedstawiony, i jego istnienie, o ile jest osądzony. 
Zarówno o psychicznym „obrazie” przedmiotu, jak i o jego istnieniu 
mówi się, że ten jest przedstawiony, a tamto osądzone: lecz właściwym 
obiektem prze stawiania sobie i sądzenia nie jest ani obraz psychiczny 
przedmiotu, ani jego istnienie, tylko sam przedmiot. Ale tak jak obraz 
psychiczny czy istnienie przedmiotu nie są z samym tym przedmiotem 
identyczne, tak też nie jest jednaki sens odpowiednich czasowników, 
gdy się zwie „przedstawionymi” treść i przedmiot przedstawienia, 
„osądzonymi” treść i przedmiot sądu.

Tłumaczenie z niemieckiego: Izydora Dąmbska

Przedmiot: Bóg; treść: istnienie; akt: uznanie (afirmacja). Albo «Dwa razy dwa równa 
się cztery». Przedmiot: równość między iloczynem dwa przez dwa i czwórką; treść: 
istnienie (subzystencja) tej równości; akt: uznanie. Wierzę, że uzyskam dzięki tej teorii 
dwie rzeczy: (1) uwolnienie wszystkich teorii sądu od niejasności odnoszącej się do 
pojęcia istnienia; (2) zjednoczenie koncepcji Brentany-Meinonga-Höflera z teorią 
Sigwarta, gdzie te trzy momenty (akt, przedmiot, treść) są jasno rozróżnione: akt = 
świadomość, treśc = obiektywna wartość, przedmiot = to, co – w ujęciu Sigwarta – 
jest ujęte w przedstawieniu” (cyt. za A. Brożek. Kazimierz Twardowski w Wiedniu, 
Warszawa 2010, s. 202). [Red.]

2. Kazimierz Twardowski
O IDIO- I ALLOGENETYCZNYCH TEORIACH SĄDU

[1907]

Streszczenie
W tekście Twardowski określa swoje stanowisko wobec rywalizacji 

allogenicznej i idiogenicznej teorii sądu. Pierwsza z tych teorii widzi w sądach 
niesamodzielne zjawiska psychiczne, dające się rozłożyć na elementy prostsze 
– przedstawienia. Druga teoria zaś widzi w sądach osobny rodzaj zjawisk 
psychicznych, niesprowadzalny do innych rodzajów.  

Teoria allogeniczna głosi m. in., że istota sądu polega na porównaniu 
zakresów przedstawień. Stąd konkluzja: do powstania sądu potrzebne są 
co najmniej dwa przedstawienia – tzw. podmiot i orzeczenie (w innym 
wypadku brak materiału do porównywania). Zwalczając tę argumentację 
teorii allogenicznej Twardowski zauważa, że podmiot i orzeczenie – to nie 
są kategorie psychologiczne, tylko gramatyczne – oznaczają one części 
językowych wyrazów sądów (tzw. powiedzeń). Przy bliższym jednak 
rozpatrzeniu gramatycznej struktury powiedzeń okazuje się, że:  

(1) Orzeczenie nie zawsze jest wyrazem przedstawienia: na przykład 
w zdaniu „Bóg istnieje” – orzeczenie „istnieje” wyraża nie przedstawienie 
będące drugim członem relacji, tylko akt i treść sądu;

(2) Podmiot może w ogóle nie występować w powiedzeniach: na przykład 
tzw. zdania bezpodmiotowe typu „Grzmi”.

W obu powyższych przykładach najwyraźniej mamy do czynienia 
z sądami, w których (1) występują nie dwa, a jedno przedstawienie, (2) to 
występowanie przedstawienia nie polega na byciu składnikiem sądu, tylko 
na dostarczeniu sądowi jego przedmiotu. To, że ten przedmiot często jest 
relacją, jest właśnie przyczyną powstania błędnego poglądu o konieczności 
występowania w sądzie jak minimum dwóch przedstawień.    

Najważniejsze wnioski o relacji „przedstawienia-sądy”, które wypływają 
z powyższych rozważań Twardowskiego, są następujące:

(1) Sąd jest zasadniczo różnym od przedstawień rodzajem zjawisk 
psychicznych, nie dającym się rozłożyć na przedstawienia jako swoje 
składniki; 

(2) Przedstawienia w ogóle nie są składnikami sądów, tylko warunkami 
(psychologicznymi podstawami) ich powstania;

(3) Do powstania sądu wystarczy jedno przedstawienie. 
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W ciągu ostatnich lat ukazał się szereg oryginalnie napisanych 
podręczników logiki w języku polskim: Aleksandra Pechnika, 
Franciszka Gabryla, Jana Nuckowskiego, Władysława Biegańskiego 
(dwa), Stanisława Brzozowskiego, Wincentego Lutosławskiego i 
referenta [Kazimierza Twardowskiego – red.]. Podręczniki te przyznają 
się niemal wszystkie do jednej z allogenetycznych teorii sądów, gdyż 
tylko podręcznik referenta stoi na gruncie idiogenetycznego poglądu 
na istotę sądu. Wspólna cecha teorii allogenetycznych polega na tym, 
iż sprowadzają każdy sąd do syntezy lub analizy, do jakiejś kombinacji 
lub jakiegoś ustosunkowania przedstawień (tj. wyobrażeń albo pojęć), 
uważając tę syntezę lub analizę, tę kombinację lub ustosunkowanie 
za istotny czynnik sądu. Wynikającą stąd dalszą cechą teorii 
allogenetycznych jest pogląd, jakoby w każdym sądzie wystąpić musiały 
co najmniej dwa przedstawienia, które bądź się łączy, syntetyzuje, 
kombinuje, bądź drogą analizy z pierwotnie jednego przedstawienia 
wydziela. Stąd też według allogenetystów do istotnych i niezbędnych 
składników każdego sądu należy podmiot i orzeczenie. Tak bowiem 
nazywają się owe dwa przedstawienia. Teorie idiogenetyczne różnią się 
od allogenetycznych tym, że (1) uważają przedstawienia nie za istotne 
składniki sądu, lecz za warunek sądu; (2) przyjmują, iż na to, by móc 
wydać sąd, niekoniecznie potrzeba dwóch przedstawień, gdyż często 
wystarcza jedno przedstawienie; (3) widzą w akcie sądzenia zjawisko 
psychiczne sui generis, a nie jakąś syntezę, kombinację lub analizę 
przedstawień.

Według proponowanej przez referenta formy teorii idiogenetycznych, 
należy w każdym sądzie odróżnić: akt, treść, przedmiot sądu. Aktem 
sądu jest stwierdzenie (uznanie) lub zaprzeczenie (odrzucenie). Treścią 
każdego sądu jest rzeczywistość (istnienie). Przedmiotem sądu jest to, 
czego rzeczywistość (istnienie) stwierdzamy (uznajemy) lub odrzucamy 
(zaprzeczamy). W sądzie „Bóg istnieje” przedmiotem jest Bóg; wydając 
ten sąd, uznajemy, stwierdzamy rzeczywistość, czyli istnienie Boga. W 
sądzie „dwa razy dwa jest cztery” uznajemy istnienie równości między 
iloczynem z dwa razy dwa a liczbą cztery; przedmiotem jest tutaj 
równość między owym iloczynem a tą liczbą, więc pewien stosunek. 
Fakt, że najczęściej przedmiotem sądu jest jakiś stosunek, dał m.in. 
powód do powstania teorii, według której każdy sąd składa się z dwóch 

przedstawień. Albowiem każdy stosunek wymaga co najmniej dwóch 
członów, między którymi zachodzi; przedstawiając sobie stosunek, 
musimy też mieć przedstawienia obu jego członów, a przedstawienia te 
odpowiadają w naszych powiedzeniach (tj. słownym wyrażeniu sądu) 
na ogół temu, co się nazywa podmiotem i orzeczeniem. Na ogół, lecz 
nie zawsze, gdyż funkcja orzeczenia bywa w powiedzeniach różna, 
jak o tym świadczy powiedzenie „Bóg istnieje”, w którym orzeczenie 
wyraża nie drugi człon stosunku (jak to ma miejsce w powiedzeniu 
„Dwa razy dwa jest cztery”), lecz treść sądu (istnieje) wraz z aktem, 
który ją stwierdza (tryb oznajmujący). Rozróżnienie podmiotu i 
orzeczenia dotyczy więc bądź przedmiotu sądu, bądź różnych sposobów 
wyrażania sądu w mowie, nie ma jednak nic do czynienia z istotą sądu, 
jak to wynika z faktu, iż istnieją sądy, w których niepodobna dopatrzyć 
się podmiotu, mianowicie tzw. sądy bezpodmiotowe lub nieosobowe,  
np. grzmi, łyska się, dnieje, walczono itp. 

Te sądy nieosobowe tworzą jakby experimentum crucis dla 
rozstrzygnięcia, którym teoriom należy przyznać pierwszeństwo, 
allogenetycznym czy idiogenetycznym. Wszystkie bowiem tego 
rodzaju teorie mają charakter hipotez, a mając do wyboru dwie 
hipotezy przyznajemy pierwszeństwo tej, która (1) obejmuje większą 
ilość wchodzących w grę faktów, (2) nie wymaga do wyjaśnienia 
tych faktów hipotez pomocniczych. Stosując te kryteria do danego 
zagadnienia stwierdzić trzeba, (1), że hipotezy allogenetyczne, 
uważając podmiot i orzeczenie za istotne składniki każdego sądu, nie 
obejmują sądów bezpodmiotowych i nieosobowych, (2), że chcąc je 
bez popełnienia niekonsekwencji wyjaśnić, hipotezy allogenetyczne 
muszą się uciekać do hipotez pomocniczych, przyjmujących istnienie 
przedmiotów „ukrytych”, „domyślnych”, „nieokreślonych”; bez 
względu na wartość merytoryczną tych hipotez pomocniczych trzeba 
zaznaczyć, że sama konieczność posiłkowania się nimi osłabia 
wartość hipotez głównych.

Hipotezy idiogenetyczne natomiast obejmują w sposób jednolity 
i jednakowo prosty, bez uciekania się do skonstruowanych ad hoc 
hipotez pomocniczych, wszelkiego rodzaju sądy, wyróżniając w 
każdym bez wyjątku sądzie akt, treść i przedmiot. Według poglądu 
idiogenetycznego, w sądzie „Grzmi” uznajemy rzeczywistość zjawiska 
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zwanego grzmotem, tak samo jak w sądzie „Bóg istnieje” uznajemy 
rzeczywistość Boga, a w sądzie „Dwa razy dwa jest cztery” uznajemy 
rzeczywistość, czyli istnienie lub zachodzenie równości między 
iloczynem z dwa razy dwa a liczbą cztery. Postępując tedy według 
zasad metodycznych obowiązujących w każdym badaniu naukowym 
i w ocenie wartości wszelkich w ogóle hipotez, należy przyznać 
teoriom idiogenetycznym pierwszeństwo przed allogenetycznymi.

3. Adam Stögbauer
O POZNAWALNOŚCI FUNKCJI PSYCHICZNYCH

[1909]

Streszczenie
Autor rozpatruje najogólniejsze formy aktów psychicznych (w tym aktów 

sądzenia) jako funkcje (psychiczne). Zaznacza przy tym, że sama funkcja nie 
może być własnym przedmiotem lub treścią. W jaki sposób w takim razie 
wytłumaczyć ten fakt, że o funkcji wydajemy sądy (na przykład w formie 
definicji)? W jaki sposób funkcja staje się przedmiotem sądów (a zatem też 
z konieczności przedmiotem przedstawień jako psychologicznej podstawy 
sądów), nie mogąc przy tym być ich treścią? 

Funkcji nie można sobie wyobrazić naocznie, ale można ją ująć w 
przedstawieniu nienaocznym (pojęciu). W każdej zaś definicji (sądzie 
definicyjnym) chodzi właśnie o określenie treści pojęcia. Pojęcie funkcji 
jednak należy do rodzaju tzw. pojęć pośrednich, czyli takich, które nie odnoszą 
się do swoich przedmiotów nie bezpośrednio przez treść tych przedmiotów, 
lecz pośrednio – przez określenie stosunku tego przedmiotu do innych 
przedmiotów, na przykład nie znamy osoby, która jest ojcem osoby X, którą 
znamy. Tworząc pojęcie „Ojciec X-a” czynimy zatem ojca X-a przedmiotem 
swojego przedstawienia, ale w treści tego pojęcia mamy tylko treść X-a i 
pewnego stosunku (synostwa) które zachodzi między treścią X-a a jakąś drugą 
treścią nam niewiadomą. Podobnie też pojęcie funkcji wskazuje na funkcję 
jako swój przedmiot tylko pośrednio za pomocą podania w treści pewnego 
stosunku między treścią jakiegoś znanego przedmiotu, a treścią (nieznaną) 
funkcji. Fakt, że psychologiczną podstawą sądu o funkcji jest właśnie takie 
pośrednie jej pojęcie, wyjaśnia, dlaczego funkcja może być przedmiotem sądu, 
nie będąc przy tym jego treścią. 

Wniosek o relacji „przedstawienia-sądy”, który wypływa z powyższych 
rozważań Stögbauera, jest następujący: dzięki udziałowi pośrednich 
przedstawień nienaocznych (pojęć), przedmiotami sądów mogą stać się 
przedmioty, które nie posiadają własnej określonej treści. 

Funkcja nie może być treścią innej funkcji i nie da się [jej – red.] 
uchwycić bezpośrednio. W takim razie słusznie można by się zapytać, 
jakim prawem w ogóle o takiej niepoznawalnej funkcji mówimy. Wszak 
sami powiedzieliśmy, że to, co nam nie jest dane, jako treść, nie jest nam, 
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psychologicznie, w ogóle dane. Tymczasem wydaliśmy już o funkcji 
rozmaite sądy, odróżniliśmy ją nawet od treści, a przecież sądy te byłyby 
niemożliwe, gdybyśmy sobie byli tej funkcji jakoś nie przedstawiali. 
Wszak – jeżeli nawet nie możemy wyobrażać funkcji, to – możemy 
sobie tworzyć jej pojęcia; przecież posiadamy już nawet różne pojęcia 
funkcji, np. nawet funkcji pojmowania itd. W dodatku o wszystkim 
możemy sobie utworzyć jakieś pojęcie. Dlaczegóż nie o funkcji?! A 
więc funkcje przecież mogą być treściami, chociażby tylko treściami 
pojęć. Zarzut ten jest bez wątpienia bardzo poważny. Przyjrzyjmy 
się przeto bliżej owym pojęciom, których rzekomą treścią mają być 
funkcje. Przede wszystkim zwróci tu naszą uwagę ta okoliczność, że 
żadna z tych definicji nie zajmuje się wprost swoją funkcją, lecz albo 
ucieka się do innych funkcji, wcale nie lepiej znanych, albo do treści. 
I oto dowiadujemy się np., że wyobrażenie jest zespołem wrażeń1, a 
na pytanie, czym jest wrażenie: że wrażenie jest wyobrażeniem treści 
fizycznych, możliwie niezłożonych. 

Pojęcia zaś są przedstawieniami o treści jednoznacznie określonej,2 
sprowadza się je też do kompleksu wyobrażeń.3 Sąd jest przekonaniem 
albo łączeniem przedstawień.4 Czym jest przekonanie? Aha! faktem 
pierwotnym, o którym nic więcej nie można powiedzieć. Analizę 
psychiczną określa Alexius Meinong jako ograniczenie zakresu 
sądzenia przez czynne podwyższenie wagi przedstawień.11 Czym jest 
ograniczenie zakresu, sądzenie? Mniej treści, o których można wydawać 
sądy. A o podwyższonej wadze przedstawień dowiadujemy się ze 
zwiększonej wyrazistości ich treści. Tą ostatnią definicją zajmiemy się 
jeszcze bliżej. Tu zaś chciejmy zwrócić uwagę na ten znamienny fakt, 
1 Por. K. Twardowski. Wyobrażenia i pojęcia, Lwów: Drukarnia Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, 1898, s. 23 i 36. A. Höfler. Psychologie, Wien-Prag: Verlag von 
F. Tempsky, 1897, s. 151.
2 Höfler, A. Meinong. Logik, Prag-Wien-Leipzig: F. Tempsky, 1890; 
F. Hillebrand. Die neuen Theorien der kategorischen Schlüsse: eine Logische 
Untersuchungen, Wien: Alfred Hölder – K. U. K. Hof. und Universitäts-Buchhändler, 
1891, s. 19.
3 K. Twardowski. Wyobrażenia i pojęcia, Lwów: Drukarnia Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich, 1898, s. 75 (§ 11).
4 A. Meinong. Beiträge zur Theorie der psychischen Analyse, „Zeitschrift für 
Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane”, VI, 1894, s. 417.

że wszystkie te definicje i w ogóle wszystkie w psychologii,5 ostatecznie 
sprowadzają się zawsze do opisywania treści i do wyprowadzania stąd 
wniosków o funkcji; – a następnie, gdy już w ten sposób określono 
pewne funkcje, to uważa się je za wielkości już znane i operuje się 
nimi w określeniu funkcji wyższego rzędu za pomocą tamtych funkcji 
już określonych i stosunków do nich i między nimi. Oczywiście nie 
czynimy z tego psychologii zarzutu; przeciwnie: widzimy w tym 
zasadniczą, organiczną i naturalną trudność, jakie wykazuje każda 
nauka, a bez jakich rozwiązywanie zagadnień byłoby zabawką, już 
zresztą prawdopodobnie dawno dokonaną; – a następnie widzimy w 
tym postępowaniu psychologii jedyną racjonalną drogę, prowadzącą do 
celu. Nie sądzimy tylko, jakoby jej jasne i stanowcze wytyczenie było 
zbyteczne i nieużyteczne. Gdyż idzie o to, by z niej nie zboczyć: bądź to 
odsuwając się od niej przez nie psychologiczne badania nad przedmiotem, 
zamiast nad treścią, albo przez zbyt jednostronne badanie treści z 
pominięciem wniosków, jakie stąd wynikają dla funkcji; bądź to przez 
zbyt pełne zaufania, konstrukcyjne, a nie empiryczne rozwodzenie się 
bezpośrednio nad funkcjami, z niedostatecznym uwzględnieniem treści.

Streszczając się, możemy więc powiedzieć, że wszelkie określanie 
funkcji jest poniekąd wnioskowaniem na podstawie treści, i to 
wnioskowaniem hipotetycznym, co zresztą odpowiada charakterowi 
wszelkich teorii psychologicznych i w ogóle naukowych. Idzie teraz o 
określenie zasad tego wnioskowania. Na podstawie dotychczasowych 
wywodów wiemy, że funkcja nie daje się ani zmysłowo, ani też – w 
następstwie – w ogóle wyobrazić. Przyłącza się do tego i ta okoliczność, 
że chcąc uchwycić funkcję samą, musi się abstrahować od jej treści, 
tzn. od tego, z czym in concreto stanowi ona psychiczną nierozerwalną 
całość: a to burzy konkretność, a zarazem i wyobrażalność funkcji. 
Rozważając zaś funkcję ogólną, rozważamy ją – jak wiemy – jako cechę 
wspólną wszystkim ludziom, a więc przedstawiamy ją sobie w pojęciu. 
Jakież to za tym będzie przedstawienie? Będzie to przedstawienie tzw. 
pośrednie (indirekte Vorstellung6): charakteryzuje je to, że nie podaje 
ono nigdy swojego przedmiotu bezpośrednio w treści, lecz wskazuje 
5 Jeszcze gorzej stoi sprawa z funkcjami wzruszeń i woli.
6 Por. K. Twardowski. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine 
psychologische Untersuchung, Wien: Alfred Hölder, 1894, § 14.
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nań pośrednio za pomocą jego określonego stosunku do innego 
przedmiotu, bezpośrednio w treści danego. Np. (nieznany mi) ojciec 
mojego znajomego X-a. Tutaj przedmiotem pojęcia jest niewątpliwie 
ojciec pana X. Ale nie jest on dany w treści tego pojęcia: w treści 
przedstawiamy tylko człon znany (p. X) oraz określony jego stosunek 
do ojca (synostwo, wzgl. ojcostwo), a ani p. X, ani stosunek ten nie 
jest ojcem p. X. Podobnie ma się rzecz z funkcjami psychicznymi: 
ich pojęcia wskazują tylko za pomocą pewnego stosunku na swój 
przedmiot (tj. na funkcję), ale w stosunku tym jest nam dany w treści 
pojęcia tylko jeden człon, mianowicie treść funkcji, drugi zaś, tj. 
funkcja sama, jest określona tylko tym członem i stosunkiem, przy 
czym podkład wyobrażeniowy, towarzyszący każdemu pojęciu, 
zawiera tu jedynie wyobrażenie treści funkcji. Treść pojęcia funkcji 
nie podaje nigdy istotnych, – że tak powiemy – wewnętrznych cech 
funkcji, wskazuje ona wprawdzie na funkcję, jako na przedmiot 
pojęcia, ale za pomocą tylko stosunku treści do funkcji, który nam nie 
pozwala wejrzeć w istotę, we wnętrze tego przedmiotu, tak jak powyżej 
ojca pana X także nie poznaliśmy istotnie. Gdyż w treści pojęcia nie 
zawiera się nic z samej istoty funkcji: nie jest funkcją ani treść funkcji 
(o czym wiemy), dana w treści pojęcia, ani też jej stosunek do funkcji 
nie jest funkcją samą: to tylko związane z nią elementy, które na nią 
pośrednio wskazują. Widzimy stąd, że funkcje mogą być wprawdzie 
przedmiotami pojęć, ale nigdy ich treściami. I w ten sposób tłumaczy 
się, że i jak możemy wydawać sądy o funkcjach i badać je nawet, a za 
tym także przedstawiać je sobie, choć zarazem – jak twierdziliśmy – 
żadna funkcja nie może się stać treścią innej, chociażby nawet tą inną 
było pojmowanie. 

4. Stanisław Kaczorowski
O SĄDACH ZŁOŻONYCH

[1920]
Streszczenie

Autor podchodzi do definicji i klasyfikacji sądów złożonych od strony 
relacji przedmiotu do swoich części. Definiuję najpierw przedmioty proste i 
złożone: 

 Df. 1: „Przedmioty proste – to są przedmioty, które mają najmniejszą 
[możliwą – red.] ilość części”;

 Df. 2: „Przedmioty złożone – to są przedmioty, które mają ilość części 
choć o jedność większą niż od najmniejszej ilości części, którą może posiadać 
przedmiot”.

Stąd wyprowadza Kaczorowski następującą definicję sądów złożonych:  
Df. 3: „Złożonymi sądami są sądy, które zawierają jako swe części 

przedmioty, należące do pewnej kategorii przedmiotów cν, w ilości większej 
niż możliwie najmniejszej ilości n, w jakiej wchodzą te przedmioty cν w 
skład sądów jako ich części”.

Odpowiadając na pytanie „Do jakiej kategorii należą części sądów 
złożonych (cν)?” Kaczorowski  sugeruje trzy możliwe odpowiedzi:

(1) Częściami sądów złożonych są przedstawienia;
(2) Częściami sądów złożonych są sądy; 
(3) Częściami sądów złożonych są przedstawienia i sądy.
Są więc trzy rodzaje sądów złożonych: 
(1) Sądy złożone, częściami których są przedstawienia;
(2) Sądy złożone, częściami których są sądy;
(3) Sądy złożone, częściami których są przedstawienia i sądy.

Umówmy się – jeśli przedmiot Ρ ma m części, jest zbiorem m 
elementów – nazywać symbol, wyrażający ile razy część mieści się w 
przedmiocie Ρ, tj. iloraz =  = m, ilością części wchodzących w skład 
przedmiotu P (m =  ) .

Nie wszystkie przedmioty mają równą ilość części: jedne z nich 
posiadają więcej, inne znowu mniej części. Dla różnych przedmiotów 
jest różną ilość części m i przybiera rozmaite wartości zależnie 
od wartości nadanej P, zależnie od gatunków przedmiotów, które 
podstawimy na miejsce przedmiotu P w równaniu m = . Załóżmy, że 
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przedmioty Pβ mają β – części, to dla nich m = β. Jeśli zaś przedmioty 
Pγ posiadają γ – części, to podstawiwszy je w miejsce m = , otrzymamy 
m = γ. Zależy więc m od gatunków przedmiotów, od Px, jest – jakbyśmy 
się wyrazili w języku matematyki – ich funkcją m =  = f = (Px, c), gdzie 
c oznacza części i jest stałą, niezmienną, gdy Px się zmienia. 

Zatrzymajmy się na chwilę przy przedmiotach Pβ i Pγ i załóżmy, 
że γ > β, tzn., że ilość części mieszczących się w przedmiotach Pγ 
jest większa od ilości części, wchodzących w skład przedmiotów Pβ, 
wtedy nazwiemy przedmioty Pβ bardziej prostymi niźli przedmioty 
Pγ, prostymi w porównaniu z przedmiotami Pγ. Odróżnienie to jest 
względne, ponieważ także przedmioty Pβ mogą być znowu złożonymi 
przedmiotami; wszak przecież zdarzyć się może, że istnieją jakieś inne 
przedmioty np. Pα, dla których m = α, przy czym α < β. 

Względne to odróżnienie prostych i złożonych przedmiotów 
przeistacza się w bezwzględne, absolutne, jeżeli przez przedmioty 
[proste] rozumiemy takie przedmioty, które mają najmniejszą ilość 
części, tj. przedmioty, dla których funkcja f (Px, c) osiąga swe minimum, 
najmniejszą wartość m = Min. f (Px, c); przez bezwzględnie zaś złożone 
takie przedmioty, które mają ilość części choć o jedność większą od 
najmniejszej ilości części.

Minimalną wartością, którą dla przedmiotów osiąga m, jest 1. 
Stąd będziemy nazywać bezwzględnie prostym przedmiotami takie 
przedmioty, dla których funkcja m = f (Px, c) osiąga swą minimalną 
wartość 1, a więc przedmioty, nie mające części (w potocznym 
znaczeniu) gdy natomiast przez bezwzględnie złożone przedmioty 
będziemy rozumieć takie przedmioty, które mają ilość części m choć o 
jedność większą od najmniejszej wartości 1, tj. przedmioty, dla których 
m ≥ 2, a więc przedmioty mające przynajmniej dwie części. 

Dla żadnego przedmiotu nie jest spełniona nierówność m ≤ 1 (a 
właściwie m = 0). Co bowiem jest przedmiotem, czymś a nie niczym, 
nie może nie mieścić w sobie bodaj siebie samego (m = 1)1, jeśli już 

1 Odróżniam dwa znaczenia wyrazów: mieścić się i, z nim równoznacznych, zawierać 
się, wchodzić w skład itp., a także „część”, obszerniejsze i ciaśniejsze (będące zarazem 
tym znaczeniem, jakie im nadaje życie potoczne). Dla m = 1 bowiem mamy skrajny 
wypadek stosunku całości do części, który nie jest już właściwie stosunkiem całości 
do części lecz raczej stosunkiem całości do siebie samej, tożsamością, podobnie jak 

nie zawiera w sobie innych przedmiotów jako nowych części (m ≥ 2). 
Z tego punktu widzenia można określić przedmioty za pomocą cechy: 
m ≥1 lub m ≠ 0, „nic” zaś przez nierówność m < 1 lub m = 0. Takie 
przedmioty, należące do jednej i tej samej kategorii przedmiotów mogą 
posiadać różną ilość części. Zakładamy, że przedmioty A czynią zadość 
temu warunkowi, to – jak wyżej – m =  =  f (Ax, e). Przypuśćmy dalej, 
iż dla przedmiotów Aβ m = β, a dla przedmiotów Aγ m = γ i że γ > 
β, wówczas przedmioty Aβ nazywać będziemy względnie prostymi 
przedmiotami A, a mianowicie w porównaniu z przedmiotami Aγ. Nic 
jednak nie stoi na przeszkodzie, by te same przedmioty Aβ nazwać 
w porównaniu z mającymi α – części przedmiotami Aα, złożonymi 
przedmiotami A, jeśli założymy, że α < β. 

Względne to rozróżnienie prostych i złożonych przedmiotów A, 
staje się, podobnie jak powyższe, bezwzględnym pod warunkiem, że 
prostymi przedmiotami A nazywać będziemy takie przedmioty A, które 
mają najmniejszą ilość części ze wszystkich przedmiotów A, tj. takie 
przedmioty A, dla których funkcja m = f (Ax, c) osiąga swą najmniejszą 
wartość n = Min. f (Ax, c), gdy natomiast wtedy będziemy musieli 
zaliczyć do bezwzględnie złożonych przedmiotów A takie przedmioty 
A, które mają ilość części m większą od najmniejszej ilości części, 
posiadanej przez przedmioty A, a więc takie przedmioty A, dla których 
m = k, przy czym k > n, n  = Min. f (Ax, c).

Załóżmy, że funkcja m = f (Ax, c) osiąga swe minimum dla 
Ax = An = Min. f (Ax, c). Wszystkie ten warunek spełniające przedmioty An 
będziemy nazywać bezwzględnie prostymi przedmiotami A. Wszystkie 
zaś przedmioty Ak, jeśli k > Min. f (Ax, c), będą podpadać pod pojęcie 
bezwzględnie złożonych przedmiotów A. Stąd wszystkie przedmioty, 
dla których m = β < n nie należą do kategorii przedmiotów A i 

skrajny wypadek stosunku podobieństwa, zupełne podobieństwo, nie jest już właściwie 
podobieństwem, lecz tożsamością. W życiu też potocznym w tym skrajnym wypadku 
stosunki całości do części nie mówimy już o mieszczeniu ani o częściach. Życie 
potoczne używa więc wyrazów „mieścić się” itp. i „część” w znaczeniu ciaśniejszym 
ograniczając [je]. W matematyce jednak nadajemy bardzo często im obszerniejsze 
znaczenie, gdyż mówimy nie tylko np. „2 w 4 mieści się”, lecz także np. „Dwa w 
dwóch mieści się raz”. W tym też obszerniejszym od potocznego obejmującym także 
skrajny wypadek stosunku całości do części (m = 1) znaczeniu używać będziemy w 
dalszych naszych rozważaniach, tych wyrazów. 
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otrzymujemy w ten sposób dolną granicę zakresu pojęcia przedmiotów 
A, gdy natomiast są przedmiotami A wszystkie przedmioty, dla których 
m = s, przy czym s ≠ n. 

Zastanówmy się jeszcze chwilę nad stałą c w funkcji m = f 
(Ax, c), oznaczającą części, aby zdać sobie sprawę z tego, iż części 
przedmiotów są także przedmiotem i mogą należeć do rozmaitych 
kategorii przedmiotów. Każdy bowiem przedmiot jest rzeczywistą 
lub przynajmniej możliwą częścią jakiegoś złożonego przedmiotu 
tzn. istnieją pewne rzeczywiste, lub tylko możliwe całości, w których 
skład on wchodzi, chociaż możemy się mylić, uważając go za część 
jakiejś określonej całości. Dlatego też stała c w f (Ax, c) może oznaczać 
rozmaite gatunki przedmiotów, chociaż podczas zmiany Ax w każdym 
poszczególnym wypadku badania funkcji m wartość tej stałej nie ulega 
zmianie: c oznacza jeden i ten sam gatunek przedmiotów, uważamy 
za części przedmiotów A. Zaznaczymy za pomocą wskaźnika ν tę 
własność stałej c, że może oznaczać rozmaite gatunki przedmiotów, a 
więc m = f (Ax, cν). 

Stąd możemy w ten sposób wyrazić naszą definicję złożonych 
przedmiotów A: złożonymi przedmiotami A są takie przedmioty A, 
które zawierają jako swe części przedmioty cν w ilości m = k, gdzie 
k > n, n = Min. f (Ax, cν). Po tych uwagach wstępnych możemy już – 
zamiast mówić ogólnie o przedmiotach A – zastosować teraz ostatnią 
definicję do szczególnego wypadku, o który nam obecnie idzie 
tj. do sądów. Należy tylko za przedmioty A podstawić sądy, które 
symbolicznie oznaczać będziemy literą s i pojmować s jako zmienną 
w obrębie wszystkich przedmiotów, należących do zakresu pojęcia 
„sąd”, które są szczególnymi wartościami s.

W ten sposób następującą definicję sądów złożonych: złożonymi 
przedmiotami s są takie przedmioty s, które zawierają jak swe części 
przedmioty cν w ilości m = k, gdzie k > n, n = Min. f (s, cν) czyli słownie: 
złożonymi sądami są sądy, które zawierają jako swe części przedmioty, 
należące do pewnej kategorii przedmiotów cν, w ilości większej niż 
możliwie najmniejszej ilości n, w jakiej wchodzą te przedmioty cν w 
skład sądów jako ich części.

Ponieważ pojęcie to sądów złożonych nie jest jeszcze jasne, przeto 
nie może nas w zupełności zadowolić. Należy więc bliżej określić: 1) 

rodzaj przedmiotów, wchodzących w skład sądów złożonych, a więc 
owo cν i 2) najmniejszą ilość, w jakiej przedmioty tej kategorii mieszczą 
się w sądach, a więc n. Właściwie jednak zadanie nasze jest prostsze, 
albowiem wiemy, że w naszym wypadku n = Min. f (s, cν) i n będzie już 
zupełnie określone, jeśli nadamy nieznanemu cν odpowiednią wartość. 
Do jasnego i dokładnego pojęcia sądów złożonych trzeba wobec tego 
tylko wyszukania wartości owego nieznane jeszcze cν, czyli innymi 
słowy, stajemy przed zagadnieniem: do jakiej kategorii należą części 
sądów złożonych?

Zanim jednak przystąpimy do samodzielnego roztrząsania i 
rozwiązywania wyżej postawionego pytania, zaznajomimy się wprzód 
z trzema odpowiedziami, które dają na nie współcześni logicy.

Wśród jednej grupy logików panuje przekonanie, że częściami 
sądów złożonych są przedstawienia (cν = p), zdaniem drugiej grupy 
logików są nimi sądy (cν = s). Nie brak też logików, którzy w myśl 
nie tylko pożytecznej w metodycznych badaniach naukowych, ile w 
życiu codziennym zasady złotej drogi pośredniej przyznają słuszność 
zarówno pierwszym, jak drugim; są bowiem przekonani, że częściami 
sądów złożonych są „przedstawienia lub sądy”2 (cν = p + s).

Jeśli teraz podstawimy we wyżej podanym najogólniejszym 
pojęciu sądów złożonych w miejsce cν przedstawienia (p), otrzymujemy 
już mniej ogólne pojęcie sądów złożonych tj. pojęcie przedmiotów s, 
które zawierają przedmioty p jako swe części m = k, przy czym c > n, 
n = Min. f (s, p). Dzięki znowu podstawieniu w nim za cν sądów s, 
dochodzimy do drugiego mniej ogólnego pojęcia sądów złożonych, 
mianowicie do pojęcia przedmiotów s, które zawierają przedmioty s 
jako swe części w ilości m = k, gdzie k > n, n = Min. f (s, s).

Idzie teraz o określenie wartości n. Otóż logicy, uważający 
przedstawienia za części sądów złożonych przyjmują za najmniejszą 
ilość przedstawień „wchodzących w skład” sądów, (a więc za ilość 
przedstawień, zawartych w prostych sądach) liczbę 2, n = Min. f (s, p) 
= 2, gdy natomiast logicy, którzy podstawiają 1 za cν, przyjmują na 

2 Nazywam w ten sposób klasę przedmiotów, w skład której wchodzą zarówno 
przedstawienia, jak też sądy. Jest więc klasa Fa – mówiąc językiem logiki algebraicznej 
– sumą logiczną przedstawień i sądów: p + s.
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najmniejszą ilość sądów, wchodzących w skład sądów, (a więc na ilość 
sądów, mieszczących się w prostych sądach) wartość n = Min. f (s, s) = 1.

Uwzględniając te wartości n, otrzymujemy z pierwszego mniej 
ogólnego pojęcia sądów złożonych pojęcie sądów, które zawierają 
więcej niż dwa przedstawienia. Wszystkie bądź identyczne,3 bądź 
równoważne,4 bądź bardziej szczegółowe od niego, utworzone przez jego 
uszczegółowienie pojęcia sądów złożonych, będę zaliczać do pierwszej 
grupy, gdy natomiast je samo będę nazywać ogólnym pojęciem sądów 
złożonych pierwszej grupy. Drugie zaś, mniej ogólne pojęcie sądów 
złożonych staje się po podstawieniu za n wartości 1 pojęciem sądów, 
które zawierają kilka sądów. Podobnie jak wyżej – będę zaliczać z tym 
ostatnim pojęciem bądź identyczne, bądź równoważne, bądź z niego 
utworzone przez jego uszczegółowienie pojęcie sądów złożonych do 
drugiej grupy. Samo zaś to pojęcie będę nazywał ogólnym pojęciem 
sądów złożonych drugiej grupy.

Ogólne pojęcie sądów złożonych trzeciej grupy otrzymujemy z 
najogólniejszego pojęcia sądów złożonych przez podstawienie w nim 
za cν „przedstawień lub sądów”. Jest więc nim pojęcie przedmiotów 
s, które zawierają jako swe części przedmioty c + s w ilości m – k, 
gdzie k > n, n = Min. f (s, p + s).  Jeśli uszczegółowimy pojęcie 
przedmiotów p + s do pojęcia przedmiotów p, inaczej jeśli założymy, 
że s = 0, osiągniemy z niego jedno jego pojęcie gatunkowe, tj. pojęcie 
przedmiotów s, które zawierają jako swe części przedmioty o wartości 
m = k, gdzie k > n, n = Min. f (s, p), a więc ogólne pojęcie sądów 
złożonych pierwszej grupy. Jeśli zaś założymy p = 0, uszczegółowimy 
p = s do s i otrzymujemy z ogólnego pojęcia sądów złożonych 
trzeciej grupy drugie jego pojęcie gatunkowe, a mianowicie pojęcie 
przedmiotów s, które zawierają, jako swe części przedmioty s w ilości 
m = k, przy czym k > n, n = Min. f (s, s) to jest ogólne pojęcie sądów 
złożonych drugiej grupy. Okazuje się zatem, że ogólne pojęcie sądów 
złożonych trzeciej grupy nie jest współrzędne ogólnym pojęciom sądów 
złożonych pierwszych dwóch grup w stosunku do najogólniejszego 

3  Identycznymi nazywamy pojęcia, które mają tę samą treść.
4 Równoważnymi nazywamy pojęcia, jeśli z treści jednego wynika treść drugiego i na 
odwrót.

pojęcia sądów złożonych pierwszych dwóch grup w stosunku do 
najogólniejszego pojęcia sądów złożonych, nie dochodzimy też od tego 
ostatniego pojęcia do pierwszego przez podstawienie w nim w miejsce 
cν pojęcia współrzędnego pojęciom przedstawień i sądów, przez które 
zastępując cν w najogólniejszym pojęciu sądów złożonych dostaliśmy 
ogólne pojęcia sądów złożonych pierwszej i drugiej grupy, lecz jest ono 
w stosunku do nich pojęciem rodzajowym, tak jak „przedstawienia lub 
sądy” w stosunku do przedstawień i sądów.

Stąd w następujących słowach można wyrazić ogólne pojęcie sądów 
złożonych trzeciej grupy, jako pojęcie sądów, które zawierają więcej niż 
dwa lub kilka sądów. Będę, więc zabierał do trzeciej grupy wszystkie 
takie pojęcia sądów złożonych, których jedno pojęcie gatunkowe jest 
bądź identyczne, bądź utworzone przez uszczegółowienie ogólnego 
pojęcia sądów złożonych pierwszej grupy, gdy natomiast drugie pojęcie 
gatunkowe należy do drugiej grupy.

Do pierwszej grupy zaliczam pojęcia sądów złożonych Johna 
Venna, Wilhelma Wundta (jedno) i Alexandra Baina (jedno); do drugiej 
największej grupy należą pojęcia sądów złożonych ks. Franciszka 
Gabryla, Wincentego Lutosławskiego, Friedricha Ueberwega, Benna 
Erdmanna, Franza Brentany, Franza Hillebranda i Antoniego Marty’ego. 
Pojęcia zaś sądów złożonych Henryka Struvego i Władysława 
Biegańskiego omawiam w trzeciej grupie pojęć złożonych sądów. 
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5. Zygmunt Skórski
POGLĄD WILHELMA WUNDTA NA ISTOTĘ SĄDÓW

[1904]

Streszczenie
Autor wykazuje, że pogląd Wundta na istotę sądów zawiera w sobie 

logiczną sprzeczność. Sprzeczność ta polega na tym, że z jednej strony Wundt 
definiuje sąd analitycznie: jako wydobycie co najmniej dwóch pojęć z jednego 
pierwotnego (tzw. ogółowego) przedstawienia. Z drugiej zaś strony w swoich 
rozumowaniach posługuje się też syntetycznym ujęciem sądu – jako połączenia 
co najmniej dwóch pojęć.  

Zanim przystąpimy do właściwej definicji sądu, z jaką spotykamy 
się w „Logice” Wilhelma Wundta,∗ nie od rzeczy będzie zaznajomić się 
z pojęciami wstępnymi, którymi ta definicja jest poprzedzona, a które 
mogą się przyczynić do jej zrozumienia i dalszego rozbioru. 

I tak, myśleniem nazywa Wundt takie przedstawienie (Vorstellen), 
które ma logiczną wartość; myślą zaś jest wedle niego każdy związek 
przedstawień posiadający samoistne logiczne znaczenie. Najprostsza 
forma myśli jest wtedy dana, gdy ogółowe przedstawienie rozkłada się 
tylko na dwie ze sobą połączone części. 

Ogółowe przedstawienie jest to, zdaniem Wundta, wypływ 
aperceptywnej syntezy polegającej na stopieniach i asocjacjach, całość, 
której części składowe pochodzą ogółem z dawniejszych spostrzeżeń 
zmysłowych i ich asocjacji. A więc np. na ogółowe przedstawienie 
domu składa się wiele spostrzeżeń zmysłowych, które łącząc się ze 
sobą wytwarzają z czasem całość.

[…]
Wundt  oświadcza, że sąd nie łączy ze sobą pojęć, które oddzielnie 

powstały, ale wydziela pojęcia z jednolitego przedstawienia. Rozłożenie 
jednego jedynego ogółowego przedstawienia będzie zawsze punktem 
wyjścia sądzenia. Sąd więc definiuje Wundt jako rozdzielenie 
∗ Tu i dalej w tekście Z. Skórski odnosi się do następującej publikacji: W. Wundt, 
Logik. Eine Untersuchung der Principien der Erkenntniss und der Methoden 
Wissenschaftlicher Forschung, Stuttgart: Enke, 1880. [Red.]

ogółowego przedstawienia na jego części składowe. Definiując 
sąd, identyfikuje Wundt ogółowe przedstawienie z myślą, a części 
składowe tego przedstawienia nazywa pojęciami, albo pojęciowymi 
przedstawieniami. 

Przez przedstawienia pojęciowe rozumie Wundt przedstawienia, 
które do innych przedstawień należących do danej całości pozostają 
w jednym ze stosunków dających się uzyskać przez zastosowanie 
ogólnych funkcji odnoszenia i porównywania do treści przedstawień. 
Pojęcie zaś jest wypływem sądu. Sąd znajduje w mowie swój wyraz w 
zdaniu składającym się z podmiotu i orzeczenia. 

W dalszym ciągu upatruje Wundt pierwotną formę myślenia w 
tym, że pojęcie rzeczywistego przedmiotu, które ma czasem dodaną 
jako atrybut pewną własność, występuje jako podmiot, podczas gdy 
orzeczenie przedstawia odbywanie się czynności albo stan przejściowy. 
Dlatego rozszerza Wundt swą definicję, upatrując istotę sądu w ogóle w 
rozłożeniu myśli na jej składniki pojęciowe. 

[…]
Z dalszych wywodów samego Wundta, można wywnioskować, 

ze, chociaż się stanowczo zastrzega przeciw temu, chociaż występuje 
przeciw tym, którzy widzą w sądzie połączenie pojęć, przecież sam 
uznaje sąd za połączenie, a nawet wprost połączeniem nazywa […] 
Poprzemy to, ile możności, własnymi słowami Wundta. 

Słyszeliśmy […], że najprostsza forma myśli powstaje, gdy ogółowe 
przedstawienie rozkłada się na dwie ze sobą połączone części. Wiemy 
już z poprzedniego paragrafu, że takie właśnie rozłożenie jest sądem, 
że te części ogółowego przedstawienia tworzą podmiot i orzeczenie 
sądu. Jeżeli więc te części są ze sobą połączone, to rzecz jasna, że 
sam sąd jest także połączeniem. Ba, nawet zaraz niżej czytamy, że 
prosty sąd oznacza aperceptywne połączenie po sobie następujących 
przedstawień. W tym wypadku nie może nic innego znaczyć, jak, że 
sąd wprost jest połączeniem przedstawień. Z określenia złożonego 
przebiegu myśli da się to samo wysnuć. Poszczególne przedstawienia, 
powstałe z rozkładu ogółowego, nie łączą się w sposób równomierny, 
ale te połączenia przychodzą do skutku w ten sposób, że najpierw – 
jak przy prostej myśli – ogółowe przedstawienie rozkłada się na dwa 
przedstawienia itd. Wiemy z powyższego, że prosta myśl jest po 
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prostu prostym sądem czyli połączeniem tylko dwu przedstawień; 
w tym więc wypadku będziemy mieli sąd złożony, czyli połączenie 
kilku przedstawień. Bardzo dobrze zresztą, przedstawia sam Wundt to 
połączenie schematycznie. 

Czegóż dalej ma dowodzić zasada dwoista łączenia, która znalazła 
swój wyraz w składni gramatycznej? Sądzę, że nie jest to nic innego, 
jak łączenie przedstawień po dwa, tworzenie sądów prostych lub 
złożonych, w których się przede wszystkim rozróżnia dwa główne 
przedstawienia jako podmiot i orzeczenie. Przypomnijmy sobie, 
jak Wundt dowodzi kolejności myślenia. Myślenie może tylko w 
jednym akcie postępować od jednego przedstawienia do drugiego, nie 
może równocześnie dokonać więcej połączeń. Ponieważ już wyżej 
wysnuliśmy ze słów Wundta, że myślenie nie jest niczym innym, jak 
związkiem, łączeniem przedstawień, a to łączenie nazywa się sądem, 
musimy i w tych słowach rozumieć przez połączenia sądy. 

Ale idźmy dalej. Gdy Wundt zaraz na początku swego traktatu o 
sądach w „Logice” zaznaczył, że sąd jest rozłożeniem, dodaje te słowa: 
Nie może być przez sąd zestawiona ze sobą nieoznaczona liczba 
przedstawień, ale połączenie odbywa się na mocy ograniczającego 
prawa, które znajduje swój wyraz w stosunku podmiotu i orzeczenia. 
A więc w sądzie zestawia się ze sobą przedstawienia i łączy się je na 
podstawie pewnego prawa. Czym że więc jest sąd, jak nie połączeniem 
przedstawień? Determinatywnymi połączeniami pojęć nazywa Wundt 
te połączenia, które tworzą podczłony sądu, tj. określenia podmiotu lub 
orzeczenia. Na tym miejscu uznaje wtedy Wundt jakieś połączenia w 
sądzie, a można stąd wnioskować, że podmiot i orzeczenie, których 
określenia są połączeniami, i same jakoś są połączone, czyli, że sam 
sąd jest połączeniem.

W dalszym ciągu mówi Wundt o stałości pojęcia podmiotu, dzięki 
której możliwe jest łączenie tegoż jeszcze z innymi orzeczeniami. 
Cóż innego może mieć Wundt na myśli mówiąc o łączeniu podmiotu 
z orzeczeniem, jak nie sąd? Czasy i tryby słowa „być” pozwalają 
zdaniem Wundta dowolnie między dwoma pojęciami przedmiotów albo 
między jednym pojęciem przedmiotu a drugim własności uskutecznić 
połączenie, tworzące sąd (die Urteilsverkündung herzustellen). Tu już 
wprost nazywa Wundt połączenie pojęć sądem. 

Te sądy, – słowa Wundta – w których złożone są wyniki poznania, 
nadają się bezpośrednio do połączenia (Verknüpfung) podmiotu z 
orzeczeniem za pomocą formy teraźniejszej słowa rzeczownego. Tu 
wprawdzie mowa o połączeniu w sądzie, ale o połączeniu istotnych 
części sądu, przez które właśnie wytworzy się sąd. Znowu wtedy sąd 
jest połączeniem. We wszystkich wypadkach, w których orzeczenie 
przedstawia odbywanie się czynności, szczególnie, gdy to odbywanie 
się związane jest z oznaczonymi, czasowymi warunkami, staje 
się połączenie za pomocą łącznika konieczną formą myślenia. 
Naturalnie chodzi tu o połączenie orzeczenia z podmiotem, a ponieważ 
wiadomo z poprzedniego, że formą myśli jest sąd, przeto tutaj także 
połączenie równoznaczne jest z sądem. 

Podczłony sądu, o których już słyszeliśmy, a które są, wedle Wundta, 
determinatywnymi połączeniami pojęć, tworzą osobno pomyślane 
proste sądy. Ponieważ jednak te proste sądy są objęte wszystkie 
jednym połączeniem tworzącym sąd, mogą być tylko pomyślane w 
formie skróconej. Znowu sąd nazwany wprost połączeniem pojęć. 
Dalej zasługuje na uwagę następujące wyraźne oświadczenie Wundta: 
oba pojęcia, które łączy copula, nie są już częściami składowymi 
złożonego pojęcia, ale częściami samoistnego aktu myślenia, tj. sądu. 
A więc połączenie obu pojęć w sąd jest tak ścisłe, że zaciera się ich 
pochodzenie. Nie mniej jasne, jak w poprzednich wypadkach, że sąd w 
takim razie jest połączeniem.

W rozdziale o pojęciach słyszymy o stosunkach, w które wchodzą 
pojęcia wtedy, gdy przez przystąpienie formy, wyrażającej stosunek, 
łączą się (Verbindung eingehen) w pojęcie pełniejsze, szersze. Ma 
tu Wundt na myśli stosunek, który nazwał determinacją, a który, jak 
już wyżej widzieliśmy, może być uznany za prosty sąd. Sam Wundt 
twierdzi niżej, że każda determinacja zawiera to sobie sąd, i że można 
ten stosunek wyrazić w formie sądu. Będzie to wtedy sąd podrzędny, 
który trzeba połączyć zaimkami względnymi lub spójnikami z 
innymi aktami myślenia, aby powstał sąd samoistny. Na odwrót, te 
sądy podrzędne są zawsze równoważne z połączeniem dwu pojęć 
w znaczeniu determinatywnym. Dlatego można z sądu złożonego 
wyeliminować sądy podrzędne, zamieniając wyrażony w nich stosunek 
predykatywny na połączenie determinatywne. 
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Formy trybowe sądów polegają wedle Wundta na tym, że połączenie 
podmiotu z orzeczeniem otrzymuje albo wyraz powątpiewania, albo 
pewności. Zdaje mi się, że gdy w tym twierdzeniu podstawimy zamiast 
„połączenie podmiotu z orzeczeniem” „sąd”, myśl Wundta nie będzie 
zmieniona. Stan zmieniający się może na siebie zwrócić uwagę, podczas 
gdy podmiot działający usuwa się z pod uwagi. Przeciwnie, przymiotu 
trwającego nie możemy sobie pomyśleć, nie łącząc go z oznaczonym 
przedmiotem, a pojęcie przedmiotu możemy zarówno jako orzeczenie 
dodać tylko do takiego podmiotu, który przed tym został pomyślany 
jako przedmiot. Tego łączenia przymiotu – naturalnie jako orzeczenia – 
z oznaczonym przedmiotem i tego dodania orzeczenia do podmiotu nie 
można za nic innego uważać, stając na stanowisku Wundta, jak za sąd.

Mówiąc o tzw. sądach bezpodmiotowych – np. „Błyska”, „Grzmi” –  
twierdzi Wundt, że przedstawienia w nich uwydatnia się jako zdarzenia 
(Vorgängel) określone, wśród bliższych warunków wypływające 
ze związku myśli, zdarzenia, które muszą być złączone w myśli z 
podmiotami, do których się odnoszą. W tym miejscu pragnie nasz 
filozof wykazać, że tego rodzaju sądy zawierają tak, jak inne, podmiot, 
z którym koniecznie łączymy orzeczenie. Stąd wniosek, że każdy sąd 
jest zdaniem Wundta połączeniem […] 

Tego rodzaju sądy, jak „Cnota uszczęśliwia”, opowiadają 
zdarzenie, które jest zawsze złączone z obecnością pojęcia podmiotu i 
w ten sposób oddaje powszechne znaczenie tegoż. A więc taki sąd łączy 
chyba stale pojęcie zdarzenia z pojęciem odnośnego podmiotu. Sąd 
opisujący przydaje (legt bei) jednemu lub więcej przedmiotom jedną 
lub więcej własności. Gdy chodzi o przypisanie jednemu podmiotowi 
kilku własności, wtedy tworzą orzeczenia odpowiednie przymiotniki, 
zestawione ze sobą po prostu albo połączone spójnikiem ,,i”. Sądzę, 
że dodania lub przypisania własności podmiotowi nie można inaczej 
rozumieć, jak połączenie ich z podmiotem, względnie połączenie 
dotyczących pojęć, czyli to znowu sąd wychodzi na połączenie. 

[…]
Zdaje nam się, że wykazaliśmy dostatecznie, iż u Wundta można 

wyczytać […], że sąd uważa za połączenie pojęć, – definicja, przeciw 
której właśnie występuje.

6. Helena Dubieńska (Witwicka)
TEORIA SĄDÓW WINCENTEGO LUTOSŁAWSKIEGO

[1913]

Streszczenie
Autorka zwraca uwagę na pewną kwestię w teorii sądów Lutosławskiego, 

która powstała z powodu nierozróżnienia treści i przedmiotu przedstawień. I 
tak, według Lutosławskiego, przedmiotami sądów są przedmioty przedstawień. 
Ale Lutosławski zdaniem autorki nie zauważa dwuznaczności wyrażenia 
„przedmiot przedstawienia” (lub „to, co jest przedstawione”). Podany przez 
Lutosławskiego przykład sądu „Woda jest płynem przezroczystym” wskazuje 
wyraźnie na to, że myli on przedmiot przedstawienia z przedstawieniem 
przedmiotu, tzn. treścią przedstawienia. Stąd właśnie wypływa z teorii sądów 
Lutosławskiego przecząca doświadczeniu potocznemu konkluzja, że wydanie 
sądów o przedmiotach transcendentalnych jest tylko iluzją. 

Autor [Wincenty Lutosławski – red.] ilustruje swoją naukę∗ na 
przykładzie pewnego sądu wyrażonego w zdaniu: „Woda jest płynem 
przezroczystym”. Formułuje też i swoją tezę i argumenty w tej 
konkretnej formie.                

W ten sposób ujęta jego nauka mówi, że gdy wypowiadamy 
zdanie: „Woda jest płynem przezroczystym” wówczas nam się tylko 
zdaje, że wyrażamy zdanie o właściwości wody, o jej stanie płynnym i 
przezroczystości – naprawdę zaś mówimy wówczas o pojęciu wody i o 
stosunku pojęcia wody do pojęć płynu i przezroczystości. 

To twierdzenie bardzo odbiega od powszechnie przyjętych 
poglądów i każdy, kto się spotyka z tą nauką, jest przekonany, że za 
każdym razem sam wie, o czym mówi, to znaczy, czego się tyczy jego 
sąd, albo do czego się odnosi jego sąd. To zależy od intencji mówiącego 
albo wydającego sąd. Zgodnie z przytoczonym poglądem, nie ma w 
ogóle wypadków, w których by nasze sądy tyczyły się czegoś innego, 
a nie tego, o czym je ktoś chce wydawać. Może się tylko zdarzyć, że 

∗ Chodzi o koncepcję sądów przedstawioną przez W. Lutosławskiego w książce Logika 
ogólna, Gebethner i Spółka: Kraków, 1907, 368 S. [Red.]
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ktoś ulegając pomyłce, wygłasza powiedzenie, które się tyczy czegoś 
innego niż to, co mówiący miał na myśli, ale autor takiego wypadku z 
pewnością nie ma na myśli. Autor nie zgadza się na założenie potoczne, 
wedle którego każda czynność sądzenia dotyczy tego przedmiotu, który 
sobie przedstawia podmiot wydający dany sąd. 

To założenie można sformułować inaczej wprowadzając pewne 
ważne rozróżnienie. Kiedy wydaję sąd: „Woda jest przezroczysta” 
wówczas, po pierwsze woda (tzn. pewien przedmiot mogący istnieć 
lub nie istnieć) jest przedmiotem mojej czynności przedstawiania. W 
niektórych wypadkach moja czynność przedstawiania sobie dotyczy, 
czyli odnosi się do, czegoś nieistniejącego, jak np. kiedy sobie 
przedstawiam pegaza, chimerę, upiora itp. 

To, do czego się moja czynność odnosi nazywamy przedmiotem 
przedstawienia. Wytworem czynności przedstawiania jest 
przedstawienie danego przedmiotu istniejące w mojej świadomości 
zawsze tj. w każdym wypadku, jeżeli tylko trwa czynność przedstawiania 
sobie.∗ Przedstawienie to istnieje bez względu na to, czy istnieje czy 
nie istnieje to coś, do czego się odnosi moja czynność przedstawiania 
sobie czegoś. To przedstawienie przedmiotu możemy także nazwać: 
(B) przedmiotem przedstawionym odróżniając go od (A) przedmiotu 
przedstawienia. 

Więc wyobrażenie wzrokowe wody = pewne przedstawienie wody 
= woda przedstawiona w pewien sposób – istnieć może, jak długo trwa 
czynność wyobrażania sobie jej za pomocą wzroku bez względu na to, 
czy woda, to jest coś, co jest przedmiotem tego wyobrażenia – istnieje 
czy też przestała istnieć.  Czasem bowiem może nie istnieć coś, coś 
[jednak] jest przedmiotem przedstawienia. 

Kiedy na przykład ulegamy halucynacji, wówczas istnieje w nas 
(B) przedstawienie danego przedmiotu a nie istnieje poza nami (A) 
przedmiot danego przedstawienia. Że (A) przedmiot przedstawienia nie 
jest tym samym, co (B) przedstawieniem przedmiotu, czyli przedmiot 
przedstawiony, na to zgodzą się wszyscy, którzy przypisują inne 
znaczenia np. psu (A) i widokowi psa (B), wodzie (A) i widokowi wody 

(B). Z tych rozważań wynika, że zwroty tego rodzaju jak „przedstawiam 
sobie coś”, „przedstawiam sobie pewien przedmiot” są dwuznaczne. 
Bo zawarte w nich wyrazy „coś”, „przedmiot” mogą oznaczać albo 
(A) przedmiot przedstawienia albo (B) przedmiot przedstawiony, czyli 
przedstawienie przedmiotu.

W mowie potocznej często nie odróżniamy przedmiotów 
przedstawień i przedstawień przedmiotów np., kiedy mówimy, 
że „człowiek” ma większy zakres niż „Polak”, albo „koń” jest 
podporządkowany „ssakom” – to mamy na myśli stosunki między 
samymi pojęciami tych przedmiotów a nie stosunki między 
przedmiotami tych pojęć.  

Lutosławski kładzie jednak nacisk na to rozróżnienie, bo pisze 
na s. 187: „Jeśli w teorii pojęć usiłowaliśmy wskazać różnicę między 
pojęciem a przedmiotem, do którego się dane pojęcie odnosi, to tym 
bardziej w teorii sądów musimy kłaść nacisk na tą różnicę między 
pojęciem a przedmiotem”.1

Psychologiczną podstawą każdej czynności sądzenia jest czynność 
przedstawiania sobie jakiegoś przedmiotu. Nie mogę wydać sądu o 
niczym, czego sobie nie przedstawiam, czyli: każdy sąd odnosi się 
do tego, co przedstawiam, kiedy go wydaję. To powiedzenie mógłby 
powtórzyć i Lutosławski, ale wziąłby je w innym znaczeniu, niż je bierze 
potoczny pogląd. A mianowicie, gdy autor przyjmował to powiedzenie, 
rozumiałby przez „to, co sobie przedstawiam” przedstawienie 
przedmiotu, podczas, gdy pogląd, który autor zwalcza, bierze zwrot „to, 
co sobie przedstawiam” w znaczeniu przedmiot przedstawienia. Wobec 
tego, potoczne stanowisko można sformułować w ten sposób: przedmiot 
każdego sądu jest przedmiotem odpowiedniego przedstawienia, 
albo: każdy sąd tyczy się (odnosi się do), tego samego, czego się 
tyczy (do czego się odnosi) odpowiednie przedstawienie.

∗ H. Dubieńska uwzględnia teorię czynności i wytworów K. Twardowskiego z roku 
1910. Przedstawienie przedmiotu, tj. treść przedstawienia, rozumie ona w myśl tej 
teorii jako wytwór psychicznego aktu przedstawiania. [Red.]

1 W. Lutosławski. Logika czyli teoria poznania i logika formalna, Londyn: Wszechnica 
Mickiewicza; Kraków: Księgarnia G. Gebethnera i Sp., 1906.
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1.2. Sądy w strukturze przedstawień

7. Kazimierz Twardowski
O ISTOCIE POJĘĆ

[1902, 1924]∗

Streszczenie
Analizując proces powstania w świadomości nowych przedstawień, autor 

w ślad za Meinongiem utrzymuje, że zarówno w przypadku przedstawień 
naocznych (wyobrażeń), jak i nienaocznych (pojęć) proces ten składa się z 
trzech członów:

 Przedstawienie podkładowe;
 Zmiana treści tego przedstawienia (dodawanie, podmiana lub usuwanie 

z niej pewnych cech);
 Rezultat – nowe przedstawienie (naoczne lub nienaoczne). 
Przykład powstania przedstawienia naocznego (przedstawienia czerwonej 

tablicy szkolnej):
(1) Przedstawienie zwykłej (czarnej) tablicy szkolnej;
(2) Zmiana treści tego przedstawienia (podmiana cechy czarności na 

cechę czerwoności);
(3) Przedstawienie (naoczne) czerwonej tablicy szkolnej.
Przykład powstania przedstawienia nienaocznego (przedstawienia 

eliptycznego gazonu pięciobocznego):
(1) Przedstawienie eliptycznego gazonu;
(2) Zmiana treści tego przedstawienia (dodanie cechy pięciokątności);
(3) Przedstawienie (nienaoczne) eliptycznego gazonu pięciobocznego. 
Powstaje pytanie: co w takim razie decyduje o tym, że rezultatem procesu 

powstania nowego przedstawienia jest przedstawienie naoczne czy nienaoczne? 
Ponieważ, jak zauważa Twardowski, człon (1) tego procesu sam może być 
zarówno przedstawieniem naocznym, jak i nienaocznym, to o naoczności czy 
nienaoczności członu (3) musi decydować człon (2). Należy zatem przyjrzeć 
się temu członowi bliżej, wyjaśnić na czym właściwie polega zmiana treści 
przedstawienia podkładowego. Wyjaśnienie Twardowskiego brzmi: zmiana 
treści przedstawienia podkładowego dokonuje się przy pomocy tzw. sądów 
przedstawionych, które ściślej mówiąc są przedstawieniami sądów. Cechą 
∗ W pracy O istocie pojęć (publikacja w języku niemieckim miała miejsce w roku 
1902, polski przekład – w roku 1924) K. Twardowski rozwinął swoją koncepcję 
sądów przedstawionych, która wcześniej została sformułowana przez niego w pracy 
Wyobrażenia i pojęcia (1898). [Red.]
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charakterystyczną owych sądów przedstawionych jest to, że ich podmiotem 
jest przedmiot przedstawienia podkładowego. Tak zwane dodawanie cech – 
jest to przedstawienie sobie sądu przypisującego przedmiotowi przedstawienia 
podkładowego jakąś cechę, a usuwanie cech – przedstawienie sobie sądu 
przeczącego, który przedmiotowi przedstawienia podkładowego jakiejś cechy 
odmawia. 

Można zatem powyższe przykłady powstania przedstawień czerwonej 
tablicy szkolnej i eliptycznego gazonu pięciobocznego przedstawić w sposób 
następujący:

Powstanie przedstawienia czerwonej tablicy szkolnej:
(1) Przedstawienie zwykłej (czarnej) tablicy szkolnej;
(2) Przedstawienia sądów „Tablica szkolna nie jest czarna” i „Tablica 

szkolna jest czerwona”;
(3) Przedstawienie (naoczne) czerwonej tablicy szkolnej.
Powstanie przedstawienia eliptycznego gazonu pięciobocznego:
(1) Przedstawienie eliptycznego gazonu;
(2) Przedstawienie sądu „Gazon jest pięcioboczny”;
(3) Przedstawienie (nienaoczne) eliptycznego gazonu pięciobocznego. 
Wniosek: zarówno w powstaniu przedstawień naocznych jak też 

nienaocznych istotną role odgrywają tzw. sądy przedstawione. Różnica 
między powstaniem przedstawień naocznych i nienaocznych polega na tym, 
że w przypadku przedstawień nienaocznych w członie (2) jest opuszczony 
jeden z sądów przedstawionych, niezbędnych do powstania przedstawienia 
naocznego. I tak, gdyby w powyższym przykładzie z przedstawieniem 
eliptycznego gazonu pięciobocznego w członie (2), obok przedstawienia sądu 
„Gazon jest pięcioboczny”, występowało również przedstawienie sądu „Gazon 
nie jest eliptyczny”, to w członie (3) mielibyśmy naoczne przedstawienie 
gazonu pięciobocznego. 

1. Przedstawienia naoczne (wyobrażenia) i nienaoczne (pojęcia)
Rozróżnienie przedstawień naocznych, czyli wyobrażonych, i 

nienaocznych, czyli pojęć jest rzeczą z dawien dawna przyjętą i uznaną. 
Przeciwieństwo między tym, co można sobie przedstawić naocznie, 
a tym, co można sobie przedstawić tylko nienaocznie sformułował 
już Arystoteles w wyrażeniach τά αίσθητά i τά νοητά.1 To samo 
przeciwieństwo charakteryzuje René Descartes w „Meditationes”2 […].

Byłoby rzeczą zbyteczną przytaczać odpowiednie ustępy z pism 
filozofów późniejszych; z powodu ogromnej ilości takich ustępów 
wybór byłby niezmiernie trudny. Nawet poza filozofią znajdujemy 
przynajmniej pośrednie dowody rozróżniania przedstawień naocznych 
i nienaocznych, skoro często o tym mowa, że sobie tego lub owego 
(Boga, atomu, eteru świetlnego, bilionu itp.) „nie można przedstawić”, 
że niepodobna sobie tego lub owego przedstawienia, np. przedstawienia 
okrągłego czworoboku utworzyć, co nie może znaczyć nic innego, jak 
to, że nie można sobie Boga, atomu itp. przedstawić naocznie.3

Otóż można zadać sobie pytanie, w jaki sposób dokonywa się 
owo nienaoczne, czyli „pojęciowe” przedstawianie, w jaki sposób 
należy opisać psychiczny fakt nienaocznego przedstawiania sobie 
czegoś. Kierunek, w którym trzeba szukać odpowiedzi na to pytanie, 
wskazał Alexius Meinong w swojej rozprawie pt. „Über Phantasie-
Vorstellungen und Phantasie”.4 W rozprawie tej Meinong wywodzi, 
że w pewnych wypadkach zależy to od nas, czy przedstawienia, 
które tworzymy, stają się naoczne, czy nienaoczne.5 A skoro Meinong 
analizuje powstawanie tego rodzaju przedstawień, aby zdać sobie 
sprawę z istoty naoczności, dobrze będzie pójść za jego przykładem, 
ażeby wykryć istotę przedstawień nienaocznych, czyli pojęć. 

Meinong wychodzi z przykładu „czerwonej tablicy szkolnej”, na 
którą mogłaby nas naprowadzić jakaś rozmowa i którą mielibyśmy 
sobie przedstawić. Będzie tu chodziło o przedstawienie dla nas 
nowe, wytwórcze, gdyż nie posiadamy przedstawienia odtwórczego 
czerwonej tablicy szkolnej. Nowe to przedstawienie powstaje wtedy 
w ten sposób, że wyrazy „czerwona tablica szkolna” przede wszystkim 
wywołują w nas przedstawienie odtwórcze zwykłej czarnej tablicy 
szkolnej oraz jakiegoś przedmiotu czerwonego, np. czerwonej kuli. 
Rozumiemy dalej, „że barwa przedstawiona na kuli przysługuje tablicy 
przedstawionej z inną barwą”; okoliczność ta skłania nas do tego, że 
oba przedstawienia: „czerwony” i „tablica szkolna”, „ujmujemy w 

1 Arystoteles. De anima, III, 8 (432 a 12-14); Metaphysica I. 8 (990 a 31-32).
2 R. Descartes. Meditationes de prima philosophia VI. Przekład J. K. Dworzaczka pod 
redakcją H. Struvego, Warszawa 1885, s. 75 i n.

3 Por. A. Höfler, A. Meinong. Logik, Prag-Wien-Leipzig: F. Tempsky, 1890, 2 Auflage: 
1922, § 15, IV.
4 A. Meinong. Über Phantasie-Vorstellungen und Phantasie, „Zeitschrift für Philosophie 
und philosophische Kritik”, Bd.  95, 1889.
5  Tamże, s. 204.
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jedną całość i łączymy w kompleks” jak się wyraża Meinong. Otóż 
kompleks ten będzie przedstawieniem naocznym albo nienaocznym 
zależnie od tego, czy połączenie składników „czerwony” i „tablica 
szkolna” będzie mniej lub więcej zwarte; jeśli mianowicie dzięki 
owemu połączeniu wytworzy się przedstawienie tablicy, która wygląda 
tak samo, jak owa tablica dana nam w przedstawieniu odtwórczym, 
tylko że czerwono, a nie czarno, otrzymujemy przedstawienie naoczne 
tablicy czerwonej; jeśli natomiast nie powstanie owo zwarte połączenie 
„czerwoności” kuli z „tablicą szkolną”, jeżeli, innymi słowy, w naszym 
naocznym odtworzeniu czarna tablica szkolna pozostanie czarna, 
chociaż „rozumiemy”, że „barwa przedstawiona na kuli przysługuje 
tablicy przedstawionej z inną barwą”, wtedy mamy właśnie nienaoczne 
przedstawienie czerwonej tablicy szkolnej. 

Będzie może rzeczą pożyteczną wyjaśnić jeszcze na innym 
przykładzie stan rzeczy wyłuszczony właśnie za przewodem Meinonga. 
Gdyby chodziło o rozstrzygnięcie kwestii, czy znajdujący się np. 
przed moim domem gazon eliptyczny nie wyglądałby ze względu na 
swoje otoczenie lepiej, gdyby miał postać pięcioboku – musiałbym 
sobie właśnie ten dobrze mi znany eliptyczny gazon przedstawić jako 
„pięcioboczny”; ponieważ zaś chodzi o wrażenie estetyczne, które 
sprawi gazon mający ewentualnie otrzymać postać pięcioboczną, 
muszę sobie wytworzyć przedstawienie jak najbardziej naoczne 
gazonu zamienionego w pięciobok. Rzecz to, jak wiadomo, możliwa. 
A dzieje się to w ten sposób, że przedstawiam sobie naocznie ów gazon 
zrazu jeszcze jako elipsę, że wywołuję w sobie równocześnie naoczne 
przedstawienie pięcioboku (służy mi do tego np. odpowiedni rysunek w 
podręczniku geometrii, z którego się swego czasu uczyłem) i że sobie 
uprzytamniam, iż gazon ma posiadać postać nie elipsy, lecz właśnie 
owego pięcioboku, który sobie przedstawiam. Gdy się energicznie na 
tej myśli skupiam, eliptyczna – postać gazonu ustępuje istotnie w moim 
przedstawieniu miejsca postaci pięciobocznej, a w tej samej chwili jest 
mi też dane przedstawienie naoczne gazonu jako pięcioboku. 

Nie zawsze jednak owo energiczne skupianie się na odpowiedniej 
myśli prowadzi do celu. Gdybym sobie np. chciał przedstawić ów gazon 
eliptyczny jako eliptyczny a zarazem czworoboczny, doświadczyłbym 
natychmiast, że w tym wypadku nie powstaje między gazonem 

eliptycznym a przypisywaną mu czworobocznością takie zwarte 
połączenie, jakie wytworzyło się pomiędzy zrazu czarną tablicą 
szkolną a czerwonością albo między gazonem pozbawionym (w myśli) 
postaci eliptycznej a jego pięciobocznością. A przecież rozumiemy 
także w wypadku czworobocznego a zarazem eliptycznego gazonu, 
że postać czworoboczna, którą przedstawiamy sobie np. na jakimś 
stole, przysługuje gazonowi przedstawionemu pod postacią inną, 
mianowicie eliptyczną. Tylko że tutaj, ujmując w jedną całość cechę 
czworoboczności i przedstawienie gazonu eliptycznego, nie dochodzimy 
do przedstawienia naocznego, lecz jedynie do kompleksu nienaocznego. 

Bardzo trafnie tedy wyraża Meinong różność pomiędzy 
wytworzonymi w ten sposób naocznymi i nienaocznymi przedstawieniami 
za pomocą zwrotów: połączenie „dokonane” i połączenie „zaznaczone”; 
połączenie czerwoności z tablicą szkolną występuje w przedstawieniu 
naocznym czerwonej tablicy szkolnej jako dokonane, tak samo 
połączenie gazonu z pięciobocznością w naocznym przedstawieniu 
pięciobocznego gazonu; natomiast połączenie gazonu eliptycznego z 
czworobocznością nie jest dokonane, lecz tylko zaznaczone. 

Wszelako, jak zauważa Meinong, to połączenie tylko 
„zaznaczone” jest przecież także połączeniem; jest ono zaznaczone, a 
nie dokonane jedynie z punktu widzenia spodziewanej naoczności; jako 
połączenie nienaoczne jest ono zupełnie tak samo dokonane, tworząc 
znaczenie, psychiczny korelat wyrazów „gazon eliptyczny a zarazem 
czworoboczny”, jak dokonane jest połączenie naoczne, składające się 
na duchowy obraz wywołany wyrazami „czerwona tablica szkolna”. 

Porównując oba wypadki, mianowicie ten, w którym powstaje 
przedstawienie naoczne, z tym, w którym tak nie jest, stwierdzamy, że 
w obu wypadkach dany jest szereg czynności psychicznych, kończący 
się w pierwszym wypadku członem, którego w drugim wypadku brak. 
Ilekroć mianowicie tworzymy sobie dowolnie jakieś przedstawienie 
naoczne, musimy niejako zacząć od gromadzenia, od uprzytomnienia 
sobie, materiału potrzebnego do tego nowego połączenia. W 
powyższych przykładach dostarczają nam tego materiału wyobrażenia 
odtwórcze tablicy szkolnej i czerwonej kuli, gazonu eliptycznego i 
rysunku pięcioboku jako też stołu czworobocznego. Otóż w każdym 
poszczególnym wypadku postępujemy w ten sposób, że dokonywamy 
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na jednej części tego materiału pewnych zmian, posługując się jego 
częścią drugą; zmiany te polegają na tym, że pewne składniki jednej 
części zastępujemy składnikami części drugiej (czarność tablicy 
szkolnej czerwonością wziętą z kuli, postać eliptyczną gazonu 
pięciobocznością wziętą z rysunku geometrycznego) albo że do ogółu 
składników jednej części dodajemy jakieś składniki części drugiej 
(do gazonu eliptycznego czworoboczność wziętą ze stołu). Tę część 
materiału, na której dokonywamy zmiany, nazwiemy przedstawieniem 
podkładowym. W powyższych przykładach są tedy przedstawieniami 
podkładowymi przedstawienie czarnej tablicy szkolnej i przedstawienie 
gazonu eliptycznego; dla reszty materiału, z którego czerpiemy 
czynniki zmieniające pierwotne przedstawienie, osobna nazwa wydaje 
się, przynajmniej w zakresie niniejszych rozważań, zbyteczna. Należy 
jednak pamiętać, że owe czynniki zmieniające są przedstawieniami 
cech utworzonymi na podstawie właśnie tej pozostałej części materiału 
i złączonymi następnie w kompleks z przedstawieniem podkładowym, 
przy czym, jak widzieliśmy, równocześnie pewne cechy przedstawienia 
podkładowego mogą odpaść. 

Otóż jeżeli opisany właśnie szereg czynności psychicznych 
prowadzi do przedstawienia naocznego, wtedy przyłącza się do tego 
szeregu jako jego ostatni człon jeszcze owo „zwarte połączenie” 
przedstawionych cech z przedstawieniem podkładowym; ale tego 
zwartego połączenia brak, jeżeli nie dochodzimy do utworzenia 
przedstawienia naocznego, jeżeli więc, ujmując przedstawione cechy 
z przedstawieniem podkładowym w jedną całość, uzyskujemy tylko 
przedstawienie nienaoczne. 

W wypadkach więc, w których powstaje przedstawienie 
naoczne, mamy szereg złożony z trzech członów: z przedstawienia 
podkładowego, z dokonanej na nim zmiany i ze zjawiającego się – 
jako rezultat – przedstawienia naocznego; w wypadkach, w których 
nie powstaje przedstawienie naoczne, zjawiają się tylko dwa pierwsze 
człony szeregu. Są to według tego, cośmy powiedzieli:

1. Przedstawienie podkładowe.
2. Albo samo dodanie nowych cech do treści przedstawienia 

podkładowego, albo włączenie nowych cech w miejsce usuwanych 
równocześnie cech przedstawienia podkładowego, albo w końcu – 

jak to wykażemy później, a co przytaczamy tutaj gwoli zupełności 
wyliczenia – samo usunięcie cech z przedstawienia podkładowego.

Pierwszy z tych dwóch członów, przedstawienie podkładowe, 
nie wymaga szczegółowych wyjaśnień. Chociaż w przykładach 
dotąd przytaczanych przedstawieniem podkładowym było zawsze 
naoczne przedstawienie (wyobrażenie) odtwórcze, łatwo zrozumieć, 
że przedstawieniem podkładowym może być równie dobrze naoczne 
przedstawienie (wyobrażenie) wytwórcze. Tak się rzecz ma, jeżeli chcę 
sobie wytworzyć np. przedstawienie błękitnego pegaza i wychodzę 
przy tym z przedstawienia podkładowego pegaza „zwykłego”. A 
jeżeli chodzi o wytwarzanie wyłącznie nienaocznych przedstawień, 
przedstawieniem podkładowym może nawet być nienaoczne 
przedstawienie, o czym jednak będzie jeszcze mowa poniżej. Tyle 
jest rzeczą pewną, że rozbiór przedstawienia podkładowego nie 
może nam wyjaśnić istoty przedstawiania nienaocznego; według tego 
bowiem, cośmy powiedzieli, przedstawienie podkładowe jest albo 
przedstawieniem naocznym – a nazywając takie przedstawienie w 
pewnych razach podkładowym, nie mamy na myśli jakichś właściwości 
przedstawienia, lecz jego stosunek do innych faktów psychicznych 
– albo przedstawienie podkładowe jest samo przedstawieniem 
nienaocznym, o którego zbadanie właśnie nam chodzi.

O tym więc, co jest istotą przedstawienia nienaocznego, musi 
nas pouczyć rozbiór przytoczonego powyżej drugiego członu; wszak 
człon ten tworzy zakończenie przebiegu psychicznego, dzięki któremu 
powstaje przedstawienie nienaoczne. Zwracamy się tedy do rozpatrzenia 
tego drugiego członu.

2. Sądy przedstawione
Dotąd posługiwaliśmy się – charakteryzując ten drugi człon – 

wyłącznie wyrażeniami przenośnymi i mówiliśmy o dodawaniu, 
włączaniu lub usuwaniu cech, dokonywanym na przedstawieniu 
podkładowym. Jakie jest jednak znaczenie psychologiczne tych 
wyrazów ?

Przypuśćmy, że ktoś słyszy lub czyta opis nie znanego mu 
z doświadczenia przedmiotu i że usiłuje wytworzyć sobie jego 
przedstawienie na podstawie tego opisu. Jest w tej chwili dla nas 
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rzeczą obojętną, czy wyniknie stąd przedstawienie naoczne, czy też 
nienaoczne; chodzi bowiem teraz o drugi człon wspomnianego szeregu, 
a ten drugi człon dany jest, tak samo jak pierwszy, zarówno przy 
tworzeniu naocznych jak nienaocznych przedstawień. Otóż opis każdy 
składa się, jak wiadomo, z jednego lub z kilku powiedzeń, a każde z 
nich tyczy się opisanego przedmiotu. Tak np. Josef Chavanne opisuje 
broń pewnego szczepu afrykańskiego następującymi słowy: „Bronią, z 
którą się Targi nigdy nie rozstaje i którą ma przy sobie nawet w czasie 
snu, jest sztylet... Czarną rękojeść hebanową zdobią okucia miedziane 
lub srebrne albo intarsje, stalowa klinga jest giętka i wzorzysta, pochwa 
z czerwonej skóry posiada bogate okucia miedziane itd.”.6 W tym 
opisie przedstawieniem podkładowym jest przedstawienie sztyletu; 
tego sztyletu tyczą się powiedzenia tworzące opis. Jeśli na podstawie 
tych powiedzeń ma powstać przedstawienie sztyletu używanego przez 
szczep Targi, trzeba przede wszystkim owe powiedzenia rozumieć.

Cóż to, znaczy rozumieć powiedzenie? Jeżeli mowa o rozumieniu 
jakiegoś wyrazu kategorematycznego, tj. takiego, który sam dla 
siebie coś znaczy, „rozumiemy” go, o ile wywołujemy w sobie 
przedstawienie będące znaczeniem owego wyrazu. Rozumiemy wyraz 
„tablica szkolna”, jeżeli słysząc ten wyraz przedstawiamy sobie tablicę 
szkolną; nie rozumiemy tego wyrazu, jeżeli słysząc go przedstawiamy 
sobie np. ławkę szkolną lub jeżeli sobie zgoła nic nie przedstawiamy. 
Otóż jeżeli rozumienie poszczególnego wyrazu, którego znaczeniem 
jest przedstawienie, polega na tym, że się wywołuje dotyczące 
przedstawienie, można by mniemać, że rozumienie powiedzenia, 
którego znaczeniem jest zawsze ex definitione sąd, musiałoby polegać 
na wywołaniu w sobie, więc na wydaniu, sądu będącego znaczeniem 
owego powiedzenia. Istotnie często się zdarza, że rozumiejąc 
powiedzenie wydajemy sąd będący jego znaczeniem. Ale wydanie 
sądu, wyrażonego w powiedzeniu, nie jest niezbędnym warunkiem 
rozumienia powiedzenia. Często wprost nie możemy wydać 
dotyczącego sądu, bądź dlatego, że wątpimy o jego trafności, bądź 
dlatego, że jesteśmy przekonani o jego mylności; mimo to i w takich 

wypadkach doskonale rozumiemy dotyczące powiedzenia. Jeżeli ktoś 
twierdzi, że René Descartes żył w XV wieku, rozumiem powiedzenie 
to najzupełniej; ponieważ jednak sąd „Descartes żył w XV wieku” 
uważam za mylny, nie mogę go – rzecz jasna – wydać. Tutaj więc 
rozumienie powiedzenia polega najwidoczniej na przedstawieniu sobie 
sądu będącego znaczeniem powiedzenia; wydanie sądu jest rzeczą 
dla rozumienia powiedzenia zupełnie obojętną. Zachodzi tu analogia 
z rozumieniem wyrażonego przez kogoś życzenia; wcale nie trzeba – 
jak wiadomo  żywić owego życzenia, aby rozumieć zdanie, które je 
wyraża. I tutaj rozumienie polega na przedstawieniu sobie życzenia.

Czytając wtedy jakiś opis i tworząc sobie na jego podstawie 
przedstawienie opisanego przedmiotu, mamy w sobie obok 
przedstawienia podkładowego, będącego punktem wyjścia dla każdego 
opisu, jeszcze przedstawienia sądów, czyli sądy przedstawione. Tak 
się dzieje zawsze, gdy opis rozumiemy, przy czym nie jest rzeczą 
wykluczoną, że sądy przedstawione nadto faktycznie wydajemy; ale to 
nie zawsze jest konieczne, a nawet nie zawsze możliwe. W przykładzie 
przytoczonym czytelnik zapewne zwykle wyda sądy tyczące się 
sztyletu używanego przez szczep Targi; nietrudno jednak wskazać 
przykłady opisów, w których niepodobna wydać sądów składających 
się na opis. Tak np. ma się rzecz w następującym opisie: „Pomyśl sobie, 
że człowiek jest zupełnie inaczej zbudowany aniżeli rzeczywiście; 
wzrost jego wynosi tylko kilka centymetrów, u każdej ręki ma sześć 
palców, na czole znajduje się trzecie oko itd.”. Więc wydanie sądów 
tworzących opis nie jest czynnikiem istotnym rozumienia opisu; 
można opis doskonale rozumieć, można nawet na jego podstawie, jak 
dowodzi właśnie przytoczony przykład, utworzyć sobie dotyczące 
przedstawienie, nie wydając zawartych w opisie sądów. Jest rzeczą 
wystarczającą, lecz zarazem konieczną, by sobie owe sądy przedstawić.

To, cośmy tutaj powiedzieli o rozumieniu opisów rozwiniętych, 
tyczy się także owych zwrotów i sposobów wyrażania się, które można 
by nazwać opisami skróconymi. Jeśli kogoś wzywamy, by sobie 
przedstawił położony przed jego mieszkaniem gazon eliptyczny jako 
pięcioboczny, wyrażamy się w sposób skrócony, zamiast mu powiedzieć, 
by sobie przedstawił, że gazon jest pięcioboczny. Zdanie poboczne, 
rozpoczynające się od „że”, zawiera tutaj powiedzenie będące wyrazem 

6 J. Chavanne. Die Sahara oder von Oase zu Oase, Wien-Pest-Leipzig: Hartleben, 
1879, s. 121 i n.
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sądu przedstawionego; wyrazem takich sądów przedstawionych bywają 
zdania poboczne zależne od verba sentiendi et dicendi, a nadto także 
niektóre inne zdania poboczne, np. względne. I nie inaczej ma się rzecz, 
gdy komuś mówimy, by sobie przedstawił „czerwoną tablicę szkolną”; 
jeśli on, jak Meinong wywodzi, rozumie, „że barwa przedstawiona 
na czerwonej kuli przysługuje tablicy przedstawionej z inną barwą”, 
„rozumienie” to polega właśnie na przedstawieniu sobie sądu, który 
wyrażony w słowach brzmi: „Tablica szkolna jest czerwona” albo 
„Tablica szkolna ma barwę czerwonej kuli”.

To, co się dzieje we wszystkich przytoczonych wypadkach, w 
których chodzi o dowolne wytwarzanie nowych przedstawień na 
podstawie jakichkolwiek opisów, to dzieje się także wtedy, gdy dowolnie 
tworzymy nowe przedstawienia niejako z własnej inicjatywy, a nie pod 
wpływem zasłyszanych czy odczytanych opisów. Tylko że sobie w tych 
wypadkach sami urabiamy opis prowadzący do wytworzenia nowego 
przedstawienia. Jeśli chcę sobie dla próby przedstawić gazon eliptyczny 
jako pięcioboczny, powiadam sobie po prostu, że gazon ma wyglądać 
pięciobocznie; myśl ta – bo przecież mówię sobie to w „myśli”, a nie 
rzeczywiście – bynajmniej nie jest wydanym rzeczywiście sądem; 
wszak dobrze wiem, że położony przed moim oknem gazon nie jest 
pięcioboczny, lecz eliptyczny; mam jednak w sobie przedstawienie 
sądu, czyli, co na jedno wychodzi, przedstawiony sąd,7 że gazon jest 
pięcioboczny. Tak samo we wszystkich innych wypadkach.

Pomiędzy przedstawionymi sądami – jest bowiem od razu rzeczą 
jasną, że może ich być więcej – a przedstawieniem podkładowym 
zachodzi, jak to łatwo zauważyć, całkiem osobliwe, ścisłe połączenie. 
Przedmiot przedstawienia podkładowego jest mianowicie zarazem 
podmiotem przedstawionych sądów; wynika to w sposób niewątpliwy 
z wszystkich przytoczonych przykładów. Przedstawiając sobie swój 
eliptyczny gazon jako pięcioboczny, mam przedstawienie odtwórcze 
gazonu eliptycznego, a przedmiot tego przedstawienia podkładowego 
jest podmiotem przedstawionego sądu, przypisującego owemu 

przedmiotowi postać pięcioboczną. Istnieje tu zatem kompleks 
psychiczny utworzony z szeregu przedstawień. Rzeczą dla tego 
kompleksu charakterystyczną jest okoliczność, że z n przedstawień 
kompleksu – n – 1 przedstawień ma za przedmioty sądy, że wszystkie te 
sądy mają wspólny podmiot i że ten podmiot jest przedmiotem n-tego 
przedstawienia.

Opisany właśnie kompleks jest tedy przedstawieniem nienaocznym, 
czyli pojęciem, którego istotę staraliśmy się wykryć […]

3. Definicja pojęcia
Według tego, cośmy dotąd powiedzieli, możemy przedstawienie 

nienaoczne, czyli, krótko mówiąc, pojęcie (w znaczeniu 
najobszerniejszym) zdefiniować w ten sposób, że należy przez 
nie rozumieć takie przedstawienie przedmiotu, które składa się z 
przedstawienia (podkładowego) przedmiotu do tamtego przedmiotu 
podobnego i z przedstawień sądów tyczących się owego podobnego 
przedmiotu. Często – rzecz jasna – wystarcza, jeśli obok przedstawienia 
podkładowego występuje już tylko jedno przedstawienie sądu. 

Dowód, że definicja ta oddaje faktycznie treść pojęcia łączącego 
się z wyrażeniami „przedstawienie nienaoczne”, „pojęcie”, opiera się 
przede wszystkim na podanej powyżej analizie stosunku zachodzącego 
między przedstawieniem nienaocznym a naocznym. Jeśli bowiem 
jest prawdą, że tworzenie przedstawienia nienaocznego różni się od 
tworzenia przedstawienia naocznego jedynie tym, że przedstawienie 
nienaoczne jest niedoszłym przedstawieniem naocznym, jeśli dalej 
prawdą jest, że w tworzeniu przedstawienia naocznego dany jest złożony 
z trzech członów szereg […] czynności psychicznych, którego człon 
trzeci odpada, jeśli dochodzimy do utworzenia przedstawienia tylko 
nienaocznego, i jeśli w końcu podana tutaj charakterystyka tych trzech 
członów była trafna – to samo przez się stąd wynika, że przedstawienie 
nienaoczne składa się właśnie z owych dwóch pierwszych członów. 
Mówiąc konkretnie: jeśli dochodzimy do utworzenia naocznego 
przedstawienia czerwonej tablicy szkolnej, to mamy: 1. przedstawienie 
czarnej tablicy szkolnej; 2. przedstawienia sądów: „tablica szkolna 
nie jest czarna”, „tablica szkolna jest czerwona”; 3. ścisłe, tj. właśnie 
naoczne połączenie cechy „czerwony” z tablicą szkolną. Tego trzeciego 

7 Sądy przedstawione odgrywają zasadniczą rolę nie tylko w wyłuszczonym tutaj 
poglądzie na istotę pojęć, lecz spełniają także – jak się zdaje – poza tym w życiu 
psychicznym cały szereg bardzo doniosłych zadań, np. w tzw. sądach prawdopodobnych.
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członu brak, jeśli nie dochodzimy do przedstawienia naocznego, 
jeśli rzecz nie wychodzi poza przedstawienie nienaoczne czerwonej 
tablicy szkolnej, co w danym przykładzie być nie musi, co jednak być 
musi wtedy, gdy chcę sobie przedstawić swój gazon jako eliptyczny 
i zarazem pięcioboczny. W tym wypadku mianowicie mam: 1. 
przedstawienie eliptycznego gazonu; 2. przedstawienie sądu: „Gazon 
jest pięcioboczny”. Brak tu trzeciego członu; mógłby on jednak być 
dany, gdyby drugi człon obok przedstawienia sądu „Gazon jest 
pięcioboczny” zawierał jeszcze przedstawienie sądu: „Gazon nie jest 
eliptyczny”. W ten sposób zyskują też użyte […]  wyrażenia przenośne, 
które mówią o tym, że do treści przedstawienia podkładowego pewne 
cechy „dodajemy” albo z tej treści pewne cechy „usuwamy”, swoje 
właściwe znaczenie psychologiczne. „Dodawanie” polega na tym, że 
przedstawiamy sobie sąd przypisujący przedmiotowi przedstawienia 
podkładowego jakąś cechę; „usuwanie” polega na przedstawieniu sądu 
przeczącego, który przedmiotowi przedstawienia podkładowego jakiejś 
cechy odmawia.

8. Kazimierz Twardowski
PIOTR PRĘGOWSKI∗ O TZW. SĄDACH 

PRZEDSTAWIONYCH
[1900]

Streszczenie
K. Twardowski ocenia pracę doktorską P. Pręgowskiego, która jest 

poświęcona krytycznej analizie zaproponowanej przez Twardowskiego w 
„Wyobrażeniach i pojęciach” (1898) koncepcji sądów przedstawionych. 
Pręgowski doszedł do wniosków z powyższą koncepcją sprzecznych. Stwierdził 
mianowicie, że (1) sądy przedstawione nie wchodzą ani w skład pojęć oraz (2) 
sądy przedstawione nie są potrzebne do zrozumienia wygłoszonych przez inne 
osoby zdań. Twardowski zwrócił jednak uwagę na to, że w swojej argumentacji 
Pręgowski przeoczył następujące fakty:

(1) Przedstawienie sądów zazwyczaj ma charakter symboliczny, wskutek 
czego nie da się go uchwycić w introspekcji;

(2) Wyraz „sąd przedstawiony” może oznaczać zarówno przedstawienie 
jak też przedstawienie i wydanie sądu;

(3) Przedstawienie sądu samo przez się nie może tworzyć pojęcia, 
potrzebne do tego jest jeszcze przedstawienie podkładowe. 

Za punkt wyjścia służy autorowi [Piotrowi Pręgowskiemu – red.] 
rozprawa prof. Kazimierza Twardowskiego „Wyobrażenia i pojęcia”.∗∗ 
Autor zamierza, uzupełniając po części wywody tej rozprawy, po 
części krytycznie przeciwko nim występując, stwierdzić, w jakich 
wypadkach w ogóle posługujemy się sądami przedstawionymi, oraz 
∗ Piotr Pręgowski (1874-1945) – filozof, lekarz neurolog i psychiatra, działacz 
społeczny i polityczny, publicysta. W latach 1890-1900 studiował prawo i filozofię 
na Uniwersytecie Lwowskim. Był pierwszym wypromowanym przez Twardowskiego 
doktorem filozofii, a obecna publikacja jest fragmentem recencji promotora na pracę 
doktorską pt. O tzw. sądach przedstawionych: ich znaczenie i istota (1900). 28 lat po 
obronie tej rozprawy Pręgowski wydał książkę Le concept, le jugement et l'attention: 
étude psychologique, Paris: Gebethner et Wolff, 1928. [Red.]
∗∗ K. Twardowski. Wyobrażenia i pojęcia, Lwów: Drukarnia Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich, 1898. [Red.]
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podać charakterystykę tych sądów. Rozprawa p. Pręgowskiego dzieli 
się stosownie do tego założenia na dwie części. W pierwszej autor 
przechodzi kolejno na podstawie gramatyki Antoniego Małeckiego∗ 

części mowy oraz formy zdań i bada, o ile one są wyrazem sądów 
przedstawionych. W drugiej części autor zajmuje się pytaniem, o ile 
sądy przedstawione są niezbędne do rozumienia zdań przez innych 
wypowiedzianych, do tworzenia wyobrażeń i pojęć; zastanawia 
się nad kwestią, w jaki sposób sobie sądy przedstawiamy, czy za 
pomocą wyobrażeń czy też za pomocą pojęć. Dochodzi ostatecznie do 
wyniku, że sądy mogą być wprawdzie tak wyobrażone jak pomyślane 
w pojęciach, że jednak sądy przedstawione nie wchodzą ani w skład 
pojęć, ani też nie są potrzebne do rozumienia zdań wygłoszonych przez 
innych. Wyniku tego autor nie potrafił uczynić przekonywującym mimo 
wielkiego nakładu argumentacji miejscami bardzo bystrej. Przeoczył 
bowiem fakt, że przedstawianie sądów odbywa się zwykle w sposób 
symboliczny, że wskutek tego w wielu wypadkach, w których myślenie 
wyczerpujące musiałoby się posługiwać przedstawieniem sądów, 
takiego przedstawienia w doświadczeniu wewnętrznym stwierdzić 
niepodobna. Nie uwzględnił autor jeszcze dwóch innych okoliczności; 
nie zauważył bowiem po pierwsze, że wyraz „sąd przedstawiony” 
jest dwuznaczny, że sąd jakiś może być tylko przedstawiony, albo też 
zarazem przedstawiony i wydany; po drugie nie liczył się z faktem, że 
sąd przedstawiony nie jest jeszcze pojęciem, lecz dopiero w połączeniu 
z wyobrażeniem podkładowym tworzy pojęcie. Gdyby sobie autor był 
zdawał sprawę w ciągu pracy z tych okoliczności, byłby niezawodnie 
do innego doszedł wyniku. W pracy jego istnieją jeszcze inne błędy 
rzeczowej natury. I tak traktuje autor w pierwszej części rozprawy 
zupełnie na równi wyrazy kategorematyczne i synkategorematyczne; 
nie rozróżnia wyobrażenia sobie czegoś od analizy wyobrażonego 
przedmiotu, ilości uważa za stosunki zamiast za cechy przedmiotów 
zbiorowych. Dziwnym się też wydaje, że w pierwszej części pracy 
wyraża się kilkakrotnie i wcale niedwuznacznie o pojęciach w ten 
sposób, jakoby uważał sądy przedstawione za niezbędne ich składniki, 

podczas gdy w rezultacie dowodzi [w drugiej części pracy], że sądy 
przedstawione nie wchodzą wcale w skład pojęć. Wyliczając wypadki, 
w których posługujemy się sądami przedstawionymi, autor nie tylko 
bezkrytycznie przyjmuje określenia Małeckiego, chociaż można by 
im ze stanowiska logiki i psychologii nie jeden uczynić zarzut, lecz 
nadto przeocza tak ważne wypadki używania sądów przedstawionych, 
jakimi są zdania pytające i sądy prawdopodobne. Należy też nadmienić, 
że układ pracy nie zupełnie jest zadowalający; pierwsza część jest 
stosunkowo zbyt obszerna, a byłaby się dała łatwo skrócić bez ujmy dla 
treści, gdyby autor był unikał niepotrzebnego powtarzania się. Mimo 
tych braków i błędów rozprawa świadczy niewątpliwie o uzdolnieniu 
autora do badania naukowego na polu kwestii filozoficznych. 
Świadczy o tym w szczególności niezawisłość sądu, ścisłość w ujęciu 
zagadnień i w przeprowadzaniu rozumowań oraz zastosowanie metody 
najodpowiedniejszej dla obranej przez autora grupy problematów.  

∗ A. Małecki. Gramatyka języka polskiego większa, Lwów: Nakładem autora, 1863. 
[Red.]
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9. Fryderyka Pordesówna (Schrenzelowa)
KAZIMIERZ TWARDOWSKI O DEFINICJI

[1932]

Streszczenie
W tekście autorka rozpatruje sformułowaną przez swojego Mistrza 

definicję definicji, zgodnie z którą definicja jest szeregiem sądów orzekających, 
z jakich cech składa się treść pojęcia oznaczonego pewnym wyrazem. 
Pordesówna podkreśla, że tak rozumiana definicja u Twardowskiego jest 
pojęciem uniwersalnym: obejmuje ono zarówno definicje realne, jak też 
nominalne.  

Prof. Kazimierz Twardowski uważa, że „definicja jest szeregiem 
sądów orzekających, jakie cechy posiada przedmiot (posiadają 
przedmioty) oznaczony pewną nazwą. Ponieważ wszystkie cechy 
przedmiotu tworzą treść dotyczącego przedmiotu, przeto można 
powiedzieć, że definicja jest szeregiem sądów orzekających, z jakich 
cech składa się treść pojęcia oznaczonego pewnym wyrazem”1 […].

Podając treść pojęcia, definicja ustala zarazem treść nazwy, 
która dotyczące pojęcie oznacza. A że treść pojęcia stanowią cechy 
przedmiotów, podpadających pod to pojęcie, więc podając treść pojęcia, 
wyjaśnia definicja tym samym rzeczy, które pojęciu odpowiadają. 
Definicja ta zatem spełnia następujące zadania: 1) ustala treść pojęcia, 
definiując je tym samym, bo odgranicza dotyczące pojęcie od innych; 
2) wyjaśnia rzeczy odpowiadające pojęciu; 3) wyjaśnia znaczenie 
słowa, definiuje je, ograniczając zakres ważności słowa do ustalonego 
pojęcia i do rzeczy podpadających pod to pojęcie. W formule bardzo 
zwięzłej definicja prof. Twardowskiego podaje kilka wyróżnionych 
dotąd zadań definicji. W przeciwieństwie do wielu określeń definicji 
ogólnej, które ujmowały zadania definicji jednostronnie, czyniąc 
z nich bądź tylko definicję nominalną, bądź tylko definicję realną, 

definicja [według – red.] prof. Twardowskiego obejmuje definicje 
realne, wyjaśniając cechy przedmiotów oznaczonych pewną nazwą. 
Ustalając zaś znaczenie wyrazu przez podanie treści pojęcia, które 
wyraz reprezentuje, definicja ogólna Twardowskiego obejmuje 
definicje nominalne. 

 Ustalając granice definiowania wymienia prof. Twardowski, 
obok słów oznaczających elementarne przedmioty, także wyrazy 
oznaczające pojęcia, których przedmioty nie dają się ścisłe oddzielić 
od przedmiotów różnych pojęć. Granice te można jeszcze bardziej 
zacieśnić. Ponieważ definicja jest „szeregiem sądów orzekających, 
jakie cechy posiada przedmiot (posiadają przedmioty) oznaczony 
pewną nazwą”, więc niepodobna definiować w tych wypadkach, 
gdzie bogactwo cech przypisanych przedmiotowi jest tak duże, że 
nie potrafimy ich wyliczyć w sądach, i gdzie jednocześnie nie ma 
warunków dla stworzenia definicji skróconej przez genus proximum 
et differentiam specificam, bądź z powodu braku genus proximum, 
bądź z powodu nieznajomości różnic. Do takich przedmiotów 
należą twory indywidualne; nie można ich definiować, bo bogactwo 
cech nie pozwala na sformułowanie definicji zupełnej. Niemożliwa 
zaś do przezwyciężenia trudność w ustaleniu wszystkich cech 
indywidualnych, odróżniających indywiduum od indywiduów tego 
samego gatunku, uniemożliwia zbudowanie definicji przez genus 
proximum et differentiam specificam. 

1 K. Twardowski. Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminariach 
nauczycielskich i nauce prywatnej, Lwów: Nakładem Towarzystwa Dydaktycznego, 
1901, s. 75 i n.
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1.3. Sądy a supozycje

10. Władysław Witwicki
SUPOZYCJE A SĄDY

[1925]

Streszczenie
Witwicki w tekście zwraca uwagę na to, że psychiczne akty przypuszczania 

lub wątpienia, wyrażane poprzez zdania typu „Może być, że jest tak a tak”, 
różnią się zasadniczo od aktów sądzenia, gdyż brak w nich istotnego dla sądów 
składnika przekonaniowego. Akty przypuszczania lub wątpienia nazywane są 
w związku z tym nie sądami, tylko supozycjami. 

Klasyfikację supozycji da się przeprowadzić na podstawie ich siły, tzn. 
bliskości do osiągnięcia stanu przekonaniowego (tzn. do stania się sądami). 
Dzielą się one na: 

Supozycje słabsze lub wątpienia (dalsze od sądów);
Supozycje mocniejsze lub przypuszczenia (bliższe do sądów).
Supozycje są też stopniowalne ze względu na swoją żywość. Przy tym 

siła supozycji nie jest zmienną wprost proporcjonalną do żywości: znaczą 
żywość mogą bowiem uzyskiwać bardzo słabe supozycje i odwrotnie.  

Zdawałoby się, że kto przypuszcza coś lub o czymś wątpi, ten 
również sądzi, tylko nie ma pewności i waha się. Tymczasem kiedy 
się przyjrzeć bliżej stanom przypuszczeń i wątpień, widać, że w 
tych stanach właśnie brak przeświadczenia o jakimś fakcie, a więc 
brak sądu, przekonania i człowiek wątpiący i przypuszczający wie 
o tym, że przekonania pewnego nie posiada. Dlatego pierwszy wyraz 
wątpliwości i przypuszczeń brzmi: 1) „Ja nie wiem, jak to jest, czy to 
istnieje, czy nie; ja naprawdę nie wiem; nie myślę ani tak, ani nie”. 

W miejsce sądu zjawia się wtedy supozycja, że jest tak a tak, że 
istnieje przedstawiony stan rzeczy. Wtedy człowiek mówi: 2) „Może 
być, że jest tak a tak”. Przeżywając tę supozycję próbuje wydawać sąd 
twierdzący, że dany fakt istnieje. 

Jeżeli mu się to udaje choćby na chwilę i nie czuje przy tym 
wielkiego oporu, wtedy przypuszcza i mówi: 3) „Ja jestem skłonny 
myśleć, że tak. Jestem bliski tego właśnie przekonania, choć jeszcze 
nie wiem, jak jest”. Jeżeli mu się nie udaje nawet na chwilę utrzymać 
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sądu twierdzącego, a próby wydawania sądu przeczącego udają mu się 
łatwiej i trwają dłużej, wtedy wątpi i mówi: „Ja jestem bliższy tego, 
że chyba nie tak. Skłaniam się do tego, że jednak nie”. Supozycje 
bliższe sądu twierdzącego nazywają się mocniejsze. Bliższe sądu 
przeczącego słabsze. Bardzo mocno wątpić, czy jest tak, znaczy to 
samo, co bardzo słabo przypuszczać, żeby nie było tak. I bardzo 
mocno przypuszczać, że tak, to tyle samo, co: bardzo słabo wątpić, 
czy tak. 

Bywa, że opory w obu kierunkach wydają się równe. Wtedy się 
człowiek zatrzymuje, oświadcza, że nic nie wie i nic nie powie, bo 
czuje się równie daleki i równie bliski przekonania twierdzącego, jak 
i przeczącego. 

Rzecz jasna, że przed takim oświadczeniem muszą się odbywać 
próby twierdzeń i przeczeń. Ten okres prób nazywa się wahaniem 
się. 

Zatem przypuszczenie jest to 1) supozycja twierdząca o pewnej 
sile i 2) przekonanie, że sąd twierdzący jest bliski, że nie jest 
wykluczony. Mówi się wtedy: „No, chyba tak”. 

Wątpienie – to przeżywanie 1) supozycji twierdzącej o małej 
sile; to na to samo wychodzi, co supozycja przecząca o sile wielkiej i 
wyraża się zwrotem: „No, chyba nie”. Do tego 2) przekonanie, że sąd 
przeczący jest bliski. Nie jest wykluczony. 

Zatem przypuszczenia i wątpienia to nie są w ogóle sądy, tylko 
supozycje twierdzące i przeczące o pewnej sile. 

Supozycja może niekiedy nie posiadać żadnej siły w ogóle. To 
wtedy, gdy ani przypuszczam, ani wątpię i czuję się najdalszy zarówno 
od stwierdzania, jak od zaprzeczania pewnemu stanowi rzeczy, a 
mimo to stwierdzam go na niby albo mu na niby zaprzeczam. Na 
przykład w dyspucie teoretycznej, kiedy reprezentuję jakieś obojętne 
mi stanowisko, gdy rozwiązuję jakieś zadanie fikcyjne, gdy adwokat 
broni sprawy, w której nie ma sam właściwie żadnego zdania. 

Sąd swój nazywam pewnym, gdy czuję, że nie potrafię zastąpić 
go sądem o jakości przeciwnej. Próbuję i nie udaje mi się to w żaden 
sposób. Tak silnie mogą w nas tkwić zarówno sądy prawdziwe, jak i 
sądy mylne, o których mylności nie wiemy. Pewność osobista nie jest 
gwarancją prawdy. 

Sąd, który się nie narzuca nieodparcie i czuję, że potrafiłbym być 
i w tej chwili zdania przeciwnego – nazywa się niepewnym. 

Najczęściej niepewność oznacza to samo, co wahanie się, walkę 
supozycji przeciwnych, wątpień i przypuszczeń. 

Innym znamieniem supozycji niż siła, jest ich żywość. Żywymi 
nazywamy te supozycje, które: 1) mają silną tendencję do tego, 
żeby występować w punkcie widzenia uwagi, 2) wiążą się z silnymi 
uczuciami, 3) głuszą przekonania sprzeczne z nimi, a dysponują do 
przekonań z nimi zgodnych i powiązanych, 4) dysponują do działania 
i zachowywania się takiego, jakby były przekonaniami, a więc proszą 
się też o wyraz słowny i mimiczny taki sam, jak przekonania. 

Znaczną żywość mogą uzyskiwać supozycje nawet bardzo słabe i 
te o sile zerowej, a nawet sprzeczne z przekonaniami pewnymi. Np. u 
aktora przejętego rolą, u nieszczerego przyjaciela, u widza przejętego 
teatrem, kinem, obchodem, widowiskiem, poematem, u poety, który 
zachowuje pełny krytycyzm, puszczając w ruch fantazję i przejmuje 
się przy tym powierzchownie własną robotą.
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11. Zygmunt Zawirski
O MODALNOŚCI SĄDÓW

[1914]

Streszczenie
Autor rozpatruje zagadnienie stosunku sądów do supozycji. Z punktu 

widzenia logiki (w odróżnieniu od psychologii) każdy sąd wydany jest 
traktowany jako sąd pewny. Ponieważ pewność nie jest stopniowalna, 
niestopniowalnymi pod względem pewności są również sądy.  

Istnieją natomiast też sądy nie wydane – tzw. sądy przedstawione (w 
terminologii Sigwarta – hipotezy, a w terminologii Kanta – sądy problematyczne), 
które mogą cechować się nie pewnością, tylko prawdopodobieństwem. Jednak 
w pojęciu niepewnych sądów tkwi z punktu widzenia psychologii pewna 
sprzeczność – istotną bowiem cechą sądów jest moment przekonaniowy, 
pewność. By utrzymać spójność teorii sądów należałoby zatem wprowadzić 
do niej pewne komplikacje – na przykład obok prawdy i fałszu wprowadzić 
do pojęcia sądu dodatkową jakość – pewność i niepewność. Jednak, zdaniem 
Zawirskiego, to nie jest konieczne, jeśli się uwzględni różnicę między sądem 
przedstawionym z jednej strony, a sądem o sądzie przedstawionym z drugiej 
strony. Otóż sąd przedstawiony sam w sobie nie jest jeszcze sądem (tylko 
przedstawieniem): możemy na przykład przedstawić sobie sąd „A może 
być B” i przy tym pozostać zupełnie obojętnymi lub niezdecydowanymi 
wobec jego prawdziwości. Następnie możemy uczynić niepewność owego 
przedstawionego sądu (tzn. trudność zdecydowania, czy jest on prawdziwy, 
czy fałszywy) przedmiotem innego sądu: „Sąd «A może być B» jest niepewny”. 
Takie sądy o sądach posiadają już wszystkie istotne cechy sądów: są to sądy 
pewne, a niepewność (sądów przedstawionych) jest tylko ich przedmiotem: 
„Nie ma sądów niepewnych, są jednak sądy o niepewności”.  

Powyższy wniosek zdaniem Zawirskiego pociąga za sobą poważne 
konsekwencje dla utartej w logice tradycji klasyfikowania sądów na podstawie 
modalności na (1) problematyczne (sądy o możebności), (2) asertoryczne (sądy 
o faktach) oraz (3) apodyktyczne (sądy o konieczności). Wychodzi bowiem 
na to, że sądy problematyczne są tak samo pewne, jak sądy asertoryczne, 
różnią się natomiast od tych ostatnich tylko swoim przedmiotem. To samo 
można stwierdzić również o sądach apodyktycznych: ich pewność niczym się 
nie różni od pewności sądów asertorycznych: „Pewność, że coś jest, nie jest 
mniejsza pewności, że coś być musi”). Więc pogląd, według którego podział 

sądów na podstawie modalności ma na celu wykazanie różnic w stopniu 
pewności sądów, nie da się utrzymać.  

 
Każdy sąd ze stanowiska podmiotu jest przekonaniem, 

przeświadczeniem, wiarą, że coś jest albo nie jest. Sądy wydajemy 
tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że to, co mówimy, jest prawdą; 
sądów, o których wiemy, że są fałszywe, nie wydajemy. Wprawdzie 
w życiu wiele sądów niesłusznie uważamy za prawdziwe, często się 
mylimy, jednakże logika jako nauka o sądach wziętych in abstracto 
musi abstrahować od faktycznych omyłek jak też i od tego, iż ludzie 
nieraz kłamią albo mówią nie myśląc, tzn. wypowiadają zdania bez 
przekonań. Możemy więc w logice powiedzieć, iż każdy sąd wydany 
jest sądem pewnym. Twierdząc bowiem, iż jakiś sąd jest pewny, nie 
mamy na myśli nic innego jak to, iż mamy przekonanie, że dany sąd 
nigdy nie okaże się fałszywym. Oczywiście mówiąc o sądach w logice, 
iż wszystkie sądy są pewne, mamy na myśli tę pewność przedmiotową, 
tyczącą się samej prawdy poznania, której wynikiem tylko jest pewność 
psychologiczna, pewność podmiotu sądzącego.

Ponieważ zaś pewność nie ma stopni, przeto i sąd jako poznanie, 
prawda, mająca cechę pewności, stopni mieć nie może. Stopnie 
posiada tylko prawdopodobieństwo; pewność zaś pojmujemy 
albo jako przeciwieństwo prawdopodobieństwa albo jako jego 
graniczny wypadek (gdy prawdopodobieństwo równa się jednostce). 
Podobnie więc jak sąd jako akt psychiczny pod względem momentu 
przekonaniowego nie dopuszcza żadnego dalszego podziału, tak też i 
sąd w znaczeniu logicznym jako prawda, twierdzenie, nie dopuszcza 
podziału, który by naruszał jego walor obiektywny. Ale cóż zrobić 
z wyrazami niepewności? Wszak nie wszędzie dochodzimy do 
pewności i w wielu wypadkach, jak słusznie zauważył Wilhelm 
Wundt, a czego też i Christoph von Sigwart nie przeoczył, musimy się 
zadowolić prawdopodobieństwem! Widzieliśmy, jak Sigwart postąpił. 
Przyjąwszy, że każdy sąd wydany jest sądem pewnym, uczynił różnice 
między sądem faktycznym a dopiero przygotowywanym – który my 
nazwaliśmy sądem przedstawionym, chociaż Sigwart tym terminem 
się nie posługuje, a tylko w jednym miejscu się w podobny sposób 
wyraża – i dla wyrazów niepewności przyjął nazwę hipotez. O tych 

1. Sądy a przedstawienia 1.3. Sądy a supozycje



74 75CZĘŚĆ I. SĄDY A PSYCHIKA 1. Sądy a przedstawienia 1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

ostatnich powiedział, że o tyle nie są sądami, o ile nie są wyrazem 
pewności, o tyle są zaś nimi, o ile mówią wyraźnie o naszym stosunku 
do danej próby sądzenia. Przyznać trzeba, że ta odpowiedź nie jest 
całkiem jasna, i nie dziwi nas, że Wundt nie dał się zupełnie przekonać 
i zatrzymał klasę sądów problematycznych jako wyrazów niepewności. 
Bliższe rozpatrzenie tej sprawy naprowadza nas na odróżnienie sądów 
wydanych od sądów przedstawionych. Tego odróżnienia nie pierwszy 
Sigwart dokonał1; jest zaś ono niezbędne a nieuwzględnianie tej różnicy, 
jak to wkrótce zobaczymy, może być powodem fatalnych konsekwencji, 
gdzie myśl jakąś, która ma być wyrażona w sądzie, rozumiemy, a 
jednak się na nią nie godzimy, tam sądu nie wydajemy, lecz go tylko 
przedstawiamy sobie. Widzieliśmy, że z takich stanów zdawał sobie 
sprawę także Immanuel Kant, odróżniając raz sąd od zdania, drugi raz 
sąd definitywny od sądów czasowych. Odróżniał je też od zwykłych 
sądów Rudolf Hermann Lotze, mówiąc, iż pytania, które właśnie są 
typowym wyrazem sądów przedstawionych, nie są w ogóle sądami, 
lecz tylko niemodalnymi oznaczeniami (modalitätslose Bezeichnungen 
eines blossen Urteilshaltens). Sądy przedstawione tak samo zresztą 
wyrażają się słownie w powiedzeniach, jak i sądy wydane. Jednakowoż 
przyjęcie samych tylko sądów przedstawionych jeszcze wszystkiego 
nie wyjaśnia. Jest bowiem różnica między przedstawieniem sądu 
a uznawaniem go za niepewny, mniej lub więcej prawdopodobny. 
Mogę bowiem sobie przedstawiać sąd jakiś jako prawdziwy lub jako 
fałszywy lub też taki, o którego prawdziwości i fałszywości nic nie 
decyduję, zawsze tylko przedstawiając go sobie, a nic jeszcze nie 
decydując; gdy tymczasem, uznając sąd przedstawiony za niepewny, 
już całkiem wyraźnie określę swoje stanowisko względem tego sądu 
przedstawionego. Jakoż różnica ta nie uszła uwagi tych, którzy zdawali 

sobie sprawę z istnienia sądów przedstawionych. Sigwart też czyni 
różnicę między sądem przedstawionym, próbą sądzenia, w której 
mamy już gotową syntezę, a brak jeszcze zadecydowania o jej walorze, 
która zatem jest dopiero pierwszym stadium do tworzenia hipotezy, a 
samą hipotezą, w której, nie mogąc próby sądzenia zakończyć decyzją 
tak lub nie, ograniczamy się do twierdzenia, że jesteśmy niepewni, 
czy dany sąd przedstawiony jest prawdziwy lub fałszywy, konstatując 
tylko, iż może (vielleicht), prawdopodobnie A jest B. Kant również, 
mówiąc o sądach tymczasowych, o powstrzymywaniu się od sądu […] 
odróżnia zostawienie sądu in suspenso od zostawienia go in dubio, 
robi różnicę między suspensio iudicii sceptica a suspensio iudicii 
indagatoria. Podobnie też Wilhelm Windelband, mówiąc o swoich 
osądzeniach, o punkcie zupełnej obojętności między twierdzeniem a 
przeczeniem, odróżnia obojętność zupełną, w której o danym połączeniu 
przedstawień nic nie decydujemy, od obojętności krytycznej, w której 
połączenie przedstawień wyraźnie ograniczamy do niepewności. 
Lecz jakże tę zauważoną przez wszystkich różnicę ująć ściśle w 
terminy? Zdaniem naszym nie można tego uczynić inaczej, jak tylko 
w ten sposób, iż próbę sądzenia, zostawienie sądu in suspenso, zupełną 
obojętność nazwiemy sądem przedstawionym, zaś ograniczenie 
próby sądu do niepewności, czyli to, co Sigwart nazywa hipotezą, 
zostawienie sądu in dubio, obojętność krytyczną nazwiemy nowym 
sądem o sądzie przedstawionym. W ten sposób problematyczność 
jako wyraz niepewności, ów rzekomo niższy stopień pewności w 
sądzie, będąc tylko sądem o sądzie, nie naruszałby w niczym istoty 
sądu. Sąd o sądzie będzie bowiem tak samo sądem pewnym, jak 
każdy inny, niepewność zaś, prawdopodobieństwo, będzie dotyczyć 
tylko sądów przedstawionych. Sigwart wprawdzie nie nazywa swojej 
„hipotezy” sądem o sądzie, ale z jego przedstawienia rzeczy wynika, 
że tylko w ten sposób wyraz niepewności może być określony. Sigwart 
przecież przyznaje, że jedynie rzeczywiste powiedzenie, którego 
dokonywamy w formule „A może być B” brzmi: „hipoteza «A jest B» 
jest niepewna”. A przecież nie jest to nic innego jak sąd o niepewności 
sądu przedstawionego „A jest B”. Niesłusznie wzbrania się Sigwart 
podnieść to powiedzenie do godności sądu. Powołuje się na to, iż tu 
nie mówimy nic o przedmiocie sądu przedstawionego, lecz tylko o 

1 Odróżnienie sądów wydanych od przedstawionych po raz pierwszy napotykamy u 
B. Bolzano w Wissenschaftslehre (zob. B. Bolzano. Wissenschaftslehre: Versuch einer 
ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf 
deren bisherige Bearbeiter, Sülzbach: J. E. V. Seidel,  1837). Właściwie jednak można 
się tego odróżnienia dopatrywać już w pojęciu υπόδεσις u Arystotelesa, które wskazuje 
Ch. Sigwart. Czym się różni sąd wydany od przedstawionego, o tym obszerniej pisze 
K. Twardowski w dziele pt. Wyobrażenia i pojęcia, w którym znajdujemy teorię pojęć, 
opartą na sądach przedstawionych.
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stosunku naszym do samego sądu przedstawionego, oraz na to, że 
dla wiedzy absolutnej nie istniałyby takie stany niepewności, że one 
określają tylko subiektywny stan zamkniętej w pewnych granicach 
wiedzy ludzkiej. Uwagi słuszne, ale cóż z nich wynika? W sądzie 
powyższym przedmiotem jest niepewność sądu przedstawionego, nie 
zaś przedmiot, o który przed tym nam chodziło. Ale przecież sądy 
wolno nam wydawać o wszystkim i nie widzimy, dlaczego by sąd o 
naszej niepewności wobec sądu przedstawionego nie mógł być równie 
dobrym sądem, jak sąd o jakimkolwiek przedmiocie doświadczenia 
zewnętrznego. Zapewne, że gdyby wiedza nasza była wiedzą 
absolutną, nie potrzebowalibyśmy takich sądów wydawać, ale skoro 
nią nie jest, musimy się zadowalać samym prawdopodobieństwem 
lub tylko konstatowaniem niepewności. Skoro się przyjmie, że sąd 
problematyczny w znaczeniu konstatowania niepewności jest sądem o 
tej niepewności jako nowym przedmiocie, wszelkie trudności upadną; 
nie będzie bowiem potrzebne przyjmowanie nowej kategorii jakości 
sądu obok twierdzenia i przeczenia i nie będzie się urągało zasadzie 
sprzeczności. Zgodziliśmy się na to, że tylko sądom przynależy cecha 
prawdziwości lub fałszywości; otóż sąd o prawdopodobieństwie tak 
samo może być prawdziwy lub fałszywy, jak każdy inny, można go 
stwierdzać lub mu zaprzeczać, różni się on od innych sądów tylko 
swoim przedmiotem, ale na tej podstawie nie można go wykluczać 
z zakresu sądów. Nie jest to niepewna pewność, gdyż niepewność 
jest tu przedmiotem sądu, a sąd o tej niepewności jest sądem 
pewnym, jak każdy inny. Sigwart identyfikuje pewność sądzenia z 
koniecznością i świadomością obiektywnego waloru. Niewątpliwie 
dla każdego, który sąd wydaje, wydać taki sąd jest rzeczą konieczną, 
ale tak samo z konieczności musimy też nieraz wydawać sądy o 
prawdopodobieństwie. Co się tyczy świadomości obiektywnego 
waloru, to jeśli tu obiektywność jest wzięta w przeciwieństwie do 
subiektywności w tym znaczeniu, iż przedmiotem sądu nie mogą być 
sprawy mojego własnego umysłu, np. „subiektywny stan niepewności”, 
to do takiego ograniczenia Sigwart nie miał najmniejszego prawa. 
Zdaje nam się, że, konstatując „subiektywny stan niepewności”, mamy 
również „świadomość obiektywnego waloru”, przekonanie o czymś 
równie rzeczywistym, jak przedmioty doświadczenia zewnętrznego. 

Tylko więc pogląd, że, konstatując stan niepewności, mamy do 
czynienia z sądem o niepewności jakiegoś sądu przedstawionego, 
stawia sprawę zupełnie jasno. Sądzimy, że i Sigwart, gdyby swoje myśli 
sprecyzował, doszedłby do tego samego rezultatu. Nie powiedziawszy 
zaś tego wyraźnie i twierdząc, że hipoteza do pewnego stopnia jest 
sądem, do pewnego zaś stopnia nie jest sądem, robi wrażenie, jakoby 
się zatrzymał w połowie drogi. 

Dochodząc do przekonania, iż każdy tak zwany sąd problematyczny, 
wyrażający rzekomo niższy stopień pewności, jest tylko sądem o sądzie, 
musimy tu zwrócić się do teorii niektórych logików współczesnych, 
wedle których każdy sąd wydany, któremu towarzyszy „świadomość 
waloru” (Giltigkeitsbewusstsein) nie jest już sądem ale osądzeniem 
(Beurteilung), tj. sądem o sądzie. Do tych logików m. in. należy 
Benno Erdmann2 i  jego teorię zamyślamy pod tym względem bliżej 
rozpatrzeć. Osądzeniami, zdaniem jego, są wszystkie sądy przeczące 
oraz sądy modalne tj. apodyktyczne, asertoryczne i problematyczne. 
W każdym sądzie bowiem mieści się tylko to, że on ma walor, nie 
mieści się zaś to, jaki on ma walor; to zaś bliższe określenie waloru 
otrzymuje sąd przez osądzenie. Reflektując nad sądem sprzecznym z 
danym, osądzamy, iż sąd dany ma konieczny walor, jeśli sąd z nim 
sprzeczny jest wykluczony przez warunki naszego myślenia, albo że 
sąd dany ma asertoryczny walor, jeśli sąd sprzeczny wprawdzie da się 
pomyśleć, ale jest wykluczony tym, co jest dane w doświadczeniu, albo 
też osądzamy, że sąd dany ma walor możliwy, ponieważ sąd sprzeczny 
nie jest wykluczony przez stwierdzenie sądu danego. Nie wchodząc 
bliżej w te określenia różnic modalności, chcemy się zastanowić nad 
tym, w jaki sposób autor doszedł do tak szerokiego stosowania sądów 
o sądzie. Źródłem tego nadużycia jest to, iż autor nie odróżnił sądów 
wydanych od sądów przedstawionych, a to nieodróżnienie ma jeszcze 
głębszą podstawę w fałszywym określeniu istoty sądu. Erdmann 
2 Obok B. Erdmanna, należą tu też J. Bergmann, Reine Logik (zob. J. Bergman. Reine 
Logik, Berlin: Siegfried Miller und Sohn, 1879) i W. Windelband w „Strassburger 
Abhandlungen“, 1884 (zob. W. Windelband. Beiträge zur Lehre vom negativen Urteil 
[w:] „Strassburger Abandlungen zur Philosophie“, Freiburg i. Br. 1884). Podobne 
stanowisko zajmuje także W. Biegański (zob. W. Biegański. Teoria logiki, Warszawa: 
Skł. gł. w Księgarni E. Wende i Spółki, 1912, s. 234, 294 i n.).

1. Sądy a przedstawienia 1.3. Sądy a supozycje



78 79CZĘŚĆ I. SĄDY A PSYCHIKA 1. Sądy a przedstawienia 1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

określił sąd tak, iż czynnik przekonaniowy, w sądzie zawarty, starał się 
sprowadzić do elementów czysto przedstawieniowych, a wskutek tego 
musiała się zatrzeć różnica między sądem wydanym, a sądem tylko 
przedstawionym. Sąd według niego „jest to w zdaniu się dokonujące, 
równością treści materialnych części składowych uwarunkowane, w 
logicznej immanencji przedstawione włączenie jakiegoś przedmiotu 
w treść innego”3. Zdaniem naszym, jak długo włączenie jednego 
przedmiotu w treść innego będzie tylko przedstawione, tak długo sądu 
jeszcze nie będzie. Definicja ta w najlepszym razie mogłaby dotyczyć 
sądów przedstawionych. Czuł niewątpliwie Erdmann różnicę między 
sądem przez siebie zdefiniowanym a sądem wydanym, w którym tkwi 
moment przekonaniowy (Zustimmung, Anerkennung, Billigung), u 
Erdmanna nazywany świadomością waloru (Geltungsbewusstsein). 
Dlatego też Erdmann sąd wydany nazywa sądem o sądzie, osądzeniem, 
bo widzi, że w nim dołącza się jakieś plus, którego w podanej przezeń 
definicji nie było. Załatwiając jednak sprawę w ten sposób, popada w 
niekonsekwencję; bo skoro raz ex definitione moment przekonaniowy 
z sądu wyrzucił, to, wprowadzając go w sąd o sądzie, wymienia tu 
funkcję umysłu toto genere różną od poprzednio zdefiniowanej i nie 
ma nawet prawa mówić tu o sądzie, chyba, że pojęcie sądu tutaj jest 
różne od tego, jakie przed tym podał. Od tej niekonsekwencji chciałby 
się Erdmann uchylić i mówi, że ten nowy czynnik, to uznanie, jakie 
towarzyszy sądom z świadomością waloru, a którego brak w innych 
(tzn. geltungslose Urteile), jak np. w pytaniu (które, jak wiemy, 
jest tylko sądem przedstawionym), że ten nowy czynnik nie jest tak 
„całkiem nowy”4. „Bo on polega na pewności tego, co się przedstawia, 
i na konieczności pomyślenia predykacji. Pewność polega na zgodnej 
logicznej immanencji orzeczenia, słownie w sądzie oddzielonego, 
w podmiocie, krótko na logicznej immanencji przedmiotu sądu, 
rzeczy przedstawionej. Konieczność pomyślenia leży w oczywistości 
stosunku równości treści rzeczy przedstawionej, treści oddzielonej w 
powiedzeniu, tj. w formie myślenia, jako podmiot i orzeczenie. Ani 
stosunku immanencji jednak ani predykatywnego stosunku równości 

nie brak powiedzeniom bez waloru. Tylko ów pierwszy jest niepewny, 
a ten drugi odpowiednio do tego jest niekonieczny”. „Uznanie także 
w końcu nie jest, jak przyjmują John Stuart Mill i Franz Brentano, 
pierwotną i nie dającą się znikąd wyprowadzić treścią świadomości. 
Bo ono da się sprowadzić do składników przedstawieniowych 
pewności i konieczności pomyślenia”. Łudzi się Erdmann, jeśli mu się 
zdaje, że ten moment przekonaniowy da się zredukować do samego 
tylko przedstawienia pewności i konieczności. Wszak każdy czuje 
różnicę między tym, gdy się jest faktycznie przekonanym i odczuwa 
konieczność wydania sądu, a tym, gdy się pewność i konieczność tylko 
przedstawia. Różnica między sądem wydanym a przedstawionym 
będzie ciągle na wierzch wypływać, pomimo że Erdmann stara się 
ją zamydlić i zasłonić frazesami. Nie tylko nigdy się nikomu nie uda 
sądu faktycznie wydanego sprowadzić do przedstawionego, lecz raczej 
przeciwnie, wprzód trzeba poznać dokładnie, czym jest sąd wydany, 
aby móc potem określić, czym jest przedstawienie sądu. Czymś 
wcześniejszym w życiu są sądy faktycznie wydawane; nie moglibyśmy 
zaś sądu przedstawiać, gdybyśmy sądu nigdy nie wydawali, tak samo, 
jak nie moglibyśmy posiadać przedstawienia uczucia, gdybyśmy uczuć 
nigdy nie doznawali. 

Jeśli więc Erdmann czuł potrzebę wprowadzenia nowego 
czynnika, „świadomości waloru”, w sądy wydane, to powinien był 
tutaj postawić drugą definicję sądu, różną od poprzedniej, a tę drugą 
definicję my byśmy uznali za właściwą definicję sądu. Erdmann zaś, 
zaprzepaściwszy moment przekonaniowy w sądzie, 1) nie odróżnia 
sądu wydanego od przedstawionego, 2) wskutek tego skłonny jest do 
przyjęcia stanów pośrednich między przedstawieniami a sądami5, 
3) fałszywie przedstawił przeczenie i modalność sądów, nadużywając 
teorii sądów o sądzie i 4) obraca się w błędnym kole usiłując w 
osądzeniach moment przekonaniowy sądom ponownie przywrócić, 
pomimo, że go przed tym ex definitione z sądów wykluczył. 
Nadmienimy jeszcze, że Erdmann, odróżniając sądy od osądzeń, 

3 B. Erdmann. Logik, Bd. 1, Halle: a.S.: Niemeyer, tom 1, 1907, s. 262.
4 Tamże, s. 289-291.

5 Wykazał to K. Twardowski. Zob. K. Twardowski. Zur Lehre vom Inhalt und 
Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung, Wien: Alfred 
Hölder, 1894, § 2.
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poszedł tu za przykładem Windelbanda, który pierwszy tę nowość do 
logiki wprowadził i który pozostawał pod silnym wpływem zwalczanej 
przez Erdmanna teorii brentanowskiej. Windelband bowiem odróżniając 
sądy od osądzeń, starał się w ten dziwaczny sposób pogodzić teorię 
brentanowską z pojmowaniem sądu według logiki tradycyjnej, 
widzącej w sądzie tylko łączenie przedstawień. Odróżnienie to jednak 
jest niepotrzebne, gdyż się da sprowadzić do różnicy między sądem 
przedstawionym a wydanym. Uważać więc każdy sąd wydany za sąd 
o sądzie jest rzeczą zupełnie nienaturalną. Tam, gdzie jesteśmy czegoś 
pewni, nie miałoby najmniejszego sensu sąd pewny przedstawiać i 
dopiero o nim nowy sąd wydawać, bo byśmy przez to sprawę myślenia 
niepotrzebnie komplikowali, nic na tym nie zyskując. Bo, czy wydam 
sąd „A istnieje”, czy też sąd o sądzie: „prawdą jest, że A istnieje”, czy 
dalej sąd o sądzie, dotyczącym sądu przedstawionego: „sąd «prawdą 
jest, że A istnieje», jest prawdziwy” itd. w nieskończoność, to wartość 
poznawcza z takiego sądzenia dla mojego umysłu pozostanie zawsze 
jednakową; niczego nowego się nie dowiem, jak tylko, że „A istnieje”. 
Wprawdzie nic nam nie przeszkadza wydawać czasem sąd o sądzie 
także i tam, gdzie jesteśmy czegoś pewni; tak też czasem się dzieje, ale 
nie zawsze się tak dziać musi. Właściwą domeną sądów o sądzie, gdzie 
się bez takich sądów obejść nie możemy, jest prawdopodobieństwo. 
Gdzie bowiem nie jestem pewny istnienia jakiegoś przedmiotu, 
tam muszę się zadowolić skonstatowaniem, że sąd o istnieniu tego 
przedmiotu jest tylko prawdopodobny. Odrzucamy zatem stosowanie 
teorii osądzeń do wszystkich sądów wydawanych, a ograniczamy ją 
tylko do sądów o prawdopodobieństwie, przez co nie potrzebujemy 
wprowadzać sądów problematycznych, niepewnych, wyrażających 
rzekomo niższy stopień pewności, co, jak słusznie zauważyli Kant i 
Sigwart, byłoby contradictio in adjecto. Tym samym upadają obawy 
Wundta, jakoby pogląd, iż każdy sąd jest sądem pewnym, zmuszał do 
usunięcia z logiki nauki o prawdopodobieństwie. Odpowiedź Sigwarta, 
że sąd problematyczny o tyle nie jest sądem, o ile brak mu świadomości 
obiektywnego waloru, o tyle zaś jest sądem, o ile mówi o stanowisku 
umysłu poznającego względem pewnej kwestii, powinna była brzmieć: 
nie ma sądów niepewnych, są jednak sądy o niepewności naszej 
względem jakiegoś sądu przedstawionego, które to sądy tak samo mogą 

być prawdziwe lub fałszywe jak wszystkie sądy, a różnią się od innych 
tylko przedmiotem. Okazało się przy tym rzeczą konieczną odróżniać 
sądy wydane od przedstawionych; jest to wprawdzie różnica czysto 
psychologiczna, ale nie można w logice zupełnie od niej abstrahować, 
bo, jak pokazaliśmy, nieuwzględnianie tej różnicy może za sobą 
pociągnąć fatalne konsekwencje dla logiki samej. 

Nietrudno też wykazać, że podobnie, jak nie ma osobnych 
sądów problematycznych, nie ma też sądów o najwyższym stopniu 
pewności, większej od pewności zwykłych sądów wydanych. Nie 
będziemy tu powtarzać tego, co już Sigwart wykazał. W tej samej 
kwestii zabierał zresztą głos w kilka lat po wyjściu logiki Sigwarta 
(1873) Friedrich Albert Lange w swoich „Logische Studien” (1877)∗ 
i doszedł w zasadzie do tych samych rezultatów. Jeżeli się bowiem 
przeciwstawia sądy apodyktyczne sądom asertorycznym, to zwykle się 
okazuje, że nie chodzi tu o pewność, ale o coś innego, albo o różnicę 
przedmiotu sądu, albo o różnicę drogi, na jakiej się do jakiegoś sądu 
dochodzi, albo też robi się odróżnienie, które z punktu widzenia 
logicznego i ściśle teoretycznego jest niedopuszczalne. Gdy chodzi 
o różnicę sądów o faktach i sądów o koniecznych stosunkach, to ta 
różnica dotyczy przedmiotu a nie samej pewności. Pewność, że 
coś jest, nie jest mniejsza pewności, że coś być musi. Jeśli chodzi 
o zaznaczenie różnicy sądów o czymś bezpośrednio danym, więc 
prawd oczywistych w przeciwieństwie do sądów wywnioskowanych, 
nabytych drogą dłuższej refleksji, to tu różnica znowu nie dotyczy 
samej pewności, lecz drogi, po której do prawdziwości jakiegoś sądu 
dochodzimy. Pewność bowiem konkluzji nigdy nie może być większa 
od pewności przesłanek. Powyższego zaś odróżnienia ze względu na 
drogę, na jakiej się do pewnych sądów dochodzi, dokonuje już inny 
podział sądów, mianowicie podział na sądy oczywiste (bezpośrednio 
oczywiste) i nieoczywiste (pośrednio oczywiste). U Sigwarta zamiast 
tych nazw mamy inne, mamy odróżnienie sądów analitycznych i 
syntetycznych, które jednak niezupełnie jest równoznaczne z przyjętym 
przez nas odróżnieniem. O ile zaś te nazwy sądów analitycznych i 
∗ F. A. Lange. Logische Studien: ein Beitrag zur Neubegründung der formalen Logik 
und der Erkenntnistheorie, Iserlohn: Verlag von J. Baedeker, 1877 (Leipzig: Druck von 
C. Grumbach in Leipzig). [Red.]
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syntetycznych u Sigwarta są równoznaczne z podziałem na oczywiste 
i nieoczywiste, wolimy zatrzymać podział ostatni, zostawiając nazwy 
sądów analitycznych i syntetycznych podziału dla Kanta. W końcu, 
jeśli Kant odróżnia sądy asertoryczne od apodyktycznych, to, jak 
widzieliśmy, tylko sądy apodyktyczne mają być u niego wyrazem 
wiedzy; w sądach zaś asertorycznych ma się wyrażać wiara, wiec nie 
przekonanie obiektywne, logiczne, teoretyczne, ale tylko subiektywnie 
konieczne, moralne, praktyczne. Teoretycznie nigdy nie moglibyśmy 
się przekonać czy takie sądy słusznie za prawdziwe uważamy; jeśli 
chodzi o wiedzę, to tu i Kant przyznaje, że albo jesteśmy pewni i 
wydajemy sądy apodyktyczne, albo kończy się tylko na mniemaniu, 
które według naszego poglądu na sprawę jest sądem o niepewności 
względem sądu przedstawionego. Jeżeli zaś Kant wbrew swoim 
własnym słowom w innych miejscach wiedzę empiryczną nazywa 
sądem asertorycznym, to, jak skonstatowaliśmy, ma tam na myśli 
albo bardzo wielki stopień prawdopodobieństwa, albo sądy o faktach, 
a więc znowu różnica schodzi na przedmiot i między pewnością a 
niepewnością, prawdopodobieństwem, nie ma potrzeby wprowadzać 
czegoś pośredniego. Sądy, wyrażające wiarę, jeśli będą rozpatrywane 
z punktu widzenia teoretycznego, także pod jedną z tych dwu kategorii 
podpaść muszą. 

Musimy zatem uznać twierdzenie, jakoby w podziale sądów według 
modalności chodziło o stopnie pewności, o różnice siły przekonania, za 
zupełnie fałszywe. Sąd bowiem jako wyraz przekonania i pewności z 
natury swojej nie dopuszcza żadnych stopniowań. Myśl, jakoby w tym 
podziale chodziło rzeczywiście o takie stopnie, jest tylko wynikiem 
całego szeregu niedokładności w ujęciu sprawy sądzenia oraz wynikiem 
nieprzestrzegania w podziale jednej zasady podziału. W odróżnieniu 
powyższym krzyżowały się równocześnie u tych samych lub też w 
różnych czasach u różnych autorów aż cztery zasady klasyfikacji. Tkwiły 
tam bowiem odróżnienia 1) sądów wydanych od przedstawionych, 
2) pewnych od prawdopodobnych, 3) oczywistych (bezpośrednio 
oczywistych) i nieoczywistych (pośrednio oczywistych), 4) w końcu 
odróżnienie sądów o możebności, faktyczności i konieczności, które 
właściwie nadawało całemu podziałowi podstawę do ustanowienia 
trzech stopni, które jednakowoż wcale stopni pewności sądzenia nie 

dotyczy. Już u samego Kanta, na którego się powoływano, podział ten 
jako odnoszący się do stopni pewności nie jest w tym duchu z całą 
konsekwencją przeprowadzony lecz pomieszany z innym, a przez to w 
samym zarodku mieści on w sobie niedokładność i nieścisłość. 

Inne źródło fałszywych teorii modalności leży w niedokładności 
mowy ludzkiej i w nie dość ścisłym przestrzeganiu różnicy między 
sądami a powiedzeniami. W mowie potocznej zwykle nie odróżnia się 
ściśle między pewnością a wielkim stopniem prawdopodobieństwa; 
powiedzenia tj. zdania, będące zewnętrznym wyrazem sądów, są nadto 
bardzo wieloznaczne; te same zdania są nieraz wyrazem najrozmaitszych 
sądów, to samo zdanie oddaje zarówno sąd wydany, jako też sąd 
przedstawiony. Nic też dziwnego, że logika tradycyjna, oparta na 
podstawach scholastycznych, która nawet niekiedy świadomie zlewała 
zadania logiki, gramatyki, a nawet retoryki w jedno, wyliczając ogólne 
formy sądzenia, zamiast form sądzenia podawała tylko wieloznaczne 
formy powiedzeń i przez taką klasyfikację zamgliła faktyczne różnice 
między sądami a powiedzeniami. Że mowa ludzka, służąc przede 
wszystkim praktycznym potrzebom człowieka i kierując się zasadą 
ekonomii, wypowiada myśli w jak najkrótszych zdaniach i tych samych 
zdań używa na wyrażenie różnych myśli, tego jej za złe brać nie można, 
owszem jest to zupełnie naturalne i zrozumiałe.6 Logika jednak tym 
usilniej powinna się starać uwolnić się od szkodliwego wpływu mowy 
ludzkiej i nie brać równości powiedzeń za równość sądów. 

Niedopuszczalnym też jest mówić w logice o przekonaniach 
subiektywnych i obiektywnych. Nie mamy dwu różnych kryteriów 
prawdy, osobnego dla przekonań obiektywnych, a osobnego dla 
subiektywnych. Każde subiektywne przywidzenie lub wmówienie, 
każde przyjęcie sądu bez dowodu prawdziwości jest logicznie 
błędem. Chociażby jakiś sąd okazał się prawdziwy, jeśli przed tym 
przyjmowaliśmy go bez dowodu prawdziwości, zaciągaliśmy dług 
względem logiki. Tę myśl wyraził Kant w zdaniu paradoksalnie 
brzmiącym, że każde wmówienie (Überredung), chociażby materialnie 
6 Porównaj rozprawę K. Twardowskiego: Über sogenannte relative Wahrheiten, „Archiv 
für systematische Philosophie”, Bd. VIII, Heft 4, 1902, w której autor wykazuje, że cała 
teoria prawd względnych jest tylko wynikiem nieprzestrzegania różnicy między sądami 
a powiedzeniami.
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było prawdziwe, formalnie zawsze jest fałszywe. Wobec tego więc 
mówić w logice o prawdach obiektywnych, znaczy to popełniać 
pleonazm [pot. masło maślane – red.]. Celem uniknięcia nieporozumień 
dodajemy, iż niektórzy przez sądy subiektywne rozumieją sądy o 
przedmiotach doświadczenia wewnętrznego, przez obiektywne zaś 
sądy o przedmiotach doświadczenia zewnętrznego. W tym znaczeniu 
używa np. tych wyrażeń Erdmann. Odróżnienie to zatem będzie znowu 
dotyczyło przedmiotu; nie znaczy ono, iżby sądy o przedmiotach 
wewnętrznego doświadczenia były mniej prawdziwe niż inne. 

Pozostaje jeszcze do poruszenia pewna kwestia terminologiczna. 
Wobec tego, iż każdy sąd jako wyraz pełnego przekonania a zarazem 
jako wyraz prawdy poznanej jest pewny i konieczny, dawne terminy 
modalne, odniesione do aktu sądzenia i do formy sądu stają się 
nieprzydatne. Sigwart nazywa każdy sąd pewny apodyktycznym, 
nazwę zaś problematyczności zatrzymuje tylko dla hipotez, dla 
stanów niepewności. Wyraz „sąd asertoryczny” został przez niego ze 
słownictwa logicznego zupełnie wyrzucony. Natomiast Lange robi 
przeciwnie; u niego sąd asertoryczny jest właśnie wyrazem zupełnej 
pewności, odrzucić zaś trzeba scholastyczną naukę o wyższej pewności 
sądów apodyktycznych. Wobec tego jednak, że w zasadzie obaj godzą 
się na jedno, różnica między nimi jest czysto słowną. Zdaniem naszym 
najlepiej tych terminów w ogóle tutaj nie stosować, zadowalając się 
tylko podziałem sądów przedstawionych na pewne i prawdopodobne, 
bo sądów prawdopodobnych wydanych niema, są zaś tylko sądy o 
prawdopodobieństwie. Dawne zaś terminy modalne odniesiemy do 
sądów, których przedmiotami są możebność, konieczność lub rzeczy i 
stosunki faktyczne. 

Ostatecznie, jeśli ktoś w logice chce określić sąd, biorąc za podstawę 
sądy psychologiczne nie wydane, lecz przedstawione, a więc czyniąc 
coś podobnego, jak Erdmann, który przyjął, że w każdym sądzie mieści 
się to, że on ma walor, ale nie mieści się, jaki to walor, to możemy i w 
logice podzielić sądy na pewne i prawdopodobne i wtedy jako podział 
sądów, –  rozumianych już odmiennie niż przed tym – dotyczący 
stosunku ich do naszego umysłu, otrzymamy podział dwoisty, nigdy 
jednak troisty, na co już Bernard Bolzano zwrócił uwagę. Od biedy 
można by i ten dwoisty podział nazwać modalnym.  

12. Walter Auerbach
SUPOZYCJE A PRZEDSTAWIENIA

[1927]

Streszczenie
Autor zajmuje się stanowiskiem Meinonga, zgodnie z którym supozycje 

są osobnym rodzajem zjawisk psychicznych, różniącym się zarówno 
od przedstawień, jak i od sądów: od przedstawień różnią się tym, że ich 
przedmiotem są przedmioty sądów (tzw. obiektywy), a od sądów różnią 
się tym, że brak w nich stwierdzenia lub odrzucenia przedmiotu. Auerbach 
zauważa, że podana przez Meinonga różnica między supozycją a sądem 
jest różnicą aktu intencjonalnego, natomiast różnica między supozycją a 
przedstawieniem nie jest różnicą aktu intencjonalnego, tylko różnicą treści. Co 
za tym idzie – argumentacja ta jest wystarczająca do uzasadnienia rodzajowej 
różnicy między supozycjami a sądami, ale nie jest wystarczająca do 
uzasadnienia rodzajowej różnicy między supozycjami a przedstawieniami. Co 
więcej, Auerbach wykazuje, że przedstawienia też całkiem mogą się odnosić 
do tego, co Meinong nazywa obiektywami, zarówno do pozytywnych, jak i 
negatywnych (Meinong przenosi moment negacji i pozycji supozycji i sądów 
na obiektywy (które dzieli na pozytywy i negatywy), więc przedstawienia są 
w pewnym sensie też pozytywne i negatywne, a to znaczy że upada argument 
Meinonga, zgodnie z którym przedstawieniom brak polaryzacji, która ma 
miejsce w supozycjach i sądach. 

Zatem na stanowisku Meinonga teoria supozycji jako zjawisk 
psychicznych sui generis nie jest do utrzymania – należałoby po prostu 
sprowadzić supozycje do przedstawień. Auerbach sugeruje jednak, że być 
może dałoby się tę teorię utrzymać, gdyby Meinong nie przeniósł momentów 
negacji i pozycji na obiektywy, a zostawił je w dziedzinie aktów psychicznych. 
Wydaje się bowiem, że na przykład w supozycji wyrażonej zdaniem „Węgrzy 
są Słowianami” do przedstawienia dołącza się moment stwierdzenia (chociaż 
nie występuje tutaj niezbędne dla wydania sądu przekonanie). 

Supozycje są to, według Alexiusa Meinonga, przeżycia różniące 
się od aktów sądzenia tym, że brak im momentu przekonaniowego, od 
przedstawień zaś tym, że zajmują zawsze stanowisko wobec pozycji 
resp. negacji. Różnica między supozycjami a przeżyciami sądzenia, 
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którą Meinong podał, jako leżąca w aktach przeżyć, nie pozostawia 
żadnych wątpliwości, co do tego, że suponowanie nie jest sądzeniem. 
Inaczej już rzecz się ma ze sprawą stosunku supozycji do przedstawień. 
Różność między supozycjami a przedstawieniami ma leżeć w tym, 
że supozycje zawsze w przeciwieństwie do przedstawień zajmują 
stanowisko wobec pozycji i negacji. Powstaje pytanie, jak rozumieć 
owo „zajmowanie stanowiska”? Otóż pozycja i negacja właściwie 
leżą, zdaniem Meinonga, nie w przeżyciach, lecz w przedmiotach i 
to specjalnie w obiektywach; pewna jednak część lub strona przeżyć 
(mianowicie ich treść) jest przedmiotom jakoby przyporządkowana, 
zmienia się, gdy się zmieniają przedmioty. Meinong więc, mówiąc, 
że supozycje różniąc się od przedstawień tym, iż zajmują zawsze 
stanowisko wobec pozycji resp. negacji, ma na myśli: 1) że supozycje 
odnoszą się, w przeciwieństwie do przedstawień, do pozytywnych resp. 
negatywnych przedmiotów (czyli do obiektywów); 2) że zatem mają 
treść różną od przedstawień. Nie podaje więc, jak widzimy, Meinong 
różnicy między aktem suponowania, a aktem przedstawiania1, podczas 
gdy różnicę między aktem suponowania a aktem sądzenia podał. By 
jednak uważać supozycje za przeżycia od przedstawień różne, taką 
różność w aktach przyjąć by się musiało, gdyż, jak słusznie sam 
Meinong twierdzi2, tym, co sprawia, że dane przeżycie jest właśnie 
sądzeniem, przedstawieniem itd. – jest akt. O różności więc takiej 
wnosi Meinong na podstawie różności dwóch klas przedmiotów: 
obiektów i obiektywów. Skąd jednak pewność, że do przedmiotów 
pozytywnych i negatywnych (tj. do obiektywów) nie mogą się odnosić 
akty przedstawiania?

Że przedstawienie nie może się odnosić do przedmiotu 
negatywnego, stara się Meinong wykazać w sposób następujący: 
Wszelkie przedstawienia są, zdaniem jego, albo wyobrażeniami albo 

przedstawieniami produkowanymi (tj. przeżyciami, które dotyczą 
takich przedmiotów jak podobieństwo, różność, itd.). Negacji nie 
można sobie ani wyobrazić, ani nie można mieć jej przedstawienia 
produkowanego. Nie może ona zatem być przedstawiona. A że się 
do niej odnosimy przecież także wtedy, gdy nie sądzimy, więc należy 
przyjąć nowy rodzaj faktów psychicznych – supozycje.

Że wyobrażeń negacji np. niebycia tablicy białą nie mamy, to na to 
z Meinongiem się zgadzamy. Natomiast zapytać już musimy, dlaczego, 
zdaniem Meinonga, nie możemy mieć przedstawień produkowanych 
negacji, tzn. dlaczego, niezależnie od tego, czy Meinongowska nauka o 
przedstawieniach produkowanych jest trafna, czy nie, takie przeżycia, 
które odnoszą się do stosunku różności między czerwonym a zielonym, 
nie mogą się odnosić np. do „niebycia” tablicy białą. Odpowiada na 
to Meinong, że przedstawienia produkowane odnoszą się zawsze do 
„superiorów” (przedmiotów wyższego rzędu), które są przedmiotami 
fundowanymi przez przedmioty przedstawień produkujących 
(fundamenty); przedmioty fundowane zaś są węzłem konieczności 
powiązane ze swoimi fundamentami, np. różność (przedmiot 
fundowany) między czerwonym a zielonym (fundamenty) nie tylko 
jest lecz być musi, jako że negacje nie zawsze są węzłem konieczności 
powiązane ze swoimi „inferiorami” (np. niema węzła konieczności 
między niebyciem, tablicą i koniecznością), więc nie są przedmiotami 
fundowanymi i nie mogą się do nich odnosić przedstawienia 
produkowane. (Że niektóre negacje jak np. „niebycie” czerwonego 
zielonym nie tylko są, lecz muszą być, na to i Meinong by się zgodził, 
jak wynika z jego wywodów na s. 16. jego dzieła „Über Annahmen”.3 

Wobec tego rozumowania musimy jednak zapytać Meinonga, jak, 
zdaniem jego, ujmujemy np. stosunek inherencji (lub między quii i 
quale), zachodzący między jakąś kulą żelazną a jej ciężarem. Sądzimy, 
że Meinong nie wykluczy możliwości przedstawienia tego stosunku, 
a że prawdopodobnie nie uważałby też, że mamy wyobrażenie tego 
stosunku, będzie musiał przyjąć: 1) albo że mamy do czynienia z 
przedstawieniem produkowanym (to jednak równałoby się rezygnacji 
z tego, że przedmioty przedstawień produkowanych są połączone ze 

1 Gdzieniegdzie powiada jeszcze Meinnong, że suponowanie jest przeżyciem 
aktywnym, przedstawianie zaś biernym. Ale czy naprawdę myśląc o stosunku różności 
między białym a czarnym jesteśmy bierni, myśląc zaś o niebyciu białego czarnym 
jesteśmy czynni. 
2 A. Meinong. Über Gegenstände höherer Ordnung und deren Verhältnis zur inneren 
Wahrnehmung, „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane”, Bd.  
XXI, 1899, s. 324. 3 A. Meinong. Über Annahmen, Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1902.
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swymi „inferiorami”, ponieważ stosunek między kulą a danym jej 
ciężarem nie musi tak zachodzić, jak różność między czerwonym a 
zielonym); 2) albo też, że mamy tu do czynienia z trzecim rodzajem 
przedstawień. Tam zaś, gdzie zaliczy przeżycia ujmujące stosunki 
między quid a qualia, tam też, jak się spodziewamy, będzie można 
zaliczyć przeżycia ujmujące negatywne przedmioty. Tak zatem dowód 
Meinonga, iż negacji nie da się przedstawić (i co za tym idzie supozycji 
nie można sprowadzić do przedstawień), oparty na dysjunkcji 
przestawień, okazuje się nie wystarczający. Jednak w inny jeszcze 
sposób […] stara się Meinong wykazać, że przedstawienia nie mogą 
się odnosić do przedmiotów pozytywnych resp. negatywnych. Twierdzi 
mianowicie, że brak im polarności, nie mogą być ani twierdzące, ani 
przeczące, a bez tego nie mogą się obejść przeżycia mające ujmować 
pozytywne lub negatywne obiektywy. 

Wiemy jednak, że polarność, jako odpowiednik przeciwieństwa 
przedmiotów, leży w treści przeżyć, a skąd pewność, że pewnych 
treści przedstawienia mieć nie mogą? Ma to być dopiero wykazane. 
Jeśli Meinong rozumie przez „negatywność” przeżycie ujmujące 
np. „niebycie” autora „Dziadów” autorem „Pana Tadeusza” to, iż 
owo przeżycie ma treść odpowiadającą negacji w przedmiocie przez 
„afirmatywność”, zaś przeżycia ujmującego np. „bycie” tablicy białą 
to, iż ma ono treść odpowiadającą pozytywnemu przedmiotowi, w 
takim razie, zdaniem naszym, właśnie istnieją negatywne i afirmatywne 
przedstawienia. (Zaznaczyć jedynie musimy, że gdy naprawdę, kiedy 
mówimy o „niebyciu” autora „Dziadów” autorem „Pana Tadeusza” 
chodzi nam o stosunek różności, kiedy zaś mówimy o byciu tablicy białą 
o stosunek między quid i qualia, w takim razie nazywanie przeżycia 
ujmującego owo „niebycie” – negatywem, przeżycia zaś ujmującego 
owo „bycie” – pozytywem lub afirmatywem jest nieuzasadnione (fakt 
zaś, że nie wszystkie przedstawienia są afirmatywne lub negatywne, 
podczas gdy np. wszystkie akty sądzenia takimi są, pochodzi stąd, że 
przedstawienia nie tylko ujmują przedmioty pozytywne lub negatywne. 
A więc twierdzenie o koniecznej polarności przeżyć ujmujących 
pozytywne i negatywne przedmioty nie przekona nas o tym, że nie 
ma przedstawień odnoszących się do pozytywnych i negatywnych 
przedmiotów.

Powołuje się jeszcze Meinong na doświadczenie wewnętrzne. 
Ale ono, jak nam się zdaje, nie wskazuje na żadną różnicę np. między 
przedstawieniem stosunku różności między autorem „Dziadów” i 
autorem „Pana Tadeusza”. Ono co najwyżej potwierdzi, iż w taki 
sposób odnosimy się do obu tych przedmiotów. 

Zaznaczyć jeszcze chcemy, że nawet wątpliwym nam się wydaje, 
czy kiedykolwiek bez przedstawienia odnosimy się do pozytywnych i 
negatywnych przedmiotów. Przypuszczamy, że nawet wtedy, gdy np. 
sądzimy, że białe nie jest czarne, przedstawienie owego „niebycia” 
jest warunkiem sądzenia. Rozstrzygnięcie tej kwestii zależy od tego, 
czy się przyjmie z Meinongiem, że sądzenie może także „ujmować” 
przedmioty, czy też za sądzenie będzie się uważało jedynie pewien 
sposób zachowania się, reagowania na przedmioty przez przedstawienia 
sądzeniu prezentowane. Kwestią też jest, czy, gdy się stoi na tem drugim 
stanowisku, będzie miało sens mówić o „treści” sądzenia.

Nie ma trudności w sprowadzeniu supozycji do przedstawień, 
gdy się przyjmie z Meinongiem, że negacja i pozycja właściwie leży 
w przedmiocie. Lecz jeśli się okazało, że w pewnych wypadkach 
twierdzenie i przeczenie leży w aktach przeżyć, którym brak momentu 
przekonaniowego, wtedy oczywiście istnienie nowej klasy aktów 
psychicznych, niebędących przedstawieniami ani sądami stanie się 
prawdopodobniejsze. Przedstawieniami bowiem te przeżycia by nie 
były jako twierdzące lub przeczące, sądami zaś by nie były, jako że 
brakuje im momentu przekonaniowego.  Meinongowskie supozycje 
wyrażone w zdaniach wydają się mieć akty twierdzące lub przeczące.4 
Gdy powiadam: „Węgrzy są Słowianami” do przedstawienia dołącza się 
lub je zastępuje inny jakiś moment. Jest to moment stwierdzania. Gdy 

4 Zaznaczyć należy, że i E. Mally, (E. Mally. Gegenstandstheoretische Grundlagen 
der Logik und Logistik, dodatek do „Zeitschrift für Philosophie und philosophische 
Kritik”,  nr. 148 (1912), s. 61. i n. a za nim A. Meinong (A. Meinong. Zum Erweise 
des allgemeinen Kausalgesetzes, „Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse”, Bd. 189, 1918, s. 48 i 
n.) odróżnia supozycje wyrażone w zdaniach od supozycji wyrażonych w nazwach. 
Przy supozycjach wyrażonych w zdaniach, jak mówi Mally, „sądzimy w fantazji”, 
reprodukujemy sąd obiektyw ujmujący nie tylko, co do treści, lecz także, co do aktu, co 
do momentu przekonaniowego, czynimy tak, jakbyśmy sądzili.
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na czyjeś zapytanie odpowiadam kłamstwem „Dzisiaj nie jest ładnie 
na dworze”, to nie tylko przedstawiam sobie to, że dzisiaj jest ładnie 
na dworze, lecz jeszcze to odrzucam. Ten pogląd odbiega oczywiście 
od nauki Meinonga o negacji, pozwoli jednak choć w części utrzymać 
jego teorię supozycji. 

Przyjęcie tych specyficznych przeżyć stwierdzania i odrzucania (nie 
będących przekonaniami) otwiera przed nami szereg nowych zagadnień. 
Przede wszystkim czy przekonanie zawsze występuje w towarzystwie 
tych przeżyć? Wydaje się, że tak nie jest: że jak stwierdzanie może 
występować bez przekonania, tak można być o czymś przekonanym nie 
stwierdzając tego. Np. sąd egzystencjalny, który Meinong odkrywa w 
każdym spostrzeżeniu będzie przekonaniem bez momentu stwierdzania 
(stwierdzanie i odrzucanie, o które tu chodzi wydają się występować 
dopiero przy formułowaniu).                    

A dalej w tych wypadkach, w których twierdzenie resp. przeczenie 
występuje w towarzystwie przekonania, gdzie leży twierdzenie resp. 
przeczenie: w przekonaniu, w stwierdzaniu (resp. odrzucaniu) czy też 
w obu?5

13. Leopold Blaustein
PRZEDSTAWIENIA IMAGINATYWNE

[1930]

Streszczenie
Blaustein w tekście dokonuje odkrycia nowego rodzaju przedstawień 

naocznych: stwierdza, że zaproponowaną przez Twardowskiego klasyfikację 
wyobrażeń na spostrzegawcze, odtwórcze i wytwórcze należy uzupełnić 
o tzw. wyobrażenia imaginatywne. Ostatnie powstają w świadomości, 
podczas percypowania dzieł sztuki (obrazów, rzeźb, wystaw teatralnych, 
filmów). Wyobrażenia imaginatywne da się z kolei podzielić na dwie grupy 
(w zależności od dwóch możliwych sposobów nastawienia świadomości na 
przedmiot intencjonalny):

(1) Intendujące do przedmiotów odtworzonych (na przykład gdy podczas 
oglądania w teatrze dramatu „Cezar i Kleopatra” spostrzegamy występującego 
na scenie Cezara jako realną postać historyczną, część naszej rzeczywistości);

(2) Intendujące do przedmiotów imaginatywnych (na przykład gdy 
podczas oglądania w teatrze dramatu „Cezar i Kleopatra” spostrzegamy 
występującego na scenie Cezara jako postać fikcyjną, część wymyślonej 
rzeczywistości).  

Cechą specyficzną wyobrażeń imaginatywnych intendujących do 
przedmiotów imaginatywnych jest to, że w odróżnieniu od wszystkich 
pozostałych rodzajów wyobrażeń nie mogą one być psychologiczną podstawą 
sądów. Mogą natomiast być psychologiczną podstawą supozycji. Dlatego 
właśnie, dla zrozumienia psychologii widza teatralnego i kinowego, oprócz 
analizy supozycji konieczną jest też analiza wyobrażeń imaginatywnych, bez 
których odpowiednie supozycje nie mogłyby powstać.  

Oglądając obrazy lub rzeźby, przyglądając się temu, co się 
dzieje „na” scenie lub „na” ekranie kinematograficznym, patrząc na 
odbicia w lustrze lub w wodzie, przedstawiamy sobie imaginatywnie 
pewne przedmioty. Powyższe przykłady zaczerpnięte są z dziedziny 
wizualnej, do której się ograniczam. Analizując nasze przeżycia w 
wymienionych powyżej sytuacjach, dochodzimy do przekonania, 
że są w nich możliwe dwa zasadniczo różne nastawienia oraz że 
odpowiadają im dwa rozmaite rodzaje przedstawień imaginatywnych. 

5 Specyficzne przeżycia stwierdzania, różne od przekonań uznaje też A. Reinach […]. 
Uważa on jednak, że stwierdzenie nie może wystąpić bez przekonania.
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Patrząc w lustro, mogę się w dwojaki sposób nastawić. Mogę bowiem 
intendować bądź-to do przedmiotów, znajdujących się poza mną lub 
do mego ciała, bądź-to do przedmiotów, znajdujących się jak gdyby 
w lustrze, w jakimś swoistym świecie, który mi się w lustrze objawia. 
Pierwsze nastawienie ma miejsce np. wówczas, gdy, patrząc w lustro, 
stwierdzam, że mam zaczerwienione oczy, drugie, gdy żartobliwie 
grożę palcem memu sobowtórowi w lustrze, który mi się pięknem za 
nadobne odpłaca. Nie widzę wówczas siebie w lustrze, ale jakiegoś 
drugiego człowieka zupełnie do mnie podobnego, lecz nie identycznego 
ze mną. Pierwsze nastawienie wchodzi w grę, gdy, śledząc w teatrze 
akcję dramatu George’a Bernarda Shawa „Cezar i Kleopatra”, myślę 
o Cezarze człowieku, który dawno umarł i o którym informuje mnie 
historia. Drugie zaś, jeśli myślę o tym oto Cezarze, który przemawia 
właśnie do Sfinksa. W pierwszym nastawieniu intenduję do przedmiotu 
odtworzonego, w drugim do przedmiotu imaginatywnego. Przedmiot 
odtworzony może być w zasadzie także spostrzeżony; przedmiotu 
imaginatywnego spostrzegać – w ścisłym znaczeniu tego terminu 
– nie można. Przedmiot odtworzony przedstawić możemy zarówno 
adekwatnie jak i quasi-adekwatnie, przedmiot imaginatywny wyłącznie 
quasi-adekwatnie […]. Przedmiot odtworzony może być elementem 
otaczającego nas przestrzenno-czasowego, realnego świata, przedmiot 
imaginatywny być nim nie może. Istotna różnica tych dwu nastawień 
– jak wszelkich nastawień w dziedzinie przedstawień – polega na 
różności ich przedmiotów intencjonalnych.

[…]
Jeśli w materii np. wyobrażenia spostrzegawczego wyposażam 

jego przedmiot intencjonalny w pewne własności, to mogę mu je w 
każdej chwili explicite przypisać w odpowiednim akcie sądzenia, 
w którym przedmiot uznaję jako istniejący rzeczywiście. Innymi 
słowy – wyobrażenie spostrzegawcze może się stać w każdej chwili 
podstawą psychologiczną aktów sądzenia, orzekających o przedmiocie 
wyobrażenia spostrzegawczego jako o istniejących własnościach, 
których odpowiedniki były w materii wyobrażenia spostrzegawczego 
implicite zawarte. To samo powiedzieć można o wyobrażeniu 
odtwórczym. Analogiczna możliwość zachodzi – o ile spełnione są 
pewne warunki, których analiza jest w tym miejscu niemożliwa – 

również przy wyobrażeniach wytwórczych (np. sądy o przyszłości) 
oraz przy przedstawieniach imaginatywnych, intendujących do 
przedmiotów odtworzonych. Brak tej możliwości natomiast stale i z 
konieczności przy przedstawieniach imaginatywnych, intendujących 
do przedmiotów imaginatywnych, tzn. nie mogą one być nigdy 
podstawą psychologiczną aktów sądzenia, w których bym przedmiotom 
imaginatywnym jako rzeczywiście istniejącym przyznawał własności, 
których odpowiedniki były zawarte w materii aktu imaginatywnego. 
Może natomiast takie przedstawienie imaginatywne służyć jako 
podstawa psychologiczna supozycji.

Powyżej stwierdzona okoliczność skłania mnie do przyjęcia 
poglądu, iż źródło owego zastrzeżenia quasi, które znajdujemy, analizując 
przedmioty imaginatywne, tkwi w odmiennym sposobie wyposażania 
przedmiotu intencjonalnego w własności przez materię aktów 
imaginatywnych, intendujących do przedmiotów imaginatywnych, 
niż dzieje się to w innych naocznych przedstawieniach. Twierdzenie 
właśnie wygłoszone posiada pewne znaczenie dla pojęcia materii. 
Materię określiliśmy bowiem – w myśl badań szeregu uczonych – jako 
tę niesamoistną część aktu, która nadaje intencji kierunek, tzn. sprawia, 
iż akt zmierza do tego właśnie a nie innego przedmiotu oraz iż ujmuje 
go jako w te a nie inne cechy wyposażony. Obecnie zaś okazuje się na 
tle analizy przedstawień przedmiotów imaginatywnych, iż materia nie 
tylko wyposażyć może przedmiot intencjonalny w rozmaite cechy, ale 
iż czynić to może w rozmaity sposób. Materia aktu spostrzeżeniowego 
i materia aktu imaginatywnego (w znaczeniu ściślejszym) mogą swym 
przedmiotom „przypisać” dokładnie takie same cechy, ale uczynią to w 
rozmaity sposób. Materia aktu spostrzeżeniowego bowiem wyposaży 
„na serio” swój przedmiot w te cechy, materia aktu imaginatywnego 
tylko quasi. Wolno więc mówić o „jakości materii”; ponieważ jednak 
termin „jakość” ma w nauce o przedstawieniach już inne zastosowanie, 
lepiej mówić o „rodzaju” materii. Analogicznie więc do tego, iż jakość 
może mieć rozmaite rodzaje ze względu na sposób odnoszenia się 
intencjonalnego do przedmiotu, materia posiada rozmaite rodzaje 
ze względu na sposób wyposażenia przedmiotu intencjonalnego w 
cechy. Pogląd ten jest zgodny z tezą, iż materia jest odpowiednikiem 
przedmiotu w akcie. Jak cechom przedmiotu odpowiadają poszczególne 
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składniki materii, tak jego ogólnej strukturze (np. czy jest przedmiotem 
rzeczywistym czy fikcyjnym) odpowiada rodzaj materii czyli sposób 
wyposażenia przez nią przedmiotu aktu w cechy. Otwiera się tu pole 
dla badań nad rodzajami materii aktów przedstawieniowych, które 
mogą może rzucić światło nie tylko na przedstawienia imaginatywne, 
ale również na schematyczne, symboliczne i inne. W tej pracy 
ograniczam się jednak do przedstawienia tej koncepcji w formie 
hipotezy, domagającej się jeszcze gruntownych analiz. Źródłem 
więc owego zastrzeżenia quasi przy własnościach przedmiotów 
imaginatywnych oraz przyczyną tego, iż przedstawienia imaginatywne 
przedmiotów imaginatywnych nie mogą być podstawą psychologiczną 
aktów sądzenia, w których przedmiot byłby ujęty jako istniejący, jest 
pewna specyficzna modyfikacja sposobu wyposażania przez materię 
przedmiotu intencjonalnego aktu w własności, których odpowiedniki 
wchodzą w skład materii.

[…]
W końcu należy się zająć kwestią, czy przedstawienie imaginatywne 

nie jest pewnego rodzaju iluzją. Kwestia ta bowiem pozostaje w 
ścisłym związku z problemem stosunku treści prezentującej do 
przedmiotu prezentowanego, tzn. imaginatywnego resp. odtworzonego. 
Przypuszczenie, iż przedstawienie imaginatywne jest pewnego rodzaju 
iluzją, może nasunąć się z tego względu, iż istnieje pewien rodzaj 
iluzji, polegający na tym, iż wygląd resp. spełniającą rolę wyglądu 
treść prezentującą odnoszę zamiast do przedmiotu treści prezentującej 
właściwego do jakiegoś innego przedmiotu, treści prezentującej 
niewłaściwego. Na ulicy spostrzegam znajomego. Po chwili przekonuję 
się, że jest to człowiek obcy. Widzę nadal ten sam płaszcz, kapelusz, chód 
itd., lecz odnoszę dany mi wygląd już do przedmiotu właściwego, a nie, 
jak przedtem, do przedmiotu niewłaściwego temu wyglądowi. Zarówno 
więc ten rodzaj iluzji, złudzenia, jak i przedstawienia imaginatywne są 
intencją zwrócone ku przedmiotom treści prezentującej niewłaściwym. 
Mimo to przedstawienie imaginatywne nie jest pewnego rodzaju 
iluzją. W wypadku iluzji bowiem jestem, jak w każdym spostrzeżeniu, 
przeświadczony, że dany wygląd jest wyglądem znajomego, 
przedstawieniu imaginatywnemu natomiast brak tego przeświadczenia. 
W wypadkach zaś, gdy to przeświadczenie, a co zatem idzie, 

iluzja występuje, nie przedstawiam imaginatywnie. Przedstawienie 
imaginatywne podobne jest więc raczej do zdemaskowanego złudzenia, 
do zdeziluzjowanej iluzji. Ale i to porównanie kuleje. Zdemaskowane 
złudzenie, któremu brak przeświadczenia, musi być poprzedzone 
złudzeniem, wyposażonym w przeświadczenie, przedstawieniu 
imaginatywnemu zaś nigdy przeświadczenie nie towarzyszyło. Z 
większą słusznością można by powiedzieć, że po zdemaskowaniu 
złudzenia mogę przeżywać przedstawienia imaginatywne. – Wiem 
już, iż kroczy przede mną człowiek obcy, a nie znajomy. Ciekaw 
jestem, jak powstała ta iluzja. Przez wygląd mi dany intenduję do 
mego znajomego, badam adekwatność treści prezentującej względem 
przedmiotu prezentowanego, będąc równocześnie przekonanym, że 
przedmiotem właściwym treści prezentującej jest człowiek obcy. 
Wtedy przedstawiam sobie mego znajomego imaginatywnie. Podobnie 
będąc w teatrze przekonani jesteśmy o istnieniu aktorów, ale nie 
Hamleta, Kordiana lub Fausta. Pogląd, wedle którego przeżywamy 
w teatrze iluzję, jest, zdaniem moim, mylny.1 Gdyby widzowie 
rzeczywiście ulegali złudzeniu, biegliby w ostatnim akcie „Klątwy” 
wobec nadciągającej burzy po parasole, Otello nie zabiłby Desdemony, 
ponieważ widzowie zdradziliby mu podstęp chytrego podwładnego.2 
Przeżywamy w teatrze przedstawienia imaginatywne3, nastawienie 
nasze może jednak zmienić się w każdej chwili i skupić naszą uwagę 
na spostrzeżeniu aktora (przedmiotu odtwarzającego), co się zawsze 
dzieje, gdy zła gra aktora nas razi.

To, co powyżej stwierdziłem, jest zresztą zgodne z faktem, 
stwierdzonym w „Über Annahmen” przez Alexiusa Meinonga∗, 
1 Iluzji brak również w innych wypadkach, w których występują przedstawienia 
imaginatywne, a więc gdy patrzę w lustro itd.
2 Przedstawienia imaginatywne w ściślejszym znaczeniu nie pobudzają nas do reakcji 
czynnych ani nie służą jako podstawa psychologiczna dla postanowień. Przedstawienia 
zaś imaginatywne przedmiotów odtworzonych spełniają tę funkcję tylko rzadko, w 
sytuacjach wyjątkowych. I tak np., gdy spostrzegam w lustrze, iż ktoś wszedł do pokoju 
– zwracam się ku niemu.
3 Deskrypcja przedstawień imaginatywnych nie jest opisem całego strumienia przeżyć 
widza teatralnego, lecz opisuje tylko pewne istotne elementy, w skład tegoż strumienia 
wchodzące.
∗ A. Meinong. Über Annahmen, Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1902. [Red.]
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że widz teatralny suponuje, a nie sądzi. Gdyby nie przedstawiał 
imaginatywnie, lecz ulegał złudzeniu, wydawałby sądy, a nie miałby 
supozycji. Toteż analiza przedstawień imaginatywnych jest obok 
analizy supozycji koniecznym warunkiem zrozumienia psychologii 
widza teatralnego lub kinowego.

Wracając do kwestii różności przedstawień imaginatywnych 
od pewnego rodzaju złudzeń, należy stwierdzić, że różność tę 
wykazać można również w inny sposób. Przedmioty przedstawień 
imaginatywnych są ujęte jako quasi-czasowe i quasi-przestrzenne, 
czego o przedmiotach złudzeń niezdemaskowanych orzec nie można. 
Złudzenia zachodzą jednak wówczas, gdy intendują do przedmiotu 
odtworzonego resp. imaginatywnego a przyznają mu własności 
przedmiotu odtwarzającego (np. do rzeźby jako marmuru o pewnych 
kształtach). Złudzeń takich doznawał może pobożny Grek, jeśli 
sądził, że przebywając w świątyni bliższy jest Jowiszowi niż poza jej 
murami, jeśli sądził, że stoi przed bogiem.4

Mógłby ktoś przyznać, iż przedstawienia imaginatywne nie są 
iluzją psychologiczną, lecz uważać, iż są tzw. iluzją estetyczną. I tak 
np. Konrad Lange („Das Wesen der Kunst”, 1901∗) w wypadkach, 
w których – wedle mnie – chodzi o przedstawienie imaginatywne, 
stwierdza tzw. iluzją estetyczną. Pogląd jego zrozumiemy łatwo na 
przykładzie. Leży przede mną kartka papieru, na której namalowane 
jest jabłko. Moje przeżycie psychiczne można by w myśl intencji 
Langego w następujący sposób opisać: wydaję sąd, iż to, co widzę, 
jest jabłkiem, po chwili zaś, iż to, co widzę, nie jest jabłkiem. Po 
chwili znowu wraca sąd poprzedni i tak na przemian występuje 
raz jeden z nich, raz drugi. Ta wahadłowa teoria jest jednak 
bardzo wątpliwa i spotkała się z bardzo ostrą krytyką.5 I tak m. in. 
krytykuje ją Stephan Witasek, twierdząc, że mamy tu do czynienia 
z supozycją i sądem, a nie z dwoma sądami. Gdy zastosujemy teorię 

Witaska6 do podanego powyżej przykładu, otrzymamy następujący 
„spis” występujących w nas aktów: a) przedstawienie spostrzegawcze 
kartki oraz rysunku na niej, b) supozycją, iż to jest jabłko, c) sąd, iż 
jest to rysunek a nie jabłko. Zarówno pogląd Langego jak i pogląd 
Witaska wydaje mi się mylnym.

Teorii wahadłowej Langego łatwo grozi niezgodność z 
psychologiczną zasadą sprzeczności. Zasada ta brzmi, iż niepodobna 
żywić równocześnie dwóch przekonań sprzecznych. Musi się więc 
teorię wahadłową sformułować w ten sposób, iż jeden sąd występuje 
w t1, drugi zaś w t2, pierwszy ponownie w t3 itd. Takiej walki 
wewnętrznej, takiego wypierania się wzajemnego sądów sprzecznych 
nie spostrzega w sobie oglądający np. obrazy. Trudno również 
przypuścić, jakoby choćby przez chwilę przyjmował, iż leży przed 
nim prawdziwe jabłko, a już zupełnie wykluczoną jest rzeczą, iżby 
normalnie przekonanie to było tak silne, by wypierało bezustannie 
drugie, sprzeczne z nim a prawdziwe przekonanie, iż to nie jest jabłko. 
Witasek zaś przeocza, zdaniem moim, przedstawienie imaginatywne, 
opierające się na spostrzegawczym. Występuje ono zawsze, gdy 
intenduję do jabłka; supozycja zaś i sąd, o których wspomina Witasek, 
wystąpić niekiedy mogą, nie jest to jednak konieczne. I podobnie 
jak sąd, iż to jest rysunek a nie jabłko, opiera się na spostrzeżeniu, 
podobnie supozycja, iż to jest jabłko, opiera się na przedstawieniu 
imaginatywnym. Gdyby słuszny był pogląd Witaska, byłoby rzeczą 
niewiadomą, na czym opiera się supozycja. A suponowanie wymaga 
– zdaniem moim – tak samo przedstawienia jako swej podstawy 
psychologicznej, jak sądzenie.

4  Przy przedstawieniu imaginatywnym możliwy jest cały szereg rozmaitych iluzji. I tak 
np. mogę ująć namalowany przedmiot jako rzeźbiony itp.
∗ K. Lange. Das Wesen der Kunst; Grundzüge einer realistischen Kunstlehre, Berlin: 
G. Grote’sche Verlagsbuchhandlung, 1901. [Red.]
5  Por. np. A. Meinong. Über Annahmen, Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 
1902, s. 159. 

6 Por. S. Witasek. Grundzüge der allgemeinen Ӓsthetik, Leipzig: Barth, 1904, s. 247, 
252 i n.
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2. Sądy a sądy

2.1. Klasyfikacja sądów

14. Kazimierz Twardowski
PODZIAŁ SĄDÓW

[1901]

Streszczenie
Autor proponuje następujące klasyfikacje sądów: 
(1) Na podstawie wartości logicznej sądów: prawdziwe i fałszywe; 
(2) Na podstawie jakości intencji aktów sądzenia: twierdzące i przeczące;
(3) Na podstawie przedmiotów sądów: asertoryczne (sądy o faktycznym 

stanie rzeczy), problematyczne (sądy o możliwości) i apodyktyczne (sądy o 
konieczności);

(4) Na podstawie możliwości poddania w wątpliwość prawdziwości 
sądów: pewne i prawdopodobne.  

Sądy dzielą się na: 
1. Sądy prawdziwe i sądy mylne 
Prawdziwym jest sąd zgodny z rzeczywistością; sąd niezgodny 

z rzeczywistością jest mylny (błędny, fałszywy). Prawdziwym są np. 
sądy orzekające, że Lwów jest stolicą Galicji; albo że Lwów nie liczy 
miliona mieszkańców; mylnymi byłyby np. sądy orzekające, że dwa 
razy dwa jest pięć; albo że koło nie jest linią krzywą. 

2. Sądy twierdzące i sądy przeczące 
Twierdzącymi są np. sądy: „Bóg istnieje”, „Dwa razy dwa jest 

cztery”, „Idę dziś na spacer”; przeczącymi są np. sądy: „Upiory nie 
istnieją”, „Dwa razy dwa nie jest pięć”, „Nie idę dziś na spacer”. 

3. Sądy o faktycznym stanie rzeczy, sądy o możliwości i sądy o 
konieczności 

O faktycznym stanie rzeczy sądzimy, jeżeli wydajemy sądy 
orzekające, że coś jest albo nie jest, że coś jest takim albo innym, że 
między osobami, rzeczami itd. zachodzą takie lub inne stosunki. Np. 
„Bóg istnieje”, „Ten pokój jest wielki”, „Karol jest bratem Antoniego”. 
O możliwości sądzimy, gdy wydajemy sądy, orzekające, że coś może 
być albo może nie być, że coś może być takim albo innym, że między 
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osobami, rzeczami itd. mogą zachodzić takie lub inne stosunki. Np. 
„Mogą istnieć istoty żywe na Marsie”, „Iloraz dwóch liczb może być 
nieparzystą liczbą”, „Konie mogą być siwe”. O konieczności sądzimy, 
gdy wydajemy sądy orzekające, iż coś musi być albo musi nie być 
(nie może być), że coś musi być takim lub innym, że między osobami, 
rzeczami, muszą zachodzić takie lub inne stosunki. Np. „Musi istnieć 
przyczyna wszechrzeczy”, „Suma kątów w trójkącie musi się równać 
dwom prostym”, „Człowiek musi umierać”. Sądy o faktycznym 
stanie rzeczy zowią się asertorycznymi, sądy o możliwości – 
problematycznymi, sądy o konieczności – apodyktycznymi. Pierwsze 
orzekają o tym, co jest, drugie – o tym, co może być, trzecie o tym, co 
musi być. 

4. Sądy pewne i prawdopodobne
Pewnym jest każdy sąd, o którego prawdziwości wątpić nie 

można. Prawdopodobnymi są sądy, o których prawdziwości można 
wątpić. Przykłady sądów pewnych: „Wszystkie promienie jednego 
koła są sobie równe”, „Dziesięć razy dziesięć jest sto”, „Co się słało, 
odstać się nie może”. Sądy te i podobne są pewne, gdyż niepodobna 
przypuszczać, aby się kiedykolwiek okazały mylnymi. Przykłady 
sądów prawdopodobnych: „Jutro będzie deszcz”, „Jan umarł dziś”, 
„Złoto jest pierwiastkiem chemicznym”. Sądy te są prawdopodobne, 
gdyż można wątpić, czy jutro będzie deszcz; wszak może się 
niespodziewanie wypogodzić. Można też mieć wątpliwość, czy Jan dziś 
umarł, ponieważ wiadomość o jego śmierci mogła być przedwczesną. 
Można na koniec wątpić nawet o tym, czy złoto jest pierwiastkiem 
chemicznym; chemii bowiem może się w przyszłości udać metal ten 
rozłożyć na składniki prostsze. Do sądów prawdopodobnych należą 
także wszystkie sądy, oparte na spostrzeżeniach zmysłowych; wszak 
wiadomo, że spostrzeżenia te mogą być złudne. Można więc o ich 
prawdziwości wątpić.

15. Stefan Baley
O SĄDACH I ICH PODZIALE

[1923]

Streszczenie
Autor proponuje następujące klasyfikacje sądów: 
(1) Na podstawie jakości: twierdzące i przeczące; 
(2) Na podstawie ilości: ogólne i szczegółowe;
(3) Na podstawie: modalności: asertoryczne, problematyczne i 

apodyktyczne;
(4) Na podstawie relacji: warunkowe, rozjemcze i kategoryczne; 
(5) Na podstawie wartości logicznej: prawdziwe i fałszywe;
(6) Na podstawie możliwości poddania w wątpliwość prawdziwości 

sądów: oczywiste i nieoczywiste. Sądy oczywiste dzielą się z kolei na 
bezpośrednio oczywiste (nie wymagające dowodów) i pośrednio oczywiste 
(wymagające dowodów).

Klasyfikacje (1) i (2) ponadto krzyżują się tworząc następującą 
klasyfikacje sądów:

(а) Ogólno-twierdzące: „a” („S a P”, tzn. „Wszystkie S є P”); 
(б) Ogólno-przeczące: „i” („S i P”, tzn. „Niektóre S є P”);
(с) Szczegółowo-twierdzące: „e” („S e P”, tzn. „Żadne S nie є P”);
(d) Szczegółowo-przeczące: „o” („S o P”, tzn. „Niektóre S nie є P”).
Sądy jednostkowe (Na przykład „Sokrates jest/nie jest człowiekiem”) 

przy tym zaliczane są przez Baleya nie do szczegółowych, tylko do ogólnych 
(ogólno-twierdzących lub ogólno-przeczących).

1. Co to jest sąd? 
Chociaż sąd jest zjawiskiem zwykłym, odpowiedź na pytanie „Co 

to jest sąd?” jest trudna. Arystoteles powiedział, że sąd jest połączeniem 
dwóch pojęć w jedno. Sąd „Róża jest biała” byłby więc połączeniem 
pojęcia róży i pojęcia białości. Jest jednak oczywistym, że taka definicja 
mogłaby być dobrą tylko w stosunku do sądów twierdzących. Sąd 
„Srebro nie jest żółte” nie jest połączeniem dwóch pojęć, tylko, jak 
przyznaje sam Arystoteles, ich rozłączeniem. 

Jednak trudno nie zauważyć, że połączenie lub rozłączenie dwóch 
pojęć często nie daje jeszcze sądu. Kiedy mówię „Złota góra”, to 
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łączę przedstawienie góry z przedstawieniem złota, jednak nie wydaję 
przez to jeszcze żadnego sądu. Wątpliwym jest też twierdzenie, że w 
każdym bez wyjątku sądzie mamy do czynienia z dwoma pojęciami. 
Sąd „Grzmi” wydaje się składać z tylko z jednego przedstawienia, a 
nie z dwóch. Dlatego wiele uczonych broni poglądu, że istota sądów 
polega nie tyle w łączeniu, ile w przekonaniu, że nasze przedstawienia 
pozostają w zgodności z rzeczywistością. Chociaż więc nasze sądy, 
wyrażone w formie zdań, wydają się na zewnątrz być połączeniem lub 
rozłączeniem pojęć, musimy być świadomi tego, że takie połączenie lub 
rozłączenie przybiera charakter właściwego sądu dopiero na podstawie 
naszego przekonania, że to, co łączymy w myślach, jest połączone w 
rzeczywistości.

Z pojęć, które łączymy w sądzie, jedno jest podmiotem (subjectum, 
w skrócie: S), a drugie – orzecznikiem (praedicatum, w skrócie: P). 
Logiczne podmiot i orzeczenie nie zawsze pokrywają się z dokładnie z 
gramatycznymi podmiotem i orzecznikiem. W sądzie „Ludzie, którzy 
nie spełniają swoich obowiązków, zasługują na naganę” logicznym 
podmiotem jest „ludzie, którzy nie spełniają swoich obowiązków”, a 
logicznym orzecznikiem: „zasługują na naganę”.   

Przejdźmy teraz do przeglądu najważniejszych rodzajów sądów.

2. Podział sądów ze względu na jakość i ilość
Już w poprzednim rozdziale wspomnieliśmy, że wszystkie sądy 

można podzielić na twierdzące i przeczące. W sądzie twierdzącym 
przypisujemy podmiotowi orzecznik (S є P), a w sądzie przeczącym 
– odmawiamy (S nie є P). Ten podział zazwyczaj nazywany jest 
podziałem według jakości sądu.

Podziałowi temu przeciwstawiamy podział według ilości, do 
którego teraz przechodzimy.  

Kiedy porównujemy dwa sądy „Ukraińcy są ludźmi” i „Ukraińcy 
są prawosławnymi”, to zwraca na siebie uwagę następująca różnica 
odnośnie zakresu stosowania tych sądów. Sąd pierwszy stwierdza coś, 
co dotyczy wszystkich bez wyjątku Ukraińców, a sąd drugi odnosi się 
tylko do niektórych spośród nich. Gdybyśmy chcieli wyraźnie zaznaczyć 
różnicę, z którą mamy tutaj do czynienia, przeformułowalibyśmy 
powyższe sądy jako odpowiednio „Wszyscy Ukraińcy są ludźmi” i 
„Niektórzy Ukraińcy są prawosławnymi”. 

W pierwszym sądzie stwierdzamy wyraźnie, że orzecznik 
(„człowiek”) odnosi się do wszystkich przedmiotów objętych zakresem 
podmiotu („Ukrainiec”), innymi słowy, że zakres podmiotu zawiera 
się w zakresie orzecznika. W drugim sądzie stwierdzamy wyraźnie, 
że orzecznik („prawosławny”) odnosi się do niektórych przedmiotów 
objętych zakresem podmiotu („Ukrainiec”), innymi słowy, że zakresy 
podmiotu i orzecznika częściowo pokrywają się.

Pierwszy sąd („Wszystkie S є P”) nazywamy ogólnym, drugi 
sąd („Niektóre S є P”) nazywamy szczegółowym. W pierwszym 
sądzie relacja podmiotu do orzecznika była relacją podrzędności (lub 
nadrzędności), w drugim – krzyżowania się (zob. rys. 1 i 2). 

      Rys. 1                                                     Rys. 2

Trzeba jednak mieć świadomość tego, że podmiot i orzecznik 
sądu szczegółowego nie zawsze są pojęciami krzyżującymi się. Kiedy 
na przykład ktoś z sześciu kupionych orzechów rozłupie cztery i 
przekona się, że są one puste, to zanim rozłupie pozostałe orzechy, ma 
prawo tylko powiedzieć „Niektóre moje orzechy są puste”, czym nie 
wyklucza ewentualności, że niedługo okaże się, że puste są wszystkie 
orzechy. Sąd „Niektóre S є P” nie wyklucza więc ewentualności, że 
może też „Wszystkie S є P”, a tylko stwierdza, że „przynajmniej 
niektóre S є P”. 

W sądzie ogólnym relacja podmiotu i orzecznika czasem nie jest 
relacją podrzędności, tylko relacją zamienności (na przykład w sądzie 
„Wszystkie trójkąty są trójbokami”). Jednak zarówno w wypadku 
podrzędności, jak też w wypadku zamienności sąd ogólny zawsze 
stwierdza, że zakres S zawiera się w zakresie P.  

2. Sądy a sądy 2.1. Klasyfikacja sądów
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Braliśmy [dotychczas – red.] pod uwagę sądy twierdzące. Podobnie 
ma się rzecz z sądami przeczącymi. I tutaj odmówienie podmiotowi 
orzecznika raz może dotyczyć całego zakresu podmiotu, a raz – tylko 
jego części. Tak sąd „Żaden człowiek nie jest nieśmiertelny” odmawia 
cechy nieśmiertelności wszystkim ludziom. Ale sąd „Niektórzy ludzie 
nie są sprawiedliwi” odmawia cechy sprawiedliwości tylko części 
zakresu pojęcia „człowiek”. Pierwszy sąd jest więc ogólny, drugi zaś 
– szczegółowy. 

Tak więc sądy ogólne są lub ogólno-twierdzące lub ogólno-
przeczące, a sądy szczegółowe są lub szczegółowo-twierdzące lub 
szczegółowo-przeczące. 

Sąd ogólno-przeczący konstatuje, że podmiot i orzecznik 
wykluczają się nawzajem, że więc między nimi zachodzi relacja 
niezgodności (zob. rys. 3). Sąd szczegółowo-przeczący stwierdza, że 
zakres podmiotu i orzecznika częściowo nie pokrywają się (zob. rys. 4).  

              Rys. 3                                                   Rys. 4

Sąd szczegółowo-przeczący („Niektóre S nie є P”) nie wyklucza 
jednak ewentualności (podobnie jak rzecz się miała z sądem 
szczegółowo-twierdzącym), że też „Żadne S nie є P”. Stwierdza on 
więc zawsze tylko to, że „przynajmniej niektóre S nie є P”. 

W logice utrwalił się zwyczaj oznaczania tych czterech rodzajów 
sądów, z którymi właśnie zapoznaliśmy się, przez samogłoski 
zapożyczone z łacińskich słów affirmo (twierdzę) i nego (przeczę). 
Mamy więc:

Sąd  ogólno-twierdzący: „a” („S a P”, tzn. „Wszystkie S є P”); 
Sąd ogólno-przeczący: „i” („S i P”, tzn. „Niektóre S є P”);
Sąd szczegółowo-twierdzący: „e” („S e P”, tzn. „Żadne S nie є P”);
Sąd szczegółowo-przeczący: „o” („S o P”, tzn. „Niektóre S nie є P”).

Sądy, podmiot których jest jednostkowym przedstawieniem (Np. 
„Sokrates jest człowiekiem”, można zaliczyć do ogólnych, gdyż w tych 
wypadkach orzecznik dotyczy całego zakresu podmiotu (który równa 
się 1).  

3. Podział sądów ze względu na modalność i relacje
Podziałem ze względu na modalność nazwał Immanuel Kant 

podział sądów na:
(1) Asertoryczne, czyli takie, które wprost tylko konstatują jakiś 

fakt. Np.: „Szewczenko urodził się w 1814 roku”, „Dniepr wpada do 
Czarnego Morza”.

(2) Apodyktyczne, z którymi łączy się uczucie, że zawarte w nich 
połączenie podmiotu z orzecznikiem nie tylko jest rzeczywiście, ale też 
musi być. Np.: „Każde zjawisko musi mieć swoją przyczynę”, „Część 
jest (musi być) mniejsza od całości”. Sądy apodyktyczne wyrażają więc 
konieczne związki. 

(3) Problematyczne, które podają samą tylko możliwość. Np.: 
„Kamień znajdujący się na górze może spaść na dół”, „Dziś może 
wyjdę na spacer”. 

Podziałem ze względu na relacje nazwał Kant podział sądów na:
(1) Warunkowe. Np.: „Jeżeli zwiększy się ciśnienie powietrza, 

to poziom rtęci w barometrze wzrośnie”, „Kiedy rzucimy szklankę 
o kamień, ona się rozbije”. W sądach takich podane są zawsze dwie 
ewentualności, połączone ze sobą w ten sposób, że kiedy zajdzie (lub  
nie zajdzie) jedna, to druga musi zajść (lub nie zajść). Pierwszą z nich 
nazywamy poprzednikiem, a drugą – następnikiem;

(2) Rozjemcze. Np.: „Każda liczba jest lub parzysta, lub 
nieparzysta”, „W trójkącie jest lub trzy boki równe, lub dwa boki 
równe, lub równych nie ma wcale”, „Jutro będzie pogoda lub nie 
będzie pogody”. Sąd rozjemczy stwierdza więc zachodzenie kilku 
ewentualności, z których co najmniej jedna musi być prawdziwa.

(3) Kategoryczne. Wszystkie pozostałe sądy nie będące ani 
warunkowymi, ani rozjemczymi. Tak np. sądy „Róża jest biała”, „Złoto 
jest ciężkie”, „Ludzie są śmiertelni” są sądami kategorycznymi. 

Oddzielna nazwę – egzystencjalne (od existentia = istnienie) 
– mają sądy, w których jakimś przedmiotom przypisujemy istnienie. 

2. Sądy a sądy 2.1. Klasyfikacja sądów
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Np.: „Bóg jest”. Z kolei sądy, w których konstatujemy jakąś relację, 
nazywamy relacyjnymi. Np. „Część jest mniejsza od całości”.     

4. Sądy prawdziwe i nieprawdziwe, oczywiste i nieoczywiste
Dalszy podział sądów – to ich podział na prawdziwe i nieprawdziwe 

[…] Cecha prawdziwości lub nieprawdziwości przysługuje tylko 
sądom. Teraz tylko konstatujemy, że sąd może mieć tylko jedną z tych 
cech, i że jedną z tych cech ma każdy bez wyjątku sąd. Temu nie 
przeczy fakt, że czasem jakiś sąd jest dla nas niepewny. Ta wątpliwość 
dotyczy tylko naszego chwilowego stosunku do treści danego sądu. 
On zaś sam jako taki, tzn. zawarta w nim treść, lub odpowiada 
prawdzie, lub nie. 

Chociaż więc każdy sąd jest prawdziwy lub nieprawdziwy, 
nasze poznanie jego prawdziwości lub nieprawdziwości nie zawsze 
ma jednakowy charakter pewności. Są sądy, prawdziwość (lub 
nieprawdziwość) których jest dla nas niewątpliwa od razu, jak tylko 
uświadomimy sobie ich treść. Tak np. nikt nie będzie wątpić, ani 
nie żądać dowodów na to, że część jest mniejsza od całości, lub że 
dwie wielkości równe trzeciej są między sobą równe, lub że dwie 
linie proste mogą przecinać się najwyżej jeden raz. Takie sądy, o 
prawdziwości których nie można wątpić, które nie wymagają żadnych 
dowodów, nazywamy bezpośrednio oczywistymi. O ile sądy takie 
wyrażają jakąś ogólną zasadę, o tyle nazywane są często aksjomatami 
(aksjomatami są więc wszystkie trzy sądy przytoczone wyżej jako 
przykłady bezpośrednio oczywistych sądów).

Sąd „Suma kątów w trójkącie wynosi 180ο” lub „Wszystkie trzy 
wysokości trójkąta przecinają się w jednym punkcie” jest nie mniej 
pewny niż sąd „Część jest mniejsza od całości”. Nie jest on jednak 
dla nas tak samo bezpośrednio oczywisty jak tamten. Nie wystarczy 
zrozumieć jego treść, żeby od razu uświadomić sobie jego prawdziwość, 
lecz potrzebny jest dowód. Sąd taki może zostać dopiero pośrednio 
oczywistym. 

Wszystkie bezpośrednio i pośrednio oczywiste sądy są dla 
nas pewne. Jednak w odwrotną stronę to nie działa: nie każdy sąd 
dla nas pewny cechuje się oczywistością. Tak, kiedy przed chwilą 
powiedziałem jakieś słowo, to mogę być pewny, że rzeczywiście 

go powiedziałem. Ale ta moja pewność jest daleka od oczywistości. 
Mogłoby mi się tylko wydać, że powiedziałem to słowo, chociaż w 
rzeczywistości go nie powiedziałem. Ludzie faktycznie nie raz pod 
tym względem się mylą. 

Dużo sądów, które na początku wydają nam się pewnymi, w 
rzeczywistości nie są takimi, a mają tylko większy lub mniejszy 
stopień prawdopodobieństwa. Tak każdy z nas jest na początku 
skłonny uważać za pewne, że otaczający nas fizyczny świat jest taki, 
jakim go przedstawiają nasze zmysły. Po jakimś czasie jednak różne 
złudzenia zmysłowe, halucynacje, pouczają nas, że nasze zmysły 
mogą się mylić i że poznanie, które otrzymujemy przy ich pomocy, 
nie jest bezwzględnie pewnym.

Tłumaczenie z ukraińskiego: Stepan Ivanyk
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16. Kazimierz Twardowski 
IZYDORA DĄMBSKA O TEORII SĄDÓW 

EDMONDA GOBLOTA∗

[1929]∗∗

Streszczenie
Twardowski referuje przeprowadzoną przez Dąmbską krytyczną analizę 

teorii sądów Goblota szczególnie uwypuklając ujawnione przez swoją 
uczennicę uchybienia w zaproponowanej przez Goblota klasyfikacji sądów na:

(1) Warunkowe i kategoryczne (z pominięciem sądów dysjunktywnych – 
tzn. rozjemczych);

(2) Empiryczne i wyrozumowane.

Edmond Goblot jest w zakresie logiki reprezentantem 
psychologizmu. Sądzi, iż logika – to tylko z pewnego punktu widzenia 
rozpatrywana psychologia myślenia. Elementarnym przeżyciem 
intelektualnym, do którego sprowadzają się wszystkie inne, jest 
zdaniem Goblota sąd. To też na teorii sądu opiera się zarówno teoria 
rozumowania, jak i teoria pojęć. Teoria sądu nie jest jednak tylko 
fundamentalną teorią logiki. Opiera się nadto na niej goblotowska 
teoria poznania i teoria wartości. Wobec tego wydaje się rzeczą 
pożyteczną poddać ją krytycznemu zbadaniu. Zadaniu temu stara się 
zadość uczynić praca niniejsza [Izydory Dąmbskiej – red.]. 

[…]
Przedmiotem tzw. logicznej teorii sądu są forma i właściwości 

formalne sądu. Wyrażeniem „forma sądu” posługuje się Goblot w 
kilku znaczeniach; na pierwszy plan wysuwają się dwa: a) forma sądu 

jako funkcja zdaniowa zawierająca stałe logiczne, b) forma sądu jako 
stosunek między terminami sądu. Do właściwości formalnych zalicza 
Goblot jakość, ilość i relację, odrzuca natomiast modalność, która jego 
zdaniem nie ma z formą sądu nic wspólnego. Ze względu na formalne 
właściwości przeprowadza Goblot szereg klasyfikacji sądów, przy 
czym polemizuje z trychotomicznymi podziałami Immanuela Kanta. 
Tak np. mówiąc o podziale sądów ze względu na relację odrzuca wbrew 
Kantowi klasę sądów dysjunktywnych, tj. sądów o formie „p v q”. 
Zdaniem Goblota nie ma sądów dysjunktywnych, są tylko powiedzenia 
dysjunktywne. Każde zaś powiedzenie dysjunktywne wyraża pewien 
zbiór sądów hipotetycznych. Jednakowoż niektóre interpretacje 
powiedzenia dysjunktywnego, jakie podaje Goblot, są przy założeniach, 
które on przyjmuje, błędne. Zakładając bowiem, że w powiedzeniu 
dysjunktywnym chodzi zawsze o dysjunkcję wyczerpującą, nie miał 
np. prawa twierdzić, że

 p v q = ~ p ) q. ~ q ) p; 
Przy tej interpretacji bowiem wykluczone jest tylko ~ p. ~ q; nie 

jest zaś wykluczone p. q. Ta ostatnia zaś możliwość jest niezgodna 
z założeniem wyczerpującego charakteru dysjunkcji. Zajmując się 
relacją sądów Goblot nie tylko odrzuca klasę sądów dysjunktywnych, 
lecz ogranicza też w znacznej mierze klasę sądów kategorycznych 
interpretując sądy ogólne i szczegółowe jako hipotetyczne.

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wywodów Goblota 
dotyczących formalnych właściwości sądu i opartych na nich klasyfikacji 
przechodzi praca w ostatnim rozdziale do omówienia pewnych 
zagadnień epistemologicznych, wchodzących w skład Goblotowskiej 
teorii sądu. Wysunęły się tu dwa zagadnienia: zagadnienie podstawy 
sądu i zagadnienie prawdziwości sądu. Odnośnie do 1-szego zagadnienia 
wskazuje praca trudności tkwiące w podziale sądów na empiryczne i 
wyrozumowane i trudności tkwiące w pojęciu sądu empirycznego. Jak 
się zdaje, w podziale Goblota mieszają się dwie różne zasady podziału: 
motyw, który skłania nas do uznawania jakiegoś sądu za prawdziwy 
i logiczna podstawa tego sądu. Trudności tkwiące w pojęciu sądu 
empirycznego pochodzą stąd, iż z jednej strony przeciwstawia Goblot 
sąd empiryczny, tj. oparty na doświadczeniu, sądowi wyrozumowanemu, 
tj. zdeterminowanemu przez inne sądy, z drugiej przyjmuje, że 

∗ Edmond Goblot (1858-1935) – francuski filozof, logik i socjolog. Przyczynił się m in. 
do rozwoju teorii sądów wartościujących.  
∗∗ Tekst jest fragmentem referatu K. Twardowskiego wygłoszonego 16 kwietnia 1929 
roku na posiedzeniu Wydziału Historyczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego 
we Lwowie. Referat przedstawia wyniki pracy doktorskiej I. Dąmbskiej pt. Teoria 
sądu Edmonda Goblota, która ukazała się drukiem w 1930 roku w języku fracuskim (I. 
Dąmbska, La théorie du jugement de Edmond Goblot, Léopol: Société des sciences et 
des lettres,  1930, 74 S.). 
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wszelkie doświadczenie jest sądem. Sąd empiryczny zatem opierałby 
się na innym sądzie, byłby więc wyrozumowany, co sprzeczne jest z 
dysjunkcją, że każdy sąd jest albo empiryczny albo wyrozumowany. 
Po usunięciu tej trudności drogą rozróżnienia dwóch znaczeń wyrazu 
„opierać się” dochodzi praca do wniosku, że sąd empiryczny – to 
sąd zawarty w akcie spostrzeżenia. Przeciw tej interpretacji jednak 
przemawia to, iż Goblot mówi o przeczących sądach empirycznych, co 
nie zgadza się z reprezentowanym przez niego poglądem, że każdy sąd 
zawarty w akcie spostrzeżenia jest twierdzący. 

[…]
Ogółem biorąc, poglądy Goblota na sąd zawierają wiele ciekawych 

uwag i bystrych spostrzeżeń a zarazem świadczą o dokładnej znajomości 
najnowszych na tym polu stanowisk, ale poglądy te, wbrew intencji 
Goblota, nie tworzą teorii sądu, która by czyniła zadość wymaganiom 
naukowym, gdyż nie brak im niejasności, ekwiwokacji, twierdzeń 
wypowiadanych bez należytego uzasadnienia a nawet niekiedy ze sobą 
niezgodnych.

2.2. Sądy twierdzące a sądy przeczące
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17. Eugeniusz Hłuszkiewicz
ISTOTA SĄDÓW PRZECZĄCYCH

[1913]

Streszczenie
Autor ubolewa nad tym, że współczesna mu psychologia sądów 

dotychczas pozostawała pod zbyt silnym wpływem logiki tradycyjnej 
(arystotelesowskiej). Na przykład mechaniczne przeniesienie do dziedziny 
psychologii schematów sądów, w sensie logicznym wyrażanych jako 
dwuczłonowych powiedzeń typu „A – B”, doprowadziło do rozpowszechnienia 
się w psychologii mylnego zdaniem Hłuszkiewicza poglądu, że istotą  sądu jest 
jakieś połączenie czy rozłączenie (synteza czy analiza) dwóch przedstawień.  
Jednak dzięki alternatywnym teoriom sądów wypracowanych m. in. przez 
Brentanę i jego szkołę, udało się „wyemancypować” psychologię sądów 
spod wpływu logiki tradycyjnej. Jednak to „wyemancypowanie”, zdaniem 
Hłuszkiewicza, powiodło się tylko w dziedzinie sądów twierdzących, podczas 
gdy psychologiczne badania nad istotą sądów przeczących nie przyniosły 
zadowalających wyników.  

Pomimo tej niezmierzonej doniosłości, jaką należyte zbadanie 
aktu sądzenia powinno moim zdaniem mieć dla logiki, a zwłaszcza 
epistemologii, muszę na tym miejscu podnieść z całym naciskiem, 
że kwestia aktu sądzenia nie jest ani kwestią epistemologiczną 
ani logiczną, lecz jedynie i tylko psychologiczną.1 Akt sądzenia jest 
przecież naszym aktem psychicznym – i jako taki musi też być badany! 
– bez względu na panujące teorie logiczne czy epistemologiczne.

Co więcej, jestem zdania, że, jeśli dotychczas psychologia 
sądów wykazywała tyle mylnych i bałamutnych poglądów, to stało 
się to głównie z tego poglądu, iż odnośni badacze nie byli w stanie 
wyzwolić się spod fascynującego wpływu owej logiki, która została 
nam przekazana przez mistrza Arystotelesa, a która dotychczas nie 
przestała pokutować po podręcznikach pomimo tylu zdrowych prądów 
przeciwnych. I jeżeli Wilhelm Windelband przy końcu swoich „Beiträge 
zur Lehre von negativen Urteil”2 wypisał dla logików przestrogę: logica, 
1 Por. trafne uwagi W. Jerusalema, w Über psychologische und logische Urteilstheorien, 
„Vierteljahrsschrift  für wissenschaftliche  Philosophie” Bd. XXI (1897), s. 158 i n.
2 W. Windelband. Beiträge zur Lehre vom negativen Urteil [w:] E. Zeller. „Strassburger 
Abhandlungen zur Philosophie”, Freiburg i. Br. 1884, s. 195.
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cave grammaticam, – to ja może w jeszcze większej mierze uważam 
się w prawie i poczuwam się do obowiązku przestrzec psychologów 
analogicznym zdaniem: Psychologia cave logicam ab Aristotele nobis 
travitam!

Moim zdaniem logika tradycyjna pod dwojakim względem na 
psychologię sądów działała ujemnie: 

I. Jak to już słusznie podnieśli badacze tej miary, co Herbert 
Spencer3 i Alois Riehl,4 właściwym zadaniem logiki jest badanie 
najogólniejszych obiektywnych stosunków.4 Kto poza zewnętrzną 
i często dziwaczną szatą umie dopatrzyć się sedna, ten łatwo 
dostrzeże, że już logice tradycyjnej w przeważnej części chodziło 
o zbadanie niektórych stosunków, a to przede wszystkim stosunków 
subsumpcji (podporządkowania), który w logice tradycyjnej cieszył 
się szczególną sympatią i uwagą. W naturze każdego stosunku leży, 
iż nie podobna go sobie przedstawić, nie przedstawiając członów, 
pomiędzy którymi zachodzi. A że w logice dotychczasowej chodziło 
niemal wyłącznie o stosunki dwuczłonowe, więc nic dziwnego, 
jeżeli odnośne sądy były formułowane w powiedzeniach, które z 
reguły zawierały po dwie nazwy, a schemat: „A – B” czyli „S – P” 
stał się w logice dla sądów typowym.  Ściśle rzecz biorąc, „S – P” 
wzgl. „A – B” to tylko wewnętrzny schemat powiedzenia, którego 
przedmiotem jest stosunek dwuczłonowy. Pomimo to logiczny 
schemat „S – P” („A – B”) począł chodzić za typowy obraz sądów, 
i to sądów w ogóle, – co znowu stało się powodem owej zarówno 
rozpowszechnionej, jak mylnej teorii, jakoby istotę sądu stanowiła 
jakaś synteza czy połączenie (wzgl. rozłączenie) przedstawień.5 

Opozycji względem tej teorii nie brakło co prawda nigdy, gdyż 
już począwszy od starożytności poszczególni badacze wskazywali 
osobny czynnik psychiczny odmienny od przedstawień i połączeń 
tychże a stanowiący ich zdaniem istotę sądu. Wystarczy na tem 

3 H. Spencer. The Principles of Psychology, London: Longman, Brown, Green and 
Longmans,1855, Part II, ch. VI.
4 A. Riehl, Kultur der Gegenwart, Berlin, Leipzig: B.G. Teubner, 1908, s. 76. 
5 Ten swój pogląd na właściwe zadanie logiki zamierzam szczegółowo przedstawić i 
uzasadnić w osobnej rozprawie.
6 Teoria ta sięgająca początkami swymi Platona (Sofista, 261 E i n.) i Arystotelesa 
(Analityki pierwsze. Ks. I, i Metafizyka, ks. Θ, 10, 1051 b i n.; por. Ch. Sigwart. Logik, 
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miejscu wspomnieć o σνγκατάϒεσις7 Stoików, o actus iudicativus8 
Williama Ockhama, o affirmatio wzgl. negatio9 René Descartesa 
i Barucha Spinozy, o belief10 Davida Hume’a i wielu późniejszych 
psychologów angielskich (John Stuart Mill, William James, James 
Mark Baldwin∗ i inni) o Billingung wzgl. Mißilligung11 Juliusa 
Bergamnna12 i Wilhelma Windelbanda13, szczególnie zaś o Anerkennen 
i Verwerfen Franza Brentany i jego szkoły14, – ażeby się przekonać, że 
psychologia znajduje się pod tym względem na najlepszej drodze do 
zupełnego wyemancypowania się z pod wykazanego wyżej wpływu 
logiki tradycyjnej. 

Tübingen: Mohr Verlag, 1904, 1 Theil, s. 29 i 70 oraz W. Jerusalem. Die Urteilsfunction, 
Wien-Leipzig: Wilhelm Braumüller, 1885, s. 38 i n.) nie przestała dotychczas pokutować 
po niektórych podręcznikach psychologii i logiki (por. np. D. Adolf. Einführung in die 
Psychologie, Leipzig: Quellen & Meyer, 1908, s. 82: „Die Urteile als die notwendigen 
Zusammenhänge von Begriffen”. – Zob. też R. Lehman. Lehrbuch der phlilosophisher 
Propädeutik, Berlin: Reuther, 1911, s. 17-21. 
7 Por. W. Jerusalem. Die Urteilsfunction, Wien-Leipzig: Wilhelm Braumüller, 1885, s. 46 i n.
8 Tamże, s. 50 i n.
9 Tamze, s. 52 i n.; W. Windelband. Beiträge zur Lehre vom negativen Urteil [w:] E. 
Zeller. „Strassburger Abandlungen zur Philosophie”, Freiburg i. Br. 1884, s. 171.
10 W. Jerusalem. Die Urteilsfunction, Wien-Leipzig: Wilhelm Braumüller, 1885, 
s. 46 i n.; W. Windelband. Beiträge zur Lehre vom negativen Urteil [w:] E. Zeller. 
„Strassburger Abandlungen zur Philosophie”, Freiburg i. Br. 1884, s. 174.
∗ William James i James Mark Baldwin (1861-1934), których przywołuje w tym 
miejscu Hłuszkiewicz nie byli Anglikami lecz Amerykanami. [Red.]
11 Zob. W. Wundt. Logik. Eine Untersuchung der Prinzipien der Erkenntnis und der 
Methoden wissenschaftlicher Forschung, Stuttgart: F. Enk, 1906, s. 201.
12 J. Bergmann. Reine Logik, Berlin: Siegfried Miller und Sohn, 1879, s. 46.
13 W. Windelband. Beiträge zur Lehre vom negativen Urteil [w:] E. Zeller. „Strassburger 
Abhandlungen zur Philosophie”, Freiburg i. Br. 1884, s. 174 i n.; W. Windelband. 
Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte, Freiburg und 
Tubingen: Akademische Verlagsbuchhandlung, von J.C.B. Mohr 1884, s. 29 i n.
14 Zob. F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte, Liepzig: Duncker und 
Humbolt, 1874; Tegoż Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, Leipzig: Duncker und 
Humbolt, 1889; A. Marty. Über subjektlose Sätze u. Das Verhältnis der Grammatik 
zur Logik und Psychologie, “Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie”, 
Bd.VIII, 1884; Bd. XVIII, 1894; Bd. XIX, 1895 [seria artykułów – red.]; A. Höfler, 
A. Meinong. Logik, Prag-Wien-Leipzig: F. Tempsky, 1890; F. Hillebrand. Die neuen 
Theorien der kategorischen Schlüsse: eine Logische Untersuchungen, Wien: Alfred 
Hölder – K. U. K. Hof. und Universitäts-Buchhändler, 1891; i in.
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Daleko nie tak korzystnie przedstawia się sprawa 
wyemancypowania się psychologii spod wpływu Arystotelesowej 
logiki pod względem innym, do omówienia którego chcę właśnie 
przystąpić:

II. W arystotelesowej sylogistyce, jak w ogóle w nauce o 
wnioskowaniu logiki tradycyjnej, występuje sąd przeczący obok 
twierdzącego, jako czynnik zupełnie równorzędny i równoważny.∗ 
Sądom twierdzącym (A, 1) przeciwstawia logika tradycyjna sądy 
przeczące (E, 0) jako wartości ściśle równoznaczne i zupełnie od 
pierwszych niezależne. W zupełnej harmonii z tym pozostaje w 
przeważnej części i psychologia sądów, uważając sądy twierdzące i 
przeczące za duże równorzędne klasy uzyskane przez podział sądów, 
jako klasy nadrzędnej; według tzw. qualitas. I tylko sporadycznie 
podnosiły i podnoszą się głosy przeciwne, głoszące pierwotność sądów 
twierdzących, pochodność zaś sądów przeczących, które – zdaniem 
odnośnych badaczy – jedynie ze względu na pierwsze mogą zostać 
wydane i mieć jakiekolwiek znaczenie.15 Głosy te jednak, aczkolwiek 
pochodzące od powag jak najbardziej w danej mierze kompetentnych, 
– tym mniej mogą liczyć na posłuch, że właśnie teorie nowe, istotę 
sądu upatrujące nie w materii jego, lecz w akcie sądzenia, z całą 
stanowczością stanęły w obronie dawnego podziału sądów (według 
qualitas) uznając biegunowość akty sądzenia (anerkennen – verwerfen; 
Billigung – Mißbilligung; itp.), którego biegun dodatni ma odpowiadać 
sądom twierdzącym, biegun ujemny zaś sądom przeczącym. 

∗ W oryginale: „równowartny”. [Red.]
15 Zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu – wiele wydań. Cz. II. Metodologia 
transcendentalna, Dział I; W. Hamilton. Lectures on Logic, t. I, Edinburgh: W. Blackwood, 
1866, s. 253; Ch. Sigwart. Logik, Tübingen: Mohr Verlag, 1904, 1 Theil, s. 155 i 
n.; W. Wundt. Logik. Eine Untersuchung der Prinzipien der Erkenntnis und der 
Methoden wissenschaftlicher Forschung, Stuttgart: F. Enk, 1906, s. 165 i n., s. 200 
i n.; W. Jerusalem. Die Urteilsfunction, Wien-Leipzig: Wilhelm Braumüller, 1885, 
s. 183 i n.
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18. Irena Jawicówna (Pannenkowa)
SĄDY PRZECZĄCE I TWIERDZĄCE

[1905]

Streszczenie
Przedmiotem analizy autorki jest reprezentowany m. in. przez Sigwarta 

pogląd na relację między sądami twierdzącymi a przeczącymi. 
W sądzie przeczącym typu „A nie jest B” zdaniem Sigwarta oprócz 

podmiotu A, orzecznika B i łącznika „jest” (czyli z trzech składników 
odpowiedniego sądu twierdzącego „A jest B” ) występuję jeszcze czwarty 
składnik – negacja „nie”. Negacja ta odnosi się jednak nie do podmiotu, 
tylko do łącznika „jest”. To znaczy, że w sądzie przeczącym „A nie jest B” 
zaprzeczonym zostaje nie przedmiot sądu „A jest B”, tylko sam sąd „A jest B”. 
A więc, wszystkie sądy przeczące są „sądami o sądach” w tym sensie że ich 
przedmiotami są sądy twierdzące. Stąd wynika, że sądy przeczące są wobec 
sądów twierdzących aktami wtórnymi, zależnymi (sądy przeczące nie mogą 
powstać bez sądów twierdzących). 

Jawicówna analizuje stanowisko Sigwarta z trzech punktów widzenia: (1) 
psychologicznego, (2) logicznego i (3) teoriopoznawczego: 

(1) Sąd jest psychologiczną reakcją podmiotu na przedmiot 
przedstawienia. Introspekcja wyraźnie wskazuje, że reakcja ta może być 
pozytywna lub negatywna. A więc podział sądów na twierdzące i przeczące 
jako dwie równorzędne kategorie jest psychologicznie uzasadniony.

Podgląd o wtórnym charakterze sądów przeczących wobec sądów 
twierdzących może natomiast wynikać z badań nad ich genezą historyczną 
(dzieci zaczynają myśleć przy pomocy przeczeń później, niż przy pomocy 
twierdzeń). Ale historyczne pierwszeństwo sądów twierdzących nie musi 
przekładać się na pierwszeństwo psychologiczne. 

(2) Rozumowanie Sigwarta, na podstawie którego dochodzi on do 
wniosku o tym, że sądy przeczące są sądami o sądach twierdzących, ma 
pewną ukrytą przesłankę. Jest nią twierdzenie, że  w łączniku „jest” tkwi istota 
sądu twierdzącego „A jest B”. Zdaniem Jawicówny przesłanka ta jest błędna. 
Błąd bierze się z niedoskonałości językowych wyrazów sądów twierdzących, 
która polega na tym, że moment twierdzeniowy w powiedzeniach typu „A 
jest B” jest pominięty (w odróżnieniu od powiedzeń przeczących, w których 
moment przeczenia jest wyrażony w partykule „nie”). Czyli poprawny wyraz 
sądu twierdzącego powinien mieć postać „A tak jest B”. Łącznik „jest” zatem 
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nie jest wyrazem momentu twierdzeniowego (w którym tkwi istota sądu 
twierdzącego) tylko jest wyrazem stwierdzanego w sądzie istnienia pewnej 
relacji między podmiotem A i orzecznikiem B.  To znaczy, że sądy „A jest 
B” i „A nie jest B” mają identyczne przedmioty. Więc z logicznego punktu 
widzenia sądy twierdzące i przeczące są równorzędnymi rodzajami sądów. 

(3) W teorii poznania istnieje przekonanie (zdaniem Jawicówny słuszne), 
że wiedza – to zbiór prawdziwych sądów twierdzących. Czy wynika stąd, 
że sądy przeczące są dla naszego poznania bezwartościowe? Odpowiedź 
pozytywna na to pytanie przemawiała by na rzecz zwolenników poglądu o 
wtórności sądów przeczących względem sądów twierdzących. Odpowiedź 
Jawicówny jest jednak negatywna. Oto jej argumentacja:

(a) Sądy przeczące korygują naszą wiedzę usuwając z niej fałszywe sądy 
twierdzące (poprzez zaprzeczenie ich prawdziwości);

(b) Z prawdziwych sądów przeczących wynikają prawdziwe sądy 
twierdzące. Przy tym  prawdziwość ostatnich jest pewna (na przykład z 
prawdziwego sądu przeczącego „Ta książka nie jest ciekawa” wynika pewny 
prawdziwy sąd twierdzący „Ta książka jest nudna”) lub co najmniej bardziej 
prawdopodobna, niż byłaby bez uwzględnienia prawdziwego sądu przeczącego 
(na przykład prawdziwy sąd przeczący „Ta drewniana szafa nie jest orzechowa” 
zwiększa prawdopodobieństwo prawdziwości sądów twierdzących „Ta szafa 
jest dębowa”,  „Ta szafa jest olchowa”, „Ta szafa jest sosnowa” itd.).   

Rola poznawcza sądów przeczących jest więc bardzo ważna, chociaż 
zdaniem  Jawicówny należy przyznać, że jest to rola pośrednia, i w dziedzinie 
poznania sądy twierdzące rzeczywiście mają większą wagę od sądów 
przeczących.  

Wstęp
Podział sądów na twierdzące i przeczące wprowadzony został przez 

Arystotelesa.1 Określony przez Apulejusza2 jako podział jakościowy, 
przetrwał do naszych czasów.

Już sam Arystoteles jednak przyznawał pewną wyższość sądom 
twierdzącym nad przeczącymi: ή δέ καταφατική τής άποφατικής 
προτέρα και γνωριμωτέρα διά γάρ τήν κατάφασιν ή άποφασις γνώρtμος, 
καί προτέρα ή κατάφασις, ώστερ καί το είναι του μή είναι.3

1 Arystoteles. De interpretatione, c. 5-6.
2 Zob. K. Prantl. Geschichte der Logik im Abendlande, Leipzig: Hirzel, 1855, s. 581.
3 Arystoteles, Analytica Posteriora, § 25.
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Tę wątpliwość co do równoważności sądów przeczących 
w stosunku do twierdzących, którą Arystoteles zaznaczył tylko 
ogólnikowo, podnoszono także później, – a w naszych czasach stała się 
ona podstawą nowej teorii logicznej o przeczeniach, postawionej przez 
Christopha von Sigwarta.

Mianowicie Sigwart twierdzi, że podział sądów na twierdzące i 
przeczące, jako na dwie równorzędne kategorie, nie jest uzasadniony; 
bo podczas gdy twierdzenie jest zjawiskiem pierwotnym i niezależnym, 
przeczenie nie ma samoistnego znaczenia i w ogóle ma sens tylko w 
odniesieniu do jakiegoś twierdzenia.

Te poglądy Sigwarta wywołały wśród logików współczesnych 
polemikę, – i ta właśnie kwestia, kwestia znaczenia sądów przeczących 
w stosunku do twierdzących, stanowi przedmiot niniejszej rozprawy.

Zanim przystąpię do uwag własnych w tej sprawie, przedstawię 
naprzód w krótkości teorię Sigwarta. 

[…]

1. Sigwart
Teorię swoją rozwija Sigwart i uzasadnia w pierwszym tomie 

swojej „Logiki”∗ w rozdziale o przeczeniach.
Przeczenie, według niego, jest aktem pochodnym, niesamoistnym. 

Pozostaje ono bowiem i ma sens tylko wtedy, gdy brak dostatecznej 
podstawy do wydania sądu twierdzącego. Wtedy my temu sądowi 
twierdzącemu zaprzeczamy, – tak, że „przedmiotem sądu przeczącego 
jest zawsze dokonany albo zamierzony sąd twierdzący” (Argument I, 
§ 20).

Że przeczenie ma sens tylko w odniesieniu do jakiegoś twierdzenia, 
to stąd jest widocznym: twierdzić o podmiocie jakimś można skończoną 
ilość orzeczeń, przeczyć zaś można ilość nieskończoną, – zaprzeczamy 
jednak faktycznie podmiotowi jakiemuś tylko te cechy (w orzeczeniu 
zawarte), które by można o nim twierdzić. Nikomu więc nie przejdzie 
przez myśl wydawać tego rodzaju sądy przeczące, jak „Ten kamień 
nie czyta, nie pisze, nie śpiewa” itd., bo nie ma obawy, aby ktoś mógł 
twierdzić, że kamień czyta, pisze, śpiewa itd. (Argument II, § 20, 2).

∗ Ch. Sigwart. Logik, Tübingen: Mohr Verlag, 1904. [Red.]
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Na pytanie, czym jest przeczenie samo, nie da się odpowiedzieć, 
bo przeczenie nie da się zdefiniować, – można jednak drogą analizy 
wyjaśnić znaczenie sądu: „A nie jest B”. Zwraca więc Sigwart przede 
wszystkim uwagę na to, że wszystkie elementy sądu twierdzącego: 
podmiot, orzeczenie i łącznik pozostają i zachowują to samo znaczenie 
w sądzie przeczącym. Nie można więc, jak chcą niektórzy, mówić o 
przeczącym łączniku, można tylko mówić o łączniku zaprzeczonym. 
„Ein Band, welches trennt, ist ein Unsinn”, mówi Sigwart. „Die 
Copula ist nicht der Träger, sondern das Object der Verneinung, es 
gibt keine verneinende sondern nur eine verneinte Copula” (Argument 
III, § 20, 4). 

Obok więc tamtych trzech elementów, które wchodzą w skład sądu 
przeczącego, występuje przy sądzie przeczącym, jako czwarty element, 
negacja, która odnosząc się do łącznika sądu, odnosi się tym samym 
do całego sądu twierdzącego, – jest więc zawsze sądem o sądzie a 
tylko pośrednio o podmiocie tego sądu. Na to przytacza jeszcze Sigwart 
dowód następujący. 

Gdy słowo „jest” w sądzie twierdzącym stwierdza istnienie 
podmiotu, – to „nie jest” w sądzie przeczącym (gdyby on był aktem 
myślowym prostym, niezależnym), winnoby zaprzeczać istnieniu 
podmiotu. Tymczasem tak nie jest (Argument IV, § 20, 5).

Rodzajów przeczeń jest tyle, ile jest rodzajów sądów twierdzących, 
bo każdy sąd twierdzący może być zaprzeczony. Przeczenie jest 
wieloznacznym tam, gdzie wieloraką jest synteza przedstawień, 
wchodzących w skład odpowiedniego sądu twierdzącego. W sądzie np. 
„on nie idzie do domu”, zależnie od wyrazu, na który kładziemy nacisk, 
możemy chcieć powiedzieć, albo, że to „nie on” idzie do domu, albo, że 
on „nie idzie” do domu, tylko np. jedzie, albo że idzie „nie do domu”. 
Wieloznaczność tego rodzaju sądów przeczących ma także świadczyć 
o tym, że one nie mają nic innego oznaczać, jak tylko odrzucenie 
twierdzenia, czyli że przez powyższe przeczenie cały sąd twierdzący 
„on idzie do domu” w ogólności zostaje uznany za fałszywy. (Argument 
V, § 21, 1-3). 

Przeczenie nie może więc nic pozytywnego wyrażać, ani stosunku, 
ani własności, ani działania.
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Przeczenie ma to tylko znaczenie, aby subiektywny przypadkowy 
ruch myśli utrzymać w granicach obiektywnej słuszności. I dlatego 
też, ponieważ zakres fałszywych przypuszczeń jest niestały i 
nieograniczony, nie można w ogólności powiedzieć, co koniecznie 
należy danemu podmiotowi zaprzeczyć. (Argument VI, § 20, 2).

Takim jest pogląd Sigwarta.
[…]

2. Uwagi ogólne
Punkt ciężkości rozumowania Sigwarta […] stanowi, jak 

widzieliśmy, pogląd, że przeczenie odnosi się zawsze do łącznika, i 
wnioski stąd wyprowadzone, że więc przeczenie jest zawsze sądem o 
sądzie itd. […]

Co się tyczy tego poglądu, to jeżeliby on nawet był słusznym, należy 
przed wyprowadzeniem wniosków rozstrzygnąć parę zasadniczych 
kwestii.

Pierwsze, czym jest samo przeczenie? Chodziłoby mianowicie o 
usunięcie niejasności, jaką tu Sigwart wprowadza, gdyż, według słów 
jego, przeczenie jest bądź to jednym z elementów składowych sądu 
przeczącego, bądź jest ono sądem […]. 

Po wtóre – i to będą punkty, dotknięte już przez Franza Brentany 
– czy „łącznik” logicznie należy pojmować dosłownie, jako wyraz 
„łączenia” pojęć? 

Po trzecie, czy „łączenie pojęć” jest istotą sądu? Jasną jest rzeczą, 
że jeżeli na ostatnie dwa pytania, a choćby tylko na trzecie odpowiedź 
wypadnie przecząca, to argument powyższy traci wszelkie znaczenie, a 
teza przez to wprawdzie nie upada, ale staje się nieuzasadnioną.

Widzimy też stąd, jak ściśle kwestia nasza wiąże się z kwestią 
istoty sądu, jak przez to nabiera znaczenia zasadniczego.

Wobec tego i wobec dość zawiłej i może trochę chaotycznej 
polemiki, jaka się w tym przedmiocie wywiązała, dobrze będzie, 
tak dla uporządkowania i większej przejrzystości wywodów, jak dla 
wszechstronnego zbadania rzeczy, rozpatrzyć ją z trzech możliwych 
punktów widzenia: psychologicznego, logicznego i teoriopoznawczego. 
Wtedy kwestia nasza rozpadnie się na trzy kwestie, z których każdą z 
osobna wypadnie omówić.
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3. Sądy przeczące w stosunku do twierdzących z 
psychologicznego punktu widzenia

Teoria Sigwarta o przeczeniach przypomina poniekąd scholastyczną 
teorię o złym moralnym, mianowicie teorię Tomasza z Akwinu, według 
którego zło moralne nie jest samo przez się czymś pozytywnym, 
tylko jest brakiem dobra moralnego. Ta teoria Tomasza z Akwinu 
ma znaczenie metafizyczne, – ale z czysto psychologicznego punktu 
widzenia naturalnie nie da się utrzymać. Stany psychiczne, moralnie 
ujemne, np. nienawiść czy zazdrość, są tak samo pozytywnymi faktami 
świadomości, jak stany moralnie dodatnie, np. miłość bliźniego lub 
współczucie.

Przeczenie, według teorii Sigwarta, także nie jest samo czymś 
pozytywnym, jest ono tylko brakiem, a raczej – ponieważ przeczenie 
ma charakter aktywny – należałoby tu powiedzieć zabrakowaniem 
odpowiedniego twierdzenia.

Otóż z psychologicznego punktu widzenia i ten pogląd także się 
nie utrzyma.

Wprawdzie przeczenie, jako zjawisko elementarne, nie da się 
zdefiniować ani bliżej wyjaśnić, – ale da się o nim coś powiedzieć.

Już to, że przeczenie jest czynnością umysłu, świadczy, że jest 
ono czymś pozytywnym, – i to się da stwierdzić w doświadczeniu 
wewnętrznym, że przeczenie, zarówno jak twierdzenie ma miejsce 
zawsze i jedynie przy sądach. 

Zastanówmy się nad tym, jakie są w ogóle psychiczne elementy 
sądu, czyli co mamy dane w doświadczeniu wewnętrznym przy 
wszelkim sądzeniu tak twierdzącym, jak przeczącym. Znajdziemy, że 
w każdym sądzie mamy przede wszystkim kompleks przedstawień, 
będący w pewnym logicznym ustosunkowaniu, – i to jest część 
przedmiotowa sądu, która jednak sądem jeszcze nie jest.

Przedmiot tego przedstawienia czy kompleksu przedstawień 
może się stać przedmiotem sądu, ale tak samo dobrze może się stać 
przedmiotem uczucia lub aktu woli, lub może pozostać niczym więcej, 
jak przedmiotem przedstawienia.

Ja mogę mieć np. wyobrażenie błyskawicy, – i mogę mieć 
tylko samo to wyobrażenie, które z jakich bądź powodów mi się 
uświadomi, – może ono wywołać we mnie uczucie nieprzyjemne, 
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wtedy przedmiot mojego wyobrażenia ma znaczenie przedmiotu 
uczucia, – może ono wreszcie spowodować we mnie sąd, kiedy np. 
przedmiotowi mojego wyobrażenia zaprzeczę rzeczywistości realnej i 
wydam sąd: „Nie błyska się”. Wtedy przedmiot tego wyobrażenia ma 
znaczenie przedmiotu sądu.

Aby więc powstał sąd, musi nastąpić w świadomości pewna 
subiektywna reakcja wobec przedmiotu, pewien akt, który wyraża się 
w stwierdzeniu lub zaprzeczeniu realnej czy logicznej rzeczywistości 
przedmiotu danego przedstawienia czy kompleksu przedstawień. I to 
jest podmiotowy, aktywny element sądu. 

Sądzenie wszelkie jest z natury swej aktywne, jest czynnością 
umysłu, która nie polega na niczym innym, jak właśnie na twierdzeniu 
lub przeczeniu.

Twierdzenie więc lub przeczenie, wraz z zawartym w nich 
implicite czynnikiem przekonaniowym, jest tym, co danemu zjawisku 
psychicznemu nadaje charakter sądu, czyni je sądem.

Należy więc przyjąć, że twierdzenie lub przeczenie z 
psychologicznego punktu widzenia stanowią istotę sądu, – że więc 
podział jakościowy sądów na twierdzące i przeczące, jako na dwie 
równorzędne kategorie, jest psychologicznie uzasadniony.

Naturalnie, że słuszność ma Arystoteles, a z nim i Sigwart co do 
tego, że sąd twierdzący jest wcześniejszy od przeczącego. W umyśle 
dziecka np. twierdzenie niewątpliwie poprzedza przeczenie. Ale o ile tą 
drogą genezy nie da się przeczenie, jako zjawisko złożone, wyprowadzić 
z twierdzenia, jako z pierwotnego zjawiska, – co się właśnie uczynić nie 
da, – o tyle ta rzecz nie może wpływać na kwestię psychologicznego 
podziału sądów. 

4. Sądy przeczące w stosunku do twierdzących z logicznego 
punktu widzenia

Logiczna analiza sądów wykazuje, że kompleks przedstawień, 
wchodzący w skład sądu, pozostaje zazwyczaj w pewnym 
ustosunkowaniu logicznym, które gramatycznie w powiedzeniu 
nazywamy stosunkiem podmiotu do orzeczenia.

Słowo „jest”, łączące podmiot i orzeczenie w zdaniu, w gramatyce 
nazywa się „łącznikiem” i tu znaczenie jego jest dosłowne, – w 
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logice jest ono wyrazem rzeczywistości, którą stwierdzamy lub której 
zaprzeczamy przedmiotowi sądu.

Ten przedmiot sądu przeczącego tak samo, jak i twierdzącego może 
być zupełnie dowolny, – a wcale niekoniecznie dla sądu przeczącego 
musi nim być inny sąd (twierdzący). Np. w sądach: „Złoto jest żółte”, 
„Srebro nie jest żółte”, stwierdzamy lub zaprzeczamy rzeczywistości 
stosunku inherencji (barwy żółtej w złocie lub srebrze) itd.

Gdybyśmy przyjęli, idąc za Sigwartem, że w łączniku (który i w 
logicznym znaczeniu ma być pojęty dosłownie, tzn. jako wyraz łączenia 
pojęć) tkwi istota sądu, i że przeczenie, dotycząc łącznika, dotyczy tym 
samym sądu, jest więc zawsze sądem o sądzie, – to byśmy analogicznie 
mogli przyjąć, że i twierdzenie, dotyczące łącznika, dotyczy tym samym 
sądu, jest więc zawsze sądem o sądzie. Otrzymalibyśmy circulus 
vitiosus, – albo, wyciągając ostatnią konsekwencję, musielibyśmy 
przyjąć, że sądem właściwym pierwotnym jest tylko sąd przedstawiony, 
w którym już nic wcale nie twierdzimy ani przeczymy, bo go w 
ogóle nie wydajemy. Byłby to znowu absurd, bo to by znaczyło, że 
sądem właściwym jest to, co właśnie nie jest sądem właściwym, bo 
sąd przedstawiony nie jest faktycznym sądem, tak samo, jak uczucie 
przedstawione nie jest faktycznym uczuciem.

Do absurdu więc doprowadza nas założenie, że przedmiotem sądu 
przeczącego jest zawsze sąd twierdzący, –  założenie to zatem jest mylne.

Zachodzi więc, jak widzimy, zupełna odpowiedniość i niezależność 
logiczna sądów twierdzących i przeczących. Występowałaby ona 
jeszcze wyraźniej, gdyby nie było pewnej abrewiatury w wyrażaniu się, 
zresztą zupełnie zrozumiałej, gdybyśmy mianowicie w powiedzeniach 
twierdzących dodawali słówko „tak” do łącznika lub orzeczenia, jako 
wyraz twierdzenia, tak jak w przeczących dodajemy „nie”, jako wyraz 
przeczenia.

5. Sądy przeczące w stosunku do twierdzących z 
teoriopoznawczego punktu widzenia

Gdy mówimy o istocie i znaczeniu sądów, to obok analizy 
psychologicznej i logicznej sądu, jako faktu świadomości, potrzebne 
jest zbadanie doniosłości poznawczej sądu, gdyż głównym celem 
sądzenia w ogóle jest poznanie.
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Dążąc do wiedzy, dążymy do przeświadczenia o tym, co jest 
rzeczywistym, biorąc pojęcie „rzeczywistości” w najobszerniejszym 
tego słowa znaczeniu. Treścią wiedzy jest przeświadczenie o 
rzeczywistości przedmiotów (przy najobszerniejszym także znaczeniu 
słowa „przedmiot”).

Przeświadczenie zaś o rzeczywistości czyli twierdzenie 
rzeczywistości przedmiotu jakiego bądź jest niczym innym, jak 
sądem twierdzącym. Stąd wynikałoby, że wiedza składa się z sądów 
twierdzących.

Ale cechą istotną pojęcia wiedzy jest prawdziwość, gdyż wiedza 
nieprawdziwa jest niewiedzą. Wiedza więc składa się z sądów 
twierdzących prawdziwych. 

Wobec tego wyniku powstają dwie kwestie:
1. Jeżeli celem sądzenia jest wiedza, a więc w ogólności 

sądy prawdziwe, to skąd biorą się w nas sądy fałszywe, jako nie 
odpowiadające celowi?

2. Jeżeli treścią wiedzy jest przeświadczenie o rzeczywistości 
przedmiotów, a więc w ogólności sądy twierdzące, to jaką jest, rola i 
znaczenie poznawcze sądów przeczących?

Co się tyczy pierwszego pytania, to wiadomo, że nasza możność 
poznania jest ograniczoną, a granice te, wytknięte przez psychofizyczną 
organizację naszą, nie są przez nas jasno uświadomione, – stąd już 
szereg sądów mylnych o przedmiotach, o których w ogóle wiedzy 
posiadać nie możemy. W ogólności można by powiedzieć, że sądy 
mylne wynikają ze złudzeń zmysłowych i psychicznych, z niedokładnej 
obserwacji faktów życia zewnętrznego i wewnętrznego, z mylnego 
wnioskowania itd.

Odpowiedź na drugie pytanie pozostaje w związku z kwestią 
pierwszą. Rzeczą sądów przeczących, wobec faktu istnienia fałszywych 
sądów twierdzących, jest usuwać te ostatnie z treści naszej wiedzy. 
Stąd wynikałoby, że sądy przeczące nie rozszerzają naszej wiedzy, 
tylko konstatują naszą niewiedzę, ewentualnie tam, gdzie byśmy 
przypuszczali, że posiadamy wiedzę.

A więc dwa sądy: 1) „Sąd «A jest B» jest mylny”, 2) „A nie jest B”, 
z psychologicznego i logicznego punktu widzenia są różne, bo różnią 
się przedmiotem i samym aktem, czyli jakością sądu, jednak są one 
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zupełnie równowartościowe, to znaczy dla wiedzy naszej mają zupełnie 
to samo znaczenie, w tym wypadku – ponieważ prawdziwym jest sąd 
przeczący – negatywne (skonstatowanie niewiedzy), a tylko pośrednio 
dodatnie (gdybyśmy przypuszczali, że posiadamy wiedzę).

Zupełnie analogicznie, gdybyśmy mieli dwa sądy: 1) „Sąd „A 
nie jest B” jest mylny”, 2) „A jest B”, – otrzymalibyśmy znów dwa 
sądy równowartościowe, które dla wiedzy naszej miałyby znów 
równe znaczenie, w tym wypadku bezpośrednio dodatnie, ponieważ 
prawdziwym byłby sąd twierdzący.

Pośrednie znaczenie sądów przeczących, obok wspomnianego, 
polega jeszcze na fakcie następującym: w każdym poszczególnym 
przypadku (gdy konstatujemy pewnego rodzaju własność przedmiotu, 
czy stosunek jakiś itp.) na jeden sąd prawdziwy przypada bardzo wiele 
możliwych mylnych. Stąd każdy sąd przeczący, zamykając przed nami 
jedną z licznych dróg fałszywych, zwiększa prawdopodobieństwo 
natrafiania na tę jedną, która jest prawdziwą. 

To się stanie bardziej jeszcze zrozumiałym, gdy zauważymy, że w 
każdym przeczeniu mieści się dysjunkcja, tj. cecha, której zaprzeczamy 
podmiotowi, jest zawsze skoordynowana ze skończoną lub 
nieskończoną ilością innych znanych cech. Dlatego przeczenie zawsze 
jest równoważne z sądem twierdzącym i to: z pewnym, gdy dysjunkcja 
zawiera tylko dwa człony, – a z prawdopodobnym, albo z szeregiem 
sądów prawdopodobnych, gdy dysjunkcja składa się z większej ilości 
członów. Np. sądy przeczące: – „Ta książka nie jest zajmująca”, „Ten 
zegarek nie chodzi”, „Obrazy Matejki nie mają dobrej perspektywy”, 
– są równoważne z sądami twierdzącymi: „Ta książka jest nudna”, 
„Ten zegarek stoi”, „Obrazy Matejki mają złą perspektywę”. Sąd: 
„Ta drewniana szafa nie jest orzechowa”, znaczy to, co szereg sądów 
prawdopodobnych, który można wypowiedzieć w formie rozjemczej: 
„Ta szafa jest dębową, albo olchową, albo sosnową itd.”, należy 
wyliczyć tu wszystkie rodzaje drzewa z wyjątkiem orzecha. Widzimy 
zarazem, jak już tutaj, wobec większej ilości członów dysjunkcji wiedza 
nasza jest tak małą, że prawie równa się niewiedzy.

Gdy ta ilość członów była nieskończenie wielka, to 
prawdopodobieństwo każdego sądu byłoby nieskończenie małe, a więc 
można by je zaniechać, czyli skonstatowalibyśmy niewiedzę. Wypada 
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zastanowić się nad wprost przeciwnym poglądem w tej mierze Barucha 
Spinozy, który właśnie negacji przypisywał pozytywne znaczenie 
poznawcze w zdaniu: omnis determinatio est negatio.

Jasnym jest, że taka determinacja, która polega jedynie na negacji 
jako takiej, jest tylko formalną, zupełnie zewnętrzną, wyodrębnia 
ona dany przedmiot i odgranicza go od wszystkich innych, ale nie 
mówi nam nic o nim samym, – a  przecież, jeżeli chcemy wiedzieć o 
przedmiocie, poznać go, to chodzi nam o to, aby wiedzieć, czym jest, 
nie zaś, czym nie jest. Gdyby tym przedmiotem był jakiś X, o którym 
mielibyśmy dany szereg sądów przeczących, że on więc nie jest ani 
psem, ani kotem, ani fiołkiem, ani kamieniem itd. w nieskończoność, 
to przecież ta nieskończona ilość sądów przeczących mogłaby nam nie 
dać żadnej wiedzy o owym przedmiocie, tak, że pozostałby on dla nas 
tym samym X, jakim był z początku, nie dowiedzielibyśmy się nawet, 
czy istnieje.

Gdyby zresztą można było przyjąć, że przeczenia fałszywych 
twierdzeń obok twierdzeń prawdziwych składają się na naszą wiedzę, to 
zakres tej wiedzy byłby tak niestałym i nieograniczonym, jak niestałym 
i nieograniczonym jest zakres przesądów, zabobonów, fałszywych 
przypuszczeń i subiektywnych przywidzeń, –  co znowu jest absurdem. 

Zatrzymałam się nad tą stroną kwestii nieco dłużej, dlatego, że, jak 
mi się zdaje, wszelkie uzasadnione wątpliwości co do równorzędności 
i niezależności sądów przeczących wobec twierdzących dadzą się 
sprowadzić do poznawczego ich znaczenia.

Należy też zwrócić uwagę, że Brentano np. w krytyce swojej nie 
dotknął żadnego z argumentów Sigwarta tej właśnie poznawczej natury.
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19. Gabriel Kostelnyk
O NEGACJI

[1914]

Streszczenie
W tekście zawarte są kilka spostrzeżeń na temat cech, wyrazów 

językowych i genezy przeczenia (negacji): 
(1) Sądy przeczące mogą być wyrażone zarówno w powiedzeniach 

negatywnych (zawierających partykułę „nie”), jak też w formie powiedzeń 
pozytywnych (nie zawierających partykuły „nie”). Na przykład ten sam sąd 
przeczący może być wyrażony zarówno przy pomocy powiedzenia „A nie jest 
duży” jak też przy pomocy powiedzenia „A jest mały”. Stąd też wynika, że 
stwierdzenie i przeczenie zawsze idą w parze: stwierdzenie polega na włączaniu 
jakiejś cechy do treści pojęcia, a przeczenie – na jednoczesnym wykluczaniu 
cechy dysjunktywnie skorelowanej z poprzednią z treści tego pojęcia; 

(2) W mowie potocznej występują słowa gramatycznie pozytywne, 
a logicznie negatywne (na przykład słowo („brak”) oznacza zaprzeczenie 
istnienia («nie ma») i na odwrót: są słowa gramatycznie negatywne, a logicznie 
pozytywne – na przykład („nieskończony”), („niemało”) itd.;

(3) Przeczenie może odnosić się do zakresu (i wtedy zawsze obejmuje 
jego całość) lub do treści (i wtedy obejmuję jej całość lub tylko część) pojęć;

(4) Źródło przeczenia tkwi w refleksji (samoświadomości) i wolnej woli: 
samoświadomość pozwala nam na odrzucenie (nieuznawanie) materiału 
dostarczanego przez zmysły, a wolna wola pozwala nam na niegodzenie się na 
wykonanie działań, które narzucają się nam popędowo. Przy tym rola elementu 
wolitywnego w genezie przeczenia jest, zdaniem Kostelnyka, ważniejsza.   

Przeczyć można na dwa sposoby: (1) bez wyraźnego pojęcia 
negacji, tj. nie używając słowa „nie”; (2) z wyraźnym pojęciem 
negacji. O tym ostatnim sposobie nie ma potrzeby więcej mówić. 
Natomiast pierwszego sposobu przeczenia używamy dość często, 
przede wszystkim przy przeciwstawianiu sobie jednych rzeczy innym 
(np. czarny – biały, wielki – mały, dobry – zły itd.). Kiedy mówię „jest 
biały”, to tym samym przeczę temu, że „jest czarny”, ale bez wyraźnego 
pojęcia negacji. Jednakże każde takie przeczenie możemy wyrazić w 
formie wyraźnej negacji, np. „jest czarny” = „nie jest biały”, „a jest 
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czarny”. Przeczenie bez wyraźnej negacji jest procesem podwójnym: 
w nim nie tylko negujemy pewną rzecz („nie jest biały”), lecz zarazem 
stwierdzamy inną rzecz („jest czarny”). W tej podwójnej czynności 
naszego umysłu przeważa pozycja, gdyż negacja jest zrozumiała sama 
przez się. 

Każda rzecz chociażby częściowo wyklucza inną rzecz (gdyby tak 
nie było, to nie mogłoby być dwóch rzeczy, lecz tylko jedna); dlatego 
stwierdzając jedną rzecz, tym samym wykluczamy inne. Gdzie jednak 
coś wykluczamy, tam przeczymy – negujemy. Tak np. spać – chodzić, 
drzewo – kamień itd. wykluczają się wzajemnie. Trafiają się więc i 
takie przeczenia: N twierdzi: „Piotr śpi”. X przeczy: „Piotr chodzi”. 
Tutaj też mamy do czynienia z tą podwójną czynnością umysłową, o 
której mowa była wyżej. Przeczenie „Piotr chodzi” można wyrazić w 
sposób następujący: „Piotr nie śpi, a chodzi”. 

W pewnych językach są słowa, które są gramatycznie pozytywne, 
a logicznie negatywne. W języku polskim „brakować”, „brak”, 
„brakuje” – są równoważne wyrazowi „nie ma”.* Na odwrót: są słowa 
gramatycznie negatywne, a logicznie pozytywne – np. „nieskończony”, 
„niemało”, itd. Bywa tak wtedy, kiedy negujemy pojęcie niedoskonałości 
(ograniczoności, małości itd.). Najniedoskonalsze w obrębie bytu jest 
nic i właśnie jego negacja jest prototypem wszystkich gramatycznych 
negacji i logicznych pozycji. Negacja negacji daje pozycję. Na przykład: 
„nie nic” = „coś”; „nie niezły” = „zły”; „nie brak jest” = „jest”, itd. 

Negacja obejmuje sobą cały zakres pojęcia (extensio), do 
którego się dołącza, lecz nie obejmuje sobą całej treści tego pojęcia 
(comprehensio). Należy tutaj zaznaczyć, że negacja nie obejmuje 
sobą wszystkich cech (notae), które tworzą jakieś pojęcie, do którego 
negacja się dołącza, kiedy te cechy bierzemy oddzielnie (separatim); 
kiedy jednak wszystkie cechy bierzemy razem, to negacja obejmuje 
sobą tę całość jako taką. Mam np. przed sobą kwadrat i mówię: „To 
nie jest trójkąt”. W ten sposób wykluczam z kwadratu wszystkie 
możliwe trójkąty, a więc wykluczam wszystkie cechy, które tworzą 
trójkąt, razem wzięte; nie wykluczam natomiast wszystkich tych cech 

∗ W oryginale chodzi odpowiednio o słowa ukraińskie: „бракувати”, „брак”, „бра-
кує” i „нема”. [Red.]
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wziętych oddzielnie: mianowicie nie wykluczam linii, kątów itd., 
gdyż cechy te posiada też kwadrat. Kiedy jednak w jakimś pojęciu 
nie jesteśmy w stanie wyróżnić więcej niż jednej cechy, to negując 
to pojęcie negujemy zarazem cały jego zakres i treść. Tak np. jest z 
pojęciem „być”, „coś” itd. Właśnie dlatego niebyt (nic) nie ma żadnej 
wspólnej cechy z bytem – z czymś. Mieszać te sprzeczne pojęcia (nic 
i coś), jak to czynią niektórzy filozofowie, znaczy naruszać nasze 
podstawowe pojęcia, uniemożliwiać wzajemne porozumienie – i 
nawet nie rozumieć samego siebie.

Kiedy pytamy, gdzie leży ta siła, która jest korzeniem, źródłem 
pojęcia negacji, to przede wszystkim musimy powiedzieć: tam, gdzie 
tkwi źródło wszystkich czystych pojęć – w refleksji […].

Gdzie w naszej naturze leży warunek refleksji? Która siła w 
naszym umyśle w sposób naturalny (organicznie) poprzedza refleksję? 
Z pewnością nie wszyscy jednakowo odpowiedzą na to pytanie. 
Jednakże kiedy rzecz dobrze przemyślimy, to łatwo dojdziemy do 
przekonania, że warunek refleksji leży w wolnej woli człowieka. Wolna 
wola i refleksja nawzajem się dopełniają. Refleksja w teoretycznej 
części naszego umysłu jest tym, czym jest wolna wola w jego części 
praktycznej. Refleksją nasz umysł „wychodzi” sam z siebie, żeby 
obejrzeć samego siebie (najbardziej wyraźnym efektem tej czynności 
naszego umysłu jest nasza samoświadomość – concientia); wolną 
wolą nasz umysł „wychodzi” sam z siebie, żeby opanować samego 
siebie (najbardziej wyraźnym efektem tego procesu jest autonomia 
naszego umysłu). Przy pomocy refleksji jesteśmy w stanie nie 
uznawać (non concentire) wszystkiego, o czym nam donoszą zmysły 
(że w rzeczywistości jest tak, jak donoszą nam zmysły); za pomocą 
wolnej woli jesteśmy w stanie nie godzić się na wykonanie każdego 
działania, które chciałaby wykonać zmysłowa część naszej natury. 
Ta nasza podwójna autonomia (tj. refleksja i wola) nierzadko sięga 
nawet tak daleko, że doprowadza niektóre jednostki do samozagłady: 
dzięki autonomii woli człowiek jest w stanie sam sobie odebrać życie 
(tj. zniszczyć samo źródło, z którego płynie nasze działanie); z kolei 
autonomią refleksji człowiek jest w stanie nie dać wiary całej naszej 
poznającej naturze (tak powstaje przesadny sceptycyzm, nihilizm w 
poznaniu). Gdybyśmy nie byli wyposażeni w refleksję, nasza wola nie 
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mogłaby być wolna; i przeciwnie: bez wolnej woli refleksja byłaby 
pozbawiona swojej podstawy. Organiczną przewagę musimy jednak 
przypisać woli, a nie refleksji, ponieważ wola jest środkiem, jak 
gdyby sercem naszego umysłu. Stąd pierwsza inicjatywa do powstania 
pojęcia negacji należy do samej naszej woli. Dziecko jeszcze nie ma 
wyraźnego (czystego) pojęcia negacji, a już zaczyna spełniać funkcję 
negowania: kiedy powiesz dziecku: „Daj!” – to odpowie ci: „Nie dam!” 
– Powiesz: „Idź!” – odpowie: „Nie pójdę!”, itd. Funkcje autonomicznej 
wolnej woli spontanicznie się rozwijają, a dwoma biegunami tej 
funkcji jest godzenie się i nie godzenie się. To, co dalej dzieje się w 
woli, spontanicznie zmierza do tego, żeby znaleźć odpowiedni wyraz 
w myślach (w rozumie) – tak jak to, co się dzieje w naszym wnętrzu, 
zmierza do tego, żeby znaleźć swój wyraz na zewnątrz (w mimice, 
czy ruchach ciała). Świadomy wyraz tego, co się dzieje w naszej 
woli, kiedy odwraca się ona od jakiegoś przedmiotu czy działania, 
znajduje swój wyraz w pojęciu negacji. W taki oto sposób dochodzimy 
całkiem spontanicznie do pojęcia negacji, a rozum swymi właściwymi 
czynnościami to prymitywne pojęcie negacji stopniowo doskonali.

Tłumaczenie z ukraińskiego: Stepan Ivanyk

2.3. Sądy-czynności a sądy-wytwory
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20. Jan Łukasiewicz
LOGIKA A PSYCHOLOGIA

[1907]

Streszczenie
Autor zwraca uwagę na dwuznaczność wyrazu „sąd” używanego w 

psychologii i logice. Sąd w sensie psychologicznym oznacza pewien akt 
psychologiczny, przekonanie. Sąd zaś w sensie logicznym oznacza obiektywny 
korelat sądu w sensie psychologicznym. Tym korelatem jest wyrażany w 
zdaniach typu „A jest B” stan rzeczy (to co Meinong określa nazwą „obiektyw”) 
polegający na istnieniu czegoś lub posiadaniu przez to „coś” jakiejś cechy. Sąd 
w sensie logicznym jest od sądu w sensie psychologicznym zupełnie niezależny. 
Na przykład stan rzeczy wyrażony w zdaniu „Piotr jest człowiekiem” jest 
obiektywnym korelatem przekonania, że Piotr jest człowiekiem, ale istnieje 
zupełnie niezależnie od tego przekonania. 

Pomieszanie sądu w sensie psychologicznym i sądu w sensie logicznym 
jest źródłem wielu błędnych wniosków w psychologii i logice. Należy więc 
ściśle rozgraniczyć sądy w sensie psychologicznym jako przedmiot psychologii 
i sądy w sensie logicznym jako przedmiot logiki. 

W współczesnej logice ścierają się dwa kierunki: psychologizm i 
antypsychologizm, hołdujący formalizmowi. 

Zdaniem psychologistów, logika, jako nauka o warunkach 
trafnego myślenia, jest częścią psychologii, albo się przynajmniej na 
niej opiera – bo myślenie jest przecież sprawą psychiczną. Zdaniem 
antypsychologistów, logika nie zależy od psychologii tak, jak nie zależy 
od psychologii arytmetyka lub algebra. 

Przyłączam się do obozu antypsychologistów i motywuję swe 
stanowisko w następujący sposób:

[…]
Nieporozumienie między logiką a psychologią wynika głównie 

stąd, że obie nauki używają często tych samych wyrazów na oznaczenie 
różnych pojęć, nie uświadamiając sobie dwuznaczności, jaka tkwi w 
tych wyrazach. Tak bywa z wyrazem „sąd”. W psychologii znaczy „sąd” 
to samo, co „przekonanie”, oznacza więc jakiś akt psychiczny: w logice 
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natomiast nie oznaczają „sądy” aktów psychicznych, tylko obiektywne 
korelaty tych aktów, to znaczy fakty, że coś jest lub nie jest, że jest 
takim lub owakim itd.1 Przekonania, że „wszyscy ludzie są śmiertelni” 
lub że „Piotr jest człowiekiem”, są aktami psychicznymi i badanie ich 
należy do psychologii; ale sam fakt, wyrażony w zdaniu, że „Piotr jest 
człowiekiem”, jest czymś od przekonania zupełnie różnym. Przecież 
„być człowiekiem” – to nie jest w ogóle żadne zjawisko psychiczne! 
Zdumienie wprost ogarnia, że tak mało filozofów zdaje sobie dotąd z 
tej różnicy sprawę, i powstać może naprawdę poważna wątpliwość w 
zdolność poznawczą rozumu ludzkiego, skoro wmawiają w nas ciągle, 
jakoby tego rodzaju fakty, jak „Piotr jest człowiekiem”, „Piotr pobił 
się z Pawłem”, „Kot złapał szczura”, „Pies nie jest kotem”, „Dwa a 
dwa jest cztery”, – były tylko jakimiś sądami, przekonaniami, aktami 
psychicznymi! Fakty te mogą być przedmiotami przekonań, czyli ich 
obiektywnymi korelatami, istnieją jednak, gdy są prawdziwe, gdy są 
naprawdę, niezależnie od tego, czy ktoś żywi o nich jakie przekonanie, 
czy nie. Otóż te właśnie obiektywne korelaty przekonań, czyli 
„obiektywy” bada logika, nie ze względu na ich treść szczegółową, ale ze 
względu na ich formę, to znaczy bada, czy są ogólne, czy szczegółowe, 
twierdzące czy przeczące itd., poszczególne formy oznacza symbolami 
(np. „Wszystkie S są P”) i wyszukuje prawa związków między 
prawdziwością i fałszywością tych form. Psychologii w tym wszystkim 
tak samo nie ma, jak nie ma jej w arytmetyce lub algebrze. 

Na podobną dwuznaczność cierpią wyrazy: „wnioskowanie, 
dowodzenie, rozumowanie…” a tak samo: „dodawanie, mnożenie i 
dzielenie…” oznaczając raz jakieś akty, czyli czynności psychiczne, 
innym znowu razem jakieś przedmioty lub obiektywne korelaty tych 
aktów, to znaczy pewne związki obiektywów, wzgl. liczb. Gdy baczniej 
w przyszłości na różnice te zwracać będziemy uwagę, a zwłaszcza, 

1 Na różnicę tę wskazał niedawno A. Meinong (zob. np. A.  Meinong. Untersuchungen 
zur Gegenstandstheorie und Psychologie, Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1904), 
określając owe obiektywne korelaty przekonań nazwą „obiektywów”. Niezależnie 
od Meinonga zwróciłem uwagę na tę samą różnicę w rozprawie o pojęciu przyczyny 
(zob. „Przegląd Filozoficzny”, R. XI, 1906, s. 139 i 140). Chociaż w referacie 
wygłoszonym na Zjeździe nie wspominałem o pojęciu „obiektywu”, uważam za 
rzecz pożyteczną uzupełnić referat pod tym względem w niniejszym streszczeniu.
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gdy różne pojęcia różnymi, a nie jednakowymi oznaczać będziemy 
terminami, wówczas odsłoni się nam wyraźnie przepaść, dzieląca 
logikę od psychologii, i długotrwały, zacięty spór psychologistów z 
formalistami skończy się wreszcie obopólną zgodą, wykreśliwszy 
każdej z tych nauk właściwe im granice badania. 

Wyświetlenie stosunku logiki do psychologii przynieść 
może korzyści obu tym naukom: logika oczyści się z chwastów 
psychologicznych i empirystycznych, które tłumią jej prawidłowy 
rozwój, a psychologia poznania pozbędzie się naleciałości apriorycznych, 
z pod których szczery blask jej prawd nie mógł jakoś dotąd zajaśnieć. 
Należy bowiem pamiętać, że logika jest nauką aprioryczną tak, jak 
matematyka, a psychologia tak, jak każda nauka przyrodnicza, opiera 
się i opierać się musi na doświadczeniu.

2. Sądy a sądy 2.3. Sądy-czynności a sądy-wytwory

21. Kazimierz Twardowski
O CZYNNOŚCIACH I WYTWORACH

[1911]

Streszczenie
Autor przypatruje się powszechnemu występowaniu w języku związanych 

ze sobą par czasowników i rzeczowników typu „skakać-skok”, „krzyczeć-
krzyk”, „śpiewać-śpiew” itd. Pierwsze człony tych par (czasowniki) oznaczają 
jakieś czynności, zaś drugie człony (rzeczowniki) – wytwory tych czynności. 
Na przykład skok jest wytworem skakania, krzyk – wytworem krzyczenia, 
śpiew  wytworem śpiewania itd. 

Wszystkie czynności i odpowiadające im czynności da się poklasyfikować 
na fizyczne (na przykład skakanie i skok) i psychiczne (na przykład myślenie i 
myśl). Szczególnym rodzajem czynności i wytworów fizycznych są czynności 
i wytwory psychofizyczne (na przykład krzyczenie i krzyk). 

Pewne rzeczowniki są jednak dwuznaczne: mogą być zarówno 
wyrazem czynności, jak też wyrazem wytworu tej czynności. Takim 
właśnie rzeczownikiem jest słowo „sąd”, które może oznaczać bądź pewną 
czynność (akt) psychiczną bądź psychiczny wytwór tej czynności. Pierwsze 
znaczenie wyrazu „sąd” pokrywa się ze znaczeniem wyrazu „sąd w sensie 
psychologicznym”, drugie znaczenie – ze znaczeniem wyrazu „sąd w sensie 
logicznym”. Przedmiotem psychologii zatem są sądy-czynności (sądy w 
sensie psychologicznym), a przedmiotem logiki – sądy-wytwory (sądy w 
sensie logicznym).79 Dla uniknięcia nieporozumień warto na oznaczenie 
sądów-czynności korzystać z wyrazu „sądzenie”, a wyraz „sąd” zostawić na 
oznaczenie tylko sądów-wytworów.       

Z dwu wyrazów zestawionych w takich parach, jak: „chodzić – 
chód”, „biegać – bieg”, „skakać – skok”, „krzyczeć – krzyk”, „śpiewać 
– śpiew”, „mówić – mowa” „myśleć – myśl”, „błądzić – błąd”, „sądzić 

∗ Wydaje się, że Twardowski interpretując sądy w sensie psychologicznym jako 
sądy-czynności a sądy w sensie logicznym jako sądy-wytwory rozumie je inaczej niż 
Łukasiewicz. Można przypuścić, że ostatni zaliczyłby zarówno sądy-czynności jak 
też sądy-wytwory do sądów w sensie psychologicznym. Z kolei to, co w rozumieniu 
Łukasiewicza jest sądem w sensie logicznym, Twardowski byłby skłonny w ogóle nie 
uważać za sąd. [Red.]
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– sąd”, „zwracać – zwrot” – z dwuch takich wyrazów pierwszy oznacza 
jakąś czynność; rozpatrzenie znaczenia drugiego wyrazu w stosunku 
do znaczenia wyrazu pierwszego jest zadaniem niniejszych wywodów. 

[…]
Ogólnie można wtedy powiedzieć, że w stosunku czasownika 

do odpowiadającego mu jako dopełnienie wewnętrzne rzeczownika 
wyraża się stosunek jakiejś czynności do tego, co dzięki, wskutek tej 
czynności, przez tę czynność powstaje. Gdy walczymy, powstaje walka, 
gdy myślimy, powstają myśli, gdy rozkazujemy, powstaje rozkaz, gdy 
śpiewamy, powstaje śpiew, itp.

To, co dzięki, wskutek jakiejś czynności, czyli przez tę czynność 
powstaje, nazwać można wytworem tej czynności. Można więc 
powiedzieć, że skok jest wytworem skakania, śpiew – wytworem 
śpiewania, błąd – wytworem błądzenia itp., przy czym zachodzi, jak 
wiemy, stopniowanie od przypadków, w których wytwór niemal się 
zlewa z wytwarzającą go czynnością, aż do przypadków, w których 
czynność i jej wytwór coraz wyraźniej się rozstępują.1 

Przykłady, na których wyjaśnialiśmy pojęcie wytworu, dotyczyły 
czynności i wytworów różnych rodzajów, które można sprowadzić 
do dwóch zasadniczych, do czynności i wytworów fizycznych i do 
czynności i wytworów psychicznych. Do pierwszego rodzaju należą 
„chodzić – chód”, „biegać – bieg”, skakać – skok”; do drugiego 
należą: „myśleć – myśl”, „sądzić – sąd”, „zamierzać – zamiar”.2 Wśród 

1 Znaczenie wyrazów „wytwarzać” i „wytwór”, w powyższy sposób określonych, 
nie zawiera w sobie cechy twórczości w tym znaczeniu, w jakim przeciwstawiamy 
ją czynności odtwarzającej. Toteż zarówno to, co powstaje dzięki czynności 
odtwarzającej, jak też to, co powstaje dzięki czynności twórczej w zwykłym znaczeniu, 
więc dzięki twórczości oryginalnej, jest wytworem w znaczeniu tutaj określonym. 
O tym trzeba pamiętać ze względu na różność odtwarzającej czynności pamięci i 
wytwórczej czynności fantazji (zob. moją rozprawę pt. Wyobrażenia i pojęcia, 
Lwów: Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1898). Obie te czynności 
są czynnościami wytwarzającymi w znaczeniu tutaj przyjętym, czynnościami, dzięki 
którym powstają pewne wytwory.
2 Ponieważ mowa ludzka posiada w wielu przypadkach osobne wyrazy na oznaczenie 
czynności i wytworów nie tylko fizycznych, lecz także psychicznych, przeto 
zwłaszcza logicy od dawien dawna operują wytworami psychicznymi jako czymś 
od czynności różnym, chociaż może nie zawsze zdawali sobie jasno sprawę z tego 
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czynności i wytworów fizycznych należy wyróżnić odrębny gatunek 
czynności i wytworów psychofizycznych. Psychofizyczną jest czynność 
fizyczna, jeżeli towarzyszy jej czynność psychiczna, wywierająca jakiś 
wpływ na przebieg czynności fizycznej, a tym samym na powstający 
dzięki niej wytwór; powstający zaś w ten sposób wytwór nazywa się 
także psychofizycznym. Należą tu czynności i wytwory, oznaczone 
wyrazami „krzyczeć – krzyk”, „śpiewać – śpiew”, „mówić – mowa”, 
„kłamać – kłamstwo” itp.3 

[…]
Mówiąc o czynnościach i ich wytworach przeciwstawialiśmy jedne 

drugim przy pomocy czasowników i odpowiednich rzeczowników, 

rozróżnienia. B. Bolzano, który je sobie uświadamia („Bei den Worten: ein Urteil [...] 
eine Behauptung stellen wir uns sicher nichts anders por, als etwas, das durch Urteilen 
[...] und Behaupten hervorgebracht ist. – Wissenschaftslehre, Bd. 1, 1837, s. 82) [B. 
Bolzano. Wissenschaftslehre: Versuch einer ausführlichen und grösstentheils neuen 
Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter, Bd. 1, 
Sülzbach: J. E. V. Seidel, 1837, s. 82 – przyp. red.], przytacza cały szereg ustępów 
z dzieł dawniejszych i współczesnych, które dowodzą, że to rozróżnienie mniej lub 
więcej świadomie przeprowadzono. Po B. Bolzanie odróżnia wytwór od czynności 
bardzo stanowczo J. Bergmann, nazywając myśl, pojęcie, sąd już wprost wytworem 
(Erzeugnis, Werk, Gebilde) dotyczącym czynności (J. Bergmann. Reine Logik, Berlin: 
Siegfried Miller und Sohn, 1879, s. 2-3, 10-12, 38-39). O wytworach psychicznych w 
ogóle mówi C. Stumpf (Erscheinungen und psychische Funktionen, Abhandlungen der 
kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1906, w odbitce – Berlin 1907, s. 
28-33 oraz Zur Einteilung der Wissenschaften, tamże, w odbitce – Berlin 1907, s. 32 i n.), 
posługując się wyrazem „Gebilde psychischer Funktionen”. Zdaje się jednak, że pojęcie 
wytworu psychicznego, którym operuje Stumpf, nie pod każdym względem schodzi się 
z pojęciem tutaj rozwiniętym, przynajmniej o ile chodzi o wytwór czynności sądzenia; 
sprawa ta wymaga jednak osobnego rozpatrzenia, gdyż łączy się między innymi i ze 
stosunkiem pojęcia wytworu sądzenia do tego, co A. Meinong (A. Meinong. Über 
Annahmen, Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 2 Auflage, 1910) nazywa 
obiektywem. Najpełniej rozwinął pojęcie wytworów psychicznych i konsekwentnie 
przeprowadzi w swej psychologii S. Witasek (Grundlinien der Psychologie, Leipzig: 
Dürr, 1908,; zob. zwłaszcza 1 Teil, 4 Capitel). Przeciwstawia on psychiczne wytwory 
(do których zalicza np. Vorstellung, Empfindung, Urteil, Gedanke, Gefühl, Hoffnung, 
Sehnsucht, Begehrung) procesom psychicznym (Vorstellen, Empfinden, Urteilen, 
Denken, Fühlen, Hoffen, Sehnen, Begehren).
3 W innym znaczeniu należałoby uważać za psychofizyczne wszystkie w ogóle 
czynności psychiczne, o ile towarzyszą im czynności fizyczne w ustroju, wywierające 
na nie wpływ. Możemy jednak tutaj znaczenie to pominąć.
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przyjmując, że tak jak czasownik oznacza zawsze czynność, odpowiedni 
rzeczownik oznacza zawsze wytwór tej czynności. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że często posługujemy się także rzeczownikiem, by 
oznaczyć czynność, dzięki czemu rzeczowniki te stają się dwuznaczne, 
mogąc oznaczać na przemian czynności i ich wytwory. W zwrocie 
„udzielić komuś rady” wyraz „rada” oznacza wytwór czynności 
radzenia, ale gdy powiadamy: „Tu trudna rada”, chcemy wyrazić 
przekonanie, że czynność znalezienia lub udzielenia rady natrafia na 
trudności. Podobna różność zachodzi w zwrotach „przedłożyć komuś 
prośbę” i „zacząć od prośby”. Gdy dalej mówimy: „Tego błędu nigdy 
ci nie przebaczę”, chodzi o czynność błądzenia, więc grozimy, że nie 
przebaczymy popełnienia błędu; ale gdy o błędzie powiadamy, że jest 
łatwy do wykrycia, bynajmniej nie mamy na myśli czynności błądzenia, 
lecz jej wytwór. Tak samo ma się rzecz z rzeczownikiem „sąd”, który 
również po dziś dzień służy obu tym znaczeniom, raz dotycząc wytworu, 
raz czynności, dzięki której wytwór powstaje. W pierwszym znaczeniu 
mówi się np., że pewne sądy są następstwem logicznym sądów innych; 
w drugim znaczeniu mówi się o sądach jako funkcjach psychicznych, 
nazywając sąd np. czynnością poznawczą itp. Dla odróżnienia obu tych 
znaczeń wyrazu „sąd” używa się niekiedy określeń: sąd w znaczeniu 
psychologicznym, tj. czynność, i sąd w znaczeniu logicznym, tj. wytwór. 
Lepiej jednak zastrzec wyrazowi „sąd” tylko jedno z tych dwu znaczeń, 
mianowicie znaczenie wytworu a tam, gdzie chodzi o czynność, mówić 
o sądzeniu, czyli wydawaniu sądów.4

Lecz na tym się nie kończy wieloznaczność wyrazów takich, jak 
„sąd”. Niekiedy bowiem nie używamy go ani w znaczeniu czynności 
4 Należy się mieć na baczności, by czasownika „wydawać”, w tym zwrocie 
stosowanego,  nie brać w znaczeniu jakiejś czynności uzewnętrzniającej – 
tym bardziej, że czasownik „wydawać” w połączeniu z innymi dopełnieniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi […] może mieć takie znaczenie, np. w zwrocie 
„wydawać komuś rozkazy”. Otóż zwrot „wydawać sądy” nie znaczy bynajmniej tyle, 
co „wygłaszać sądy , „wypowiadać sądy”, „oznajmiać sądy”, „wyrażać sądy”, lecz 
znaczy po prostu tyle, co, dokonywać w umyśle czynności sądzenia”, czyli „sądzić” 
(niemieckie Urteil fällen tyle, co urteilen, francuskie porter un jugement tyle, co 
juger). Wydawanie sądów tak samo nie ma nic wspólnego z ich uzewnętrznianiem, 
jak niesienie pomocy albo przytoczone właśnie francuskie porter un jugement nie ma 
nic wspólnego z noszeniem.
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wydawania sądów, ani w znaczeniu wytworów tej czynności, czyli 
sądów, lecz w znaczeniu trzecim, mianowicie w znaczeniu dyspozycji 
do wydawania sądów, czyli sądzenia. I tak np. mówimy „Człowiek ten 
ma trafny sąd o rzeczach”. Tu oczywiście chodzi o zdolność wydawania 
trafnych sądów, a dyspozycyjny charakter sądu w tym znaczeniu 
wziętego występuje w tym że ten „trafny sąd” o rzeczach jest względnie 
stał właściwością danego osobnika, gdy tymczasem czynność trafnego 
sądzenia jest w każdym przypadku czymś chwilowym. W znaczeniu 
dyspozycyjnym bierzemy także wyraz „sąd” mówiąc np., że nauka 
ma kształcić nie tylko pamięć, lecz także sąd. Podobnie ma się 
rzecz z wyrazem „wiara”. W zwrocie „wiara cię uzdrowiła” chodzi 
niewątpliwie o czynność wierzenia („akt wiary”); gdy mowa o różnych 
wiarach, które ludzkość wyznaje, chodzi o wytwory, a gdy powiadamy 
o kimś, że wiarę stracił, stwierdzamy, że stracił zdolność do wierzenia 
w pewne rzeczy, czyli do wzbudzenia w sobie pewnych aktów wiary, 
więc czynności psychicznych. Analogiczne przykłady znajdujemy też 
w zakresie czynności i wytworów psychofizycznych. Jeżeli powiadamy, 
że mowa czyjaś trwała godzinę, mamy na myśli czynność mówienia, 
wygłaszania mowy; w zwrocie „mowa twoja niech będzie tak i nie” 
chodzi o wytwór mówienia, a gdy powiada się, że komuś przerażenie 
odjęło mowę, chodzi o zdolność mówienia. Tak samo dyspozycję 
do pewnej czynności, a nie tylko jej wytwór może oznaczać wyraz 
„dowcip”. 
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22. Bogdan Nawroczyński
SĄD-WYTWÓR

[1913]

Streszczenie
Autor zwraca uwagę na to, że badania nad istotą sądów są skazane na 

niepowodzenie bez rozstrzygnięcia problemu genus proximum sądu. W 
historii filozofii można wyróżnić dwa krańcowe rozwiązania tego problemu:

(1) „Genus proximum sądu jest połączenie przedstawień” (na przykład 
Kant);

(2) „Genus proximum sądu jest stosunek świadomości do przedmiotu” 
(na przykład Brentano).

Żadne z tych rozwiązań jednak nie jest zadowalające: pierwsze nie 
uwzględnia aktowego (czynnościowego) momentu sądów, drugie natomiast 
lekceważy przedmiotowy moment sądów. Kompromisową wersję (w której 
genus proximum sądu mieściłby w sobie moment aktowy oraz przedmiotowy) 
zaproponował m. in. Twardowski w swojej teorii czynności i wytworów. 
W myśl tej teorii należałoby przyjąć, że genus proximum sądu jest wytwór. 
Nawroczyński stawia sobie za cel zbadanie, czy rzeczywiście wytwór jako 
genus proximum sądu łączy w sobie dwa istotne momenty sądu: czynnościowy 
i przedmiotowy. 

Punktem wyjścia analiz Nawroczyńskiego jest zauważony przez 
Twardowskiego  fakt, że stosunek między czynnościami a ich wytworami, 
wyrażany w odpowiednich parach czasowników i rzeczowników, może być 
różny: 

(1) Całkowite zlewanie się (na przykład „podróżować-podróż/
podróżowanie”). Tu rzeczownik (zarówno „podróż” jak też „podróżowanie”) 
oznacza to samo, co czasownik;

(2) Krzyżowanie się (na przykład „biegać-bieg/bieganie”). Tu rzeczownik 
może uwydatniać stronę czynnościową („bieganie”) lub zjawiskową („bieg”);

(3) Wykluczanie się (na przykład „rzeźbić-rzeźba”). Tu rzeczownik 
oznacza wytwór, jako rzecz, która jest zupełnie niezależna od czynności, która 
ją wytworzyła.  

W tym kontekście powstaje pytanie, co oznacza rzeczownik „sąd”: (1) 
wytwór, który zlewa się (jest tożsamy) z czynnością?; (2) wytwór, który 
krzyżuje się z czynnością?; (3) wytwór, który jest tożsamy z przedmiotem 
i nie ma nic wspólnego z czynnością? Nawroczyński opowiada się za 
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odpowiedzią (2): uważa, że wyrazy „sądzić-sąd/sądzenie” są tego typu, co 
„biegać-bieg/bieganie”: rzeczownik „sąd” uwydatnia zjawiskową stronę 
czynności sądzenia. Z innej strony, sąd-wytwór, zdaniem Nawroczyńskiego, 
zawiera w sobie też moment przedmiotowy, który polega na pewnej cesze 
sądu-wytworu: jest on zawsze skierowany na jakiś przedmiot. W ten sposób 
twierdzenie o tym, że sąd-wytwór zawiera w sobie zarówno moment 
czynnościowy jak też przedmiotowy, zostało przez Nawroczyńsiego 
zweryfikowane pozytywnie. 

Zaczynam od zwrócenia uwagi na pewną dość powszechną wadę 
tak licznych obecnie definicji sądu. Polega ona na tym, że definicje 
sądu podają najczęściej niewłaściwe genus proximum. Rzecz jasna, że 
badanie niewłaściwego rodzaju najbliższego, albo wcale nie może się 
przyczynić do wyjaśnienia istoty sądu, albo w małym tylko stopniu.

Weźmy pod uwagę najbardziej zapewne rozpowszechnioną 
definicję sądu, wywodzącą swój rodowód jeszcze od Arystotelesa. 
Immanuel Kant sformułował ją w „Prolegomenach” w sposób 
następujący: „Die Vereinigung der Vorstellungen in einem Bewusstsein 
ist das Urteil”1, ∗). Rodzajem najbliższym sądu według tej definicji jest 
połączenie przedstawień. Jednakże od czasów teorii sądów Franza 
Brentany2 stało się widocznym, że jakkolwiek połączenie przedstawień 
stanowi konieczny warunek powstawania sądów typu: „A jest/nie jest 
B”, to jednak sądy te nie są bynajmniej połączeniami przedstawień, 
albowiem, ażeby wydać sąd, nie wystarczy łączyć przedstawień 
ze sobą; – trzeba jeszcze zająć pewne stanowisko wobec stosunku 
przedmiotów tych przedstawień. Dopiero to, co powstaje wskutek 
zajmowania pewnego określonego stanowiska wobec jakiegoś 
przedmiotu, jest sądem; ale to coś nie jest połączeniem przedstawień. 
Gdybyśmy więc utworzyli klasę połączeń przedstawień, to by w niej 
sądów wydanych wcale nie było. A zatem połączenie przedstawień nie 
tylko nie jest najbliższym rodzajem sądów, ale nawet wcale nie jest 
względem nich rodzajem.

1 I. Kant. Prolegomena, § 22.
∗ „Sąd jest połączeniem przedstawień w świadomości” [tłum. red.]
2 F. Brentano. Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis. Leipzig: Duncker & Humblot, 
1889, s. 15.
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Zrozumienie tej okoliczności pobudziło, między innymi, Brentany 
i Wilhelma Windelbanda do złączenia sądu w jedną klasę z różnymi 
stosunkami, jakie mogą zachodzić pomiędzy subiektem i obiektem. 
Wychodząca z tych założeń definicja Windelbanda głosi, że sąd jest: 
„ein Verhältnis des beurteilenden Bewusstseins zu dem vorgestellten 
Gegenstande”.3, ∗ Tutaj rodzajem najbliższym jest już nie „połączenie 
przedstawień”, lecz „stosunek świadomości do przedmiotu”. I znowu 
jest wątpliwe, czy w klasie stosunków świadomości do przedmiotu 
mieści się to, co w logice nazywamy sądem. Przez stosunek bowiem 
świadomości do przedmiotu Brentano i Windelband rozumieją jakiś 
akt psychiczny (uznawanie lub odrzucanie, albo dodatnie lub ujemne 
osądzanie). Tymczasem sąd nie jest aktem sądzenia, tylko jego skutkiem, 
przy tym takim skutkiem, który w logice rozważamy, abstrahując 
zupełnie od tego, co się dzieje w świadomości osoby sądzącej. A zatem 
i ta definicja podaje konieczny warunek powstawania sądu zamiast jego 
najbliższego rodzaju. 

Zestawiliśmy w ten sposób dwie krańcowe próby określenia 
sądu. Definicje, należące do pierwszej grupy, podkreślają 
przedmiotowy4 warunek powstawania, sądów; definicje, należące do 
drugiej grupy, wysuwają na pierwszy plan warunek czynnościowy. 
Niektórzy autorzy widzieli niedostateczność tych określeń w ich 
jednostronności; próbowali zatem załatwić całą sprawę w sposób 
kompromisowy, tak mianowicie, że albo z warunku czynnościowego 
czynili cechę warunku przedmiotowego, albo odwrotnie, z warunku 
przedmiotowego czynili cechę warunku czynnościowego. Pierwszej 
drogi trzymał się John Stuart Mill gdy mówił, że sąd jest „porządkiem 
naszych wrażeń lub idei, co do którego przypuszczamy, że weń ktoś 

3 W. Windelband. Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer 
Geschichte, Bd. 1, Freiburg und Tubingen: Akademische Verlagsbuchhandlung, von 
J.C.B. Mohr, 4 Auflage, s. 29. Windelband definiuje w ten sposób osądzenie (die 
Beurteilung), nie zaś sąd. Jednakże termin: osądzanie oznacza u niego to samo, co u 
innych autorów termin: sąd.
∗ „Stosunek oceniającej świadomości do przedstawionego przedmiotu” [tłum. red.] 
4 Połączenie przedstawień nazywam warunkiem przedmiotowym sądu w tym 
znaczeniu, że odpowiada on stosunkowi, zachodzącemu pomiędzy przed miotami 
tych przedstawień. 
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wierzy”5); – idąc po drugiej drodze, Friedrich Ueberweg doszedł do 
definicji: sąd jest „świadomością obiektywnej ważności subiektywnego 
związku przedstawień”.

Jasną jest rzeczą, że jeśli coś nie jest rodzajem względem sądu, 
to się nim nie stanie wskutek dodania jakiejś nowej cechy. W dodatku 
w definicjach tych jest najwidoczniej rzeczą dowolności subiektywnej, 
co będzie stanowiło rodzaj najbliższy, a co różnicę gatunkową: czy 
warunek przedmiotowy, czy też warunek czynnościowy. Z tych 
względów musimy te definicje również odrzucić. Jedna rzecz zasługuje 
w nich na uwagę: to mianowicie przebijające się poczucie, że w sądzie 
tkwią dwa momenty: jeden czynnościowy, a drugi przedmiotowy. 
Przypuszczam, że kto się wmyśli w znaczenie wyrazu „sąd”, jak go w 
logice najczęściej rozumiemy, będzie musiał przyznać, że jest w tym 
poczuciu jakaś doza prawdy. Do sprawy tej przy końcu pracy niniejszej 
powrócę.

Tymczasem musimy wciąż jeszcze szukać odpowiedzi na pytanie, 
co powinno stanowić rodzaj najbliższy w definicji sądu? Żadne z 
rozpatrzonych dotychczas określeń nie rozstrzygnęło go w sposób 
zadowalający. Jasne światło na sprawę rzuca dopiero rozpatrzenie klasy 
tzw. przez prof. Kazimierza Twardowskiego wytworów. 

Jednym z pierwszych, który wpadł na myśl, że sąd jest wytworem, 
był Julius Bergmann6. W  „Reine Logik”  znajdujemy taki opis 
sądu: „Sąd jest występującym wraz z sądzeniem i znowu wraz z nim 
znikającym jego wytworem, jest przedmiotem, o którym myślimy 
przez sądzenie, który osądzamy, w stosunku tego przedmiotu i wraz z 
5 „…an order of our sensations or ideas, supposed to be believed”. (Uwaga J. St. Milla 
do wydania James’a Milla Analysis of the Phenomena of the Human Mind, London: 
Longmans, 1878, s. l61).
∗ „Stosunek oceniającej świadomości do przedstawionego przedmiotu” [tłum. red.] 
6 Zaszczyt pierwszeństwa należy się tutaj Bolzanowi. Patrz: B. Bolzano. 
Wissenschaftslehre: Versuch einer ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung 
der Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter, Bd. 1, Sülzbach: J. E. 
V. Seidel, 1837, s. 82. „Bei den Worton: ein Urteil, [...] eine Behauptung stellen 
wir uns sicher nichts anderes vor, als etwas, das durch Urteilen [...] und Behaupten 
hervorgebracht ist” – Cytat ten podaje K. Twardowski w O czynnościach i wytworach: 
kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki,  Kraków: Drukarnia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1911, § 10, odsyłacz 2.



144 145CZĘŚĆ I. SĄDY A PSYCHIKA 1. Sądy a przedstawienia 1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

jego stosunkiem do sądzenia, w tym i wraz z tym, że jest on uchwycony 
przez nie, albo jest tym przedmiotem, gdy o nim myślimy sposobem 
sądzenia, dziełem, które sądzenie czyni ze swego przedmiotu, o ile ten 
ostatni istnieje tylko w sądzeniu aktualnym”.7 Bergmann ograniczył się 
jednak do tego spostrzeżenia, że sąd jest wytworem i dalej nie poszedł. 
Jeżeli badał sąd, to jako sąd, nie zaś jako wytwór. Tymczasem badanie 
wytworów w ogóle jest tu konieczne już choćby dla uzasadnienia 
twierdzenia, że sąd jest wytworem. Poza tym, jeżeli się okaże, iż 
wytwory są rzeczywiście najbliższym rodzajem względem sądów, to 
nauka o wytworach będzie mogła rzucić nowe i ciekawe światło na 
istotę sądu. Otóż do kładzenia podwalin pod ogólną teorię wytworów 
przystąpił dopiero prof. Twardowski. 

[…]
Czym że jest to, co dzięki czynności powstaje, innymi słowy, czym 

jest wytwór? Na pierwszy rzut oka zdawać by się mogło, że się on niczym 
nie różni od czynności, że więc odróżnianie wytworów od czynności 
polega tylko na igraszce słów i niczym więcej. I rzeczywiście, trudno 
zaprzeczyć, że są takie wypadki, gdzie prawie niepodobna odróżnić 
wytworu od czynności. Jeżeli np. mówię „Czynię przygotowania do 
podróży”, to przez wyraz „podróż” rozumiem czynność podróżowania. 
Jeżeli powiadam „Rozpoczęła się zawzięta gonitwa”, to mam na 
myśli czynność gonienia. Mamy tu jednak do czynienia ze skrajnymi 
wypadkami stosunku wytworów do czynności. Najczęściej bowiem 
różność pomiędzy wytworami i czynnościami występuje wyraźnie. 

Tak np. rzeczowniki: „bieg”, „skok” oznaczają, co prawda, ten sam 
przedmiot, co odpowiadające im czasowniki „biegać”, „skakać”, – ale 
jednak, – właśnie dlatego, że są rzeczownikami, a nie czasownikami, 
oznaczają ten sam przedmiot z innej, niejako, strony. „Nie uwydatniają 
one”, mianowicie, „momentu czynnościowego tak wyraźnie, jak 
czasowniki, natomiast wysuwają moment inny, który by można nazwać 
zjawiskowym, zdarzeniowym. Mówiąc o biegu, o skoku, mamy na 
myśli może nie tyle wykonywaną przez kogoś czynność, ile raczej jakiś 
fakt, jakieś zjawisko, coś, co się dzieje lub zdarza. Mówimy np., że 

7 J. Bergmann. Reine Logik, Berlin: Siegfried Miller und Sohn, 1879. [Brak podanej 
strony cytowania – red.].

2. Sądy a sądy 2.3. Sądy-czynności a sądy-wytwory

się na wyścigach odbywa bieg koni chowu krajowego, a w zwrocie 
tym jasno występuje wspomniany moment zjawiskowy, zdarzeniowy. 
Gdy natomiast chodzi nam o uwydatnienie momentu czynnościowego, 
używamy raczej rzeczowników słownych (substantiva verbalia); 
mówimy np., że chodzenie po górach sprawia nam przyjemność”.8

Tak więc mamy już dwa rodzaje wytworów: takie, które się zlewają 
z odpowiadającymi im czynnościami i takie, które się oddalają od 
czynności w tym kierunku, iż są, niejako, ich zjawiskową stroną. Istnieje 
jednak trzecia jeszcze ewentualność, ta mianowicie, że wytwory nie są 
ani czynnością, ani jej zjawiskową stroną, ale posiadają charakter rzeczy. 
Tutaj należą znaczenia takich wyrazów, jak „malowidło”, „rzeźba”, 
„pismo” itp. Że one są wytworami, o tym świadczy, po pierwsze, to, że 
powstają dzięki czynności malowania, rzeźbienia, pisania itp.; po drugie, 
to, że są dopełnieniami wewnętrznymi czasowników, oznaczających 
te czynności. Rzeczowniki takie, jak „malowidło”, „rzeźba”, „pismo” 
oznaczają właściwie tylko nowy układ jakiegoś materiału (np. farb, 
gliny, atramentu) spowodowany przez odpowiednią czynność. Tylko 
bowiem ten układ powstaje dzięki czynności, nie zaś materiał, który 
przekształcamy. Jednakże zazwyczaj, mówiąc np. „rzeka”, myślimy 
o jakimś kształcie lub układzie wraz z materiałem, stanowiącym jego 
podłoże. Nie jest to właściwe używanie wyrazu, ale jednak najczęstsze. 
W każdym razie wytwory, o których tutaj mówimy, „przedstawiają się 
nie tyle jako zjawiska lub zdarzenia, lecz jako rzeczy”.9

Z rozważań tych wynika, że musimy odróżniać co najmniej trzy 
stosunki wytworu do czynności. Są wypadki, gdzie wytwór zlewa się 
z czynnością, ale najczęściej oddala się od niej bądź w tym sensie, że 
jest jej zjawiskową stroną, bądź w tym, że traci całkowicie charakter 
czynnościowy i staje się rzeczą. 

[…]
Ogólna teoria wytworów pouczyła nas, że każdy wytwór 

posiada dwie cechy: 1) jest tym, co oznacza rzeczownik, mogący być 

8 K. Twardowski. O czynnościach i wytworach: kilka uwag z pogranicza psychologii, 
gramatyki i logiki,  Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1911, § 2.
9 K. Twardowski. O czynnościach i wytworach: kilka uwag z pogranicza psychologii, 
gramatyki i logiki,  Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1911, § 27.
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dopełnieniem wewnętrznym odpowiedniego czasownika, 2) powstaje 
dzięki odpowiedniej czynności. Obydwie te cechy posiada sąd, a zatem 
jest wytworem. Klasa wytworów stanowi przy tym najbliższy rodzaj 
względem sądów, wystarcza bowiem do treści pojęcia wytworu dodać tę 
jedną cechę, że powstał dzięki czynności sądzenia, aby utworzyć pojęcie 
sądu. Powstaje teraz pytanie, czym jest sąd-wytwór? Zagadnienie to 
tym się komplikuje, że wyraz „sąd” jest bardzo wieloznaczny. Prof. 
Twardowski wyliczył aż cztery różne jego znaczenia. Więc przed 
wszystkim wskazał, że wyraz sąd może oznaczać wytwór czynności 
sądzenia; następnie samą czynność sądzenia (gdy np. mówimy, że sąd 
jest czynnością poznawczą); prócz tego może on oznaczać dyspozycję 
do wydawania sądów (np. w zdaniu: „Człowiek ten ma trafny sąd o 
rzeczach”); wreszcie – powiedzenie.10 Ale nie koniec na tym, definicja 
bowiem logiki tradycyjnej oraz przytoczony powyżej opis sądu 
Bergmanna wskazują na to, że wyraz „sąd” może oznaczać jeszcze 
„przedmiot, o którym myślimy przez sądzenie” (Bergmann), czyli 
przedmiot sądu, a przynajmniej „połączenie przedstawień”, które temu 
przedmiotowi odpowiada (definicja logiki tradycyjnej).

Że sąd-wytwór nie może być ani powiedzeniem, ani dyspozycją 
do wydawania sądów, – to chyba nie wymaga szerokich dowodów.11 
Natomiast wcale nic jest rzeczą jasną, dlaczego by pojęcia: 1) sądu-
wytworu, 2) przedmiotu sądu i 3) aktu sądzenia miały się wykluczać 
nawzajem. Toż wiemy, że niektóre wytwory zlewają się z 
odpowiadającymi im czynnościami. O ile więc zgodzimy się na to, 
że czynność sądzenia nie polega na łączeniu przedstawień (jakby to 
wynikało z definicji sądu, podawanej przez logikę tradycyjną), ale 
10 Patrz: prof. J. Łukasiewicz. O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa: studium 
krytyczne, Kraków: Akademia Umiejętności, 1910, s. 12: „Szereg słów albo innych 
znaków, orzekających, że jakiś przedmiot posiada pewną cechę albo jej nie posiada, 
nazywam zdaniem logicznym, czyli sądem” (Patrz: K. Twardowski. O wytworach i 
czynnościach, § 15 i uwaga 2). 
11 Powiedzenie jest wytworem nie psychicznej czynności sądzenia, ale psychofizycznej 
czynności wypowiadania. Co do dyspozycji do wydawania jakichś sądów, to nie 
można twierdzić, aby ona w każdym wypadku powstawała dzięki sądzeniu, o ile się 
przynajmniej przyjmuje, ze istnieją dyspozycje wrodzone. Jeżeli zaś nawet jakaś 
dyspozycja powstaje dzięki wydawaniu sadów, to jednak nie powstaje ona, jak wytwór, 
dzięki każdorazowemu sądzeniu, lecz wówczas dopiero, gdy się czynność powtarza.

2. Sądy a sądy 2.3. Sądy-czynności a sądy-wytwory

jest zajmowaniem stanowiska wobec przedmiotu sądu, to ze strony 
ogólnej teorii wytworów nie ma żadnej przeszkody do tego, aby 
uważać za wytwór zarówno sam akt sądzenia w ten sposób pojęty, jak 
jego zjawiskową stronę.12 Z drugiej strony pogląd Bergmanna zdaje 
się świadczyć o tym, że można uważać sąd jednocześnie za wytwór 
sądzenia i za przedmiot sądu.

Gdybyśmy przyjęli tak szerokie znaczenie sądu-wytworu, to 
jako termin naukowy, musiałby się ten wyraz stać bezużytecznym 
wskutek swej wieloznaczności. Nic nas jednak do tego nie zmusza. 
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pogląd Bergmanna, że sąd-wytwór 
jest przedmiotem sądu, „gdy go myślimy sposobem sądzenia”, to go 
musimy ze stanowiska teorii wytworów prof. Twardowskiego wręcz 
odrzucić, a to dlatego, że się nie zgadza z podaną w niej definicją 
wytworu. Jeżeli bowiem wytwór jest tym, „co dzięki, wskutek jakiejś 
czynności czyli przez tę czynność powstaje” […], a przedmiot sądu nie 
powstaje dzięki czynności sądzenia, to i żaden sąd-wytwór nie może 
być jednocześnie przedmiotem sądu. Bergmann musiałby dać daleko 
szerszą definicję wytworu, aby z nią pogodzić podobne twierdzenie.

Przeciwko utożsamianiu sądu-wytworu z czynnością sądzenia 
przemawiają już tylko względy metodologiczne. Chodzi, mianowicie, o 
to, że względnie rzadko musimy się w logice posługiwać takim pojęciem, 
które by obejmowało i czynność sądzenia i stronę jej zjawiskową. 
Chociaż posługujemy się nim, gdy np. cały dział logiki nazywamy: 
„Nauką o sądach”. Nie ulega wątpliwości, że przynajmniej niektórzy 
autorzy myślą tutaj i o sądzeniu i o stronie jego zjawiskowej i nawet 
o przedmiocie sądu.13 Nierównie częściej jednak nazywamy sądem 
to, co pozostanie, gdy z pośród owych momentów wyłączymy dwa 
skrajne bieguny: czynność i przedmiot, dla których przecież posiadamy 
12 W literaturze logicznej nie brak dowodów na to, że wyrazu „sąd” używano w 
jednym i drugim znaczeniu. Tak np. J. M. Baldwin w swoim słowniku filozoficznym 
tak wyjaśnia znaczenie wyrazu judgment: “The mental function and act of assertion 
or predication; applied also to the resulting assertion or predication” (J. M. Baldwin. 
Dictionary of philosophy and psychology, New York: The Macmillan company; 
London: Macmillan & co., 1901, Vol. I, s. 580b). 
13 Por. R. Eisler. Wörterbuch: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 3 Auflage, 
Bd. III, s. 1608: “Urteil [...] ist sowohl das Urteilen, der Urteilsakt, als [...] das 
Geurteilte, der Urteilsinhalt”.
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terminy osobne. Pozostanie, oczywiście, strona zjawiskowa czynności 
sądzenia, pojętej jako zajmowanie stanowiska – względem przedmiotu 
sądu. Jeżeli mamy uniknąć chwiejności terminologii logicznej, to 
powinniśmy przez sąd-wytwór w ścisłym znaczeniu rozumieć tylko tę 
zjawiskową stronę, aby z nią pogodzić podobne twierdzenie.

Przeciwko utożsamianiu sądu-wytworu z czynnością […] 
napomknęliśmy o tym, że sąd, jak go w logice najczęściej rozumiemy, 
zawiera dwa momenty: czynnościowy i przedmiotowy. Zapytuję, czy 
w sądzie-wytworze można dwa takie momenty wykazać? Że się w nim 
zawiera moment czynnościowy, to nie ulega żadnej wątpliwości. Toż 
sąd-wytwór jest właśnie zjawiskową stroną czynności. Czymże jednak 
może być tutaj ów moment przedmiotowy?

Na to odpowiadam. Nie może on być, oczywiście, ani przedmiotem 
sądu, ani odpowiadającym mu połączeniem przedstawień, jak to 
mylnie podawały różne dawniejsze definicje sądu. Ale jest pewną cechą 
zjawiskowej strony czynności sądzenia, a mianowicie, tą cechą, że ta 
zjawiskowa strona czynności jest skierowana na jakiś przedmiot. Na 
jaki? – nie wiadomo. Wymawiając bowiem wyraz „sąd”, rozumiemy 
tylko, że odpowiadający mu wytwór w ogóle jakiś przedmiot posiada. 
O samym jednak przedmiocie wiemy wówczas tyle tylko, że jest 
koniecznym warunkiem sądu. Zwracam uwagę, że tego rodzaju moment 
przedmiotowy tkwi nie tylko w sądzie, ale w ogóle we wszystkich 
wytworach czynności przechodnich. Mowa, myśl, uderzenie, piłowanie: 
wszystkie te wytwory posiadają tę cechę, że są skierowane na jakiś 
przedmiot. Doprowadzają one nas do granicy przedmiotu i – o ile brak 
im bliższych określeń, – zostawiają na niej. To prawda, że, gdy np. 
słyszymy wyraz „piłowanie”, to myślimy o pewnej dość nawet ciasnej 
klasie przedmiotów, albowiem nie wszystko daje się piłować. Jednak 
nie zawsze sam już wytwór daje nam taką wskazówkę, determinującą 
jego możliwe przedmioty. Tak np. przedmiotem myśli, przedstawienia, 
sądu – może być wszystko. Stąd też ich moment przedmiotowy jest 
tylko skierowaniem wytworu na jakiś przedmiot.

Wynik naszych rozważań jest następujący: sąd-wytwór w ścisłym 
znaczeniu jest zjawiskową stroną czynności sądzenia, pojętej jako 
zajmowanie stanowiska względem przedmiotu sądu i wziętej wraz 
z tą cechą, że jest skierowana na jakiś przedmiot.

2. Sądy a sądy 2.3. Sądy-czynności a sądy-wytwory

23. Daniela Tennerówna (Gromska)
ISTNIENIE JAKO TREŚĆ SĄDZENIA I SĄDU

[1914]

Streszczenie
Autorka zwraca uwagę na to, że wprowadzenie rozróżnienia między 

sądem jako czynnością (sądzeniem) a sądem jako wytworem nie skłoniło 
Twardowskiego do rewizji pojęcia treści sądu (sądzenia). Zgodnie z 
Twardowskim bowiem rozróżnienie to nie powinno dotyczyć pojęcia 
treści (i przedmiotu): zarówno w przypadku sądzenia, jak i w przypadku 
sądu treścią jest istnienie (a przedmiotem – to, istnienie czego stwierdza 
się w sądzeniu lub sądzie). Zadaniem Tennerówny jest zbadanie, czy 
rzeczywiście koncepcja istnienia jako treści sądzenia i sądu da się utrzymać, 
i, w przypadku wyniku negatywnego, zaproponowanie odpowiedniej 
modyfikacji tej koncepcji. 

Punktem wyjścia analiz autorki jest praca Twardowskiego „O treści 
i przedmiocie przedstawień” (1894), w której Twardowski wprowadził 
rozróżnienie między treścią a przedmiotem sądu i zdefiniował treść sądu jako 
istnienie. Tennerówna zauważa, że:

(1) W świetle rozróżnienia wprowadzonego przez Twardowskiego w 
pracy „O czynnościach i wytworach” (1911) należy uznać, że to, co w pracy 
„O treści i przedmiocie przedstawień” Twardowski oznaczył wyrazem „sąd”, 
jest sąd jako czynność, czyli sądzenie (odpowiednio pod „przedstawieniem” 
miał w tej pracy na myśli przedstawianie). To znaczy, że uznał w tej pracy 
istnienie za treść sądzenia;

(2) Pojęcie treści sądu (sądzenia)  wyprowadził  Twardowski na podstawie 
analogii z pojęciem treści przedstawiania. Ta operacja myślowa opierała się 
na pewnym założeniu teoretycznym, zgodnie z którym schemat „akt-treść-
przedmiot” jest w sądzeniu i przedstawianiu (jak też w innych podstawowych 
rodzajach aktów psychicznych) zupełnie identyczny, a więc relacja „treść 
sądzenia – sądzenie” jest identyczna z relacją „treść przedstawiania – 
przedstawianie”. 

W tej teorii Twardowskiego Tennerówna dopatruje się następujących 
niezgodności wewnętrznych:

(a) Wprowadzając rozróżnienie między treścią i przedmiotem 
przedstawiania Twardowski też zwraca uwagę na przymiotnik 
„przedstawiony”, który w wyrażeniu „przedmiot przedstawiony” jest zawsze 
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determinujący (nie zmienia znaczenia wyrazu) w przypadku gdy chodzi o treść 
przedstawiania i może być modyfikujący (zmieniać znaczenie wyrazu) gdy 
chodzi o przedmiot przedstawiania. Z tego wynika, że treść przedstawiania 
musi być „przedstawiona”, może być tylko przedstawiona. Trudno jednak 
uznać istnienie za coś, co może być tylko „sądzone” (może ono na przykład 
również być przedstawione);

(b) Wprowadzając rozróżnienie między treścią i przedmiotem 
przedstawiania Twardowski określa treść przedstawiania jako coś, co jest 
przedstawione „w” akcie przedstawiania, a przedmiot – jako to, co jest 
przedstawione „za pomocą” treści przedstawiania. Trudno jednak uznać 
istnienie za coś, „za pomocą” czego jest sądzony przedmiot sądzenia;

(c) W myśl Twardowskiego, między treścią przedstawiania i przedmiotem 
przedstawiania zachodzi związek funkcjonalny: treść przedstawiania jest 
zmienną, której zmiana znaczeniowa jest skorelowana ze zmianą przedmiotu 
przedstawiania; nie da się jednak tego powiedzieć istnieniu jako treści sądzenia: 
jest to bowiem stała, która nie zależy od zmiany przedmiotu sądzenia;

(d) W myśl Twardowskiego, jedną z funkcji nazw jako językowych 
wyrazów przedstawień jest to, że wskazują one na treść przedstawień, które 
jest znaczeniem tych nazw. Trudno jednak uznać, że zdanie (powiedzenie) 
jako językowy wyraz sądzenia wskazuje na istnienie jako na swoje 
znaczenie.

Konkluzja Tennerówny jest następująca: twierdzenie (1) o istnieniu 
jako treści sądzenia, i twierdzenie (2) o identyczności relacji „treść sądzenia 
– sądzenie” i „treść przedstawiania - przedstawianie” nie mogą być zarazem 
prawdziwe. Któreś z tych dwóch twierdzeń zatem jest fałszywe i (w celu 
wyprostowania teorii sądów Twardowskiego) należy je zmodyfikować. 
Twierdzeniem tym, zdaniem Tennerówny, jest twierdzenie (1) o istnieniu 
jako treści sądzenia, a sposób jego modyfikacji został już zaznaczony przez 
samego Twardowskiego w pracy „O czynnościach i wytworach”, w której 
de facto utożsamił on treść czynności przedstawiania z ich wytworami 
(przedstawieniami). Należałoby zatem, zdaniem Tennerówny, pójść dalej 
i uznać za treść czynności sądzenia nie istnienie, tylko sądy jak wytwory 
tych czynności. Rozwiązanie takie usuwa niezgodności (a), (b), (c), (d) 
gdyż:

Ad (a): Sąd jako treść sądzenia (analogicznie do przedstawienia jako 
treści przedstawiania) może być tylko sądzony;

Ad (b): Sąd jako treść sądzenia (analogicznie do przedstawienia jako 
treści przedstawiania) jest tym, „za pomocą” czego jest sądzony przedmiot 
sądzenia;

2. Sądy a sądy 2.3. Sądy-czynności a sądy-wytwory

Ad (c): Sąd jako treść sądzenia (analogicznie do przedstawienia jako 
treści przedstawiania) jest zmienną skorelowaną funkcjonalnie ze zmianą 
przedmiotu sądzenia;

Ad (d): Zdanie (powiedzenie) jako językowy wyraz sądzenia wskazuje na 
sąd jako na swoje znaczenie.

W świetle teorii czynności i wytworów należałoby też zdaniem 
Tennerówny uznać, że pojęcie treści sądu jest niewłaściwe. Treść sądu 
musiałaby być „wytworem wytworu” (bo sąd jest wytworem czynności 
sądzenia), co przeczyłoby założeniu tej teorii, zgodnie z którym wytwór może 
być tylko wytworem czynności, a nie innego wytworu. 

Wynik badań autorki jest więc następujący: teoria sądów Twardowskiego, 
pod kątem uwzględniania jego teorii czynności i wytworów, potrzebuje 
wprowadzenia następujących modyfikacji:

(1) Należy uznać, że treścią sądzenia jest sąd, a nie istnienie;
(2) Pojęcie treści sądów jest sprzeczne i w związku z tym należy z niego 

zrezygnować.

Teoria sądu prof. Kazimierza Twardowskiego jest – jak wiadomo 
– antypsychologistyczna i idiogeniczna.1 Zasadnicze jej tezy dają się 
ująć za pomocą szeregu przeciwstawień, których dokonuje. Odróżnia 
więc teoria ta m.in. czynność sądzenia od jej wytworu, czyli sądu,2 

sąd zaś od jego wyrazu słownego tj. od powiedzenia.3 Odróżnia dalej 
1 Używam terminu „idiogeniczny”, a nie wprowadzonego przez F. Hillebranda 
(F. Hillebrand. Die neuen Theorien der kategorischen Schlüsse: eine Logische 
Untersuchungen, Wien: Alfred Hölder – K. U. K. Hof. und Universitäts-Buchhändler, 
1891, s. 27) na oznaczenie Brentanowskiej teorii sądzenia terminu „idiogenetyczny”; 
[…] Zaznaczyć tu należy, że termin „idiogenetyczny” raził już A. Meinonga, który w 
recenzji cytowanej rozprawy Hillebranda („Göttingische Gelehrte Anzeigen”, Bd. 1, 
1892, s. 447, uw. 1) uważa te nazwę teorii Brentanowskiej za niezbyt szczęśliwą, a 
to wobec zwykłego znaczenia wyrazu „genetyczny”, o którym tu właśnie nie należy 
myśleć.
2 K. Twardowski. Psychologia myślenia. Streszczenia wykładów, wygłoszonych w 
uniwersytecie lwowskim w półroczu zimowym, 1908/09. Skrypt maszynowy, s. 3-4; 
K. Twardowski. O czynnościach i wytworach: kilka uwag z pogranicza psychologii, 
gramatyki i logiki,  Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1911, § 44; O 
psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej 
rozwoju. Odbitka z „Encyklopedii Wychowawczej”, 44, Warszawa, 1913, s. 5.
3 K. Twardowski. Wyobrażenia i pojęcia, Lwów: W komisie Księgarni H. Altenberga; 
Drukarnia Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1898, s. 67; K. Twardowski. Zasadnicze 



152 153CZĘŚĆ I. SĄDY A PSYCHIKA 1. Sądy a przedstawienia 1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

czynność sądzenia od jej przedmiotu i od jej treści; a podobnie obok 
pojęcia sądu, jako wytworu, zna pojęcie przedmiotu i treści sądu. 
Czynność sądzenia określona jest w tej teorii w duchu idiogenizmu w 
kwestii sądzenia jako stwierdzanie lub, zaprzeczanie rzeczywistości, 
czyli istnieniu jakiegoś przedmiotu, uznawanie lub odrzucanie tego 
istnienia4; sąd zaś, tj. wytwór tej czynności, jako stwierdzenie lub 
zaprzeczenie, uznanie lub odrzucenie istnienia jakiegoś przedmiotu.5 
Przedmiotem sądzenia mieni prof. Twardowski6 – z Franzem 
Brentaną („Psychologie vom empirischen Standpunkte”, Lipsk, 
1874, s. 266-267∗) – to, czego istnienie, sądząc, stwierdzamy lub 
zaprzeczamy. Treścią natomiast sądzenia nazywa prof. Twardowski 
istnienie, które, sądząc, przedmiotowi przypisujemy lub którego mu 
odmawiamy; w kwestii tej tzw. treści sądzenia odbiega teoria sądu 
prof. Twardowskiego od teorii Brentany, który już to utożsamia treść 
i przedmiot sądzenia (l. c.), już to rad by je rozróżnić, nie upatrując 
jednak treści w istnieniu.7 Pojęcia przedmiotu sądzenia i przedmiotu 
sądu, a podobnie i pojęcia treści sądzenia i treści sądu są dla prof. 
Twardowskiego pojęciami zamiennymi; inaczej mówiąc, tyczą się 
tych samych przedmiotów mimo różnej swej treści; więc przedmiot 

pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminaryach nauczycielskich i w nauce prywatnej, 
Lwów: Towarzystwo Pedagogiczne, 1901, s. 13; K. Twardowski. O czynnościach i 
wytworach: kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki, Kraków: Drukarnia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1911, §§ 30-32, 34, 44.
4  K. Twardowski. W sprawie klasyfikacji zjawisk psychicznych. „Szkoła. Tygodnik 
pedagogiczny”, Lwów,  1898, s. 414, 415; K. Twardowski. Zasadnicze pojęcia 
dydaktyki i logiki do użytku w seminaryach nauczycielskich i w nauce prywatnej, 
ibidem, s. 14; K. Twardowski. O idio- i allogenetycznych teoriach sądu. „Przegląd 
filozoficzny”, R. X, 1907, s. 476, 477, 478.
5 K. Twardowski. O czynnościach i wytworach: kilka uwag z pogranicza 
psychologii, gramatyki i logiki,  Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
1911, s. 9.
6 K. Twardowski. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine 
psychologische Untersuchung, Wien: Alfred Hölder, 1894, s. 8, 9; K. Twardowski. O 
idio- i allogenetycznych teoriach sądu, op. cit., s. 476, 477.
∗ F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte, Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1874. [Red.]
7 F. Brentano. Von der Klassifikation der psychischen Phänomene, Leipzig: Duncker 
& Humblot, 1911.
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sądu jest identyczny z przedmiotem czynności sądzenia, której 
wytworem jest ów sąd;8 a podobnie jest istnienie treścią zarówno 
sądzenia,9 jak i sądu.10 

Celem uwag niniejszych jest wykazanie, 1) że poglądy prof. 
Twardowskiego implikują pojęcie „sądu, a nie istnienia, jako «treści» 
sądzenia”; i 2) że o „treści sądu” nie można wcale mówić na gruncie 
tych poglądów.

Zwracając się do pierwszej z powyższych tez, stwierdzić należy, 
iż „treść” sądzenia jest „treścią” czynności psychicznej, a jako taka 
winna posiadać wszystkie te cechy, które prof. Twardowski przypisuje 
„treściom” czynności psychicznych w ogóle; pojęcie bowiem „treści” 
czynności psychicznej nie obce jest i skądinąd poglądom prof. 
Twardowskiego, a nie jest wprowadzone jedynie tylko w teorię sądu 
w postaci „treści” sądzenia. Ogólnie o „treści” czynności psychicznych 
słyszymy w rozprawie „O czynnościach i wytworach”, której wywodami 
i ich stosunkiem do teorii sądu zajmę się niżej. Ponad to analizuje prof. 
Twardowski szczegółowo pojęcie „treści” pewnej specjalnej czynności 
psychicznej, a mianowicie przedstawiania, w rozprawie „Zur Lehre 
vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen”.

[…]
Stanąwszy […] na stanowisku antypsychologistycznym, 

przeciwstawił prof. Twardowski sądzenie – sądowi, przedstawianie – 
przedstawieniu, utożsamiając przedstawienie z treścią przedstawiania,11 

a stąd nie może już mówić o „treści przedstawienia”, jak to czynił 
pierwotnie. Pamiętając o tym, możemy w dalszym ciągu abstrahować 
zupełnie od psychologistycznego sposobu wyrażania się prof. 
Twardowskiego w rozprawie „Zur Lehre vom Inhalt nnd Gegenstand 
8 Por. K. Twardowski. O czynnościach i wytworach: kilka uwag z pogranicza 
psychologii, gramatyki i logiki,  Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
1911, s. 13, uw. 3.
9 Tak w wykładach Psychologii myślenia, wygłoszonych w uniwersytecie lwowskim 
w półroczu letnim r. 1908/09 i w wykładach Logiki, wygłoszonych tamże w półroczu 
zimowym 1910/11. Powołując się tutaj niżej w braku innych źródeł – na nie ogłoszone 
drukiem wykłady prof. K. Twardowskiego, czynię to z upoważnienia ich autora.
10 Tamże.
11 K. Twardowski. Psychologia myślenia. Streszczenia wykładów, wygłoszonych w 
uniwersytecie lwowskim w półroczu zimowym, 1908/09. Skrypt maszynowy, s. 7.
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der Vorstellungen”, zastępując wszędzie, gdzie tego sens wymaga, 
wyrazami „przedstawianie” i „sądzenie” użyte w oryginale wyrazy, a 
raczej odpowiedniki niemieckie wyrazów: „przedstawienie” i „sąd”. 
Uprawnia do tego fakt, iż sam autor tej rozprawy w pismach swych z 
epoki antypsychologizmu wraz z dystynkcją myślową wprowadza tez 
owo rozróżnienie terminologiczne.

Jeśli tak, w takim razie wolno analizę pojęcia „treści przedstawienia”, 
podaną w rozprawie, o której mowa, uważać za analizę pojęcia treści 
czynności przedstawiania. Wobec tego zaś uprawnione jest pytanie, 
czy istnieje odpowiedniość pomiędzy stosunkiem „treści” sądzenia do 
tego sądzenia z jednej strony, a stosunkiem treści przedstawiania do 
tego przedstawiania z drugiej. Rozważeniem tego pytania zajmiemy 
się obecnie.

Odpowiedź na wspomniane pytanie wypada – zdaniem naszym 
– negatywnie. Inaczej rozwiązuje je sam autor rozprawy „Zur Lehre 
vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen”, któremu kwestia owej 
odpowiedniości również się nasunęła i który przeprowadza (s. 9) 
paralelę pomiędzy treścią przedstawiania („przedstawień”) a „treścią” 
sądzenia („sądów”), konkludując, że analogia stosunków zachodzących 
w obu dziedzinach jest zupełną. Albowiem: tu i tam mamy do czynienia 
z aktami psychicznymi, odnoszącymi się tu i tam do przedmiotów od 
myślenia niezależnych. Tu i tam obok aktu i przedmiotu wchodzi w 
grę jeszcze trzeci element, który właśnie jest „treścią” przedstawiania i 
sądzenia: przy przedstawianiu jest nią „obraz psychiczny przedmiotu”, 
przy sądzeniu – rzeczywistość czyli istnienie przedmiotu. Zarówno o 
tym obrazie jak i o istnieniu przedmiotu orzec możemy to samo, co o 
odnośnych przedmiotach: o obrazie, że jest przedstawiony, o istnieniu, 
że jest osądzone (beurteilt). Mimo to nie jest ani obraz ów właściwym 
przedmiotem przedstawiania, ani istnienie właściwym przedmiotem 
sądzenia; a jak różnymi są obraz psychiczny przedmiotu i jego 
istnienie od samego przedmiotu, tak różne też jest znaczenie wyrazów 
„przedstawiony” i „osądzony”, kiedy ich używamy z jednej strony o 
przedmiocie przedstawiania i sądzenia, z drugiej strony o ich treści.12

12  Por. zupełnie analogiczne rozróżnienie znaczeń wyrażenia „to, co pomyślane» (das 
Gedachte) u J. Bergmanna; zob. J. Bergmann. Reine Logik, Berlin: Siegfried Miller und 
Sohn, 1879, s. 11, 12; 57, 58. 
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Na czym polega różnica ta, dowiadujemy się tylko, o ile chodzi 
o dwuznaczność wyrazu „przedstawiony”. Mianowicie w odniesieniu 
do treści przedstawiania jest wyraz ten określeniem determinującym; 
o treści bowiem przedstawiania mówimy, że jest „przedstawiona”, 
nie zmieniając jej znaczenia; przeciwnie, treść musi być nawet 
przedstawiona, może być tylko przedstawiona. W odniesieniu zaś do 
przedmiotu przedstawiania jest wyraz „przedstawiony” określeniem 
bądź modyfikującym, bądź determinującym; „przedmiot przedstawiony” 
jest bowiem identyczny z treścią przedstawiania, a wtedy przedmiot 
przedstawiony nie jest przedmiotem rzeczywistym, lecz tylko treścią 
przedstawiania, więc czymś od prawdziwego przedmiotu zgoła 
różnym; „przedstawiony” jest wtedy określeniem modyfikującym 
przedmiotu. Ale ten przedmiot (tylko) przedstawiony, identyczny 
z treścią przedstawiania, jest „duchowym obrazem” przedmiotu 
rzeczywistego. O tym to przedmiocie orzekając, że jest „przedstawiony”, 
nie modyfikujemy jego znaczenia, lecz je uzupełniamy, określamy; 
„przedmiot przedstawiony” oznacza wtedy przedmiot, pozostający 
w pewnym określonym stosunku do świadomości istoty, obdarzonej 
zdolnością przedstawiania, i w tym znaczeniu przeciwstawiamy go nie 
rzeczywistemu przedmiotowi, lecz przedmiotowi np. pozostającemu w 
innym stosunku do czyjejś świadomości. 

Na czym natomiast polega różnica znaczenia wyrazu „osądzony”, 
odniesionego raz do „treści”, innym razem do przedmiotu sądzenia – 
tego prof. Twardowski nie powiada, poprzestając na jej ogólnikowym 
stwierdzeniu.13

Chcąc sprecyzować tę różnicę, można spróbować posłużyć się 
analogią stosunków w dziedzinie przedstawiania. Próba taka dałaby 
następujący rezultat: wyraz „osądzony” jest w odniesieniu do „treści” 
sądzenia, tj. w odniesieniu do istnienia, określeniem determinującym; 
w odniesieniu zaś do przedmiotu sądzenia określeniem bądź 
determinującym, bądź modyfikującym; albowiem „przedmiot 
osądzony” może być przeciwstawiany przedmiotowi przedstawionemu 
lub w innym stosunku intencjonalnym do świadomości pozostającemu, 
a wtedy mamy do czynienia z determinującą funkcją określenia 
13 K. Twardowski. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine 
psychologische Untersuchung, Wien: Alfred Hölder, 1894, s. 9. 
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„osądzony”. Można jednak „przedmiot osądzony” przeciwstawiać 
także przedmiotowi istniejącemu jako przedmiot tylko osądzony tj. 
stwierdzony lub odrzucony, a nie istniejący, a wtedy mamy do czynienia 
z modyfikującą funkcją określenia „osądzony”.

Mimo pozorny paralelizm już tu stwierdzić należy, ze analogia tych 
stosunków z odnośnymi stosunkami w dziedzinie przedstawiania nie 
jest zupełna. Chroma ona z tego względu, iż o istnieniu jako o „treści” 
sądzenia nie można – w przeciwstawieniu do stosunków zachodzących 
przy przedstawianiu – powiedzieć, że może być tylko osądzone, że 
istnieje tylko dzięki sądzeniu, możemy sobie bowiem istnienie np. 
przedstawić, gdy przedstawienie przedmiotu (jako treść przedstawiania) 
dane być może jedynie i wyłącznie dzięki przedstawianiu.

Charakteryzując stosunek, zachodzący pomiędzy treścią a 
przedmiotem przedstawiania, i precyzując różnicę między nimi, 
używa prof. Twardowski także określeń innych, nie liczących się z 
dwuznacznością wyrazu „przedstawiony”. I tak treść przedstawiania 
nazwana jest środkiem, za pomocą którego przedstawiamy sobie 
przedmiot14; treść jest przedstawiona w przedstawieniu (scil. w 
akcie przedstawiania) – przedmiot natomiast przedstawiony jest, za 
pomocą przedstawienia (scil. treści przedstawiania).15 Zastosowując 
to rozróżnienie do dziedziny sądzenia, przekonywamy się, że i tu 
chroma analogia przez prof. Twardowskiego głoszona: trudno bowiem 
o istnieniu jako o „treści” sądzenia powiedzieć, iż za pomocą tego 
istnienia osądzamy przedmiot, wydajemy o nim sąd. 

Przekonywamy się tedy, że pojęcie istnienia jako „treści” sądzenia 
nie daje nagiąć do analogii z pojęciem treści przedstawiania. Ten jednak 
rezultat negatywny nie może zadowolić; metodycznie rzecz biorąc, 
jest rzeczą pożądaną, by stosunki w dziedzinie przedstawiania, po 
odróżnieniu w nim czynności (aktu), treści i przedmiotu, układały się – 
mutatis mutandis oczywiście – analogicznie do stosunków w dziedzinie 
sądzenia, zróżnicowanego również na czynność (akt), treść i przedmiot. 
W samej rzeczy analogia taka przeprowadzić się daje.

I tak – by zacząć od drugiej z przytoczonych trudności – podobnie 
jak przy przedstawianiu treść jest jego środkiem, jest tym, za pomocą 
14 Tamże, s. 18.
15 Tamże, s. 18, 20.

2. Sądy a sądy 2.3. Sądy-czynności a sądy-wytwory

czego przedstawiamy sobie przedmiot, tak i przy sądzeniu pomyśleć 
można sobie środek, coś, za pomocą czego sądzimy o przedmiocie: 
tym czymś jednak jest nie istnienie, lecz sąd. Sąd bowiem spełnia 
w akcie sądzenia wobec przedmiotu tę samą funkcję, jaką spełnia w 
akcie przedstawiania – przedstawienie tj. treść przedstawiania, „obraz 
psychiczny” przedmiotu.

Mogliby jednak tu zauważyć zwolennicy teorii istnienia jako 
treści sądzenia: pojęcie sądu jako treści sądzenia usuwa wprawdzie 
drugą z wspomnianych trudności, przerywających analogię pomiędzy 
przedstawieniem jako treścią przedstawiania a istnieniem jako treścią 
sądzenia; za to jednak nie tylko nie usuwa pierwszej z tych trudności, 
lecz pogłębia ją bardziej jeszcze: albowiem skoro trudność sprawiał nam 
fakt, iż istnienie jako „treść” sądzenia nie musi – w przeciwstawieniu 
do treści przedstawiania – być danym jedynie w tej czynności, której 
jest treścią, to tym większą trudność sprawia tu teoria sądu jako treści 
sądzenia. O tak bowiem pojętej treści sądzenia nie można wcale 
powiedzieć, iż jest „osądzona”; wyraz „osądzony” traci na gruncie tej 
teorii możność żeby był orzekanym zarówno o przedmiocie, jak i o treści 
sądzenia; „sąd osądzony” ukazuje nam bowiem sąd jako przedmiot 
sądzenia (innego oczywiście, aniżeli ów sąd ma być treścią), a nie 
jako treść sądzenia. Tym samym zaś zerwaną jest zupełnie analogia z 
dziedziną przedstawiania.

Zarzut ten nie zbija nas z tropu. Albowiem: wyraz „osądzony” 
(beurteilt), który nie może być określeniem treści sądzenia, nie jest 
– jak się zdaje – ścisłym odpowiednikiem wyrazu „przedstawiony”, 
na wzór którego jest utworzony. W prawdzie bowiem proporcja 
„przedstawiony : przedstawiać = osądzony : sądzić” może na pierwszy 
rzut oka wydać się trafną, ile że zarówno imiesłów „przedstawiony”, 
jak też imiesłów „osądzony” są formami nieczęstotliwymi i oznaczają 
czynność dokonaną, gdy tym czasem bezokoliczniki: „przedstawiać” 
i „sądzić” są częstotliwe (przedstawiać) lub przynajmniej mogą być 
użyte w znaczeniu częstotliwym (sądzić, np. „zwykłem sądzić”) i 
oznaczają (przedstawiać) lub przynajmniej oznaczać mogą czynność 
niedokonaną (sądzić, np. zaczynałem już sądzić, że...); proporcja ta 
jednak jest wadliwa, a to dlatego, że wyraz „osądzony” utworzony 
jest od tematu słowa „osądzać”, którego znaczenie różne jest nieco 
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od znaczenia czasownika „sądzić”; ta zaś różnica znaczeń występuje 
może silniej jeszcze, jeśli porównywamy z sobą nie bezokoliczniki, 
lecz imiesłowy: „sądzony” i „osądzony”. Szukając tedy w dziedzinie 
sądzenia ekwiwalentu wyrazu „przedstawiony”, skłonni jesteśmy 
dopatrywać się go raczej w wyrazie „sądzony”. Jeśli zaś ten wyraz, 
który posiada prawo obywatelstwa, kiedy idzie np. o podsądnych, 
sądzonych w sądzie przez sędziego, mniej jest utarty w psychologii 
sądzenia jako czynności psychicznej i w nauce o sądzie jako jej 
wytworze, jeśli wyraz „osądzony” bardziej odpowiada wymogom 
literackim, to za to w języku niemieckim – a tym językiem pisana 
jest rozprawa, której wywody zaatakować ma argumentacja niniejsza 
– trudności tej nie napotykamy; tu bowiem śmiało stwierdzić można 
poprawność proporcji vorstellen : vorgestellt = urteilen : geurteilt, a 
nie – jak chce prof. Twardowski – beurteilt.

Owóż wyraz „sądzony” (= geurteilt) posiada wszystkie te same 
własności w odniesieniu do przedmiotu i treści sądzenia, co wyraz 
„przedstawiony” w odniesieniu do przedmiotu i treści przedstawienia 
– z tym jednak zastrzeżeniem, że za treść sądzenia uważa się nie  
istnienie,  lecz  sąd. „Sądzony” jest bowiem wtedy przedmiot i to 
w znaczeniu bądź determinującym, bądź modyfikującym, ale także 
i sąd; zarzut więc zwolenników teorii istnienia jako treści sądzenia 
nie odnosi się do określenia „sądzony”; co więcej, to określenie 
odniesione do sądu usuwa też pierwszą z wspomnianych trudności przy 
paralelizowaniu istnienia jako treści sądzenia i przedstawienia jako 
treści przedstawiania: albowiem (rzeczywiście wydany) sąd jako treść 
sądzenia w przeciwstawieniu do istnienia – powstaje jedynie dzięki 
czynności sądzenia, musi być sądzony, w tym znaczeniu, w jakim 
przedstawienie musi być przedstawione.

Uznanie sądu za treść sądzenia usuwa także inny jeszcze punkt, w 
którym rwie się paralelizm pomiędzy treścią przedstawiania a istnieniem 
jako treścią sądzenia. Rozbieżność, którą mamy na myśli, polega na 
tym, iż treść przedstawiania pozostaje w związku funkcjonalnym z 
przedmiotem czynności przedstawiania: ze zmianą przedmiotu zmienia 
się i treść; istnieje więc taka sama rozmaitość treści przedstawiania, 
jak i jego przedmiotów. Przyjmując natomiast istnienie jako treść 
sądzenia, uniezależniamy treść tę od przedmiotu, a skutkiem tego 
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nie ma przy sądzeniu tej rozmaitości treści, którą napotkaliśmy przy 
przedstawianiu; przeciwnie, o czymkolwiek sądzimy, treścią sądzenia 
jest zawsze istnienie (tego, o czym sądzimy), więc treść każdego aktu 
sądzenia jest jedna i ta sama. Tę rozbieżność usuwa przyjęcie sądu za 
treść sądzenia: wtedy bowiem i treść sądzenia pozostaje w stosunku 
funkcjonalnym do jego przedmiotu; ze zmianą przedmiotu zmienia się i 
treść; istnieje więc i tutaj taka sama rozmaitość treści, jak przedmiotów.

Dalsza rozbieżność między przedstawianiem a sądzeniem, 
usunięta przez uznanie w sądzie treści sądzenia, polega na stosunku 
sądzenia i przedstawiania do ich wyrazów w mowie. Mianowicie w 
myśl poglądów prof. Twardowskiego każda tzw. nazwa (albo imię lub 
wyraz kategorematyczny) spełnia trojaką funkcję: 1) wymienia jakiś 
przedmiot lub jakieś przedmioty, 2) ma jakieś znaczenie, które nam 
uobecnia, gdy ją słyszymy lub czytamy, 3) wskazuje, że ten, który się 
nią posługuje, coś sobie przedstawia. Pierwsza z tych funkcji dotyczy 
przedmiotu, druga treści, trzecia aktu (czynności) przedstawiania.116 
Przy wyrazach słownych sądzenia tj. przy powiedzeniach rzecz ma się 
– wedle przedstawienia prof. Twardowskiego – nieco inaczej; każde 
powiedzenie bowiem spełnia wprawdzie – podobnie jak nazwa – trzy 
funkcje tj. 1) wymienia przedmiot, o którym sądzimy117; 2) posiada 
znaczenie, a jest nim mianowicie sąd118 3) wskazuje, że w tym, który 
się nim posługuje, odbywa się czynność sądzenia119; stosunek jednak 

16 K. Twardowski. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine 
psychologische Untersuchung, Wien: Alfred Hölder, 1894, s. 11, 12; K. Twardowski. 
Psychologia myślenia. Streszczenia wykładów, wygłoszonych w uniwersytecie lwowskim 
w półroczu zimowym, 1908/09. Skrypt maszynowy, s. 7; zob. też: K. Twardowski. O 
czynnościach i wytworach: kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki,  
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1911, s. 21, zw. 2.
17 Tak w wykładach Psychologii myślenia, cz. II, półrocze letnie 1908/09; w wykładach 
Logiki, wygłoszonych w półroczu zimowym, 1910/11 bronił prof. K. Twardowski tezy 
odmiennej, co jednak w tym związku pominąć możemy.
18 K. Twardowski. Psychologia myślenia. Streszczenia wykładów, wygłoszonych w 
uniwersytecie lwowskim w półroczu zimowym, 1908/09. Skrypt maszynowy, s. 4; 
K. Twardowski. O czynnościach i wytworach: kilka uwag z pogranicza psychologii, 
gramatyki i logiki,  Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1911, s. 28.
19Tak w wykładach Psychologii myślenia, cz. II (zob. uw. 19) i w wykładach Logiki 
(zob. tamże).



160 161CZĘŚĆ I. SĄDY A PSYCHIKA 1. Sądy a przedstawienia 1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

tych trzech funkcji do przedmiotu, treści i czynności (aktu) odmienny 
jest aniżeli przy przedstawianiu; mianowicie pierwsza z tych funkcji 
dotyczy – jak przy przedstawianiu-przedmiotu sądzenia; trzecia – 
czynności (aktu) sądzenia; druga jednak nie dotyczy treści sądzenia, 
którą jest – wedle prof. Twardowskiego – istnienie; treść ta, to istnienie 
znajduje tylko pośrednio swój wyraz w znaczeniu powiedzenia tj. w 
sądzie);20 przy przedstawianiu natomiast treść była identyczna ze 
znaczeniem.

I tę lukę w paralelizmie pomiędzy przedstawianiem a sądzeniem 
usunąć można – podobnie jak poprzednie – przyjmując, iż treścią 
sądzenia jest nie istnienie, lecz sąd; wtedy bowiem funkcja posiadania 
znaczenia przez powiedzenie dotyczy, jak przy przedstawianiu, 
bezpośrednio treści.

[…]
Tak pojęty sąd zlewa się już z pojęciem sądu jako wytworu 

czynności sądzenia; to zaś pojęcie, niemniej jak cała teoria wytworów, 
naszkicowana w rozprawce o czynnościach i wytworach, potwierdza 
najzupełniej tezę, domagającą się uznania treści sądzenia w sądzie. 
Wytwór bowiem czynności psychicznej jest dla prof. Twardowskiego 
identyczny z jej treścią. Dla przedstawiania stwierdza ten stan rzeczy 
już „Psychologii myślenia”, gdzie czytamy: „Obok przedmiotu i aktu 
wypada jeszcze wyróżnić wytwór tego aktu, rożny od przedmiotu, 
zwany często treścią przedstawiania”;21 podobnie, w „O czynnościach i 
wytworach”, gdzie prof. Twardowski wyraźnie powiada: „W rozprawie 
swej «Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen» 
nazwałem czynność przedstawiania aktem, a wytwór przedstawiania 
treścią przedstawienia... To więc, co w owej rozprawie nazwałem 
treścią przedstawienia, najdokładniej odpowiada temu co tutaj 
występuje jako wytwór przedstawiania”.22 Z tejże rozprawki wynikać 
zdaje się uogólnienie identyczności treści i wytworu z przedstawiania 
na wszelkie w ogóle czynności psychiczne, jak tego dowodzą słowa: 
20 j.w.
21 K. Twardowski. Psychologia myślenia. Streszczenia wykładów, wygłoszonych w 
uniwersytecie lwowskim w półroczu zimowym, 1908/09. Skrypt maszynowy, s. 7.
22 K. Twardowski. O czynnościach i wytworach: kilka uwag z pogranicza psychologii, 
gramatyki i logiki,  Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1911, s. 12, uw. 2.
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„[...] wytwór psychiczny, będący znaczeniem odpowiedniego wytworu 
psychofizycznego [...] istnieje potencjalnie w owym wytworze 
psychofizycznym [...] Ów wytwór psychiczny, owo znaczenie, owa 
treść”.23 Zastosowując to twierdzenie o identyczności treści czynności 
psychicznej i jej wytworu w dziedzinie sądzenia, przekonywamy się, 
że sąd jako wytwór czynności sądzenia jest – w myśl przedstawionych 
ostatnich poglądów prof. Twardowskiego – treścią sądzenia.

[…]
W ten sposób dobiegliśmy do końca argumentacji, uzasadniającej 

pierwszą z naszych tez. Z argumentacji tej zdaje się wynikać, że poglądy 
prof. Twardowskiego implikują jako konieczną swą konsekwencję 
pojęcie sądu jako treści sądzenia; wynika z niej też, że gdzie prof. 
Twardowski, konsekwencji tej nie dostrzegając, mieni istnienie, a 
nie sąd, treścią sądzenia, tam wikła się w trudności, które nikną po 
zastąpieniu pojęcia istnienia jako treści sądzenia – pojęciem sądu. 

Z kolei zwracamy się do drugiej z naszych tez, a tym samym do 
pojęcia istnienia jako treści sądu. Pojęcie to budzi – zdaniem naszym 
– poważne wątpliwości na gruncie teorii sądu prof. Twardowskiego, a 
mianowicie budzi je na stanowisku jego antypsychologizmu. Istnienie 
bowiem nazywa treścią sądu nie tylko autor rozprawy o treści i 
przedmiocie „przedstawień” i odczytu „O idio-i allogenetycznych 
teoriach sądu”, gdzie czytamy, iż „aktem sądu jest stwierdzenie (uznanie) 
lub zaprzeczenie (odrzucenie)”; istnienie nazywa prof. Twardowski 
treścią sądu także w wykładach „Logiki” z roku 1910/11, w których 
zwalcza stanowczo psychologizm i przeciwstawia sąd – sądzeniu. 

Pogląd ten jest nie do utrzymania. Jeśli bowiem tzw. treść jest 
identyczna z wytworem jakiejś czynności, sąd zaś jest wytworem 
sądzenia, w takim razie „treść sądu” byłaby czymś identycznym 
z wytworem sądu, a więc z wytworem wytworu: to zaś pojęcie jest 
czymś zgoła niezrozumiałym i niezamierzonym chyba przez prof. 
Twardowskiego. Wytwór bowiem powstanie swe zawdzięczać może 
tylko pewnej czynności, nigdy zaś innemu wytworowi. Tak więc nie 
można na gruncie teorii wytworów prof. Twardowskiego mówić w 
ogóle o treści (tj. wytworze) wytworu, a więc o treści sądu. Ponadto 

23 Tamże, s. 23.
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samo istnienie jako owa rzekoma „treść sądu” nie może być uważane w 
żaden sposób za wytwór psychiczny.

Nie godząc się na upatrywanie w istnieniu treści sądzenia, ani 
tym mniej treści sądu, stwierdzić musimy, że powyższe uwagi nasze, 
wykazując, iż pojęcie sądu jako treści sądzenia jest właściwie tylko 
konsekwencja poglądów prof. Twardowskiego, są z tego względu 
uwagami na wpół terminologicznej natury. Idzie w nich bowiem o 
niewłaściwe używanie terminu „treść” w tezach, iż istnienie jest treścią 
sądzenia i sądu. Tym samym nie została zaatakowana właściwa myśl 
tych tez, streszczających się w twierdzeniu, iż istnienie jest związane 
niezmiernie blisko z czynnością sądzenia, że nie można go w sądzie 
koordynować z innymi przedstawieniami, więc z przedstawieniami, w 
których dany jest przedmiot. W samej rzeczy, wydając sąd twierdzący 
o przedmiocie, stwierdzamy jego istnienie; istnienie to odrzucamy, 
wydając sąd przeczący o przedmiocie. Jest więc z tego względu istnienie 
czymś zasługującym na specjalną nazwę w każdej teorii sądzenia i 
sądu. Nazwą tą jednak nie może być termin „treść”, przynajmniej na 
gruncie omawianej teorii sądu prof. Twardowskiego, musi nią być tutaj 
inny jakiś termin. 
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24. Rudolf Nykołajczuk (Nałęcki)
O LOGICE KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO

[1919]

Streszczenie
Autor zwraca uwagę na pewną sprzeczność, która zachodzi między 

następującymi twierdzeniami Twardowskiego:
(1) Przedmiotem logiki są sądy jako wytwory psychicznej czynności 

sądzenia;
(2) Przedmiotem logiki są m. in. sądy skonstruowane sztucznie, które 

nigdy nie były wydawane.
Możliwe są, zdaniem Nykołajczuka, dwie interpretacje znaczenia 

terminu „sądy skonstruowane sztucznie”:
(a) Sądy konstruowane w logice dla celów pomocniczych, choć ich nikt 

nie pomyślał w rzeczywistości;
(b) „Zdania same w sobie” w rozumieniu Bolzana, a więc idealne 

korelaty stosunków egzystencjalnych bez względu na to, czy je ktoś pomyślał 
lub kiedykolwiek pomyśli. 

Interpretacja (a) prowadzi do powstania wewnętrznej sprzeczności 
w twierdzeniu (2), gdyż sztucznie skonstruowany sąd powinien być przez 
konstruującego wydany. Interpretacja (b) prowadzi natomiast do powstania 
sprzeczności twierdzenia (2) z twierdzeniem (1), gdyż zakres pojęcia sądów 
jako wytworów sądzenia jest węższy od pojęcia sądów jako bolzanowskich 
„zdań samych w sobie” (do ostatnich należą bowiem również takie, 
pomyślenie (tzn. „sądzenie”) których w ogóle nie jest możliwe), a w myśl 
Twardowskiego powinno być na odwrót („sądy skonstruowane sztucznie” 
są rodzajem sądów-wytworów). Stąd Nykołajczuk wyprowadza m. in. 
wniosek, że pojęcie „wytwór” nie stanowi genus proximum dla sądów jako 
przedmiotów badania logiki. 

Działalność filozoficzna Kazimierza Twardowskiego na polu logiki 
rozpada się na dwa okresy: pierwszy, gdy Twardowski był wyznawcą 
psychologizmu panującego swego czasu wszechwładnie w tzw. szkole 
austriackiej, drugi, gdy się z niego wyzwolił.
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1. Okres pierwszy
a. Zadanie logiki
W tym okresie definiuje Twardowski logikę, jako „naukę o 

prawdziwości sądów”.1 

Logika Twardowskiego jest tu nauką teoretyczną, formułuje 
bowiem prawa, a nie prawidła. Widać to z powyższej definicji, ze 
sformułowania praw logiki przeprowadzonego z niezwykłą u nas 
konsekwencją.

b. Przedmiot logiki
Logika Twardowskiego zajmuje się sądami. „Sąd jest (…) 

czynnością umysłową (…), zjawiskiem psychicznym (…). Między 
sądem, a powiedzeniem zachodzi (...) taki sam stosunek, jak np. 
między bólem (zjawiskiem psychicznym) i okrzykiem, jako zmysłowo 
dostrzegalnym wyrazem tego bólu”.2 Analiza sądu, jaką autor w 
dalszym ciągu przeprowadza jest par ex-cellence psychologiczna.

Logika ta jest psychologistyczna, a przecież nauka teoretyczna, co 
nie stoi ze sobą w sprzeczności. Lecz nie o to mi idzie: chcę podnieść, 
że ona jedyna ze znanych mi systemów logiki odstępuje od utartego 
szablonu, jakoby każda psychologistyczna logika musiała być eo ipso 
umiejętnością. 

[…]

2. Okres drugi
a. Zadanie logiki
To niezwykłe połączenie psychologizmu w logice z jej 

teoretycznym charakterem było u Twardowskiego zalążkiem 
nowego poglądu na istotę logiki, tym bardziej że w praktycznym jej 
charakterze widzi on genezę owego niebezpieczeństwa, jakim grozi 
logice psychologizm.3 W drugim więc okresie podkreśla Twardowski, 
że tylko teoretyczny charakter zapewnia logice jej czystość, często 
bowiem – powiada: „[…] przez logikę rozumie się nie teoretyczną 
1 K. Twardowski. Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminaryach 
nauczycielskich i w nauce prywatnej, Lwów: Towarzystwo Pedagogiczne, 1901, s. 12.
2 Tamże, s. 13 i n.
3 K. Twardowski. Psychologia myślenia. Streszczenia wykładów, wygłoszonych w 
uniwersytecie lwowskim w półroczu zimowym, 1908/09. Skrypt maszynowy.
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naukę o prawdziwości sądów, lecz całość prawideł i wskazówek, 
których należy w myśleniu przestrzegać, aby wytworom myślenia nie 
sprzeciwiała się rzeczywistość tj. aby te wytwory były prawdziwe. Te 
wskazówki i prawidła, czyli normy, opierają się oczywiście na nauce 
o prawdziwości sądów, czyli logice we właściwym znaczeniu, lecz 
zbiór i wykład tych prawideł różni się tak samo od logiki, jak np. zbiór 
prawideł trafnego rachowania różni się od arytmetyki, jako nauki o 
liczbach”.4

b. Przedmiot logiki
Pomieszanie tych dwóch nauk miało ten skutek zdaniem 

Twardowskiego, że zaczęto określać logikę, jako naukę o prawidłowym 
myśleniu i uważano ją konsekwentnie za część lub zastosowanie 
psychologii.

Do tego przyczynia się i ekwiwokacja: „wyrazy takie jak 
przekonanie, sąd, itp. w mowie potocznej bywają brane bez różnicy, w 
znaczeniu funkcji psychicznych i ich wytworów”.5

Twardowski jest w tym okresie zdecydowanym i konsekwentnym 
zwolennikiem logiki czystej, której niepodobna uważać za część, lub 
zastosowanie psychologii, sc. psychologii myślenia. Pisze przy tym w 
zupełności na znane argumenty Bernarda Bolzany i Edmunda Husserla, 
że (1) pewne (w ścisłym znaczeniu) prawa logiki nie mogą się opierać 
na prawdopodobnych „prawach” psychologii; (2) że przedmiotem 
psychologii są realne procesy psychiczne (sądzenie), zaś przedmiotem 
logiki wytwory tych procesów (sądy). „I chociaż sądy mają ostatecznie 
swe źródło […] w funkcji psychicznej sądzenia, można je przecież 
rozważać w oderwaniu od tej funkcji; co więcej można sztucznie 
konstruować sądy, które nigdy nie były wydawane”.6

Do tego, zresztą jedynie uzasadnionego, poglądu na przedmiot 
logiki wprowadza Twardowski pojęcie nieznane Bolzanie, ani 
Husserlowi, pojęcie wytworu procesu psychicznego.7

4 Tamże.
5 Tamże.
6 K. Twardowski. Psychologia myślenia. Streszczenia wykładów, wygłoszonych w 
uniwersytecie lwowskim w półroczu zimowym, 1908/09. Skrypt maszynowy, s. 2 i n.
7 Por. J. Bergmann. Reine Logik, Berlin: Siegfried Miller und Sohn, 1879, s. 10 i n.
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Wobec tego zastanowię się nad stosunkiem „wytworu funkcji 
psychicznej” Juliusa Bergmanna i Twardowskiego do „zdania samego 
w sobie” Bolzany i Husserla. Gdzie indziej8 stara się Twardowski 
wyczerpująco wyjaśnić, co rozumie przez wytwór funkcji sądzenia; 
analiza, jaką tam autor przeprowadza, wskazuje na to, że wytwór 
procesu psychicznego sądzenia jest (1) w stosunku do realnego 
procesu psychicznego przedmiotem „nietrwałym”9, co rozumiem w 
ten sposób, że nie ma cech czasowych, a więc jest natury idealnej; (2) 
jest korelatem czynności psychicznej sądzenia, nie tej, lub owej, lecz 
jakiejkolwiek, byle jednorodnej, (co zresztą wynika tutaj po części z 
analizy pojęcia wytworu). Wynika z tego, że owych wytworów sądzenia 
może być co najwyżej tyle, ile procesów sądzenia, a w rzeczywistości 
jest ich mniej; ten sam bowiem sąd może być korelatem wielu procesów 
psychicznych; (3) jako korelat wielu możliwymi procesów sądzenia 
istnieje sąd (ich wytwór) potencjalnie np. w odpowiadającym mu 
wytworze psychofizycznym: znaku.10

„Zdanie samo w sobie” Bolzany, które oznacza zresztą to samo, 
co „idealny gatunek” Husserla, oznacza idealny korelat stosunków 
egzystencjalnych „bez względu na to, czy je ktoś pomyślał, czy 
nie”.11 Czyli że owych „zdań samych w sobie” jest tyle, ile stosunków 
egzystencjalnych. Bolzanowskie „zdanie samo w sobie” również 
istnieje potencjalnie w tym znaczeniu, że może się stać treścią jednego, 
lub więcej procesów psychicznych.

Z porównania obu pojęć otrzymujemy: 
1. „Zdania same w sobie” co do swej istoty są tym samym, co 

„wytwory procesów sądzenia”.
2. Zakres „zdań samych w sobie” jest większy od zakresu 

„wytworów procesów sądzenia”.
Z tego wynikają następujące konsekwencje:

8 K. Twardowski. O czynnościach i wytworach: kilka uwag z pogranicza psychologii, 
gramatyki i logiki,  Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1911.
9 Tamże, s. 23 i następne.
10 Tamże.
11 B. Bolzano. Wissenschaftslehre: Versuch einer ausführlichen und grösstentheils 
neuen Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter, Bd. 1, 
Sülzbach: J. E. V. Seidel, 1837, s. 47.

2. Sądy a sądy 2.3. Sądy-czynności a sądy-wytwory

Bolzano jest ze sobą w zgodzie, jeśli twierdzi, że przedmiotem 
logiki są „zdania, same w sobie, bez względu na to, czy je ktoś 
pomyślał, czy nie”. Natomiast Twardowski, u którego przedmiotem 
logiki są wytwory procesów sądzenia, wprowadza do swego systemu 
logiki niejasność twierdząc, że „można sztucznie konstruować sądy, 
które nigdy nie były wydawane”.12 

Twierdzenie Twardowskiego, że w logice „można sztucznie 
konstruować sądy, które nigdy nie były wydawane”, może mieć 
dwa znaczenia: (1) można przez owe sztucznie konstruowane sądy 
rozumieć te sądy, które my sobie w logice dla celów pomocniczych 
konstruujemy, choć ich nikt „naprawdę” nie pomyślał; (2) można przez 
nie rozumieć Bolzanowskie „zdania same w sobie, bez względu na to, 
czy je ktoś pomyślał, czy nie”, więc sądy w najszerszym zakresie to jest 
i te, których nikt nigdy nie pomyśli.   

Jeśli przyjmę pierwsze przypuszczenie, to musiałbym powyższe 
zdanie Twardowskiego uważać (1) za niepotrzebna tautologię i (2) 
za sprzeczne, bo owe „sztucznie skonstruowane sądy, których nikt 
nie wydał”, stają się sądami, które właśnie ów konstruujący wydał. 
Odrzucam więc to przypuszczenie, jako wiodące do sprzeczności.

Jeśli przyjmę przypuszczenie drugie, że Twardowski rozumie przez 
sądy „sztucznie konstruowane” Bolzanowskie „zdania same w sobie, 
bez względu na to, czy je kto pomyślał, czy nie”, do czego skłania mnie 
idealne i potencjalne istnienie sądu, jako „wytworu”, to:

1. „Wytwory” procesów sądzenia, a sądy, „które możemy sztucznie 
konstruować i które nigdy nie były wydawane”, nie pokrywają się, 
drugie bowiem mają zakres większy.

2. Pojęcie „wytworu” funkcji sądzenia, jako pojęcie przedmiotu 
logiki jest za wąskie tak samo, jak za wąski byłby przedmiot matematyki, 
który ograniczałby się do tych tylko wielkości, które zostały przez 
kogoś „pomyślane”. 

Wykazałem tym samym, jak mniemam, że pojęcie „wytwór” nie 
stanowi genus proximum dla przedmiotów badania logiki, jak tego chce 
także Bogdan Nawroczyński.13

12 K. Twardowski. Psychologia myślenia. Streszczenia wykładów, wygłoszonych w 
uniwersytecie lwowskim w półroczu zimowym, 1908/09. Skrypt maszynowy, s. 4.
13 B. Nawroczyński. Sąd-wytwór. Wobec teorji czynności i wytworów K. Twardowskiego, 
„Przegląd Filozoficzny”, R. XVI, zeszyt 4, 1913, s. 495 i nn.
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25. Leopold Wołowicz
WYTWORY PSYCHICZNE A LOGICZNE

[1919] 

Streszczenie
W tekście Wołowicz podejmuje próbę stosowania teorii czynności i 

wytworów Twardowskiego do analizy pojęcia refleksji. Należy zdaniem 
Wołowicza odpowiednio do wprowadzonego przez Twardowskiego podziału 
czynności i wytworów na psychiczne i fizyczne rozróżnić dwa znaczenia 
refleksji:  (1) psychiczne i (2) logiczne. 

Ad (1) W znaczeniu psychicznym refleksja jest rozumiana jako wytwór 
psychiczny (tzn. treść) czynności reflektowania, przedmiotem której może się 
stać jakakolwiek czynność psychiczna (akt) czy wytwór (treść) tej czynności.   

Ad (2) W znaczeniu logicznym refleksja jest rozumiana jako wytwór 
pewnej syntezy logicznej. To, że „skok” jest fizycznym wytworem fizycznej 
czynności „skakania”, nie jest zdaniem Wołowicza czymś, co ma miejsce 
w rzeczywistości, tylko „antropomorfizowaniem” przez naszą świadomość 
zjawisk fizycznych (w danym przypadku – przenoszeniem istniejącego 
w zjawiskach psychicznych podziału na czynność i wytwór na zjawiska 
fizyczne), a więc ściślejszym jest określenie następujące: skok jest wytworem 
nie fizycznym, tylko logicznym. W tym samym sensie wytworem logicznym 
może być również synteza.  

Prof. Kazimierz Twardowski wymienia dwa zasadnicze 
rodzaje wytworów: (1) fizyczne: (chód; bieg; skok) z poddziałem 
psychofizycznym (krzyk; śpiew; mowa) oraz (2) psychiczne 
(myśl; sąd, zamiar). Biorąc pod uwagę wymienione trzy wytwory 
psychiczne (myśl – sąd – zamiar) należy, moim zdaniem, zrobić jedno 
zastrzeżenie. O ile nie może być żadnej w tym kierunku wątpliwości, 
że myśl jest wytworem „myślenia” a zamiar – „zamierzania”; to 
„sąd”, o ile ma być w tym samem znaczeniu „wytworem” „sądzenia”, 
co na przykład „myśl” – „myślenia”, musi być wzięty w znaczeniu 
psychologicznym. Jeśli zaś chcemy wziąć go w znaczeniu sądu, 
ale [będącego] przedmiotem logiki1, to albo zachowując podwójne 
1 B. Nawroczyński. Sąd-wytwór. Wobec teorji czynności i wytworów K. Twardowskiego, 
„Przegląd filozoficzny”, R. XVI, z. 4, 1913, s. 506 i n. – wskazuje w sądzie samym (jako 
przedmiocie logiki) dwa momenty: czynnościowy i przedmiotowy.

2. Sądy a sądy 2.3. Sądy-czynności a sądy-wytwory

znaczenie „wytworu”, nazywać będziemy ten sąd (przedmiot logiki) 
znaczeniem psychicznego „wytworu”: sąd; albo też zostaniemy przy 
przyjętym już poglądzie, iż „logika zajmuje się wytworami sądzenia” 
robiąc tylko tę uwagę, iż wyraz „wytwór” ma dwa różne znaczenia, 
raz psychiczne: myśl, zamiar, ból, radość, itp., drugi raz logiczne: np. 
sąd! Ten sąd – wytwór logiczny jest (podobnie jak „chód”, „bieg”, 
„skok”) w innym znaczeniu wytworem „sądzenia” („chodzenia”, 
„biegania”, „skakania”) jak np. „myśl” – „myślenia”, „zamiar” – 
„zamierzania”, „ból” – „bolenia”, „smutek” – „smucenia się” a także 
„sąd” jako strącony osad psychiczny „aktu sądzenia”. 

Punkt wyjścia, od którego rozpoczyna prof. Twardowski swoje 
wywody, jest – mimo zastrzeżeń w tym związku – słowny, nazwijmy 
go: nominalnym; a odróżnianie dwu sfer (przynajmniej w niektórych 
wypadkach) gramatyczną antytezą. Jeżeli zestawimy pary słów2: 
„chodzić” – „chód”; „myśleć” – „myśl” (słów znanych nam już 
przecież z ich używania oraz już przedtem w ten sposób zrozumianych 
i sklasyfikowanych) będziemy mieli – zdaniem autora – raz: wytwór 
fizyczny: chód, drugi raz wytwór psychiczny: myśl. – Dlaczego?! Bo 
– odpowiada autor – „chodzenie” to czynność fizyczna a myślenie to 
czynność psychiczna. Dobrze, ale pójdźmy dalej i spytajmy, skąd w 
ogóle wiemy, że jedna czynność jest fizyczna a druga psychiczna?! 
Wszakże tak to „chodzenie” jak i to „myślenie” miało być przed 
tym wedle pewnych zasad […], zanim można było przeprowadzić 
rozróżnianie aż dwóch rodzajów czynności. Musiały one być kiedyś 
same wytworem jakiejś „czynności”, nazwijmy ją na razie refleksją, 
o istocie której niczego dotąd nie wiemy. Przesuwając dystynkcję na 
temat owej refleksji zobaczymy, że odróżnić musimy dwa jej typy, że 
więc i „wytwory” owe nie są w obu wypadkach identyczne!

Aby się uwolnić od nominalizmu i nie rozpoczynać od „słów” i 
„wyrazów” cofnijmy się do tego stanu, kiedy mamy pewne zjawiska 
psychiczne jeszcze nie nazwane i nie wyróżnione. Aby zaznaczyć, że 
nic jeszcze nie wiem o wynikach myśli np. Carla Stumpfa i Adama 
Stögbauera o różności między „treścią” a „funkcją”, nazywam je 
ogólnie elementami. Tymi elementami (więc: wyrażeniami, tonami, 

2 „Wyrazów” powiada autor  w §. 1. dz. cyt.
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[…] myślami itp.) rozpoczynam najpierwotniejsze myślenie, które ze 
względu na to, że zwraca się ku sobie nazwę refleksją z tym wyraźnym 
zastrzeżeniem, że i to pojęcie ma dwa znaczenia: (1) psychiczne; (2) 
logiczne. 

Ad. (1) W pierwszym znaczeniu będąc identycznym z tym, co 
nazywają myśleniem stricto sensu, psychiczna czynność reflektowania 
wytwarza psychiczny wytwór: „refleksję”. Ów wytwór (tzw. treść) 
obejmuje wszystkie w ogóle elementy psychiczne bez odróżniania 
w nich treści od czynności! Refleksja, będąca sama wytworem 
psychicznym może wtedy i dopiero wtedy powstać, jeżeli wywołaliśmy 
w sobie czynność reflektowania, obejmującą sobą pewne przedmioty, 
ku którym się zwraca, które sobą obejmuje. Są tymi przedmiotami 
wszystkie elementy psychiczne a między nimi także refleksja jako 
element psychiczny. Refleksja – wytwór psychiczny – jest bezpośrednim 
przedmiotem psychicznym dla czynności reflektowania [jest jego 
treścią], a ponadto obejmuje sobą także inne przedmioty […], które, 
rzecz prosta, także istnieć muszą, aby taki wytwór mógł zaistnieć, a 
które są dla reflektowania przedmiotem pośrednim. Gdyby nawet prócz 
reflektowania żadnego innego zjawiska psychicznego nie było, nawet 
wówczas reflektowanie zwróciłoby się ku sobie; zrobiłoby z siebie swój 
przedmiot pośredni i wytworzyłoby jako swój przedmiot bezpośredni 
psychiczny wytwór „refleksję”. Tego rodzaju „refleksja psychiczna” 
czy „myślenie” […] wystarcza dla tych wszystkich elementów, których 
tak treść, jak i funkcja są aktami psychicznymi, w których treść i funkcja 
są związane związkiem tzw. realnym. Gdzie więc „myślenie” wytwarza 
„myśl”; „zamierzanie” – „zamiar”; „smucenie się” – „smutek” ale i 
na odwrót: „myśl” wytwarza „myślenie”; „zamiar” – „zamierzanie”; 
„smutek” – „smucenie się” i tak dla takich elementów ważnym jest 
związek konieczności wzajemnej albo złożonej, wyrażony formułą 
Zygmunta Zawirskiego3: 

Z = p1 p2 + n2 n1 + p2 p1 + n1 n2
4

3 Z. Zawirski. Przyczynowość a stosunek funkcjonalny, „Przegląd filozoficzny”, R. XV, 
z. 1, 1912, s. 16.
4 Formułę tą można odczytać jako opis relacji kauzalnej: litera „Z” oznaczałaby wtedy 
zdarzenie, „p” przyczynę zaś „n” następstwo (same będące osobnymi zdarzeniami 

2. Sądy a sądy 2.3. Sądy-czynności a sądy-wytwory

oznaczający konieczność treści przy istnieniu funkcji (i na odwrót); 
niemożliwość treści przy nieistnieniu funkcji (i na odwrót). Ściśle 
rzecz biorąc w pewnych tylko wypadkach (w odniesieniu do pewnych 
tylko elementów psychicznych) można skonstatować psychicznie 
przynależność strony „czynnościowej”, stronie „zjawiskowej”; fakt 
psychiczny czynności oraz fakt psychiczny „wytworu”; zależność 
całkiem inną od zależności racji do konsekwencji albo przyczyny 
do skutku (w sformułowaniu Jana Łukasiewicza); jednym słowem: 
zależność funkcjonalności realnej. Funkcjonalności, gdyż dopuszczalną 
jest zamiana członów (myśl – myślenie) – realnej, bo doświadczaniem 
psychicznym popartej.

A jak jest teraz z innymi „wytworami” przez prof. Twardowskiego 
wymienionymi?! Czy „chód” jako wytwór pozostaje w takim samym 
stosunku do „chodzenia” (albo „skok” do „skakania”; „ruch” do 
„ruszania się”; „bieg” do „biegania”) jak np.: „myśl” do „myślenia”?! 
Zdaniem moim nie – gdyż ani „skok”, ani „chód”, ani nawet „krzyk” 
nie są w tym samym znaczeniu elementami psychicznymi, jak np. 
„myśl”; „ból”; „żal” itp. O ile ktoś przecież twierdzi, że są one 
elementami psychicznymi, że człowiek odnajduje „u siebie”: „ruchy”, 
„ciepła”, „myśli”, „bóle” itp. – jak to czyni np. Ernst Mach – zatem, 
chcąc być konsekwentnym i nazywając je wytworami na oznaczenie 
ich zjawiskowości powinien dla oznaczenia strony czynnościowej 
używać terminów: „myślenie o ruchu” „odczuwanie ciepła” itd. 
O ile je zaś uważa za coś jeszcze poza wytworami psychicznymi, 
wytworzonymi refleksją psychiczną, o ile chce w nich widzieć 
przedmioty nauk empirycznych140, to ma zarazem na myśli inne 
wytwory, które ja nazywam logicznymi a które są drugim członem dla 
przyjętej przeze mnie czynności jako członu pierwszego. Czynnością 
tą jest całkiem inny typ „refleksji”; refleksji właściwej czyli logicznej. 

– nazwiemy je „cząstkowymi”). Indeksy występujące po literach miałby wówczas 
oznaczać kolejność wstąpienia poszczególnych przyczyn i następstw. Suma byłaby 
równoważna „współwystąpieniu” (w określnym wcześniej porządku chronologicznym) 
zdarzeń cząstkowych koniecznych do wystąpienia Z.
140 Jest rzeczą przyszłej dyskusji ustalenie kwestii, które wytwory logiczne reprezentują 
przedmioty nauk empirycznych, są bowiem takie wytwory (np. liczby!), które stanowią 
przedmiot nauki apriorycznej: matematyki.
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O tym tedy drugim znaczeniu terminu „refleksja” [powiem] słów 
kilka.

Ad. (2) Refleksja „logiczna” nie osadza – że się tak wyrażę – 
w psychiczności pewnych wytworów, jak to czyni „psychiczna”, 
które „wtrąca” w umyśle: „żal”; „ból”; „smutek”, gdyż ani „skok”, 
ani „ruch” nie są – ściśle rzecz biorąc – żadnymi elementami 
psychicznymi. Jej można jedynie przeciwstawić (logicznie) jej efekty 
w formie pewnych syntez logicznych – jako drugie przynależne do 
niej człony. Nikt właściwie „nie widzi ruchu”, ani „nie doświadcza 
krzyczenia”, gdyż ma tylko pewne elementy wzrokowe, ustrojowe 
itd. Dopiero refleksja logiczna może mu dostarczyć tego „jakoby – 
wytworu” (wytworu logicznego różnego od psychicznego), którymi 
są „ruch”, „krzyk” itp. „Myślenie” „żal” to fakty psychiczne 
i w nich zwykła refleksja psychiczna wyodrębni dwie strony: 
„czynność – wytwór”. „Ruch”, „chód” to już wytwory inne, będące 
efektami czynności wyższych ponad myślenie; powiedzmy, że to są 
wytwory refleksji logicznej a wyróżnianie także w nich odrębnych 
stron: „czynnościowej” i „zjawiskowej” to przenoszenie faktów 
psychologicznie wytłumaczalnych na fakty czysto logiczne! Szukanie 
w „ruchu” także „ruszania się”, to robienie z ruchu elementu 
„psychicznego” i przypisywanie mu „czynności” z tymi elementami 
nieodłącznie związanymi, które też ponadto oboje i „czynność” i 
„wytwór” mogą być jako psychiczne akty stwierdzone. Jest to po 
prostu psychologizowanie wytworów logicznych, które ma zresztą 
swój wyraz w rozmaitych antropomorfizmach, ujętych nawet 
słowami takimi, jak: „Ciało nie może «samo przez się» ruszyć się z 
miejsca”; „Gaz chce zająć jak największą przestrzeń” itp., o którym 
to antropomorfizmie powiada Edward Stamm – nie bez słuszności – 
że „polega na rekonstrukcji przedmiotów na podstawie znajomości 
siebie”.5 Może nawet sformułowany przed dwu i pół tysiącami lat 
sławny paradoks Zenona z Elei dałby się sprowadzić do niemożności 
przykładania geometrycznego dwu ruchów, jako tworów logicznych.

5 E. Stamm. O przedmiotach urojonych, „Przegląd filozoficzny”, R. XVI, z. 4, 1913, 
s. 446.

3. Sądy a uczucia
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26. Kazimierz Twardowski
W SPRAWIE KLASYFIKACJI UCZUĆ

[1906]

Streszczenie
Punktem wyjścia Twardowskiego jest zaproponowana przez Meinonga 

klasyfikacja uczuć przekonaniowych – tzn. uczuć, których psychologiczną 
podstawą są sądy. 

Meinong wyodrębnia dwa rodzaje uczuć przekonaniowych:
(1) Uczucia wiedzy - to są uczucia, jakość których (dodatniość lub 

ujemność) nie zależy od jakości sądów (na przykład historyk, który bada 
autentyczność pewnego dokumentu, doznaje uczucia przyjemności niezależnie 
od tego, czy wynik jego badania będzie pozytywny czy negatywny);

(2) Uczucia wartości – to są  uczucia, jakość których (dodatniość lub 
ujemność) nie zależy od jakości sądów  (na przykład artysta przekonany o 
uznaniu publiczności doznaje uczucia przyjemności, a przekonany o braku 
uznania publiczności doznaje uczucia nieprzyjemności). 

Powyższa klasyfikacja zdaniem Twardowskiego potrzebuje modyfikacji. 
I tak, analiza przytoczonego przykładu uczucia wiedzy wykazuje, że zarówno 
sąd twierdzący („Dokument jest autentyczny”) jak też przeczący („Dokument 
nie jest autentyczny”) są psychologiczną podstawą uczuć dodatnich. Ale 
co w takim razie jest psychologiczną podstawą ujemnego uczucia wiedzy? 
Odpowiedź Twardowskiego: niemożliwość wydania jakiegokolwiek sądu 
(jeśli historyk w ogóle nie jest w stanie ustalić autentyczności badanego 
dokumentu). Ale to burzy całą klasyfikację Meinonga, bo wychodziłoby na to, 
że psychologiczną podstawą ujemnego uczucia wiedzy nie jest sąd, czyli że 
nie jest to w ogóle uczucie przekonaniowe.   

W związku z tym Twardowski proponuje następujące rozwiązanie: należy 
przyjąć, że psychologiczną podstawą uczuć wiedzy są specyficzne rodzaje 
sądów – tzw. „sądy o sądach”. Chodzi mianowicie o sądy, przedmiotem 
których nie jest stan rzeczy, tylko  „istnienie innego sądu”. W takim razie sąd 
„Sąd o autentyczności dokumentu istnieje” byłby psychologiczną podstawą 
dodatniego uczucia wiedzy, a sąd „Sąd o autentyczności dokumentu nie 
istnieje” – psychologiczną podstawą ujemnego uczucia wiedzy. Z powyższych 
rozważań wypływają następujące wnioski o relacji uczuć i sądów:

(1) Uczucia wiedzy w zaproponowanej przez Meinonga klasyfikacji 
uczuć przekonaniowych dadzą się sprowadzić do uczuć wartości. To znaczy, 
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że podział uczuć przekonaniowych na uczucia wiedzy i uczucia wartości nie 
jest poprawny.

(2) Jakość uczucia przekonaniowego zawsze jest skorelowana z jakością 
sądu będącego psychologiczną podstawą tego uczucia.  

Prelegent [Kazimierz Twardowski – red.] zwrócił się przede 
wszystkim przeciwko twierdzeniu Théodule’a Ribota, jakoby naukowa 
klasyfikacja uczuć była rzeczą niemożebną do przeprowadzenia. 
Zarzuty, skierowane przez Ribota przeciwko klasyfikacji uczuć, dadzą 
się mutatis mutandis podnieść przeciw klasyfikacji jakichkolwiek 
zjawisk. O tyle tylko Ribot ma słuszność, że żadna klasyfikacja nie 
może być uważaną za ostateczną przed ostatecznym zbadaniem danych 
zjawisk; to też każda klasyfikacja odzwierciedla stan tych badań w 
danej chwili. Skoro badania postępują naprzód, wykrywając nowe 
własności zjawisk i nowe między niemi stosunki, postęp ten także 
znaleźć musi wyraz w modyfikacjach, wprowadzonych do klasyfikacji 
tych zjawisk. I tylko drogą takich stopniowych modyfikacji w miarę 
postępu badań zbliża się nauka do ostatecznej klasyfikacji zjawisk 
badanych.

Prelegent powyższe twierdzenie zilustrował na konkretnym 
przykładzie klasyfikacji uczuć przekonaniowych. Tak nazywają się, 
według Alexiusa Meinonga, uczucia, których niezbędną podstawą 
psychologiczną jest sąd, przekonanie.∗ Uczucia te dzieli Meinong (za 
jego przykładem też Alois Höfler i inni) na dwie grupy, na uczucia 
logiczne∗∗ i na uczucia wartości. Znamieniem pierwszych jest 
niezależność, znamieniem drugich zależność jakości uczucia od jakości 
sądu, tworzącego podstawę uczucia.

Historyk na przykład, pragnąc dojść do przekonania, czy 
pewien dokument jest autentyczny lub podrobiony, dozna uczucia 
zadowolenia, jeśli zagadnienie to rozwiąże. Powstanie w nim więc 
uczucie przyjemne wskutek zjawienia się sądu, przyczyni uczucie 
to będzie przyjemnym bez względu na to, czy wynikiem badań 
∗  Drugim, obok przekonaniowych, rodzajem uczuć w klasyfikacji A. Meinonga są uczucia 
przedstawieniowe. Są to uczucia, psychologiczną podstawą których są przedstawienia. 
[Red.]
∗∗ Oryginalnie u A. Meinonga – „uczucia wiedzy”. [Red.]



176 177CZĘŚĆ I. SĄDY A PSYCHIKA 1. Sądy a przedstawienia 1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

historyka jest uznanie czy zaprzeczenie autentyczności dokumentu. 
Historyk cieszy się po prostu z wyjaśnienia kwestii. Inaczej ma 
się rzecz, jeśli ktoś doznaje zadowolenia wskutek uznania, którym 
go darzy otoczenie. Tutaj zadowolenie jest uwarunkowane sądem 
twierdzącym, konstatującym istnienie tego uznania; sąd przeczący 
tej treści, że owego uznania niema, zamienia uczucie zadowolenia na 
uczucie przykre.

Zdaniem prelegenta powyższy podział uczuć przekonaniowych na 
uczucia logiczne i na uczucia wartości wymaga korekty. Jeśli bowiem 
twierdzi się, że dla jakości uczuć logicznych jakość sądu jest obojętną, 
jeśli zatem zarówno twierdzący, jak też przeczący sąd bywa podstawą 
przyjemnego uczucia logicznego, powstaje kwestia, kiedy i w jakich 
warunkach zjawia się przykre uczucie logiczne. Odpowiadają nam, 
że wtedy, gdy istnieje niemożność wydania jakiegokolwiek sądu, gdy 
więc, aby użyć powyższego przykładu, historyk kwestii nie może 
rozstrzygnąć, nie może dojść ani do sądu stwierdzającego, ani do sądu 
zaprzeczającego autentyczności dokumentu. Takie jednak tłumaczenie 
powstawania przykrych uczuć logicznych pozostaje w sprzeczności 
z ich zasadniczą charakterystyką, według której uczucia logiczne 
są uczuciami przekonaniowymi, a zatem wymagają sądu, jako swej 
niezbędnej podstawy.

Wobec tego należy uczucia logiczne uważać także za uczucia 
wartości, różniące się od innych uczuć wartości tylko tym, że 
przedmiotem uczucia wartości jest przy uczuciach logicznych sąd, 
wiedza. Sprawa ma się wtedy tak, że sąd A, stwierdzający istnienie 
sądu B (wiedzy), o jakimkolwiek przedmiocie, staje się podstawą 
przyjemnego, a sąd A’ zaprzeczający istnieniu sądu B’ (wiedzy) o 
jakimkolwiek przedmiocie staje się podstawą przykrego uczucia 
wartości. Znowu więc jakość uczucia wartości zależy od tego, czy 
podstawą jego jest sąd twierdzący czy sąd przeczący o istnieniu w tym 
wypadku – innego sądu.∗∗∗

Wszelako w proponowanym przez Meinonga oddzieleniu uczuć 
logicznych od uczuć wartości tkwi pewna myśl trafna, wyrażająca fakt, 

∗∗∗ Wyrażenie „sąd o istnieniu innego sądu” nie jest jasne. Wydaje się jednak, że 
Twardowski pod „istnieniem sądu” ma na myśli możliwość wydania sądu. [Red.]

że samo wydawanie sądów czyli sam akt sądzenia, t. j. twierdzenia 
lub przeczenia łączy się z uczuciem przyjemnym. Pod tym względem 
psychiczny akt sądzenia stoi na równi z wszystkimi innymi aktami 
psychicznymi i fizycznymi. Wykonywanie bowiem jakiejkolwiek 
czynności, do której jesteśmy uzdolnieni, sprawia przyjemność. 
Stąd wynika że podział uczuć według ich podstawy na uczucia 
przedstawieniowe i przekonaniowe domaga się uzupełnienia przez 
skoordynowanie mu innego podziału, opartego na przytoczonym 
właśnie fakcie.

3. Sądy a uczucia
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27. Stefan Baley
O POJĘCIU PSYCHOLOGICZNEJ PODSTAWY UCZUĆ

[1911]

Streszczenie
Autor w tekście postanowił bliżej przyjrzeć się znaczeniu samego 

pojęcia psychologicznej podstawy uczuć. Pojęcie to zostało wprowadzone 
w obieg naukowy przez Meinonga i pełniło funkcję fundamentu etyczno-
psychologicznych i estetycznych teorii jego oraz innych przedstawicieli 
brentanowskiej tradycji filozoficznej (Höflera, Witaska oraz innych). 

Zaproponowana przez tych filozofów definicja psychologicznej podstawy 
uczuć brzmi: „Psychologiczną podstawą uczuć nazywamy te psychiczne 
zjawiska (włącznie z ich treściami), «z» powodu których i «przez» które 
doznajemy przyjemności lub nieprzyjemności”. Na przykład, gdy podziwiamy 
piękny widok krajobrazu, to ten widok jest tym, „z czego” doznajemy radości i 
jednocześnie tym, co wywołuje naszą radość („przez co” ona powstaje). Baley 
podkreśla, że w takim ujęciu podstawa pozostaje w stosunku do uczucia w 
podwójnej relacji: 

(1) Relacja przyczyny do skutku (podstawa jest przyczyną uczucia);
(2) Relacja treści do aktu (podstawa jest treścią, do której zwraca się 

psychiczny akt uczucia). 
Ale przeprowadzona przez Baleya szczegółowa analiza krytyczna 

wykazała, że takie pojęcie psychologicznej podstawy uczuć nie spełnia 
wymogów logicznych stawianych terminom naukowym, wiąże się bowiem z 
nim wiele trudności i niejasności. W szczególności – filozofowie posługujący 
się terminem „psychologiczna podstawa uczuć”:

(1) różnie oceniają rolę relacji przyczynowej w podstawie;
(2) różnie oceniają rolę relacji aktu i treści w podstawie;
(3) różnie rozwiązują kwestię wzajemnego powiązania relacji przyczyny 

i skutku z relacją aktu i treści w pojęciu podstawy. 
Ma to swoje konsekwencje dla odpowiedzi na pytanie, czy w roli 

psychologicznej podstawy uczuć (a więc, zgodnie z definicją Meinonga i 
innych – ich przyczyny i treści) mogą występować:

tylko przedstawienia;
tylko sądy;
zarówno przedstawienia jak też sądy.

Odpowiednio podważona przez Baleya została też wypracowana w 
„szkole austriackiej” klasyfikacja uczuć na przedstawieniowe i przekonaniowe 
jako taka, która potrzebuje uściślenia lub modyfikacji. 

1. Cel pracy
Wprowadzone do psychologii przez Alexiusa Meinonga pojęcie 

psychologicznej podstawy uczuć okazało się bardzo użyteczne – 
stało się ono podwaliną psychologiczno-etycznych teorii samego 
Meinonga oraz estetycznej teorii Stephana Witaska. Pojęcie, które ma 
tworzyć fundament trwałej budowli, samo musi mieć trwałą i solidną 
konstrukcję. W przeciwnym razie nie warto i nawet niebezpiecznie jest 
na nim budować. Wydaje się nam, że w tym przypadku ów fundament nie 
jest niewzruszony, wręcz przeciwnie – ma swoje słabości i niedostatki. 
Rzecz jasna, gdyby tak rzeczywiście było, to jak najszybciej trzeba by 
je odnaleźć i usunąć. Pierwsze z tych zadań jest właśnie celem naszej 
pracy. Postaramy się zwrócić uwagę na niedoskonałości, które leżą w 
pojęciu psychologicznej podstawy uczuć, w takim rozumieniu, jaki 
nadała temu pojęciu tak zwana austriacka szkoła psychologiczna. Nasza 
krytyka, wskazując słabe strony tego pojęcia, równocześnie będzie 
starała się pokazać kierunki, w których powinny iść wysiłki usunięcia 
tych niedostatków.

2. Definicja psychologicznej podstawy uczuć u Höflera
Musimy oczywiście zacząć od wyjaśnienia, co przez psychologiczną 

podstawę uczuć rozumieją autorzy, którzy się tym pojęciem posługują. A 
ponieważ jako pierwszy wprowadził je Meinong,1 to przede wszystkim 
do niego powinniśmy się w tym celu zwrócić. U Meinonga jednak nie 
znajdziemy jasnej, krótkiej definicji tego pojęcia, która mogłaby się dla 
nas stać wygodnym punktem wyjścia do przeprowadzenia jego logicznej 
analizy. Definicję taką znajdujemy natomiast u Aloisa Höflera.2 A że 
autor ten, jak sam przyznaje, podaje ją zgodnie z poglądami Meinonga, 
to możemy zacząć od przedstawienia właśnie jej. W „Psychologii” 
Höflera czytamy: „Psychologiczną podstawą uczuć nazywamy te 
1 A. Meinong. Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie, Graz: 
Leuschner & Lubensky, 1894.
2 A. Höfler. Psychologie, Wien-Prag: Verlag von F. Tempsky, 1897.

3. Sądy a uczucia
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psychiczne zjawiska (włącznie z ich treściami), «z» powodu których 
i «przez» które doznajemy przyjemności lub nieprzyjemności”.3 

Przyjrzyjmy się teraz jak autor dochodzi do tej definicji. Zawsze – 
konstatuje Höfler – kiedy się cieszymy lub smucimy, z jednej strony 
musi być coś „czym” się cieszymy lub też smucimy, nasza radość musi 
być radością lub smutkiem „z czegoś” (Lust „an” etwas), a z drugiej 
strony musi być coś, co „wywołuje” (erregt) naszą radość czy smutek, 
coś, „przez” co jesteśmy weseli albo smutni (Lust „durch” etwas). Tak 
na przykład, kiedy podziwiamy piękny krajobraz okolicy, która się 
nam podoba, to ów widok jest tym, „z czego” doznajemy zadowolenia 
(„czym” się cieszymy), a jednocześnie tym, co „wywołuje” nasze 
zadowolenie („przez” co powstaje nasze zadowolenie).4 Jeszcze inaczej 
moglibyśmy wyrazić to samo mówiąc, że widok okolicy jest z jednej 
strony przedmiotem naszego uczucia, z drugiej zaś jest on jednocześnie 
jego „przyczyną”.

Tak więc, zjawisko psychiczne (ewentualnie – tę grupę zjawisk 
psychicznych), które w naszej świadomości reprezentuje to coś, „z czego” 
i „przez co” się cieszymy bądź smucimy, Höfler nazywa „psychologiczną 
podstawą” owej radości czy też smutku. (W przytoczonym przykładzie 
podstawą uczucia będzie więc spostrzeżenie krajobrazu.)

Jak widzieliśmy, uczucie jest względem swojej podstawy w 
podwójnym odnoszeniu (relacji).5 Jednym z tych odniesień, jak wynika 
z przytoczonych fragmentów mówiących o „wywoływaniu” uczucia 
„przez” coś – jest stosunek przyczynowy.6 Podstawa jest przyczyną 
uczucia. Związek między podstawą i uczuciem nie wyczerpuje się 
jednak w relacji przyczynowej.

Zachodzi tu bowiem jeszcze inna relacja, na którą wskazują 
takie zwroty językowe, jak: cieszyć się „czymś”, być zadowolonym 
3 Tamże, s. 389.
4 Tamże: „Cieszę się z oglądania pięknego krajobrazu; lub: oglądanie wzbudza we mnie 
uczucie przyjemności”.
5 Słowo „odnoszenie” jest u nas [tj. w języku ukraińskim – przyp. tłum.] dwuznaczne. 
Znaczy albo to, co angielskie Relation albo to, co niemieckie das Beziehen. Gdzie 
będzie zachodzić niebezpieczeństwo pomieszania tych znaczeń, będziemy zastępować 
ów termin w pierwszym znaczeniu słowem „relacja”.
6 Tamże, s. 388: „Z podanych wyrazów erregt znaczy, że spojrzenie, czyli wyobrażenie 
postrzeżeniowe krajobrazu, jest przyczyną pojawienia się uczucia (uczuć)”.

„z czegoś”. Ta druga relacja polega na tym, że uczucie jest aktem 
psychicznym, który zwraca się ku podstawie jako swojej treści. Jest 
ona zatem stosunkiem „aktu do treści”.7 […]

3. Intelektualna i nieintelektualna podstawa uczuć
Zaznaczając, że psychologiczną podstawą uczuć są zawsze jakieś 

zjawiska psychiczne, definicja Höflera nie stawia żadnych ograniczeń 
co do rodzaju tych zjawisk. Biorąc rzecz całkiem ogólnie, funkcję 
podstawy mogłyby spełniać równie dobrze przedstawienia oraz sądy, 
a w dalszej kolejności uczucia i akty woli. A jednak i Meinong, i Höfler 
zajmują się głównie tylko tym rodzajem podstawy, którą Meinong 
nazwał podstawą intelektualną; tę zaś nazwę podstawa otrzymuje 
wtedy, kiedy została utworzona z przedstawień lub z sądów. […]

Biorąc pod uwagę obie ewentualności, czyli że intelektualną 
podstawą uczuć mogą być albo same przedstawienia, albo również 
sądy, Meinong, a za nim Höfler, rozróżnia dwa rodzaje uczuć: uczucia 
przedstawieniowe (Vorstellungsgefühle) i uczucia przekonaniowe 
(Urtheilsgefühle). Uczucia przedstawieniowe to te, których podstawę 
tworzą jedynie przedstawienia; przekonaniowe zaś to te, których 
„nieodłączną psychologiczną podstawą jest sąd (przekonanie)”: 
„W zależności od psychologicznej podstawy wyróżniamy 
uczucia wyobrażone (przedstawione) i uczucia przekonaniowe 
(stwierdzeniowe)”.8 Wyraźnie sformułowanej definicji uczuć 
przedstawieniowych Höfler nie podaje. Podaje za to dokładną definicję 
uczuć przekonaniowych: „Przekonaniowymi (stwierdzeniowymi) 
uczuciami nazywamy wszystkie te uczucia, których nieodłączną 
podstawą psychologiczną jest sąd”.9

[…]

4. Podstawa intelektualna jako treść uczucia
Przejdziemy teraz z kolei do drugiej relacji, która łączy uczucie 

z jego podstawą. Jak już wiemy, tą relacją jest – według Höflera – 
7 Tamże, s. 389: „Wypowiedzi „cieszyć się czymś” albo „być czymś zasmuconym”, 
wskazuje natomiast na to, że między tym, co przynosi radość i radośnie istnieje 
występuje ogólnopsychologiczne współodnoszenie aktu i treści”.
8 Tamże, s. 390.
9 Tamże, s. 400.

3. Sądy a uczucia
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związek aktu i treści. Tego samego zdania jest również Meinong: 
„Codzienne życie traktuje treściowo określone przedstawienia 
(wyobrażenia) jako przyczynę uczucia: spojrzenie na ładny 
krajobraz „wzbudza” moje dobre samopoczucie. Z drugiej strony, 
mówi się, że cieszę się „z” widoku. Mamy tu na uwadze, że to, co 
właściwe uczuciu trwa jednocześnie z nim, a więc nie wyprzedza 
go kauzalnie. Ta ostatnia relacja mogłaby być uznana przez teorię 
psychologiczną za „treść” uczucia, ponieważ jest ono tak samo 
istotne dla odczucia (które jest odtwórcze) jak dla wyobrażenia 
(które jest wytwórcze)”.10

W istotę relacji aktu i treści, tak jak ją rozumieją wspomniani 
przez nas autorzy, nie będziemy bliżej wchodzić. Zaznaczymy tylko, 
że idą oni w tym śladami Franza Brentany, przejmując poglądy 
zawarte w pierwszym tomie „Psychologii”11 tego autora. W dziele 
tym można napotkać wyjaśnienia i definicje, które dotyczą zarówno 
samej relacji aktu i treści, jak i związanych z nią problemów. Można je 
również znaleźć na pierwszych stronach wspomnianej tu „Psychologii” 
Höflera oraz jego „Logiki”, a także w dziełach Witaska.12 Tam też 
odsyłamy czytelnika. W tym miejscu wystarczy nam konstatacja, że 
według wymienionych autorów relacja ta, o ile występuje jako łącznik 
między uczuciem i jego podstawą, jest realnym, dostrzegalnym w 
doświadczeniu wewnętrznym związkiem uczucia z jego podstawą. Ma 
ona być psychologiczną interpretacją tego, co chce przekazać potoczne 
doświadczenie, gdy mówi, że uczucie „odnosi się” do czegoś, „zwraca 
się” ku czemuś (das Gefühl „bezieht” sich, ist auf etwas „gerichtet”): 
„Uczucie „dotyczy” przedmiotu. Wyobrażenie przedmiotu jest w 
pewnej mierze zamknięte w uczuciu – znajduje się z uczuciem w 
ciasnej, wewnętrznie powiązanej relacji, z której wynika świadomość 
współzależności tego uczucia i jego wyobrażenia”.13

10 A. Meinong. Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie, Graz: 
Leuschner & Lubensky, 1894, s. 33.
11 F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte, Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1874.
12 Na przykład: S. Witasek. Grundlinien der Psychologie, Leipzig: Dürr, 1908, s. 73 
i nn.
13 S. Witasek, Zur psychologischen analyse der ästhetischen Einfühlung, „Zeitschrift 
für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane”, Bd. XXV, 1890, s. 12-13.

Tak więc uczucie zawsze zwraca się ku czemuś, odnosi się do czegoś. 
Do czego jednak? Biorąc pod uwagę samą tylko definicję Höflera, 
mielibyśmy może skłonność pomyśleć, że uczucie odnosi się jedynie do 
jakiegoś zjawiska psychicznego. […] Czy jednak rzeczywiście uczucie 
odnosi się tylko do zjawisk psychicznych? Podczas gdy definicja 
Höflera (może tylko ze względu na jej nieprecyzyjne sformułowanie) 
mogłaby podsuwać taką myśl, to u innych naszych autorów spotykamy 
się z odmiennym przedstawieniem sprawy. Uczucie odnosi się według 
nich nie do zjawiska psychicznego, które tworzy jego podstawę, a do 
przedmiotu oznaczanego przez to zjawisko. Rola podstawy ogranicza 
się więc do tego, że poddaje uczuciu przedmiot, ku któremu ma się ono 
zwrócić. U Witaska czytamy: „Po pierwsze przedstawienie albo myśl, 
która tworzy podstawę uczucia, spełnia zadanie podsuwania aktowi 
uczucia przedmiotu, ku któremu się on zwróci...”.14

Meinong w swoich „Untersuchungen”15 nie wchodzi głębiej 
w te kwestie. Być może dlatego, że wtedy kiedy pisał swoje dzieło, 
nie uświadamiał sobie tak wyraźnie potrzeby ścisłego rozróżnienia 
między przedmiotem a przedstawieniem. Dopiero później, kiedy 
problem „treści i przedmiotu” (Inhalt und Gegenstand)* wszedł do 
porządku dziennego dyskusji austriackich psychologów, również i 
Meinong dokonał odpowiednich rozróżnień. Jednak już w samych 
„Untersuchungen” znajdujemy fragmenty, które wskazują na to, że 
podstawę uważać należy nie jako coś, do czego odnosi się uczucie, a 
tylko jako pośrednika między uczuciem a przedmiotem.

Mogłoby się wydawać, że poruszając tę kwestię dopatrujemy się 
trudności czy niejasności tam gdzie ich nie ma, i że tylko zaciemniamy 
rzeczy same w sobie całkiem jasne. Kiedy jednak od ogólnej definicji 
psychologicznej podstawy uczuć przejdziemy do podziału uczuć 
opartego na ich psychicznej podstawie, problem dotyczący tego kierunku 
relacji będzie uparcie i mimowolnie powracał. Znamy już jeden taki 
14 S. Witasek. Grundlinien der Psychologie, Leipzig: Dürr, 1908, s. 332.
15 A. Meinong. Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie, Graz: 
Leuschner & Lubensky, 1894.
* S. Baley ma na myśli pracę K. Twardowskiego O treści i przedmiocie przedstawień, 
która ukazała się w 1894 r. Zob.: Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der 
Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung, Wien: Alfred Hölder, 1894. [Red.]
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podział uczuć – na uczucia przedstawieniowe i przekonaniowe. Podział 
ten różnicuje się dalej po części już w „Untersuchungen” Meinonga. W 
pełni rozwiniętej formie znajdujemy go u Witaska. Najpierw dalszemu 
podziałowi uległy uczucia przekonaniowe. Kiedy artysta – mówi Meinong 
– ma się cieszyć z uznania publiczności, to nie wystarczy mu do tego 
samo tylko przedstawienie (wyobrażenie) sobie uznania. Warunkiem 
koniecznym pojawienia się uczucia jest dopiero sąd (przekonanie) 
o rzeczywistym istnieniu tego uznania. Człowiek, który postawił 
pieniądze na loterii nie zadowala się samym wyobrażeniem wygranej. 
Radość pojawi się w jego duszy dopiero, kiedy osiągnie pewność, to 
znaczy przekonanie (sąd), że rzeczywiście wygrał. W tych przypadkach 
do wywołania uczucia nie wystarczy zatem samo przedstawienie, 
warunkiem koniecznym wywołania uczuć jest tu przekonanie. I właśnie 
dlatego takie uczucia nazywają się przekonaniowymi. W przytoczonych 
przykładach uczucie ma jeszcze tę cechę, że zmienia swoją istotę wraz 
ze zmianą istoty sądu, od którego zależy. I tak kiedy miejsce przekonania 
o uznaniu publiczności zajmie u artysty przekonanie o nieistnieniu tego 
uznania, to na miejsce radości pojawi się smutek.

Bywają jednak i takie wypadki, kiedy uczucie, chociaż wywołane 
jest przez przekonanie, pozostaje obojętne na jego istotę. Tak na 
przykład historyk stara się odkryć prawdę dla samej prawdy, dla 
zaspokojenia teoretycznej ciekawości, przy czym jest dla niego rzeczą 
zupełnie obojętną, czy prawda, którą odkryje będzie miała charakter 
sądu twierdzącego czy przeczącego. Czynnikiem miarodajnym dla 
uczucia jest sama pewność, sam akt dojścia do sądu, nie zaś istota sądu. 
Uczucia przekonaniowe pierwszego rodzaju (zależne od istoty sądu) 
Meinong nazwał uczuciami wartości Werthgefühle, natomiast uczucia 
przekonaniowe drugiego rodzaju (wywołane tylko przez akt sądzenia) 
uczuciami poznania Wissensgefühle.16

Doskonaląc ten podział Witasek nazywa uczucia pierwszego 
rodzaju również uczuciami treściowymi Inhaltgefühle, dokładniej 
uczuciami przekonaniowo-treściowymi Urteilsinhaltsgefühle.17 Podział 

16 A. Meinong. Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie, Graz: 
Leuschner & Lubensky, 1894, §11 i § 12, s. 31 i n.
17 S. Witasek. Grundlinien der Psychologie, Leipzig: Dürr, 1908, s. 327 i nn.

analogiczny do tego, który wprowadził Meinong w obszarze uczuć 
przekonaniowych, Witasek wprowadza również w dziedzinie uczuć 
przedstawieniowych. I można tu z jednej strony wyróżnić uczucia 
zależne w większym stopniu od treści przedstawień, a więc uczucia 
treściowe Inhaltsgefühle, dokładniej przedstawieniowo-treściowe 
Vorstellungsinhaltsgefühle, a z drugiej strony uczucia wywołane przez 
sam akt przedstawienia, a więc uczucia aktowe Aktgefühle, dokładniej 
uczucia przedstawieniowo-aktowe Vorstellungsaktgefühle.18 

W ten sposób otrzymujemy dwa krzyżujące się podziały:

18 Tamże, s. 323 i nn.
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Prześledźmy teraz po kolei poszczególne elementy podziału, żeby 
dokładniej przypatrzeć się, jak wygląda dla każdego z nich odniesienie 
uczucia. Zacznijmy od poglądów Witaska, który przeprowadza ten 
podział najjaśniej i najkonsekwentniej.

Rzecz ma się najprościej z uczuciami przedstawieniowo-
treściowymi. Uczucie zwraca się tam na przedmiot oznaczany 
przez przedstawienie, które tworzy jego podstawę. Tutaj mieści się 
wspomniany wcześniej przykład z krajobrazem.

Przy uczuciach przekonaniowo-treściowych uczucie – według 
Witaska – zwraca się na fakt, stwierdzany przez sąd, lub też, jak wyraża 
się Witasek za Meinongiem, „obiektyw” tego sądu.19 Na przykład 
człowiek, który dostał ładny prezent cieszy się z tego, „że ma ładny 
prezent”.

Sprawy nie przedstawiają się jednak już tak jasno i prosto, kiedy 
od uczuć treściowych przejdziemy do aktowych. Witasek mówi 
nam wprawdzie, że uczucia aktowe wywołane są przez akt zjawiska 
psychicznego leżącego w podstawie, lecz wyraźnej odpowiedzi na 
pytanie do czego odnosi się w takich wypadkach uczucie w swej 
„Psychologii” nie podaje. Skłonni jesteśmy sądzić, że przy uczuciach 
aktowych uczucie będzie odnosiło się wyłącznie do aktu przedstawienia 
albo sądu leżącego u jego podstawy, i że nie będzie się już zwracać 
do przedmiotu oznaczonego przez jego podstawę. W innym wypadku 
nie byłoby pod tym względem różnicy między uczuciami aktowymi i 
treściowymi. I chociaż u naszego autora znajdujemy stwierdzenia, które 
zdawałyby się potwierdzać ten pogląd, to nie przesądzają one sprawy 
całkowicie. I tak na przykład czytamy: „Jest całkiem prawdopodobne, 
że uczucie w jednym wypadku jest w większym stopniu spowodowane 
i jakościowo określone przez akt wyobrażenia, a w innym przez treść 
wyobrażenia. W ten sposób tłumaczy się fakt, że uczucie nie zawsze 

19 Pojęcie „obiektywu” wprowadził do filozofii A. Meinong w dziele Über Annahmen, 
Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1902 (drugie wydanie w 1910 r.). 
Wyjaśnienie tego terminu można znaleźć również w Psychologii Witaska (S. Witasek. 
Grundlinien der Psychologie, Leipzig: Dürr, 1908, s. 281 i nn.). Słowem wyjaśnienia: 
każdy sąd coś stwierdza. Właśnie to „coś”, co stwierdza sąd, Meinong nazywa 
obiektywem. Przykładowo: dla sądu „pada śnieg” obiektywem będzie skonstatowany 
w tym sądzie fakt „że pada śnieg”.

jest ciasno powiązane z treścią, a co za tym idzie, nie zawsze jest 
wyraźnie skierowane na swój przedmiot. Tam, gdzie ten związek jest 
najsłabszy możemy mówić o uczuciach wywołanych aktem”.20 Słowa 
te dopuszczają wniosek, że w przeciwieństwie do naszej pierwszej 
interpretacji, przy uczuciach przedstawieniowo-aktowych związek 
między uczuciem i treścią przestawienia nie urywa się całkiem, lecz 
jest bardzo słaby. Mówi się tam przecież, że uczucia aktowe zwrócone 
są również na przedmiot podstawy, chociaż „nicht gleich deutlich 
ausgesprochen”. W ten sposób linia, która oddziela uczucia aktowe od 
treściowych, zaciera się, a granica między nimi staje się płynna.

Co się tyczy Meinonga, musimy zaznaczyć następującą kwestię, 
która różni jego poglądy dotyczące tej kwestii od poglądów Witaska. 
Podczas gdy Witasek każe uczuciom przekonaniowo-treściowym 
odnosić się do obiektywu, Meinong w swoich „Untersuchungen” 
odnosi je nie do obiektywu, a do przedmiotu sądu.21 W ogóle w 
„Untersuchungen” Meinong nie posługuje się pojęciem obiektywu, 
które wtedy jeszcze jemu samemu było obce. A kiedy później 
wprowadził to pojęcie do swoich prac, to wracając potem w tekście 
„Urteilsgefühle”22 do problemu uczuć przekonaniowo-aktowych (które 
nazywa Wertegefühle), nie może się zdecydować do czego się one 
właściwie odnoszą – do obiektywu czy przedmiotu.

Podsumowując: widzimy, że jedynie uczucia przedstawieniowo-
treściowe nie przedstawiają na razie w kwestii odniesienia23 żadnej 
trudności. Przy uczuciach przekonaniowo-treściowych istnieje 
wątpliwość co do kierunku odnoszenia (przedmiot czy obiektyw), a 
przy dwóch rodzajach uczuć aktowych nie jest jasne, czy i o ile oprócz 
aktu podstawy również jej treść (względnie przedmiot) bierze udział w 
relacji odnoszenia.

[…]

20 S. Witasek. Grundlinien der Psychologie, Leipzig: Dürr, 1908, s. 232-324.
21 Obiektyw i przedmiot sądu nie są tym samym. W sądzie „Bóg istnieje” przedmiotem 
jest Bóg, obiektywem zaś fakt „że Bóg istnieje”.
22 A. Meinong. Über Urteilsgefühle: was sie sind und was sie nicht sind, „Archiv für die 
gesamte Psychologie”, Bd. VI, Heft 1, 1905.
23 W znaczeniu relacji aktu i treści.
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5. Zestawienie wniosków z poprzednich rozważań i ogólne 
uwagi krytyczne dotyczące pojęcia intelektualnej podstawy uczuć

Zbierzmy teraz wnioski z naszej dotychczasowej analizy i 
przyjrzyjmy się, jakie płyną z nich konsekwencje.

Widzieliśmy, że pojęcie psychologicznej, intelektualnej podstawy 
uczuć, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo proste i jasne, 
kryje w sobie cały zbiór trudności i niejasności. Autorzy, których 
poglądy przytoczyliśmy, posługują się pozornie tym samym pojęciem, 
ale gdy chodzi o jego rozumienie, nie są ze sobą całkowicie zgodni. 
[…] Niejasne punkty ma również kwestia dotycząca odniesienia uczuć, 
które ci autorzy tłumaczą jako relację aktu i treści. Problemem jest tu 
trudność określenia kierunku „zwracania się” uczucia, gdy bierzemy 
pod uwagę jednoczłonowe strony podziału uczuć ze względu na ich 
podstawę. […]

Przyczyna wszystkich omówionych przez nas niejasności pojęcia 
psychologicznej podstawy uczuć ma swoje źródło w tym, że zostało 
ono skonstruowane w pośpiechu, bez niezbędnych wcześniejszych 
przygotowań. Nie może ono bowiem być czymś utworzonym 
całkowicie arbitralnie, musi opierać się na faktach życia psychicznego. 
Dlatego też trzeba było najpierw zanalizować te fakty, a dopiero potem 
konstruować pojęcie.

Dogodnym punktem wyjścia przy tworzeniu tego pojęcia był 
fakt, że nasze uczucia zawsze do czegoś odnosimy. Trzeba było 
więc dokładnie zbadać, na czym polega to odnoszenie. Przyjąwszy 
razem z naszymi autorami, że jest ono przejawem podwójnej relacji 
zachodzącej między uczuciami i zjawiskami intelektualnymi, czyli 
relacji przyczynowej oraz relacji aktu i treści, trzeba było najpierw 
określić rolę każdego z tych dwóch czynników przy wiązaniu uczuć ze 
zjawiskami intelektualnymi z osobna, a potem z kolei ich odnoszenie 
do siebie nawzajem w taki sposób, jak w naszym życiu psychicznym. 
Dopiero taki wysiłek dostarczyłby pewnego gruntu, na którym 
można by było opierać budowę pojęcia psychologicznej podstawy 
uczuć. Wyjaśniwszy w pierwszej kolejności, w jakim znaczeniu 
można nazywać zjawiska intelektualne przyczyną uczuć, dopiero 
później trzeba było zadać sobie pytania o to, jakiego rodzaju zjawiska 
intelektualne mogą być przyczyną uczucia. Czy tylko przedstawienia, 

czy ewentualnie również i sądy? Czy ta przyczyna może składać się z 
większej liczby przedstawień niż sądów? I w końcu: jaka jest wobec 
uczucia rola przedstawień, tworzących treść danego sądu, w sytuacji 
gdy przyczyną tego uczucia jest właśnie sąd?

Później zaś to samo należało zrobić z odnoszeniem aktu i treści. 
Trzeba było zatem rozpatrzeć, czy treścią uczucia może być tylko 
przedstawienie, czy również sąd oraz czy treścią uczucia może być 
kilka przedstawień lub sądów jednocześnie? Dalej zaś: jaka jest rola 
przedstawień wchodzących w skład sądu, względem tych sądów, kiedy 
stanowią one treść uczucia? […]

Wszystkie wymienione pytania należało systematycznie 
rozpatrzyć, żeby dać na nie odpowiedź. Dopiero na takim fundamencie 
można konstruować pojęcie podstawy uczuć. Nasi autorzy zrobili 
odwrotnie – najpierw definiują psychologiczną podstawę uczuć, a 
dopiero potem, posługując się już gotowym pojęciem, natrafiają na 
wskazane przez nas problemy. Wtedy zaś definicja wchodzi w konflikt 
z doświadczeniem wewnętrznym, po przyłożeniu bowiem do faktów z 
jego obrębu okazuje się, że wymaga rozszerzenia i naginania. Nie da 
się przy tym uniknąć naruszania zasad, na podstawie których definicja 
była konstruowana.

Z wymienionych tu uwag krytycznych wynika, że pojęcie 
psychologicznej podstawy uczuć w swoim aktualnym brzmieniu nie 
odpowiada wymogom logicznym, które musimy stawiać wobec pojęć 
naukowych. Koniecznie wymaga ono ulepszenia, rekonstrukcji. Droga, 
którą można dojść do tego celu, prowadzi przez rozważenie wskazanych 
przez nas chwilę temu pytań.

Tłumaczenie z ukraińskiego: Filip Pachla
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28. Stefan Baley
O UCZUCIACH PRZEKONANIOWYCH

[1916]

Streszczenie
Baley przedstawia wyniki swoich badań nad pojęciem uczuć 

przekonaniowych. W jego przekonaniu Meinong i inni autorzy, zajmujący się 
dotychczas problemem uczuć przekonaniowych, rozpatrywali ten problem 
jako dziedzinę izolowaną i zamkniętą, natomiast powyższy problem należy 
rozpatrzyć z różnych punktów widzenia, rozszerzając w ten sposób perspektywę 
badawczą. Sens rozszerzenia tej perspektywy polega w danym przypadku na 
potraktowaniu relacji sądu i uczucia nie z perspektywy przyczyna-skutek, 
lecz z perspektywy ćwiczenia asocjacyjnego, pewnego nawyknienia, które 
człowiek przyswoił sobie w ciągu rozwoju ontogenetycznego.

Ostatecznie o wystąpieniu uczucia decyduje przede wszystkim 
tzw. środowisko psychologiczne. Pierwotnymi elementami środowiska 
psychologicznego są przedstawienia, a nie sądy, dlatego też rola sądów 
w powstaniu uczuć jest drugorzędna. Najwyżej ta rola sprowadza się do 
występowaniu sądów jako jednego z ogniw w łańcuchu asocjacyjnym. Jedyna 
możliwość potraktowania uczuć przekonaniowych jako odrębnej klasy 
uczuć może według Baleya być uzasadniona tylko pod warunkiem uznania 
faktu, że środowisko psychologiczne korzystne dla powstania sądu sprzyja 
jednocześnie powstaniu uczucia. Przykład: doznajemy uczucia przyjemnego z 
powodu usłyszenia wiadomości o odziedziczeniu majątku. W tym przypadku 
decydującymi ogniwami łańcucha asocjacyjnego są:

(1) przedstawienie odziedziczonego majątku; 
(2) przekonanie o prawdziwości faktu odziedziczenia majątku, o 

powstaniu którego decyduje środowisko psychologiczne i wchodzące w 
związku z tym w grę elementy przypomnieniowe (na przykład wspomnienia o 
przypadkach, w których pewne dobra  stały się naszą własnością);

(3) uczucie przyjemności.

Z naszego punktu widzenia wydają się [uczucia przekonaniowe 
– red.] szczególnym przypadkiem ogólniejszego zjawiska. Gdy nasza 
struktura psychofizyczna umożliwia nam odwzorowanie różnych 
zewnętrznych sytuacji także wtedy, gdy nie istnieją w rzeczywistości, 
powstaje potrzeba szczególnego dostosowania naszego organizmu 

psychofizycznego; mianowicie konieczne jest nauczenie się, aby 
na psychiczne obrazy sytuacji, które nie istnieją w rzeczywistości, 
nie reagować tak samo jak na obrazy, które wykazują związek z 
rzeczywistością. Umiejętność polegającą na dostosowaniu naszego 
zachowania do tej różnicy nabywamy w wyniku procesu ćwiczenia. 
Jeśli skutki dostosowania, które obejmuje wszystkie sfery naszego 
życia psychofizycznego, ujawnią się zwłaszcza w procesie powstawania 
uczuć, wtedy mamy do czynienia ze zjawiskami, które Alexius Meinong 
określa mianem uczuć przekonaniowych. Nazwanie ich w ten sposób 
jest uzasadnione, jako że wewnętrzne konstelacje, które w procesie 
dostosowania nabyły umiejętność wywoływania danych uczuć, różnią 
się od analogicznych konstelacji, które tej umiejętności nie posiadają, 
między innymi pod tym względem, że te pierwsze posiadają zdolność 
do tworzenia określonego przekonania, czego nie potrafią dokonać te 
ostatnie.

Jak zauważyliśmy, w celu wyjaśnienia zbieżności warunków uczucia 
i warunków przekonania nie trzeba zakładać, że istnieje szczególna, 
fundamentalna relacja między przeżyciem przekonaniowym jako takim 
a uczuciem. Zbieżność uczuć i sądów w tym przypadku jest skutkiem 
zbieżności warunków będących podstawą obu zjawisk. Ponadto 
zbieżność warunków nie jest pierwotnym faktem w naszej strukturze 
psychofizycznej, lecz rezultatem doświadczeń, które człowiek zbiera 
w ciągu rozwoju ontogenetycznego. Sposobem, w jaki doświadczenie 
łączy te warunki, jest ćwiczenie asocjacyjne, ćwiczenie w tym sensie, 
że obejmuje ono zarówno przyzwyczajenie, jak i odzwyczajenie oraz 
przesunięcia asocjacyjne. Konstelacje psychiczne, które tworzą sąd 
pozytywny lub negatywny, w procesie przesunięcia asocjacyjnego 
nabierają umiejętności bycia antecedencjami uczuć pozytywnych lub 
negatywnych. W tym sensie uczucie przekonaniowe można zdefiniować 
jako zjawisko asocjacyjne.∗

∗ Jeden z przykładów działania asocjacji na powstanie uczuć, który nie wszedł do 
publikowanego w niniejszej książce fragmentu, brzmi następująco: usłyszany dźwięk 
„ANNO” możemy zinterpretować albo (1) jako ablativus od łacińskiego słowa „annus”, 
albo (2) jako vocativus od imienia własnego „Anna”. W zależności od tego, w jaki 
sposób zinterpretujemy (przedstawimy sobie) ten usłyszany dźwięk, wywoła on w nas 
określone uczucie lub tego uczucia nie wywoła. Gdy odbierzemy go w znaczeniu (1), 
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Opisując proces prowadzący do powstawania uczuć 
przekonaniowych, szczególną uwagę zwróciliśmy na aspekt 
motoryczno-sensoryczny, ponieważ sądzimy, że na tym obszarze da 
się najwyraźniej ukazać istnienie wspomnianego procesu ćwiczenia, 
a według nas czynnik motoryczno-organiczny jest ściśle związany 
z uczuciami. Poza tym dopiero uwzględnienie tych aspektów 
procesów asocjacyjnych umożliwia zrozumienie „ćwiczeniowego” i 
„związanego z przyzwyczajeniem” charakteru tego procesu. Jednak 
nie oznacza to, że o uczuciach przekonaniowych nie można mówić 
tam, gdzie czynnik motoryczno-organiczny jest mało widoczny. Z 
tym, że takie przypadki, w których sąd jest wyłącznie antecedencją, 
a uczucie wyłącznie konsekwencją, należą do zjawisk, które można 
zaliczyć do przypadków granicznych w grupie najczęstszych sytuacji, 
w których sąd z jednej strony, a uczucie z drugiej strony opierają się 
na bogatym fundamencie motoryczno-organicznym, co wyraźnie 
wskazuje na kierunek, w którym należy szukać mechanizmów tego 
zjawiska.

Mimo że podczas prób wyjaśniania zjawiska uczuć 
przekonaniowych często odwoływaliśmy się do czynnika nazywanego 
przez nas „zachowaniem” (w węższym znaczeniu), chcemy wyraźnie 
podkreślić, że z całą pewnością istnieje możliwość wytłumaczenia 
tego zjawiska za pomocą „asocjacji przedstawieniowej” w ogólnym 
znaczeniu tego terminu. Mamy tutaj do czynienia z podobną 
sytuacją, jak w przypadku zjawisk językowych i należących do tej 
sfery „nastawień”, które staraliśmy się wyjaśnić, posługując się 
terminem „zachowanie”. Równocześnie jednak dało się zauważyć, 
że wiele tego rodzaju zjawisk można wyjaśnić za pomocą asocjacji 
przedstawieniowej w jej ogólnym znaczeniu, a szczególnie można 
je określić „asocjacyjnymi działaniami mieszanymi”. Jak wiadomo 
przedstawienie „A” nie tylko może wywołać uczucie w bezpośredni 

na pewno pozostanie on dla nas czymś obojętnym; natomiast gdy zinterpretujemy go w 
znaczeniu (2) i jeżeli znamy jakąś osobę o imieniu „Anna”, dźwięk ten może wywołać 
w nas pozytywne lub negatywne uczucie. To, w jaki sposób zrozumiemy ów dźwięk, 
zależy więc od jego środowiska psychologicznego: kiedy będą mu towarzyszyć różne 
słowa łacińskie, z pewnością odbierzemy go w znaczeniu (1); kiedy usłyszymy go w 
towarzystwie słów języka polskiego – odbierzemy go w znaczeniu (2). [Red.]

sposób, lecz także przywołując w drodze asocjacji w świadomości 
inne przedstawienie „B”, które jest bezpośrednio związane z uczuciem. 
Uczucie wywołane za pośrednictwem przedstawienia „B” może 
przekroczyć próg świadomości, gdy przedstawienie „A” postawi w stan 
gotowości przedstawienie „B”, które jednakże w danym momencie 
nie przekroczy progu świadomości. Jest to właśnie punkt wyjściowy 
asocjacyjnego przesunięcia uczucia. Zależnie od konstelacji, w której 
pojawi się „A”, istnieje możliwość, że postawi ono w stan gotowości 
raz „B”, a innym razem inne przedstawienie „C”, które nie jest zdolne 
do wywołania uczucia. Zależnie od tego, czy „A” wystąpi w ramach 
pierwszej lub drugiej konstelacji, jego skutkiem może być uczucie 
lub brak uczucia.1 Jeśli taką potencjalną sytuację określimy mianem 
„względnego przesunięcia uczucia”, wtedy proces powstawania 
uczuć przekonaniowych można wyjaśnić właśnie za jego pomocą. 
Na przykład w analizowanej przez nas sytuacji z jabłkiem zależność 
uczucia od „przekonania” można uzasadnić w następujący sposób: 
spostrzeżenie czy przedstawienie jabłka nie wywołuje bezpośrednio 
uczucia przyjemności, lecz przypomnienie o jedzeniu jabłka. Jeśli 
przedstawienie jabłka pojawi się w okolicznościach, w których jabłko 
było rzeczywiście wielokrotnie spożywane, wtedy przedstawienie 
jedzenia łatwiej przekroczy próg świadomości lub przynajmniej 
znajdzie się w stanie gotowości niż w okolicznościach, w których 
spożywanie jabłka nie nastąpiło. Pierwsze opisane okoliczności będą 
dążyć do postawienia w stan gotowości przedstawienia czynności 
jedzenia i tym samym wzmocnią istniejącą w przedstawieniu jabłka 
tendencję do przyjemności, natomiast drugie okoliczności będą 
blokować to dążenie, przypominając o niezaspokojeniu. W ten sposób 
staje się jasne, że przedstawienie jabłka wzbudzi radosne uczucie 
w pierwszym przypadku, za to w drugim przypadku jego skutkiem 
będzie brak uczucia lub nawet uczucie negatywne. Ze względu na to, 
że w tej sytuacji nie uaktywnia się jedno, określone wspomnienie, lecz 
prawdopodobnie uruchamiają się wspomnienia wielu, nie do końca 
1 Jeśli przyjmiemy założenie, że C nie wywołuje braku uczucia, lecz ma znak 
przeciwny do uczucia wywołanego przez B, wtedy konstelacja dokona wyboru 
nie między uczuciem a stanem obojętności, lecz między uczuciem przyjemności a 
przykrości.
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identycznych przypadków, które nie są aktualizowane pojedynczo, 
zjawisko to można nazwać „działaniem mieszanym”.

Także uczucie, które ogarnia kogoś, kto otrzymuje wiadomość o 
odziedziczeniu majątku, można potraktować jako mieszany produkt 
wspomnień, które budzi w nim przedstawienie odziedziczonego 
majątku, oczywiście z następującym zastrzeżeniem: jeśli wiadomość 
jest przekazywana w okolicznościach, które wskazują na „prawdziwość” 
odziedziczenia majątku w przeciwieństwie do „samego przedstawienia” 
tego zdarzenia, wtedy określone cechy, tworzące przekonanie o 
rzeczywistości, przywołają przede wszystkim wspomnienia, w których 
sytuacja dotycząca relacji do rzeczywistości przypomina tę obecną; 
a więc wspomnienia o przypadkach, w których poszczególne dobra 
tworzące nadrzędne pojęcie majątku „rzeczywiście” stały się naszą 
własnością. W naszym życiu psychicznym istnieje pewna klasa 
elementów, które powracając nieustannie pod różnymi warunkami, 
tworzą w naszej świadomości podstawę przekonania o rzeczywistości 
(spostrzeżenie potwierdzających gestów, usłyszenie słowa „tak” 
itd.); przeto konstelacje, które tworzą przekonanie o rzeczywistości, 
upodobniają się do siebie, ponieważ zawierają wspólne oznaki 
wskazujące na rzeczywistość. Tak więc staje się zrozumiałe, że w 
przypadkach, w których istnieje wiara w rzeczywistość pewnych 
rzeczy, aktywowane są przede wszystkim wspomnienia sytuacji, w 
których pojawiała się wiara w istnienie takich lub podobnych rzeczy. 
Oczywiście w przypadku wiary w odziedziczenie majątku liczba takich 
wspomnień jest zbyt duża i wiele z nich pojawiało się zbyt dawno, aby 
wszystkie mogły uaktualnić się w momencie, w którym są pobudzane 
do działania; tym samym jasne jest, że w takich przypadkach, w 
których szukamy psychologicznych przyczyn powstawania uczucia 
i nie znajdujemy odpowiednich doświadczeń w naszej świadomości, 
upatrujemy je w pozytywnym lub negatywnym przekonaniu, które, jak 
nam się wydaje, odkryliśmy.

Jeżeli przypuszczamy, że takie jest źródło uczuć przekonaniowych, 
nie ma potrzeby przypisywania sądowi jako takiemu szczególnej roli 
w procesie aktualizacji uczucia. Motyw wspomnieniowy decydujący o 
tym, czy w przypadku zaistnienia przekonania lub jego niezaistnienia 
pobudzone zostaną takie czy inne wspomnienia, które z kolei 

wyznaczają kierunek uczucia, można, jak już nadmieniliśmy, odnaleźć 
w elementach będących fundamentem istnienia lub nieistnienia 
sądu. Jeśli jednak istnienie określonego przeżycia przekonaniowego 
potraktujemy jako istnienie psychicznego wyrażenia przekonania, wtedy 
można przypisać mu, tak samo jak innym elementom konstelacji, rolę 
motywu asocjacyjnego, który uczestniczy w pobudzaniu określonych 
wspomnień.

Jeśli tym samym możliwe byłoby przypisanie przeżyciu 
przekonaniowemu pewnej roli w procesie produkcji uczucia 
przekonaniowego, dzięki której tworzy się między nimi dająca 
się wyjaśnić relacja, można także podać powody, które przeczą 
traktowaniu przeżycia przekonaniowego jako czynnika decydującego 
w wyżej sformułowanym znaczeniu. Jak już zauważyliśmy wcześniej, 
ćwiczenie, które uwrażliwia nasze zachowanie na różnicę między 
rzeczywistością a nierzeczywistością, pojawia się wcześniej niż nasza 
zdolność do ujmowania tej różnicy w sąd.

Kolejnym powodem jest według nas fakt, że nie zawsze w sytuacji, 
w której mówimy ex post o żywionym przez nas przekonaniu, i w której 
nasze zachowanie było zgodne z tym przekonaniem, rzeczywiście 
doszło do aktualizacji przeżycia przekonaniowego; często się zdarza, 
że mylimy tutaj to, co jest aktualne, z tym co jest potencjalne. W tych 
przypadkach trudno byłoby przypisać przeżyciu przekonaniowemu 
odpowiedzialność za nasze zachowanie.2 […]

Mimo wszystko nie chcielibyśmy, aby nasze dotychczasowe 
rozważania były rozumiane w ten sposób, że zupełnie pozbawiamy 
sądy wszelkich możliwości powiązania z uczuciami. Nasze analizy 
odnoszą się do zbyt wąskiego obszaru zjawisk psychicznych, abyśmy 
mogli i chcieli odważyć się na takie stwierdzenie. Staraliśmy się jedynie 
pokazać, że psychologicznym podłożem typowych przypadków, 
w których według koncepcji Meinonga pojawiają się „uczucia 
przekonaniowe”, jest stanowiące jego źródło ćwiczenie asocjacyjne.

Tym samym scharakteryzowaliśmy nasz stosunek wobec poglądów 
o istocie uczuć przekonaniowych przedstawianych przez Christiana 
2 Przedstawiony tutaj pogląd o źródle uczuć przekonaniowych tym samym może być 
zaakceptowany przez osoby, które całkowicie zaprzeczają istnieniu szczególnego 
uczucia przekonaniowego, na czym polega też przewaga tego poglądu.
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von Ehrenfelsa i Theodora Lippsa. Nie możemy zgodzić się na taką 
interpretację uczuć przekonaniowych, według której punktem wyjścia 
do uczuć przekonaniowych są uczucia przedstawieniowe, co starają się 
wykazać obaj autorzy, w tym sensie, że przedstawienia, które wskazuje 
się jako właściwe źródło uczuć przekonaniowych, mają na bieżąco 
towarzyszyć uczuciu. Wobec takiej interpretacji całkowitą słuszność 
ma Meinong, gdy w danych przypadkach stwierdza brak takich 
przedstawień jako aktualnych przeżyć. Obaj autorzy mają z kolei rację w 
tym sensie, że przedstawienia, mimo że w żadnym wypadku nie muszą 
wystąpić bezpośrednio przed uczuciem, stanowią punkty wyjściowe 
i przejściowe procesów ćwiczenia, które potem tworzą warunki do 
powstania uczucia; w tym sensie z całą pewnością przyczyną uczuć 
przekonaniowych są uczucia przedstawieniowe.

Pogląd o roli właściwego sądu w powstawaniu uczuć 
przekonaniowych, do którego ostatecznie dotarliśmy, wyjaśnia powody, 
dla których wcześniej nie uważaliśmy za konieczne, aby wnikać w 
istotę samego sądu oraz dokładniej sprecyzować znaczenie, w jakim 
mówi się o związku przyczynowym zachodzącym między przeżyciem 
przekonaniowym a uczuciem.

Przy okazji chcielibyśmy stwierdzić, co jasno wynikało już z 
treści poprzednich rozważań, że przeżycie przekonaniowe, o którym 
mówiliśmy, analizowaliśmy w sensie „uznawania” lub „odrzucania”, a 
nie w sensie tego, co inni autorzy upatrują w sądzie poza „uznaniem”, 
czyli w sensie myślowego łączenia przedstawień, uruchamiania ich, 
czy w jeszcze w innym znaczeniu.

Tłumaczenie z niemieckiego: Anna Grysińska

29. Bogdan Nawroczyński
PRZEDMIOT TZW. UCZUĆ WIEDZY 
A ZAGADNIENIE JAKOŚCI SĄDÓW

[1921]

Streszczenie
 Celem pracy jest odpowiedź na pytanie „Co jest przedmiotem uczuć 

wiedzy?”. Punktem wyjścia analizy autora jest pogląd Meinonga, zgodnie z 
którym  przedmiotem uczuć wiedzy są akty, a przedmiotem uczuć wartości – 
przedmioty sądzenia. Powyższy pogląd pozostaje z kolei w ścisłym związku 
z przeprowadzoną przez Meinonga krytyką twierdzenia Brentany o tym, że  
źródłem jakości sądów jest różność, tkwiąca w aktach sądu (dwu przeciwnych 
aktach sądzenia: w akcie twierdzenia i przeczenia). Argumentację Meinonga 
Nawroczyński interpretuję w sposób następujący: załóżmy, że dwa sądy „A 
jest B” i „A nie jest B”, które różnią się jakością (w rozumieniu Brentany), 
ale mają ten sam przedmiot, są podstawą psychologiczną odpowiednich uczuć 
wiedzy i uczuć wartości. Wtedy:

(1) różnica jakościowa między tymi dwoma sądami powinna symetrycznie 
odzwierciedlić się w różnicy jakościowej między odpowiednimi dwoma 
uczuciami wiedzy (bo akty tych sądów są różne);

(2) nie powinna mieć wpływu na różnicę jakościową między odpowiednimi 
dwoma uczuciami wartości (bo przedmioty tych sądów są identyczne).  

Tymczasem rzecz ma się odwrotnie: uczucia wiedzy są obojętne na jakość 
sądu, a w uczuciach wartości zachodzi przełom jakościowy w zależności od 
jakości warunkujących je sądów. Stąd wniosek: założenie Brentany jest błędne, 
różnica jakościowa sądów tkwi bowiem nie w aktach, tylko w przedmiotach 
sądów. To znaczy, że w sądach „A jest B” i „A nie jest B” mamy do czynienia 
z identycznymi aktami, ale różnymi przedmiotami. 

Nawroczyński jednak dopatruje się obecności w powyższych wywodach 
Meinonga dwóch błędnych przesłanek, które da się wyrazić w następujących 
twierdzeniach: 

(1) Uczucia wiedzy nie ulegają przełomowi jakościowemu pod wpływem 
zmiany jakości warunkującego je sądu; 

(2) Przedmiotem uczuć wiedzy są akty sądzenia. 
Uzasadnienie Nawroczyńskiego jest następujące:
Ad (1) Między sądami „A jest B” i „A nie jest B” zawsze zachodzi logiczny 

stosunek sprzeczności (jeśli jedno jest prawdziwe, to drugie musi być fałszywe 
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i odwrotnie). Wynikałoby stąd na stanowisku Meinonga, że jakość uczuć 
wiedzy nie zależy nie tylko od jakości warunkujących je sądów, lecz również 
od wartości logicznej tych sądów. Tymczasem tak nie jest: przekonanie o 
prawdziwości sądów warunkuje przyjemne uczucia wiedzy, a przekonanie o 
fałszywości – przykre uczucia wiedzy. 

Ad (2) Jeśli przedmiotem uczuć wiedzy jest akt sądzenia (który według 
Meinonga jest identyczny we wszystkich sądach), to nie da się wyjaśnić 
różnicy między przyjemnymi a przykrymi uczuciami wiedzy, oraz korelacje 
jakości uczuć wiedzy z prawdziwością i fałszywością sądów.    

Dodatkowy argument czerpie Nawroczyński z teorii czynności i 
wytworów Twardowskiego. W świetle tej teorii przedmiotem uczucia wiedzy 
na stanowisku Meinonga byłby sąd jako czynność (tzn. akt sądzenia). 
Wynikałoby stąd, że wyabstrahowane od czynności sądzenia sądy-wytwory 
nie mogłyby być przedmiotem uczuć wiedzy, co przeczy doświadczeniu.  

Ostateczna odpowiedź na pytanie „Co jest przedmiotem uczuć wiedzy?” 
zatem brzmi: uznanie prawdziwości lub fałszywości sądów. 

Wstęp
Wśród rozlicznych przeżyć natury emocjonalnej istnieją bez 

wątpienia nie tylko uczucia, uwarunkowane przez przedstawienia, 
lecz również i takie, które nie mogą powstać bez sądów. Do pierwszej 
kategorii będą należały m.in. wszystkie, tak zwane przez Wilhelma 
Wundta, elementarne uczucia estetyczne1, więc np. uczucie, którego 
doświadczam, gdy mi się podoba barwa jakiegoś tonu muzycznego; tutaj 
bowiem niezbędnym warunkiem pojawienia się uczucia estetycznego 
jest wyobrażenie owego tonu; – natomiast do drugiej kategorii 
wypadnie zaliczyć radość, której doświadcza zbieracz numizmatów, 
gdy mu podarowano rzadki, od dawna upragniony pieniądz. Oglądał go 
już nieraz, nieraz też sobie wyobrażał, że jest jego właścicielem, jednak 
te wyobrażenia nigdy w nim nie wzbudziły takiego uczucia, jakie 
przeżywa obecnie. W tej chwili cieszy się nie z tego, że ogląda rzadką 
monetę, lub że marzy o jej posiadaniu, ale że ją naprawdę posiada, 
innymi słowy, że może wydać sąd: „Ten pieniądz do mnie należy”. 

Otóż ten sąd jest w tym wypadku koniecznym warunkiem radości 
zbieracza.
1 W. Wundt. Grundzüge der physiologischen Psychologie, Bd. 1, Leipzig, W. 
Engelmann, 5 Auflage, 1903, Tom 1, s. 110

Uczucia, uwarunkowane przez przedstawienia, będziemy nazywali 
uczuciami przedstawienia; uczucia zaś, uwarunkowane przez sądy – 
uczuciami sądu.2

Pomiędzy uczuciami przedstawienia, a warunkującymi je 
przedstawieniami, może zachodzić dwojaki stosunek: po pierwsze, 
przedstawienia mogą być częściowymi przyczynami uczuć; po 
drugie, uczucia mogą się kierować na przedmioty warunkujących 
je przedstawień jako na swoje przedmioty.3 Pierwszy stosunek jest 
przyczynowy, – drugi możemy nazwać intencjonalnym. Obydwa te 
stosunki mogą wiązać uczucie bądź z tym samym przedstawieniem, 
bądź z różnymi przedstawieniami.

Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia, gdy np. 
rozkoszujemy się grą barw na niebie o zachodzie słońca. Gra barw 
jest tu bowiem częściową przyczyną naszych uczuć, a zarazem ich 
przedmiotem; z drugim – gdy uczucie, wywołane przez jakieś słabo 
uświadamiane wrażenia lub wyobrażenia, nabrzmiawszy, kieruje 
się na zupełnie inny przedmiot. Tak bywa np. w wypadkach tzw. 
złego humoru. Bardzo często wywołują go wrażenia trzewiowe, 
towarzyszące stanom chorobowym, nie na nie jednak zły humor 
się kieruje, ale na przedmioty nic wspólnego nie mających z tymi 
wrażeniami wyobrażeń lub pojęć, jak np. osoby z otoczenia, 
zdarzenia polityczne lub wartość całego świata. Nieraz bywa i tak, 
że uczucie, jak gdyby w poszukiwaniu, przeskakuje z przedmiotu 
na przedmiot, aż wreszcie natrafiwszy, niejako, na punkt słabszego 
oporu, wyładowuje się na zewnątrz.175 Jakkolwiek jednak uczucia 
mogą w ten sposób odrywać się od wrażeń lub przedstawień, które 
je wywołały i zmieniać przedmiot, na który się kierują, to jednak 
w końcowych stadiach swego rozwoju nie są, jak się zdaje, nigdy 
całkowicie bezprzedmiotowo, w każdym razie wszystkie uczucia mają 

173 Taką terminologię wprowadził A. Meinong, rozróżniając Vorstellungsgefühle 
i Urteilsgefühle. Zob.: A. Meinong. Psychologisch-ethische Untersuchungen zur 
Werttheorie, Graz: Leuschner & Lubensky, 1894, s. 35.
2 Por. S. Witasek. Grundlinien der Psychologie, Leipzig: Dürr, 1908, s. 322.
3 Dużo tego rodzaju przykładów podaje: T. Ribot. La psychologie des sentiments. Paris: 
F. Alcan, 8 Auflage, 1911.
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dążność do tego, aby się kierować na przedmioty jakichś wrażeń lub 
przedstawień.4

Powstaje teraz pytanie, co jest przedmiotem uczuć sądu? – Różne 
się tu nasuwają odpowiedzi. Można np. przypuszczać, że te uczucia 
kierują się na same sądy-wytwory5, albo na którąś z ich cech, lub 
wreszcie na takie momenty każdego sądu, jak akt sądzenia, przedmiot 
lub treść sądu. – Dla uniknięcia możliwych nieporozumień zaznaczam 
od razu, co rozumiem przez dwa ostatnie terminy. Przedmiotem 
sądu nazywam to, o czego prawdziwości sądzimy; natomiast treścią 
– obiektywne kryterium prawdziwości sądu. Przedmiot i treść razem 
wzięte będę nazywał materią sądu.

W pracy niniejszej nie zamierzam bynajmniej rozwiązywać 
powyższego zagadnienia w stosunku do wszystkich uczuć sądu. 
Chodzi mi tu o zbadanie pod tym względem jednego tylko ich 
gatunku, a mianowicie tych uczuć logicznych, związanych z procesem 
poznawania, które Alexius Meinong nazwał „uczuciami wiedzy”.6 

Przyjmując na razie tę terminologię, zapytuję, na jaki przedmiot kierują 
się uczucia wiedzy. 

1. Teoria Meinonga
Meinong wyróżnił z pośród uczuć sądu dwa ich rodzaje: 1) 

uczucia wartości (Werthgefühle), 2) uczucia wiedzy (Wissensgefühle).7 

Przykładem pierwszego rodzaju uczuć będzie np. radość szczęśliwego 
gracza, że wygrał główny los na loterii. Uczucie wiedzy jest tym 
zadowoleniem, które daje proces poznawania w dużym stopniu 
niezależnie od tego, co jest przedmiotem tego poznawania. Takiego 
zadowolenia będzie doznawał np. zupełnie bezstronny historyk, 
wykrywając prawdę, choć to, co wykrywa, może dla niego być 
4Por. W. Heinrich. Psychologia uczuć, Kraków: Akademia Umiejętności, 1907, s. 50. 
„Nigdy nic przeżywamy samych nastroi bez wrażeń i wyobrażeń”. – „Z połączenia 
nastroi z elementami wrażeniowymi i wyobrażeniowymi powstają uczucia”.
5 W sprawie tej terminologii odsyłam do mego artykułu: B. Nawroczyński. Sąd-wytwór. 
Wobec teorji czynności i wytworów K. Twardowskiego, „Przegląd filozoficzny”, R. 
XVI, z. 4, 1913.
6 A. Meinong. Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie, Graz: 
Leuschner & Lubensky, 1894, s. 36 i n. § 12.
7 Tamże, s. 36 i n.

obojętne, niepokojące, – nawet groźne. A jednak on się tym, jako 
badacz, interesuje.8 To „zainteresowanie teoretyczne”, które Meinong 
przeciwstawia tamtemu – „praktycznemu”9, nie jest, oczywiście, 
niczym innym, jak tylko tym właśnie uczuciem logicznym, związanym 
z procesem poznawania, o którym w tej pracy chcę mówić.

Uczucia wartości i uczucia wiedzy posiadają tę wspólną cechę, że są 
zawsze uwarunkowane przez sądy. Natomiast przedmioty tych uczuć są 
różne. Uczucia wartości kierują się, mianowicie, zawsze na przedmioty 
warunkujących je sądów10; gdy tymczasem przedmiotem uczuć 
wiedzy jest wiedza (das Wissen), czyli zdolność do wydania w razie 
potrzeby odpowiedniego subiektywnie prawdziwego sądu. Jednakże 
ta zdolność nie mogłaby dawać zadowolenia, gdyby go nie dawało 
prawdziwe sądzenie. W ten sposób Meinong dochodzi ostatecznie 
do wniosku, że przedmiotem uczuć wiedzy są akty warunkujących je 
sądów. Tak przynajmniej rozumiem niezbyt, niestety, ścisłe wywody 
na ten temat w książce pt. „Psychologisch-ethische Untersuchungen 
zur Werth-Theorie”.11 W ogłoszonej w jedenaście lat później rozprawie 
pt. „Über Urteilsgefühle: was sie sind12 und was sie nicht sind” autor 
nasz wyraża się na ten temat znowu nie dość precyzyjnie, ostatecznie 
jednak powiada; w dziedzinie uczuć wiedzy prawie tak samo wyraźnie 
zaznacza się pewien rodzaj przynależności do podmiotowej strony 
sądu, jak w dziedzinie uczuć wartości przynależność do jego strony 
przedmiotowej.13 To też przyjmując zaproponowaną przez Stephana 
Witaska terminologię14, nazywa uczucia wartości uczuciami przedmiotu 
sądu, uczucia zaś wiedzy – uczuciami aktu sądzenia.15

8 Tamże, s. 37 i 39. Zob również: A. Meinong. Über Urteilsgefühle: was sie sind und 
was sie nicht sind. „Archiv für die gesamte Psychologie”, Bd. 6, Heft 1, 1905, s. 37.
9 A. Meinong. Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie, Graz: 
Leuschner & Lubensky, 1894, s. 40.
10 Tamże, s. 37.
11 Tamże.
12 A. Meinong. Über Urteilsgefühle: was sie sind und was sie nicht sind. „Archiv für die 
gesamte Psychologie”, Bd. VI, Heft 1, 1905, s. 22-58.
13 Tamże, s. 40.
14 S. Witasek. Grundzüge der allgemeinen Ӓsthetik, Leipzig: Barth, 1904, s. 195 i n.
15 Urtheilsinhaltsgefühle, Urtheilsaktgefühle. Zob.: A. Meinong. Über Urteilsgefühle: 
was sie sind und was sie nicht sind, op. cit., s. 39 i n.
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2. Zastosowanie tej teorii do zagadnienia jakości sądów
Że poruszona tu sprawa posiada znaczenie nie tylko dla 

psychologii uczuć, lecz również dla teorii sądów, o tym przekonuje 
dowodnie ta okoliczność, iż Meinong w jednej z drobniejszych prac 
swoich, a mianowicie w cytowanej już rozprawie „Über Urteilsgefühle: 
was sie sind und was sie nicht sind” usiłował rozstrzygnąć centralne 
zagadnienie nauki o jakości sądów m.in. na podstawie dopiero co 
przedstawionego zapatrywania na przedmiot uczuć sądu. Postaram 
się wyjaśnić, jaki związek może zachodzić pomiędzy dwiema tak z 
pozoru dalekimi dziedzinami, jak sprawa uczuć wiedzy oraz wartości i 
problemat jakości sądów.

Gdyby jakość sądów stanowiła ich cechę tak pierwotną, jaką 
jest np. jakość wrażeń zmysłowych, to musielibyśmy ją przyjąć 
jako fakt oczywisty bezpośrednio i żadne zagadnienie jakości sądów 
powstać by nie mogło. Inaczej jednak przedstawią się rzeczy, skoro 
przypuścimy, że jakość sądów da się sprowadzić do jakiejś różności, 
tkwiącej bądź to w przedmiotach sądów, bądź w aktach sądzenia, 
bądź wreszcie w obydwu tych momentach jednocześnie. W takim 
razie nastręczałaby się konieczność rozwiązywania tej dysfunkcji. – 
Otóż nikt prawie nie wątpi, że jakość sądów można sprowadzić do 
jakiejś bardziej elementarnej różności, spór zaś toczy się o to tylko, 
co to jest za różność.

Liczni autorzy, zwłaszcza wśród uczniów Franz Brentano, są 
przekonani, że źródłem jakości sądów jest różność, tkwiąca w dwu 
przeciwnych aktach sądzenia: w akcie twierdzenia i przeczenia. 
Sam Meinong ten pogląd z początku podzielał16, z czasem jednak 
zmienił zdanie, o czym świadczy całe dzieło: „Über Annahmen” i 
począł doszukiwać się źródła jakości sądów w ich „obiektywach”17, 
które całkowicie mieszczą się w pojęciu przedmiotu sądu. Nie chcąc 
komplikować dalszych rozważań przez zbyteczne w danym wypadku 
pojęcie „obiektywu”, pozostaniemy w tej pracy przy pojęciu przedmiotu 
sądu. – Otóż na poparcie tego stanowiska, a przeciwko czynnościowej 
16 Przyznaje się do tego wyraźnie w dziele: A. Meinong. Über Annahmen, Leipzig: 
Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1910, 2 Auflage, s. 3-4.
17 Obiektywem sądu: „A (nie) istnieje” jest „że A (nie) istnieje”; obiektywem sądu: „A 
(nie) jest B” jest, „że A (nie) jest B”.

teorii jakości sądów wytoczył on w pomienionej rozprawie ciekawy 
argument, który to podam we własnym rozwinięciu.18

Wszelkie uczucia poruszają się wśród kontrastów. Z pośród 
nich szczególne znaczenie posiada kontrast, zachodzący i pomiędzy 
przyjemnością i przykrością. Wszelkie uczucie musi zajmować jakieś 
miejsce w ciągłości, która idzie od najintensywniejszej przyjemności 
do najintensywniejszej przykrości i jeśli jest przyjemnością, posiada 
odpowiednik w przeciwnej jej przykrości i odwrotnie. Tę cechę uczuć 
nazywamy ich jakością. Uczucia wartości również posiadają jakość: 
każde z nich musi być albo przyjemne, albo przykre. Zdarza się czasami, 
że przyjemne uczucie wartości nagle zamienia się na odpowiednie 
przykre, lub odwrotnie. Fakt taki możemy obserwować często, gdy 
w przedmiocie uczucia wartości zachodzi jakaś niepomyślna (lub 
pomyślna) zmiana.

W rzeczy samej, gdy kupiec dowiaduje się nagle, że jego okręt 
z towarami zatonął, wówczas w jego uczuciach następuje gwałtowny 
przełom; – przyjemne uczucie dodatniej wartości tego okrętu przeradza 
się w przykre uczucie ujemnej wartości jego straty. Ten przełom 
następuje nagle, przy czym wartość ujemna straty jest tym większa, 
im większa była przedtem dodatnia wartość posiadanego przedmiotu. 
Doświadczył go w całej pełni Antonio, bogaty „kupiec wenecki” ze 
słynnego dramatu szekspirowskiego, gdy otrzymał wieść złowróżbną 
o zatonięciu wszystkich okrętów, które stanowiły cały jego majątek. 
Zjawisko to możemy nazwać przełomem uczucia.

Tak się rzeczy mają z uczuciami wartości. Nasuwa się 
przypuszczenie, że, gdyby w przedmiotach uczuć wiedzy zaszły 
podobne zmiany, to wówczas i w tej dziedzinie spotkalibyśmy się ze 
zjawiskiem przełomu. Natomiast nie możemy się go spodziewać, gdy 
dwa uczucia wiedzy posiadają przedmioty identyczne. 

Weźmy teraz jakąś parę sądów typu: „A jest B” i „A nie jest 
B”, a więc różniących się tylko jakością. Przypuśćmy, że każdy z 
nich warunkuje jakieś uczucie wartości i jakieś uczucie wiedzy. 
Stawiamy sobie pytanie, czy w tych uczuciach nie będzie następował 
przełom, gdy będziemy przechodzili dziś od jednego z tych sądów 
18 A. Meinong wyraził swoją myśl w sposób krótki i dość zawiły. Dlatego w tekście 
rozwijam jego wywody […]  
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do drugiego? Nie sięgajmy na razie po odpowiedź do doświadczenia, 
lecz postarajmy się przewidzieć z góry, co tu może nastąpić. Otóż na 
podstawie powyższych wywodów możemy powiedzieć, że przełom 
nie powinien mieć miejsca, o ile zarówno para uczuć wiedzy, jak para 
uczuć wartości, które tu powstaną, będzie miała ten sam przedmiot 
pomimo różnej jakości sądu. Gdyby natomiast różność jakości sądów 
wiązała się z różnością przedmiotów uczuć każdej pary, to w takim 
razie moglibyśmy się spodziewać, że te uczucia będą kontrastowały 
ze sobą.

Wypróbujmy obecnie konsekwencje, wypływające z czynnościowej 
teorii jakości sądów. Twierdzi ona, jak wiadomo, że źródło jakości 
sądów tkwi w różności aktów sądzenia. Takie oświetlenie sprawy łączy 
się jednak z założeniem, że przedmioty dwóch sądów typu: „A jest B” i 
„A nie jest B” są identyczne, natomiast ich akty są przeciwne: jeden jest 
aktem twierdzenia (uznawania), a drugi – przeczenia (odrzucania).19 
Skoro zaś uczucia wartości są uczuciami przedmiotu, a uczucia wiedzy 
(według Meinonga) – uczuciami aktu, to pierwsze nie powinny by w 
obydwu wypadkach różnić się znacznie między sobą, a co do drugich 
mielibyśmy prawo spodziewać się, że będą stanowiły kontrast (jedno 
będzie przyjemne, a drugie – przykre).

Takie wnioski wynikają z czynnościowej teorii jakości sądów. – 
Zwróćmy się teraz do rzeczywistości, aby się przekonać, czy one w niej 
znajdują potwierdzenie. Otóż doświadczenie wewnętrzne świadczy o 
czymś wręcz przeciwnym, gdy bowiem przechodzimy np. od sądu: 
„Zagłębie górnośląskie zostało przyznane Polsce” do sądu: „Zagłębie  
górnośląskie nie zostało przyznane Polsce”, to przełom następuje 
najwyraźniej w dziedzinie uczuć wartości, nie zaś uczuć wiedzy. 
„Nie należy stąd od razu wysnuwać wniosku”, powiada Meinong, „by 
uczucia wiedzy miały być całkowicie obojętne na tzw. jakość sądu: 
ostatecznie zawsze więcej daje zadowolenia wiedzieć, jak się jakaś 
rzecz ma, niż jak się nie ma. Jednakże nawet taka różność tylko stopnia 
jeszcze kontrastuje dość silnie z całkowitym przerzuceniem się jakości 
uczucia w jej przeciwieństwo, co przy uczuciach wartości jest, jak się 
19 F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte. 1894, kolejne wyd., s. 266 i 
n. Patrz również: F. Brentano. Vom Ursprung sitllicher Erkenntnis, Lipsk: Duncker & 
Humblot, 1889, s. 15 i n.

zdaje, nieodłączne od zamiany „tak” na „nie” lub odwrotnie”.20 Tak 
więc, według Meinonga, różność jakości sądu nie wywołuje przełomu 
w dziedzinie uczuć wiedzy.21 Uczucia te są bezinteresowne i dlatego 
zmieniają się tylko bardzo nieznacznie w zależności od tego, czy 
prawda, którą wykrywamy, wyraża się w sądzie twierdzącym, czy 
też przeczącym. W naszym przykładzie osobie wartościującej chodzi 
przede wszystkim o to, czy zagłębie górnośląskie zostało przyznane 
Polsce, czy nie zostało, gdy tymczasem badaczowi zależy głównie na 
stwierdzeniu prawdy.

W ten sposób okazuje się, że czynnościowa teoria jakości sądów 
prowadzi w tej dziedzinie do fałszywych wniosków, skąd wynika, 
że sama jest fałszywa. Zmiana jakości sądów wywiera tylko bardzo 
nieznaczny wpływ na uczucia wiedzy, gdy tymczasem w dziedzinie 
uczuć wartości powoduje zjawisko przełomu. Te dwa fakty znajdują 
wyjaśnienie dopiero wtedy, gdy przyjmiemy, że sądy, różniące się 
jakością, mają różne przedmioty i jednakowe akty sądzenia. Źródło 
jakości sądów musi tkwić wobec tego nie w różności aktów sądzenia, 
ale w różności przedmiotów sądów.

3. Krytyka teorii Meinonga
W powyższym rozumowaniu, które dotyka tak zasadniczych 

zagadnień psychologicznej teorii sądu, nie wszystko jest, zdaniem 
moim, w porządku. Słabymi jego punktami są, jak sądzę, te właśnie 
miejsca, w których jest mowa o uczuciach wiedzy. W wywodach 
Meinonga znajduję dwie tego rodzaju przesłanki. Pierwszą z nich 
stanowi twierdzenie, że uczucia wiedzy nie ulegają przełomowi pod 
wpływem zmiany jakości warunkującego je sądu; drugą – twierdzenie, 
że przedmiotem uczuć wiedzy są akty sądzenia.22 Rozpatrzmy kolejno 
obydwa te twierdzenia.

Rozpoczynamy od pierwszego: uczucia wiedzy nie ulegają 
przełomowi pod wpływem zmiany jakości warunkującego je sądu.

20 A. Meinong. Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie, op. cit., s. 38.
21 A. Meinong. Über Urteilsgefühle: was sie sind und was sie nicht sind. „Archiv für die 
gesamte Psychologie”, Bd. 6, Heft 1, 1905, s. 40.
22 Tamże.
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Otóż to twierdzenie zostało sformułowane w sposób zbyt ogólny. 
Nie ulega wątpliwości, że uczucie wiedzy w bardzo wielu wypadkach 
pozostaje przyjemnym niezależnie od tego, czy warunkujący je sąd jest 
twierdzący, czy też przeczący. Tak jednak bywa tylko wówczas, gdy 
zarówno sąd twierdzący, jak przeczący jest naszym zdaniem prawdziwy. 
Cóż jednak się stanie, gdy jeden z tych sądów, któreśmy uważali za 
prawdziwe, okaże się później fałszywym? Wówczas w uczuciu wiedzy 
nastąpi niewątpliwie przełom: z przyjemnego stanie się ono przykrym; 
przyjemne bowiem uczucie wiedzy odpowiada sądom, które uważamy 
za prawdziwe, natomiast przykre – sądom, które uważamy za fałszywe. 
– Tak przynajmniej, jak sądzę, dzieje się normalnie. Fantazja poety 
może, oczywiście, stworzyć postać, reagującą na prawdę i fałsz w 
sposób odwrotny. Takimi są różni szatani z poematów i dramatów 
romantycznych np. Mefistofeles Johanna Wolfganga von Goethego 
lub Masynissa Zygmunta Krasińskiego. Co więcej, można się zgodzić, 
że nawet jednostki istniejące realnie mają czasami coś z usposobienia 
mefistofelicznego. Każdy jednak przyzna, że to są wypadki 
wyjątkowe. Normalnie reagujemy na prawdę uczuciem przyjemnym, 
na fałsz – przykrym. To jest fakt, o którym zupełnie wyraźnie poucza 
doświadczenie wewnętrzne.

Meinong na ten fakt najwidoczniej nie zwrócił uwagi, skoro 
mógł twierdzić, że różność jakości sądów nie powoduje przełomu 
w uczuciach wiedzy. A tymczasem może ona go powodować i 
to bardzo często, ze względu na stosunki logiczne, zachodzące 
pomiędzy sądami, które się różnią jakością. Gdy pomiędzy takimi 
sądami zachodzi stosunek sprzeczności, wówczas nie mogą one 
być jednocześnie ani prawdziwe, ani fałszywe. Jeżeli sąd: „A jest 
B“ jest, naszym zdaniem, prawdziwy, to sąd „A nie jest B” musi być 
fałszywy i odwrotnie. Gdyby więc przy przechodzeniu od jednego 
sądu do drugiego nie mógł zachodzić przełom w uczuciu wiedzy, 
wynikałoby stąd, że jakość tego uczucia jest niezależna nie tylko od 
jakości warunkującego je sądu, lecz również od jego prawdziwości 
lub fałszywości. Tymczasem tak właśnie nie jest. Powiedzieliśmy 
już, że sądowi subiektywnie prawdziwemu normalnie odpowiada 
przyjemne uczucie wiedzy, sądowi zaś subiektywnie fałszywemu – 
przykre. W danym więc wypadku powinniśmy się spodziewać tego, 

że zmiana jakości sądu pociągnie za sobą przełom w uczuciu wiedzy. 
Rzecz jasna, że potwierdzeniem tego przypuszczenia w każdym 
poszczególnym przypadku może być tylko obserwacja, a jeszcze lepiej 
– eksperyment. Sądzę jednak, że każdy z własnego doświadczenia 
może przytoczyć niejeden taki przykład.

Nie można zatem twierdzić, że uczucia wiedzy, odpowiadające 
dwu sądom przeciwnym, nie kontrastują ze sobą. Przeciwnie, w wielu 
wypadkach zmiana jakości sądu pociąga za sobą niewątpliwie przełom 
w uczuciu wiedzy. Ta zatem przesłanka Meinonga nie wytrzymuje 
krytyki.

Przechodzę do drugiej przesłanki. Brzmi ona: przedmiotem uczuć 
wiedzy są akty warunkujących je sądów.

Tu już mamy do czynienia z twierdzeniem wręcz fałszywym, 
wynikające bowiem z niego konsekwencje nie dają się pogodzić z 
dwoma faktami, na które wskazałem w paragrafie poprzednim, a 
mianowicie: 1) że uczucia wiedzy, jak wszystkie w ogóle uczucia, nie 
są pozbawione jakości, a więc bywają przyjemne i przykre; 2) że sądom 
prawdziwym odpowiadają uczucia wiedzy przyjemne, fałszywym zaś – 
przykre. Niezgodność ta zachodzi przy tym zarówno, gdy przyjmiemy, 
że istnieje jeden akt sądzenia: stwierdzanie,23 jak wówczas, gdy 
przypuścimy istnienie dwu przeciwnych aktów sądzenia: uznawania i 
odrzucania.24

Istotnie, przy pierwszej z tych alternatyw trudno by zrozumieć, 
dlaczego uczucie wiedzy w jednych wypadkach bywa przyjemne, 
w innych – przykre, skoro przedmiotem jest zawsze jest ten sam akt 
sądzenia. Jedynie konsekwentnym stanowiskiem byłoby wówczas 
przyjmować, że uczucie wiedzy zawsze jest tylko przyjemne. I tak 
też bodaj czyni Meinong. W każdym razie mówi stale o przyjemnych 
uczuciach wiedzy, o przykrych zaś nie wspomina, jak gdyby wcale nie 
istniały, lecz wówczas mielibyśmy tu do czynienia z jedynym bodaj 
uczuciem, pozbawionym jakości. Stanowiłoby ono niewątpliwie dziwną 
anomalię w naszym życiu emocjonalnym, które się zawszę porusza 
23 Tak uczy np. B. Erdmann. Zob.: B. Erdmann. Logik, Bd. 1, Halle: a.S.: Niemeyer, 
2 Auflage, 1907, s. 505; podobnie H. Bergson. L’evolution créatrice, Paris: F. Alcan, 
Édition 7, 1911, s. 312.
24 Tak chce F. Brentano, wielu jego uczniów, W. Windelband i in.
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wśród kontrastów. – Już ta jedna okoliczność musiałaby nas nastawić 
krytycznie. Cóż dopiero, gdy można stwierdzić, że uczucia wiedzy 
bywają zarówno przyjemne, jak przykre. A zatem ta ewentualność 
utrzymać się nie da.

Pozostaje druga alternatywa: istnieją dwa przeciwne akty sądzenia 
i uczucie wiedzy w jednych wypadkach kieruje się na jeden z nich, w 
innych – na drugi. To założenie o tyle jest lepsze od poprzedniego, że 
godzi się z faktem istnienia przyjemnych i przykrych uczuć wiedzy. – 
Natomiast nie można przy nim wyjaśnić, dlaczego uczucie przyjemne 
stale odpowiada sądom prawdziwym, przykre zaś – fałszywym. Toż 
sądy prawdziwe mogą być zarówno twierdzące, jak przeczące. To 
samo da się powiedzieć o sądach fałszywych. Tymczasem, gdyby 
prawdą było, że uczucia wiedzy kierują się na akty sądzenia, to uczucia 
przyjemne powinny by odpowiadać tylko sądom jednej jakości, 
uczucia zaś przykre – sądom jakości przeciwnej: Ponieważ ten wniosek 
nie odpowiada rzeczywistości, przeto musi tkwić jakiś fałsz w teorii, z 
której on wynika.

W ten sposób odrzuciliśmy obydwa człony alternatywy, do której 
doprowadza twierdzenie Meinonga, że uczucie wiedzy jest uczuciem 
aktu sądzenia. Wraz z nimi upada również samo to twierdzenie. A 
zatem, uczucie wiedzy, o którym mówi Meinong, nie jest uczuciem 
aktu sądzenia.

Do tego samego wyniku doprowadza inne jeszcze rozumowanie, 
oparte na argumentach, zaczerpniętych z teorii czynności i 
wytworów.25 – Wszelki sąd, mianowicie, jest wytworem czynności 
sądzenia. Ta czynność musi istnieć, aby sąd mógł zacząć istnieć. 
Skoro jednak sąd-wytwór już powstał, to może w pewien sposób 
25 Opracował ją systematycznie K. Twardowski w rozprawie: K. Twardowski. O 
czynnościach i wytworach: kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki,  
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1911; luźne zaś wzmianki, 
zwłaszcza o sądach-wytworach czynili m. in.: B. Bolzano. Wissenschaftslehre: 
Versuch einer ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung der Logik mit steter 
Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter, Bd. 1, Sülzbach: J. E. V. Seidel, 1837, s. 
82; J. Bergmann. Reine Logik, Berlin: Siegfried Miller und Sohn, 1879, s. 38-39. 
Pokrewną myśl spotkałem również w pracy H. B. Thompson pt.: Bosànquet’s Theory 
of Judgment (Zob. J. Dewey. Studies in logical theory, Chicago: The University of 
Chicago press 1903, Edition 2, s. 108).

„istnieć” niezależnie od czynności, która go wytworzyła, można go 
też rozpatrywać, można nim operować, abstrahując zupełnie od aktu 
sądzenia. Tak postępuje np. logika, gdy bada stosunki, zachodzące 
pomiędzy sądami wytworami ze względu na ich prawdziwość 
lub fałszywość. Czynności sądzenia zupełnie się przy tym nie 
uwzględnia.

Z teorii Meinonga wynikałoby, że w takich wypadkach sądom 
tym nie może towarzyszyć żadne uczucie wiedzy; gdyby bowiem to 
uczucie kierowało się na czynność, to z chwilą, gdy wytwór oddziela 
się od niej, musiałoby ono pozostać przy czynności. Tak więc sądom-
wytworom tylko wtedy mogłoby towarzyszyć uczucie wiedzy, 
gdybyśmy te sądy przeżywali wraz z wytwarzającą je czynnością 
sądzenia. Gdyby natomiast chodziło np. o sądy, rozpatrywane w logice, 
lub o wszelkie sądy, uznane przez nas za fałszywe, a więc pozbawione 
momentu przekonania, o uczuciach wiedzy nie mogłoby być mowy.

[…]

4. Przedmiot tzw. „uczuć wiedzy”
Powiedzieliśmy już, że uczucia wiedzy nie kierują się na akty 

warunkujących je sądów. Do tego negatywnego wyniku doprowadziło 
nas rozpatrzenie wniosków, płynących z teorii Meinonga. Obecnie 
jednak pragnęlibyśmy wiedzieć pozytywnie, co jest przedmiotem tych 
uczuć? 

Do znalezienia odpowiedzi na to pytanie może nam dopomóc 
analogia z uczuciami wartości. Wiemy o tern, że zmiana przedmiotu 
tych uczuć powoduje zjawisko przełomu. Zjawisko to można 
obserwować również w dziedzinie uczuć wiedzy, powoduje je zaś 
zmiana prawdziwości sądu na fałszywość, lub odwrotnie. Jest zatem 
rzeczą bardzo prawdopodobną, że przedmiotem uczuć wiedzy jest 
prawdziwość lub fałszywość warunkujących je sądów. 

Wyraźne potwierdzenie tego przypuszczenia znajdujemy w 
doświadczeniu wewnętrznym, mówi nam ono bowiem, jak sądzę, 
zupełnie wyraźnie, iż, jeżeli przeżywamy przyjemne (lub przykre) 
uczucie wiedzy, to daje nam zadowolenie (lub niezadowolenie) nie to, 
że ten sąd wydajemy, ale to, że ten sąd uznajemy za prawdziwy (lub 
fałszywy). A zatem przedmiotem uczuć wiedzy jest uznana przez 
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nas prawdziwość lub fałszywość sądów. Najlepiej je też nazywać 
uczuciami prawdy lub fałszu.26 Termin: „uczucia wiedzy” jest za 
ciasny, po pierwsze bowiem oznacza tylko uczucia przyjemne, – po 
drugie, wskazuje na pozytywny wynik procesu poznawania (wiedzę), 
gdy tymczasem uczucia te mogą towarzyszyć zarówno negatywnemu 
wynikowi (wykrytemu fałszowi), jak samemu procesowi, zanim zdążył 
doprowadzić do wytworzenia się wiedzy. 

26 Takiej terminologii (Gefühle der Wahrheit und Unwahrheit) używa m. in. W. Wundt. 
Zob.: W. Wundt. Grundzüge der physiologischen Psychologie, Leipzig, W. Engelmann, 
5 Auflage, 1903, s. 625.

30. Władysław Witwicki
PODZIAŁ UCZUĆ

[1925]

Streszczenie
Witwicki przyjmuje klasyfikację uczuć na przedstawieniowe i 

przekonaniowe, zwraca jednak przy tym uwagę na ciekawy szczegół: uczucia 
przekonaniowe powstają na podstawie przekonania o istnieniu pewnego 
przedmiotu, ale sama utrata tego przekonania nie prowadzi jeszcze do 
zniknięcia uczucia przekonaniowego (na przykład jeśli zaczynamy wątpić 
w to, czy istnienie pewnego przedmiotu nie jest przypadkiem halucynacją). 
Do zniknięcia powstałego już w świadomości uczucia przekonaniowego 
doprowadza tylko inne przekonanie – mianowicie przekonanie o  nieistnieniu 
przedmiotu. 

To, co wygląda na pierwszy rzut oka na wielką ilość jakości 
uczuciowych, to nie są stany proste, tylko są to grupy, zbiory różnych 
przedstawień albo przedstawień i przekonań uświadomionych w 
różnym stopniu i przebiegających w różnym tempie. W każdej z takich 
grup znajdziemy mniej lub więcej wyraźną przyjemność lub przykrość 
elementarną, która całemu zbiorowi nadaje zabarwienie dodatnie lub 
ujemne i dysponuje do zachowań się usuwających lub zmniejszających 
przykrość a zachowujących lub wzmagających przyjemność. Ta 
przyjemność względnie przykrość sama elementarna jest zawsze taka 
sama; jednaka, czy to chodzi o ciepłą kąpiel, czy o widok Wawelu, 
czy o dobry koncert, czy o triumf nad sobą samym, czy o cokolwiek 
bądź przyjemnego względnie przykrego. Tylko w różnych warunkach 
i wypadkach ta jednaka zawsze przyjemność elementarna łączy się z 
różnymi przedstawieniami i przekonaniami i stwarza wraz z nimi taki 
lub inny „akord” psychiczny. 

[…] Jeden z elementów tego akordu, a więc jedno przedstawienie 
lub jedno przekonanie odgrywa rolę osobliwą. A mianowicie 
wyróżniamy podnietę jednego z wrażeń albo przedmiot jednego z 
przekonań i odnosimy do niego przyjemność i przykrość jako do 
przedmiotu uczucia. Ze względu na przedmiot dzielą się uczucia na 

3. Sądy a uczucia



212 213CZĘŚĆ I. SĄDY A PSYCHIKA 1. Sądy a przedstawienia 1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

przedstawieniowe i przekonaniowe. Przedstawieniowym uczuciem jest 
np. ból zęba, przyjemność czerpana ze słuchania dobrych dźwięków, 
które nie są znakami niczego, z oglądania plam barwnych dobrze 
dobranych i ułożonych, przyjemność i przykrość smakowa, węchowa 
itd. We wszystkich tych i tym podobnych wypadkach to, co nam miłe 
lub przykre, jest tylko podnietą pewnego wrażenia zmysłowego, 
a nie musi istnieć naprawdę ani uchodzić za coś istniejącego; może 
być wyśnione. Natomiast przyjemność przeżywana przy słuchaniu 
zręcznie ujętych pochwal, przy oglądaniu przekazu pieniężnego, który 
przyszedł z poczty, albo postaci lekarza, do którego mamy zaufanie 
podczas choroby, widok kartek pośmiertnych kogoś znajomego, to 
wszystko, co wtedy przeżywamy sercem, ma przedmiot inny; to, co nas 
cieszy i martwi w tych wypadkach, to nie jest sama podnieta wrażenia 
zmysłowego, tylko jakiś stan rzeczy obecny, przeszły czy przyszły, 
o którym przekonani być musimy, że istnieje, jeżeli przyjemność 
i przykrość ma wystąpić. Do tego stanu rzeczy uważanego za 
rzeczywisty odnosimy w tych wypadkach nasze uczucie; on jest wtedy 
przedmiotem naszego uczucia. 

Uczucia przedstawieniowe nie przestają istnieć, choćbyśmy 
przestali wierzyć w istnienie ich przedmiotu, a zaczęli go uważać za 
halucynację, sen, złudzenie – uczucia przekonaniowe ustają z chwilą, 
gdy przekonanie o istnieniu pewnego przedmiotu ustąpi miejsca 
przekonaniu o jego nieistnieniu, kiedy uwierzymy, że to, co nas cieszyło 
lub martwiło, było tylko złudzeniem, snem, halucynacją, polegało na 
nieporozumieniu. Heinrich Heine pisze raz: „Oto płakałem we śnie; 
śniłem, żeś w grobie spoczęła. Choć się zbudziłem, wciąż jeszcze 
łza z moich oczu płynęła”. Wypadki podobne są częste. Śmieszność 
jakiejś sytuacji nie przestaje nas bawić z chwilą, gdy się dowiemy, 
że sytuacja nie zaszła naprawdę. Mówimy: Se non è vero, è (molto) 
ben trovato.∗ W wypadkach takich nasze sądy, czyli przekonania 
ustępują miejsca przedstawionym sądom, a uczucia poprzednio, 
związane z sądami zachowują swą jakość dodatnią. Nie nazwiemy ich 
jednak teraz przekonaniowymi, ale przedstawieniowymi względnie 

∗ „Jeśli to nie jest prawdziwe, to jednak (bardzo) dobrze wymyślone” (wł.). Etym. z 
G. Bruno (Gli eroici furori, 1585 r.). [Red.]

supozycyjnymi. Jeśli komuś założą na uszy słuchawki i powiedzą, że 
one należą do aparatu radiowego, a taniec, którego odgłos w tej chwili 
słyszeć zaczyna, odbywa się właśnie w tej samej chwili w Londynie 
lub Madrycie, zjawia się przyjemność w świadomości słuchającego. Ta 
przyjemność może zniknąć z chwilą, gdy mu wykażą, że aparat ten jest 
zwykłym gramofonem, i taniec, który słyszy, odbył się dawno, a odgłos 
jego został utrwalony na zwyczajnej płycie gramofonowej. 

Przyjemność, która ustąpiła, była uczuciem przekonaniowym.
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31. Stefan Baley
UWAGI O PODZIALE UCZUĆ 

NA PRZEDSTAWIENIOWE I PRZEKONANIOWE
[1931]

Streszczenie
Autor wyodrębnia dwa ukształtowane w ówczesnej tradycji filozoficznej 

konkurencyjne podejścia do rozumienia pojęć uczucia przekonaniowego i 
uczucia przedstawionego oraz ich wzajemnego stosunku:

(1) Meinong, Höfler i Witasek wychodzą od przeciwstawienia „samego 
przedstawienia” (w wypadku którego uczucia albo wcale nie ma, albo jest 
ono bardzo słabe) i „dołączonego sądu” (który prowadzi do pojawienia się 
uczucia lub jego wzmocnienia). Na tym stanowisku nie przedstawienia, lecz 
sądy (scil. przekonania) odgrywają decydującą rolę w tworzeniu uczuć: są ich 
„psychologiczną podstawą”.

(2) Lipps, Ehrenfels i Witwicki wychodzą od przeciwstawienia 
sądu stwierdzającego istnienie i sądu zaprzeczającego istnieniu pewnego 
przedmiotu. W takim ujęciu uczucie przekonaniowe to uczucie, któremu 
towarzyszy pozytywny sąd egzystencjalny; negatywny sąd egzystencjalny 
prowadzi do zniknięcia uczucia. Dla jakości uczuć przedstawieniowych 
natomiast taka zmiana jakości sądu egzystencjalnego jest obojętna. Wedle tego 
stanowiska to przedstawienie jest bezpośrednią przyczyną uczucia, a wpływ 
sądów na uczucia jest pośredni: odbywa się mianowicie poprzez wpływ sądów 
na odpowiednie przedstawienia. 

Główny problem, którego rozstrzygnięcie dzieli wyżej wymienione 
grupy filozofów, brzmi następująco: Czy wpływ sądów na uczucia jest 
bezpośredni? Pierwsi odpowiadają „tak”, drudzy – „nie”. Nie zadowalając się 
jednak argumentacją ostatnich Baley proponuje własne argumenty na poparcie 
tego stanowiska. Według niego brak jakiegoś sądu lub obecność sądu z nim 
sprzecznego nie pociąga za sobą z konieczności braku uczucia, gdyż to ostatnie 
może być w takich wypadkach oparte na fikcji, której treść jest analogiczna do 
treści tego sądu. Przykład: artysta, który nie cieszy się uznaniem publiczności, 
tworzy sobie „fikcję” (niby-przekonanie) o uznaniu publiczności, i doznaje 
na podstawie tej fikcji przyjemnego uczucia. Właśnie rola fikcji nie została 
uwzględniona przez autorów uznających decydującą rolę sądów w powstaniu 
uczuć. Uczuć opartych na fikcji (fantazjowaniu) nie można przy tym zaliczyć 
ani do uczuć przedstawieniowych, ani do uczuć przekonaniowych (bo fikcja 

nie jest ani przedstawieniem, ani sądem); ich istnienie świadczy o tym, 
że przyjęta klasyfikacja uczuć na przedstawieniowe i przekonaniowe jest 
niewyczerpująca.   

1. Cel uwag
Alexius Meinong wprowadził, jak wiadomo, do psychologii 

podział uczuć na przedstawieniowe i przekonaniowe. Jeżeli uczucie 
jest uwarunkowane przekonaniem, nosi nazwę przekonaniowego, 
jeżeli zaś do wywołania go wystarczy przedstawienie, jest ono 
przedstawieniowym. Uczucia przekonaniowe dzielą się znowu na 
uczucia wartości i uczucia wiedzy (Wissensgefühle), nazywane także 
uczuciami intelektualnymi, zależnie od tego, czy treść sądu ma 
wpływ na jakość uczucia, czy też związane ono jest z samym aktem 
wydawania sądu.1

Może wydawać się rzeczą dziwną, że tak wielu psychologów 
zdaje się nie przyjmować do wiadomości tego podziału uczuć mimo 
jego zasadniczego charakteru. Ileż to istnieje obszerniejszych nawet 
podręczników psychologii, w których o podziale tym nie znajdziemy 
żadnej wzmianki! Jak tłumaczyć ten fakt? Czy niewiedzą autorów?

Wydaje mi się, że takie tłumaczenie częściowo tylko byłoby 
trafne. Mam wrażenie, że wielu psychologów ma wątpliwości co do 
uprawnienia tego podziału, że jednak wątpliwości te są trudne do ujęcia 
w ramy ścisłej argumentacji i że stąd pochodzi tendencja do omijania 
zasadniczej dyskusji na ten temat. Niewielu autorów, np. Theodor Lipps2  
i Christian von Ehrenfels3, próbowało dać wyraz tym wątpliwościom i 
skrystalizować je w formie zarzutów czy też zastrzeżeń. Zaczęła na tym 
tle wywiązywać się dyskusja, która jednak nie wyjaśniła sprawy.

Sam fakt, że w pewnych wypadkach zachodzi zbieżność między 
sądami i uczuciami, zdaje się nie ulegać wątpliwości. Idzie teraz oto, 
jak ten fakt zechcemy interpretować. Meinong, zdaje się, skłonny jest 
1 Według późniejszych wywodów A. Meinonga uczucia wartości charakteryzują 
się nie tylko tym, że są one przyczynowo uwarunkowane sądem, lecz także tym, że 
przedmiotem ich jest „obiektyw”. My jednak ograniczymy się w tym miejscu jedynie 
do poruszenia rzekomego stosunku przyczynowego, wiążącego uczucie przekonaniowe 
(wartości) z przekonaniem.
2 T. Lipps. Weiteres zur „Einfühlung”, „Archiv für Psychologie”, 4, 1904.
3 Ch. Ehrenfels. System der Werttheorie, Leipzig: O.R.Reisland, 1897.
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widzieć tu zasadniczy, pierwotny objaw struktury psychicznej, coś, 
czego tłumaczyć nie można, a co należy jedynie przyjąć do wiadomości.4  
Lipps i Ehrenfels skłonni są widzieć tu raczej zjawisko wtórne, którego 
mechanizm może i powinien być wyjaśniony. Gdyby tak było, jak oni 
sądzą, to i podział powyższy zdawałby się tracić poniekąd na swej 
doniosłości.

Należę do tych, którzy uznają całą doniosłość rozróżnień, 
wprowadzonych przez Meinonga, widzę tu jednak raczej problemat – nie 
mniej ciekawy, jak zawiły – aniżeli elementarny fakt ludzkiej struktury 
psychicznej. W innym miejscu5 wypowiedziałem przypuszczenie, że 
różnica między uczuciami przekonaniowymi i przedstawieniowymi 
jest produktem rozwoju, że u dziecka nie będzie ona taka, jak u 
człowieka dorosłego i że między dorosłymi ludźmi istnieją pod tym 
względem odchylenia. Nie będę tutaj powtarzał argumentów, którymi 
tam usiłowałem poprzeć swój pogląd. Nie sądzę, jakoby one rozwikłały 
zupełnie sprawę. Zdaje mi się, iż zjawisko uczuć przekonaniowych 
należy do tych, które przy obecnym stanie wiedzy psychologicznej w 
ogóle bardzo trudno wyjaśnić „bez reszty”. Mimo to jednak zdaje mi 
się także, że jest to zjawisko złożone, a nie elementarny fakt, że tkwią 
w nim zagadnienia, do których rozwiązania zbliżać się trzeba, jeżeli go 
dziś jeszcze osiągnąć nie można. Moim obecnym zadaniem jest właśnie 
poparcie tego punktu widzenia za pomocą pewnych rozważań.

2. Zagadnienie bezpośredniości wpływu sądów na uczucia
Zobaczmy naprzód, że już sama analiza definicji albo też 

przykładów, przytoczonych celem ilustracji przez Meinonga i innych 
w ślad za nim idących psychologów, nasuwa pewne trudności i 
zagadnienia. Przykłady te zdają się na pierwszy rzut oka bardzo jasne i 
przekonywujące, bliższe ich rozpatrzenie wykrywa jednak pewne cienie.

Alois Höfler wprowadza i ilustruje pojęcie uczucia przekonaniowego 
(wartości) na przykładzie uznania, które spotyka artystę. Jeżeli artysta 
– powiada Höfler – tylko przedstawia sobie uznanie publiczności, 
4 Pogląd A. Meinonga na tę sprawę poddałem szczegółowej analizie w mej pracy pt. 
Über Urteilsgefühle, Lemberg: Schewtschenko Gesellschaft der Wissenschaften, 1916; 
tamże podana literatura przedmiotu.
5 We wspomnianej rozprawie.

chociażby jak najżywiej, ale nie wierzy, tzn. nie jest przekonany, że 
to uznanie istnieje naprawdę, to takie przedstawienie na nic mu się nie 
zda. Dopiero kiedy zjawi się sąd, a więc przekonanie (chociażby nawet 
fałszywe), że to uznanie rzeczywiście ma miejsce, zjawia się radość. 
Jest zatem w tym wypadku sąd psychologiczną podstawą uczucia, czyli 
uczucie radości jest tu przekonaniowym.

Na pierwszy rzut oka tok myśli zdaje się tu całkiem przejrzysty, a 
przecież zawiera w sobie pewną niejasność. Kryje się ona naprzód w 
wyrażeniu, że samo przedstawienie „na nic się nie zda” („Hinwieder 
wäre mit noch so lebhafter Vorstellung von Beifall dem Künstler nicht 
gedient”).6 Wszak powiedzenie to może mieć albo taki sens, że, kiedy 
brak sądu, a jest tylko przedstawienie, to uczucia radości wcale nie 
ma, albo też, że jest ono słabsze w wypadku samego przedstawienia 
aniżeli wtedy, gdy przyłączy się sąd. Które z tych znaczeń należy tu 
podstawić?

Jeżeli podstawimy pierwsze, to wtedy opis faktycznego stanu 
rzeczy nie będzie zgodny z rzeczywistością, bo przedstawienie żywe 
może samo, nawet i bez przekonania, dać i daje też w wielu wypadkach 
radość lub smutek. (Radość artysty, gdy sobie żywo „przedstawi” 
uznanie publiczności, chociaż w nie nie wierzy). Pozostaje więc 
ewentualność druga, tj. że przekonanie daje silniejsze uczucie aniżeli 
samo przedstawienie.7 Nasuwa się tu jeszcze zastrzeżenie, że nie jest 
rzeczą pewną, czy w niektórych wypadkach nie może bardzo żywe 
przedstawienie dać takiego samego silnego uczucia jak przekonanie, 
ale, pomijając to zastrzeżenie, można tę drugą ewentualność akceptować 
jako prawdziwą.

6 A. Höfler. Psychologie, Wien-Prag: Verlag von F. Tempsky, 1897, s. 401 i tegoż autora: 
A. Höfler. Grundlehren der Psychologie, Wien: F. Tempsky; Leipzig: G. Freytag, 1908, 
s. 113. – Przykład uczuć artysty, wywołanych poklaskiem, analizowany tu przez Höflera, 
jest tylko szerszym rozwinięciem przykładu podanego przez Meinonga, którego 
stanowisko w tej sprawie Höfler zupełnie akceptuje. Zob.: A. Meinong. Psychologisch-
ethische Untersuchungen zur Werttheorie, Graz: Leuschner & Lubensky, 1894, s. 22.
7 „Przedstawienie” znaczy tu to samo co „sąd przedstawiony”. Tak zwana „supozycja” 
(Annahme) w sensie Meinonga nie jest – moim zdaniem – w istocie czymś rożnym 
od sądu przedstawionego. Dlatego też nie roztrząsam bliżej ewentualności, że to 
„przedstawienie” jest może „supozycją”.
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Lecz jakie z tego płyną konsekwencje? Jeżeli już „samo 
przedstawienie” powoduje lub też może powodować pewien stan 
uczuciowy, a stan ten potęguje się z chwilą przyłączenia się przekonania, 
wtedy istotnym źródłem uczucia wydaje się przedstawienie, a rola 
przekonania polegałaby jedynie na jego wzmocnieniu. Uczucie 
przekonaniowe byłoby zatem uczuciem wywołanym przez 
przedstawienie, a wzmocnionym przez przekonanie.

W istocie, kiedy rozpatrywać będziemy różne konkretne 
przypadki uczuć wartości, to okazuje się, że w każdym z nich już 
samo przedstawienie może, w mniejszym lub większym stopniu, 
powodować stan uczuciowy bez odnośnego przekonania. Trudno 
jest wskazać takie przypadki, w których przedstawienie żadnego nie 
potrafiłoby wywołać uczucia, a dopiero przekonanie miałoby moc 
wskrzeszenia uczucia wartości. Przekonanie samo nie stwarza uczucia, 
jeżeli przedstawienie jest zupełnie obojętne. Przekonanie, że wygrałem 
na loterii, daje mi emocję, ale czyni to, choć w stopniu słabszym, już 
samo „przedstawienie sobie” tej ewentualności; przekonanie (oparte 
na notatce dziennikarskiej), że jakaś obca mi osoba w rzeczywistości 
wygrała, nie wywołuje we mnie efektu uczuciowego, tak jak obojętnym 
jest dla mnie samo przedstawienie sobie, że ktoś tam wygrał. W 
przykładach, przytaczanych przez Meinonga, Höflera, Stephana 
Witaska i innych rzecz analogicznie się przedstawia. Oczywiście fakt, 
że przekonanie miałoby moc potęgowania uczuć, jest zjawiskiem 
godnym skonstatowania i bliższego zbadania. Można jednak wątpić, 
czy to wystarcza, by uznać uczucia w ten sposób wzmocnione za 
osobny ich rodzaj i przeciwstawiać je uczuciom przedstawieniowym.

Może wyrażenie „wzmacnianie”, „potęgowanie” uczuć przez 
przekonanie nie jest zupełnie trafne. Może ktoś wolałby mówić tu, idąc 
np. w kierunku rozważań Lippsa, raczej o pewnym wyswobadzaniu 
uczuć, o uwalnianiu ich od oporów. Zasadnicze zastrzeżenie pozostaje 
takie samo i nie jest, jak sądzę, pozbawione zupełnie słuszności. Idzie 
tu ciągle o „zapoczątkowanie” uczucia, o jego istotny punkt wyjścia. 
Jeżeli jest faktem, że uczucie może istnieć już, zanim sąd się zjawi, 
choć słabe i nikłe, i że tam, gdzie takie uczucie bez przekonania nie jest 
możliwe, dołączony sąd niczego zdziałać nie potrafi – czy mamy prawo 
nazywać sąd w tych wypadkach przyczyną uczucia lub chociażby 

tylko współprzyczyną na równi z przedstawieniem? Czy w zestawieniu 
z przedstawieniem nie stoi sąd wobec tego dopiero na drugim planie? 
Rola jego zdaje się raczej pomocniczą aniżeli twórczą. 

Na czym polega ta pomoc, czy jest ona „wzmacnianiem” czy 
„oswabadzaniem” – to rzecz inna. Proces, na który tu natrafiamy, jest 
zawiły i trudny do wyklarowania. Zgodzić się można, że ani Lippsowi 
ani Ehrenfelsowi ani też nikomu innemu dotychczas nie powiodło się 
wyklarować go w sposób całkowity. Lecz potrzeba takiego wyjaśnienia 
zdaje się istnieć i nie ma jeszcze danych, świadczących niezbicie 
o tym, że jest ono niemożliwe czy też zbyteczne. A póki sprawa ta 
nie zostanie ostatecznie wyklarowana, dopóty też i kwestia uznania 
uczuć przekonaniowych jako uczuć sui generis pozostanie poniekąd 
zawieszona w powietrzu.

Meinong i Höfler nie przeoczają faktu, że w uczuciach 
przekonaniowych przedstawienie gra jakąś rolę; jego udział w 
psychologicznej podstawie uczucia jest już chociażby z tego względu 
nieodzowny, że bez przedstawienia i sam sąd nie mógłby istnieć. Ale 
Meinong nie wyjaśnia bliżej stosunku, w jakim te dwa elementy: 
przedstawienie i sąd, pozostają do siebie wzajemnie w genezie uczucia. 
Możliwość, że sąd działa tu na uczucie drogą pośrednią przez wpływ 
na przedstawienie, nie zostaje wykluczona, chociaż Meinong zdaje 
się raczej skłaniać, jak już wspomnieliśmy, do wiary w bezpośrednie 
działanie sądu (przy współudziale przedstawień).8 Więc chociaż 
nikt z rozpatrujących bezstronnie fakty nie może zaprzeczyć, że w 
genezie uczuć wartości sąd zdaje się mieć jakieś uczestnictwo, to 
wielu zauważy zgodnie z tym, co powiedzieliśmy powyżej: jeżeli, jak 
analiza faktów wykazuje, w wypadkach tych już samo przedstawienie 
wywołać potrafi uczucie, chociaż z reguły w słabym stopniu, to, być 
może, rola przekonania polega tu nie na wywoływaniu uczucia, lecz 
na jego „wzmocnieniu”, przy czym wyjaśnienie mechanizmu tego 
„wzmocnienia” wysuwa się jako postulat. Być może, że sąd działa 
tu tylko pośrednio przez swój wpływ na przedstawienia. Wpływ ten 
nie musiałby sprowadzać się do „ożywiania” przedstawień, mogą tu 

8 Na takim stanowisku staje wyraźniej A. Höfler, gdy mówi (loc. cit., s. 113), że przy 
uczuciach wartości sąd jest „bezpośrednim psychicznym antecedensem” uczucia.
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wchodzić w grę wpływy inne jeszcze, które dopiero należałoby zbadać. 
Kiedy więc Höfler twierdzi, że sąd jest bezpośrednim psychicznym 
antecedensem uczucia, to ta bezpośredniość nie wydaje się oczywistą i 
może być kwestionowana.

To jest ten pierwszy punkt, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę. 
Wątpliwość tu podniesiona nie jest tego rodzaju, by pojęcie uczuć 
przekonaniowych (wartości) robiła iluzorycznym. Ale wskazuje ona na 
problem tkwiący w tym pojęciu, którego wyklarowanie jest niezbędne, 
jeżeli konstrukcja pojęcia ma mieć pewne podstawy.

3. O antytezie sądu i „samego przedstawienia”
Bliższe rozpatrzenie przykładów, przytaczanych dla unaocznienia 

różnicy obu rodzajów uczuć, ujawnia dalszą jeszcze trudność. Meinong, 
Witasek i inni operują tam znanym nam już przeciwstawieniem między 
sądem (przekonaniem) a samym przedstawieniem (blosse Vorstellung).9  
Uczucia nie ma albo też jest słabe – powiada się – jak długo dane jest 
samo przedstawienie, a zjawia się dopiero wtedy, kiedy przedstawienie 
złączy się z odpowiednim sądem.

Tak w przykładzie Meinonga w duszy chłopca nie ma radości, 
jeżeli on „tylko przedstawia” sobie siebie jako posiadacza zabawki, a 
zjawia się ta radość, gdy przyłączą się odnośne przekonania. Podobnie 
w przykładzie Höflera nie ma radości w duszy artysty, gdy sobie 
jedynie przedstawia uznanie publiczności, a zjawia się radość, skoro 
z przedstawieniem złączy się sąd. Porównanie stanów duszy przed 
wystąpieniem sądu i po jego wystąpieniu ma właśnie wykazywać 
doniosłość sądu dla uczucia. Tkwi jednak w tym pewna niejasność, 
a może nawet dwuznaczność. Powiedzenia: „Ja w to nie wierzę”, „Ja 
nie jestem o tym przekonany” są praktycznie dwuznaczne. Znaczą 
one albo: pewnego sądu nie mogę wydać, gdyż wydaję sąd z nim 
sprzeczny, albo: pewnego sądu nie mogę wydać, chociaż nie wydaję 
sądu z nim sprzecznego. Gdy nie mogę wydać sądu: „Mam zdrowie”, 
to ta niemożność bywa zwykle oparta na istnieniu we mnie przekonania 
z nim sprzecznego, umotywowanego np. orzeczeniem lekarskim, że nie 
mam zdrowia (jestem chory). Ale niemożność wydania danego sądu 

9 Zobacz np. A. Meinong, Abhandlungen zur Psychologie, Leipzig, 1914, s. 582.

nie zawsze musi być oparta na istnieniu we mnie sprzecznego z nim 
przekonania. Ci, którzy nie mogą wydać sądu, że Bóg istnieje, czynią 
to albo na podstawie przekonania, że Boga nie ma, albo też dlatego, że 
sprawę istnienia Boga uważają w ogóle za nierozwiązalną: nie sądzą, 
że Bóg jest, ale nie sądzą też, że Boga nie ma.

Jak teraz przedstawia się rzecz w przykładach Meinonga, Höflera 
i innych? Czy to stadium pierwsze, charakteryzujące się brakiem 
sądu, zawiera oprócz przedstawienia także przekonanie sprzeczne 
z tym właśnie brakującym sądem, czy też jest ono naprawdę tylko 
przedstawieniem, bez sądu w ogóle? Jednoznaczność interpretacji tego 
pierwszego stadium nie jest przez autorów dostatecznie zabezpieczona. 
Czy artysta, niewierzący jeszcze w uznanie, wierzy, że tego uznania 
jeszcze nie ma, czy też w ogóle na tym punkcie nie ma wiary ani w 
jednym, ani w drugim kierunku? Powiedzenie „blosse Vorstellung” 
tłumaczą sobie, jak sądzę, różni czytelnicy różnie, w sensie jednej 
lub drugiej ze wspomnianych możliwości. Zdaje się, że dla wielu 
czytelników „samo przedstawienie” znaczy właściwie: „pomyślenie 
sobie ewentualności sprzecznej z tym, w co wierzę”. Jeżeli teraz 
idzie o konsekwencje wmyślenia się w pewną sytuację, to oczywiście 
konsekwencje te mogą być różne, jeżeli to wmyślenie się może w istocie 
dotyczyć jednej z dwóch sytuacji odmiennych. Sytuacja, w której mamy 
pomyślenie sobie pewnej ewentualności bez wiary, zarówno w sensie, 
tak jak nie, inne ma szanse jako podstawa uczucia aniżeli sytuacja, w 
której temu pomyśleniu towarzyszy wyraźne przekonanie o nierealności 
owej ewentualności. Kiedy, postawiwszy na loterię, przejrzałem już 
listę wygranych, wśród których nie ma mego numeru, i spróbuję wtedy 
pomyśleć, że wygrałem, to inne są szanse uczucia aniżeli wtedy, gdy, 
nie zajrzawszy jeszcze do listy, oddam się tej samej myśli.

Zdaje mi się, że przeciętny czytelnik, wczytując się w podane 
u autorów przykłady, pojmuje owo stadium pierwsze „samego 
przedstawienia” raczej w sensie zawierania się w nim także jednego z 
obu sądów sprzecznych, ale tylko implicite, nie uświadamiając sobie 
tego wyraźnie, że i ów sąd stadium to charakteryzuje. Rozumuje 
wskutek tego łatwo, tak jak gdyby ten sąd sprzeczny nie istniał, a 
istniało naprawdę tylko samo przedstawienie. Dlatego też wniosek, 
że właśnie ów zjawiający się sąd o istnieniu tłumaczy zjawienie się 
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czy spotęgowanie uczucia, wydaje się mu przekonywujący. Bo gdyby 
czytelnik uświadomił sobie wyraźnie zawieranie się w pierwszym 
stadium także pewnego sądu, ale o jakości przeciwnej jakości sądu, 
który zjawi się w stadium drugim, to nasunęłaby mu się łatwo 
następująca krytyczna refleksja: zjawisko uczucia wartości polega 
w danych wypadkach nie na tym, że sytuacja, w której jest pewne 
przedstawienie, inaczej oddziaływa na sferę uczuciową aniżeli sytuacja, 
w której oprócz przedstawienia jest także pewien sąd, ale na tym, że 
dwa sądy sprzeczne inaczej działają na uczucie. Przeciwstawienie 
dotyczy sytuacji, w której jest pewien sąd, i sytuacji innej, w której 
jest sąd z tamtym sprzeczny. To, że przedstawienie posiadania zdrowia 
nie wywołuje efektu, a wywołuje go „przekonanie, że je posiadam, nie 
wyda się niejednemu czymś dziwnym i wymagającym aż wprowadzenia 
nowego pojęcia „uczucia przekonaniowego”, skoro: „przedstawiać 
sobie zdrowie” znaczy tyle, co: wiedzieć od lekarza, że się jest chorym, 
a mimo to pomyśleć sobie, że tak nie jest. Jak może „przedstawienie” 
zdrowia mnie cieszyć, skoro wiem, że jestem chory? To, że nie mogę 
cieszyć się takim przedstawionym zdrowiem, ma swój powód nie w 
tym, że to zdrowie jest przedstawione, ale w tym, że towarzyszy mu 
przekonanie o chorobie.

Powyższy tok myślenia zbliża się poniekąd do stanowiska Lippsa.10 

Sąd przeczący (np. w przykładzie artysty) paraliżuje niejako, hamuje to 
i „zaprzecza” temu, co tkwi w treści „przedstawienia”; kiedy natomiast 
sąd brzmi pozytywnie, to przedstawienie nie ulega zaprzeczeniu i 
tendencje emocjonalne w nim zawarte mogą się aktualizować.

Ze względu na powyższy punkt można wśród samych autorów, 
operujących pojęciem uczuć przekonaniowych, skonstatować pewne 
różnice. Podczas gdy jedni, jak Meinong i Höfler, wprowadzają pojęcie 
uczucia wartości raczej za pomocą podanego wyżej przeciwstawienia 
stadium „samego przedstawienia” i stadium dołączonego sądu, inni 
kładą nacisk bardziej na antytezę sądu stwierdzającego istnienie i 
sądu zaprzeczającego istnieniu pewnego przedmiotu (względnie 
zachodzeniu odnośnego obiektywu). Tak prof. Władysław Witwicki 
określa jako przekonaniowe te uczucia, które znikają, gdy sąd 

10 T. Lipps rozwija je w cytowanych poprzednich rozprawach.

egzystencjalny twierdzący ustąpi miejsca przeczącemu lub na odwrót.11  
Uczucia przedstawieniowe zaś są takie, w których podobna zmiana nie 
ma wpływu na uczucie. Ten sposób postawienia sprawy jest oczywiście 
o wiele jaśniejszy.

Ale w ten sposób wyłaniają się właściwie trzy zagadnienia, które 
zazębiają się o siebie, lecz nie zlewają się ze sobą. Pierwsze z nich 
opiewa: jak się to dzieje, że w pewnych wypadkach uczucie ustępuje 
albo zmienia swój znak, gdy sąd o istnieniu twierdzący zmienia się 
na przeczący (albo odwrotnie)? Drugie: jak to się dzieje, że mimo, iż 
mamy jakieś przekonanie, możemy sobie „pomyśleć”, „przedstawić” 
ewentualność z nim sprzeczną, że jednak takie pomyślenie (sprzeczne 
z przekonaniem) ma inne szanse wywołania uczucia aniżeli sąd, który 
temu „pomyśleniu” odpowiadałby swą treścią; czemu i o ile szanse te 
są zwykle gorsze aniżeli szanse odpowiedniego sądu? Trzecie: w jakich 
granicach i dlaczego samo pomyślenie sobie pewnej ewentualności, 
gdy nic w naszych oczach nie przemawia za jej rzeczywistością ani 
też przeciw niej, daje słabszy efekt uczuciowy od przekonania o tej 
samej treści? Zdaje mi się, że w pojęciu uczuć przekonaniowych te 
trzy zagadnienia wikłają się ze sobą. Sądzę, że wyraźne oddzielenie 
ich i gruntowne rozpatrzenie każdego z nich z osobna przyczyniłoby 
się bardzo do wyklarowania samego pojęcia i do ostatecznego 
rozstrzygnięcia kwestii, czy i w jakim sensie przeciwstawienie uczuciom 
przedstawieniowym uczuć przekonaniowych jest usprawiedliwione.

4. Zagadnienie zmienności wpływu sądów na przebiegi 
psychiczne

Wspomniałem na wstępie, że odgraniczenie uczuć przekonaniowych 
od przedstawieniowych wydaje mi się raczej wysunięciem pewnych 
11 W. Witwicki. Psychologia dla użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych, 
T. 1, Lwów-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego Ossolińskich, 
1925, tom 1, s. 196 i n. – Niemniej jednak to drugie określenie zdaje się ostatecznie 
sprowadzać się do pierwszego. Jeżeli mianowicie sąd: „A istnieje” wywołuje pewne 
uczucie, a sąd: „A nie istnieje” uczucie to usuwa, to z reguły także samo tylko 
„przedstawienie” sobie, że A istnieje, może wywołać podobne uczucie (chociaż słabsze), 
a „przedstawienie” sobie, że A nie istnieje, uczucie to usuwa. Ostatecznie zatem różnica 
sprowadza się do tego, że w wypadku istnienia sądu uczucie jest silniejsze, aniżeli gdy 
istnieje „samo tylko przedstawienie”.
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zagadnień aniżeli skonstatowaniem jakiejś pierwotnej właściwości 
struktury ludzkiej. Starałem się już wskazać niektóre z tych zagadnień. 
Chciałbym teraz wskazać inne jeszcze, z tamtymi związane.

Widzieliśmy już, że alternatywa: jest przekonanie – jest uczucie, 
nie ma przekonania – nie ma uczucia, w rzeczywistości rzadko zdaje się 
mieć ścisłe zastosowanie. Gdy artysta wierzy, że spotkało go uznanie, 
to, rzecz jasna, cieszy się. Ale gdy nie wierzy? Widzieliśmy już przede 
wszystkim, że to „nie wierzy” może oznaczać różne rzeczy: albo wiarę 
w lekceważenie, albo wiarę, że lekceważenia nie ma wprawdzie, ale 
zachodzi obojętność, albo też całkowity brak danych, przemawiających 
za jednym lub drugim, albo też chwiejną niepewność. Tym różnym 
ewentualnościom, którym jednak wspólny jest brak przekonania o 
istnieniu uznania, odpowiadają różne emocjonalne przeżycia. Schemat 
„albo–albo” trudno tu zastosować. Sprawa komplikuje się przez to, że 
w żadnej z tych wymienionych ewentualności, których wspólną cechą 
jest brak wiary w uznanie, nawet w najgorszej, tj. w wypadku wiary 
w lekceważenie, artysta nie zachowa się z reguły całkiem biernie, 
poddając się wyrokowi sądu. Chwilami wprawdzie rozpaczać będzie 
z powodu smutnej rzeczywistości, chwilami jednak, może właśnie 
przez kontrast do tego, co jest rzeczywiste, tworzyć będzie fikcję, że 
go spotkało uznanie. Fikcja ta zacznie być emocjonalnie czynną wbrew 
niejako sprzeciwowi sądu. W duszy wytworzy się rodzaj oscylacji. Raz 
dominować będzie uczucie zgodne z sądem; to znowu fikcja przyjdzie 
do głosu, a wraz z nią przeciwne uczucie, które wahać się będzie ciągle 
w swej sile.

Jakie jest właściwe źródło tego uczucia dodatniego, występującego 
wraz z fikcją uznania? Ponieważ uczucie z powoda uznania jest według 
definicji uczuciem przekonaniowym, a tu tego przekonania nie ma, więc 
właściwie nawet uczucia zadowolenia, mającego za przedmiot uznanie, 
w ogóle tu być nie powinno. W każdym razie, nie przekonanie jest 
jego przyczyną. Jeżeli sąd jako przyczyna odpada, to pozostaje tylko 
przedstawienie, fikcja. Ale, jak wspomnieliśmy, przy niezmienionym 
ujemnym przekonaniu ta sama fikcja raz żadnego nie wywołuje 
uczucia, innym razem słabsze lub silniejsze. Celem wytłumaczenia tego 
zjawiska można powołać się na żywość wyobrażeń w fikcji zawartych 
i na zmienność tej żywości. Wyobraźnia byłaby tym czynnikiem, 

który zwalcza opór sądu w ten sposób, że podnosi żywość elementów 
wyobrażeniowych fikcji, a żywość wyobrażeń wzmacnia, jak wiadomo, 
siłę uczucia. A ponieważ żywość wyobrażeń ulega wahaniom, to i 
uczucie na nich oparte, zmienia swą intensywność. Byłaby to jedna 
hipoteza, tłumacząca fakt, że mimo ujemnego sądu uczucie zjawia się i 
że może wahać się w swej sile.

Możliwe byłoby inne tłumaczenie, że mianowicie uczucie, o którym 
mowa, nie jest uczuciem prawdziwym lecz zjawiskiem sui generis, 
które można by nazwać uczuciem „fikcyjnym” czy też „fantazyjnym”.12  
Nie mogę w tym miejscu wdawać się w szczegółową analizę 
pojęcia „fantazyjnych uczuć”. Zaznaczę krótko, że w doświadczeniu 
wewnętrznym nie mogę dostrzec istotnej różnicy między zwykłymi 
uczuciami a uczuciami, występującymi w takich, jak ten, przypadkach 
(poza różnicą stopnia) i że nie widzę metodologicznej konieczności 
przyjmowania w tychże wypadkach istnienia takich specjalnych niby-
uczuć. Toteż tłumaczenie faktu powyższego za ich pomocą dla mnie 
odpada.

[…]

5. O wpływie sądu na „wżywanie się” w dane fikcje, zwłaszcza 
literackie

[…] Uprzytomnienie sobie takich form układu sił psychicznych, 
w których pewne dyspozycje przekonaniowe są w stanie jak gdyby 
większego lub mniejszego „znieczulenia”, jest dla nas o tyle ważne, 
że one towarzyszą często rozsnuwaniu się fikcji i umożliwiają zupełne 
„wżycie się” w nią. Wydaje mi się, że np. przy czytaniu powieści 
stwarza się analogiczny układ sił psychicznych. Gdy zaczynamy czytać 
powieść, wiemy, że fabuła jej nie powtarza rzeczywistości. Ale w miarę 
„wczytywania się” i „zaczytania się” świadomość faktu: to nie jest 
rzeczywiste, nie tylko znika ze świadomości jako zjawisko aktualne, ale 
12 Pojęcie „uczucia fantazyjnego” (Phantasiegefühl) zostało wprowadzone do 
psychologii przez A. Meinonga, który widzi w nim zjawisko psychiczne sui generis; 
psychologiczną podstawą uczucia fantazyjnego byłaby „supozycja” (Annahme). 
Witasek nazywa uczucia, związane z „supozycjami”, uczuciami „supozycyjnymi” 
(Annahmegefühle), nie widzi w nich jednak osobnego rodzaju zjawisk psychicznych. 
(Porównaj: S. Witasek. Grundlinien der Psychologie, Leipzig: Dürr, 1908, s. 329 i nn.).
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i odnośna dyspozycja staje się przejściowo mniej czułą. Zapominamy 
się do tego stopnia, że w pewnym momencie zaczynamy obawiać się na 
serio o los bohatera. Nieraz dopiero tendencja obrony przed nadmiarem 
wzruszenia powoduje „oprzytomnienie”. Uspokajamy się wtedy 
refleksją: przecież to tylko powieść, a nie rzeczywistość […]

Z punktu widzenia podziału uczuć na przedstawieniowe i 
przekonaniowe uczucia z fikcjami związane przedstawiają się poniekąd 
zagadkowo. Nie są one przekonaniowe, bo tworzą się do pewnego 
stopnia wbrew przekonaniom. Ale nie mają one też pełnej natury uczuć 
przedstawieniowych, gdyż te nie troszczą się o sąd, a one ulegają mniej 
lub więcej jego wpływom.

Kto zatem utrzymuje, że każde uczucie jest albo przedstawieniowe, 
albo przekonaniowe, ma obowiązek powyższe zjawiska należycie 
wyświetlić. Meinong, który z początku stawiał taką alternatywę, sam 
z czasem zmienił swoje stanowisko, wprowadzając coś pośredniego 
między sądem a przedstawieniem, mianowicie ową wspomnianą już przez 
nas „supozycję”. Osobny ten rodzaj zjawisk intelektualnych staje się też 
podstawą osobnego rodzaju uczuć, tzw. uczuć fantazyjnych. Uczucie nie 
musi być zatem albo przedstawieniowe, albo przekonaniowe; może być 
„fantazyjne”, na supozycji oparte. Lecz zarówno owe „supozycje”, jak 
też „uczucia fantazyjne” są pojęciami psychologicznymi, uwikłanymi 
w różne teoretyczne trudności; nie istnieją też, jak sądzę, dotychczas 
nieodparte racje, które zmuszałyby nas do przyjmowania takich nowych 
odrębnych rodzajów zjawisk. Nie jest jeszcze rzeczą pewną, że zjawiska 
„fikcji” nie potrafimy wytłumaczyć za pomocą praw i elementów 
psychicznych już znanych, bez uciekania się do pojęć specjalnie ad hoc 
skonstruowanych. Niemniej jednak poważne trudności, na które natrafił 
Meinong przy usiłowaniu interpretacji fenomenów fikcji, wskazują, że 
jest to dziedzina psychologiczna mało zbadana, bez której opracowania 
jednak interesującemu tu nas podziałowi uczuć brak niezachwianych 
teoretycznych i faktycznych podstaw.

6. Na czym polega istota uczuć przekonaniowych
Wróćmy teraz do omawianego przypadku lektury powieści. 

Wspomnieliśmy już o tym, że niektórzy czytelnicy, chcąc bronić się 
przed nadmiarem uczuć, uświadamiają sobie fakt, że to, co czytają, 

jest tylko fikcją. Środek ten pomaga, ale z reguły tylko częściowo. Po 
takim „uprzytomnieniu” współczucie z bohaterami romansu słabnie, 
lecz zwykle nie znika zupełnie. Z punktu widzenia podziału uczuć 
na przedstawieniowe i przekonaniowe przypadek ten w myśl tego, co 
już powiedzieliśmy, wydaje się klasyfikacyjnie trudnym. Gdy chcemy 
zaliczyć uczucia tu występujące do przedstawieniowych, nasuwa się 
skrupuł, że nie są one wyjęte spod wpływów sądu; uświadomiony sąd 
o nierzeczywistości fabuły powieściowej i jej bohaterów zmniejsza 
intensywność wzruszeń. Trudno je jednak zaliczyć do przekonaniowych; 
przekonanie bowiem ma na nie wpływ tylko ograniczony.

Spróbujmy zastanowić się nad tym, dlaczego tak się dzieje, 
dlaczego przekonanie o nierzeczywistości pewnych osób lub pewnego 
zdarzenia niekiedy nie niszczy kompletnie odpowiedniego uczucia. 
Gdy wiadomość o katastrofie kolejowej zmartwiła mnie, to, skoro 
tylko upewnię się, że wiadomość ta była niezgodna z rzeczywistością, 
zmartwienie znika bezpowrotnie. Skoro natomiast uprzytomnię sobie, 
że Anna Karenina z powieści Lwa Tołstoja istotnie nie rzuciła się pod 
pociąg, bo przecież jej nie było, to przykre uczucie, które mam teraz, 
przypominając sobie treść tej powieści, nie znika bez reszty. Myśl o jej 
smutnym losie nie przestaje, mimo owego sądu, być przecież niemiła; 
posiada w sobie jakąś energię i nie chce rozwiać się całkowicie pod 
wpływem refleksji. Fabuła powieści zajmuje względem naszej 
świadomości postawę jak gdyby drugiej rzeczywistości, w odniesieniu 
do której sprzeczna z nią „prawdziwa” rzeczywistość jest w pewnych 
granicach bezsilna.

To, że świat fabuły konstytuuje się w drugą jak gdyby rzeczywistość, 
objawia się w innym jeszcze szczególe. A mianowicie na jego terenie 
zaczynają zjawiać się oprócz uczuć, mających charakter jakoby uczuć 
wartości, także inne uczucia przekonaniowe, a mianowicie uczucia 
„wiedzy”. W trakcie czytania powieści stajemy się ciekawi, co się 
stało albo też stanie się z bohaterami. Ponieważ bohaterowie ci w 
rzeczywistości nie istnieją, więc naprawdę z nimi nic stać się nie może. 
Można by wprawdzie powiedzieć, że nas interesuje właściwie nie to, 
co się stało z bohaterami, lecz to, co autor z nimi zrobił. Ale takie 
tłumaczenie nie zgadza się z tym, co mówi doświadczenie wewnętrzne. 
Ciekawość nasza zwraca się naprawdę nie na autora i jego pomysły, 
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ale na to, o czym powieść mówi. Ciekawość o autora może oczywiście 
także istnieć, lecz nie jest ona zjawiskiem zwyczajnym. Zachowujemy 
się zatem i pod tym względem w odniesieniu do osób i zdarzeń z 
powieści podobnie, jak w odniesieniu do osób i zjawisk rzeczywistych, 
o których chcemy zawsze wiedzieć, co się stało i „jak się skończyło”.

Sądzę, że powyższemu wyrażeniu o jak gdyby tworzącej się drugiej 
rzeczywistości na tle powieściowej fabuły można nadać realniejszy 
sens. Po stronie obiektywnej między bytem rzeczywistym a bytem 
fikcji powieściowej nie ma przejścia; metafizycznie są one toto genere 
różne. Ale po stronie subiektywnej mogą one, jak w omówionym 
przypadku, swoim stosunkiem do całości psychiki upodabniać się 
i stawać się sobie pokrewnymi. Ich psychiczna doniosłość zrównuje 
się i tym się tłumaczy, że całość psychiki reaguje na zmiany w nich 
obu w sposób analogiczny, na tym samym niejako poziomie wydatku 
energii psychicznej, i nie podporządkowuje praw jednego bytu prawom 
drugiego.

Jaki jest bowiem subiektywny sens faktu, że jakiś przedmiot 
jest rzeczywisty a nie urojony i że posiada naprawdę te a nie inne 
własności? Znaczy to, że przedmiot ten był, będzie lub może być okazją 
do pewnych określonych przeżyć. Przedmiot urojony, nierzeczywisty z 
reguły tych szans nie ma. „A jest moim ojcem i to w rzeczywistości” 
– znaczy to po stronie wewnętrznej: jego obraz psychiczny związany 
jest w mej świadomości ze wspomnieniem różnych przeżyć, a 
towarzyszy mu ewentualnie poczucie możności kontynuowania ich w 
przyszłości. „B jest moim ojcem – to nie prawda, lecz fikcja” – znaczy 
tyle co: wspomnienia moich dawniejszych przeżyć nie wysuwają 
jego obrazu, obraz ten, zjawiwszy się w mojej świadomości, jest 
tam poniekąd izolowany, nie towarzyszy mu poczucie możliwości 
czy też podobieństwa pewnych swoistych przeżyć w przeszłości. Tę 
nierzeczywistość posiadają przedmioty zwykłych fikcji, powstałych, 
by tak rzec, przelotnie, tak jak je przynosi przypadkiem własna myśl 
lub jakieś powiedzenie osób drugich. Inaczej, gdy znajdą się warunki, 
które tej fikcji pozwolą rozwijać się dłużej i dawać nam dużo przeżyć: 
wtedy zrasta się ona z naszym ja, zostawiając w nim zorganizowaną 
masę wspomnień i dając ewentualnie poczucie możności przedłużania 
się w przyszłość ich łańcucha. Tak dzieje się przy wczytywaniu się w 

powieść. Obrazy osób, o których tam mowa, związują się z naszym 
ja wspomnieniem wielu przeżyć, których doznaliśmy, obcując z nimi 
podczas czytania, i są, w trakcie tegoż, zapowiedzią dalszych przeżyć. 
Dają nam zatem te osoby perspektywę analogiczną do rzeczywistych 
przedmiotów. Z tego punktu widzenia staje się zrozumiałym, że 
reakcja psychiczna na przedmioty takiej fikcji staje się pokrewną 
reakcji na rzeczywistość. W sensie psychicznym przedmioty te stają się 
rzeczywistymi.

Gdy jednak w ten sposób wytłumaczymy sobie przywileje 
uczuciowe, którymi cieszą się pewne fikcje, to powstaje pytanie, 
czy tłumaczenie to nie nasuwa pewnego wyjaśnienia zjawiska uczuć 
przekonaniowych (wartości) w ogóle. Wypowiedziałem już w innym 
miejscu twierdzenia, że, gdy ktoś się zapyta, dlaczego cieszymy 
się rzeczywistymi pieniędzmi (a więc wyrażającymi się w pewnym 
pozytywnym sądzie egzystencjalnym), a nie cieszymy się pieniędzmi 
„tylko przedstawionymi”, „fikcyjnymi”, to odpowiedź na to brzmieć 
powinna: bo za rzeczywiste pieniądze można kupić wiele rzeczy, 
a za pomyślane – nic. Sąd o rzeczywistości pewnej rzeczy jest dla 
nas sygnałem, który zapowiada nam w sposób mniej lub więcej 
wyraźny jakieś przeżycia jako prawdopodobne lub możliwe; „samo 
przedstawienie” taką zapowiedzią nie jest i tu ma źródło fakt, że 
reagujemy uczuciowo odmiennie na obydwie ewentualności, Cieszymy 
się, gdy zapowiadają się przeżycia przyjemne, smucimy się, gdy 
zapowiadają się niemiłe; zachowujemy się obojętniej, gdy wystąpi 
tylko fikcja, gdyż ta naprawdę nie zapowiada niczego. 

Taka jest, zdaje mi się, geneza i wytłumaczenie zjawiska uczuć 
przekonaniowych. Wytłumaczenie to łatwo może być zakwestionowane. 
Można, odwołując się do świadectwa doświadczenia wewnętrznego, 
powoływać się na fakt, iż w wypadkach uczuć przekonaniowych brak 
w świadomości tych wszelkich antycypacji. Kto dostał wiadomość o 
wygranej na loterii, ten cieszy się natychmiast, nie wyobrażając sobie 
naprzód wszystkich dobrych rzeczy, które będzie można za wygrane 
pieniądze kupić.

Jest to na pierwszy rzut oka zarzut bardzo poważny. My takich 
wyraźnych psychicznych antycypacji w sobie nie dostrzegamy. Lecz nie 
załatwia to negatywnie sprawy, gdy staniemy w punkcie rozwojowym. 
Widok mleka sam już cieszy dziecko, bez myśli antycypacyjnych 

3. Sądy a uczucia
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o jego spożywaniu i smakowaniu. Ale jest to przesunięcie uczucia, 
uwarunkowane dawniejszymi doświadczeniami dziecka. Uczucie ze 
smaku przesunęło się na widok, który ten smak zapowiada. Podobny 
mechanizm działać może w wypadkach przekonaniowych uczuć. 
Doświadczenie uczy człowieka od bardzo wczesnych chwil, że rzeczy 
rzeczywiste dają efekty, których nie dają rzeczy tylko przedstawione. 
Stąd to przesunięcie uczucia z efektów na przyczyny, dokonywujące się 
tylko tam, gdzie sytuacja wskazuje rzeczywistość tych przyczyn.

Nie musimy też nawet przy tym przyjąć, że właśnie sąd jest tym 
istotnym wskaźnikiem psychicznym, który decyduje o przesunięciu się 
lub nieprzesunięciu się uczucia. Bo przecież wydanie lub niewydanie 
sądu opiera się na pewnych znaczkach (kryteriach), które same nie są 
już przekonaniami. I można przyjąć, że one to właśnie są sygnałem dla 
uczucia, tak, jak są nim dla sądu. Ten sam znaczek, który powoduje 
sąd, powoduje także razem z nim uczucie. Sąd nie byłby zatem, jak to 
twierdzi Meinong, koniecznym warunkiem uczucia, ale byłby może 
tylko zjawiskiem równoległym, spowodowanym tymi samymi co 
ono przyczynami. (Gdybyśmy przyjęli taką hipotezę, trzeba by też 
odpowiednio interpretować także to, co mówiliśmy poprzednio o 
wpływie sądu na uczucia; zamiast mówić o sądzie, należałoby tam 
właściwie mówić o tych „znaczkach”, na których wydanie sądu się 
opiera.)

Te nasze uwagi szkicują jedynie drogę, po której można by 
szukać rozwiązania zagadki uczuć przekonaniowych. Rozwiązanie 
samo niewątpliwie trudne i dalekie. Lecz nie wydaje się niemożliwe. I 
byłoby, jak sądzę, dla psychologii rzeczą bardziej płodną szukanie tego 
rozwiązania aniżeli przyjęcie pewnego faktu jako ostatecznego z tej 
racji, że jego wyjaśnienie napotyka na trudność.13

13 Zaznaczony tu sposób interpretacji zjawiska uczuć przekonaniowych (wartości), 
rozwinięty nieco szerzej we wspomnianej mojej rozprawie pt. Über Urteilsgefühle, 
określa A. Meinong w polemice ze mną jako „kojarzeniowe tłumaczenie uczuć 
przekonaniowych” („assoziationspsychologische Deutung der Urteilsgefühle”) w A. 
Meinong. Grundlegung der allgemeinen Werttheorie, Graz: Leuschner & Lubensky, 
1923 s. 169 i n. Meinong zajmuje na ogół negatywne stanowisko wobec tej teorii. 
Mam jednak wrażenie, że robi przecież na jej rzecz pewną koncesję godząc się, że 
mechanizm, który tu wchodzi w grę, posiada podbudowę kojarzeniową. W bliższą 
analizę polemicznych argumentów Meinonga w tym miejscu wchodzić nie mogę.

4. Sądy a akty woli
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32. Kazimierz Twardowski
PSYCHOLOGIA POŻĄDAŃ I WOLI

[1903-1904]

Streszczenie
Twardowski wskazuje na bezpośredni związek, który występuje między 

sądami a pewnych rodzajów aktów woli – pożądaniami (chceniami). Gdy 
mamy jakiś sąd (twierdzący lub przeczący) o istnieniu przedmiotu, to może 
on powołać do życia odpowiednie chcenie pozytywne lub negatywne (na 
przykład jeśli to jest sąd twierdzący, to możemy chcieć, by stwierdzone 
istnienie przedmiotu trwało dalej, lub, żeby przestało istnieć). Istnienie (lub 
nieistnienie) przedmiotu sądu jest wtedy celem pożądania. 

Skoro uznam lub i zaprzeczam rzeczywistości przedstawionego 
przedmiotu, dwojaka rzecz jest możliwa. Albo jestem z tego stwierdzenia 
stanu rzeczy zadowolony, albo nie. W pierwszym wypadku nic się dalej 
nie dzieje, co najwyżej to, że i w przyszłości pragnę, aby tak było. Tu 
więc już pragnienie. A jeżeli nie jestem zadowolony ze stwierdzonego 
stanu rzeczy, tym więcej oczywiście pragnę, mianowicie aby zmienić 
ten stwierdzony stan rzeczy. Te wypadki można sprowadzić do jednego 
mianownika, do jednej wspólnej formułki. Stwierdzam na przykład, 
że nie istnieje u mnie dobra pamięć. Dobra pamięć przedmiotem 
mego sądu. Staje się zarazem przedmiotem pożądania, bo jej nie ma. 
A czego pożądam? Aby była. Więc chodzi tu znowu o rzeczywistość 
przedmiotu. I możemy, posługując się zaraz wyrazem przedtem 
używanym, powiedzieć, że ta rzeczywistość dobrej pamięci jest treść 
mego pożądania. A może jeszcze lepiej stworzenie tej rzeczywistości. 
Chociaż to można by nazwać celem pożądania. […] Więc tu pragniemy, 
aby coś, co nie jest rzeczywiste, sc. moja dobra pamięć, była, stała się 
rzeczywistą.

Całkiem podobnie, gdy pragniemy, aby coś, co jest, było i nadal. 
Na przykład przyjemny chłód. Ten przyjemny chłód stwierdzamy, więc 
uznajemy jego rzeczywistość. Ale ta rzeczywistość jest czymś obecnym 
chwilom niejako teraźniejsza. Pragniemy, aby i w przyszłości była. 
Więc znowu pragniemy, aby było rzeczywistym, co rzeczywistym nie 

4. Sądy a akty woli

jest, mianowicie trwały, przyszły chłód. Gdy więc chodzi o pozytywną 
stronę pragnienia, możemy powiedzieć, że w nim chodzi o nastanie 
rzeczywistości, o urzeczywistnienie czegoś, czego rzeczywistości 
zaprzeczamy. I podobnie, przy negatywnych pragnieniach chodzi o to, 
aby odjąć rzeczywistość, usunąć rzeczywistość przedmiotu, którego 
rzeczywistość stwierdzamy. 
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33. Władysław Witwicki
TEORIA POSTANOWIEŃ

[1904]

Streszczenie
Autor analizuje relację sądów a jednego z rodzajów aktów woli – 

postanowień. Autor stawi hipotezę, że postanowienia dadzą się pojąć tylko 
jako tzw. sądy praktyczne, ściślej mówiąc – jako sądy o przyszłym działaniu 
podmiotu ich wydających. W celu potwierdzenia tej hipotezy Witwicki usiłuje 
wykazać, że postanowieniom przysługują specyficzne cechy sądów. Cechami 
takimi Witwicki w ślad za Brentanem uznaje:

(1) Stwierdzenie lub zaprzeczenie istnienia jakiegoś przedmiotu. 
(2) Prawdziwość lub fałszywość.
Argumentacja Witwickiego jest następująca:
Ad (1) W postawieniach lekko można wykryć cechę stwierdzenia lub 

zaprzeczenia. Na przykład postanowienie „Pójdę wieczorem do teatru” jest 
równoznaczne z wydaniem sądu „Moje pójście do teatru wieczorem istnieje”, 
postanowienie „Nie będę się bronił” jest równoznaczne z wydaniem sądu 
„Moje bronienie się w przyszłości nie istnieje”. Wszystkie postanowienia więc 
dadzą się sprowadzić do wydawania sądu egzystencjalnego (twierdzącego lub 
przeczącego) o przyszłym zjawisku. 

Ad (2) Prawdziwy sąd twierdzący – to taki sąd, przedmiot którego istnieje, 
a fałszywy sąd twierdzący – to taki sąd, przedmiot którego nie istnieje. Czy, 
biorąc pod uwagę to, że przedmiotem postanowień jest przyszłe działanie ich 
podmiotów, da się wskazać również na prawdziwość i fałszywość postanowień? 
Witwicki uważa, że tak. Na przykład, z  fałszywe postanowienia mają miejsce 
wtedy, kiedy się nie spełnią (ale o tym, czy się spełnią, czy nie, można się 
dowiedzieć tylko w tym punkcie czasowym przyszłości, którego one dotyczą) 
lub kiedy w ogóle nie mogą się spełnić (kiedy przedmiotem postanowienia jest 
działanie niemożliwe do wykonania). 

Poza tym Witwicki przytacza na poparcie swojego stanowiska argumenty 
uboczne. I tak, zarówno sądy, jak też postanowienia: 

(1) w mowie wyrażane są przy pomocy zdań (powiedzeń); 
(2) mogą występować jako człony wnioskowania;
(3) mogą być pewne lub prawdopodobne;
(4) mogą występować w postaci aktualnej lub potencjalnej.
Hipoteza o tym, że postanowienia ukazują się być szczególnym 

przypadkiem sądów została więc przez Witwickiego zweryfikowana 

pozytywnie. To znaczy, że idiogeniczna teoria postanowień, upatrująca w 
nich zjawiska psychiczne sui generis, upada. A biorąc pod uwagę fakt, że 
inny rodzaj aktów woli – pożądania (chcenia) – da się bez reszty rozłożyć 
na przedstawienia, sądy oraz uczucia, upada też idiogeniczna teoria aktów 
woli1.

1. Już w części krytycznej naszej pracy staraliśmy się nasz pogląd 
uzasadnić, że postanowienia  dadzą się pojąć tylko jako sądy praktyczne. 
[…]

I to zdanie: „Postanowienie jest sądem o przyszłym własnym 
działaniu” usiłowaliśmy podać jako logiczną rację dla danych 
następstw, dla takich przymiotów postanowień, jakie w doświadczeniu 
stwierdzamy. To więc wyszukiwanie racji do danych następstw było 
inwersyjną częścią naszej roboty.

Owocem jej nie jest rozszerzenie treści pojęcia sądu, tylko 
rozszerzenie jego zakresu. Przyjmujemy bowiem sąd w sformułowaniu 
Franza Brentany i nie dodajemy doń żadnej nowej cechy, tylko staramy 
się wykazać, że do zakresu pojęcia tego zaliczyć należy i postanowienia, 
to jest grupę zjawisk, która tam dotychczas nie była zaliczana. Jeśli 
pierwsza część była słuszną, jeśli nasz pogląd istotnie jest dostateczną 
racją dla cech, które obserwacja w postanowieniach wykrywa, to 
powinna się też powieść dedukcyjna część roboty, powinno się udać 
wyprowadzenie pojęcia postanowienia z pojęcia sądu, powinny się w 
postanowieniach dać odnaleźć istotne cechy sądów. Jeśli postanowienia 
są sądami, powinny posiadać te cechy, którymi się wszystkie sądy od 
reszty zjawisk psychicznych odróżniają.

Wszystkie zjawiska, które dotychczas do zakresu brentanowskich 
sądów liczono, posiadają dwie istotne cechy. Po pierwsze: stwierdzają 
lub zaprzeczają rzeczywistości jakiegoś przedmiotu, a drugie: są 
prawdziwe lub fałszywe. 

2. Przedmiotem postanowień jest nasze przyszłe działanie. 
Zatem pierwsze pytanie zachodzi: Czy jest prawda, że postanowienia 

1 Witwicki doszedł do wniosku, że zaproponowaną przez Twardowskiego klasyfikację 
zjawisk psychicznych na przedstawienia, sądy, uczucia i akty woli, należy zredukować 
usuwając z niej klasę aktów woli. [Red.]

4. Sądy a akty woli
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stwierdzają rzeczywistość mojego własnego przyszłego działania? 
Zdaniem naszym jest tak naprawdę. Czyni to każdy akt postanowienia 
bez wyjątku. Kiedy postanawiam rano pójść do teatru wieczorem, 
wówczas nic więcej istotnego w sobie nie stwierdzam nad to, że 
moje przyszłe pójście staje się dla mnie czymś rzeczywistym, 
czymś podobnym ze względu na swój byt, na swą rzeczywistość do 
wieczornego ruchu na mieście, do zachodu słońca, do wszystkich tych 
zjawisk i przedmiotów, które za rzeczywiste w przyszłości uważam, o 
których sądy egzystencjalne wydaję. Zaczynam się w taki sam sposób 
odnosić do swego przyszłego pójścia do teatru, jak do całej masy 
rzeczywistych zjawisk, które mnie na prawdę oczekują.

Poetycznie opisuje to Christian von Ehrenfels jako wplatanie 
przedmiotu pomyślanego w łańcuch subiektywnej rzeczywistości, 
psychologicznie da się to określić tylko, jako wydawanie sądu 
egzystencjalnego o przyszłym zjawisku.

3. A czy postanowienia zaprzeczają kiedykolwiek rzeczywistości 
mojego przyszłego działania? Tak by się zdawało na prawdę. Czynię to 
postanowienia negatywne. Kto powiada: nie będę się bronił, dlatego fakt 
obrony własnej przestaje w tej chwili istnieć w przyszłości, wykreśla 
się z szeregu rzeczywistych przedmiotów, przestaje być czynnikiem 
regulatywnym dla pewnego sposobu postępowania tej jednostki, a 
wyrażając się naukowo, staje się przedmiotem sądu przeczącego. 
W każdym postanowieniu tkwi pewne „tak” albo „nie”, każde jest 
twierdzące lub przeczące. 

4. Trochę trudniej przedstawia się kwestia prawdziwości i 
mylności postanowień, ponieważ mowa potoczna nie określa tymi 
przymiotnikami aktów naszej woli tak, jak to z sądami czyni. Mimo 
to, biorąc rzeczy ściśle, znamię to w postanowieniach znajdujemy. A 
mianowicie mylnym nazywamy takie zjawisko duchowe, które nam 
jakąś rzeczywistość daje, podczas gdy rzeczywistość ta nie istnieje. 
Dotychczas jedynie tylko sądom przypisywano przywilej dawania 
rzeczywistości i defekt omylności zarazem.

I te sądy twierdzące nazywamy mylnymi, których przedmiot 
nie istnieje. Przedmiotem postanowień jest przyszłe działanie. 

Zachodziłoby więc pytanie, czy zdarzają się postanowienia pozytywne, 
których przedmiot nie istnieje, rozumie się w przyszłości rzeczywistej. 
Zdaniem naszym jest tak na prawdę przy wszystkich postanowieniach, 
które się nie spełniły, nie spełniają, lub nie mają spełnić w przyszłości. 
Sprawa ma się tutaj podobnie, jak z sądami teoretycznymi, tyczącymi 
się przyszłości. Człowiek w chwili wydawania takiego sądu jest o jego 
prawdziwości przekonany i dopiero przyszłość informuje go, że sąd 
był mylny. Podobnie z postanowieniami bywa. Człowiek wydając je, 
stwarza jakąś przyszłą rzeczywistość, wierzy w swój przyszły czyn i 
dopiero przyszłość go poucza, że się łudził, dopiero po nieziszczeniu 
się postanowienia widzi, że się mylił postanawiając. Doświadczenie 
podaje nam bardzo wiele przykładów postanowień takich, których 
przedmioty nie mają nigdy zaistnieć (wbrew dobrej wierze człowieka). 
Zatem to same znamię mylności, któreśmy w sądach uważali, 
stwierdzamy i w postanowieniach. Prawdziwe postanowienia to 
wszystkie inne, wszystkie, których przedmioty istnieją w przyszłości, 
wszystkie, które się spełnią.

I tu się pewna trudność nasuwa. Wyraz „prawdziwy” i „fałszywy” 
ma bowiem dwa znaczenia. Raz oznacza on pewną cechę sądów ze 
względu na istnienie ich przedmiotów, drugi raz znaczy tyle, co 
„szczery” i „nieszczery” tub „udany” i „nieudany”. W tym drugim 
znaczeniu mówi się o prawdziwych postanowieniach w mowie 
potocznej i w tym drugim znaczeniu łatwo jest sformułować zarzut, że 
postanowienie, jeśli tylko było na prawdę, to zawsze jest prawdziwe, 
bez względu na to, czy się spełni czy nie. I tak jest rzeczywiście, 
podobnie jak u przekonań. Jeśli tylko przekonanie miało miejsce, to 
było prawdziwe (szczere), to znaczy, ten człowiek żywił je naprawdę, 
a nie tylko objawiał na zewnątrz, nie musiało jednak być koniecznie 
prawdziwym w drugim znaczeniu, gdyż człowiek mógł się w dobrej 
wierze mylić, podobnie, jak się w swych postanowieniach tylekroć 
myli, choć postanawia szczerze.

Zresztą nam nie przeszkadza odmienny zwyczaj mowy potocznej, 
gdyż nie mamy zamiaru wprowadzać do codziennego języka zwrotu o 
mylnych i prawdziwych postanowieniach, tylko chcemy stwierdzić dla 
nauki, że cechę prawdy i fałszu posiadają postanowienia podobnie jak 
sądy. Nie wspomina o tym znamieniu mowa potoczna dlatego, że w 

4. Sądy a akty woli
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życiu nie tyle nam może zależy na prawdziwości postanowień naszych 
i cudzych, ile raczej na ich szczerości i sile. Potem, postanowienie ma 
za przedmiot działanie jakieś, przeto gdy się mylnym okaże, człowiek 
czuje wówczas niemoc i raczej o niepowodzeniu mówi niż o pomyłce. 
Nauczyliśmy się zanadto wyłącznie stosować wyraz „omyłka” i „fałsz” 
do pewnych znamion sądów teoretycznych, przeto nie umiemy go 
do sądów praktycznych przywiązać mimo że zachodzą na tym polu 
dostateczne powody do jego używania.

5. Jeżeli to jest prawdą, jeżeli rzeczywiście postanowienia posiadają 
znamiona właściwe tylko sądom, możemy więc postanowienia i z tego 
powodu zaliczać do sądów a idiogenetyczną ich teorię zarzucić. Istotnie 
przy bliższym przyjrzeniu się widzi się w postanowieniach bardzo wiele 
drugorzędnych nawet znamion, które te zjawiska dzielą z sądami. I tak 
np. jedne i drugie wyrażają się w powiedzeniach, które nawet podobnie 
się dzielić dają. Istnieją przecież formy postanowień kategoryczne 
warunkowe i rozjemcze, a jeśliby kto chciał dzielić postanowienia jak 
Immanuel Kant sądy, jeszcze wedle moralności i ilości, to i taki podział 
da się wśród postanowień z łatwością przeprowadzić.

Warunki powstawania są również podobne u sądów i u postanowień. 
Jedne i drugie wymagają pewnego namysłu, pewnych czynności 
intelektualnych poprzedzających, zanim powstaną w człowieku, 
podczas gdy żadne inne zjawisko nie wymaga wnioskowania, z 
którego by się mogło urodzić. Gdyby postanowienia nie były sądami, 
nie tłumaczyłaby się nam ta okoliczność, że warunkiem ich bywa 
wnioskowanie. Powiadamy: „bywa”, gdyż niekiedy budzą się w nas 
postanowienia jakoś samorzutnie, bez poprzedzającego je wahania, 
podobnie jak niekiedy w nas sądy inne powstają bez poprzedniej 
niepewności i wnioskowania.

Nawet pewność i prawdopodobieństwo jest udziałem postanowień 
podobnie jak i innych sądów. Toż niekiedy jestem niewzruszenie 
pewny niego przeszłego działania i wówczas swe postanowienie 
nazywam silnym, niezachwianym, niewzruszonym, niekiedy znów 
postanowiłem i wierzę niby w przyszłość ale głowy nie dałbym, czy 
mnie w ostateczności to rzekome postanowienie nie zawiedzie. „Ja będę 
to i to robił, będę!” powtarzam sobie, ale nie jest to dla mnie conceptio 

w zupełności clara et distincta, nie ręczę za siebie. W tym drugim 
wypadku mam do czynienia z postanowieniem tylko prawdopodobnym, 
więc wedle wyżej podanej analizy prawdopodobieństwa z sądem 
przedstawionym o pewnych cechach. Zatem stan nasz […] powinien 
być zaczątkowym pragnieniem raczej niż postanowieniem. I takim 
też go widzimy w sobie i tak go mowa potoczna określa: „Co to za 
postanowienie?” powie każdy o takim zjawisku wewnętrznym, „Ten 
człowiek by chciał, on ma dobre chęci, dobre zamiary, szlachetne 
pragnienia, ale on woli nie ma, on nie stoi na pewnych nogach, on nie 
jest pewny siebie”.

Tę cechę pewności i prawdopodobieństwa tłumaczy się też ta 
zagadkowa siła woli, której niepodobna wytłumaczyć udziałem uczuć, 
ten fakt, że postanowienie najsilniejsze nawet może być zupełnie 
chłodne i na odwrót, akt woli w wojennym nawet zgiełku uczuć poczęty 
może być bardzo niemocnym, chwiejnym, niepewnym.

Na ostatek i to jeszcze wspomnieć warto, ze postanowienia, podobnie 
jak sądy w dwóch występują postaciach: in actu i in potentia. Niekiedy 
wydajemy postanowienia chwilowo i możemy chwilę ich powstawania 
zauważyć, niekiedy zaś powstaje w nas ono niepostrzeżenie i istnieje w 
nas wówczas raczej jako zbiór warunków, jako gotowość do powzięcia 
i wyrażenia tego lub owego aktu woli. Tak samo, po zejściu z pola 
świadomości jakiegoś postanowienia pozostaje nam predyspozycja do 
tego aktu w duszy. Mamy wówczas postanowienie jakieś, choć sobie 
w danej chwili z tego sprawy nie zdajemy. Takich postanowień żywi 
każdy z nas bardzo wiele w ten sposób każdy ma np. postanowienie 
dokończyć rozpoczętej roboty, postępować w życiu wedle pewnych 
zasad itd. W tej formie mieszka w człowieku to, co nazywamy jego 
wolą, jego charakterem. Podobnie ma się rzecz z przekonaniami. One 
również w nas mieszkają ukryte in potentia i podobnie się porządkują 
w teoretyczny pogląd na świat i intelektualny majątek człowieka. jak 
potencjalne postanowienia tworzą nasz system zasad i charakter. 

6. Jeżeli tak jest w istocie, jeżeli rzeczywiście analiza pragnień, 
jakąśmy podali, jest słuszną∗, a sprowadzenie postanowień do sądów jest 
∗ Zgodnie z W. Witwickim pragnienia dadzą się bez reszty rozłożyć na przedstawienia, 
sądy i uczucia. [Red.]
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trafne, to jedna klasa zjawisk duchowych odpadnie z naszej klasyfikacji 
psychologicznej. Zjawiska woli nie będą osobnej grupy stanowiły, a 
życie nasze wewnętrzne da się dostatecznie opisać i poklasyfikować 
w kategoriach: przedstawień, sądów i uczuć. Oczywista rzecz, nie 
zaprzeczamy człowiekowi posiadania woli, tylko w jej objawach 
widzimy zjawiska opisane już i pooznaczane nazwami w innych 
grupach zjawisk duchowych, a kierujemy się zasadą: entia non sunt 
multiplicanda praeter necessitatem.

Takie rozstrzygniecie kwestii ma znacznie poważne nie tylko 
dla psychologii ale i dla metafizyki. Jeśli bowiem postanowienia są 
sądami, to kwestią wolności woli staje się kwestia wolności sądów. 
Jest to dla niej pole zupełnie nowe, ogromnie świeże i ciekawe. Na 
tym polu i w tym oświetleniu kwestii tej nie roztrząsano, a jest rzeczą 
możliwą, że nie będzie się tutaj przedstawiała tak ciemno i zawile 
jak na tle idiogenetycznego poglądu. To jednak wychodzi poza zakres 
naszej pracy. 

34. Salomon Igel
SĄDZENIE A POSTANOWIENIE

[1919]

Streszczenie
Autor zwraca uwagę na to, że sądy i postanowienia mają wspólną 

zasadniczą cechę: nie uobecniają one swoich przedmiotów, tylko w jakiś 
sposób odnoszą się do przedmiotów danych w przedstawieniach (uznając lub 
odrzucając ich istnienie). Jest to cecha, która zasadniczo zbliża postanowienia 
z sądami, i jednocześnie różni od przedstawień i uczuć. 

Z innej strony, wydawać się by mogło, że istnieje pewna istotna cecha 
wspólna postanowień a przedstawień i uczuć, której brak jest w sądach – 
intensywność. Igel jednak wykazuje, że odniesienie określeń związanych z 
intensywnością do postanowień nie jest właściwe, podobnie jak nie jest ono 
właściwe w stosunku do sądów. Na przykład mówi się, że intensywność 
przekonania, że „2 x 2 = 4” jest wyższa od intensywności przekonania, że 
„Pomponazzi umarł w roku 1525 w Bolonii”. W tym przypadku różnica 
intensywności przekonań jest tylko pozorna. W ściślejszym sformułowaniu 
jest to bowiem tylko różnica między sadami  „Jestem przekonany, że sąd „2 
x 2 = 4” jest sądem prawdziwym” i „Jestem przekonany, że sąd „Pomponazzi 
umarł w roku 1525 w Bolonii” jest sądem prawdopodobnym”, które różnią się 
swoimi przedmiotami, ale nie intensywnością. Identycznie też rzecz się ma w 
przypadku postanowień – na przykład to co w potocznej mowie nazywa się 
„słabym postanowieniem” w ogóle postanowieniem nie jest. Postanowienie 
lub jest, lub go nie ma, nie da się go stopniować pod względem intensywności. 

Zatem niemożliwość stopniowania pod względem intensywności jest 
jeszcze jedną cechą wspólną dla sądów i postanowień, która różni je od 
przedstawień i uczuć.  

Intencja aktu sądzenia jest innego rodzaju niż intencja uczuć i 
przedstawień. Jeśli sobie przedstawiam, że słońce świeci lub że Syriusz 
nie jest planetą, i jeśli wierzę w to, co sobie przedstawiam, w obu 
wypadkach przedmiot jest ten sam, a nie tylko pojęciowy przedmiot 
sądu, dany mi w sposób symboliczny, lecz nawet, moja bezpośrednio 
mi dana sfera zmysłowa, której dotyczą wyrazy: słońce świeci, Syriusz 
nie jest planetą, dana mi w wyobrażeniu wzrokowym czy innym, 
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w obu wypadkach pozostaje tą samą. Żaden nowy przedmiot nie 
uobecnia mi się przez to, że wierzę, ani też żaden przedmiot nie ginie 
dla mojej świadomości, jeśli nie wierzę w istnienie przedstawionego 
przedmiotu. Akt sądzenia nie uobecnia więc żadnych przedmiotów, 
nie pomnaża żadnym specjalnym przedmiotem mojej sfery zmysłowej 
lub, ogólniej mówiąc, przedmiotowej, ale wobec przedmiotów, 
danych w przedstawieniu w pewien sposób, się zachowuje: wierzę 
lub nie wierzę w istnienie. Istnienie zaś i nieistnienie nie są żadną 
cechą przedmiotów, która by mogłaby mi być dana w wyobrażeniu.1 

Na istnienie i nieistnienie posiadamy specjalną świadomość w akcie 
sądzenia, czyli w przekonaniu. Ponieważ sądzeniu brak strony 
zmysłowej i ponieważ ανευ φαντασματος ουδεποτε νοει η φυχη, dlatego 
to, o czym sądzę, a więc przedmiot sądu, musi mi być dany w sposób 
zmysłowy w przedstawieniu (bezpośrednio np. przy spostrzeganiu 
przedmiotów zmysłowych lub pośrednio, tj. przez symbole zmysłowe, 
które przedmiot niezmysłowy oznaczają).

Podobnie ma się sprawa z aktem postanawiania. Zastanawiam 
się np. nad tym, czy pójść, czy też nie pójść dziś do teatru, i biorę 
pod rozwagę wszystkie pobudki za i przeciw, czyli waham się. To 
wahanie się trwa przez pewną chwilę, a w końcu postanawiam pójść. 
Jak przedmiot sądzenia, tak i przedmiot postanowienia dany mi jest w 
przedstawieniu, postanowienie zaś samo od siebie żadnych nie dodaje 
przedmiotów, albowiem ten sam przedmiot, tj. pójście do teatru, istniał 
dla mnie przed postanowieniem. Postanowienie samo jest pewnego 
rodzaju zachowaniem się wobec przedmiotu, postanawiam pójść.

Wspólną więc cechą sądzenia i postanowienia jest pewne 
zachowanie się wobec przedmiotu, danego w przedstawieniu. 
Podobieństwo, zachodzące między sądzeniem a postanowieniem, jest 
nawet w szczegółach tak znaczne, że niektórzy autorowie2 starają się 
drugi z wymienionych faktów sprowadzić do pierwszego. Pomijając 
jednak tę próbę i krytykę tejże, ograniczamy się do ponownego 
podkreślenia wymienionego wyżej podobieństwa, dotyczącego 
intencji faktów, zwanych sądzeniem i postanowieniem, podobieństwa, 
1 Przypominam nieudaną próbą szukania percepcji istnienia u D. Hume’a.
2 W. Witwicki. Analiza psychologiczna objawów woli, Lwów: Nakładem Towarzystwa 
dla Popierania Nauki Polskiej, 1904.

które zaprzeczyć się nie da i które je odgranicza silnie od uczuć i 
przedstawień.

Łączy się z tym inne ważne podobieństwo między sądzeniem a 
postanowieniem, które opiera się do pewnego stopnia na podobieństwie 
już omówionym. Mam na myśli to, że do sądzenia i postanowienia 
nie da się stosować pojęcie intensywności, które stosujemy do 
uczuć i przedstawień. Ponieważ w przedmiotach sfery zmysłowej 
wyróżniamy jakość i intensywność, np. w barwie, dźwięku, smaku, 
woni, temperaturze, bólu, przyjemności i przykrości i ponieważ 
utrzymuje się, że przedmioty zmysłowe nią są przedmiotami 
realnymi, lecz istnieją tylko jako widziane, słyszane, doznawane, 
przeto przyjąć musimy, że ich cesze zwanej intensywnością, coś 
w treści aktu odpowiada.3 Można mówić o intensywności samych 
faktów psychicznych, widzenia pewnej barwy, słyszenia pewnego 
dźwięku itd. nota bene w znaczeniu przenośnym,4 a nie w takim, 
w jakim stosujemy wyraz „intensywność” do przedmiotów sfery 
zmysłowej. Podstawą więc przypisywania intensywności faktom 
psychicznym, uobecniającym przedmioty, są odpowiadające im 
przedmioty zmysłowe. Ponieważ ani przedstawieniu, ani sądzeniu 
żadne osobne przedmioty w sferze zmysłowej nie odpowiadają, brak 
nam wspomnianej podstawy dla przypisywania im intensywności. 
Bliższe rozwiązanie zagadnienia wskazuje, że pojęcie intensywności 
nie da się też do nich stosować.5 Co bowiem znaczyć może, że pewne 
przekonanie jest intensywniejsze, silniejsze od innego? Zdawać by się 
mogło, że typowym przykładem dwóch przekonań o różnym stopniu 
intensywności są dwa takie sądy: „2 x 2 = 4” i „Pietro Pomponazzi 
umarł w roku 1525 w Bolonii”. O tych dwóch sądach mówię, że 
jestem przekonany, iż oba te sądy są prawdziwe. Na czymże opierać 
3 Zagadnienie intensywności faktu psychicznego w obrębie rozmaitych poglądów na to, 
co psychicznym nazywamy, rozmaicie się rozwiązuje.
4 O przenośnym tylko znaczeniu wyrazu „intensywność” zob.: S. Kobyłecki. 
Interpretacje psychologiczne, Warszawa; (Przemyśl): nakład aut.; (Druk. Józefa 
Styfiego), 1909, s. 28.
5 F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte, Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1874, s. 187 mówi o intensywności aktu sądzenia. Odwołał ten pogląd w 
F. Brentano, Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, Leipzig: Duncker & Humblot, 1889, 
s. 57 i n.
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się może zdanie, że intensywność przekonania, wyrażonego w sądzie 
pierwszym jest większa od intensywności przekonania, wyrażonego w 
sądzie drugim? Zdanie takie opiera się bez wątpienia na tym, że mogę 
sobie pomyśleć, że Pomponazzi umarł o rok wcześniej lub później 
i że historycy przez pomyłkę jednomyślnie podają rok 1525 za rok 
jego śmierci, przez pomyłkę, o której nie wiadomo, kiedy się wkradła. 
Nie da się to zaś powiedzieć o prawdziwości sądu drugiego, że 2 x 
2 = 4. Innymi słowy: jestem przekonany, że możliwą jest fałszywość 
sądu „Pomponazzi umarł w r. 1525”. Jeśli więc jestem przekonany, 
że możliwa jest fałszywość tego sądu, to nie mogę przecież być 
równocześnie przekonany, że sąd ten jest sądem prawdziwym, lecz 
tylko, że jest sądem prawdopodobnym.

Wyraźmy obecnie przekonania swoje w sposób poprawniejszy: 
„Jestem przekonany, że sąd „2 x 2 = 4” jest sądem prawdziwym”, 
„Jestem przekonany, że sąd «Pomponazzi umarł w r. 1525», jest sądem 
prawdopodobnym”, a okazuje się, że owa różnica intensywności 
obu przekonań była tylko pozorna, albowiem pewne cechy wytworu 
przenieśliśmy na samo przekonanie jako różnicę w intensywności. 
Często mówi się o słabym przekonaniu w przeciwieństwie do silnego, 
dopóki mamy jeszcze wątpliwości, dotyczące pewnego przedmiotu. 
Nie trzeba chyba długo rozwodzić się nad tym, że dopóki istnieją 
pewne wątpliwości, o przekonaniu we właściwym tego słowa 
znaczeniu mowy jeszcze nie ma. Wyrażenie „Сoraz więcej nabieram 
przekonania” znaczy, że dotychczas albo przekonany nie jestem, ale 
na podstawie przebiegu pewnej sprawy przewiduję, że przekonany o 
tym będę, albo że moje dotychczasowe przekonanie dotyczyło sądu, 
stwierdzającego możliwość, obecne zaś lub przyszłe dotyczy sądu 
stwierdzającego faktyczność.

To samo orzec można o postanowieniu. Gdy mówimy o słabym 
postanowieniu, postanowienia we właściwym tego słowa znaczeniu 
jeszcze nie ma. Dopóki bowiem świadomy jestem trudności, które 
uniemożliwić mogą urzeczywistnienie się w przyszłości przedmiotu 
postanowienia, dopóty waham się jeszcze, a nie postanawiam. Z 
chwilą zaś, gdy postanowienie moje naprawdę zapada, o żadnym 
stopniu intensywności mowy nie ma. Nie jest ona też cechą 
postanowienia, choć mówimy o kimś, że ma silną wolę. Mówiąc o 

kimś, że ma silną wolę, nic innego przez to wyrazić nie chcemy, jak 
to tylko, że ktoś postanowienia swoje najczęściej w czyn wprowadza. 
Urzeczywistnienie zaś przedmiotu postanowienia zależy od warunków, 
przez postanawiającego nie przewidzianych, i od tego, czy ten, który 
postanowił, postanowienia pod wpływem innych nieprzewidzianych 
okoliczności nie zmienił. Postanowienie zaś i wprowadzenie w czyn 
są to dwie różne rzeczy, czasowo od siebie rozdzielone, i okoliczności, 
które wpływają w przyszłości na zaistnienie przedmiotu postanowienia 
a które obecnie nie istnieją i nie przewiduje ich postanawiający, nie 
mogą wpłynąć w żaden sposób na postanowienie. Że ktoś pod wpływem 
nowych warunków częściej zmienia postanowienia, aniżeli to czyni 
w podobnych wypadkach ktoś inny, świadczyć może o tym tylko, 
że to, co wystarcza, by wywołać postanowienie w jednym osobniku, 
nie wywołuje tego skutku w innym. Tak więc i pod względem braku 
intensywności przekonania i postanowienia należą do jednej grupy, 
którą przeciwstawić można uczuciu i przedstawieniu.∗

∗ Argumentacja ta posłużyła S. Iglowi do uzasadnienia twierdzenia, zgodnie z którą 
klasyfikację zjawisk psychicznych należy zredukować do dwóch podstawowych 
klas: aktów przedmiotowych (przedstawienia i uczucia) oraz podmiotowych (sądy i 
postanowienia). Teoria sądu Igla jest więc allogeniczna. [Red.]
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5. Sądy a spostrzeżenia

35. Kazimierz Twardowski
SĄD I PERCEPCJA U KARTEZJUSZA*

[1892]

Streszczenie
Celem rozprawy doktorskiej Twardowskiego, z której pochodzi tekst, jest 

ustalenie, jaki stosunek w filozofii Kartezjusza zachodzi między spostrzeżeniem 
a przedstawieniem. Ale ponieważ tzw. jasne i wyraźne spostrzeżenie pełni w 
teorii Kartezjusza rolę podstawowego kryterium prawdy (tzn. prawdziwego 
sądu), analiza relacji spostrzeżenia a przedstawienia nie mogłaby się obejść w 
tym przypadku bez uwzględnienia relacji spostrzeżenia a sądu. Twardowskiego 
interesuje w związku z tym m. in. pytanie, czy Kartezjusz zaliczał spostrzeżenia 
do klasy sądów.

Rekonstruując teorię sądu Kartezjusza Twardowski zauważa, że według 
tej teorii do powstania sądu potrzebne są:

(1) Spostrzeżenie (ratio, warunek wstępny sądu);
(2) Przedstawienie (materia, przedmiot sądu);
(3) Decyzja woli (wyrażenie zgody na wydanie sądu);
(4) Stwierdzenie lub zaprzeczenie (forma sądu).
Z tego widać, że Kartezjusz nie utożsamiał spostrzeżenie i sąd.  

Spostrzeżenie bowiem, według Kartezjusza, nie jest sądem, gdy jest jego 
warunkiem wstępnym (koniecznym, ale niewystarczającym), tym, co 
skłania wolę do wydania sądu. Poza tym w spostrzeżeniu jako takim nie 
jest dana decyzja woli, bez której powstanie sądu jest niemożliwe, oraz 
nie posiada ono specyficznej własności sądów, którą jest prawdziwość (lub 
fałszywość). 

Ale Kartezjusz też wyraźnie rozróżnia dwa rodzaje spostrzeżeń –
wewnętrzne (perceptio sensu) i zewnętrzne (perceptio ab itellectu). Przypadek 
spostrzeżenia wewnętrznego jest szczególny, gdyż tu według Kartezjusza 
zawsze mamy do czynienia z wyraźnością i jasnością tego aktu psychicznego, 
które gwarantują niejako słuszność wydanego na jego podstawie sądu, są 
podstawą prawdziwości. Dzięki temu ogniwo (3) w łańcuchu elementów 
potrzebnych do powstania sądu powstaje niejako automatycznie, gdyż 
jasne i wyraźne spostrzeżenie determinuje wolę i bezwarunkowo skłania 
nas do wydania sądów twierdzących lub przeczących. Twardowski sugeruje 
w związku z tym, że Kartezjusz był na dobrym tropie upatrując jakiś 
∗ Używany przez R. Descartesa termin „percepcja” K. Twardowski interpretuje jako 
„spostrzeżenie”. [Red.]
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związek między prawdziwością a fałszywością a spostrzeżeniem, powinien 
był jednak pójść jeszcze dalej i uznać spostrzeżenia za sądy. Twardowski 
wskazuje również na to, w czym jego zdaniem tkwił błąd w traktowaniu przez 
Kartezjusza istoty spostrzeżenia wewnętrznego. Otóż, Twardowski zwraca 
uwagę na to, że należy rozróżnić dwa rodzaje spostrzeżenia wewnętrznego 
w zależności od tego, na jakie przedmioty jest ono skierowane: (1) same 
zjawiska psychiczne (akt przedstawienia, sądzenia, czucia, chcenia) i (2) 
przedmioty immanentne (treść przedstawienia, sądzenia, czucia, chcenia). 
W mniemaniu Twardowskiego, Kartezjusz (uzasadniając poznanie 
cogito ergo sum) brał pod uwagę tylko ten pierwszy rodzaj spostrzeżenia 
wewnętrznego, ale zupełnie przeoczył drugi. Tymczasem jeśli się przyjmie 
warunek, że przedmiotami drugiej grupy spostrzeżeń będą przedstawienia 
abstrakcyjne (pojęcia), oczywistość wydanego na ich podstawie sądów 
zostanie zachowana. W ten sposób Twardowski proponuje odpowiednią 
klasyfikację sądów oczywistych: 

(1) Sądy spostrzeżeniowe – w sferze pierwszej grupy spostrzeżeń 
wewnętrznych; 

(2) Sądy analityczne – w sferze drugiej grupy spostrzeżeń wewnętrznych.   

1. Perceptio i iudicum
Sąd polega według Kartezjusza na stwierdzeniu lub zaprzeczeniu. 

Od wszystkich pozostałych zjawisk psychicznych różni się tym, 
że jedynie on może być miejscem prawdy i błędu. Sąd odnosi się w 
pierwszym rzędzie do idei, to jest do przedstawień. Co jest w sądzie 
stwierdzone lub zaprzeczone? Odpowiada na to Kartezjusz w sposób 
niedwuznaczny: „Można by – powiada – rozważać rozmaite rodzaje 
przedstawień, zawierające zespół atrybutów, np. naturę trójkąta, 
czworokąta lub jakiejś innej figury. Podobnie naturę umysłu, ciała, a 
przede wszystkim naturę Boga, istoty najdoskonalszej. Zauważyłoby 
się następnie, że wszystko, co ujmujemy jako w nich zawarte, można o 
nich orzec z prawdziwością”1 […]

Kartezjusz wyjaśnia również, w jaki sposób dochodzi do sądu 
pod względem psychologicznym. W „Notae ad programma quoddam” 
1 R. Descartes. Ad Secundas Objections, Rationes, Dei existentiam & anime 
distinctionem probantes, more Geometrico dispositae, 1641, Postul. IV.

tak powiada: „Ponieważ zauważyłem, że poza percepcją, która jest 
warunkiem wstępnym sądu, do utworzenia formy sądu konieczne jest 
jeszcze stwierdzenie lub zaprzeczenie i ponieważ dalej zauważyłem, 
że często jest rzeczą naszej decyzji powstrzymać wyrażenie zgody, 
nawet wtedy, gdy rzecz ujmujemy, dlatego też sam akt sądzenia, który 
polega wyłącznie na zgodzie, to jest potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, 
potraktowałem nie jako percepcję intelektu, lecz jako determinację 
woli”2 […]

Na podstawie tego, co wyżej powiedziano, jest rzeczą niemożliwą 
utożsamiać sąd i percepcję. Percepcja jest wedle wyraźnego świadectwa 
Kartezjusza tylko warunkiem wstępnym sądu.3 Aby powstał sąd, 
potrzebne są według Kartezjusza cztery rzeczy: idee, percepcja, wybór 
woli, potwierdzenie lub zaprzeczenie. Wolę determinuje bądź jasność i 
wyraźność percepcji, bądź wiara objawiona łaską Boga.

[…] 
2. Jasna i wyraźna percepcja jako kryterium prawdy
[…] Bez trudności można ustalić, co Kartezjusz rozumie przez 

percepcje jasne i wyraźne. Jeśli jasna i wyraźna percepcja jest 
mianowicie warunkiem sądu wydanego z pełnym przekonaniem o 
jego słuszności i jeśli percepcja znaczy tyle, co spostrzeżenie, to z tego 
wynika, że jasna i wyraźna percepcja musi pokrywać się z pojęciem 
spostrzeżenia oczywistego. Nie należy przy tym zapominać, że 
Kartezjusz nie mógł trafnie ująć oczywistości, przypisując ją aktowi 
psychicznemu, który, jego zdaniem, nie jest sądem. Poprzez takie 
ujęcie jasnej i wyraźnej percepcji tym mniej popada się w sprzeczność z 
nauką Kartezjusza, jeśli daje się udowodnić, że sam Kartezjusz nie miał 
na myśli czego innego, ważkiego dowodu dostarcza po temu fakt, że 
Kartezjusz zamiast clare et distincte mówi po prostu evidenter. Ponadto 
przypisuje Kartezjusz jasnym i wyraźnym percepcjom wszystkie te 
właściwości, które jedynie przysługują oczywistości jako jej znamiona. 

2 R. Descartes. Notae ad programma quoddam, sub finem anni 1647 in Belgio editum, 
cum hoc titulo: «Explicatio mentis humanae sive animae rationalis, ubi explicatur quid 
sit et quid esse possit.”, Ex officina L. Elzevirii, 1648-63, s. 161.
3 Por. F. Brentano. Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, Leipzig: Duncker & Humblot, 
1889, uwaga 28. 
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Albowiem poznanie uzyskane na gruncie percepcji jasnej i wyraźnej 
jest z konieczności prawdziwe jest to takie poznanie, co do którego 
wiadomo, że jest poznaniem prawdziwym; wszelki błąd w sądzie 
opartym na jasnej i wyraźnej percepcji jest wykluczony.

Poznanie płynące z jasnej i wyraźnej percepcji, narzuca się – żeby 
tak się wyrazić – elementarną siłą, nie sposób się jemu oprzeć.

Wiedza, która ograniczyłaby się do poznania uzyskanego na 
podstawie percepcji jasnych i wyraźnych, byłaby wolna od wszelkich 
błędów i zarzutów.

Przypuszczenie, że Kartezjusz przez jasną i wyraźną percepcję 
rozumiał spostrzeżenie oczywiste, potwierdzone zostaje następnie 
przez tę okoliczność, iż jasną i wyraźną percepcję uważa on za 
źródło poznania tylko w tej dziedzinie, w której istnieje spostrzeżenie 
oczywiste, tj. w dziedzinie spostrzeżenia wewnętrznego. Wskazywano 
już na fakt, że Kartezjusz ogranicza swą regula generalis do percipere 
ab intellectu, nadto powiada wyraźnie, że spostrzeżenie zmysłowe, 
posiadające nawet maksymalny pozór prawdziwości, może łudzić. 

I jest to prawda, ponieważ nie istnieje oczywiste spostrzeżenie 
zmysłowe. Również słusznie zauważa Kartezjusz, że pamięć, o ile 
zachowuje dokonaną   już jasna i wyraźną percepcję, nie daje tego 
samego stopnia pewności, co percepcja rzeczywista. Dlatego Kartezjusz 
pośród własności percepcji jasnej przytacza także tę, że musi być ona 
praesens. 

Na podstawie tego, co powiedziano, wyjaśnia się, dlaczego 
Kartezjusz, nie uważając jasnej i wyraźnej percepcji za sąd, 
mógł ją wszelako podnieść do godności źródła prawdy, której 
miejsce, według niego, jest wyłącznie w sądzie. Faktycznie 
bowiem spostrzeżenie oczywiste dostarcza poznania i Kartezjusz 
był całkowicie świadom tego, że zawdzięcza poznanie swojego 
istnienia oczywistości spostrzeżenia wewnętrznego. Przecież 
trzyma się ściśle arystotelesowsko-scholastycznej nauki o sądzie 
spostrzeżeniowym, zauważa brak formy sądu, dlatego też nie uważa 
również spostrzeżenia za sąd.∗ Jednakowoż nie uchodzi jego uwagi, 
∗ K. Twardowski w czasie przygotowania rozprawy doktorskiej był ewidentnym 
zwolennikiem głoszonej przez F. Brentany tezy o tym, że spostrzeżenie jest 

że spostrzeżenie współdziała w poznaniu, czyni więc spostrzeżenie 
warunkiem wstępnym sądu (spostrzeżeniowego).

Kryterium Kartezjusza znajduje zastosowanie tylko w stosunku 
do  sądów spostrzeżeniowych. A chodzi tu, jak często wzmiankowano, 
o spostrzeżenie wewnętrzne. Dostarcza ono przedmiotów dwu 
rodzajów: bądź samych zjawisk psychicznych (przedstawianie, 
sądzenie, czucie, chcenie),  bądź przedmiotów immanentnych (to, co 
przedstawione, sądzone, odczuwane, chciane). Na gruncie pierwszej 
grupy spostrzeżeń wewnętrznych dochodzi Kartezjusz do poznania 
cogito ergo sum; na gruncie grupy drugiej uzyskuje się [poznania 
oczywiste – red.]. Kryterium Kartezjusza jest zupełnie słusznie 
pomyślane, trzeba tylko warunek wstępny sądu, jak Kartezjusz 
nazywa percepcję, uznać za sam sąd i ustalić pewne ograniczenia 
w tym sensie, że przedmioty drugiej grupy spostrzeżeń muszą być 

rodzajem sądu. Teza ta służyła Brentanie m. in. do poparcia idiogenicznej teorii 
sądu: „Przez sądzenie, w zgodzie ze zwykłym sposobem, w jaki tego terminu 
używa się w filozofii, rozumiemy przyjmowanie czegoś (jako prawdziwego) lub 
odrzucanie czegoś (jako fałszywego) […] Takie przyjmowanie lub odrzucanie 
występuje także w przypadkach, w których wielu autorów nie używa wyrazu 
Używane przez R. Descartesa terminy „idea” i „percepcja” K. Twardowski 
interpretuje jako odpowiednio „przedstawienie” i „spostrzeżenie”. [Red.] , jak 
na przykład przy spostrzeżeniu aktów psychicznych i przy przypomnieniu.” (F. 
Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, PWN: Warszawa, 1999, s. 
291); „To, że orzekanie nie należy do istoty każdego sądu, widać zupełnie wyraźnie 
i z tego, że do sądów zalicza się każde spostrzeżenie; jest ono przecież poznaniem 
lub przynajmniej (nawet jeśli błędnym) uznaniem czegoś za prawdę” (F. Brentano, 
Psychologia z empirycznego punktu widzenia, PWN: Warszawa, 1999, s. 308). 
Opowiedzenie się po stronie idiogenicznej teorii sądu przez Twardowskiego w 
rozprawie doktorskiej ujawnia się chociażby na podstawie  stanowczego odrzucenia 
twierdzenia Natorpa, zgodnie z którym przytaczane w pracach Kartezjusza 
przykłady sądów należy traktować jako jedynie połączenia przedstawień. Na 
przykład Twardowski wskazuje na to, że odpowiadając  na pytanie, co w sądzie jest 
stwierdzane lub zaprzeczane, Kartezjusz pisze, że: „Można by rozważać rozmaite 
rodzaje przedstawienia, zawierające zespół wielu atrybutów, na przykład naturę 
trójkąta, czworokąta lub jakiejś innej figury. Podobnie naturę umysłu, ciała, a przede 
wszystkim naturę Boga, istoty najdoskonalszej. Zauważyłoby się następnie, że 
wszystko, co ujmujemy jako w nich zawarte, można o nich orzec z prawdziwością”. 
Tu bowiem, jak zaznacza Twardowski, wcale nie mamy do czynienia z połączeniem 
przedstawień, a tylko z analizą treści jednego przedstawienia. [Red.]
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pojęciami apriorycznymi. Bowiem tylko w tym wypadku cechy 
zawarte w pojęciu są jego cechami koniecznymi; tylko wtedy więc 
można o pewnym pojęciu orzekać z obiektywną ważnością coś, co w 
nim jest zawarte jako cecha.

Potwierdza to sam Kartezjusz. Bowiem kolor, ból i tym podobne, 
o ile stanowią treść zjawisk psychicznych, przytacza jako przykłady 
przedmiotów percepcji jasnych; podobnie do przedmiotów percepcji 
jasnych i wyraźnych zalicza wielkość, trwanie, kształt i liczbę, a więc 
przedmioty, które jako aprioryczne należą do drugiej grupy spostrzeżeń 
wewnętrznych. Ideał nauki upatruje Kartezjusz w matematyce, która 
operując pojęciami apriorycznymi i odnoszącymi się do nich sądami, 
dostarcza pewności absolutnej.

3. Sąd oczywisty
Jeśli percepcja sama nie jest sądem, który można wydać z 

niezawodnym przekonaniem o jego słuszności, to w jaki sposób 
dochodzi do sądu oczywistego? Przez to, że wydaje się go w myśl 
jasnej i wyraźnej percepcji, poprzedzającej sąd jako jego wstępny 
warunek. Proces ów, uwzględniając pochodzące od Kartezjusza 
przykłady i dwuczłonowy podział spostrzeżenia wewnętrznego, 
należy pomyśleć sobie następująco: z oczywistością spostrzega się 
swoje własne zjawiska psychiczne. Na gruncie tego spostrzeżenia 
stwierdza się, że zjawiska te istnieją, a stwierdzając coś o czymś 
dochodzi się do formy sądu i sądzi: moje zjawiska psychiczne (których 
całość stanowi moją osobowość) istnieją, lub krócej: ja jestem. Lub: 
posiada się pojęcie trójkąta. Z oczywistością spostrzega się w tym 
pojęciu cechę trójkątności. Stwierdza się tę cechę o pojęciu trójkąta 
i otrzymuje w ten sposób formę sądu: każdy trójkąt ma trzy boki. 
Jeśli usunie się to, co błędne w koncepcji Kartezjusza, to otrzymuje 
się dwie klasy sądów, które faktycznie są oczywiste, mianowicie 
sądy spostrzeżeniowe w sferze spostrzeżenia wewnętrznego i sądy 
analityczne.

Tłumaczenie z niemieckiego: Elżbieta Paczkowska

36. Kazimierz Twardowski
O SPOSTRZEŻENIU

[1898]

Streszczenie
Autor formułuje dwie tezy dotyczące relacji spostrzeżeń i sądów:
(1) Spostrzeżenia zawierają w sobie sądy. Dowodem na to jest m. in. to, że 

spostrzeżenia podobnie do sądów mogą być trafne (w przypadku normalnego 
funkcjonowania zmysłów) lub mylne (w przypadku złudzeń zmysłowych); 

(2) Zawartość sądu decyduje o zasadniczej różnicy między spostrzeżeniem 
a przedstawieniem (spostrzeganiem a przedstawianiem sobie): spostrzeżeniu 
jakiegoś przedmiotu zawsze towarzyszy przekonanie o istnieniu tego 
przedmiotu; natomiast samo przedstawianie sobie przedmiotu nie musi łączyć 
się z przekonaniem o istnieniu (lub nieistnieniu) tego przedmiotu.

Akt spostrzeżenia jest dosyć skomplikowany; toteż rozbioru jego 
dokonała dopiero psychologia współczesna i doszła do wyniku, że w 
spostrzeżeniu zawarte są sądy. Niektórzy badacze, jak np. Hipolit Taine 
i Alois Höfler, wypowiadają to wyraźnie, nazywając rzecz po imieniu1; 
inni przy rozbiorze spostrzeżeń nie mówią wprawdzie o sądach, lecz 
mimo to wymieniają takie składniki spostrzeżeń, które niewątpliwie 
są sądami. James Sully np. w ten sposób się wyraża: „Spostrzec 
pomarańczę, znaczy odnieść grupę wrażeń światła, cienia i barwy do 
przedmiotu zwanego pomarańczą, położonego w oznaczonej części 
przestrzeni”; w umiejscowianiu zatem i uprzedmiotowaniu wrażeń 
upatruje istotne składniki spostrzeżenia.2 Otóż owo „odnoszenie” 
wrażeń do pewnego przedmiotu i miejsca jest sądem twierdzącym, że 
to, co widzimy, znajduje się w tym lub owym miejscu i jest takim 
lub innym przedmiotem. Że mamy tu do czynienia ze sądem, chociaż 
zwykle nie wypowiedzianym w słowach, dowodzi fakt, że spostrzeżenia 

1 H. Taine, De l’intelligence, Paris: Hachette, 1885, II pg., 16 sq., 23, 75 sq.; A. Höfler. 
Psychologie, Wien und Prag: Verlag von F. Tempsky, 1897, § 38.
2 J. Sully, Outlines of Psychology, New York: D. Appleton and Company, 1892, 
s. 119; tenże: Umysłowość ludzka: księga podręczna psychologii, T. 1, Warszawa : 
Wydawnictwo Imienia T. T. Jeża, 1897, z ang. tł. J. K. Potocki, s. 253.

5. Sądy a spostrzeżenia



254 255CZĘŚĆ I. SĄDY A PSYCHIKA 1. Sądy a przedstawienia 1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

mogą być mylne, o czym świadczą liczne złudzenia zmysłowe. Otóż 
mylność zarówno jak prawdziwość są cechami znamionującymi sądy; 
tylko sądy mogą być prawdziwe lub mylne we właściwym tych słów 
znaczeniu. Nie można więc wątpić, że spostrzeżenia zawierają w sobie 
sądy.∗

Jeżeli tedy wyobrażenie ma być odtworzeniem spostrzeżenia, 
odtworzyć też powinno zawarte w spostrzeżeniu sądy. Tymczasem 
tak nie jest; można wprost powiedzieć, że brakiem sądów różnią się 
wyobrażenia od spostrzeżeń. Kto np. spostrzega chmurę, jest zarazem 
przekonany o jej istnieniu; gdyby tego przekonania nie żywił, nie 
spostrzegałby, lecz ulegałby halucynacji świadomej. Kto zaś wyobraża 
sobie chmurę, wcale o jej istnieniu nie musi być przekonany; może nawet 
wiedzieć, że chmura, którą sobie wyobraża, wcale nie istnieje. Podobnie 
ma się rzecz z sądami stanowiącymi umiejscawianie spostrzeżonych 
przedmiotów. Kto np. spostrzega siedzącą naprzeciw siebie przy stole 
osobę, wierzy, tj. wydaje sąd,3 że osoba ta znajduje się w danej chwili 
w tym właśnie miejscu. Kto natomiast tylko sobie wyobraża siedzącą 
naprzeciw siebie przy stole osobę, bynajmniej owego sądu nie wydaje, 
wiedząc doskonale, że osoba, którą sobie wyobraża, znajduje się np. 
zupełnie gdzie indziej albo może nawet już nie żyje. 

Tak więc brak sądów, które by się odnosiły do wyobrażonego 
przedmiotu, jest jedną z cech znamiennych, odróżniających 
wyobrażenia od spostrzeżeń. Stąd też wyobrażenie nie może być 
prostym odnowieniem, odtworzeniem, przypomnieniem dawniej 
uczynionego spostrzeżenia. 

∗ Określenie relacji sądów i spostrzeżeń jako „zawieranie się” pierwszych w drugich 
jest niejasne, a K. Twardowski niestety bliżej tej relacji nie wyjaśnia. Może tutaj 
chodzić o zupełnie różne rzeczy, na przykład o to, że (1) sąd jest składnikiem 
spostrzeżenia; (2) sąd jest rodzajem spostrzeżenia; (3) sąd zawsze towarzyszy 
spostrzeżeniu itd. [Red.]
3 Wydawaniem sądu nazywam sam akt psychiczny sądzenia (twierdzenia lub przeczenia) 
dla odróżnienia go od wypowiadania sądu za pomocą zdania […]

37. Władysław Witwicki
SPOSTRZEŻENIA

[1925]

Streszczenie
Autor rozwija zapoczątkowany przez Twardowskiego wątek relacji sądów 

i spostrzeżeń. Spostrzeżenie według Witwickiego jest złożonym zjawiskiem 
psychicznym, które składa się z następujących elementów:

(1) Przedstawienie przedmiotu – wyobrażenie spostrzegawcze;
(2) Sąd realizujący – sąd o istnieniu tego przedmiotu;
(3) Sądy klasyfikujące (co najmniej jeden) – sądy o przynależności tego 

przedmiotu do pewnej klasy przedmiotów.
Istnieją pewne zależności między spostrzeżeniami a cechami sądów 

realizujących i klasyfikujących wchodzących w skład spostrzeżeń:
(1) Im obszerniejsza jest klasa przedmiotów do której odnosi spostrzegany 

przedmiot sąd klasyfikujący, tym mniej dokładnym i jasnym jest spostrzeżenie;
(2) W zależności od tego czy sąd realizujący lub któryś z sądów 

klasyfikujących jest prawdziwy czy fałszywy, prawdziwym czy fałszywym jest 
również spostrzeżenie. Fałszywe spostrzeżenie na podstawie fałszywego sądu 
realizującego – to halucynacja (na przykład jeśli ktoś widzi osobę pogrzebaną);  
fałszywe spostrzeżenie na podstawie fałszywego sądu klasyfikującego – to 
złudzenie (na przykład kiedy linie, w rzeczywistości równoległe, spostrzegamy 
jako rozbieżne lub zbieżne).  

Na szczególną uwagę zasługują przypadki tzw. świadomych złudzeń, 
które mają miejsce wtedy, kiedy nowe sądy klasyfikujące korygują mylny 
sąd klasyfikujący, który był przyczyną pierwotnego złudzenia, a mimo to 
nadal przeżywamy złudzenie, tym razem już „świadomie” (na przykład jeśli 
dowiadujemy się o tym, że linie, które mylnie spostrzegaliśmy jako rozbieżne, 
w rzeczywistości są równolegle, a mimo to nie przestajemy je spostrzegać jako 
rozbieżne). Świadome złudzenia potrzebują dokładniejszego zbadania m. in. 
pod kątem wyjaśnienia:

(1) czy w nich mamy do czynienia z jednoczesnym występowaniem w 
świadomości dwóch sprzecznych przekonań;

(2) czy w nich mamy do czynienia z niejednoczesnym występowaniem w 
świadomości dwóch sprzecznych przekonań;

(3) czy jedno z występujących w nim sprzecznych przekonań nie jest 
właściwie przekonaniem, tylko tzw. „niby-przekonaniem”, tzn. fikcją. 
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Kiedy działają na nas podniety zmysłowe albo gdy mamy żywe 
sny, wtedy tak zorganizowanym wyobrażeniom towarzyszy jeszcze 
nowy element psychiczny. A mianowicie: my jesteśmy przekonani, że 
przedmioty o pewnych cechach nie są tylko treściami naszych przeżyć, 
nie zwidują się nam, nie majaczą, tylko istnieją naprawdę. Wierzyć w 
istnienie czegoś, to nie znaczy wcale: mieć obraz tego czegoś dobrze 
zorganizowany. Sam obraz podmiotowy nie uwzględnia wcale, nie 
liczy się z istnieniem lub nieistnieniem swego przedmiotu. Dopiero 
ja sam przy pewnych obrazach wierzę, przekonany jestem, sądzę, że 
przedmiot, który mi się zjawia w moim obrazie, istnieje naprawdę, a 
nie tylko rysuje mi się w świadomości, jak bywa w świadomych snach i 
półsnach, w marzeniach i w kłamstwach, w świadomych halucynacjach.

Ta wiara w istnienie czegoś jest nowym elementem psychicznym 
i nazywa się sądem, przekonaniem. Posiada osobliwą cechę, której 
brak wszystkim wyobrażeniom, a mianowicie każde przekonanie jasne 
jest bądź to prawdziwe, bądź mylne. Obcując z przedmiotami, które 
działają na nasze zmysły, przeżywamy z reguły, oprócz wyobrażeń 
spostrzegawczych tych przedmiotów, jeszcze i sądy o istnieniu 
tych przedmiotów w świecie realnym. Nazwijmy te sądy sądami 
realizującymi. Dlatego tak, że w nich właśnie uznajemy rzeczywistość 
otaczającego nas świata.

I znowu teoretyk poznania może się pytać, czy te sądy są prawdziwe 
czy mylne, czy świat realny istnieje, czy może jest tylko złudzeniem 
– niechże to rozstrzyga, jak potrafi – nas to tylko obchodzi, że w 
obcowaniu z przedmiotami zwykle sądy te przeżywamy, i nie potrafi 
opisać doświadczenia wewnętrznego ktoś, kto by ich nie dostrzegał, 
pomijał i strumień świadomości brał za falującą plecionkę samych 
tylko obrazów, rozmaicie ze sobą powiązanych.

I jeszcze jeden rodzaj sądów zwykł towarzyszyć naszym 
wyobrażeniom spostrzegawczym, których przedmioty uważamy za 
rzeczywiste. A mianowicie wygląd przedmiotu, który przeżywamy, 
przypomina nam inne przedmioty podobne i dzięki temu przedmiot 
wydaje się nam pod jakimś względem taki sam jak inne, oznaczone 
pewnym znakiem ustalonym, należące do jednej klasy. Zjawia się 
nam w świadomości przekonanie, że przedmiot rzeczywisty, którego 
wyobrażenie spostrzegawcze przeżywamy, należy do pewnej klasy 

przedmiotów i nazywa się tak i tak. To przekonanie, dotyczące 
przynależności przedmiotu danego do pewnej klasy przedmiotów, 
nazywamy sądem klasyfikującym.

Całość, złożoną z przedstawienia, z sądu realizującego i sądów 
klasyfikujących, nazywamy spostrzeżeniem. Przez spostrzeżenie 
zatem rozumiemy fakt psychiczny nie prosty, tylko złożony, w którym 
wyróżnić musimy przynajmniej trzy elementy: jedno przedstawienie i 
najmniej dwa sądy.

Wszystkie trzy występują z reguły jednocześnie. Najłatwiej 
spóźniają się sądy klasyfikujące. Na przykład: nagle spostrzegam, 
że mi się ktoś kłania na ulicy. Zrazu ujmuję to zdarzenie jako bardzo 
krótki moment, podczas którego wyłaniał mi się z chaotycznego 
tłumu, na który nie zwracałem uwagi, układ spoisty ręki powiewającej 
kapeluszem. Z chwilą, gdy się zaczął tworzyć w mojej świadomości, 
nie umiałbym był jeszcze powiedzieć, że to ręka i kapelusz, a tym 
mniej, czyja to ręka i postać. Co najwyżej, byłbym powiedział, że oto 
zjawiło mi się w polu widzenia coś i jakieś, co się poruszać zaczęło i 
szybko nabrało charakterystycznego wyglądu ukłonu. W tej chwili już 
wiedziałem, że mi się nie zdaje, byłem przekonany, że to ktoś mnie 
naprawdę pozdrawia, wiedziałem, że to istnieje, i wiedziałem już, co to 
jest takiego. Po chwili dopiero wiedziałem, kto to.

Tylko w momentach połowicznego budzenia się z twardego snu, 
kiedy nam się oczy otworzą, przeżywamy pewne obrazy, ale zupełnie 
nie wiemy, co to jest, co mamy przed oczyma, nie bierzemy pod uwagę 
nawet tego, czy to coś istnieje, czy nie istnieje, czy jest do czegokolwiek 
podobne czy nie, czy się nazywa, czy się nie nazywa w ogóle. Mamy 
wtedy chaos wrażeń, z którego się nawet nie budują obrazy rzeczy 
i osób, nie wyłaniają się z niego w pierwszej chwili żadne wyglądy 
przedmiotów. Całe pole wzrokowe wygląda wtedy chaotycznie, ale 
nawet i ten wygląd ono zdaje się uzyskiwać dopiero w przypomnieniu.

Jeżeli w sądzie klasyfikacyjnym stwierdzę przynależność danego 
przedmiotu do jakiejś bardzo obszernej klasy, spostrzeżenie nazywam 
ogólnikowym albo niedokładnym. Np. zauważyłem „coś poruszającego 
się”, spostrzegłem „jakiś przedmiot barwny, jakiś szmer podejrzany, 
ktoś coś mówił itd.”.
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Jeżeli mi się w przedmiocie uwydatnią nie tylko nieliczne cechy 
wspólne jemu i jakiejś bardzo, bardzo wielkiej grupie przedmiotów, ale 
jeżeli w nim wystąpią wyraźnie liczne i różne cechy, i ja wiem, które 
z nich dzieli mój przedmiot z jakimi grupami innych przedmiotów, 
moje spostrzeżenie staje się dokładniejsze. Jeżeli zauważę cechę 
przysługującą tylko memu przedmiotowi i żadnemu innemu, tak że 
umiem go odróżnić od wszystkich innych, spostrzeżenie moje będzie 
jasne, choćby i nie było dokładne. Jestem w sytuacji najkorzystniejszej 
życiowo, jeżeli spostrzeżenia moje są i dokładne i jasne.

Przedstawienie zawarte w spostrzeżeniu nie musi być 
wyobrażeniem, czyli przedstawieniem obrazowym, konkretnym, 
zmysłowym, naocznym. Może to być również pojęcie, czyli 
przedstawienie oderwane, niezmysłowe, nienaoczne. Tak na przykład 
możemy spostrzec stosunek między dwoma pojęciami, zależność 
logiczną między dwoma sądami, związek lub brak związku między 
myślami, błąd w rachunku itd. Można zatem spostrzeżenia, ze względu 
na rodzaj przedstawień, które są w nich zawarte, podzielić na konkretne 
i oderwane. Mogę też dokonywać spostrzeżeń mieszanych. Wtedy 
mianowicie, kiedy spostrzegam jakiś przedmiot konkretny i mam go 
danym w wyobrażeniu, a jednocześnie spostrzegam jego znaczenie 
jakieś, jego zależność od innego, jego podobieństwo do czegoś, jego 
stosunek jakiś i ten już mam dany nie w wyobrażeniu, tylko w pojęciu. 
Nasze spostrzeżenia przedmiotów konkretnych zazwyczaj zawierają 
składnik oderwany – spostrzeżenia znowu oderwane zwykle chwytają 
się jakichś symboli słownych lub liczbowych, wiążą się zwykle ze 
spostrzeżeniami konkretnymi.

Ponieważ przedstawień nie możemy liczyć i powiedzieć, czy ich 
mamy w pewnej chwili jedno, dwa czy więcej, przeto wyróżniamy 
tylko w spostrzeżeniach ogólnikowo ich stronę przedstawieniową i 
stronę myślową, czyli jakieś przedstawienia i jakieś sądy.

Spostrzeżenia dzielą się w związku z sądami, które w nich 
tkwią, na prawdziwe i fałszywe, czyli mylne. Bywa, że mylny jest w 
spostrzeżeniu któryś z sądów klasyfikujących – wtedy spostrzeżenie 
takie nazywa się złudzeniem. Bywa, że mylny jest sąd realizujący – 
przedmiotu nie ma wtedy w ogóle przed nami, chociaż się nam zjawia w 

wyobrażeniu spostrzegawczym i my wierzymy w jego istnienie realne 
– wtedy spostrzeżenie nazywa się halucynacją. Tu należą np. widziadła 
osób zmarłych i pogrzebanych albo oddalonych i nieobecnych. Jeśli 
przedmiot mamy dany w wyobrażeniu spostrzegawczym i on posiada 
wygląd przedmiotu rzeczywistego, a mimo to, wiemy, że przedmiot 
dany nie istnieje, mówimy o halucynacji świadomej.

Złudzenie przeżywamy np. kiedy linie, w rzeczywistości 
równoległe, bierzemy za rozbieżne lub zbieżne, kiedy spostrzegamy 
dwa dotykane palcami przedmioty, podczas gdy naprawdę dotykamy 
tylko jednego, kiedy dwa dotknięcia bierzemy za jedno, kiedy wierzba 
przydrożna wydaje się nam w nocy człowiekiem, gdy w panoramie 
fałszywy teren wydaje się nam malowidłem, a obraz rzeczywisty 
pejzażem itd.

W razie gdy z pomocą nowych spostrzeżeń skorygujemy swój 
poprzedni mylny sąd klasyfikujący i wiemy już, czym właściwie jest i 
jaki jest dany przedmiot, on, mimo to, zachowuje często swój wygląd 
łudzący, a my przeżywamy „świadome złudzenie”. Np. gdy wiemy, 
gdzie się w panoramie kończy teren sztuczny, a gdzie się zaczyna obraz, 
a mimo to przedmioty malowane wyglądają nam dalej jak żywe. Gdy 
wiemy, że linie narysowane są równoległe i proste, a mimo to jedna z 
nich wygląda na łuk, albo obie wyglądają nierównolegle.

Malarz pewien namalował głowę Chrystusa z odblasków 
słonecznych na zamarzniętej szybie, pejzaż z cyprysem z fartucha 
zawieszonego na sztaludze. Te przedmioty miały dla niego wygląd 
łudzący.

Opowiadają np. o rekonwalescencie, który pewnego ranka 
zauważył w fałdach prześcieradła jakby kształt ręki kobiecej. 
Miał złudzenie świadome. Wygląd ręki był tak żywy, że złudzenie 
przechodziło chwilami w całkowite, a nie: świadome. W końcu znikło, 
kiedy ktoś wszedł do pokoju. Na drugi dzień powtórzyło się znowu, 
żywsze niż wczoraj i przedstawiało już nie tylko rękę od kostki, ale 
prócz tego przedramię i ramię. Na trzeci i czwarty dzień zjawiało się tej 
postaci kobiecej coraz więcej – rekonwalescent przeżywał świadomą 
oczekiwaną halucynację, która go przestała nawiedzać dopiero, gdy 
wyzdrowiał.
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Za prawdziwość opowiadania nie można ręczyć – chodzi tylko o 
ilustracje pojęć, któreśmy wymienili. Złudzenia świadome zasługują 
na bliższą analizę psychologiczną. Kiedy je przeżywamy, zachodzi 
przecież osobliwy, godny uwagi, stan rzeczy. Przedmiot jeden i 
ten sam wydaje się wtedy i taki i nie taki, jak gdyby jednocześnie. 
Czujemy się wtedy tak, jakbyśmy mu jednocześnie przyznawali 
pewną cechę i jej zarazem odmawiali. Warto się więc w każdym 
wypadku zastanowić, czy naprawdę przeżywamy w takich razach dwa 
przekonania sprzeczne, czy też jedno z nich przeżywamy naprawdę 
a drugie tylko na niby, czy, w końcu, przeżywamy raz jedno, raz 
drugie przekonanie. A może jedno w ognisku świadomości, a drugie, 
sprzeczne z nim, na jej obwodzie?

Podobny stan rzeczy zachodzi, kiedy ktoś przemawia serdecznie 
do zwłok jak do człowieka, a wie przecież, że to nie człowiek; kiedy 
z czcią i z miłością patrzy na rzeźby i obrazy figuralne, a wie dobrze, 
że to nie są osoby, tylko martwe wyroby ręki ludzkiej; kiedy wierzy, 
że ktoś pije żółć, a jednocześnie wie, że ten ktoś pije herbatę. Kiedy 
wierzy, że się łudzi, widząc tylko herbatę, a wie, że zawsze płyn o 
takich i takich cechach nazywa jednak herbatą a nie żółcią; kiedy w 
enuncjacjach czczonej osoby widzi wzniosłe myśli, a czyta w nich 
jawne niedorzeczności albo płaskie nieprzyzwoitości, itd. Zazwyczaj 
wtedy zachodzi mniej lub więcej żywa supozycja X i mniej lub więcej 
świadome przekonanie: non X.∗

∗ Poglądy W. Witwickiego na strukturę spostrzeżenia i miejsce sądów w tej strukturze 
był w latach 30-ch. rozwijany i uszczegóławiany przez jego uczniów w Warszawie. 
Na przykład M. Adlerówna zwróciła uwagę na różnicę między treścią sądów 
realizujących wchodzącymi w skład spostrzeżeń zewnętrznych („przedmiotowych”) 
i wewnętrznych („podmiotowych”). Powyższa różnica właśnie decyduje o tym, że 
w przypadku spostrzeżeń zewnętrznych przedmiot wyobrażenia spostrzegawczego 
zyskuje lokalizację zewnętrzną, a w przypadku spostrzeżeń wewnętrznych – 
wewnętrzną (na przykład ból reumatyczny lokalizujemy w którymś ze swoich 
mięśni. Zob. M. Adlerówna. Dwa rodzaje spostrzeżeń i ich struktura, „Kwartalnik 
Psychologiczny”, T. 7, 1935, s. 1-24). [Red.]

38. Tadeusz Czeżowski
SPOSTRZEŻENIA

[1933] 

Streszczenie
Autor krytykuje zaproponowaną przez Witwickiego teorię spostrzeżeń. 

Słabym jej miejscem według autora jest włączenie do składu spostrzeżeń tzw. 
sądów klasyfikujących. Argumentacja Czeżowskiego:

(1) Przyjęcie sądu lokalizacyjnego jako składnika spostrzeżenia 
pociąga za sobą również przyjęcie jako składnika spostrzeżenia obok 
przedstawienia spostrzeganego przedmiotu również innych przedstawień, 
takich jak: przedstawienie klasy, przedstawienie przedmiotu podobnego 
do przedmiotu spostrzeżenia, przedstawienie stosunku przynależności 
przedmiotu spostrzeżenia do owej klasy itd. Introspekcja jednak nie wykazuje 
występowania żadnych z tych przedstawień w spostrzeżeniu.

(2) Przypuszczenie, że w skład spostrzeżenia, oprócz sądu realizującego, 
wchodzą jeszcze jakieś inne sądy, jest zbędne. Funkcja, którą Witwicki 
przypisuje sądom klasyfikującym, w zupełności jest funkcją przedstawienia 
spostrzeganego przedmiotu. Na przykład istotę złudzeń da się lepiej wyjaśnić 
bez uwzględnienia udziału sądu klasyfikującego. Złudzenie zdaniem 
Czeżowskiego powstaje w przypadkach, kiedy wyobrażenie spostrzegawcze 
nie dostarcza wszystkich potrzebnych do zbudowania całościowego 
przedstawienia przedmiotu danych, a brakujące fragmenty są uzupełniane za 
pomocą elementów odtwórczych. Powstaje przedstawienie przedmiotu o innej 
jakości niż rzeczywiście spostrzegany przedmiot, ale sąd realizujący stwierdza 
istnienie przedmiotu przedstawienia.     

Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań jest analiza 
spostrzeżeń i przypomnień, podana przez Władysława Witwickiego1. 
Piękna ta analiza, rozwijająca poglądy Franza Brentany2 i Aloisa 

1 W. Witwicki. Psychologia dla użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych, T. 1, 
Lwów, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1925, 
tom 1, s. 225-230 oraz 287-290; wyd. 2, Lwów, 1930, s. 256-262 oraz 336-339, bez 
zmian istotnych.
2 F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte, Leipzig: Duncker & Humblot, 
1874 (2 Auflage: Leipzig: Oskar  Kraus, 1924), Buch 2, Capitel 7, § 6, s. 277.
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Höflera3 odznacza się jasnością i dokładnością opracowania, lecz 
wymaga, jak mi się wydaje, pewnych modyfikacji.

Założeniem poglądów Brentany, Höflera i Witwickiego na istotę 
spostrzeżeń i przypomnień jest idiogeniczna4 teoria zjawisk sądzenia. 
Teoria ta nie uważa zjawiska sądzenia za połączenie przedstawień, jak 
to czynią przeciwne jej teorie allogeniczne, lecz rozróżnia dwa rodzaje 
zjawisk myślenia, odpowiednio do dwóch sposobów użycia wyrazu 
„myślę”: „Myślę o...” i „myślę, że...”. Rodzaj pierwszy, to zjawiska 
przedstawiania, w których sobie coś uobecniam, wyobrażam konkretnie 
lub przedstawiam abstrakcyjnie; rodzajem drugim są zjawiska 
sądzenia czyli przekonania, w których to, co sobie w przedstawieniu 
uobecniłem, stwierdzam lub zaprzeczam, uznaję jako istniejące lub 
odrzucam jako nieistniejące. W zjawiskach przedstawiania ujmuję 
cechy przedmiotu, jego jakość (tzn. jakim on jest); przekonanie odnosi 
się wyłącznie do jego istnienia, nie do jego jakości. Podstawą lub 
warunkiem powstania przekonania jest przedstawienie tego samego 
przedmiotu. Rozróżniamy akt, treść i przedmiot przekonania, podobnie 
jak akt, treść i przedmiot przedstawienia. Mianowicie przekonanie 
jako zjawisko psychiczne jest aktem, treść tego aktu, wyrażoną w 
zdaniu twierdzącym lub przeczącym, nazywamy sądem, przedmiot 
przekonania jest identyczny z przedmiotem przedstawienia, które jest 
podstawą przekonania. Treść przedstawienia nazywamy materią sądu 
lub przekonania.

Według Witwickiego spostrzeżenie jest całością, złożoną z 
wyobrażenia spostrzegawczego i z sądów, którym Witwicki nadaje 
nazwę sądu realizującego i sądów klasyfikujących. Sądem realizującym 
nazywa Witwicki sąd o istnieniu przedmiotu spostrzeżenia w świecie 
realnym, sądy klasyfikujące zaś to te sądy, w których stwierdzamy, że 
przedmiot spostrzeżenia należy do pewnej klasy, lub mówiąc inaczej, 
ze przedmiot ten jest podobny do innych, oznaczonych pewnym 
ustalonym znakiem. 

3 A. Höfler. Psychologie, Wien-Prag: Verlag von F. Tempsky, 1897, s. 211 i n. oraz s. 
252 i n.
4 Używam terminu „idiogeniczny” zamiast przyjętego „idiogenetyczny“ zgodnie z 
uwagą D. Tennerównej (D. Tennerówna. Istnienie jako treść sądzenia i sądu. „Przegląd 
filozoficzny”, R. XVII, z. 4, 1914, s. 465).

Analiza ta nie wydaje się poprawną, a mianowicie przyjęcie owych 
sądów klasyfikujących nasuwa następujące zarzuty: 

1. Według opisu Witwickiego należałoby przypuścić, że w sądach 
klasyfikujących występuję nie tylko przedstawienie przedmiotu 
spostrzeżenia, lecz nadto mamy w nich jeszcze przedstawienia 
inne: przedstawienie klasy, czy też jakiegoś przedmiotu podobnego 
do przedmiotu spostrzeżenia, a także przedstawienie stosunku 
przynależności przedmiotu spostrzeżenia do owej klasy lub 
podobieństwa jego do innych, oznaczonych ustalonym znakiem; sądy 
klasyfikujące mają bowiem stwierdzać istnienie owych stosunków. 
Analiza winna zatem wykryć istnienie tych dodatkowych przedstawień 
w spostrzeżeniu oraz wyjaśnić ich pochodzenie i rolę, przyjmując 
up. że wchodzą one w skład spostrzeżenia przez skojarzenie, dzięki 
któremu dołączają się do przedstawienia spostrzegawczego. Jednakże 
introspekcja nie wykazuje, by w skład spostrzeżenia wchodziły jeszcze 
jakieś inne przedstawienia prócz przedstawienia spostrzegawczego i 
także Witwicki tego nie twierdzi. Nie ma przeto podstawy dla przyjęcia 
sądów klasyfikujących, ponieważ brak niezbędnych dla ich powstania 
przedstawień.

2. Zarazem zaś przypuszczenie, że w skład spostrzeżenia wchodzą 
inne jakieś sądy prócz sądu realizującego, jest zbędne. Albowiem 
funkcja, którą Witwicki przypisuje sądom klasyfikującym, jest 
funkcja, nie sądu lecz przedstawienia. W przedstawieniu jest nam dany 
przedmiot jako taki lub inny, opatrzony tymi lub tamtymi cechami. 
Dzieje się to mianowicie przez akt ujęcia elementów zmysłowych 
w układ spoisty, czyli przez ten czynnik w przedstawieniu, któremu 
została nadana nazwa jakości postaciowej. Wystarczy przeto dla analizy 
spostrzeżenia przyjąć, że należy doń wyobrażenie spostrzegawcze i 
sąd realizujący. W wyobrażeniu spostrzegawczym zaś wyróżniamy 
jego fundamenty tj. wyrażenia zmysłowe i jakość postaciową, dzięki 
której właśnie przedmiot spostrzegany jest dla nas takim lub innym 
przedmiotem. 

Witwicki tłumaczy przy pomocy sądów klasyfikujących trzy 
zjawiska: Zdarzające się niekiedy opóźnienie w zdaniu sobie sprawy 
z tego, co spostrzegamy, ogólnikowość spostrzeżeń oraz powstawanie 
złudzeń. Wszystkie trzy zjawiska tłumaczą się łatwo również bez 
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przyjęcia sądów klasyfikujących, a nawet przemawiają raczej za tym, 
że chodzi w nich o materię sądu realizującego, nie zaś o cośkolwiek 
innego. Albowiem co do pierwszego z nich stwierdzić możemy jego 
bezpośredni związek ze znanymi dobrze przykładami opóźnionego 
ujęcia fundamentów w układ spoisty, a co do drugiego należy 
przypomnieć, że ogólnikowość jest cechą wyobrażeń, nie sądów. 
Złudzenie zaś powstaje przez to, ze w niektórych przypadkach, 
gdy fundamenty są fragmentaryczne, uzupełniamy je elementami 
odtwórczymi i narzucamy im niewłaściwą jakość postaciową. W sądzie 
realizującym stwierdzamy, że istnieje przedmiot odpowiadający tej 
jakości, podczas gdy faktycznie istnieje przedmiot inny.

39. Stefan Ołeksiuk
O PRZYRODZIE I PRZEDMIOCIE 

TZW. SĄDU SPOSTRZEŻENIOWEGO
[1932]

Streszczenie
Przedmiotem analizy autora jest sąd spostrzeżeniowy jako taki. 

Jest to, zdaniem Ołeksiuka, sąd, który wchodzi do składu spostrzeżenia 
zewnętrznego i który decyduje właśnie o tym, że spostrzeganym przedmiotom 
świata zewnętrznego przypisujemy charakter rzeczywistości. Ołeksiuk 
podaje również kilka negatywnych określeń sądu spostrzeżeniowego, które 
pomagają zrozumieniu w jego istoty i jego miejsca w spostrzeżeniu. Otóż, sąd 
spostrzeżeniowy:

(1) nie jest sądem wydanym na podstawie spostrzeżenia  (gdyż jest czymś 
w spostrzeżenie „wmontowanym”);

(2) nie jest sądem dotyczącym istnienia przedmiotu, występującym 
obok sądu o pozostałych jego cechach: sąd spostrzeżeniowy dotyczy także 
pozostałych cech spostrzeganego przedmiotu;

(3) nie jest składnikiem sumy: wyobrażenie plus sąd spostrzegawczy - 
jeśli miałoby się dopuszczać niezależne istnienie składników tej sumy;

(4) nie jest przeżyciem dotyczącym zarówno świata zewnętrznego, jak i 
wewnętrznego: dotyczy on wyłącznie rzeczywistości zewnętrznej.

Główny problem związany z sądem spostrzeżeniowym brzmi następująco: 
W jaki sposób zawsze mając do czynienia tylko z aspektowym i zmiennym 
przedstawieniem przedmiotu sąd spostrzeżeniowy sprawia, że mamy poczucie 
rzeczywistości spostrzeganego przedmiotu jako całościowego, „identyczny 
w sobie”? Zagadnienie podjęte przez Ołeksiuka – to zatem wersja  jednego 
z głównych zagadnień teorii poznania: problemu konstytucji przedmiotu w 
potoku zmiennych zjawisk lub tzw. problemu psychologicznej transcendencji.  

Próbę zmierzenia się z problemem psychologicznej transcendencji autor 
podejmuje w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy da się rozstrzygnąć 
ten problem, respektując zarazem zasadę, którą nazwać wolno „zasadą 
zjawiskowości”. Zasada ta uznaje przedstawienia (resp. wyobrażenia) za nasz 
podstawowy stosunek do przedmiotów świata zewnętrznego – za konieczną 
podstawę psychologiczną przeżyć „fundowanych” (tj. nadbudowanych nad 
przedstawieniami). Skoro w doświadczeniu rzeczywistości jesteśmy „skazani” 
na zjawiska, to musimy się zgodzić, że odnosimy się do przedmiotów świata 
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zewnętrznego tylko za pośrednictwem zjawisk. Zjawiska jednak są zawsze 
aspektowe, czy, jak obrazowo mówi Ołeksiuk, „zmienne, jednobokie, 
łupinowate”, gdy tymczasem przedmioty w spostrzeżeniu zewnętrznym 
jawią nam się jako „identyczne w sobie” czyli, jak powiedzielibyśmy dziś, 
gen-identyczne. Wynik przeprowadzonej analizy jest ujemny: odrzuciwszy 
wszystkie stanowiska, próbujące wyjaśnić istotę sądu spostrzeżeniowego 
respektując zasadę zjawiskowości, Ołeksiuk stwierdza, iż poczucia 
rzeczywistości przedmiotów danych w spostrzeżeniu zewnętrznym nie da się 
wyjaśnić na linii podejścia do przedmiotu od strony przedstawień. Świadczy 
to zdaniem o Ołeksiuka m. in. o tym, że zasada „zjawiskowości” nie jest taka 
oczywista i wszechobowiązująca, jak to się wydawało m. in. Brentanie i jego 
uczniom, a rozwiązanie problemu psychologicznej transcendencji (które 
według Ołeksiuka jest możliwe) powinno się dokonać bez jej uwzględnienia.  

1. O przyrodzie tzw. sądu spostrzeżeniowego
a. „Sąd spostrzeżeniowy”
Charakter rzeczywistości przedmiotów materialnych występuje 

dla nas dobitnie, według wielu pierwotnie w tzw. spostrzeżeniu 
zewnętrznym, w akcie, gdzie przedmiot jest dla nas obecny przez 
zmysły. Jako akt obecności przedmiotu w przeżyciu, spostrzeżenie 
zewnętrzne jest odpowiednio do przedmiotu jednością przeżycia, 
jednością pełną co do cech, jednością co do nich ściśle określoną. 
I odpowiednio do tego, że w przedmiocie rzeczywistym można 
myślowo wyróżnić: przedmiot, własności przedmiotu, jego charakter 
rzeczywistości, wyróżnia się myślowo w jedności spostrzeżenia jego 
odpowiednie składniki: mówimy więc o przedmiocie spostrzeżenia, o 
jego treści. To, co w jedności spostrzeżenia odpowiada charakterowi 
rzeczywistości, w przedmiocie jest tzw. sądem spostrzeżeniowym.1, ∗

b. „Sąd spostrzeżeniowy” a spostrzeżenie
Stosunek tzw. sądu spostrzeżeniowego do całości spostrzeżenia 

jest analogiczny do stosunku charakteru rzeczywistości do przedmiotu 

1 Por. E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie, Halle-Saale, Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die Reine 
Phänomenologie, 2 Auflage, 1913, s. 53.
∗ Można przyjąć, że pojęcie sądu spostrzeżeniowego S. Ołeksiuka jest identyczne z 
pojęciem sądu realizującego W. Witwickiego. Zob. też S. Ołeksiuk. O charakterze 
rzeczywistości w części III niniejszej książki.[Red.]

samego. Podobnie więc, jak to czyni charakter rzeczywistości ze swoim 
przedmiotem, obejmuje sobą tzw. sąd spostrzeżeniowy całość przeżycia, 
wypełnia je do granic, odcinając absolutnie od aktów obecności 
przedmiotów nierzeczywistych. Podobnie też, jak to czyni charakter 
rzeczywistości co do własności przedmiotu, tzw. sąd spostrzeżeniowy 
nie układa się koniunktywnie obok treści spostrzeżenia jak treść należąca 
do ich szeregu, lecz obejmuje je sobą, nadaje charakter odpowiedników 
rzeczywistości także innym sądom obecnym w spostrzeżeniu, tzw. 
sądom o cechach.2

Dlatego po pierwsze: mówi się często o spostrzeżeniu, że jest 
sądem.3

Po drugie: naruszając sąd spostrzeżeniowy naruszamy jedność 
spostrzeżenia, jego pełnię, jego określoność, a treściom spostrzeżenia 
nadajemy charakter cech nierzeczywistych, tzn. tylko pomyślanych.

c. Czym nie jest tzw. sąd spostrzeżeniowy
Czym nie jest wynika to po części z jego dotychczasowego 

opisu. Po pierwsze: nie jest sądem spostrzeżeniowym w znaczeniu 
sądu wydanego na podstawie spostrzeżenia. Ten jest różnym od 
spostrzeżenia przeżyciem, ma zwykle postać sądu artykułowanego, 
zajmuje osobne miejsce w strumieniu przeżyć i dlatego czasowo odbiega 
od aktu spostrzeżenia. Tamten natomiast jest zawsze przeżyciem 
nieartykułowanym, tkwi w samym spostrzeżeniu podobnie jak cecha 
rzeczywistości w przedmiocie, wypełnia je, jest z nim spójny w akcie 
i czasie.4

Po drugie: nie jest sądem o istnieniu samym lub sądem o istnieniu 
przeciwstawionym do sądu o cechach, gdyż nie jest przekonaniem o 
rzeczywistości samej, tylko rzeczywistości pełnej, określonej, przeto 
obejmuje sobą także rzeczywistość cech, obecnych w przedmiocie.5

2 A. Meinong, Über die Erfahrungsgrundlagen unseres Wissens, Abhandlungen zur 
Didaktik und Philosophie der Naturwissenschaft, Berlin: Julius Springer, 1906, s. 22.
3 Por. tamże, s. 16–20; O. Külpe, Die Realisierung. Ein Beitrag zur Grundlegung der 
Realwissenschaften, Bd. 1, Leipzig: S. Hirzel, 1912, s. 54-55.
4 J. Kreibig, Über die Wahrnehmung, Wien: Hölder, 1911, s. 9; por. E. Husserl, 
op. cit., s. 53, 276.
5 Por. J. Kreibig, ibidem, s. 16; T. Lipps, Bewusstsein und gegenstände, Leipzig, 
W. Engelmann, 1905, s. 112–113. 

5. Sądy a spostrzeżenia



268 269CZĘŚĆ I. SĄDY A PSYCHIKA 1. Sądy a przedstawienia 1.1. Przedstawienia w strukturze sądu

Po trzecie: nie jest dodajnikiem sumy: wyobrażenie spostrzegawcze 
plus sąd spostrzeżeniowy równa się spostrzeżenie, o ile ma się w tym 
na myśli dodawanie faktyczne, tj. przyjmuje możliwość osobnego 
istnienia dodajników przed ich złożeniem. Nie istnieje bowiem 
wyobrażenie spostrzegawcze, tj. widzenie, słyszenie, dotykanie…, 
które nie byłoby widzeniem, słyszeniem, dotykaniem… czegoś, co 
ma charakter rzeczywistości. W tym się przejawia siła spostrzeżenia 
i osobliwy upór charakteru rzeczywistości. Na to, że nie można 
bezkarnie naruszać tego charakteru, wskazuje przykład tzw. redukcji 
fenomenologicznej, w której początkowe „nawiasowanie metodyczne” 
przesuwa się niepostrzeżenie w „nawiasowanie” metafizyczne i 
prowadzi w końcu do rozpylenia rzeczywistości świata zewnętrznego 
w idealizmie transcendentalnym.

Po czwarte: nie jest sądem o wszelkiej rzeczywistości, tj. 
zewnętrznej i „wewnętrznej”, tzn. jest wspólną nazwą dla tzw. 
sądu spostrzeżeniowego o rzeczach i sądu spostrzeżeniowego o 
przeżyciach, lecz ogranicza się do pierwszego z nich. Jest bowiem 
pewna przewrotność w używaniu wspólnej nazwy dla przekonania 
o istnieniu świata zewnętrznego i przekonania o istnieniu przeżyć 
psychicznych, tak jak jest pewna przewrotność w używaniu jednej 
nazwy rzeczywistości dla tego, co jest w świecie zewnętrznym i tego 
co jest w świecie wewnętrznym.

Po piąte: w trakcie naszych rozważań nie jest wprost sądem 
spostrzeżeniowym, tylko tzw. sądem spostrzeżeniowym, czym chcemy 
wskazać na jego osobliwe miejsce wśród innych sądów. Według 
wielu mianowicie zachowuje się on tak, jak gdyby go nie obchodziła 
psychologiczna zasada sprzeczności, gdyż „nie ustępuje wobec sądów 
z nim niezgodnych lub zgoła sprzecznych.”

– „Rzeczywistość… znajduję jako oto istniejącą i przyjmuję ją 
jako oto istniejącą, tak jak mi jest daną. Żadne powątpiewanie ani 
zaprzeczenie danych świata zewnętrznego nie zmienia nic w generalnej 
tezie nastawienia naturalnego.”6

6 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie, Halle-Saale, Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die Reine 
Phänomenologie, 2 Auflage, 1913, s. 52-53.

– „Jak się ten dylemat rozwiązuje praktycznie, o tym nie ma 
najmniejszego wątpienia: nawet najdalej idący idealiści zawsze znowu 
przyznawali, że przez swe twierdzenia nie byli w stanie przezwyciężyć 
in concreto swej wiary w świat zewnętrzny.”7

Psychologowie utrzymują, że w podobnym, jak idealiści, położeniu 
znajduje się człowiek naturalny w wypadkach złudzeń lub halucynacji 
patologicznych.

Dla tych powodów niektórzy odmawiają sądowi spostrzeżeniowemu 
charakteru sądu, mówiąc raczej o sugestii rzeczywistości, którą nam 
narzuca w spostrzeżeniu świat zewnętrzny.8 Mieliby o tyle słuszność, 
że trudno jest uważać za sąd coś, co nie spełnia warunków koniecznych 
dla tego, by było uznane za sąd. Nie mają natomiast słuszności, o ile 
sugestia jest także przekonaniem, a przekonanie stanowi istotę sądu. 
Byłby więc tzw. sąd spostrzeżeniowy sądem i nie, i oto cała możliwość 
tej sprzeczności co do niego zwraca uwagę na osobliwy charakter tego 
przeżycia wśród innych przeżyć i wśród sądów z osobna.

d. Zagadnienie
Należałoby wyjaśnić osobliwość tego przeżycia. Mianowicie 

wyjaśnić istotę i pochodzenie wspomnianej trwałości i nieustępliwości 
naszego przekonania o rzeczywistym istnieniu świata zewnętrznego. 
Bo to owe własności stanowią to, co wyróżnia sąd spostrzeżeniowy 
wśród innych przekonań.

Sąd spostrzeżeniowy jest odpowiednikiem charakteru 
rzeczywistości znajdowanego na przedmiocie sądu, też na przedmiocie 
spostrzeżenia zewnętrznego, w którego skład ów sąd wchodzi. To samo 
odnosi się do owej trwałości i nieustępliwości sądu spostrzeżeniowego 
wobec przekonań z nim niezgodnych. Czyli, że też one są tylko 
odpowiednikami pewnych cech znajdowanych w charakterze 
rzeczywistości przedmiotu tego sądu i przedmiotu spostrzeżenia. 
Dlatego, gdy chodzi o wyjaśnienie istoty i pochodzenia tych własności 
w sądzie, droga do ich wyjaśnienia powinna pójść przez rozważania 
7 A. Meinong, Über die Erfahrungsgrundlagen unseres Wissens, Abhandlungen zur 
Didaktik und Philosophie der Naturwissenschaft, Berlin: Julius Springer, 1906, 
s. 89.
8 H. Linke. Grundfragen der Wahrnehmungslehre, München: Reinhardt, 1929, 2 Auflage, 
s. 224.
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dotyczące przedmiotu sądu spostrzeżeniowego, też spostrzeżenia 
zewnętrznego, w którego skład ów sąd wchodzi.

2. O przedmiocie tzw. sądu spostrzeżeniowego
a. O tzw. podstawie psychologicznej
Stosunki nasze do przedmiotów świata zewnętrznego są bardzo 

różne. Na ogół przyznaje się przewagę stosunkom wyobrażenia, 
które, gdy nie zachodzą samoistnie, bierze się jako podstawę innych 
stosunków do przedmiotów. 

„By przedmiot sądzić, musimy go przecież najpierw wyobrazić; 
czego sobie nie wyobrażamy, nie możemy go tak samo przyznawać lub 
zaprzeczać, jak nie możemy kochać lub nienawidzić”.9      

Mówi się w związku z tym o wyobrażeniu jako o koniecznej 
podstawie psychologicznej przeżyć „fundowanych”. Każde z tych 
przeżyć musi posiadać przedmiot, do którego się zwraca. Musi więc 
zawierać w sobie wyobrażenie owego przedmiotu. Implikuje tą myśl, 
jakoby przedmioty mogły nam być dane jedynie przez wyobrażenie. 
[…] Obecnie zauważymy tylko, że wnosząc wyobrażenie przedmiotu 
jako podstawę psychologiczną do przeżyć „fundowanych” wnosimy do 
nich także stosunki podstawowe, zachodzące między przedmiotem a 
wyobrażeniem przedmiotu, gdy występuje samo.

b. Zjawisko a przedmiot
W dziedzinie wyobrażeń spostrzegawczych i wyobrażeń 

pochodnych takim stosunkiem podstawowym jest stosunek zjawiska 
do przedmiotu. […]

I o to bylibyśmy w takim położeniu, że będąc zdani w stosunki 
do przedmiotów świata zewnętrznego na zjawisko, moglibyśmy nie 
mimo, nie bez niego, tylko za jego pośrednictwem, przez nie odnosić 
się do tych przedmiotów. Przez szereg różnych „przedmiotów” do 
przedmiotu identycznego w sobie. Przez szereg „przedmiotów” 
zmiennych, jednobokich, lupinowatych do jednego przedmiotu stałego, 
wszechstronnego, pełnego.

Jak to się dzieje, że przez szereg „przedmiotów” różnych, 
zmiennych, jednobokich, lupinowatych odnosimy się do jednego 
9 K. Twardowski. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine 
psychologische Untersuchung, Wien: Alfred Hölder, 1894, s. 15-16.

przedmiotu, identycznego w sobie, stałego, wszechstronnego i pełnego 
w swym wnętrzu?

Jest to podstawowy problem psychologii poznania, tzw. problem 
psychologicznej transcendencji, lub problem konstytucji przedmiotu w 
potoku zmiennych zjawisk. 

Podstawowy problem w dziedzinie wyobrażeń, problem stosunku 
zjawiska do przedmiotu, którego takie lub inne rozwiązanie służy do 
wyznaczenia przedmiotu przeżyć „fundowanych”, tj. takich, co do 
przedmiotów swoich mają się zwracać poprzez wyobrażenie jako swoją 
intelektualną podstawę psychologiczną. 

c. Co jest przedmiotem tzw. sądu spostrzeżeniowego
Gdy chodzi o przedmiot sądu spostrzeżeniowego, znajdziemy 

go lub nie drogą rozpatrzenia stosunku zjawiska do przedmiotu, jak 
go spotykamy w dziedzinie spostrzeżenia zewnętrznego. Znajdziemy 
go lub nie, tzn. zdążymy lub nie, wyjaśnić sposób transcendencji od 
zjawiska do przedmiotu, czyli sposób obecności stałego, identycznego 
przedmiotu w potoku zmiennych zjawisk. Że jest on w tym potoku, to 
oczywiste. „Jest to dla każdego, tylko nie dla zamroczonego filozofa 
samo przez się zrozumiałe, że rzecz spostrzegana w spostrzeżeniu jest 
rzeczą samą, w swej własnej obecności.”10   

Ale ma [ten przedmiot – red.] być obecny w zjawiskach lub przez 
nie, i jak to się dzieje, o to pyta psychologia analizę wyobrażenia. 

Jak to się dzieje, że od zjawiska przechodzimy do przedmiotu, – to 
pytanie, stawiane dla spostrzeżenia, dla tzw. sądu spostrzeżeniowego, 
jest równoznaczne z pytaniem: jak to się dzieje, że mamy przedmiot 
sądu, mając jedynie zjawisko lub: co jest przedmiotem sądu 
spostrzeżeniowego wobec tego, że wprost obecne ma być jedynie 
zjawisko? […]

d. Wyniki i wnioski ogólne
[…] [Rozpatrzyliśmy – red.] różne odpowiedzi, które daje na to 

pytanie psychologia poznania przez analizę spostrzeżenia∗, przy czym 
10 E. Husserl. Formale und transzendentale Logik: Versuch einer Kritik der logischen 
Vernunft, „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”, X, Halle: 
Niemeyer, 1929, s. 248.
∗ Do rozpatrzonych przez S. Ołeksiuka stanowisk należeli następujące: (1) przedmiotem 
sądu spostrzeżeniowego jest rzecz jako taka, wzięta wprost (radykalny realizm 
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[zakładając, że – red.] wyniki rozpatrzenia, dodatnie lub ujemne, 
mieścić będą w sobie dodatnią lub ujemną ocenę przyjętego sposobu 
myślenia o tych rzeczach, tj. uznania wyobrażenia jako podstawowego 
podejścia naszego do przedmiotów świata zewnętrznego. 

Otóż wyniki rozpatrywania są ujemne. 
Znaleźliśmy, że ani przez różne pojmowanie obecności samego 

zjawiska, ani przez różnie dokonywane syntezy zjawisk i ich odtworzeń 
nie może być wyjaśniona obecność przedmiotu identycznego w 
zmiennym procesie spostrzegania. 

A jednak jest obecny przedmiot w spostrzeżeniu. Mamy go w nim 
w sposób najbardziej bezpośredni, oczywisty, cielesny. Musi zatem 
istnieć droga, na której do niego dochodzimy i która wyjaśniałaby 
tę jego oczywistość, bezpośredniość, cielesność. Tę upartość sądu 
spostrzeżeniowego jako przekonania o jego rzeczywistej obecności. 
Należy szukać tej drogi.

Przy czym jedno jest prawdopodobne: nie leży ona widocznie na 
linii podejścia do przedmiotu od strony wyobrażeń.

[…]
Mieści się w takim stanowisku zaprzeczenie tzw. zasady 

o wyobrażeniu jako koniecznej podstawie psychologicznej 
aktów „fundowanych”, jako tym akcie cząstkowym w przeżyciu 
„fundowanym”, który całości przeżycia „poddaje przedmiot..., na 
który ona ma się zwrócić”11, przez który akt „fundowany” do swego 
T. Kotarbińskiego); (2) przedmiotem sądu spostrzeżeniowego jest zjawisko jako takie, 
wzięte wprost; (3) przedmiotem sądu spostrzeżeniowego jest rzecz identyfikowana ze 
zjawiskiem (naiwny realizm); (4) przedmiotem sądu spostrzeżeniowego jest rzecz, 
do której dochodzimy drogą krytycznego rozbioru odpowiednich zjawisk (krytyczny 
realizm O. Külpego); (5) przedmiotem sądu spostrzeżeniowego jest rzecz obecna w 
zjawisku jako w swoim znaku, symbolu, obrazie (teoria znaków); (6) przedmiotem 
sądu spostrzeżeniowego jest rzecz pomyślana, domyślana, ujęta intencjonalnie w 
zjawisku lub przez nie (Th. Lipps); (7) przedmiotem sądu spostrzeżeniowego jest 
rzecz ukonstytuowana w potoku zjawisk przez jedność intencji lub świadomości 
(E. Husserl); (8) przedmiotem sądu spostrzeżeniowego jest rzecz obecna w 
zjawisku spostrzeżeniowym przez udział wyobrażeń pochodnych (teoria asymilacji 
spostrzeżeniowej H. Bergsona, H. Linkego, H. Driescha i D. Katza).
11 С. Балей, Про понятє психольогічної основи почувань [S. Baley, O pojęciu 
psychologicznej podstawy uczuć – tłum. red.], „Записки Наукового Товариства 
ім. Т. Шевченка” 1911, Т. СV, Кн. V, s. 122-123.

przedmiotu się odnosi. Należy zatem zbadać słuszność owej zasady, 
jej stosunek do wyników naszych rozważań oraz sens naszego 
zaprzeczenia. 

W swym prostszym sformułowaniu zasada orzeka:
„Nic nie może być sądzone, nic zaś też nie może być pożądane, nic 

nie może być oczekiwane lub unikane, jeżeli nie jest wyobrażone.”12

Spotykamy też inne sformułowania tej zasady, stawiane często 
jako twierdzenia pewne, same przez się zrozumiałe, nie podlegające 
wątpieniu i niedopuszczające wyjątków. 

A jednak nie jest to twierdzenie tego rodzaju, że wystarczy je 
zrozumieć, by uznać jego słuszność. 

Dotyczy ono faktów. Nie tego rodzaju faktów, jak oto, że: ten stół 
jest okrągły, lub: wszystkie okna w tym pokoju są południowe, lub: przez 
wszystkie dnie ostatniego tygodnia byliśmy bardzo czynni. Dotyczy 
ono w sposób wyczerpujący pewnego ogółu faktów doświadczenia 
wewnętrznego, który nam nigdy w tym doświadczeniu wyczerpująco 
dany być nie może i dlatego o tym twierdzeniu możemy orzec, że jest 
mniej lub więcej prawdopodobne, nigdy zaś, że jest pewne. 

Jest tak poniekąd w dziedzinie ludzkiego doświadczenia 
wewnętrznego, gdzie na podstawie faktów obserwowanych zasada 
orzeka coś o faktach pozostałych, co do których przyjmujemy, że są 
jednego z poprzednimi rodzaju.

Jest tak zupełnie w dziedzinie pozaludzkiego doświadczenia 
wewnętrznego, które jest wykluczone z pod ludzkiej bezpośredniej 
obserwacji i do którego zasada może być odniesiona tylko na podstawie 
analogii. 

12 F. Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, Bd. 1, s. 112. [nie wiadomo 
do którego wydania się odnosi – red.]
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40. Jan Łukasiewicz 
Z PSYCHOLOGII PORÓWNANIA

[1905]

Streszczenie
Autor poddaje pod dyskusję wyniki psychologicznych eksperymentów 

Schumanna mających na celu zbadanie wpływ wyobrażeń spostrzegawczych 
dwóch przedmiotów na wydanie sądu porównującego wielkość tych 
przedmiotów. 

Ponieważ znaczna część badań z zakresu psychofizyki  opiera się 
na porównywaniu, więc uznano w ostatnich czasach za rzecz niezbędną 
poznać przede wszystkim dokładnie samą czynność porównywania. 
Doświadczenia, robione na tym polu przez prof. Friedricha Schumanna 
w Berlinie, wykazały, te w tych wypadkach, kiedy przedmioty, które 
mamy porównać, nie są nam dane jednocześnie, lecz po sobie, możemy 
wydać sąd porównawczy, nie zestawiając spostrzeganego przedmiotu 
z wyobrażeniem odtwórczym poprzedniego, jak to dotychczas na ogół 
mniemano. Porównywając np. długość dwóch linii, z których naprzód 
spostrzegamy jedną a potem drugą, oceniamy zazwyczaj natychmiast 
tę drugą jako dłuższą, krótszą lub równą. Fakt ten tłumaczy prof. 
Schumann tym, te poprzednie wyobrażenie spostrzegawcze pozostawia 
pewne nieznane nam zresztą co do swej natury i w danej chwili 
nieuświadamiane „residuum”, które działa modyfikująco na nowe 
wyobrażenie spostrzegawcze i powoduje odpowiedni sąd porównawczy. 
Wypadki, w których przy kolejnym porównywaniu wydajemy odnośny 
sąd dopiero po zestawieniu danego wyobrażenia spostrzegawczego z 
odpowiednim wyobrażeniem odtwórczym, są raczej wyjątkiem, a w 
każdym razie nierównie rzadsze. 

Odczyt zakończył prelegent [Jan Łukasiewicz – red.] kilkoma 
uwagami o znaczeniu psychologii eksperymentalnej, przypisując 
jej tylko metodyczną wartość do poznania istotnych zjawisk żyda 
psychicznego. 

W dyskusji zastanawiano się przede wszystkim nad tym, czy 
można w ogóle mówić o porównywaniu w tych wypadkach, kiedy 

wydajemy odnośny sąd tylko na podstawie danego wyobrażenia 
spostrzegawczego nie zestawiając go świadomie z żadnym 
wyobrażeniem odtwórczym i czy zatem prof. Schumann nie rozszerza 
niewłaściwie pojęcie „porównywanie”. Rozważano też kwestię, czy 
nawet i wtedy, gdy mamy porównać jakieś przedmioty pod względem 
jakościowym, np. dwie barwy, możemy to uczynić nie zestawiając ich z 
sobą; doświadczenia robione przez prof. Schumanna dotyczyły bowiem 
przeważnie porównywania pod względem ilościowym. Zwrócono się 
też do prelegenta z następującymi zapytaniami: 

1) Czy prof. Schumann starał się skonstatować, ile razy i w jakich 
wypadkach zachodziły wyjątki od tych obserwacji, które dały podstawę 
jego poglądowi? 

2) Czy osoby, z którymi robił swe doświadczenia, nie podlegały w 
swych sądach jakiejś mimowolnej sugestii z jego strony? 

3) Czy przedmioty, które dawał do porównywania, różniły się 
zawsze znacznie, czy też zdarzały się i mimowolne różnice, i czy 
także wtedy było można wydać sąd porównawczy nie zestawiając 
danego wyobrażenia spostrzegawczego z dotyczącym wyobrażeniem 
odtwórczym? 

4) Czy prof. Schumann starał się usunąć każdorazowo wpływ, jaki 
na nasz sąd porównawczy może wywrzeć jednoczesne spostrzeganie 
innych przedmiotów jednorodnych z ocenianymi? 

6) Czy prof. Schumann zwracał uwagę na to, że przy porównywaniu 
wielkości czasowych, np. odstępów między następującymi po sobie 
dźwiękami, różnice czasowe zamieniamy częstokroć na różnice 
przestrzenne – w danym wypadku np. na linie, przy czym zachowujemy 
jednak i pierwotne wyobrażenia?
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6. Sądy a przypomnienia

41. Władysław Witwicki
PRZYPOMNIENIA

[1925]

Streszczenie
Autor twierdzi, że przypomnienia pod względem swojej struktury 

wykazują pewne podobieństwo do spostrzeżeń: są one kombinacją 
przedstawień i sądów:

(1) Przedstawienie (wyobrażenie pochodne) przedmiotu spostrzeganego 
w przeszłości; 

(2) Sąd lokalizujący w czasie – tzn. stwierdzający fakt spostrzeżenia w 
przeszłości przedmiotu wyobrażenia pochodnego.

Sąd lokalizujący w czasie jest zdaniem Witwickiego rodzajem sądu 
klasyfikującego – może zatem występować nie tylko w przypomnieniach, 
ale również w spostrzeżeniach (spostrzeżenia takie nazywa Witwicki 
rozpoznaniami).

Podobnie jak w przypadku spostrzeżeń, prawdziwość lub fałszywość sąd 
lokalizującego w czasie decyduje o prawdziwości czy fałszywości samego 
przypomnienia (na przykład z fałszywe przypomnienia występują, kiedy 
obłąkani nie odróżniają minionej rzeczywistości i minionych fikcji).   

W procesie spostrzegania zmysłowego reagujemy świadomie 
na podniety działające na nas w danej chwili. Odpowiadamy na nie 
wyobrażeniem spostrzegawczym i sądami, pewnym obrazem i pewnym 
ujęciem jego przedmiotu. Możemy reagować świadomie nie tylko na 
obecne podniety, ale i na dawne, które w tej chwili na nas nie działają, 
ale działały dawniej. Reakcje takie, złożone również z przedstawień i 
sądów, nazywają się przypomnieniami.

Przedstawienie, zawarte w przypomnieniu, może być 
wyobrażeniem – wtedy mamy przypomnienie konkretne, obrazowe. 
W innych wypadkach w przypomnieniach występują przedstawienia 
nieobrazowe. Wtedy wiemy tylko, żeśmy coś, jakiegoś rodzaju już 
kiedyś przeżywali, ale nie umiemy sobie tego odtworzyć w postaci 
konkretnej, w obrazie. Możemy więc mówić o pamięci konkretnej, 
czyli zmysłowej i o pamięci oderwanej.
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Przypominamy sobie np. twarz człowieka znajomego, którego 
nazwisko ktoś nam wymieni, albo dalszy ciąg przysłowia, które ktoś 
rozpocznie, przypominają się nam nieraz w wolnej chwili, nie wiadomo 
skąd zdarzenia z dziecięcych lat. Gdy nas pytają przy egzaminie lub 
przed sądem, apelują do naszej zdolności do przypomnień. W każdej 
chwili mogę wywołać w sobie przypomnienie tego przedmiotu, który 
przed chwilą spostrzegałem, na przykład ołówka w ręku, zegarka na 
stole, ściany, którą miałem przed sobą itd.

Przyglądając się bliżej któremukolwiek z przypomnień zmysłowych 
najświeższej daty, przekonywam się, że w zjawisku tym występowało: 
1) wyobrażenie pochodne przedmiotu poprzednio oglądanego, a oprócz 
niego występowało w tym zjawisku 2) przekonanie, czyli sąd, że raz już, 
i to właśnie przed chwilą, spostrzegałem przedmiot mego wyobrażenia 
pochodnego.

W sądzie tym nie zawsze umiem odnieść chwilę poprzedniego 
spostrzeżenia do jakiegoś stałego układu czasowego, nie zawsze w 
chwili przypomnienia wiem, kiedy, w którym roku, miesiącu, dniu 
i godzinie przeżywałem poprzednie spostrzeżenie. Często odnoszę 
je czasowo tylko do obecnego mego stanu i to dość ogólnikowo i 
wiem wtedy, że miałem z danym przedmiotem do czynienia, kiedyś 
dawniej, bardzo dawno, nie bardzo dawno, kiedyś w ogóle, raz, albo 
nieraz.

To przekonanie, ten sąd lokalizujący w czasie zabarwia wyobrażenie 
pochodne i dzięki temu w chwili przypomnienia przedmiot dany w 
wyobrażeniu pochodnym nabiera dla mnie „wyglądu znanego”.

Taki „znany wygląd” mogą przyjmować nie tylko przedmioty dane 
w wyobrażeniach pochodnych, ale również przedmioty spostrzeżeń. 
Wtedy ten sąd lokalizujący w czasie należy do grupy sądów 
klasyfikujących, zawartych w każdym spostrzeżeniu, a spostrzeżenie, 
które taki sąd zawiera, nazywamy rozpoznaniem lub odpoznaniem 
przedmiotu.

Rozpoznajemy np. znajome twarze i nazwiska, znane anegdotki, 
okolice, książki, zwroty itd. Rozpoznanie może być ogólne lub 
jednostkowe. Ogólnie rozpoznaję jakiś przedmiot, gdy spostrzegłszy 
go, czuję lub myślę wyraźnie, że coś w tym rodzaju jak dany przedmiot 
kiedyś spotykałem, ale nie wiem, czy właśnie to samo, co teraz. 

Jednostkowo rozpoznaję coś, gdy przekonany jestem, że właśnie tego 
samego osobnika, tę jednostkę spotkałem już kiedyś dawniej. W tym 
drugim wypadku mówimy o identyfikacji przedmiotów.

Rozpoznanie może być też pewne lub tylko prawdopodobne.
Dyspozycję do przypomnień i rozpoznań nazywamy pamięcią. 

Zatem nie samą tylko dyspozycję do wyobrażeń odtwórczych czy 
wyobrażeń pochodnych. Samo wyobrażenie pochodne nie stanowi 
jeszcze przypomnienia.

Sąd lokalizujący w czasie, zawarty w przypomnieniu i rozpoznaniu, 
bywa mniej lub więcej pewny zależnie od rozmaitych warunków. I tak 
tym bardziej jesteśmy pewni, żeśmy naprawdę mieli już do czynienia 
z danym przedmiotem, jeżeli: 1) rozpoznanie występuje od razu w 
chwili spostrzeżenia, na pierwszy rzut oka. Następnie 2) jeżeli jedno 
tylko rozpoznanie narzuca się nam wciąż i uparcie, a nie walczą w nas 
dwa przypuszczenia lub więcej, np.: czy mi się cały przedmiot nie śnił 
tylko, albo, czy nie był mi dany przypadkiem tylko w wyobraźni, choć 
na jawie, a może spotkałem go gdzieś w powieści lub na obrazie. Dalej, 
tym pewniejsi jesteśmy rozpoznania, jeżeli 3) lokalizacja w czasie jest 
wyraźna i oznaczona: „wtedy i wtedy”, a nie tylko mglista: „kiedyś, a 
nie wiem, kiedy właściwie”. W końcu, jeżeli 4) pamiętamy warunki i 
okoliczności towarzyszące, wśród których przedmiot był nam dany, gdy 
wiemy nie tylko kiedy, ale i gdzie i przy jakiej sposobności spotkaliśmy 
go dawniej.

Dodatkowo upewniają nas w lokalizacji czasowej 5) wnioski z 
pewnych oczywistych praw przyrodniczych lub psychologicznych. 
Na przykład: musiałem tego pana spotkać, bo przecież bywaliśmy w 
jednym domu w jednym i tym samym okresie. Albo: ja nie mogłem 
tego powiedzieć, bo przecież to zupełnie nie jest w moim stylu. Musiał 
ktoś przekręcić moje słowa.

W związku z tą budową przypomnień i rozpoznań rozróżniamy 
podobnie jak przy spostrzeżeniach różne rodzaje mylnych przypomnień 
i rozpoznań. I tak, bywają wypadki, gdy z wyobrażeniem pochodnym 
dotyczącym jakiegoś przedmiotu nie łączy się w ogóle żaden sąd 
lokalizujący dany przedmiot w czasie. Wtedy przedmioty tracą 
kompletnie „znany wygląd” — wyglądają nam na nowe, obce, nieznane. 
Podobno Karol Linneusz w późnym wieku nie rozpoznawał własnych 
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prac z dawnych czasów, jakkolwiek mu się podobały. Zapomnienie 
zupełne.

Poeci, muzycy, plastycy często zamieszczają w swych pracach 
fragmenty lub części abstrakcyjne dzieł cudzych, dawniej poznanych 
i robią to niekiedy w najlepszej wierze — przekonani, że tworzą 
niezależnie. Wytwory tego rodzaju zapomnień nazywają się plagiatami 
nieświadomymi.

Następnie, bywa ten sąd obecny, ale jest mylny z najrozmaitszych 
powodów i wtedy bierzemy wytwory własnej wyobraźni za 
wspomnienia. Szczególnie dzieci i obłąkani nie odróżniają nieraz 
minionej rzeczywistości i minionych fikcji. Niekiedy w najlepszej 
wierze oskarżają się o niepopełnione zbrodnie, które sobie tylko bardzo 
żywo wyobrazili. Biorą za minioną rzeczywistość to, czego pragnęli 
lub się tego bali mocno. Interesujące są wypadki fałszywych rozpoznań 
zwane par amnezjami (fausse reconnaissance, déjà vu). Polegają na tym, 
że niekiedy opada nas w jakiejś niewątpliwie nowej sytuacji nieodparte 
przekonanie, żeśmy raz już tę sytuację przeżywali ze wszystkimi 
przypadkowymi szczegółami. Niekiedy rzeczywistość nabiera wtedy 
wyglądu snu — my czujemy się jak bierni widzowie czegoś, co się 
jak na scenie przed nami powtarza po raz drugi w życiu. Tego rodzaju 
zjawiska musiały być tłem dawnej wiary w metempsychozę i platońskiej 
nauki o anamnezie.

42. Tadeusz Czeżowski
PRZYPOMNIENIA

[1933]

Streszczenie
Autor krytykuje zaproponowaną przez Witwickiego teorię przypomnień. 

Argumentacja Czeżowskiego:
(1) Witwicki uważa, że sąd lokalizujący w czasie należy do rodzaju sądów 

klasyfikujących. Ale samo pojęcie sądów klasyfikujących jest niepoprawne i 
zbędne. 

(2) Skoro przedmiotem sądu lokalizacyjnego w czasie jest istnienie w 
przeszłości spostrzeżenia przedmiotu wyobrażenia odtwórczego, to w skład 
przypomnienia musi wchodzić też przedstawienie tego spostrzeżenia, gdyż to 
przedstawienie jest psychologiczną podstawą tego sądu. 

Struktura przypomnień zatem według Czeżowskiego wygląda 
następująco:

Wyobrażenie pochodne przedmiotu spostrzeganego w przeszłości;
Wyobrażenie pochodne spostrzeżenia tego przedmiotu w przeszłości 

(związane z wyobrażeniem (1) związkiem skojarzeniowym);
Sąd przypomnieniowy – tzn. stwierdzający fakt spostrzeżenia w 

przeszłości przedmiotu wyobrażenia pochodnego. Sąd ten jest odpowiednikiem 
sądu spostrzeżeniowego (realizującego) w spostrzeżeniach. Podobnie jak 
sąd spostrzeżeniowy zawsze towarzyszy wyobrażeniu spostrzegawczemu, 
tak też sąd przypomnieniowy zawsze towarzyszy wyobrażeniu pochodnemu 
spostrzeżenia.  

Przypomnienia tworzą, podobnie jak spostrzeżenia, kompleksy 
zjawisk psychicznych, złożone z przedstawień i sądów. Według 
Władysława Witwickiego w przypomnienie wchodzi wyobrażenie 
pochodne przedmiotu poprzednio spostrzeganego oraz przekonanie, że 
raz już spostrzegałem przedmiot tego wyobrażenia pochodnego. Treść 
tego przekonania nazywa Witwicki sądem lokalizującym w przeszłości 
przedmiot wyobrażenia odtwórczego. Jeżeli zaś sąd ten występuje 
na tle nie wyobrażenia odtwórczego, lecz nowego wyobrażenia 
spostrzegawczego, wtedy kompleks nazywa się nie przypomnieniem, 
lecz rozpoznaniem, a ów sąd lokalizujący w czasie należy do grupy 
sądów klasyfikujących.
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Witwicki uważa zatem sąd przypomnieniowy za sąd o przedmiocie 
wyobrażenia odtwórczego – i to sąd, w którym przypisujemy temu 
przedmiotowi cechę czasową, lokalizujemy go w czasie, sąd należący 
do rodzaju sądów klasyfikujących. Już to każe wątpić w słuszność 
analizy, ponieważ pojęcie sądów klasyfikujących uznaliśmy za 
niepoprawne.∗ Poza tym także moment, że Witwicki uważa sąd 
przypomnieniowy za sąd o przedmiocie wyobrażenia odtwórczego, 
nasuwa zarzut następujący: Może zdarzyć się, iż dane nam jest 
wyobrażenie odtwórcze jakiegoś przedmiotu i zarazem jesteśmy 
przekonani, iż istniał przedmiot tego wyobrażenia, mimo to zaś nie 
ma przypomnienia. Oba wymienione składniki nie wystarczają dla 
określenia przypomnienia, albowiem na to, by powstało przypomnienie, 
musimy też jeszcze zdawać sobie wyraźnie z tego sprawę, że dane 
nam właśnie wyobrażenie jest odtwórczym, nie zaś wytwórczym. 
Introspekcyjnie zaś wyobrażenie odtwórcze nie rożni się od 
wyobrażenia wytwórczego; moment, który pozwala nam rozstrzygnąć, 
czy dane wyobrażenie pochodne jest odtwórcze, czy wytwórcze, leży 
nie w nim samym, lecz w czymś innym, mianowicie – jak o tym będzie 
mowa niżej – w skojarzeniu między nim i wyobrażeniem odtwórczym 
dawniejszego spostrzeżenia. Jeżeli przeto nie zdaję sobie sprawy 
z tego, że moje wyobrażenie odtwórcze pewnego przedmiotu jest 
odtwórczym, nie zaś wytwórczym, to choćbym nawet był przekonany, 
że przedmiot ten istniał w okolicznościach, w których przedstawiam go 
sobie, całość mojego przeżycia nie jest przypomnieniem. Sądzę, że nie 
jest nierealny przykład następujący: N. w dzieciństwie znał stary dąb w 
ogrodzie rodziców i potem zupełnie o nim zapomniał. Dowiedział się 
jednak z opowiadań rodzinnych, że ów dąb istniał i wyobrażał go sobie 
na podstawie opowiadań właśnie takim, jakim widział go rzeczywiście, 
nie zdając sobie jednak sprawy z tego, że jego wyobrażenie odtwarza 
widok, dany mu kiedyś w spostrzeżeniu – sądząc, że wyobrażenie 
jego jest nie odtwórczym, lecz fantazyjnym. Nie ma w tym przypadku 
przypomnienia, jakkolwiek opisane zjawisko odpowiada określeniu 
podanemu przez Witwickiego, ponieważ N. ma wyobrażenie pochodne 
dębu i zarazem lokalizuje w czasie przedmiot tego wyobrażenia. N. 

∗ Zob. wyżej tekst T. Czeżowskiego pt. Spostrzeżenia. [Red.]

zapewne wyraziłby się w tym przypadku: „Wiem, że taki dąb był 
tam, lecz nie przypominam sobie tego”. Tak samo przy wyobrażeniu 
spostrzegawczym przedmiotu dawniej już spostrzeganego może 
wystąpić sąd, lokalizujący przedmiot wyobrażenia spostrzegawczego 
w przeszłości, bez rozpoznania. Ktoś spotyka pana X. i wie, że spotkał 
go już kiedyś poprzednio, a jednak być może, iż go nie poznaje. 
Trzeba więc przyjąć, że istnieje w rozpoznaniu – podobnie jak w 
przypomnieniu – jakiś składnik, decydujący dla całości zjawiska 
psychicznego, różny od sądu lokalizującego. 

Podchodząc do tego samego zagadnienia z innej strony, również 
stwierdzamy, że istota przypomnienia polega na czym innym, nie na 
tym, że dane nam jest wyobrażenie odtwórcze przedmiotu i sąd o tym 
przedmiocie. Witwicki, opisując przypomnienia, słusznie powiada, 
iż wchodzi w nie przekonanie, że raz już spostrzegałem przedmiot 
dany mi w wyobrażeniu odtwórczym; otóż takie przekonanie nie jest 
równoznaczne z przekonaniem, że istniał przedmiot wyobrażenia 
odtwórczego. Stwierdza ono całkiem coś innego, mianowicie, iż 
istniało spostrzeżenie przedmiotu danego mi obecnie w wyobrażeniu 
odtwórczym. Narzuca się przeto nieodparcie wniosek, iż w skład 
przypomnienia wchodzi prócz wyobrażenia odtwórczego przekonanie, 
w którym stwierdzamy istnienie dawniejszego spostrzeżenia tego 
samego przedmiotu. Warunkiem powstania tego przekonania jest 
jednak przedstawienie owego dawniejszego spostrzeżenia. Musimy 
przeto przyjąć, że w skład przypomnienia wchodzi także i wymienione 
właśnie przedstawienie jako niezbędny jego składnik.

Powstaje pytanie, jak wytłumaczyć pojawienie się przedstawienia 
owego dawniejszego spostrzeżenia. Mamy w przypomnieniu, 
jak stwierdziliśmy, dwa wyobrażenia odtwórcze: jedno, którego 
przedmiotem jest przedmiot dawniejszego spostrzeżenia oraz drugie, 
którego przedmiotem jest samo owo dawniejsze spostrzeżenie. 
Niewątpliwie w chwili owego dawniejszego spostrzeżenia istniały 
warunki dla wytworzenia się skojarzenia między wyobrażeniem 
przedmiotu spostrzeżenia a samym przeżyciem spostrzeżenia, oba 
bowiem zjawiska wystąpiły jednoczenie czyli w styczności ze sobą w 
świadomości. Każde następne spostrzeżenie tego samego przedmiotu 
przyczyniało się do wzmocnienia tego skojarzenia i zarazem ułatwiało 
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późniejsze przypomnienie. Gdy przeto kiedykolwiek następnie pojawia 
się w świadomości wyobrażenie przedmiotu dawniej spostrzeganego, 
to staje się ono podnietą dla reprodukcji skojarzonego z nim przeżycia 
czyli dla powstania odtwórczego wyobrażenia dawniejszego 
spostrzeżenia. 

Wyjaśniliśmy sobie przeto w sposób dostateczny okoliczność, 
że wyobrażenie jakiegoś przedmiotu nasuwa przez skojarzenie 
wyobrażenie pochodne dawniejszego spostrzeżenia tegoż przedmiotu. 
W przypomnieniach mamy jako składniki 1. wyobrażenie pochodne 
przedmiotu przypomnienia, 2. wyobrażenie pochodne dawniejszego 
spostrzeżenia tego przedmiotu i 3. stwierdzenie istnienia tego 
spostrzeżenia. W zjawisku rozpoznania zamiast wyobrażenia 
pochodnego przedmiotu, który rozpoznajemy, mamy jego wyobrażenie 
spostrzegawcze. To wyobrażenie, tak samo jak wyobrażenie pochodne 
w przypomnieniu, stanowi podnietę dla reprodukcji wyobrażenia 
dawniejszego spostrzeżenia i wreszcie dla opartego na tymże 
wyobrażeniu sądu. Jeżeli zaś z jakichkolwiek powodów skojarzenie 
między wyobrażeniem pewnego przedmiotu i wyobrażeniem 
dawniejszego spostrzeżenia tego przedmiotu tak osłabnie, iż ponowne 
pojawienie się pierwszego nie pociągnie za sobą re-produkcji drugiego, 
to nie potrafię odróżnić wyobrażenia odtwórczego owego przedmiotu 
od wyobrażenia wytwórczego. Nawet wtedy, gdy wyobrażenie jest 
odtwórcze, uważam je za wytwórcze: powstaje tzw. plagiat niewiadomy. 
Gdy zaś spostrzegę ponownie ów przedmiot, nie potrafię go rozpoznać. 
Różnorodnym zaburzeniom w procesie reprodukcji skojarzeniowej 
odpowiadają w ten sposób różne postaci zaburzeń przypomnieniowych.

Tak przeto niniejsza teoria przypomnień podporządkowuje je 
prawom reprodukcji skojarzeniowej i zwraca przez to uwagę na 
związki, które na tle analizy Witwickiego nie występują dostatecznie 
jasno. Zarazem zaś posiada ona jeszcze tą wyższość nad innymi 
teoriami, iż tłumaczy, dlaczego pewne wyobrażenia odtwórcze 
posiadają charakter przypomnień, inne go zaś nie posiadają. Związek 
między wyobrażeniem spostrzegawczym i sądem spostrzeżeniowym 
jest tego rodzaju, iż sąd spostrzeżeniowy zjawia się zawsze przy 
wyobrażeniu spostrzegawczym, jest związany z nim w sposób stały, 
jak gdyby żywość wyobrażenia spostrzegawczego sama już skłaniała 

nas do przekonania o rzeczywistości przedmiotu spostrzeżenia. 
Natomiast inny jest stosunek między wyobrażeniem odtwórczym i 
sądem przypomnieniowym; niekiedy sąd ten towarzyszy wyobrażeniu 
odtwórczemu, niekiedy zaś go nie ma. Jeżeli przeto przypuścimy, jak 
to czyni Witwicki, że sąd ten jest sądem o przedmiocie wyobrażenia 
odtwórczego, to nie jest wytłumaczone, dlaczego w pewnych 
przypadkach odtwarzania wyobrażeń mamy sąd przypomnieniowy, 
w innych zaś nie. Natomiast gdy zwiążemy sąd przypomnieniowy z 
wyobrażeniem odtwórczym dawniejszego spostrzeżenia, staje się to 
zupełnie zrozumiałe. Sąd ów przypomnieniowy towarzyszy mianowicie 
tak samo stale wyobrażeniu odtwórczemu dawniejszego spostrzeżenia, 
jak sąd spostrzeżeniowy wyobrażeniu spostrzegawczemu. Związek zaś 
między wyobrażeniem odtwórczym przedmiotu dawniej spostrzeganego 
i sądem przypomnieniowym jest pośredni, zależy od skojarzenia 
między obu wspomnianymi wyobrażeniami. To skojarzenie decyduje 
zatem, według znanych nam praw reprodukcji wyobrażeń, o tym, czy 
pojawi się sąd przypomnieniowy, to jest czy powstanie przypomnienie 
lub analogicznie, w odpowiednich warunkach, rozpoznanie.
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43. Walter Auerbach
UWAGI O POJĘCIU SĄDU PRZYPOMNIENIOWEGO

[1935]

Streszczenie
Celem tekstu jest wprowadzenie rozróżnienia między sądami 

przypomnieniowymi pierwszego i drugiego rzędu:
(1) Sądy przypomnieniowe pierwszego rzędu – to są jednostkowe 

sądy o własnych przeszłych przeżyciach, racja psychologiczna których 
nie leży w jakichś innych sądach (na przykład „Widziałem wczoraj 
Piotra”, „Wierzyłem kiedyś w Boga” itd.). Sądy te mogą łączyć się z 
przedstawieniami odtwórczymi (tworząc przypomnienia pierwszego 
rzędu), z przedstawieniami spostrzegawczymi (tworząc rozpoznania) lub 
też z sądami przypomnieniowymi drugiego rzędu (tworząc przypomnienia 
drugiego rzędu);

(2) Sądy przypomnieniowe drugiego rzędu – to są sądy:
(a) racją psychologiczną których są przypomnienia pierwszego rzędu 

(na przykład kiedy przypominamy sobie, że suma kątów w trójkącie równa 
się 180ο). 

(b) racją psychologiczną których jest treść przedstawień odtwórczych 
(na przykład kiedy przypominamy sobie szczegóły wyglądu pewnej osoby 
przy pomocy utworzenia wyobrażenia odtwórczego tej osoby). 

Różnica między sądami przypomnieniowymi pierwszego i drugiego 
rzędu zaznacza się również w ich wyrazach językowych. Na przykład 
wyrazem językowym sądu przypomnieniowego pierwszego rzędu jest zdanie 
(powiedzenie) „Uczyłem się niedawno, że Oktawian pokonał Antoniusza 
u przylądka Akcjum”, a  wyrazem językowym sądu przypomnieniowego 
drugiego rzędu, psychologiczną racją którego jest wspomniany wyżej sąd 
przypomnieniowy pierwszego rzędu, jest zdanie (powiedzenie) „Oktawian 
pokonał Antoniusza u przylądka Akcjum”. Cechą  specyficzną sądów 
przypomnieniowych drugiego rzędu jest też to, że w odróżnieniu od sądów 
przypomnieniowych pierwszego rzędu ich przedmiotem może być nie 
tylko stan rzeczy istniejący w przeszłości, lecz też stan rzeczy istniejący w 
przyszłości (na przykład „że w roku N nastąpi zaćmienie Słońca”) lub stan 
rzeczy pozaczasowy (na przykład „że 2+2=4”). 

1. Przeżycia przypomnieniowe w sensie genetycznym
O przeżyciach przypomnieniowych mówi się w dwóch sensach: 

w sensie genetycznym i w sensie deskryptywnym. Pewien fakt 
psychiczny jest przeżyciem przypomnieniowym w sensie genetycznym 
ze względu na swoją „genezę”, a więc wtedy, gdy częściowa przyczyna 
jego powstania leży w dawniejszym podobnym przeżyciu, w którem 
był dany ten sam przedmiot, z tej samej strony itd., bez względu na to, 
czy sobie z tego wszystkiego zdajemy sprawę i jak dane przeżycie w 
doświadczeniu wewnętrznym „wygląda”.1 Przeżycia przypomnieniowe 
tylko w sensie genetycznym a nie w sensie deskryptywnym występują 
np. przy tzw. nieświadomych plagiatach, gdy ktoś podaje pomysł 
naukowy, w książce kiedyś wyczytany, jako własny i nie uświadamia 
sobie, że pomysł ten powstał pod cudzym wpływem. W dalszym 
ciągu przeżycia przypomnieniowe w sensie genetycznym interesować 
nas nie będą. Gdy będzie mowa o przypomnieniach czy też o 
przeżyciach przypomnieniowych, będzie chodziło tylko o przeżycia 
przypomnieniowe w sensie deskryptywnym. 

2. Przeżycia przypomnieniowe w sensie deskryptywnym
Aby jakiś fakt psychiczny zaliczyć do przeżyć przypomnieniowych 

w sensie deskryptywnym, należy wziąć pod uwagę – mówiąc ogólnikowo 
i nieściśle – tylko to, jak ten fakt w doświadczeniu wewnętrznym 
„wygląda”, czy ma jakiś specjalny charakter przypomnieniowy, 
nieistotne zaś jest jego pochodzenie, to, czy jego przedmiot naprawdę 
był kiedyś dany itp. Do przeżyć przypomnieniowych w sensie 
deskryptywnym należy zwyczajne przypomnienie sobie, np. że 
wczoraj w czasie wycieczki była piękna pogoda i uczestnicy byli w 
doskonałych humorach; przeżywając takie przypomnienie jesteśmy 
bezpośrednio świadomi, że to, co stwierdzamy, było już nam kiedyś 
dane. Przypomnienia w sensie deskryptywnym mogą być zarazem 
przeżyciami przypomnieniowymi w sensie genetycznym. Wśród 
przeżyć przypomnieniowych w sensie deskryptywnym należy wyróżnić 
1 Podobnie rozróżnia wyobrażenia spostrzegawcze, odtwórcze i wytwórcze w znaczeniu 
subjektywnym czyli psychologicznym oraz obiektywnym czyli genetycznym zob. 
T. Kotarbiński. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Lwów: 
Ossolineum, 1929, s. 71 i n.
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jeszcze szereg odmian. Niektórymi z nich wypadnie się teraz krótko 
zająć. Będzie przy tym chodziło przede wszystkim o różne odmiany 
sądów przypomnieniowych w sensie deskryptywnym. 

a. Sądy przypomnieniowe pierwszego rzędu 
Są to nieaprioryczne, jednostkowe sądy o własnych przeszłych 

przeżyciach, których racja psychologiczna nie leży w jakichś innych 
sądach. Np. sądy, że coś widziałem, słyszałem, wyobrażałem sobie 
wytwórczo, że w coś wierzyłem itp. Te sądy ujmują zazwyczaj 
dawniejsze przeżycia od strony przedmiotowej, tzn. jako dotyczące 
tych właśnie a nie innych przedmiotów i „lokalizują” tak ujęte 
przeżycia mniej lub więcej dokładnie w przeszłości. Stąd nazwa „sądów 
lokalizujących”, jaką im daje Władysław Witwicki.2, ∗ 

Mniej lub więcej wyraźne sądy przypomnieniowe pierwszego 
rzędu wchodzą w skład różnych całości. Mogą się przede wszystkim 
łączyć w całość z przedstawieniami o treści odtwórczej; posiadam np. 

2 Według W. Witwickiego, (W. Witwicki. Psychologia dla użytku słuchaczów wyższych 
zakładów naukowych, T. 1, Lwów-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Zakładu 
Narodowego Ossolińskich, 1925, tom 1, s. 288) sąd lokalizujący stwierdza, że raz 
już kiedyś spostrzegałem przedmiot mego obecnego wyobrażenia pochodnego czy 
też spostrzegawczego. Nawiązując do tego podkreśla T. Czeżowski (T. Czeżowski, 
Spostrzeżenia i przypomnienia. „Kwartalnik Psychologiczny”, IV 1933, s. 240 i nn.), 
że właściwym przedmiotem sądu lokalizującego jest właśnie dawniejsze spostrzeżenie, 
a nie np. przedmiot wyobrażenia pochodnego. W związku z tym, co pisze Witwicki 
i Czeżowski zauważyć należy, że sądy lokalizujące czy też sądy przypomnieniowe 
pierwszego rzędu – tak jak je tu rozumiemy – niekoniecznie dotyczą tylko dawniejszych 
spostrzeżeń; mogą również stwierdzać coś o innych dawniejszych przeżyciach. Np. 
gdy reprodukuję obecnie twierdzenie Pitagorasa, przypominam sobie zarazem w 
sądzie przypomnieniowym pierwszego rzędu, że wtedy i wtedy udowodniłem sobie 
to twierdzenie. Otóż dawniejsze wydanie sądu matematycznego na podstawie dowodu 
było czymś więcej niż spostrzeganiem, o ile w ogóle jakieś spostrzeganie wchodziło 
tu w grę. – Odpowiedniki sądów przypomnieniowych pierwszego rzędu czy też sądów 
lokalizujących znajdują się też w sferze oczekiwań, które w ogóle mają budowę 
podobną do przeżyć przypomnieniowych. (Por. W. Auerbach, O przypomnieniach, 
rozdział III, „Przegląd Filozoficzny”, R. XXXVI, 1933).
∗ Pojęcie sądu przypomnieniowego pierwszego rzędu W. Auerbacha pokrywa się z 
pojęciem sądu lokalizującego W. Witwickiego oraz pojęciem sądu przypomnieniowego 
T. Czeżowskiego z tym zastrzeżeniem, że przedmiotem tego sądu jest u Auerbacha 
istnienie w przeszłości nie tylko pewnego spostrzeżenia, lecz w ogóle jakichkolwiek 
przeżyć psychicznych. [Red.]

obraz odtwórczy Kościoła Mariackiego w Krakowie a zarazem mniej 
lub więcej wyraźnie świadom jestem tego, że kiedyś już Kościół 
Mariacki widziałem.3 Sądy przypomnieniowe pierwszego rzędu mogą 
się łączyć również z przedstawieniami o treści spostrzegawczej; np. 
oglądając po raz wtóry Kościół Mariacki, jestem zarazem świadom, że 
już go dawniej widziałem.4 Sądy przypomnieniowe pierwszego rzędu, 
które są przeżyciami przypomnieniowymi w najwłaściwszym sensie 
jako akty bezpośredniego doświadczenia przeszłości, mogą też łączyć 
się w całość z sądami przypomnieniowymi rzędu drugiego. 

b. Sądy przypomnieniowe drugiego rzędu
Godne uwagi są dwie grupy tych sądów: 
1) Pierwszą grupę tworzą sądy mające rację psychologiczną 

w przypomnieniach pierwszego rzędu; owe przypomnienia 
pierwszego rzędu odnoszą się do przeżyć, w których się stwierdziło 
to samo, co się stwierdza w sądzie przypomnieniowym drugiego 
rzędu. Przypuśćmy, że sobie przypominamy pewne twierdzenie 
historyczne lub matematyczne, np. że Oktawian pokonał Antoniusza 
u przylądka Akcjum, albo że suma kątów w trójkącie równa jest 180ο 
i sądy te przeżywamy jako przypomnieniowe, nie mamy więc przed 
oczyma źródeł historycznych lub dowodów matematycznych, na 
podstawie których byśmy sądy te wydali. Jak się zdaje, sądów tych 
nie czulibyśmy się uprawnieni wydać, gdybyśmy nie byli mniej lub 
więcej wyraźnie przekonani, że to, co one stwierdzają, kiedyś już 
uznaliśmy w jakimś uzasadnionym sądzie. Gdy nas ktoś zapyta, na 
jakiej podstawie żywimy takie sądy przypomnieniowe, normalnie 
skłonni jesteśmy podać jako rację to, żeśmy się tak „uczyli”, lub to, 
żeśmy sobie dany sąd kiedyś „udowodnili” itp. Prawo do żywienia 
3 Takie całości nazywa W. Witwicki „przypomnieniami” (W. Witwicki. Psychologia 
dla użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych, T. 1, Lwów-Warszawa-Kraków: 
Wydawnictwo Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1925, tom 1, s. 288).
4 Mamy tu do czynienia z „rozpoznaniami” w jednym ze znaczeń tego wyrazu. (Por. 
W. Witwicki. Psychologia dla użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych, T. 1, 
Lwów-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1925, 
T. 1, s. 288 i n.). W innym znaczeniu nazywa się „rozpoznaniem” pewien rodzaj sądów 
identyfikujących i subsumujących, np. „To jest aktor, który grał Hamleta”, „To jest 
płonica”. (Por. W. Auerbach, O przypomnieniach, rozdział III, „Przegląd Filozoficzny”, 
R. XXXVI, 1933).

6. Sądy a przypomnienia
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owych sądów przypomnieniowych czerpiemy zatem z przypomnień 
pierwszego rzędu, z mniej lub więcej wyraźnych i dokładnych 
przypomnień sytuacji, w których to samo w sposób uzasadniony już 
stwierdziliśmy. Z sądem przypomnieniowym pierwszego rzędu może 
się wtedy również łączyć obraz odtwórczy tej sytuacji. 

2) Drugą grupę tworzą sądy przypomnieniowe mające rację 
psychologiczną w zawartości treści odtwórczej. Gdy nas ktoś zapyta, 
jak w pewnej sytuacji jakaś osoba była ubrana, to zdarza się, że nie od 
razu będziemy mogli odpowiedzieć, lecz utworzymy najpierw obraz 
odtwórczy owej osoby z danej sytuacji i odpowiedź z owego obrazu 
jakby „odczytamy”. Uprawnienie do wydania sądu przypomnieniowego 
czerpiemy zatem z odtwórczego obrazu. Nie każdy jednak sąd, którego 
racją psychologiczną jest treść odtwórcza, skłonnym się jest nazywać 
„sądem przypomnieniowym”. Sąd o pewnych właściwościach takiej 
treści jako treści, np. że treść ta jest niewyraźna, zawiera luki itp., nie 
będzie sądem przypomnieniowym, choć racją psychologiczną jest dla 
niego treść odtwórcza. W tym przypadku mamy do czynienia raczej 
z sądem spostrzeżeniowym introspekcyjnym.5 Te tylko sądy mające 
rację psychologiczną w treści odtwórczej skłonnym się jest nazywać 
„sądami przypomnieniowymi”, których racja leży w składnikach treści 
odtwórczej, wskazujących na pewne cechy przedmiotu i traktowanych 
w nastawieniu naiwnym jako właściwości przedmiotów, a więc w 
momentach zawartości treści odtwórczych.6

Na tym kończymy przegląd przeżyć przypomnieniowych, które 
nas w tej pracy będą bliżej interesowały.

Wyraz „sąd” – brany nawet jako nazwa pewnych przeżyć 
psychicznych – jest wieloznaczny. Na ważną dwuznaczność zwraca 
m. inn. uwagę Reinach, który rozróżnia z jednej strony rozciągający 
5 Podobnie pisze S. Igel w rozprawie O przedmiotach zastępczych, „Przegląd 
Filozoficzny”, R. XXXII, 1929, s. 209): „Wyobrażenie wtórne jest ze względu na swój 
przedmiot immanentny [w terminologii tutaj: ze względu na treść wtórną] pewnego 
rodzaju wyobrażeniem spostrzegawczym”.
6 W rozróżnieniu momentów „zawartości” treści odtwórczej i momentów, 
przysługujących tej treści jako treści, wzorujemy się na R. Ingardenie. Por. R. Ingarden. 
Essentiale Fragen, „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”, 
VII, Halle: Niemeyer, s. 175 oraz R. Ingarden. Das literarische Kunstwerk, Halle: 
Niemeyer, 1931, s. 120 i nn. 

się w czasie stan, jakim jest przekonanie, wiara (Überzeugung, belief), 
z drugiej strony „punktualny” akt stwierdzania czegoś (Behauptung), 
występujący np. przy formułowaniu sądów.7 Sądy przypomnieniowe 
pierwszego rzędu mają zazwyczaj charakter mniej lub więcej 
wyraźnych przekonań, nie muszą – choć mogą – kulminować w 
jakimś akcie stwierdzania. Natomiast gdy mówimy tu o sądach 
przypomnieniowych drugiego rzędu, ograniczamy się do przeżyć, w 
których się coś z przekonaniem stwierdza i stwierdzenie to znajduje 
wyraz w jakimś powiedzeniu. 

W związku z tym można by zapytać, jaką formę powinno by 
mieć powiedzenie, które by było odpowiednim wyrazem sądów 
przypomnieniowych drugiego rzędu, a jaką powiedzenie, wyrażające 
sądy przypomnieniowe pierwszego rzędu, jeśli one do sformułowania 
dochodzą. Ze zdaniami wyrażającymi sądy przypomnieniowe 
pierwszego rzędu mieliśmy już do czynienia. Mogą nimi być np. 
powiedzenia: „Widziałem wczoraj mego przyjaciela”. „Uczyłem się 
niedawno, że Oktawian pokonał Antoniusza u przylądka Akcjum”. Za 
odpowiedni wyraz sądów przypomnieniowych drugiego rzędu można 
by uważać niektóre ze zdań przedmiotowych, zaczynających się od 
„że”, zależnych od poprzedniego „uczyłem się”, „byłem przekonany” 
itp. A więc sąd przypomnieniowy pierwszego rzędu odnosi się 
bezpośrednio do tego, że coś widziałem, czegoś się uczyłem, byłem 
o czymś przekonany, sąd przypomnieniowy drugiego rzędu odnosi się 
zaś bezpośrednio do tego, o czym mowa w zdaniu przedmiotowym, 
a więc np. do tego, że Oktawian pokonał Antoniusza u przylądka 
Akcjum, że mój przyjaciel był w pewnej sytuacji w czarnym ubraniu 
itp.8 By uniknąć nieporozumień, pamiętać jednak należy: 1) że często 
7 A. Reinach, Zur Theorie des negativen Urteils, [w:] tenże, Gesammelte Schriften, 
Halle: Niemeyer, 1921, s. 56 i następne.
8 Sąd może się odnosić do stanu rzeczy „bezpośrednio” lub „pośrednio”. Gdy 
stwierdzam, że Oktawian pokonał Antoniusza u przylądka Akcjum, odnoszę się do 
stanu rzeczy bezpośrednio. Gdy stwierdzam, że się niedawno uczyłem, iż Oktawian 
pokonał Antoniusza u przylądka Akcjum, odnoszę się pośrednio do tego, że Oktawian 
pokonał Antoniusza u przylądka Akcjum, a bezpośrednio do tego, że się tak niedawno 
uczyłem. Podobne rozróżnienie czyni A. Meinong, mówiąc o „bezpośrednim i 
pośrednim agredowaniu obiektywów” (A. Meinong. Über Annahmen, Leipzig: Verlag 
von Johann Ambrosius Barth, 1910, 2 Auflage, s. 144 i nn).

6. Sądy a przypomnienia
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sądy przypomnieniowe pierwszego rzędu do sformułowania w ogóle 
nie dochodzą; 2) że potocznie na adekwatność naszych wypowiedzi 
nie zważamy, wobec tego wyrażamy sady przypomnieniowe drugiego 
rzędu również w zdaniach głównych niezależnych; 3) że wreszcie zdania 
przedmiotowe, zależne nawet od takich słów jak „uczyłem się”, „bylem 
przekonany” itd., wyrażających sądy przypomnieniowe pierwszego 
rzędu, niekoniecznie są wypowiedzią sądów przypomnieniowych 
drugiego rzędu; mogą wyrażać również supozycje. gdy np. w chwili 
przypomnienia wiem, że to, o czym kiedyś bylem przekonany, jest 
nieprawdą.

Często można spotkać się z poglądem, pochodzącym jeszcze 
od Arystotelesa, jakoby przypomnienia dotyczyły tylko przeszłości. 
Pogląd ten może budzić pewne wątpliwości.9 Sądy przypomnieniowe 
pierwszego rzędu, które są zarazem sądami przypomnieniowymi w 
najwłaściwszym sensie, odnoszą się rzeczywiście tylko do faktów 
przeszłych; stwierdza się w nich bowiem, że się coś dawniej widziało, 
sądziło itp. Inaczej jednak rzecz się ma z sądami przypomnieniewymi 
rzędu drugiego. Podobnie jak stwierdzam w sądzie przypomnieniowym, 
że w roku 584 przed Chrystusem było zaćmienie słońca, tak samo 
mogę sobie przypomnieć, że zaćmienie słońca będzie w tym a tym 
roku. Bylebym w jednym i drugim wypadku był świadom tego, że 
już kiedyś o tym wiedziałem, myślałem itp. Po stronie przeżycia nie 
ma żadnej istotnej różnicy między jednym sądem a drugim, niema 
więc uzasadnienia dla tego, żeby w jednym wypadku mówić o sądach 
przypomnieniowych, a w drugim nie. Sądy przypomnieniowe drugiego 
rzędu mogą stwierdzać coś pozaczasowego (zachodzi to m.in. wtedy, 
gdy sobie przypominam jakieś prawo logiczne). Mogą też stwierdzać 
coś przyszłego, gdy np. przypominam sobie, że jutro odbędzie się 
jakiś odczyt, albo też coś przeszłego, gdy sobie np. przypominam, że 
wczoraj odczyt się odbył. Muszę być tylko zarazem świadom, że już w 
przeżyciu pierwotnym o tym myślałem.

Sądy występują jakby z pretensją do prawdziwości, z pretensją, że 
zachodzi to, co stwierdzają. Z sądami przypomnieniowymi drugiego 
9 Por. W. Auerbach, O przypomnieniach, „Przegląd Filozoficzny”, R. XXXVI, 1933, 
op. cit., s. 133 i n., 139 i n. oraz A. Gallinger, Zur Grundlegung einer Lehre von der 
Erinnerung, Halle: Druck E. Karras, 1914, s. 51 i n.

rzędu łączy się jeszcze druga pretensja: że to, co one stwierdzają, 
jest w jakimś sensie zgodne z dawniejszymi spostrzeżeniami, 
doświadczeniami, przekonaniami sądzącego, z jego „przeżyciami 
pierwotnymi”. A zatem obok stale towarzyszącej sądom pretensji do 
prawdziwości występuje przy sądach przypomnieniowych drugiego 
rzędu pretensja do wierności.
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1. Językowe wyrażenia sądów

44. Kazimierz Twardowski
SĄDY A POWIEDZENIA∗

[1914]

Streszczenie
Autor twierdzi, że językowymi wyrazami sądów są powiedzenia, 

które z kolei są rodzajem zdań (zdaniami twierdzącymi lub przeczącymi). 
Między sądem a powiedzeniem zachodzi więc ścisły związek: zmysłowo 
niedostrzegalny sąd jest znaczeniem powiedzenia, a powiedzenie jest 
zmysłowo dostrzegalnym znakiem sądu.  

W powiedzeniu jako słownym wyrażeniu sądu muszą być wyrażone 
istotne cechy i składniki sądu: (1) jakość: twierdzenie lub przeczenie, (2) 
osnowa (treść): istnienie i (3) przedmiot: to, istnienie czego jest stwierdzane 
lub zaprzeczane w sądzie. Analiza logiczna powiedzenia polega na wskazaniu 
właśnie tych trzech cech i składników wyrażonego poprzez dane powiedzenie 
sądu. Na przykład powiedzenie „Bóg istnieje” jest wyrazem sądu, jakością 
którego jest twierdzenie, osnową – istnienie, a przedmiotem – Bóg. 

1. Zdania a powiedzenia 
Mówiąc, posługujemy się zdaniami. Zwykle zdania składają 

się z kilku wyrazów, np. „Słońce świeci”, „Trójkąt jest figurą 
geometryczną”, „Kiedy przyjdziesz?”, „Nie gniewaj się na mnie!” 
[…] Niekiedy jednak zdania składają się z jednego tylko wyrazu, np. 
„Grzmi”, „Idę”, „Milcz!”. Zdania mogą wyrażać pytania, (np. „Kiedy 
przyjdziesz?”), albo rozkaz (np. „Milcz!”), albo życzenie („Oby jutro 
była pogoda!”), albo też jakieś twierdzenie lub zaprzeczenie (np. 
„Słońce świeci”; „Lwów nie leży nad Wisłą”). Zdanie wyrażające sąd, 
różni się od każdego innego zdania tym, że zawiera albo prawdę albo 
fałsz. Zdanie, wyrażające twierdzenie albo zaprzeczenie, nazywa się 
powiedzeniem. Każde więc powiedzenie jest zdaniem, ale nie każde 
zdanie jest powiedzeniem.
∗ Tekst pochodzący z datowanego na rok 1914 rękopisu K. Twardowskiego został 
dodatkowo uzupełniony przez redakcję o fragmenty z  podręcznika Twardowskiego 
Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminariach nauczycielskich i 
w nauce prywatnej, Lwów: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1901, s. 13-14, 
17-18. [Red.]
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2. Sądy a powiedzenia
Twierdzenia i zaprzeczenia, które wyrażamy za pomocą powiedzeń, 

obejmujemy wspólną nazwą sądu. Sąd trzeba dokładnie odróżnić od 
powiedzenia. Sąd jest bowiem czynnością umysłową, powiedzenie jest 
zewnętrznym wyrazem tej czynności; sąd jest zjawiskiem psychicznym, 
duchowym, powiedzenie jest zjawiskiem fizycznym, zmysłowym; sądu 
nie można ani widzieć, ani słyszeć, powiedzenie można słyszeć (gdy 
ktoś je wygłasza) albo widzieć (napisane lub wydrukowane). Mimo 
różnicy między sądem a powiedzeniem zachodzi między nimi bardzo 
ścisły związek, albowiem powiedzenie jest zewnętrznym wyrazem, 
jest zmysłowo dostrzegalnym znakiem sądu, a sąd jest tym co za 
pośrednictwem powiedzenia wyrażamy, jest znaczeniem powiedzenia. 
Między sądem a powiedzeniem zachodzi zatem taki sam stosunek, 
jak np. między bólem (zjawiskiem psychicznym) i okrzykiem jako 
zmysłowo dostrzegalnym wyrazem tego bólu.

3. Dwuznaczność  wyrazów „zdanie”, „twierdzenie”, 
„przeczenie”

O zasadniczej różnicy zachodzącej między sądem a powiedzeniem 
należy pamiętać tym bardziej, że mowa potoczna często różnicy 
tej nie przestrzega i tymi samymi wyrazami oznacza zarówno sądy 
jak powiedzenia. Takimi dwuznacznymi wyrazami są np. „zdanie”, 
„twierdzenie”, „przeczenie”. Gdy na przykład mówimy „Zmieniłem 
swoje zdanie”, wyraz „zdanie” znaczy tyle co sąd; gdy natomiast 
czytamy: „Myśli swoje wyrażamy za pomocą zdań”, wyraz „zdanie” 
znaczy tyle co „powiedzenie”. Nauka wystrzega się wyrazów 
dwuznacznych; dlatego też w logice rozumie się przez zdanie zawsze 
tylko szereg wyrazów lub jeden wyraz służący za wyraz sądu, prośby, 
pytania itd. a przez twierdzenie i zaprzeczenie zjawisko psychiczne 
zwane sądem.

4. Istota sądu, jego jakość, osnowa i przedmiot
Czym jest w istocie swej sąd, owo twierdzenie i zaprzeczenie, 

tego nie można określić. Ale jak każdy człowiek wie, co znaczy wyraz 
uczucie, chociaż nikt nie umie go określić, tak też znamy bardzo dobrze 
z własnego doświadczenia czynność wydawania sądów. Aby bowiem 
zrozumieć, co oznaczają wyrazy sądzić, wydawać sąd, twierdzić, 

zaprzeczyć, trzeba tylko zważyć, co w naszym umyśle zachodzi w chwili, 
gdy np. myśląc o Bogu, wzbudzamy w sobie zarazem przekonanie, że 
Bóg istnieje, albo myśląc o upiorach, wzbudzamy w sobie przekonanie, 
że upiory nie istnieją. Sama myśl o Bogu lub o upiorach nie jest 
sądem. Sąd zjawia się u nas w chwili, w której sobie uświadamiamy, 
że Bóg istnieje, że upiory nie istnieją. To uznanie istnienia Boga i to 
nieuznanie istnienia upiorów, to wewnętrzne przeświadczenie o tym, że 
Bóg istnieje, a upiory nie istnieją, jest właśnie sądzeniem, czynnością 
duchową wydania sądu. 

Bardzo wyraźnie występują w naszym umyśle sądy, jeżeli 
dochodzimy do nich dopiero po pewnym wahaniu, po pewnym 
namyśle, nie wiedząc od razu jaki wydać sąd. W takie wahanie się 
wprawia nas na przykład zapytanie, czy drugi pierwiastek z 361 
równa się 19; więc nie wydajemy o tym sądu, zanim nie dokonamy 
odpowiedniego obliczenia. Dokonawszy go jednak, uświadamiamy 
sobie, że drugi pierwiastek z 361 istotnie (rzeczywiście) równa się 19. 
To uświadomienie sobie, że tak jest istotnie (rzeczywiście), jest właśnie 
wydaniem1 sądu „Drugi pierwiastek z 361 równa się 19”. Istotą sądu 
jest więc stwierdzenie (uznanie) lub zaprzeczenie (odrzucenie) istnienia 
kogoś lub czegoś. Stwierdzenie lub zaprzeczenie nazywa się jakością 
sądu, istnienie (rzeczywistość) – osnową2 sądu, a osoba, rzecz, zjawisko, 
stosunek, istnienia (rzeczywistości) którego tyczy się stwierdzenie lub 
zaprzeczenie, nazywa się przedmiotem sądu. Nazywamy zaś to, o czym 
sądzimy, przedmiotem sądu, bez względu na to, czy to jest istota żywa 
lub rzecz martwa, zjawisko lub stosunek, zdarzenie lub własność rzeczy 
1  Wydawanie sądu należy ściśle odróżnić od wypowiadania sądu. Wydawanie sądu jest 
czynnością psychiczną, której wytworem psychicznym jest sąd. Wypowiadanie sądu jest 
natomiast czynnością podpadającą pod zmysły, której wytworem jest również podpadające 
pod zmysły powiedzenie. Por. moją rozprawę pt. O czynnościach i wytworach: kilka 
uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki (Kraków, 1911).
2 W swoich dotychczasowych pracach nazywałem  istnienie (rzeczywistość) treścią sądu 
(Por. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen (Wien, 1894), § 2 oraz O 
idio- i allogenetycznych teoriach sądu („Przegląd Filozoficzny”, X, 1907, s. 467-468). 
Jednak ze względu na teorię czynności i wytworów, którą naszkicowałem w cytowanej 
powyżej rozprawie, wyrażenie „treść sądu” należy zastąpić innym, jak to wykazała 
D. Tennerówna w rozprawie pt. Istnienie jako „treść” sądzenia i sądu. Kilka uwag na 
marginesie teorii sądu prof. Twardowskiego („Przegląd Filozoficzny”, XVII, 1914, s. 
465-483). Używam wtedy zamiast wyrażenia „treść sądu” wyrażenia „osnowa sądu”.  
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jakiejś. Tak na przykład w sądzie „Pierwiastek drugi z 25 równa się 
5” przedmiotem sądu jest równość zachodząca między pierwiastkiem 
drugim z dwudziestu pięciu i między pięcioma; w sądzie „Pies jest 
ssakiem” przedmiotem sądu jest przynależność psa do gatunku zwierząt 
– ssaków, w sądzie „Zaziębienie może sprowadzać śmiertelne choroby” 
przedmiotem sądu jest możność powstawania chorób śmiertelnych 
wskutek zaziębienia. 

 
5. Analiza logiczna powiedzeń
Skoro każdy sąd jest twierdzeniem lub zaprzeczeniem istnienia 

(rzeczywistości) kogoś lub czegoś, to w każdym powiedzeniu jako w 
słownym wyrażeniu sądu musi być wyrażona jakość, osnowa i przedmiot 
sądu. Na wykazaniu, że te trzy czynniki są w jakimś powiedzeniu 
wyrażone, polega analiza logiczna powiedzenia. Następujące analizy 
mogą służyć jako przykłady:

„Bóg istnieje” – stwierdzenie istnienia Boga;
„Upiory nie istnieją” – zaprzeczenie istnienia upiorów;
„√361 = 19” – stwierdzenie istnienia stosunku zachodzenia 

równości między √361 a liczbą 19;  
„Pies jest ssakiem” – stwierdzenie istnienia przynależności psa do 

gatunku zwierząt – ssaków;
„Zaziębienie może sprowadzać śmiertelne choroby” – stwierdzenie 

istnienia możliwości powstawania chorób śmiertelnych wskutek 
zaziębienia.   

„Grzmi” – stwierdzenie istnienia grzmotu;
„Nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło” – zaprzeczenie 

istnienia czegoś złego, co by na dobre nie wyszło;
„Warszawa jest stolicą Polski” – stwierdzenie istnienia stosunku 

tożsamości między Warszawą a stolicą Polski;
„Człowiek jest śmiertelny” – stwierdzenie istnienia posiadania 

cechy śmiertelności przez człowieka […];
„Lwów nie liczy miliona mieszkańców” – zaprzeczenie istnienia 

[stosunku – red.] równości między liczbą mieszkańców Lwowa a liczbą 
„milion”;

„Słońce świeci” – stwierdzenie istnienia zjawiska świecenia słońca;
„Psałterz floriański pochodzi z XIV wieku” – stwierdzenie 

rzeczywistości pochodzenia psałterza floriańskiego z XIV wieku. 

45. Kazimierz Twardowski
TEORIA SĄDÓW A MOWA

[189?]∗

Streszczenie
Autor zaznacza, że budowa teorii sądów przewiduje wyszczególnienie 

istotnych cech sądu poprzez rozpatrzenie i analizę porównawczą wszystkich 
możliwych rodzajów sądów. Błąd większości dotychczasowych teorii sądów 
tkwił jednak w tym, że ich autorzy opierali się w swoich badaniach na już 
gotowej klasyfikacji sądów, co z góry przesądzało o wyniku tych badań. 
Tymczasem, zdaniem Twardowskiego, poprawna klasyfikacja sądów może 
być przeprowadzona dopiero po ustaleniu istoty sądów. Ale jak w takim razie 
jest możliwa budowa teorii sądów, skoro nie możemy za jej punkt wyjścia 
wziąć żadnej klasyfikacji sądów? Odpowiedź autora: środkiem pomocniczym 
może tutaj służyć klasyfikacja zdań, jako językowych wyrazów sądów. Przy 
tym należy pamiętać, że zdania nie są dokładnym odzwierciedleniem sądów, 
i klasyfikacja zdań nie musi pokrywać się z klasyfikacją sądów (na przykład 
chociażby dlatego, że jedno i to samo zdanie może być wyrazem różnych sądów 
i odwrotnie – jeden i ten sam sąd może być wyrażony przez różne zdania). 
Niemniej jednak logiczna analiza wszystkich rodzajów zdań z pewnością 
dotrze do wszystkich możliwych rodzajów sądów (nie ma sądów, które nie 
mogłyby być wyrażone przez jakieś zdanie). To właśnie pozwoli na dokładne 
ustalenie istotnych cech sądów, i dopiero potem – na przeprowadzenie ich 
poprawnej klasyfikacji.  

Aby dojść do teorii sądów, trzeba nam przypatrzyć się każdemu 
rodzajowi sądów, a opisawszy wszystkie istniejące lub możliwe sądy, 
zebrać wspólne ich właściwości i ułożyć z nich teorię. […] Przystępując 
do takiego opisu, nie wolno nam jeszcze mieć zgoła żadnej klasyfikacji 
sądów, gdyż każda klasyfikacja jako taka jest oparta na wyrobionym już 
o rzeczach klasyfikowanych zdaniu. Jeżeli nie chcemy z góry spaczyć 
naszego badania, nie będziemy się mogli oprzeć na żadnej klasyfikacji 
sądów. Każda bowiem klasyfikacja jakichkolwiek zjawisk wypływa z 
∗ Rękopis K. Twardowskiego pt. Teoria sądów, fragment którego został umieszczony 
w niniejszej antologii, powstał najprawdopodobniej w pierwszych latach pracy 
uniwersyteckiej Twardowskiego we Lwowie, a być może nawet jeszcze w ostatnich 
miesiącach wiedeńskiego okresu jego życia. [Red.] 
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umiejętnego zapatrywania się na te zjawiska; toteż widać we wszystkich 
roztrząsaniach istoty sądów, które nie baczą na tę prawdę, że badając 
sądy wedle podziału ich z góry zakreślonego, ograniczają się właściwie 
do przeprowadzenia i stwierdzenia słuszności tego podziału przez 
wszystkie kategorie sądów. Stąd też pochodzi [to – red.], że każdy 
uczony, który broni swej odrębnej teorii sądów, czyni to na podstawie 
właściwego mu odrębnego podziału sądów; a praca przedsięwzięta w 
zamiarze pojednania ze sobą różnych zdań przez postawienie teorii, 
która by przez wszystkich mogła być przyjęta, uniemożliwia sobie 
przeprowadzenie powszechnej zgody, zaznaczając swą odrębność już 
samym tokiem badania.

Jest rzeczą pewną, że każde badanie pewnych zjawisk musi się 
zaczynać od opisu zjawisk najprostszych i pewnym porządkiem 
dochodzić do zjawisk coraz więcej składanych. Jakie jednak sądy 
należy uważać za proste, jakie za składane, o tym rozstrzyga przyjęta 
przez badacza teoria sądów. Dlatego to jedni zaczynają swe badania 
opisem sądów, które inni uważają za zjawiska w wysokim stopniu 
skomplikowane i które roztrząsają dopiero na końcu swych badań. Dla 
Christopha von Sigwarta np. sądami najprostszymi, pierwotnymi, są 
sądy nadające przedmiotowi nazwę (benennende Urteile), jak to ma 
miejsce, gdy twierdzę: „To jest białe”, „To jest róża”.1 Roztrząsaniem 
tego rodzaju sądów Sigwart badania swe rozpoczyna. Franz Brentano 
natomiast sądy takie uważa za składane i dlatego roztrząsanie ich w 
systematycznym wykładzie teorii sadów, bronionej przez Brentana, 
ułożonym przez jednego z byłych uczniów jego, dopiero na samym 
końcu występuje.2

Ponieważ chcąc badać sądy musimy przejść kolejno wszystkie 
rodzaje sądów, a nie śmiemy rodzajów tych układać i rozróżniać wedle 
jakiejkolwiek teorii, jesteśmy zmuszeni uciec się do środka, który by 
z jednej strony pozwolił nam uporządkować w pewnej mierze cały 
materiał sądów, a z drugiej strony nie przesądzał w niczym wyników 
badania.

Jako środek prowadzący do celu, służyć nam będzie wgląd na 
sposób, w jaki sądy bywają wyrażane w mowie. Wiadomo, że wyrazem 
zewnętrznym sądów są zdania. One nam będą służyć za podstawę 
roztrząsań.

Daleki jestem od twierdzenia, jakoby zdania były dokładnym i 
zupełnie pewnym wyrazem naszych sądów. I owszem, jedno i to samo 
zdanie może być wyrazem różnych sądów, a co należy pod nim rozumieć, 
dowiadujemy się w danym razie bądź to ze związku, w którym zdanie 
bywa wypowiedziane, bądź to z akcentu, który kładziemy na pewne 
wyrazy pojedyncze, składające zdania. I odwrotnie może jeden i ten 
sam sąd być wyrażonym różnymi zdaniami. Dlatego też nie mogę się 
zgodzić na myśl wypowiedzianą przez Karla von Prantla, że zbadawszy 
dokładnie język poznamy zarazem i czynności umysłowe, do wyrażania 
których posługujemy się językiem. W niniejszym roztrząsaniu zdania 
gramatyczne będą służyły niejako za rusztowanie, za pomocą którego 
będę się starał wznieść budowę teorii sądów. Skoro budowa będzie 
skończona, zrzucimy rusztowanie i wtedy linie budowy będą się może 
przedstawiać inaczej aniżeli linie rusztowania, tj. że klasyfikacja 
sądów, oparta na logicznych właściwościach tychże, będzie odmienną 
od klasyfikacji prowizorycznej, uczynionej za pośrednictwem 
zewnętrznego ich wyrażania zdaniami gramatycznymi.

Będziemy się zatem przypatrywać sądom, przechodząc je kolejno 
wedle wszystkich rodzajów zdań, za pomocą których udzielamy je 
drugim. Zaczniemy od zdań najprostszych, składających się z jednego 
wyrazu i przejdziemy w dalszym ciągu do zdań składających się z kilku 
wyrazów, a skończymy na zdaniach złożonych. Przy każdej formie 
zdania będziemy się starali zanalizować dokładnie zjawiska umysłowe, 
do wyrażenia których zdanie pewne służy, a przeprowadziwszy analizę, 
uporządkujemy wyniki analizy już bez względu na gramatyczną formę 
zdań.

Pewien rodzaj zdań z góry musi być wykluczony: wszystkie 
mianowicie zdania, które nie służą do wyrażania sądów, lecz które 
zawierają bądź to życzenia, bądź to prośby lub rozkazy, bądź to nareszcie 
zapytania. Ponieważ ani o życzeniu, ani o  prośbie, ani o rozkazie, 
ani o pytaniu nie można rzec, że są one prawdziwe lub fałszywe we 
właściwym słów tych znaczeniu, nie należy ich też uważać za sądy.

1 Ch. Sigwart. Logik, Bd 1, Freiburg i. B.: Akademische Verlagsbuchhandlung von 
J. C. D. B. Mohr, 1889, § 9: „Das einfachste und elementarste Urteilen ist dasjenige, 
das sich in den Benennen einzelner Gegenstönde der Anschauung vollzieht”.
2 F. Hillebrand. Die neuen Theorien der Kategorischen Schlüsse, Wien: Hölder, 1891, § 67.
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46. Bronisław Bandrowski
WARTOŚĆ MOWY DLA WIEDZY 

O PRZEDMIOTACH RZECZYWISTYCH
[1905]

Streszczenie
Autor podaje w wątpliwość zasadność używania terminu „sąd 

przedstawiony”. Introspekcja wykazuje bowiem, że na przykład przy 
przedstawianiu (przypominaniu) sobie jakiegokolwiek wcześniej wydanego 
sądu, nie przedstawiamy sobie właściwie ten sąd, tylko jego wyraz językowy 
– zdanie (a właściwie – powiedzenie). A więc „sąd przedstawiony” wcale nie 
jest przedstawieniem sądu, tylko przedstawieniem zdania. Co więcej, sąd w 
ogóle nie da się inaczej przedstawić jak tylko przy pomocy przedstawienia 
zdania. 

Co jednak jest właściwym znaczeniem zdań (lub – czego znakiem jest 
zdanie, co ono oznacza)? Zdaniem Bandrowskiego wszystkie bez wyjątku 
zdania oznaczają rzeczywiste fakty, przedmioty, a nie wydane o tych 
przedmiotach sądy (na przykład zdanie „Ziemia obraca się naokoło słońca” 
oznacza rzeczywisty fakt obracania się Ziemi naokoło słońca, a nie wydany 
o tym fakcie sąd jako zjawisko psychiczne). Zatem zdania chociaż wyrażają 
sądy, to ich nie oznaczają. Sądy co prawda w szczególnych przypadkach 
(pojmowane jako przedmioty) też mogą być oznaczane przez zdania (na 
przykład „Jestem przekonany, że Ziemia obraca się naokoło słońca”), ale te 
przypadki nie uprawniają nawet do wyodrębnienia osobnego rodzaju zdań, 
funkcją których byłoby oznaczanie sądów. 

Z powyższych rozważań wypływa następująca konkluzja: teorie sądów, 
które opierają się na założeniu, iż sądy są znaczeniem zdań, należałoby poddać 
rewizji.   

Starałem się dowieść, że przy pomocy mowy można oznaczyć 
wszelkie przedmioty, nie tylko myśli, w ogóle zjawiska psychiczne. 
Dowodziłem tego jednak dla elementów mowy in abstracto, nie 
określając bliżej, czym są te elementy. Zdawać by się nawet mogło, że 
za elementy mowy w tym ustępie uważałem słowa, bo jako przykłady, 
na których głównie oprzeć się musiało dowodzenie, ponieważ 
dotyczyło quaestio facti, podawałem słowa i ich znaczenia. Stać się 

to musiało dlatego, że dopiero na podstawie dwu ostatnich ustępów 
można należycie odpowiedzieć na pytanie, co oznaczamy zdaniami, 
a w dalszym ciągu będę miał sposobność wykazać, że przykłady tam 
podane i wnioski na nich oparte nie straciły wartości, chociaż, jak się 
pokazało, elementami mowy są zdania, nie słowa; trzeba będzie tylko 
przeprowadzić odpowiednią poprawkę. Rezultaty, do których doszliśmy, 
potwierdzą się nadto, jeżeli wprost rozważymy, co oznaczają zdania.

Zwalczany powyżej pogląd, jakoby mowa wyrażała tylko myśli, 
zjawiska psychiczne, opiera się głównie na przekonaniu, że zdania 
są wyrazem zjawisk psychicznych; mówimy zdaniami, a w zdaniach 
wyrażamy swoje myśli, więc mowa wyraża nasze myśli: taki sylogizm 
uświadomiony lub nieuświadomiony zdaje się być głównym motywem 
przyjęcia powyższego poglądu. Łatwo zgodzimy się na to, że słowami 
nazywamy rzeczy, pogląd taki przyjęty jest powszechnie; jesteśmy 
przecież głęboko przekonani, że zdaniem nie oznaczamy niczego 
innego, jak naszych myśli. Po to przecież mówimy z ludźmi, by się z nimi 
porozumieć, by im wyrazić swe myśli, w ogóle to, co się w nas dzieje.

Słowo „myśleć” może mieć bardzo różne znaczenia. Zwykle 
oznaczamy nim część zjawisk psychicznych, która przeciwstawiamy 
uczuciom i objawom woli, więc przedstawienia (wyobrażenia i 
pojęcia) i sądy; rozróżnieniu temu dajemy wyraz w życiu codziennym 
przeciwstawiając sobie głowę i serce. Dla poglądu, że zdaniami 
wyrażamy swe myśli, takie rozumienie wytycza słowu „myśl” zakres 
stanowczo za szczupły: tylko część zdań oznacza zjawiska, które w 
tym znaczeniu myślą nazywamy, te mianowicie zdania, które wyrażają 
twierdzenie lub przeczenie, czyli tak zwane zdania orzekające; można 
by je nazwać „powiedzeniami” (Aussagen).1 Prócz tego są jeszcze inne 
rodzaje zdań: pytania, zdania wyrażające rozkaz, życzenie. Wilhelm 
Wundt odróżnia oprócz tego zdania wyrażające uczucia (Gefühlssätze), 
np.: „Co to za człowiek!”.2 Trzy ostatnie rodzaje zdań wyrażają uczucia 
i objawy woli. Trzeba by więc chyba wyraz „myślenie” wziąć w 
1 K. Twardowski. Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminariach 
nauczycielskich i w nauce prywatnej, Lwów: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 
1901, s. 13.
2 W. Wundt. Völkerpsychologie, Bd. 1, Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann, 1904, 
s. 250.
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szerszym znaczeniu, tak, żeby się nim dały objąć zjawiska psychiczne 
w ogóle; w tym właśnie znaczeniu wygłaszamy, zdaje się, ten pogląd 
w życiu codziennym. Mówiąc, że w zdaniach wyrażamy swe myśli, 
nie chcemy nic innego powiedzieć, jak tylko to, że zdania są znakami 
zjawisk psychicznych.

Pominę tu zdania wyrażające rozkazy, życzenia, uczucia, bo 
nie ulega, zdaniem moim, wątpliwości, że wyrażają one zjawiska 
psychiczne, mianowicie uczucia i zjawiska woli; pominę dalej zdania 
pytajne, których znaczenie nie jest dotąd należycie wyjaśnione, ale które 
dla celów tej rozprawy nie przedstawiają szczególniejszego interesu. 
Pozostają tzw. powiedzenia (twierdzenia i przeczenia), o które tu 
przede wszystkim chodzi. Co do nich panuje powszechne przekonanie, 
że wyrażają one sądy, pewien rodzaj zjawisk psychicznych. W tym 
zgadzają się wszyscy logicy i psychologowie; różnią się tylko co do 
tego, jak należy określić sądy, jaka jest natura tych zjawisk. 

Kto nie chce zrobić kwestii czysto terminologicznej z pytania, 
co wyrażają powiedzenia, musi ją traktować jako quaestio facti, 
która się da rozstrzygnąć jedynie na podstawie doświadczenia, 
musi odpowiedzi na to, co wyrażają zdania, poszukać w swoim 
własnym doświadczeniu. O wszystkich kwestiach dotyczących 
zjawisk psychicznych informujemy się na mocy „doświadczenia 
wewnętrznego”. Jest to bardzo cenne źródło wiedzy, bo bezpośrednie, 
stojące na nasze usługi w każdej chwili, aparat, który każdego czasu 
bez wielkich kłopotów można puścić w ruch, niestety nie wolny od 
błędów i nie pozwalający siebie kontrolować. Trudno mi zatem na 
podstawie mego doświadczenia wewnętrznego wyrokować o tym, 
co każdy w swoim doświadczeniu wewnętrznym odnajdzie. Pozwolę 
sobie tylko podać kilka wskazówek, które mają na celu ustrzeżenie 
się błędów, zapobieżenie temu, żeby ktoś w swym doświadczeniu 
wewnętrznym nie wyczytał czegoś, czego tam niema, i które z tego 
względu może nie będą bez wartości.

Przede wszystkim nie ulega wątpliwości, moim zdaniem, że sąd 
raz już wydany przypominam sobie, odtwarzam jedynie przy pomocy 
zdania złożonego ze słów. Nie mogę sobie inaczej przypomnieć 
sądu już raz wydanego, a także przedstawić sądu, który dopiero 
wydam, jak tylko przez to, że wymawiam głośno zdanie, albo piszę 
je sobie, lub wreszcie uprzytomniam sobie za pomocą wyobrażeń 

odtwórczych słów składających to zdanie. Być może, że ktoś inny 
zdoła je sobie inaczej uprzytomnić, jako „sądy przedstawione”, o 
których nieraz czytałem; ja tej zdolności nie posiadam i wprost nie 
wiem, jak wygląda zjawisko oznaczone tym terminem. Jeżeli sobie 
przypominam, jak to ja wydawałem sąd, co się we mnie działo, gdy 
np. niedawno poczuwszy pewien silny zapach nie mogłem przez 
czas jakiś zdać sobie sprawy, jaki to jest zapach, dopiero po długim 
zastanowieniu się przyszedłem na to, że to jest zapach kamfory (był 
to niewątpliwie fakt wydania sądu), to dziś potrafię sobie odtworzyć 
w wyobrażeniach wszystkie okoliczności, sam zapach, w ogóle 
wszystkie elementy natury wyobrażeniowej, ale tego sądu, który 
wtedy wydałem, nie mogę sobie inaczej uprzytomnić, jak tylko przy 
pomocy szeregu słów. Ten akt tak dziś opisuję: „Nagle przypomniał 
mi się zapach kamfory, i od razu wiedziałem, że ten zapach (z 
którego natury nie mogłem sobie początkowo zdać sprawy), to 
był zapach kamforowy”. Te słowa: „Wiedziałem, że to był zapach 
kamforowy” są wszystkim, co mi jest dane z tego aktu, inaczej nie 
potrafię go sobie przedstawić. Nie potrzebuję tych słów wymawiać 
ani głośno, ani szeptem: przedstawiam je sobie za pomocą wyobrażeń 
odtwórczych czy wytwórczych; ale są to wyobrażenia słów; samego 
sądu nie potrafię sobie inaczej odtworzyć. Na podstawie mego 
doświadczenia muszę zatem stwierdzić, że nie potrafię inaczej 
przypomnieć sobie wydanych dawniej sądów, jak tylko przy 
pomocy wyobrażonego powiedzenia. Dlatego, zdaniem moim, nie 
ma sądów przedstawionych: to, co tym terminem nazwano, są tylko 
przedstawione powiedzenia. Przyjęcie sądów przedstawionych opiera 
się nie na doświadczeniu, tylko na przyjętym z góry lub co najwyżej 
spekulatywnie ugruntowanym przekonaniu, że przeszłe zjawisko 
dane być może teraz mej świadomości jedynie jako przypomnienie, 
wyobrażenie odtwórcze. Tymczasem ten pogląd nie potwierdza się w 
doświadczeniu. Zjawiska przeszłe mogę sobie uprzytomnić nie tylko 
w wyobrażeniu odtwórczym. Przekonują o tym doświadczenia prof. 
Friedricha Schumanna z Berlina. Podam dla przykładu jedno z nich, 
wykonane niedawno we Lwowie przez jednego z moich przyjaciół 
na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Filozoficznego∗. Pokazał 
∗ B. Bandrowski zapewne ma tutaj na myśli referat J. Łukasiewicza pt. Z psychologii 
porównania wygłoszony na 20-m posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 
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on czarną kreskę nakreśloną na papierze, po jej usunięciu pokazał 
drugą kreskę innej długości, zapytał, która jest dłuższa i kazał przy tym 
zwracać uwagę na zjawiska psychiczne towarzyszące odpowiedzi na 
to pytanie. Pokazało się, że wszyscy obecni ocenili trafnie stosunek 
długości obu kresek, ale tylko jedna osoba twierdziła, że oceniając ten 
stosunek miała wyobrażenie odtwórcze pierwszej kreski i porównywała 
je z druga kreską; wszyscy inni dokonali porównania nie wywołując w 
sobie wyobrażenia odtwórczego pierwszej kreski. Pokazuje się zatem, 
że można coś wiedzieć o zjawisku przeszłym, nie uprzytomniając go 
sobie w wyobrażeniu odtwórczym. Tak samo też mogę coś wiedzieć 
o wydanym dawniej sądzie nie mając jego wyobrażenia odtwórczego 
czyli tzw. sądu przedstawionego.

Pamiętając o tym przypatrzmy się jakiemukolwiek przypadkowi, w 
którym powtarzamy sąd jakiś poprzednio wydany nie zastanawiając się 
zupełnie nad tym, mechanicznie, jak się to często dzieje. Przypuśćmy, 
że uczeń wyuczywszy się lekcji historii na stosowne pytanie profesora 
odpowiada bez namysłu, zupełnie mechanicznie: „Napoleon I pobił 
Austriaków i Rosjan pod Sławkowem w r. 1805”. Czy oznacza on 
tymi słowami jakiś sąd? On sam żadnego sądu nie wydał, powtórzył 
mechanicznie szereg wyrazów, których się wyuczył; choćby nawet 
ucząc się wydał ten sąd, to czyż oznacza on tymi słowami ten sąd, 
który wydał ucząc się lekcji? Czy może wyraża on przekonanie autora, 
który tę książkę napisał? Nie, to zdanie oznacza wypadek historyczny, 
bitwę pod Sławkowem; to rzecz jasna i niewątpliwa. Czasem mogą 
podobne zdania wyrażać także i sądy: gdy np. zakwestionowano, czy 
Tacyt jest autorem „Dialogu o mówcach”, a jakiś filolog zbadał tę 
kwestię i na podstawie tych badań powie: „Tacyt jest autorem dialogu 
o mówcach”, to zdanie to zapewne oznacza jego sąd, jego przekonanie; 
ale oznacza ono także Tacyta i to jego dzieło, w ogóle ten fakt, że Tacyt 
napisał „Dialog o mówcach”. Ściśle rzecz biorąc oznacza ono przede 
wszystkim i właściwie ten fakt historyczny; gdyby ten uczony chciał 
w sposób właściwy i niedwuznaczny swój sąd oznaczyć, powinien 
by powiedzieć: „Jestem przekonany, że Tacyt jest autorem Dialogu 
o mówcach”. Wynika z tego, zdaniem moim, że są zdania, które 

oznaczają rzeczywiste fakty, rzeczywiste przedmioty, nie sądy wydane 
o tych przedmiotach, nie zjawiska psychiczne.

Inny argument na poparcie tej tezy, że zdania oznaczają nie tylko 
sądy, lecz w ogóle przedmioty, nasunie się nam po przypatrzeniu się 
powiedzeniom, w których wyrażamy nie sądy, lecz inne zjawiska 
psychiczne, np. uczucia i akty woli. Do przyjaciela, którego spotykam 
po dłuższym niewidzeniu, mówię: „Cieszę się ogromnie, że ciebie 
znów widzę”. Cóż oznacza to zdanie? Rzecz jasna, że moje uczucie, a 
nie jakiś sąd; byłoby przecież nonsensem twierdzić, że w tym zdaniu 
wyrażam nie swoją radość, lecz moje przekonanie o tym, że ja się cieszę. 
Znajomemu, z którym zwykłem co dzień chodzić na przechadzkę, 
powiadam: „Dziś nie pójdę z panem, postanowiłem siedzieć w 
domu i pracować”. Tym powiedzeniem wyrażam, rzecz jasna, moje 
postanowienie, a nie sąd o tym, że powziąłem takie postanowienie. 
Jeżeli tymi zdaniami oznaczam moje rzeczywiste zjawiska psychiczne, 
nie sądy o nich wydane, to dlaczegożby zdania wypowiedziane o 
zjawiskach fizycznych miały oznaczać moje sądy o tych zjawiskach, a 
nie same zjawiska?

Wystarczy zresztą bez uprzedzeń i przyjętych z góry teorii 
zastanowić się nad znaczeniem wielu zdań, by przyjść do przekonania, że 
oznaczają one przedmioty rzeczywiste, a nie sądy o tych przedmiotach. 
Zdania: „To jest bocian”, „Grzmi”, „Ziemia obraca się naokoło słońca” 
itp. oznaczają rzeczy, fakty, a nie sądy o nich. Można by powiedzieć, 
że te zdania „wyrażają” sądy, bo to słowo nie jest równoznaczne ze 
słowem „oznaczać”, może być ono użyte także w innym znaczeniu, 
którego tu nie będę określał; w takim razie twierdzenie, że zdania 
wyrażają sądy, nie byłoby zupełnie błędne. Trzeba by jednak wtedy 
określić znaczenie wyrazu „sąd”, bo pokazałoby się, że i on w takim 
razie oznaczałby może coś innego, wprawdzie pewien rodzaj zjawisk 
psychicznych, ale zupełnie inaczej niż dotąd pojętych. Nie będę się w 
to wdawał, bo te rozważania sprowadziłyby nas zanadto z wytkniętej 
drogi. Nie jest to zresztą potrzebne […]. Nie ulega, zdaniem moim, 
wątpliwości, że nie da się utrzymać pogląd, jakoby każde zdanie było 
znakiem sądu. Bardzo wiele zdań oznacza nie zjawiska psychiczne, nie 
sądy, lecz przedmioty w ogóle.

Czy może wszystkie zdania oznaczają przedmioty, a nie sądy? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, podzielmy wszystkie powiedzenia 

we Lwowie w dniu 29 marca 1905 roku. Tekst referatu jest umieszczony w części I 
niniejszej antologii. [Red.]  
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(twierdzenia i przeczenia) na takie, których podmiot logiczny (nie 
gramatyczny) oznacza coś konkretnego, które w ogóle zawierają 
jakiś element konkretny i takie, których podmiotem logicznym jest 
abstractum, w ogóle które nie zawierają elementu konkretnego. 
Przykładami pierwszej grupy będą następujące zdania: „To jest pies”, 
„Ta ćwiartka papieru jest biała”, „Moje ubranie jest zniszczone”, 
„Tam leży ta książka”, „Teraz pada deszcz”. „Gdy przechodziłem 
dziś obok księgarni, zobaczyłem w oknie wystawowym ciekawą 
książkę” itp. Drugą grupę niech reprezentują następujące przykłady: 
„Pies jest ssakiem”, „Woda ogrzana do 100° C zamienia się w parę”, 
„Zjawiska psychiczne są zależne od funkcji systemu nerwowego”, 
„Jeżeli ciśnienie atmosfery się zmniejsza, rtęć w barometrze opada”. 
Zdania pierwszej kategorii, tj. te, które zawierają element konkretny, 
oznaczają niewątpliwie przedmioty konkretne. Druga kategoria, 
która obejmuje zdania nie zawierające elementu konkretnego, da się 
podzielić na zdania stwierdzające stosunki konieczne i zdania, które 
takim stosunkom przeczą. Zdania stwierdzające konieczne związki 
występują w trojakiej formie: albo jako tak zwane zdania ogólne 
(„Psy są ssakami” lub „Każdy pies jest ssakiem”), albo jako zdania 
warunkowe albo wreszcie rozłączne. Wszystkie te formy wyrażają 
właściwie to samo. Zdania ogólne formy: „Każde A jest B”, dadzą się 
sprowadzić do kształtu: „Jeżeli coś jest A, to jest B”, a to wyraża nic 
innego, jak stosunek konieczny, który zachodzi między parą zdań o 
wspólnym, nieoznaczonym podmiocie i o orzeczeniach A i B; wykazał 
to Christoph von Sigwart,3 do jego też książki odsyłam po dowody i 
bliższe objaśnienia. Zdanie rozjemcze formy: „Albo jest A, albo B”, 
da się również sprowadzić do następującej pary zdań warunkowych: 
„Jeżeli jest A, to nie ma B” i „Jeżeli jest B, to nie ma A”, wyraża zatem 
także pewien stosunek konieczności. Zdania przeczące stosunkowi 
konieczności występują w dwojakiej formie: albo jako zdania złożone 
(„Choć barometr poszedł w górę, deszcz pada”), albo też jako tak 
zwane zdania szczegółowe („Niektórzy ludzie postępują etycznie”). Ta 

druga forma jest, nawiasem mówiąc, bardzo niefortunnym wyrażeniem 
tego stosunku. W ogóle druga kategoria zdań, obejmująca zdania 
bez konkretnego elementu, wyraża stosunki. Wykazywanie, czym są 
stosunki, przekraczałoby ramy tej pracy; zaznaczam tylko, że są to 
pewnego rodzaju przedmioty, tak zwane przedmioty wyższego rzędu. 
W każdym razie nie są to sądy.

Z tego przeglądu różnych rodzajów zdań wynika, że wszystkie 
one oznaczają przedmioty. Nie ma osobnej kategorii zdań, której by 
funkcją było oznaczać sądy. Oczywiście jeżeli wszelkie przedmioty 
mogę wyrazić zdaniami, a sądy są pewnego rodzaju przedmiotami, (bo 
wszystko, co się da pomyśleć, jest przedmiotem), to także i sądy dadzą 
się oznaczyć zdaniami. Są osobne wyrażenia, którymi oznaczamy sądy 
(„Jestem przekonany, że...”, „Wierzę, przypuszczam, sądzę, myślę, 
że...” itp.), ale nie ma osobnej kategorii zdań, której by funkcją było 
oznaczać sądy.

Główną podstawą teorii, uważającej sądy za zjawiska psychiczne, 
był pogląd, że mową wyrażamy zjawiska psychiczne, i że zdania 
orzekające czyli powiedzenia wyrażają sądy. Wprawdzie tłumacząc, co 
to jest sąd, apeluje się zawsze do doświadczenia wewnętrznego, ale 
aby ułatwić odszukanie tego zjawiska w doświadczeniu wewnętrznym, 
dodaje się wskazówkę, że sąd jest to zjawisko psychiczne, które 
oznaczam zdaniem orzekającym czyli powiedzeniem. Jeżeli nie ma 
innego argumentu dowodzącego istnienia i odrębności tego rodzaju 
zjawisk psychicznych, to trudno nie widzieć, że istotę tego argumentu 
stanowi przyjęcie dla pewnej formy zdań osobnej kategorii zjawisk 
psychicznych. W takim razie nie można uniknąć odpowiedzi na pytanie, 
czemu należy przyznać pierwszeństwo: czy rzeczywiście istnieje taka 
odrębna kategoria zjawisk psychicznych, i dążenie mowy, by znaleźć 
odpowiedni wyraz dla różnych rodzajów zjawisk psychicznych 
wytworzyło osobną formę zdań, czy też raczej ta osobna forma zdań 
wytworzyła się drogą rozwoju mowy, a dopiero refleksja filozoficzna, 
znalazłszy gotową formę, przyjęła dla niej osobny rodzaj zjawisk 
psychicznych? Jeżeli słuszne są powyższe wywody, którymi starałem 
się udowodnić, że zdania są znakami przedmiotów, wartość argumentu, 
o którym mowa, jest wielce problematyczna, i należałoby poszukać 
innej podstawy, na której by można oprzeć teorię sądów.

3 Ch. Sigwart. Logik, Bd. l, Dr. Auflage, Tübingen: Verlag von J. C. D. B. Mohr, 2. 
Auflage, 1904, s. 216 i n. § 27. Dodaję tu tylko, że nie widzę potrzeby odróżniać 
zdań empirycznie ogólnych od zdań ogólnych wyrażających konieczność; zdania 
empirycznie ogólne także wyrażają konieczność.
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47. Kazimierz Twardowski
O POWIEDZENIACH SZTUCZNYCH

[1911]

Streszczenie
Twardowski w tekście zwraca uwagę na to, że podobnie jak sądy 

przedstawione można uważać za sądy sztuczne, tak samo też powiedzenia, 
które są wyrazami językowymi sądów przedstawionych, są powiedzeniami 
sztucznymi (tzn. takimi, których znaczeniami są nie sądy rzeczywiście 
wydane, tylko przedstawione). Autor wskazuje na to, że podział powiedzeń na 
rzeczywiste (będące wyrazami sądów wydanych) i sztuczne (będące wyrazami 
sądów przedstawionych) opracował dokładnie Marty. Zastrzega też przeciw 
używaniu terminu „sąd” na oznaczenie powiedzeń, a nie ich znaczeń (jak to 
uczynił na przykład Łukasiewicz w swojej pracy „O zasadzie sprzeczności u 
Arystotelesa”).  

Sąd jako wytwór czynności sądzenia, czyli wydawania sądów 
wyraża się w powiedzeniach, tj. w wytworach psychofizycznych, 
które powstają dzięki czynności psychofizycznej wypowiadania, 
czyli wygłaszania powiedzeń. Takie powiedzenia wyrażają wtedy 
sądy, czyli znaczeniem takich powiedzeń są sądy.1 Można jednak 
tworzyć powiedzenia sztuczne, zastępcze, które nie będą wyrazem 
sądów wydanych, lecz wyrazem wytworów sztucznych, zastępujących 
sądy wydane, mianowicie sądów tylko przedstawionych. Więc i 
znaczeniem tych sztucznych powiedzeń nie będą sądy wydane, czyli 
sądy rzeczywiste, lecz sądy tylko przedstawione, czyli przedstawienia 

sądów.2 Takimi sztucznymi powiedzeniami są nie tylko owe symbole, 
których logika używa, jak np. SaP, a < b, lecz także stosowane w niej 
powiedzenia złożone z wyrazów mowy. Albowiem logik (a podobnie 
gramatyk itp.), który wygłasza lub wypisuje powiedzenia dla przykładu, 
zwykle nie wydaje wcale sądów, które są znaczeniem tych powiedzeń. 
Często nawet nie mógłby ich wcale wydawać, gdyby nawet chciał.3 
Jeżeli np. celem przytoczenia przykładu wnioskowania pod względem 
formalnym prawidłowego, chociaż operującego samymi materialnie 
fałszywymi sądami, wygłasza lub wypisuje powiedzenia :

Wszystkie trójkąty są kwadratami,
Wszystkie kwadraty są kołami,

Wszystkie trójkąty są kołami,

powiedzenia jego nie są wytworami psychofizycznymi, które by 
wyrażały sądy rzeczywiste, czyli wydane. Wyrażają one sądy 
przedstawione tylko4, a te sądy przedstawione tylko zastępują sądy 
wydane, czyli rzeczywiste, tak samo, jak owe powiedzenia zastępują 
powiedzenia rzeczywiste, tj. wyrażające sądy rzeczywiste. Artefakt 
psychofizyczny wyraża tu artefakt psychiczny.

1 Powyżej wspomnieliśmy, że niektórzy nazywają sądem właśnie to, co tutaj występuje 
pod nazwą powiedzenia. Czyni tak m. in. prof. dr. J. Łukasiewicz, określając sąd jako 
„szereg słów albo innych znaków, orzekających, że jakiś przedmiot posiada pewną cechę 
albo jej nie posiada” (J. Łukasiewicz. O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, Kraków: 
PAU, 1910, s. 12). Traktując jednak sąd jako szereg słów albo innych znaków, musi 
Dr. Łukasiewicz od tego szeregu słów albo innych znaków odróżniać to, co jest jego 
znaczeniem. W samej rzeczy mówi też dr. Łukasiewicz o „sądach równoznacznych”, 
określając je jako takie, które „wyrażają w różnych słowach myśl tę samą” (tamże, s. 
15). Otóż ta myśl, wyrażona w słowach, nie jest oczywiście niczym innym, jak sądem 
w znaczeniu wytworu czynności sądzenia; gdyby więc wyraz „sąd” miał służyć do 
oznaczania „szeregu słów albo innych znaków”, które tego rodzaju myśl wyrażają, 
zabrakłoby wyrazu na oznaczenie takiej myśli.

2 Doniosłość, jaką posiadają w naszym życiu psychicznym sądy przedstawione tylko, 
wynika m. in. z faktu, że wchodzą one w skład wszystkich naszych pojęć (por. moją 
rozprawę pt. Wyobrażenia i pojęcia, Lwów 1898).
3 Używamy niekiedy zwrotu: „istnieją sądy, których nikt nigdy wydać nie może”. 
Znaczy to, że można sobie pomyśleć, czyli przedstawić takie sądy; nadajemy więc tutaj 
wyrazowi „istnieć” znowu znaczenie niewłaściwe.
4 Powiedzeniami, które nie wyrażają sądów rzeczywistych, lecz sądy przedstawione 
tylko, zajmuje się między innymi A. Marty (A. Marty. Untersuchungen zur 
Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, Bd. 1, Halle: 
Verlag von Max Niemeyer, 1908, §115). Nazywa on takie powiedzenia fikcyjnymi 
i zalicza je konsekwentnie wraz z nazwami (imionami), które są od dawna znanymi 
znakami słownymi przedstawień, do jednej grupy znaków słownych, mianowicie 
do tak przez niego zwanych Vorstellungssuggestive. Tym powiedzeniom fikcyjnym, 
należącym do Vorstellungssuggestive, przeciwstawia powiedzenia rzeczywiste, 
czyli tzw. Urteilssuggestive. Powiedzenia należące do Vorstellungssuggestive (czyli 
do – jak można by ten wyraz przetłumaczyć – przedstawników) można by nazwać 
powiedzeniami w znaczeniu szerszym, zaś powiedzenia należące do Urteilssuggestive 
– powiedzeniami w znaczeniu ściślejszym.
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48. Kazimierz Ajdukiewicz
JĘZYK I ZNACZENIE

[1934]

Streszczenie
W tekście znajdujemy podział psychicznych aktów sądzenia na 

artykułowane (dające się adekwatnie wyrazić przez zdania) i nieartykułowane 
(niedające się adekwatnie wyrazić przez zdania). Artykułowane akty sądzenia 
autor dzieli z kolei na werbalne (istotną składową których jest przedstawienie 
zdania) i niewerbalne (brak przedstawienia zdania w składzie). Najważniejszym 
dla nauki jest sądzenie werbalne. Poza przedstawieniem zdania zawiera 
ono również moment asercji (przekonania), który może być pozytywny lub 
negatywny. 

Uwzględnienie jakości momentu asercji jest ważne m. in. przy interpretacji 
zdań typu „X odrzuca zdanie Z”. Zdaniem Ajdukiewicza nie wolno takie zdanie 
interpretować jako równoznaczne do „X uznaje negację zdania Z”, gdyż w 
pierwszym zdaniu mamy wyraz negatywnej postawy asertywnej wobec zdania 
Z, a w drugim zdaniu mamy wyraz pozytywnej postawy asertywnej wobec 
negacji zdania Z. 

Odróżniamy sądy w sensie psychologicznym i w sensie logicznym. 
Sądami w sensie psychologicznym są pewne zjawiska psychiczne, o 
których charakterystyce dużo pisano i dyskutowano. Nie mamy zamiaru 
uczestniczyć w tym sporze, lecz tylko skierować uwagę czytelnika na 
pewne rodzaje procesów sądzenia rezygnując z podawania ścisłych 
definicji tych rodzajów. Zadowolimy się ich wskazaniem.

Istnieją procesy sądzenia (tak nazwiemy sądy jako zjawiska 
psychiczne, w odróżnieniu od sądów w sensie logicznym, które 
odtąd będziemy nazywać krótko sądami), które można adekwatnie 
wyrazić zdaniami pewnego języka. Takie procesy sądzenia nazwiemy 
artykułowanymi procesami sądzenia. W przeciwieństwie do nich 
istnieją takie procesy sądzenia, których nie można adekwatnie zdaniami 
wyrazić; nazwiemy je nieartykułowanymi procesami sądzenia.

Rozważmy przykład, który posłuży nam do ilustracji 
nieartykułowanego procesu sądzenia: w chwili gdy siedząc przy stole 
piszę te słowa, wchodzi do pokoju woźny i wręcza mi listy. Zauważam to 
nie przerywając pracy. Zauważenie tego polega na różnych przeżyciach, 

m.in. na pewnych procesach sądzenia. Chcąc im dać wyraz słowny 
spostrzegam, że jakiekolwiek wybrałbym do tego celu słowa, nie wyrażę 
nimi adekwatnie procesów sądzenia, które we mnie przebiegły. Procesy 
te miały postać dość mglistą, natomiast proces sądzenia raz słowami 
wyrażony ma zarysy znacznie ostrzejsze. Spróbujmy ubrać nasz proces 
sądzenia w szatę słowną. Można by to spróbować uczynić za pomocą 
zdań następujących: „Woźny wchodzi do pokoju”, „Eugeniusz wchodzi 
do pokoju”, „Eugeniusz otwiera drzwi”, „Eugeniusz przyszedł”, „On 
przyszedł” itd. Każde z tych zdań nadaje się jako adekwatny wyraz dla 
innego procesu sądzenia, gdyż wszystkie procesy sądzenia wyrażalne 
adekwatnie przez te zdania różnią się między sobą co do swej treści. 
Lecz to, co pomyślałem spostrzegłszy wchodzącego woźnego, da się 
równie dobrze wyrazić przez każde z tych zdań, z czego wniosek, 
że przez żadne z nich nie jest wyrażone zupełnie dokładnie. Jest to 
tak, jak gdybyśmy chcieli poprowadzić w widmie słonecznym linie 
odgraniczającą barwę czerwoną od pomarańczowej. Można próbować 
zrobić to rozmaicie. Każda próba jest równie dobra, lecz ponieważ 
różni się od innych prób, jest także równie zła, jak każda inna.

Co krok spotykamy się w życiu codziennym z takimi procesami 
sądzenia. Widząc przy przechodzeniu przez jezdnię zbliżający się 
samochód, wydaję sąd, lecz chyba żadne zdanie języka nie odpowiada 
dokładnie memu sądowi. Tak samo rzecz się przedstawia, gdy 
przypominamy sobie sprawę, którą mamy załatwić. Tak też jest, 
gdy przychodzi pierwszy pomysł przy rozwiązywaniu zagadnienia 
naukowego. Znaną jest rzeczą, ile to trudu kosztuje, nim pierwszy, 
zrazu wcale nie dający się wyrazić pomysł, tak dalece się w umyśle 
wyjaśni, że można go ująć w słowa.

Nie będziemy dyskutować nad tym, czy procesy psychiczne, 
podciągane tu pod nazwę nieartykułowanych procesów sądzenia, 
w ogóle na miano procesów sądzenia zasługują. Wystarczy, że 
zwróciliśmy na nie uwagę. Dla naszych rozważań jest to ważne, gdyż 
chcemy zaznaczyć, że w dalszym ciągu będziemy brali pod uwagę 
jedynie sądzenie artykułowane.

Przy sądzeniu artykułowanym dokonuje się najczęściej (jeśli 
nie zawsze) ciche lub głośne mówienie (czy też czytanie, pisanie, 
słyszenie itd.). To znaczy, że sądzenie artykułowane jest złożonym 
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procesem psychicznym, w którym najczęściej można odróżnić 
mniej lub bardziej fragmentaryczne przedstawienie naoczne tworu 
słownego. To przedstawienie splata się z pewnymi innymi jeszcze, 
przez analizę niemal nie dającymi się wyróżnić, składnikami w całość 
sądzenia artykułowanego. Według naszego poglądu błędem byłoby 
charakteryzować ten proces tak, jakby w tych wypadkach sądzenie 
towarzyszyło tylko na mocy asocjacji naocznemu przedstawieniu 
zdania. To przedstawienie zlewa się z procesem sądzenia w jedno 
przeżycie i stanowi jego istotną część składową, jak to wykazał 
przekonywająco Edmund Husserl.1

Sądzenie artykułowane, którego istotną składową stanowi naoczne 
przedstawienie zdania, nazwiemy sądzeniem werbalnym. Zostawiamy 
na uboczu kwestię, czy w ogóle istnieje sądzenie artykułowane a 
niewerbalne. Sądzenie naukowe w stadium dojrzałym dokonuje się 
zawsze w myśleniu werbalnym. Spośród tych składowych werbalnego 
procesu sądzenia, które wykraczają poza samo wyobrażenie zdania, 
wyróżnić należy moment przekonania, czyli moment asercji. Może on 
być pozytywny lub negatywny, zależnie od tego, czy sądzenie polega 
na uznawaniu czy na odrzucaniu, przy czym moment asercji może mieć 
różne stopnie nasilenia. Gdy momentu asercji brak zupełnie, mamy 
do czynienia z tym, co Alexius Meinong nazywa „Annahme”. Proces 
sądzenia z pozytywnym momentem asercji nazywamy przekonaniem 
pozytywnym, zaś proces sądzenia z negatywnym momentem asercji – 
przekonaniem negatywnym.

W dalszych wywodach będziemy się często posługiwali zwrotami: 
„X uznaje zdanie Z” oraz „X odrzuca zdanie Z”. Pierwszy z tych zwrotów 
znaczy tyle, co „X wyraża za pomocą Z pozytywne przekonanie”. Przy 
tym X niekoniecznie musi zdanie Z wypowiadać lub pisać, może też 
słyszeć to zdanie lub czytać, zresztą nie musi go w ogóle postrzegać 
zmysłami, może je sobie tylko wyobrażać. X przeżywa wtedy zawsze 
słowny proces sądzenia z asercją dodatnią, którego wyobrażeniowym 
składnikiem jest przedstawienie zdania Z.

„X odrzuca zdanie Z” to nie to samo, co: „X uznaje negację zdania 
Z”. Odrzucanie jest inną postawą asertywną niż uznawanie. Różnica 
między odrzucaniem zdania Z a uznawaniem zdania Z nie polega na tym, 
że względem czego innego (tj. raz względem zdania Z, a raz względem 

jego negacji) zajmujemy tę samą (mianowicie pozytywną) postawę 
asertywną. Różnica między uznawaniem zdania Z a odrzucaniem 
zdania Z polega na tym, że względem tego samego zdania Z zajmujemy 
raz postawę pozytywną a raz negatywną.

„X odrzuca zdanie Z” to znaczy: „X zajmuje negatywną postawę 
względem tego zdania, którym by się posłużył dla wyrażenia uznania 
zdania Z”. Przekonanie ujemne polegające na odrzuceniu zdania i 
przekonanie dodatnie polegające na uznaniu tego samego zdania 
nazywają się przekonaniami przeciwnymi. Wyjaśnienia powyższe 
należy uzupełnić jeszcze następującą uwagą. Gdy mówimy, że X uznaje 
zdanie „Pada śnieg”, to nie mamy tu na myśli tego, że X wyraża takie 
sądzenie, jakie Polak zwykle wyraża zdaniem „Pada śnieg”. Mówiąc, 
że X uznaje zdanie „Pada śnieg”, nie wchodzimy jeszcze w to, czy X 
posługuje się tym zdaniem tak, jak przykazuje język polski, czy też 
inaczej. Gdy więc tutaj mówimy, że X uznaje zdanie „Pada śnieg”, to 
nie wynika z tego, że X wierzy w to, że pada śnieg. Mamy na myśli 
tylko tyle, że X łączy z brzmieniem słownym tego zdania jakieś 
dodatnie przekonanie. Być może, że to przekonanie jest takie, jakie 
temu układowi werbalnemu przyporządkowuje język polski; być może, 
że jest też innego rodzaju.

W szkole Franza Brentany używa się zdań kształtu: „X uznaje Y”, 
rozumiejąc je jako stwierdzenie tego, że Y jest tym przedmiotem, w 
którego istnienie X wierzy. Nasze wyżej podane objaśnienia dotyczące 
tego zwrotu wykazały wyraźnie, że posługujemy się nim w zupełnie 
innym znaczeniu, na co raz jeszcze z naciskiem zwracamy uwagę. Tyle 
o sądzie jako procesie psychicznym. 

Zwracamy się teraz do sądu w sensie logicznym. Przez sąd w 
sensie logicznym rozumiemy znaczenie, jakie przysługuje zdaniu w 
jakimś języku. Gdy mamy do czynienia z artykułowanym procesem 
sądzenia, który da się wyrazić w zdaniu Z języka S, wtedy nazwiemy 
znaczenie, które zdanie to posiada w tym języku, także treścią tego 
procesu sądzenia (nie rozstrzygamy tu, czy nieartykułowanym 
sądom można także przypisać coś takiego, jak treść). Sąd (w sensie 
logicznym) może być twierdzący lub przeczący, nie może jednak być 
uznający lub odrzucający, gdyż momenty asercji zawarte są tylko w 
psychologicznym procesie sądzenia, nie zaś w jego treści.

Tłumaczenie z niemieckiego: Franciszek Zeidler1 E. Husserl. Logische Untersuchungen, 2 Theil, Halle: S. Max Niemeyer, 1901. 
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2. Klasyfikacja zdań

49. Kazimierz Twardowski
GŁÓWNE RODZAJE POWIEDZEŃ

[1901]

Streszczenie
Autor  twierdzi, że klasyfikację powiedzeń da się przeprowadzić na 

podstawie ich (a) znaczenia (ilości lub rodzajów sądów w nich wyrażonych) i 
(b) formy. W klasyfikacji (a) powiedzenia dzielą sią na:

(1) Proste (są wyrazem jednego sądu) i złożone (są wyrazem więcej niż 
jednego sądu); 

(2) Prawdziwe i mylne; 
(3) Twierdzące i przeczące;  
(4) Asertoryczne, problematyczne i apodyktyczne; 
(5) Pewne i prawdopodobne. 
W klasyfikacji (b) powiedzenia dzielą się na: 
(6) kategoryczne (na przykład „Bóg istnieje”), warunkowe (hipotetyczne) 

(na przykład „Jeżeli będzie jutro pogoda, urządzimy wycieczkę”) i rozjemcze 
(na przykład „Ta liczba jest albo parzysta albo nieparzysta”).

Powiedzenia mogą mieć różne znaczenie i różną formę. Dlatego 
dzielimy je:

a) Wedle znaczenia t. j. wedle zawartych w nich sądów na tyle 
rodzajów, na ile dzielą się sądy. Odróżniamy tedy powiedzenia (1) 
prawdziwe i mylne, (2) twierdzące i przeczące,  (3) asertoryczne, 
problematyczne i apodyktyczne oraz (4) pewne i prawdopodobne. 
Nadto dzielimy powiedzenia wedle ich znaczenia na (5) proste i złożone, 
stosownie do tego, czy wyrażają jeden sąd czy też więcej sądów (podział 
ten nie ma nic wspólnego z analogicznym podziałem gramatycznym). 
Tak na przykład powiedzenia „Grzmi”, „Bóg istnieje”, „Trójkąt jest 
figurą geometryczną”, są proste. Złożonymi są powiedzenia: „Lwów 
i Kraków są miastami polskimi” (powiedzenie to zawiera dwa sądy: 
„Lwów jest miastem polskim” i „Kraków jest miastem polskim”), 
„Człowiek ten nie jest ani moim krewnym, ani krewnym mojej żony” 
(dwa sądy: „Człowiek ten nie jest moim krewnym” i „Człowiek ten nie 
jest krewnym mojej żony”).

2. Klasyfikacja zdań
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b) Wedle formy dzieli się powiedzenia zwykle na kategoryczne, 
warunkowe (hipotetyczne) i rozjemcze. Rozjemczymi są na przykład 
powiedzenia: „Ta liczba jest albo parzysta albo nieparzysta”; „Platon 
urodził się albo w roku 429 albo w roku 427 przed Chrystusem”. Sądy 
zawarte w takich powiedzeniach orzekają, że z kilku przypuszczalnych 
wypadków jeden – tylko jeden – zachodzi. Nie orzekają jednak, który z 
tych wypadków ma miejsce. Warunkowymi są na przykład powiedzenia: 
„Jeżeli będzie jutro pogoda, urządzimy wycieczkę”, „Gdyby ludzie 
pamiętali zawsze o następstwach swoich czynów, postępowaliby 
roztropniej”. Powiedzenia warunkowe składają się zawsze z dwóch 
zdań: pierwsze nazywa się poprzednikiem („Jeżeli będzie jutro pogoda”, 
„Gdyby ludzie pamiętali zawsze o skutkach swoich czynów”), drugie 
nazywa się następnikiem („Urządzimy wycieczkę”, „Postępowaliby 
roztropniej”). Wszystkie powiedzenia, które są ani warunkowymi, ani 
rozjemczymi, nazywają się kategorycznymi.       

50. Stanisław Leśniewski
O KLASYFIKACJI ZDAŃ EGZYSTENCJALNYCH

[1911]

Streszczenie
Autor twierdzi, że  zdania egzystencjalne podobnie do wszystkich innych 

dzielą się na: 
(1) Analityczne – orzecznik nie współoznacza cech, nie współoznaczanych 

przez podmiot (na przykład zdanie „Sierota nie posiada matki”, które w formie 
egzystencjalnej może być sparafrazowane jako „Sierota jest nie posiadająca 
matki”);

(2) Syntetyczne – orzecznik współoznacza cechy, nie współoznaczane 
przez podmiot (na przykład zdanie „Sierota nie zna pieszczoty w życiu”, które 
w formie egzystencjalnej może być sparafrazowane jako „Sierota jest nie 
znająca pieszczoty w życiu”).

Zdaniem Leśniewskiego specyfiką  pozytywnych zdań egzystencjalnych 
jest to, że ich orzeczniki w ogóle nie współoznaczają żadnych cech. Na 
przykład zdanie „Ludzie istnieją” w formie podmiotowo-orzecznikowej może 
być sparafrazowane jako „Ludzie są istniejący”. Tutaj orzecznik „istniejący” 
nie wskazuje na żadną cechę. Stąd wniosek: wszystkie pozytywne zdania 
egzystencjalne są analityczne. 

1. Jak wszystkie zdania w ogóle, tak też i zdania egzystencjalne 
są analityczne albo syntetyczne. Wyrażenia „zdanie analityczne” 
używam dla oznaczenia takich zdań, które, będąc ujęte w formę zdań 
o pozytywnej copuli, posiadają orzeczenie, niewspółoznaczające 
takich cech, które nie są współoznaczane przez podmiot.∗ Wyrażenia 
„zdanie syntetyczne” używam dla oznaczenia takich zdań, które, 
będąc ujęte w formę zdań o pozytywnej copuli, posiadają orzeczenie, 
współoznaczające i takie cechy, które nie są współoznaczane przez 
przedmiot. Tak więc np. zdania „Człowiek posiada dwie ręce”, 
„Sierota nie posiada matki” – są zdaniami analitycznymi, jeżeli słowa 
„człowiek” używamy w znaczeniu „ssaka o dwóch rękach i dwóch 
nogach”, a słowa „sierota” w znaczeniu „człowieka, nie posiadającego 
∗ Twierdzenia S. Leśniewskiego typu „Wyrażenie W współoznacza cechę c” wolno 
sparafrazować w sposób następujący: „Przedstawienie P będące znaczeniem wyrażenia 
W zawiera w swojej treści cechę c”. [Red.]

2. Klasyfikacja zdań
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ojca ani matki”, gdyż cechy, które współoznaczają orzeczenia zdań z 
pozytywnymi copulami – „Człowiek jest posiadający dwie ręce” oraz 
„Sierota jest nie posiadająca matki” – mianowicie cechy posiadania 
dwóch rąk i nieposiadania matki – są współoznaczane przez podmioty 
zdań: „człowiek” oraz „sierota”. Zdania zaś: „Człowiek tworzy Boga 
na podobieństwo swoje” lub „Sierota nie zna pieszczoty w życiu” – są 
zdaniami syntetycznymi, gdyż cechy, współoznaczane przez orzeczenia 
zdań z pozytywnymi copulami: „Człowiek jest tworzący Boga na 
podobieństwo swoje” oraz „Sierota jest nieznająca pieszczoty w 
życiu”; mianowicie cechy tworzenia Boga na podobieństwo swoje oraz 
nieznania pieszczoty w życiu – nie są współoznaczane przez podmiot.

2. Wszystkie pozytywne zdania egzystencjalne są analityczne. 
Wyrażenia „pozytywne zdanie egzystencjalne” używam dla 

oznaczenia takich zdań egzystencjalnych, które, będąc ujęte w formę 
zdań o pozytywnej copuli, posiadają orzeczenia w pozytywnych 
formach czasowników: „istnieć”, „egzystować” lub formach w stosunku 
do tych synonimowych (do tych ostatnich należą np. formy podwójnie, 
poczwórnie itd. negatywne od wskazanych wyżej czasowników). Tak 
więc np. zdania: „Ludzie istnieją”, „Bóg nie nie istnieje” – są pozytywnymi 
zdaniami egzystencjalnymi, gdyż formy orzeczeń zdań o pozytywnych 
copulach: „Ludzie są istniejący” oraz „Bóg jest nie nieistniejący” – są 
– w pierwszym zdaniu pozytywną, w drugim – synonimową względem 
odnośnej pozytywnej, mianowicie podwójnie negatywną.

Myśl więc, którą sformułowałem na początku tego paragrafu, daje 
się po tym wyjaśnieniu wypowiedzieć w sposób następujący: jeżeli 
orzeczenie zdania egzystencjalnego – po ujęciu go w formę zdania o 
pozytywnej copuli – posiada pozytywną formę czasowników: „istnieć”, 
„egzystować” – lub formę w stosunku do tych synonimową – to nie 
współoznacza ono takich cech, które nie są współoznaczane przez 
podmiot danego zdania egzystencjalnego.

Orzeczenie każdego pozytywnego zdania egzystencjalnego, 
doprowadzonego do stanu zdania z pozytywną copulą, nie współoznacza 
nic (oprócz ewentualnej cechy ilości, większej niż jeden – jeżeli 
orzeczenie stoi w liczbie mnogiej); gdy więc ujmujemy jakiekolwiek 
pozytywne zdania egzystencjalne, np.: „Ludzie istnieją” lub „Bóg 
nie nie istnieje”, w formę zdań o pozytywnej copuli, to orzeczenie 

nowopowstałego zdania „Ludzie są istniejący”, mianowicie „istniejący” 
– będzie współoznaczało wyłącznie cechę ilości, większej aniżeli jeden, 
orzeczenie zaś nowo powstałego zdania „Bóg jest nie nieistniejący” 
(synonim do „Bóg jest istniejący”), mianowicie „nie nieistniejący” 
(synonim do „istniejący”) – nie będzie współoznaczało nic. Skoro 
zaś tak, to orzeczenia te nie będą współoznaczały takich cech, które 
nie są współoznaczane przez podmiot danego pozytywnego zdania 
egzystencjalnego. Wszelkie więc pozytywne zdanie egzystencjalne jest 
zdaniem analitycznym, gdyż, będąc ujęte w formę zdania o pozytywnej 
copuli, posiada orzeczenie, nie współoznaczające cech, które nie są 
współoznaczane przez podmiot.

[…]

Uwaga
Powyższa klasyfikacja zdań na analityczne i syntetyczne nie 

pokrywa się z klasyfikacją zdań Johna Locke’a na esencjalne i 
akcydentalne w tej płaszczyźnie, w której John Stuart Mill odnośną 
klasyfikację Johna Locke’a interpretuje i urównolegla do klasyfikacji 
Immanuela Kanta: analityczne – syntetyczne. W myśl interpretacji 
Milla – Locke’a nazywa zdaniami esencjalnymi takie zdania, których 
orzeczenie zawiera się implicite lub explicite w znaczeniu podmiotu 
zdania, zdaniami zaś akcydentalnymi – takie zdania, których orzeczenie 
nie zawiera się w znaczeniu podmiotu. Wobec tego, iż, jak twierdzi 
Mill, znaczenia wyrażeń tkwią nie w tym, co one oznaczają, lecz w 
tym, co współoznaczają, przeciwstawienie Locke’a dałoby się ująć 
w sposób następujący: esencjalnymi są zdania, których orzeczenie 
współoznacza wyłącznie takie cechy, które są współoznaczane przez 
podmiot, akcydentalnymi zaś takie, których orzeczenie współoznacza 
nie tylko takie cechy. Przyjęta przeze mnie klasyfikacja nie pokrywa się 
z tą z tego powodu, iż uwzględnia i takie zdania, których nie uwzględnia 
klasyfikacja Locke’a w interpretacji Milla; tak więc np. zdanie „Paryż 
istnieje” nie podpada pod żadną rubrykę klasyfikacyjną Locke’a, 
albowiem zdanie „Paryż istnieje” – inaczej: „Paryż jest bytem” – 
posiada orzeczenie, które nic nie współoznacza, nie można więc o nim 
powiedzieć, że współoznacza tylko takie cechy, które są współoznaczane 
przez podmiot, lub że współoznacza nie tylko takie cechy; tymczasem 
w myśl klasyfikacji, która jest tu dla mnie miarodajną, zdanie „Paryż 
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istnieje” jest zdaniem analitycznym, jak wszelkie w ogóle pozytywne 
zdania egzystencjalne, albowiem orzeczenie ekwiwalentnego mu 
zdania „Paryż jest bytem” nie współoznacza nic, a przez to samo nie 
współoznacza cech, nie współoznaczanych przez podmiot „Paryż”. 
[Różnica więc pomiędzy esencjalnymi zdaniami Locke’a w interpretacji 
Milla a analitycznymi w wyżej przyjętym przeze mnie znaczeniu jest 
(jak widać z powyższego przykładu) tą, iż określenie pierwszych jest 
pozytywne, drugich zaś negatywne.]

Klasyfikacja powyższa nie pokrywałaby się również z klasyfikacją 
Locke’a-Milla i w tym wypadku, gdybyśmy stanęli na stanowisku, iż 
znaczenie wyrażeń tkwi nie w tym, co wyrażenia te współoznaczają, 
lecz w tym, co oznaczają – innymi słowy w tych przedmiotach, 
które są przez odnośne wyrażenia symbolizowane. Esencjalność lub 
akcydentalność zdań w klasyfikacji Locke’a-Milla byłaby naówczas 
zależną od przedmiotów, symbolizowanych przez podmiot: dwa 
zdania, posiadające podmioty, symbolizujące ten sam przedmiot, oraz 
jednakowe orzeczenia – byłyby albo oba esencjalnymi lub też oba 
akcydentalnymi; takimi byłyby np. zdania: „Napoleon posiada imię 
«Napoleon»” oraz „Zwycięzca spod Jeny posiada imię «Napoleon»”; 
tymczasem w przyjętej przeze mnie klasyfikacji pierwsze z tych 
zdań jest zdaniem analitycznym, drugie zaś syntetycznym, gdyż 
orzeczenie zdania „Napoleon jest posiadający imię «Napoleon»”, 
mianowicie „posiadający imię «Napoleon»”, współoznacza wyłącznie 
cechę posiadania imienia „Napoleon”, współoznaczaną przez 
podmiot „Napoleon”; orzeczenie zaś zdania „Zwycięzca spod Jeny 
jest posiadający imię «Napoleon»”, mianowicie „posiadający imię 
«Napoleon»”, współoznacza cechę posiadania imienia „Napoleon”, nie 
współoznaczaną przez podmiot „zwycięzca spod Jeny”1.

Klasyfikacja powyższa nie pokrywałaby się również przez to samo 
z wszelką klasyfikacją zdań na analityczne i syntetyczne w duchu 
Kanta, gdyby klasyfikacja taka miała być (jak to się dzieje u Milla) 
interpretowana przez analogię do klasyfikacji zdań Locke’a-Milla na 
esencjalne i akcydentalne.

51. Tadeusz Czeżowski
IMIONA I ZDANIA

[1918]

Streszczenie
Punktem wyjścia autora jest koncepcja Fregego, polegająca na 

przeprowadzeniu pewnej analogii między imionami a zdaniami. Zdaniem 
Fregego, zdania, podobnie jak imiona, posiadają treść i przedmiot, przy tym 
przedmiotem zdań jest prawdziwość. 

Zarówno imiona, jak też zdania są znakami, które: (a) znaczą jakąś 
treść (przedstawienie) oraz (b) wskazują na jakiś przedmiot (desygnat). Ze 
względu na funkcje znaczenia i wskazywania imiona da się poklasyfikować na 
następujące cztery rodzaje:

(1) Imiona, które coś wskazują i coś znaczą – imiona ogólne (na przykład 
„człowiek”, „król”);

(2) Imiona, które coś wskazują, a nic nie znaczą – imiona własne (na 
przykład „Nero”, „zaimki wskazujące”);

(3) Imiona, które nic nie wskazują i coś znaczą – imiona puste (na 
przykład „kwadratowe koło”, „centaur”);

(4) Imiona, które nic nie wskazują i nic nie znaczą (na przykład imiona 
własne postaci fikcyjnych).

Imiona grupy (1) Czeżowski nazywa wielozwącymi (tzn. wskazującymi 
na wiele desygnatów), a imiona grupy (2) – jednozwącymi (tzn. wskazującymi 
na jeden desygnat). Poza tym Czeżowski wprowadza pojęcie imion 
współzwących – takich, między ogółem desygnatów których zachodzi relacja 
identyczności lub podporządkowania. Zdania, które stwierdzają to, że pewne 
dwa imiona są współzwące (typu „a jest b”) należą do grupy zdań nominalnych 
(wyrażających stosunki między imionami), a zdania typu „a R b”  –  do grupy 
zdań realnych (wyrażających stosunki między desygnatami występujących w 
nich imion).  

Co w takim razie jest desygnatem i znaczeniem zdania?
Wbrew pozorom desygnatem zdania nie jest stwierdzany (czy 

zaprzeczany) w nim stan rzeczy, tylko prawda lub fałsz. Zdanie prawdziwe 
i prawda z jednej strony, a zdanie fałszywe i fałsz z drugiej strony pozostają 
do siebie w takim samym stosunku jak imiona i rzeczy przez nie nazywane: 
tzn. w stosunku znaku do swojego desygnatu. Z tego wynika następująca 
konsekwencja: prawda jako taka jest przedmiotem badań nie logiki, tylko 

1 Por.: E. Husserl. Logische Untersuchungen, 2 Theil, Halle: S. Max Niemeyer, 1901, 
s. 47-48 oraz K. Twardowski. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen, 
Wien: Hölder, 1894.
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nauki filozoficznej zajmującej się badaniem desygnatów – teorii przedmiotów.  
Znaczeniem zdania jest natomiast wyrażony w nim sąd. Czterem rodzajom 

imion ze względu na znaczenie odpowiadają następujące rodzaje zdań:
(1) Zdania realne prawdziwe;
(2) Zdania nominalne prawdziwe;
(3) Zdania realne fałszywe;
(4) Zdania nominalne fałszywe.

1. Rozważania, które zamierzam przedstawić, wyrosły na tle 
rozprawy „Über Sinn und Bedeutung von G. Frege”, ogłoszonej w 
„Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”, 100. Bd. 
1892.∗ W rozprawie tej wyróżnia Gottlob Frege, rozpoczynając od 
imion swe rozważania, ich Sinn, czyli treść, od Bedeutung, czyli tego, 
co one nazywają, przedmiotów, a następnie przeprowadza analogię 
między imionami (Eigennamen) i zdaniami (Sätze), dowodząc, że 
prawdziwość (Wahrheitswert) zdania, to jest okoliczność, że jest ono 
prawdziwe lub fałszywe (termin „prawdziwość” zdania jest tu wzięty 
w takim znaczeniu, w jakim mówi się np. „ciepłota” ciała, bez względu 
na to, czy ciało jest ciepłe, czy zimne, lub „wielkość”, rozumiejąc przez 
to zarówno wielkie jak i małe liczby), spełnia dlań role Bedeutung, 
przedmiotu. Pomysł Fregego wydał mi się bardzo płodny ze względu 
na wynikające zeń dla podstaw logiki konsekwencje, dlatego też pragnę 
rozwinąć go i przedstawić z nieco odmiennej strony. Może przy tym 
posiadać to będzie pewne znaczenie jako przyczynek do logicznej 
analizy mowy.

2. Analiza logiczna wyróżnia w roli składników mowy imiona i 
zdania jako odpowiedniki przedstawień i sądów; rozbiór gramatyczny 
analizuje mowę na słowa i składające się ze słów zdania w znaczeniu 
szerszym, obejmującym sobą zarówno zdania, wyrażające sądy, jak i 
wszelkie inne. Rola logiczna, jaką spełniają elementy gramatyczne, 
nie jest stała, stąd też ich stosunek do imion i zdań (w znaczeniu 
ciaśniejszym, w którym tego wyrazu używamy) nie daje się ująć w 
prawa ogólne, a odnoszące się tu rozważania ograniczają się zwykle 

do opisów, wyliczeń i przykładów. Rolę imion spełniają zwykle 
pojedyncze słowa: „koń”, „biały”, „Edward”, czasem grupy wyrazów: 
„pierwszy chrześcijański władca Polski”, czasem wreszcie zdania 
poboczne, np.: „N poznał, że nie ma wyjścia”; „człowiek, który nie 
uląkł się przemocy”. Zdania w naszym znaczeniu logicznym zwykle 
wyrażają się w zdaniach głównych, czasem zawierają się w jednym 
słowie „tak” lub „nie” itp.

3. Powyższych kilka uwag tłumaczy już poniekąd znaczenie, 
w jakim wyrazów imiona i zdania będziemy używali; treść 
następujących ustępów rzecz tę jeszcze dalej wyjaśni. Imiona i 
zdania scharakteryzujemy jako znaki, symbole, przez które ujmujemy 
zjawiska i przedmioty. Co do imion, sprawa ta jest dostatecznie znana; 
rzadziej spotkać się można z rozważaniami, tyczącymi się roli, którą 
odgrywają zdania, pojmowane jako elementy logiczne, a nie kompleksy 
ze słów złożone i w znaczeniu swym do znaczenia tychże dające się 
sprowadzić. Tego dołączającego się czynnika upatruje się zwykle w 
wyrażaniu pewnego aktu psychicznego, aktu sądzenia; nie o to tutaj 
jednak chodzi. Zadaniem, które sobie stawiamy, będzie zbadać, jaką 
jest rola zdań jako znaków wskazujących rzeczy, nie zaś akt  sądzeniu 
osób, wypowiadających zdania.

4. Zastanowimy się najpierw krótko nad pewnymi zasadniczymi 
własnościami znaków czyli symboli. Przez słowo znak rozumieć będę 
w dalszym ciągu zarówno imiona, jak i zdania. Określenia, które 
zawierają się poniżej, we własnościach imion biorą swój początek, te 
bowiem są daleko łatwiej niż dostępne analizie zdania. Sformułowanie 
jednak podstawowych określeń jest tak ogólne, byśmy je mogli później 
także do zdań zastosować. Tę istotną rolę znaków, o którą nam tutaj 
chodzi, a którą można by nazwać ich „funkcją symbolizowania”, 
będziemy wyrażać mówiąc, iż symbolizują one lub wskazują (przy 
imionach: nazywają) jakiś przedmiot, który można by nazwać 
odpowiednio desygnatem (wyraz polski: „wskazaniec”, urobiony na 
wzór: „jeniec”, „braniec”, „skazaniec” – nie wydaje mi się odpowiedni). 
Terminu przedmiot w powyższym związku pragnę unikać, ponieważ 
znaczenie, w którym używalibyśmy go tutaj, jest różnym od znaczenia, 

∗ G. Frege. Über Sinn und Bedeutung, „Zeitschrift für Philosophie und philosophische 
Kritik”, Bd. 100, 1892, s. 25-50. [Red.]
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w którym psychologia mówi o treści i przedmiocie aktów psychicznych; 
powstawałyby więc nieporozumienia, gdybyśmy posługiwali się 
słowem tym raz w jednym, a raz w drugim znaczeniu.

Podczas gdy w psychologii przez wyraz przedmiot rozumie się 
ten korelat treści psychicznej, który posiada cechy w treści podane, 
tutaj przez przedmiot rozumielibyśmy to, co danym imieniem, czy to 
jako imieniem własnym, czy pospolitym nazywamy. Różnicę łatwo 
uchwycić w obu następujących przypadkach:

I. Gdy mamy imię pospolite, np. „pies”, to desygnatem dlań 
będzie jakikolwiek z istniejących psów, przedmiotem odpowiedniego 
wyobrażenia ogólnego – coś, co posiada cechy wspólne wszystkim psom.

II. Przedmiotem pojęcia „kwadratowe koło” będzie coś konkretnie 
niewyobrażalnego, co jest kwadratem i kołem zarazem: przedmiotem 
wyobrażenia wytwórczego centaur istota, która jest pół koniem, pół 
człowiekiem; natomiast odnośny desygnat nie istnieje.

5. Ażeby pewnemu znakowi odpowiadał desygnat, musi znak 
ten otrzymać treść. Treścią imienia nazwiemy przedstawienie, które 
się z nim łączy i które sprawia, że imię nazywa desygnat, do którego 
przedstawienie to się odnosi. Z jednym imieniem mogą się łączyć 
rozmaite treści i rozmaite odpowiadające im desygnaty. Dowolność 
ta doznaje ograniczenia przez wprowadzenie znaczeń. Znaczenie 
podaje obiektywne cechy, które muszą przysługiwać desygnatowi 
należącemu do danego imienia, jest przeto tą własnością imienia, które 
sprawia, że można nim nazywać tylko przedmioty, posiadające pewne 
szczególne cechy, przy czym inne przedmioty nie mogą być nigdy jego 
desygnatami. Desygnatami imienia „koń” są wszystkie konie, treścią 
tego imienia – pojęcie konia, znaczeniem – treść pojęcia. Desygnatem 
imienia „Soliman” jest pewna osoba tak nazwana, treścią tego imienia 
– wyobrażenie tej osoby; znaczenia imię to nie posiada, ponieważ 
bez powstania jakiejkolwiek niezgodności można by nim nazwać 
także zwierzę, psa lub konia, albo też jakąś rzecz nieżyjącą o cechach 
jakichkolwiek.

Rozróżniając z jednej strony imiona, które coś znaczą i imiona. 
bez znaczenia, z drugiej strony imiona, którym odpowiadają desygnaty 
i imiona bez desygnatów, otrzymujemy cztery grupy imion:

I. Imiona, które coś wskazują i coś znaczą (tu należą imiona 
pospolite, np. „człowiek”, „król”);

II. Imiona, które coś wskazują, a nic nie znaczą (tu należą imiona 
własne, np. „Nero”, „zaimki wskazujące”);

III. Imiona, które nic nie wskazują i coś znaczą (tu zaliczymy 
imiona puste, np. „kwadratowe koło”, „centaur”);

IV. Imiona, które nic nie wskazują i nic nie znaczą (imiona własne 
postaci mitycznych lub bajecznych).

Imiona, należące do grupy I i III, otrzymujemy przez definicję, 
albo też są to wyrażenia, które, jako same niezdefiniowane, służą do 
definiowania innych; treścią imion grupy I i III są na ogół pojęcia, 
treścią imion grupy II i IV –wyobrażenia.

Imiona grupy I są z reguły wielozwące, jeżeli wolno urobić 
taki termin w analogii do wieloznaczny, tzn. są znakami, z których 
każdy odnosi się do któregokolwiek z większej liczby przedmiotów, 
mianowicie do wszystkich tych, które podpadają pod jego znaczenie. 
Znaki grupy II są jednozwące, wskazując tylko ten przedmiot, któremu 
imię odnośne nadamy.

6. Wprowadźmy jeszcze termin współzwący, mówiąc: Znak a jest 
współzwący ze znakiem b, gdy każdy desygnat a jest desygnatem b. 
Przy pomocy tego terminu wygłosimy następującą regułę:

Jeżeli znak a jest współzwący ze znakiem b, to łączymy oba 
słówkiem „jest”, powiadając:

a jest b.
Zdania tej postaci należy już teraz oddzielić od wszelkich innych, 

a to na podstawie następującej uwagi:
Rozważajmy przykłady: „a zabija b”, „a kocha b”, „a jest większe 

od b”, w ogólności zdania postaci „a R b”, to mamy tam dwa imiona, 
a i b, nazywające dwa na ogół różne desygnaty, między którymi 
zachodzi stosunek R; treścią zdania jest, że stosunek R zachodzi 
między obu desygnatami. Przeciwnie, w zdaniach postaci „a jest b”, 
b z koniecznością nazywa ten sam desygnat, co a, zaś treścią takiego 
zdania jest stwierdzenie, że znak a jest współzwący ze znakiem b, że 
to, co jest a, jest także b. Gdy więc zdania „a R b”, które nazwiemy 
zdaniami realnymi, wyrażają stosunki między desygnatami, odnoszą 
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się zdania formy „a jest b” jedynie do znaków, wyrażając, że desygnat 
pierwszego jest zarazem desygnatem drugiego. Dla zaznaczenia tego 
ich charakteru zwać je będziemy nominalnymi.

Niektóre zdania można dzięki formie językowej dwojako 
interpretować. Np. „2 jest większe od 1” wyraża albo istnienie stosunku 
większości między liczbami 2 i 1, albo – że symbol 2 jest współzwący 
ze symbolem większy od 1.

Odróżnia się trzy znaczenia łącznika „jest”, zależnie od tego, między 
jakimi stoi znakami. Jeżeli pierwszy znak jest imieniem własnym, a 
drugi imieniem pospolitym, to zdanie nominalne wyraża stosunek 
przynależności; jeżeli oba znaki są imionami pospolitymi, to zdanie 
wyraża stosunek podporządkowania lub równoważności, zależnie od 
tego, czy zakres desygnatów pierwszego znaku leży wewnątrz zakresu 
desygnatów drugiego, czy też z nim się nakrywa.

7. Zastosujemy dotychczasowe wyniki do naszego postawionego 
w ust. 3 zagadnienia i zapytamy, co jest desygnatem, a co znaczeniem 
zdania.

Wydawać by się na pierwszy rzut oka mogło, że desygnatem 
zdania (realnego) jest ten stan rzeczy, który odpowiada treści zdania, a 
więc w ogólności zachodzenie jakiegoś stosunku między desygnatami, 
symbolizowanymi przez imiona wchodzące w skład zdania. 
Zapatrywanie takie nie jest jednakże słuszne, w tym wypadku bowiem 
dla każdego zdania istniałoby równoważne mu imię, nazywające owo 
właśnie zachodzenie stosunku. W ten sposób jednak nie byłoby żadnej 
istotnej różnicy między imionami a zdaniami, wychodziłoby na jedno 
powiedzenie „W okolicach Krakowa występują skały wybuchowe” 
i „Występowanie skał wybuchowych w okolicach Krakowa”; na 
wynik taki zaś zgodzić się nie możemy. Różnicę między jednym a 
drugim wyrażeniem sformułujemy w ten sposób, że gdy pierwsze jest 
prawdziwe, to drugie coś nazywa, gdy tamto jest zdaniem fałszywym to 
drugie jest imieniem pustym. Pozostaje do zbadania, czy pod powyższą 
różnicą nie leży jakaś głębiej sięgająca analogia. 

Cechą charakterystyczną zdań jest ich prawdziwość. Jak o 
każdym imieniu powiedzieć możemy, czy ono coś nazywa, czy nic 
nie nazywa, tak o każdym zdaniu orzekamy, czy jest prawdziwe czy 
fałszywe. Prawdziwość zdań jest jednak własnością o szczególnym 

znaczeniu. Mianowicie gdy prawdziwym jest pewne zdanie A, to 
prawdziwym także zdanie „A jest prawdą”, gdy fałszywym jedno, to 
równocześnie fałszywym i drugie: zdania „A” i „A jest prawdą” są 
równoważne. Weźmy pod rozwagę zdanie „A jest prawdą”. Jest ono 
zdaniem nominalnym, można je jednak w dwojaki sposób rozumieć, 
a to na podstawie następującej uwagi: Używając jakiegoś znaku, nie 
zawsze posługujemy się nim do nazwania jego desygnatów. Znaki 
nie posiadają znaków, a raczej same są dla siebie znakami: Mówiąc 
przeto np. „pies”, albo desygnat znakiem tym nazwany, albo sam ten 
znak mamy na myśli. Różnicę łatwo spostrzec na stosownie dobranych 
przykładach, jak np. „Pies jest czworonogiem” i „Pies jest słowem 
jednozgłoskowym”. Podobnież „A jest prawdą” rozumieć należy 
albo jako „zdanie A jest zdaniem prawdziwym”, albo też jako „to, na 
co wskazuje zdanie A, jest prawdą”. Dla zbadania, co mogłoby być 
desygnatem zdania A, jedynie drugi sposób rozumienia jest przydatny. 
Treścią zdania „A jest prawdą” jest w tym rozumieniu stwierdzenie, 
że A jest znakiem, który wskazuje ten sam przedmiot, co prawda, 
że innymi słowy desygnatem należącym do A jest to, co nazywamy 
prawdą. Jeżeli nominalne to zdanie jest prawdziwe, to prawdziwe jest 
także samo zdanie A i odwrotnie, dochodzimy więc do wyniku: Zdanie 
prawdziwe wskazuje prawdę. Zdanie prawdziwe i prawda pozostają 
do siebie w takim stosunku, jak znak i jego desygnat, analogicznie do 
imion i rzeczy przez nie nazywanych.

Jeżeli A jest fałszywe, to nie jest prawdziwe także zdanie „A jest 
prawdą”. A nie symbolizuje desygnatu „prawda” i jesteśmy zmuszeni 
przyjąć, że A jest symbolem pustym. Z drugiej strony zważywszy, 
że gdy A jest fałszywe, zdanie „A jest fałszem” jest prawdziwe, 
moglibyśmy powiedzieć także: Zdanie fałszywe symbolizuje fałsz, 
tak jak prawdziwe prawdę. Zgodnie z tym, co wyżej powiedzieliśmy, 
iż zdania fałszywe są symbolami pustymi, skłonni jednak będziemy 
przyjąć, iż również wyraz fałsz jest imieniem pustym, podobnie jak 
sprzeczność, kwadratowe koło itp. 

8. Przyjmując wyniki, do których doszliśmy w poprzedzającym 
ustępie, trzeba sobie dobrze zdać sprawę z tego, jakie jest ich znaczenie. 
Otrzymaliśmy je drogą pewnego uogólnienia. Uogólniliśmy własności 
imion tworząc pojęcie znaku, pod które zarówno imiona jak i zdania 
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podpadają, a uzyskane przez to porównanie między imionami i zdaniami 
pozwala na ujęcie tych ostatnich pod pewnym nowym kątem widzenia. 
Każde uogólnienie jednak pociąga za sobą zubożenie treści. Mówiąc 
przeto, że prawda jest desygnatem zdania prawdziwego, nie twierdzimy 
nic więcej, jak to, że między zdaniem prawdziwym a prawdą zachodzi 
stosunek analogiczny stosunkom, które istnieją między imionami a 
tym, co one nazywają,1 zobaczymy zaś w ustępie ostatnim, jakie stąd 
płyną dla logiki konsekwencje. 

Uzyskawszy w ten sposób pewne ujęcie stosunku zdań do prawdy 
i fałszu, spostrzegamy równocześnie, że kwestia prawdy przedstawia 
się tu zupełnie oddzielnie od kwestii zależności między zdaniami 
prawdziwymi i fałszywymi; tylko ta druga jest kwestią logiczną; pytanie 
„Co to jest prawda?”, przechodzi całkowicie w zakres innych nauk 
filozoficznych, do których należy badanie desygnatów, przedmiotów, 
obiektywów. Osobne zaś znów zagadnienie kryterium prawdy należy 
do logiki praktycznej i metodologii.

Nie należy przeto do logiki badanie własności tego, co nazywamy 
prawdą, jedną tylko jeszcze uczynimy uwagę. W logice są wszystkie 
zdania prawdziwe uważane za równoważne, dlatego i tu przyjmiemy 
z góry, że imię to jest jednozwące. Wszystkie zdania prawdziwe 
symbolizują jedną i tę samą prawdę, różnica zaś między nimi tkwi 
jedynie w ich treści.

9. Podobnie jak to uczyniliśmy dla imion w ust. 5, ustalimy pojęcie 
treści zdań: Treścią zdania jest sąd w nim wyrażony. Ona jest tym 
czynnikiem, który sprawia, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. 

W rozróżnieniu zdań realnych i nominalnych znajdujemy moment, 
odpowiadający znaczeniu imion. Każde zdanie realne podaje fakt 
obiektywny, zachodzenie stosunku między dwoma przedmiotami, 

okoliczność tę nazwiemy przeto znaczeniem zdania. W zdaniach 
nominalnych momentu tego braknie, wyrażają one tylko to, że pewien 
desygnat posiada dwie nazwy; analogicznie i imiona własne podają 
o desygnacie tę tylko informację, iż przysługuje mu pewne imię. W 
podobnym zatem rozumieniu, jak o imionach własnych, wyrazimy się 
o zdaniach nominalnych, iż znaczenia nie posiadają. Czterem grupom 
imion, wyliczonym w ust. 5, przyporządkujemy przeto cztery grupy zdań:

I. Zdania realne prawdziwe;
II. Zdania nominalne prawdziwe;
III. Zdania realne fałszywe;
IV. Zdania nominalne fałszywe.
Analogię, zachodzącą tu między imionami i zdaniami, spróbujemy 

unaocznić następującym obrazem: Przypuszczamy, że istnieje 
jakaś jedna prawda – rzeczywistość, będąca desygnatem dla zdań 
prawdziwych; znaczenie zdania realnego podaje nam pewną cechę 
tej prawdy, okazuje ją z pewnej strony. Zdania nominalne prawdziwe 
nic obiektywnego o prawdzie nie zawierają, pod tym względem więc 
mają się do niej tak jak imiona własne do swych desygnatów. Zdania 
realne fałszywe zawierają w znaczeniu swym taką cechę, której nic 
nie odpowiada w rzeczywistości, stoją zatem w rzędzie obok imion 
pustych. Wreszcie zdania nominalne fałszywe nic nie wskazują i nic 
nie znaczą, podobnie jak imiona ostatniej grupy.

10. Celem oświetlenia omawianego problemu z nieco odmiennej 
jeszcze strony, pragnę w krótkości przedstawić zasadnicze argumenty, 
którymi posługuje się Frege w przytoczonym na wstępie artykule dla 
uzasadnienia swej teorii (jakkolwiek wyniki, do których doszliśmy 
powyżej, nie odpowiadają wiernie tejże teorii). 

Jak to wyżej uczyniliśmy, w każdym zdaniu na dwie rzeczy 
zwrócić należy wedle Fregego uwagę: na to, jaką myśl ono wyraża i na 
to, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe, czyli na jego prawdziwość. 
Zastanowiwszy się chwilę nad tym, w jakim stosunku myśl w zdaniu 
zawarta i jego prawdziwość pozostają do imion wchodzących w skład 
zdania, odkrywamy następujące zależności. Po pierwsze, gdy jedno z 
imion wchodzących w skład zdania zastąpimy przez imię o innej treści, 
a o tym samym desygnacie, to myśl zawarta w zdaniu się zmieni, lecz 

1 Już po napisaniu niniejszego odczytu znalazłem w książce B. Bolzano. 
Wissenschaftalehre: Versuch einer ausführlichen und größtentheils neuen Darstellung 
der Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter, Bd. 2, Sülzbach: J. E. 
V. Seidel, 1837, § 154, następujące zdanie dowodzące, że Bolzano w podobny sposób 
zapatrywał się na obchodzące nas kwestię: „Was nämlich bei Vorstellungen der 
Umstand gilt, ob ein gewisser Gegenstand durch sie in der That vorgestellt werde oder 
nicht, das gilt bei Sätzen der Umstand, ob ihnen Wahrheit zukomme oder nicht”.
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prawdziwość zdania pozostanie niezmieniona. Po drugie, sądzi Frege, 
że o prawdziwości zdań nie ma mowy tak długo, póki nie wiemy, 
czy ich podmiotom odpowiadają rzeczywiste desygnaty. W utworach 
literackich, w których nie badamy, czy bohaterom odpowiadają 
rzeczywiste istoty, także prawdziwość zdań opisujących ich losy jest 
obojętną.

Wobec tego zaś uważa Frege za rzecz wskazaną, by przenieść 
określenia przyjęte odnośnie do imion na związane z własnościami 
imion własności zdań i by nazwać myśl wyrażoną w zdaniu jego 
znaczeniem (Sinn), a prawdziwość zdania przedmiotem, czyli, wedle 
przyjętej w ust. 4 terminologii, desygnatem (Bedeutung).

11. Dochodzimy do końca naszych wywodów. Dały nam one 
podstawę, na której można obecnie oprzeć odkryte przez logistykę 
wzajemne odpowiadanie sobie, czyli tzw. dualizm imion (pojęć) i zdań. 
Przedmiotami, na których dokonuje się działań logiki symbolicznej 
są imiona i zdania. Zasadniczym związkiem, tak między imionami z 
jednej strony, jak między zdaniami z drugiej, jest zdanie nominalne. 
Identyczność tego związku zasadniczego dla obu jego interpretacji 
znanych w logice jako rachunek klas i rachunek sądów jest, jak się 
okazuje w niniejszym przedstawieniu, nie tylko formalna, tzn. nie tylko 
własności związku tego pozostają te same dla obu interpretacji. Jest 
ona ugruntowana w jednakiej roli imion i zdań jako znaków, do których 
należą jakieś desygnaty. Dopiero z tego punktu widzenia potrafimy 
zrozumieć, dlaczego stosunkowi podporządkowania między pojęciami, 
określonymi przez zakresy tychże, odpowiada z doskonalą zupełnością 
stosunek wynikania między zdaniami, istniejący ze względu na ich 
prawdziwość. Tak zaś zyskujemy jeszcze jeden argument przemawiający 
na korzyść rozwiniętych powyżej zapatrywań.

52. Kazimierz Ajdukiewicz
O ZDANIACH

[1924-1925]

Streszczenie
W tekście Ajdukiewicz stawi sobie za zadanie wyjaśnienie kwestii, na 

czym polega charakterystyczna cecha zdań w porównaniu z nazwami. Zadanie 
to autor realizuje poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Czym się 
różni funkcja prezentacyjna zdań od funkcji prezentacyjnej nazw?”. Pod 
funkcją prezentacyjną przy tym ma się na myśli funkcja, którą spełniają 
nazwy i zdania wobec wskazywanych przez nich przedmiotów dostarczając 
odpowiednie treści dla przedstawień lub przekonań. Ajdukiewicz analizuje i 
odrzuca kolejno dwie następujące odpowiedzi na postawione wyżej pytanie: 

(1) Funkcja prezentacyjna zdań jest złożona, a funkcja prezentacyjna 
nazw – prosta;

To twierdzenie zdaniem Ajdukiewicza nie da się utrzymać, gdyż są nazwy 
(na przykład deskrypcje), funkcja reprezentacyjna których jest złożona.

(2) Funkcja prezentacyjna zdań polega na łączeniu funkcji prezentacyjnych 
nazw przy pomocy węzła charakteryzującego, którego brak jest w nazwach 
(na przykład w zdaniu „A jest B” mamy do czynienia z łączeniem funkcji 
prezentacyjnych nazw „A” i „B” przy pomocy węzła charakteryzującego 
„jest”).

 To twierdzenie zdaniem Ajdukiewicza nie da się utrzymać, gdyż:
(a) Są nazwy (na przykład deskrypcje, nazwy złożone), które zawierają 

węzeł charakteryzujący;
(b) Nie wszystkie zdania zawierają w sobie węzeł charakteryzujący (na 

przykład tzw. zdania bezpodmiotowe (na przykład „Grzmi”), zdania złożone 
itd.).

Ajdukiewicz dopatruje się natomiast istotnej różnicy między funkcją 
prezentacyjną zdań a funkcją prezentacyjną nazw w następujących cechach: 

(1) W funkcji prezentacyjnej zdań brak elementu substancjalnego, który 
jest w funkcji prezentacyjnej nazw. Pod substancjonalnością Ajdukiewicz 
rozumie z kolei bezpośrednie zwrócenie się (intencję) ku przedmiotowi nazwy. 

(2) Zdania w odróżnieniu od nazw są prawdziwe lub fałszywe. 
Wszystkie zdania dzielą się na proste (nie dające się rozłożyć na inne 

zdania) i złożone (dające się rozłożyć na inne zdania). Ostatnie Ajdukiewicz 
dzieli z kolei na: (1) dysjunktywne, (2) hipotetyczne i (3) koniunktywne.
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Natomiast za punkt wyjścia dla klasyfikacji zdań prostych Ajdukiewicz 
obrał sobie klasyfikację Kanta:  

Ze względu na relacje: kategoryczne, hipotetyczne, dysjunktywne;
Ze względu na jakość: twierdzące, przeczące, nieskończone;
Ze względu na ilość: ogólne, szczegółowe, jednostkowe;
Ze względu na modalność: problematyczne, asertoryczne, apodyktyczne.

1.
a. Zwykły podział logiki, pozostający pod wpływem psychologii, 

dzieli ją na logikę elementarną i metodologię, przy czym przez logikę 
elementarną rozumie się naukę o pojęciu, sądzie i wniosku, a więc 
o pewnych zjawiskach psychicznych. Nasz podział będzie taki: 
1. semantologia, 2. logika formalna, 3. metodologia.

b. Centralnym pojęciem semantologii jest pojęcie wyrażenia. 
Wyrażenia dzielimy na nazwy i zdania.

[…]

2.
[…]
Zdania. Jak należy zdefiniować zdanie? Wszystkie zdania są 

znakami dla pewnych zjawisk psychicznych. Ale także i nazwy. 
Inni twierdzą, że zdanie jest to wytwór fizyczny człowieka, który 
wyraża inną myśl niż przedstawienie (niektórzy określają bliżej, że 
wyraża przekonanie), czy że sygnalizuje zjawisko psychiczne inne 
niż przedstawienie. Ale wtedy i dużo nazw byłoby zdaniem, bo i one 
sygnalizują podobne zjawiska, na przykład przekonanie.

3.
a. Widzieliśmy, że tak samo jak nazwy spełniają funkcję 

sygnalizowania (sygnalizują mianowicie przedstawienia), tak samo i 
zdania. Sygnalizują one najczęściej przekonania, pragnienia, a może i 
uczucia. Intencja zwrócona ku pewnemu przedmiotowi w zdaniu jest 
inna niż przy nazwie. W skład zdań wchodzi zawsze pewien element, 
który jest umyślnym znakiem dla intencji. Element ten mieści się w 
osobnym wyrazie lub też w formie gramatycznej czasownika lub [w] 
końcu w intonacji zdania.

b. Logika zajmuje się tzw. zdaniami orzekającymi, wśród których 
„szkoła lwowska” wyróżnia tzw. powiedzenia, tj. te między zdaniami, 
które zawierają element sygnalizujący przekonanie. Nie wszystkie 
zdania orzekające oznajmiają przekonanie, jak np. kompleksy zdań 
pobocznych. Często występują zdania jako nazwy przekonania, jak 
np. po słowie „że”, które następuje po verba sentiendi et dicendi. Tutaj 
całe wyrażenie spełnia funkcję nazwy dla całego przekonania. Tak 
samo w okresie warunkowym „jeżeli p, to q”, który można wyrazić w 
postaci: „Ze zdania p wynika zdanie q”. W tej ostatniej postaci zdania 
p i q są wzięte jako nazwy, czyli in suppositione materiali. Czasem 
zaś zdanie odgrywa rolę nazwy przedmiotu, faktu, jak np. w zdaniu 
„Pogoda sprawiła, że temperatura spadła”. Jak widzimy więc, zdania 
orzekające czasem stanowią wyrazy przekonań, czasem nazwy siebie 
samych, nazwy przekonań cudzych, a czasem nazwy rzeczy różnych 
od zdań i przekonań. Są też wypadki, gdy zdanie nie stanowi nic z tego 
cośmy wymienili, gdy jest nawet nie nazwą, lecz częścią nazwy, jak np. 
zdanie względne. Jak widzimy, funkcje sygnalizowania są w zdaniu tak 
różnorodne, że nie mamy nadziei, żebyśmy mogli z tej strony podejść 
do określenia, czym jest zdanie.

4.
a. Pierwszym, co odróżnia pewne zdania od nazwy, jest element 

wskazujący na intencję zawartą z zdaniu. Zdanie orzekające jest 
co do struktury podobne do powiedzenia, ale nie jest tym samym 
co powiedzenie, bo nie zawsze sygnalizuje przekonanie. Czym jest 
zdanie orzekające? Nim odpowiemy na to pytanie, wrócimy do 
funkcji semantycznych nazw: wiemy dotychczas o dwóch takich 
funkcjach – zdradzania i przypominania. Ale one nie wyczerpują 
funkcji semantycznych nazw. Najważniejszą funkcją nazwy jest to, że 
nazwa pośredniczy przy przedstawianiu desygnatu. Jeżeli słyszę nazwę 
„Arystoteles”, to mogę ku samemu przedmiotowi (Arystotelesowi) 
zwracać się poprzez wyobrażenie o treści adekwatnej Arystotelesowi 
albo wprost poprzez treść adekwatną nazwie. Także przy zdaniach mogę 
do stanu rzeczy stwierdzonego w zdaniu zwrócić się poprzez wzgląd na 
ten stan rzeczy albo wprost poprzez treść adekwatną samemu zdaniu. 
Jeżeli treść adekwatna pewnemu przedmiotowi A odgrywa rolę przy 
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przedstawieniu przedmiotu B, to mówi się, że przedmiot A prezentuje 
przedmiot B. Jeżeli treść adekwatna wyrazu „Arystoteles” służy jako 
treść przy przedstawieniu osoby Arystotelesa, to słowo „Arystoteles” 
prezentuje osobę Arystotelesa. Jest to funkcja prezentacyjna nazw i zdań.

b. W tej funkcji prezentacyjnej zdań poszukamy ich cechy 
charakterystycznej. Czym się różni funkcja prezentacyjna zdań od 
funkcji prezentacyjnej nazw? Żeby zdanie zostało zrozumiane, jest 
niezbędnym, by wszystkie wyrazy w nie wchodzące zostały naprzód 
zrozumiane. By zdanie spełniało funkcję reprezentacyjną,∗ muszą 
spełniać najpierw funkcję reprezentacyjną wszystkie nazwy w nie 
wchodzące. Zdawałoby się więc, że funkcja prezentacyjna zdań buduje 
się, jest procesem zmieniającym się w czasie, jest czymś złożonym, 
podczas gdy imiona własne mają funkcję reprezentacyjną prostą. 
Ale to nie jest istotna różnica, bo wśród nazw taką samą funkcję 
reprezentacyjną złożoną posiadają deskrypcje. Będziemy zatem szukać 
różnicy w samym rodzaju procesu budowy funkcji prezentacyjnej zdań.

5.
a. Widzimy więc, że przy łączeniu funkcji prezentacyjnych nazw 

w funkcję prezentacyjną zdania typu: „A jest B”, funkcje prezentacyjne 
nazw są połączone w pewien charakterystyczny sposób wskazany 
słówkiem „jest”: przez czynność zaznaczoną tym słówkiem dochodzi 
do skutku funkcja prezentacyjna zdania.

b. W podobny sposób dochodzi [do skutku – red.] funkcja 
prezentacyjna zdań typu „Róża rośnie”; tutaj funkcje prezentacyjne 
nazw są połączone trybem orzekającym orzeczenia gramatycznego. 
Czynność tego łączenia nazwiemy węzłem charakteryzującym. Widzimy 
zatem, że funkcja prezentacyjna zdań jest procesem złożonym z funkcji 
prezentacyjnych nazw połączonych węzłem charakteryzującym.

c. Funkcja prezentacyjna nazw w zdaniu jest skończona, gdy 
zdanie rozumiemy. Funkcja węzła charakteryzującego nie ogranicza się 
do tego. Przez niego może bowiem przechodzić także intencja 
przekonaniowa lub pragnieniowa, jeżeli do samego zrozumienia zdania 
dołącza się nasze przekonanie o jego prawdziwości lub fałszywości 

lub nasze pragnienie. Wtedy węzeł charakteryzujący zdradza naszą 
intencję.

6.
a. Przeciw twierdzeniu, że funkcja prezentacyjna zdań składa się z 

funkcji prezentacyjnych nazw połączonych przez węzeł charakteryzujący 
można wysunąć zarzut opierający się na zdaniach egzystencjalnych, a 
mówiący, że nie każde zdanie ma funkcję prezentacyjną złożoną i nie w 
każdym zdaniu znajduje się węzeł charakteryzujący lub że nie zawsze 
słowo „jest” odgrywa rolę węzła charakteryzującego. Według tego 
poglądu słowo „jest” w zdaniu „Bóg jest” wyraża tylko przekonanie, 
a funkcja prezentacyjna zdania sprowadza się tylko do funkcji 
prezentacyjnej nazwy „bóg”. Ale jest rzeczą oczywistą, że funkcja 
prezentacyjna tego zdania składa się z funkcji prezentacyjnych obydwu 
wyrazów, jest więc złożona. Wynika z nich tylko, że nie w każdym 
zdaniu występuje węzeł charakteryzujący. Podobne trudności wynikają 
przy zdaniach składających się z jednej nazwy i tzw. impersonalii,∗ z 
których pierwsze prawdopodobnie są tylko wyrażeniami eliptycznymi, 
tj. składnikami wyrażeń, pełniącymi funkcję prezentacyjną całych 
wyrażeń, drugie zaś mogą być różnie interpretowane (np. jako zdania 
egzystencjalne), w każdym razie funkcje prezentacyjne ich są złożone.

b. Ale też z tego wynika, że i węzeł charakteryzujący, w którym 
szukaliśmy cechy odróżniającej funkcji prezentacyjnej zdań od innych 
[wyrażeń], nie jest tą cechą, bo, po pierwsze, spotykamy go nie tylko 
w zdaniach (lecz również w deskrypcjach i nazwach złożonych), a po 
drugie, są zdania bez tego węzła charakteryzującego (impersonalia, 
zdania egzystencjalne, zdania złożone). Więc nie funkcja prezentacyjna 
odróżnia zdania od innych wyrażeń.

c. Jedną z cech odróżniających zdanie od nazw jest brak momentu 
substancjalności, tj. zwrócenia się ku przedmiotowi, który by mógł się 

∗ Autor najwyraźniej używa określeń „prezentacyjna” i „reprezentacyjna” 
synonimicznie. [Red.]

∗ Rozważmy wyrażenie „Pada śnieg”. Jego składowa w postaci czasownika „pada” pełni 
rolę prezentacyjną dla całego wyrażenia. W tym sensie „Pada” jest równoważnikiem 
zdania „Pada śnieg”. To jednak, że chodzi o śnieg, nie zaś np. o deszcz, wiemy z 
kontekstu, w którym uznajemy pewną przesłankę egzystencjalną: tą mianowicie, że 
zachodzi taki a nie inny stan rzeczy - w naszym przypadku jest nim opad deszczu. 
[Red.]
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stać podmiotem zdania (w funkcji normalnej). Drugą zaś cechą jest 
fałszywość lub prawdziwość zdań, przy czym z tą prawdziwością lub 
fałszywością jest związana ich słuszność lub błędność.

7.
a. Szukając cechy charakterystycznej zdań, postanowiliśmy 

zbadać, czy nie leży ona w formie budowy funkcji prezentacyjnej zdań. 
Analizując ją, doszliśmy do przekonania, że składa się ona z funkcji 
prezentacyjnych nazw i z łączenia ich przez węzeł charakteryzujący. 
Zdania w tej postaci mają formę „a jest b”. Co do złożoności 
funkcji prezentacyjnej zdania, to wiemy, że nie w niej leży cecha 
charakterystyczna zdania, bo złożona jest także funkcja prezentacyjna 
deskrypcji. Może więc w węźle charakteryzującym? Ale są zdania, 
odnośnie do których wątpimy, czy jest w nich ten węzeł (np. zdania 
egzystencjalne, impersonalia, wykrzykniki), i zdania, w których go 
na pewno nie znajdujemy, jak np. zdania hipotetyczne, dysjunktywne, 
koniunktywne. A więc węzeł charakteryzujący nie jest właściwy 
zdaniom (tym bardziej, że znajdujemy go także w deskrypcjach).

b. Różnią natomiast funkcję prezentacyjną zdań od funkcji 
prezentacyjnej nazw dwie inne okoliczności: 1. W funkcji prezentacyjnej 
zdań brak elementu substancjalnego, który jest w funkcji prezentacyjnej 
nazw. 2. Zdania są prawdziwe lub fałszywe, przy czym ta prawdziwość 
resp. fałszywość jest związana z błędnością lub też trafnością i ten 
związek jest cechą istotną zdań.

8.
a. Trafność resp. błędność zdań polega na błędności resp. trafności 

intencji przekonaniowej zwróconej poprzez zdanie. Cechy te (brak 
substancjalności i trafność resp. błędność) są tym, co odróżnia zdania od 
nazw. Brak momentu substancjalności jest powodowany tym, że intencja 
przekonaniowa przechodzi w zdaniu przez węzeł charakteryzujący, 
który powstrzymuje koło siebie intencje przekonaniowe nazw, 
wchodzących w zdanie.

b. Może się zdarzyć, że intencja w zdaniu zbacza z węzła 
charakteryzującego w stronę podmiotu i przechodzi przez podmiot, 
wtedy powstaje deskrypcja. Deskrypcja buduje się tak na zdaniu, jak 
zdanie na nazwie.

c. Poprzez zdanie mogą przechodzić i inne intencje, np. obojętna 
(w „Über Annahmen” Alexiusa Meinonga)1, pragnieniowa, pytaniowa 
i inne.

d. Podział zdań: proste i złożone. Złożone, w których jako część 
da się wyróżnić inne zdania; proste, w których tego nie ma. Zdania 
złożone występują pod bardzo wieloma postaciami. Zajmiemy się zaś 
z nich zdaniami dysjunktywnymi, hipotetycznymi i koniunktywnymi.

9.
a. Zdania dysjunktywne są typu: p albo q. Interpretuje się 

„albo” w sensie maksymalnym (tutaj zastosowuje się modus 
ponendo tollens: p albo q; p, więc nie q), w którym uważa się, że 
tylko jedno z dwóch zdań może być prawdziwe, nigdy zaś oba, 
lub w sensie minimalnym, w którym przynajmniej jedno zdanie 
jest prawdziwe (tutaj modus ponendo tollens jest fałszywy). Trzeci 
sens: przynajmniej jedno ze zdań jest prawdziwe, ale nie oba. My 
będziemy ich używali w sensie 2.

b. Koniunktywne zdania są typu: p i q. Arystoteles nie uznawał 
ich za jedno zdanie, lecz za dwa odrębne. Ale tworzą one jedno zdanie, 
gdyż oba razem wzięte mogą być prawdziwe lub fałszywe. Także racja 
w sylogizmie jest koniunkcją, bo nie jedno i nie drugie zdanie jest racją 
następstwa, lecz jedno i drugie razem. „I” w zdaniach koniunktywnych 
nie należy pojmować w sensie enumeratywnym.

c. Zdania hipotetyczne – najczęściej postaci: jeżeli p, to q. 
Najbardziej wieloznaczne: może w nich chodzić o związek 
przyczynowy, związek warunkowy lub stosunek racji do następstwa. 
Różnymi od nich są zdania inferencyjne typu: p, więc q, w których się 
zakłada prawdziwość poprzednika i następnika i związek między nimi.

d. Od zdań złożonych należy odróżnić zdania wtórne, w których 
skład wchodzą inne zdania, ale nie w swej funkcji normalnej, lecz jako 
nazwy siebie samych (in suppositione materiali) lub nazwy pewnych 
zjawisk psychicznych (in suppositione quasi materiali).

Próby zbudowania zdania hipotetycznego przeczącego są mylne.

1 A. Meinong. Über Annahmen, Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1902.
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10.
a. Zdania proste są to te, w których nie można wyróżnić innego 

zdania w normalnej funkcji semantycznej. Także więc wtórne, jak 
„«słońce świeci» jest prawdą”. Immanuel Kant dzieli je wedle trzech 
punktów widzenia:∗

Ze względu na relacje: kategoryczne, hipotetyczne, dysjunktywne;
Ze względu na jakość: twierdzące, przeczące, nieskończone;
Ze względu na ilość: ogólne, szczegółowe, jednostkowe;
Ze względu na modalność: problematyczne, asertoryczne, 

apodyktyczne.
b. Czy każde zdanie może występować jako zdanie negatywne? 

Zdania negatywne bywają dwojakiego rodzaju: zdania, których negacja 
leży w samym rozumieniu zdania, w węźle charakteryzującym, i 
zdania twierdzące, do których po ich rozumieniu dołącza się asercja 
negatywna (może w końcu zachodzić wypadek, że do zrozumianego 
zdania negatywnego dołącza się później asercja). Co do wypadku 
drugiego powstaje kwestia, czy rzeczywiście tak jest, że najpierw 
mamy zrozumienie zdania, a potem do niego dołącza się asercja, czy 
też nie. Kwestia ta łączy się z kwestią ogólniejszą, kwestią tego, jak 
się dokonuje całkowita funkcja zdań (uznawalnych lub odrzucalnych). 
Według jednych całkowita funkcja semantyczna tych zdań składa się 
ze zrozumienia + asercji, według innych dochodzi ona do skutku w 
ten sposób, że najpierw rozumiemy zdanie, a potem na miejsce tego 
zrozumianego zdania obojętnego wstępuje zdanie inne, przez które 
przechodzi intencja przekonaniowa. Według stanowiska pierwszego 
przekonanie symboliczne jest czymś złożonym (A jest B + asercja; 
zrozumienie + asercja), według drugiego jest ono czymś prostym 
(A jest B). W dziedzinie zdań kategorycznych nic nie przemawia za 
pierwszym lub drugim. Argumenty można zaczerpnąć z przyjrzenia się 
negacji zdań hipotetycznych. Gdyby słuszne było stanowisko drugie, 
wtedy na miejsce zdania hipotetycznego twierdzącego wstępowałoby 
zdanie hipotetyczne negatywne, w którym w miejsce obojętnego węzła 
charakteryzującego wstępowałby asertoryczny węzeł hipotetyczny 

negatywny. Ale takiego węzła nie ma, bo nie istnieje zdanie hipotetyczne 
negatywne, lecz tylko zaprzeczenie zdania hipotetycznego. Jeśli tak 
jest przy zdaniach hipotetycznych, to można przypuszczać, że tak samo 
ma się rzecz przy zdaniach innych.

11.
a. Obok zdań twierdzących i przeczących wymienia Kant 

nieskończone (typu: „A jest non B”), które według niego nie są 
twierdzeniami, bo „non B nie jest sferą przedmiotów” i nie są 
przeczące, bo „nie tylko wyłączają A z obrębu B, ale i wkluczają A w 
sferę przedmiotów, wśród których nie ma B”.∗ Rozróżnienie to polega 
na tym, że Kant odmawia pojęciom negatywnym równorzędności 
z pojęciami pozytywnymi, w czym się myli, gdyż istotnej różnicy 
między nimi nie ma: i jedne, i drugie są budowane na zdaniach: 
jedne przeczących, drugie twierdzących. Jeżeli zdanie twierdzące 
zdefiniujemy jako takie, którego funkcja prezentacyjna dochodzi do 
skutku przez węzeł charakteryzujący w asercji pozytywnej, to zdania 
nieskończone zaliczymy do zdań twierdzących.

b. Trudno jest rozstrzygnąć kwestię, czy zdania resp. funkcje 
zdaniowe typu „A jest non B” są równoważne zdaniom względnie 
funkcjom zdaniowym typu „A nie jest B”. Funkcje zdaniowe są 
równoważne, jeżeli dla każdego podstawienia sprawdzającego jedną 
funkcję i druga jest sprawdzona. Żeby rozwiązać naszą kwestię 
należałoby zdefiniować zdanie prawdziwe: według jednych, jeżeli 
podmiotowi odpowiada przedmiot obiektywny, według innych (dla 
zdań twierdzących), jeżeli podmiot oznacza choć jeden przedmiot 
istniejący, według trzecich nie. Zgodnie z tym i rozwiązania różne.∗∗

c. Zdania ogólne są typu „Wszystkie S są P”; przy czym 
„wszystkie” należy rozumieć nie kolektywnie jako zbiór, ogół, lecz 

∗ Podział zdań (ściślej: jakości sądów) wprowadza I. Kant w § 9 części I : I. Kant 
„Transcendentalna nauka o pierwiastkach poznania”, Krytyka czystego rozumu (wiele 
wyd.). [Red.]

∗ I. Kant – tamże [Red.].
∗∗ Ten mało jasny fragment rozumieć można następująco: pierwsze stanowisko 
przyjmuje, że zdanie jest prawdziwe, gdy podmiotowi odpowiada przedmiot 
obiektywny; zgodnie z drugim stanowiskiem zdanie twierdzące jest prawdziwe wtedy, 
gdy podmiot jest nazwą niepustą; trzecie stanowisko znosi warunek ustanawiany przez 
stanowisko drugie. Tekst nie precyzuje jednak, czy przytoczone warunki są jedynie 
konieczne, czy też konieczne i wystarczające zarazem dla określenia, czym jest zdanie 
prawdziwe. [Red.]
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jako „każdy”. Popróbujemy zanalizować zdania ogólne resp. funkcje 
zdań ogólnych, podając funkcje inne z nimi równoważne. Są co do tego 
rozmaite poglądy. Logika symboliczna daje dwie odpowiedzi:

1) Każde S jest P = Nie istnieje takie x, że x jest S i x nie jest P.
2) Każde S jest P = (Nie istnieje takie x, że x jest S i x nie jest P) + 

(istnieje takie x, że x jest S).
Pierwsza sprowadza je do zdań egzystencjalnych negatywnych, 

druga do koniunkcji zdań egzystencjalnych. Te interpretacje zaczepiają 
o kwestię, czy zdanie „Każde S jest P” może być prawdziwe, kiedy 
nie istnieje takie x, które byłoby S. Dla logiki klasycznej i dla 
logików, którzy nie uznają nazw pustych, jest obojętną rzeczą, którą 
interpretację przyjąć, bo dla nich dodatek w interpretacji drugiej nigdy 
nie jest fałszywy. Logika symboliczna tych zdań nie używa. Dla logiki 
tradycyjnej interpretacja jest obojętna, jeżeli przyjmie pewne założenia: 
jeżeli powie na początku, że używa tylko takich terminów, które nie są 
puste, ani ich negacji, to wszystkie jej prawa będą prawdziwe. Jeżeli 
zaś tego nie powie, to przy każdej interpretacji będzie fałszywa: przy 
drugiej nauka […], przy pierwszej sylogistyka.

[…]

12.
a. Giuseppe Peano, zastanawiając się nad różnicą, jaka zachodzi 

między zdaniami jednostkowymi i ogólnymi, stwierdza, że w zdaniach 
ogólnych zachodzi stosunek subsumpcji (części zbioru do całego 
zbioru), a w zdaniach jednostkowych stosunek ∈ (elementu do 
zbioru)∗. Stosunek pierwszy jest przechodni, drugi nieprzechodni. Ale 
jest w tym pewne niedopatrzenie ze strony Peana. W istocie bowiem 
w zdaniach ogólnych nie myśli się o klasach, a w jednostkowych o 
stosunku elementu do zbioru. Peano nie odróżnia pojęcia klasycznego 
(= pojęcia ogólnego, o którym zwykle w zdaniu ogólnym mówimy) 
od pojęcia klasy (= zakresu pojęcia, którego nie mamy na myśli w 

zdaniu ogólnym) i dlatego dla niego zdanie „Sokrates jest Grekiem” 
jest identyczne ze zdaniem „Sokrates ∈ zbioru Greków”.

b. W istocie zachodzi inna różnica między zdaniami ogólnymi i 
jednostkowymi. Mianowicie słowo „każdy” w zdaniu ogólnym typu 
„Każdy człowiek jest śmiertelny” należy do węzła charakteryzującego 
(„każdy jest”), podczas gdy w zdaniach jednostkowych węzeł 
charakteryzujący tkwi tylko w słowie „jest”, którego sensu nie da 
się zdefiniować, tj. sprowadzić do czegoś prostszego. Sens zdań 
jednostkowych jest więc prosty, elementarny, czego nie można 
powiedzieć o zdaniach ogólnych.

c. Powstaje takie pytanie: czy zdania typu „Sokrates umarł” 
(secundi adiacendis) dadzą się sprowadzić do zdań typu „Sokrates 
jest umarły” (tertii adiacendis). To znaczy, czy zdania pierwszego 
typu dadzą się zdefiniować przez zdania typu drugiego. Wobec tego, 
że „umarły” = ten, który umarł, definicja wyglądałaby tak: „Sokrates 
umarł” = „Sokrates jest tym x, które umarło”, czyli, że w definiens 
używalibyśmy terminu, ktory się zawiera w definiendum (circulus in 
definiendo). W każdym razie zdania te są równoważne.

d. Prostym jest sens tylko tych zdań jednostkowych, w których 
podmiotem nie jest deskrypcja. Te zaś, które zawierają deskrypcje, i 
to jednostkowe, określone, są według Bertranda Russella zdaniami 
pozornymi. Nimi zajmuje się Russell w osobnej teorii.

[…]

13.
a. Zdania proste – tylko jednostkowe typu: x jest y. Zdania 

jednostkowe są deskrypcją jawną lub utajoną, zdania szczegółowe i 
ogólne okazały się zdaniami złożonymi.

Ze względu na modalność dzieli Kant sądy na: problematyczne 
(„Człowiek może zgrzeszyć”), asertoryczne („Człowiek zgrzeszy”) i 
apodyktyczne („Człowiekmusi zgrzeszyć”). Nie ma zgody co do ich 
interpretacji. Według jednych podział dotyczy rodzaju asercji, [w –
red.] którą zaopatrujemy zdania (asertoryczne – asercja zwyczajna, 
problematyczne – chwiejna, apodyktyczne – niewzruszona). Według 
innych – tego, co stwierdzamy w ogóle, czego asercja dotyczy. 
Niektórzy mówią, że z psychologicznego [punktu widzenia – red.] 

∗ Trudno jednoznacznie stwierdzić na który tekst G. Peany powołuje się K. Ajdukiewicz. 
Prawdopodobnie chodzi o dzieło G. Peano. Aritmetica Gemerale e Algebra Elementare, 
Torino-Roma-Frienze-Napoli: Ditta G.B. Paravia & C., 1902. W tym kontekście na 
szczególną uwagę zasługują paragrafy 1-5 rozdziału I. owej pracy (Principii di Logica, 
s. 1-7.). [Red.]
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nie można dzielić zdań na asertoryczne i problematyczne, bo zdanie 
o asercji chwiejnej nie jest zdaniem. Ale oni mówią „zdanie”, a myślą 
„sąd”. Ale zdaje się, że nie można mówić o różnicy między zdaniami 
apodyktycznymi i asertorycznymi, choć zwolennicy tej różnicy 
powołują się na różnicę asercji przy zdaniach spostrzeżeniowych i 
apriorycznych (lub względnych i bezwzględnych) lub różnicę między 
zdaniami wynikającymi z innych, a nie wyprowadzonymi. Ale wydaje 
się, że z psychologicznego punktu widzenia nie można rozróżnić zdań 
asertorycznych i apodyktycznych.

b. Z punktu widzenia tego, co się w sądach stwierdza, mówi 
się, że w zdaniach problematycznych stwierdza się możliwość, w 
asertorycznych – rzeczywistość, a w apodyktycznych – konieczność 
czegoś. Zdania asertoryczne oznaczamy sobie przez: p jest możliwe 
(p oznacza zdanie w funkcji niewłaściwej); asertoryczne: p jest 
rzeczywiste; apodyktyczne – p jest konieczne.

c. Pojęcia możliwości i konieczności są bardzo sporne. Najbardziej 
rozpowszechnione mniemania: możliwym jest to, czego zaprzeczenie 
nie prowadzi do sprzeczności, koniecznym – czego zaprzeczenie 
prowadzi do sprzeczności. Jeżeli przyjmiemy, że chodzi tu o sprzeczność 
wewnętrzną, to: A może być B = „A jest B” jest możliwe = z „A jest 
B” nie wynika „A nie jest B” (bo coś nie prowadzi do sprzeczności 
wewnętrznej, jeżeli z niego nie wynika jego zaprzeczenie). Wobec tego 
zaś, że zaprzeczenie własne zdania wynika tylko ze zdania fałszywego, 
a tutaj ze zdania „A jest B” nie wynika jego zaprzeczenie, to albo 
„A jest B” nie jest zdaniem, albo jest zdaniem prawdziwym: z czego 
by wynikało, że „A może być B” = „A jest B”, co nie zgadza się ze 
zwykłym pojmowaniem możliwości (choć według Gottfrieda Leibniza 
tak właśnie jest).

14.
Według Arystotelesa: A może być B i A może nie być B, więc 

wręcz przeciwnie. Według nas (oparte na Bolzanowskim pojęciu 
prawdopodobieństwa – (Wissenschaftslehre)2, łączy się także z teorią 

możliwości i konieczności Russella; podobnie także u Meinonga 
(Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit)3 zdanie „róża może być biała”, 
o ile ono jest ogólnym lub funkcją zdaniową (każda, którakolwiek róża 
może być biała), znaczy: […] istnieje takie x, że x jest różą i x jest białe. 
Inaczej ma się sprawa, gdy nie mamy do czynienia z funkcją zdaniową, 
lecz gdy podmiot jest w zdaniu jednostkowym. Wtedy o tym podmiocie 
możemy orzec, jakim on być może ze względu na informacje, które o 
nim posiadamy. Gdyby chodziło o orzeczenie, czy może być białą kula 
z urny, w której są kule białe i czarne, to wtedy: „Ta kula może być 
biała” = Istnieją takie x, że x jest kulą z tej urny i x jest białe, i ta kula 
jest kulą z tej urny. A ogólnie: φa jest możliwe = istnieje takie x, że fx 
i φx i fa. A że o φa możemy mówić cokolwiek tylko ze względu na fa 
to dokładniej:

φa jest możliwe ze względu na fa = istnieje takie x, że φx, fx i fa
(prawidłowa definicja).
Czyli: φa jest możliwe ze względu na fa = fa (∃x) fx φx.

15.
Jak będzie wobec tego wyglądała definicja konieczności? 

Powiedzielibyśmy, że koniecznym jest to, czego zaprzeczenie prowadzi 
do sprzeczności, czyli czego zaprzeczenie nie jest możliwe. Wobec 
tego:

qa jest konieczne = ~φa nie jest możliwe.
Przyjmijmy, że nie jest ono możliwe ze względu na fa (bo tylko 

ze względu na coś mamy definicję możliwości). Jak będzie wtedy 
wyglądała możliwość ~φa?

~qa jest możliwe ze względu na fa = fa ∃x) fx ~ φx.
Ale ~φa nie jest możliwe. Będziemy zatem mieli zaprzeczenie 

prawej i lewej strony naszej definicji. Prawa strona jest koniunkcją. 
Zaprzeczając koniunkcję, stwierdzamy dysjunkcję jej członów, wobec 
czego:

~qa jest możliwe = ~fa lub ~{(∃x) fx ~ φx)},
a dalej:              ~qa jest możliwe = fa ~{(∃x) fx ~ φx)},

2 B. Bolzano, Wissenschaftalehre: Versuch einer ausführlichen und größtentheils neuen 
Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter, Sülzbach: 
J. E. V. Seidel, 1837.

3 A. Meinong, Uber Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, Leipzig: Verlag von Johann 
Ambrosius Barth, 1915. 

2. Klasyfikacja zdań



348 349CZĘŚĆ II. SĄDY A JĘZYK 1. Językowe wyrażenia sądów

a że                   φa jest konieczne ze względu na fa = fa (x) ~ 
(fx φx),

a że                   ~(fx ~ φx) = ~fx lub φx,
a                       ~fx lub φx = fa > φx,
to                     φa jest konieczne ze względu na fa = fa (x) 

jeżeli fx to φx.

16.
a. Jeżeli by kto nie zgadzał się na taką definicję możliwości, 

twierdząc, że możliwym jest to, dla czego nie ma powodu, dlaczego 
nie miałoby ono być, to zobaczymy, że ta definicja byłaby tylko 
szczegółowym przypadkiem naszej definicji. Bo gdy weźmiemy pod 
uwagę, że względem, który my wprowadziliśmy w naszą definicję, jest 
tutaj cała wiedza, i gdy ją oznaczymy przez Fa, to definicja ta mówi:

qa jest możliwe ze względu na Fa = Fa ~(x) fx > ~φx
                                                      = Fa (∃x) ~(Fx > ~φx)
                                                      = Fa (∃x) Fx φx
b. Szczegółowymi wypadkami naszej definicji są definicje 

Leibniza, Arystotelesa i logiki tradycyjnej.
1) logiki tradycyjnej: ab esse ad posse valet consequentia (jeżeli 

qa jest prawdziwe, to można orzec także jego możliwość). W takim 
sformułowaniu wyglądałoby, że co jest prawdą, jest możliwym ze 
względu na jakiekolwiek założenie. Ale to jest wykluczone, bo nie może 
ono być możliwym także ze względu na fałszywe założenie. Może więc 
chodzi tutaj o założenie prawdziwe. Wtedy definicja ta brzmi:

φa > {[f] [fa > (ze względu na fa qa jest możliwe)]}, czyli:
Jeżeli qa jest prawdziwe, to jakiekolwiek byłoby założenie 

(funkcja), jeżeli to założenie (funkcja) jest prawdziwe, ze względu na to 
założenie qa jest możliwe. Przy zastosowaniu naszej formuły do słów 
w nawiasie okrągłym otrzymamy (fa · (∃x) fx · φx), a w całości – naszą 
formułę.

2) Leibniza: co możliwe, to jest. φa jest możliwe > φa. Weźmy 
także, że to ze względu na wszystkie prawdziwe sądy. Wtedy: φa jest 
możliwe ze względu na Fa > Fa (∃x) Fx φx.

Dla udowodnienia tego posłużymy się dowodem nie wprost. 
Przyjmijmy, że nieprawdą jest, że z „φa jest możliwe” wynika φa; 

wtedy wynika z niej ~φa. Wtedy Fx zawiera w sobie jakieś sądy dla 
nas obojętne i ~φx; a że w naszej formule istnieje takie x, że Fx i φx, to 
to x powinno by spełniać sądy obojętne i φx i ~φx, co jest niemożliwe.

3) Arystotelesa: Jeżeli możliwe jest jakieś zdanie, to możliwe i 
jego zaprzeczenie. Dla Arystotelesa, jak widzimy, możliwe jest to, co w 
naszym sensie jest możliwe, ale nie konieczne. A więc:

φa jest możliwe = φa jest możliwe i qa nie jest konieczne.
Czyli:                    qa jest możliwe ze względu na fa = fa (∃x) fa 

φx ~(x)
fx > φx = fa (∃x) φx fx (∃x) ~{fx > φx}
a że                             fx > φx = ~fx lub φx, a zaprzeczenie tego = 

fx ~φx,
to                                  … = fa (∃x) φx fx (∃x) fx ~φx.
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3. Elementy i własności zdań

53. Stanisław Leśniewski
O NEGATYWNYCH ZDANIACH 

EGZYSTENCJALNYCH
[1911]

Streszczenie
Celem tekstu jest udowodnienie dwóch tez:
(1) Wszystkie negatywne zdania egzystencjalne, których podmiot nie 

współoznacza cechę nieistnienia, są zdaniami syntetycznymi, a wszystkie 
negatywne zdania egzystencjalne, których podmiot współoznacza cechę 
nieistnienia, są zdaniami analitycznymi; 

(2) Wszystkie negatywne zdania egzystencjalne są sprzeczne.
Dowód tezy (1): 
(a) Każde negatywne zdanie egzystencjalne może być zmienione na 

zdanie o pozytywnej kopuli (Na przykład zdania „Ludzie nie istnieją” i „Nie 
istniejący ludzie nie istnieją” są równoważne z odpowiednimi zdaniami 
„Ludzie są nie istniejący” oraz „Nie istniejący ludzie są nie istniejący”);

(b) Orzeczenie każdego negatywnego zdania egzystencjalnego, 
doprowadzonego do stanu zdania z pozytywną copulą, współoznacza cechę 
nieistnienia (w przytoczonych wyżej przykładach zdań takim orzeczeniem 
będzie „nie istniejący”);

(c) Skoro tak, to (1) w przypadku, gdy podmiot zdania nie współoznacza 
cechę nieistnienia (na przykład „Ludzie są nie istniejący”), orzeczenie 
współoznacza nie tylko takie cechy, które są współoznaczane przez podmiot; 
(2) w przypadku, gdy podmiot zdania współoznacza cechę nieistnienia (na 
przykład „Nie istniejący ludzie są nie istniejący”), orzeczenie współoznacza 
tylko takie cechy, które są współoznaczane przez podmiot. 

Dowód tezy (2): 
(a) Orzeczenia syntetycznych zdań egzystencjalnych doprowadzonych 

do formy zdań z pozytywną copulą (na przykład „Ludzie są nie istniejący”) 
współoznaczają cechę nieistnienia (nie-bytu) i są przez to sprzeczne z 
podmiotem każdego zdania (który zawsze jest jakimś bytem);

(b) Podmiot analitycznych zdań egzystencjalnych doprowadzonych do 
formy zdań z pozytywną copulą (na przykład „Nie istniejący ludzie są nie 
istniejący”) zawsze zawiera w sobie sprzeczność, gdyż z jednej strony jest 
jakimś bytem, a z drugiej strony współoznacza cechę nieistnienia (nie-bytu). 

Z powyższych tez Leśniewski wyprowadza następującą konkluzję: 
żadne negatywne zdanie egzystencjalne nie jest prawdziwe (gdyż wszystkie 
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są sprzeczne). Mylnym więc jest powszechny pogląd, zgodnie z którym 
zarówno pozytywne jak też negatywne zdania egzystencjonalne mogą być 
prawdziwymi. Leśniewski uważa, że przyczyna utrwalenia tego poglądu tkwi 
w pewnym przyzwyczajeniu językowym: treści psychiczne, adekwatnym 
wyrażeniem których są zdania nieegzystencjalne, często są wyrażane 
poprzez egzystencjonalne odpowiedniki tych zdań. Na przykład treści, 
wyrażane adekwatnie poprzez zdania „Niektóre byty są ludźmi” i „Żaden byt 
nie jest kwadratowym kołem” w praktyce językowej są z reguły wyrażane 
poprzez odpowiedniki tych zdań: „Ludzie istnieją” i „Kwadratowe koło nie 
istnieje”. Ta podmiana jednak nie jest równowartościowa. Tylko wymienione 
zdania nieegzystencjalne (pierwsze z których jest pozytywnym, a drugie – 
negatywnym) są zdaniem Leśniewskiego rzeczywiście prawdziwymi. Ale ich 
egzystencjalne substytuty – już nie. 

1. Negatywne zdania egzystencjalne, z wyjątkiem zdań, których 
podmiot współoznacza cechę nieistnienia, są zdaniami syntetycznymi.

Wyrażenia „negatywne zdanie egzystencjalne” używam dla 
oznaczenia takich zdań egzystencjalnych, które, będąc ujęte w formę 
zdań o pozytywnej copuli, posiadają orzeczenia w negatywnych formach 
czasowników – „istnieć”, „egzystować” – lub w formach w stosunku 
do tych synonimowych (do tych ostatnich należą np. formy potrójnie, 
popiątnie itd. negatywne od wskazanych wyżej czasowników). Tak 
więc np. zdania: „Nieistniejący ludzie nie istnieją”, „Kwadratowe 
koło nie istnieje” – są negatywnymi zdaniami egzystencjalnymi, gdyż 
formy orzeczeń zdań o pozytywnych copulach: „Nieistniejący ludzie 
są nieistniejący” oraz „Kwadratowe koło jest nieistniejące” są w obu 
zdaniach negatywne.

Myśl więc, którą sformułowałem na początku tego paragrafu, daje 
się po tym wyjaśnieniu ująć w formę następującą: jeżeli orzeczenie 
zdania egzystencjalnego, posiadającego podmiot, niewspółoznaczający 
cechy nieistnienia – po ujęciu tego zdania w formę zdania o pozytywnej 
copuli – ma pozytywną formę czasowników: „istnieć”, „egzystować” 
– lub formę w stosunku do tych synonimową, to współoznacza ono 
nie tylko takie cechy, które są współoznaczane przez podmiot danego 
zdania egzystencjalnego.

Orzeczenie każdego negatywnego zdania egzystencjalnego, 
doprowadzonego do stanu zdania z pozytywną copulą, współoznacza 

cechę nieistnienia; gdy więc ujmiemy jakiekolwiek negatywne zdania 
egzystencjalne, posiadające podmiot, niewspółoznaczający cechy 
nieistnienia, np. „Ludzie nie istnieją” lub „Kwadratowe koło nie 
istnieje” – w formę zdań o pozytywnej copuli, to orzeczenia nowo 
powstałych zdań: „Ludzie są nieistniejący” oraz „Kwadratowe koło jest 
nieistniejące” – mianowicie: „nieistniejący” oraz „nieistniejące”, będą 
współoznaczały cechę nieistnienia. Skoro zaś tak, to współoznaczają 
one nie tylko takie cechy, które są współoznaczane przez podmiot. 
Wobec tego zaś wszystkie negatywne zdania egzystencjalne, 
posiadające podmiot, niewspółoznaczający cechy nieistnienia, są 
zdaniami syntetycznymi.

Pozostałe negatywne zdania egzystencjalne są zdaniami 
analitycznymi, gdy bowiem doprowadzimy je do stanu zdań z 
pozytywną copulą – orzeczenie ich będzie współoznaczało tylko takie 
cechy, które są współoznaczane przez podmiot. Tak więc np. zdanie 
„Nieistniejący ludzie nie istnieją” jest analitycznym negatywnym 
zdaniem egzystencjalnym, gdyż po ujęciu go w formę zdania o 
pozytywnej copuli otrzymujemy zdanie „Nieistniejący ludzie są 
nieistniejący”, którego orzeczenie „nieistniejący” nie współoznacza 
żadnych innych cech, oprócz tych, które są współoznaczane przez 
podmiot „nieistniejący ludzie”.

2. Wszystkie negatywne zdania egzystencjalne są sprzeczne.
a. Syntetyczne zdania egzystencjalne są sprzeczne dlatego, 

że orzeczenia ich, gdy zdania te są doprowadzone do stanu zdań z 
pozytywną copulą, współoznaczają cechę nieistnienia i są przez to 
synonimami wyrażeń: „nie-byt”, „nie-byty”, które są sprzeczne z 
podmiotem każdego zdania. Sprzeczność ta daje się najlepiej zauważyć 
na drodze analizy definicji podmiotu: definiując podmiot możemy go 
zawsze doprowadzić do formy „byt” (lub jego synonim), „posiadający 
cechy: >A, B, C, D itd.” (w każdym poszczególnym wypadku cechy 
mogą być rozmaite). Przedmiot więc, symbolizowany przez podmiot 
każdego zdania, dając się również symbolizować w formie „byt” (lub 
jego synonim), „posiadający cechy >A, B, C, D itd.”, nie daje się przez 
to samo ujmować w formę słownego symbolu „nie-byt”, sprzecznego 
z symbolem „byt”. Weźmy kilka przykładów: przypuśćmy, że mamy 
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kilka zdań, których podmiotami są np. wyrażenia: „człowiek”, „Bóg”, 
„kwadratowe koło”. Analizujmy definicje tych wyrażeń, wskazujące 
nam, w jakim znaczeniu używaliśmy w odnośnych zdaniach 
podmiotów: „człowiek”, „Bóg”, „kwadratowe koło”. Dowiadujemy się, 
że słowa „człowiek” używaliśmy w znaczeniu „ssaka o dwóch rękach 
i nogach”, inaczej „bytu, posiadającego cechy A, B, C, D itd. (ogół 
cech, stanowiących differentias specificas ssaka w stosunku do rodzaju 
„byt”), dwie ręce i dwie nogi”; słowa „Bóg” – w znaczeniu „ducha 
najwyższego i najdoskonalszego, stworzyciela nieba i ziemi”, inaczej 
„bytu, posiadającego cechy a, b, c, d itd. (ogół cech, stanowiących 
differentias specificas ducha w stosunku do rodzaju „byt”), cechę 
wyższości i większej doskonałości od wszystkich innych bytów, 
posiadających takie same cechy: a, b, c, d itd. oraz cechy (w tym wypadku 
relations w znaczeniu Johna Stuarta Milla) stworzyciela nieba i ziemi”; 
wyrażenia „kwadratowe koło” – w znaczeniu „koła, posiadającego 
cechy – α, β, γ, δ itd. (ogół cech, stanowiących differentias specificas 
koła w stosunku do rodzaju „byt”) oraz cechę kwadratowości”. I tak 
przy każdym podmiocie. W każdym więc wypadku zastosowanie do 
podmiotu orzeczenia „nie-byt” lub jego synonimu wytwarza nie dającą 
się usunąć sprzeczność.

b. Analityczne negatywne zdania egzystencjalne są sprzeczne 
dlatego, że podmiot ich zawiera w sobie sprzeczność: symbolizuje, 
jak każdy podmiot w ogóle, pewien określony byt i współoznacza 
jednocześnie sprzeczną ze słowem „byt” cechę nieistnienia.

Tak więc sprzecznymi są zarówno zdanie „Ludzie nie istnieją”, 
jak i zdanie „Nieistniejący ludzie nie istnieją”; pierwsze – gdyż 
orzeczenie zdania z pozytywną copulą „Ludzie są nieistniejący”, 
mianowicie „nieistniejący” współoznacza cechę nieistnienia, sprzeczną 
z podmiotem „ludzie”, czyli „byty, posiadające cechy A, B, C, D itd. 
(ogół cech stanowiących differentias specificas ssaka w stosunku 
do rodzaju „byt”), dwie ręce i dwie nogi”; drugie – gdyż podmiot 
tego zdania, mianowicie „nieistniejący ludzie”, symbolizuje pewne 
określone byty i współoznacza jednocześnie sprzeczną ze słowem 
„byt” cechę nieistnienia.

[…]

3. Negatywne zdania egzystencjalne nie mogą być prawdziwymi, 
gdyż, jak już się starałem wykazać, wszystkie są sprzeczne. Tak 
więc np. zdanie „Kwadratowe koło nie istnieje” nie jest zdaniem 
prawdziwym.

Zdaje mi się, że rozumowania powyższe umożliwiają ujęcie 
w należytym świetle teorii zdań, budowanej na gruncie założeń, 
bronionych przez część przedstawicieli tzw. „szkoły austriackiej” z 
Franzem Brentanem na czele. Teoria ta głosi, że wszelkie zdania dają 
się sprowadzić bez zmiany znaczenia do zdań egzystencjalnych1, że 
symbolizują istnienie lub nieistnienie czegoś: istnienie lub nieistnienie 
przedmiotu, symbolizowanego przez przedmiot i posiadającego cechy, 
współoznaczane przez orzeczenie, w wypadku zdań, uważanych 
powszechnie za nieegzystencjalne; tak więc np. zdanie „Człowiek 
istnieje” symbolizowałoby w myśl tej teorii istnienie człowieka, 
zdanie zaś „Człowiek jest chory” symbolizowałoby istnienie chorego 
człowieka2. Gdyby tak było w istocie, gdyby naprawdę wszelkie 
zdanie dało się sprowadzić do zdania egzystencjalnego, musielibyśmy 
wyciągnąć stąd – w myśl tego, co powiedziałem na początku tego 
paragrafu – niedorzeczną konsekwencję, że żadne zdanie, posiadające 
negatywną copulę, nie może być prawdziwym; tak więc np. nie 
mogłoby być w tych warunkach prawdziwym zdanie „Paryż nie 
leży w Chinach”, gdyż równałoby się ono zdaniu „Paryż, leżący w 
Chinach, nie istnieje”, takie zaś zdanie nie może być prawdziwe, gdyż 
jest negatywnym zdaniem egzystencjalnym i, jako takie, sprzecznym. 
Paryż jednakże rzeczywiście nie leży w Chinach; musi więc być 
prawdziwym zdanie „Paryż nie leży w Chinach”; skoro zaś zdanie 
to jest prawdziwym, to nie może się ono równać nieprawdziwemu 
zdaniu „Paryż, leżący w Chinach, nie istnieje”, a jeżeli tak, to upada 
teoria, stwierdzająca, że wszelkie zdania dają się sprowadzić do zdań 
egzystencjalnych.

1 F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte, Bd. I, Leipzig: Verlag von 
Duncker & Humblot, 1874, s. 283-289.
2 Tamże, s. 283.
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4. Myśl, wypowiedziana w poprzednim paragrafie, stoi w 
sprzeczności z powszechnie panującymi poglądami na zdania 
egzystencjalne: powszechnie uznawana jest możliwość tworzenia 
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, prawdziwych zdań 
egzystencjalnych. Tak więc np. zarówno zdanie „Ludzie istnieją”, jak i 
zdanie „Kwadratowe koła nie istnieją”, uważane są za prawdziwe.

Wobec tego, iż, jak starałem się wykazać, to ogólnie utarte 
stanowisko w stosunku do zdań egzystencjalnych jest niesłuszne, 
pozostaje mi tylko powiedzieć kilka słów w kwestii przypuszczalnej 
genezy tak rozpowszechnionego błędu.

Geneza ta polega, moim zdaniem, na tym, że forma zdań 
egzystencjalnych bywa powszechnie używana dla symbolizacji 
słownej niektórych takich treści, których adekwatnymi symbolami 
językowymi byłyby zdania nieegzystencjalne. Wobec tego zaś, iż 
owe adekwatnie symbolizujące dane treści zdania nieegzystencjalne 
mogą być prawdziwymi albo nieprawdziwymi niezależnie od tego, 
czy są pozytywne, czy też negatywne, własność ta jest przypisywana 
i zdaniom egzystencjalnym, w których formie się symbolizuje dane 
treści, pomimo iż zdania te nie są ich adekwatnymi symbolami. Tak 
np. formy zdań egzystencjalnych: „Ludzie istnieją”, „Kwadratowe 
koło nie istnieje” – są powszechnie używane dla symbolizacji słownej 
takich treści, których adekwatnymi symbolami językowymi byłyby 
zdania nieegzystencjalne: „Niektóre byty są ludźmi”, „Żaden byt 
nie jest kwadratowym kołem”. Pierwsze z dwóch ostatnich zdań jest 
pozytywne, drugie – negatywne; pomimo to oba są prawdziwymi; 
wobec tego są uznawane za prawdziwe i zdania egzystencjalne; „Ludzie 
istnieją” oraz „Kwadratowe koło nie istnieje” – w których formie się 
chce symbolizować treści, posiadające jedynie w zdaniach: „Niektóre 
byty są ludźmi” oraz „Żaden byt nie jest kwadratowym kołem” – swoje 
adekwatne symbole.

Przykłady adekwatnych symbolizacji rozmaitych treści, które są 
przeważnie nieadekwatnie symbolizowane w zdaniach egzystencjalnych 
rozmaitych typów:

                      

Odpowiadające im zdania 
nieegzystencjalne adekwatnie 
symbolizujące treści, 
nieadekwatnie symbolizowane w 
zdaniach pierwszego rodzaju

Wszystkie byty są przedmiotami A

Niektóre byty są przedmiotami A

Jeden (pewien itd.) byt jest 
przedmiotem A

Żaden byt nie jest przedmiotem A

Nieadekwatne zdania 
egzystencjalne  

Tylko przedmioty A istnieją

Przedmioty A istnieją

Przedmiot A istnieje

Przedmioty A nie istnieją
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54. Daniela Tennerówna (Gromska)
BRENTANOWSKA ARGUMENTACJA 

W SPRAWIE PRZEDMIOTU POWIEDZEŃ 
EGZYSTENCJALNYCH

[1921]

Streszczenie
Przedmiotem analizy autorki jest idiogeniczna teoria sądów Brentany, 

a ściślej mówiąc – ta jej część, która dotyczy sądów egzystencjalnych typu 
„A istnieje” lub „A nie istnieje”. W myśl Brentany w sądzie typu „A istnieje” 
(lub „A nie istnieje”) nie mamy do czynienia z połączeniem „A” i cechy 
istnienia (lub nieistnienia), i nie to połączenie lecz samo „A” jest przedmiotem 
tego sądu. Wśród argumentów użytych  na poparcie tego stanowiska przez 
Brentanę i jego uczniów (w tym Twardowskiego) da się wyróżnić trzy, oparte 
na teorii relacji części do całości, a mianowicie na twierdzeniu, że kto uznaje 
pewną całość, ten uznaje tym samym jej części, a kto odrzuca pewną całość, 
ten nie odrzuca tym samym jej części. Argumenty te polegają na stosowaniu 
powyższego twierdzenia do allogenicznego pojmowania przedmiotu sądów 
egzystencjalnych typu „A istnieje” lub „A nie istnieje”  (jako połączenia A z 
cechą istnienia) w celu ujawnienia wynikających stąd trudności i wykazania, 
że trudności te znikają w przypadku idiogenicznego pojmowania przedmiotu 
tego typu sądów:

(1) Uznając istnienie A jako całość, uznawalibyśmy tym samym A jako 
część tej całości. Przy tym uznanie całości (istnienia A) niczym nie różniłoby się 
od uznania części (A), co jest niemożliwe. Trudności tej unikamy, przyjmując, 
że przedmiotem sądu „A istnieje” jest nie istnienie A, lecz samo A;

(2) Uznając istnienie A jako całość, uznajemy tym samym istnienie jako 
część tej całości. Ponieważ uznanie jest przekonaniem o istnieniu, to uznając 
istnienie A, jesteśmy przekonani o istnieniu istnienia A. Pojęcie „istnienia 
istnienia”, do którego w ten sposób dochodzimy, jest jednak bezsensowne. 
Trudności tej unikamy, przyjmując, że przedmiotem sądu „A istnieje” jest nie 
istnienie A, lecz samo A;

(3) Odrzucając istnienie A jako całość, odrzucalibyśmy tym samym A 
jako część tej całości, co jest niemożliwe. Ponadto przy tym odrzucenie 
całości (istnienia A) niczym nie różniłoby się od uznania części (A), co jest 
niemożliwe. Trudności tych unikamy, przyjmując, że przedmiotem sądu „A nie 
istnieje” jest nie istnienie A, lecz samo A.

Tennerówna  zauważa jednak, że do identycznych rezultatów prowadzi 
stosowanie twierdzenia o częściach i całości nie tylko do egzystencjalnych 
ale też do niektórych nieegzystencjalnych sądów, na przykład takich, które są 
wyrażane poprzez zdania „Mierzę wielkość przedmiotu X”, „Leczę chorobę 
X-a”, „Ważę ciężar ciała”, „Obchodzę obwód ziemi”, „Podnosi się wysokość 
temperatury”, „Maluję portret X-a” itd. Na przykład w przypadku zdania 
„Mierzę wielkość przedmiotu X” (i odpowiednio „Nie mierzę wielkości 
przedmiotu X”):

(1) mierzenie przedmiotu X jako części nie rożni się niczym od mierzenia 
wielkości przedmiotu X jako całości;

(2) oceniamy wielkość wielkości (jeżeli przyjmujemy, że mierzenie jest 
ocenianiem wielkości);

(3) niemierzenie przedmiotu X jako części nie rożni się niczym od 
niemierzenia wielkości przedmiotu X jako całości.

Przyczyną tych trudności w danym przypadku jest to, że wyraz „mierzyć” 
został użyty w wyrazach „mierzyć wielkość przedmiotu” i „mierzyć przedmiot” 
w różnych znaczeniach. Na przykład w wyrazie „mierzyć wielkość przedmiotu” 
wyraz „mierzyć” został użyty w znaczeniu wąskim jako ocenianie wielkości, 
a w wyrazie „mierzyć przedmiot” – w znaczeniu szerokim jako ocenianie w 
ogóle. Konsekwentne trzymanie się jednego z tych znaczeń natomiast usuwa 
wszystkie powyższe trudności. 

Identyczną dwuznacznością cechują się też czasowniki „leczyć”, 
„ważyć”, „obchodzić”, „podnosić się”, „malować” użyte w pozostałych 
przykładach zdań. A przenosząc powyższe spostrzeżenia na brentanowskie 
argumenty w sprawie sądów egzystencjalnych wyrażonych przez zdania „A 
istnieje” lub „A nie istnieje”, Tennerówna dochodzi do wniosku, że i w tym 
przypadku mamy do czynienia z dwoma znaczeniami wyrazu „uznawać”: (1) 
w wyrazie „uznawać A” wyraz „uznawać” został użyty w znaczeniu wąskim 
jako dodatnia ocena istnienia, stwierdzenie rzeczywistości, a (2) w wyrazie 
„uznawać istnienie A” wyraz „uznawać” został użyty w znaczeniu szerokim 
jako dodatnia ocena w ogóle, stwierdzenie w ogóle. Konsekwentne trzymanie 
się któregoś jednego z tych znaczeń natychmiast usuwa wszystkie ujawnione 
w brentanowskich argumentach trudności. 

Z powyższych rozważań autorka doszła do następującego wniosku: 
właściwą przyczyną trudności ujawnionych w brentanowskich argumentach 
w sprawie sądów egzystencjalnych nie jest allogenetyczne pojmowanie 
przedmiotu tych sądów, tylko ekwiwokacja użytego w tych argumentach 
wyrazu „uznawać”. Zatem, argumenty te nie mogą być uznane za trafne. 
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1. Argumentacja Franza Brentany w sprawie przedmiotu 
powiedzeń egzystencjalnych broni centralnej tezy jego idiogenicznej 
teorii sądzenia. Dlatego zacznę od przypomnienia w kilku słowach tej 
teorii.

Sądzenie jest dla Brentany rodzajem czynności psychicznych, 
czynnością swoistą, polegającą na stwierdzaniu lub zaprzeczaniu, 
na uznawaniu lub odrzucaniu rzeczywistości czyli istnienia jakiegoś 
przedmiotu. Sądzić można coś tylko o przedmiocie, który sobie 
przedstawiamy, więc koniecznym warunkiem sądzenia jest na tym 
stanowisku przedstawianie sobie przedmiotu, którego istnienie, sądząc, 
uznajemy lub odrzucamy. Nie trzeba natomiast do tak pojętego sądzenia 
dwóch przedstawień, o jakich mówią w tej lub owej formie wszystkie 
allogeniczne teorie tzw. sądu; wystarczy jedno przedstawienie, którego 
przedmiot jest zarazem przedmiotem sądzenia. Dowodem tego są 
„sądy” – jak się wyraża psychologistycznie Brentano, bo idzie tu o akty 
sądzenia – wyrażone w tzw. powiedzeniach egzystencjalnych typu „A 
istnieje”.

„Jeśli mówimy „A istnieje” – powiada Brentano3, to zdanie to 
nie jest, jak wielu sądziło i teraz jeszcze sądzi, predykacją, dzięki 
której łączy się istnienie jako orzeczenie z A jako podmiotem. Nie 
połączenie cechy „istnienie” z „A” lecz samo „A” jest przedmiotem, 
który uznajemy. Tak samo jeśli mówimy „A nie istnieje”, to nie jest to 
orzeczeniem istnienia o A w sensie przeciwnym, nie jest odrzuceniem 
połączenia cechy „istnienie” z „A”, lecz „A” jest przedmiotem, który 
odrzucamy”.

2. Stanowiska tego broni Brentano i jego uczniowie za pomocą 
dwóch argumentów. Jeden z nich orzeka, że pojęcie istnienia jest 
pojęciem refleksyjnym ze względu na czynność sądzenia (np. na 
twierdzącą czynność sądzenia), że więc nie można przy określaniu 
sądzenia operować pojęciem istnienia.

Punktem wyjścia argumentu drugiego, którym zajmą się niniejsze 
wywody, jest następujące twierdzenie: Kto uznaje pewną całość, ten 
uznaje tym samym jej części, kto zaś odrzuca pewną całość, ten nie 

odrzuca tym samym jej części. Twierdzenie to pozostaje w mocy w 
odniesieniu do takich całości, jakimi są połączenia cech; albowiem: Kto 
uznaje np. istnienie człowieka uczonego czyli połączenie człowieka 
z cechą uczoności, ten uznaje tym samym istnienie człowieka, i na 
odwrót, kto odrzuca istnienie uczonego ptaka tj. połączenie ptaka 
z cechą uczoności, ten nie odrzuca tym samym istnienia ptaka ani 
istnienia uczoności.

Inaczej ma się rzecz przy powiedzeniach egzystencjalnych typu 
„A istnieje”: pojmowanie ich przedmiotu jako połączenia A z cechą 
istnienia napotyka na poważne trudności przy stosowaniu przytoczonego 
twierdzenia o całości i częściach do tego połączenia jako do całości. 
Albowiem: 

1) Uznając całość „istnienie A”, uznajemy wprawdzie tym samym 
część tj. „A”, jednakowoż uznanie owej części nie różni się tutaj niczym 
(in gar keiner Weise) od uznania całości tj. istnienia A, co nie ma miejsca 
przy uznawaniu innych całości (np. połączenia A z cechą uczoności).

2) Jeszcze jaśniej występuje ta różnica przy rozważaniu przeczącego 
powiedzenia egzystencjalnego: tu bowiem, odrzucając całość tj. 
istnienie A, odrzuca się tym samym część tj. A; a nawet – można by 
dodać analogicznie do trudności, podniesionej przez Brentanę pod 
1) – odrzucenie części nie różni się tutaj niczym od odrzucenia całości.

Z przytoczonych trudności wysnuwa Brentano wniosek, iż w 
sądzie „A istnieje” nie mamy do czynienia z połączeniem „A” i cechy 
istnienia, i że nie to połączenie lecz samo „A” jest przedmiotem sądu „A 
istnieje”. Analogicznie ma się też rzecz z sądem „A nie istnieje”.

3. Do tych dwóch zarzutów Brentany dodał prof. Kazimierz 
Twardowski, omawiając je swego czasu (w zimie 1910/11) w wykładach 
z logiki, zarzut trzeci. Brzmi on jak następuje:

3) Uznając całość tj. „istnienie A”, uznaje się tym samym istnienie 
jako część tej całości, a ponieważ „uznanie” jest „przekonaniem o 
istnieniu”, więc uznając „istnienie A”, jesteśmy przekonani o istnieniu 
istnienia A; dochodzimy tedy do pojęcia „istnienia istnienia”, które jest 
czymś niezwykłym, a którego unikamy, przyjmując, że przedmiotem 
sądu „A istnieje” jest nie „istnienie A”, lecz samo „A”.3 F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte, Bd. I, Leipzig: Verlag von 

Duncker & Humblot, 1874, s. 276-277.
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4. Przeciw argumentacji Brentany podnoszono zarzut, iż 
bezprawnie stosuje ona do analizowanych przez siebie „całości”, 
jakimi są powiedzenia egzystencjalne, przytoczone twierdzenie o 
całości i częściach. Twierdzenie to bowiem posiada walor jedynie w 
odniesieniu do fizycznych części pewnych całości – zarzut ten nie jest 
jednak – zdaniem moim – słuszny. Można by bowiem odpowiedzieć 
iż godzi on w założenie, stosowane przez Brentanę zarówno do 
przedmiotu tzw. kategorycznych powiedzeń, jak tez do przedmiotu 
powiedzeń egzystencjalnych: w przykładach bowiem Brentanowskich 
mowa była zarówno o uczoności A jak tez o istnieniu A jako o częściach 
całości „uczoność A” i „istnienie A”, gdy tymczasem argumentacja 
Brentanowska miała właśnie dowieść zasadniczej różnicy pomiędzy 
przedmiotami obu rodzajów powiedzeń. To znaczy: jeśli się przyjmie, 
iż twierdzenie o całości i częściach [ma – red.] zastosowanie tylko do 
części fizycznych, w takim razie zbłądził Brentano zarówno, stosując 
je do przedmiotu powiedzeń kategorycznych, do uczoności A, jak też 
stosując je do przedmiotu powiedzeń egzystencjalnych, do istnienia 
A. Albowiem ani uczoność człowieka, ani jego istnienie nie są jego 
częściami fizycznymi. Tymczasem dokładna analiza okazuje, że jest 
inaczej, że zachodzi tu istotnie pewna różnica pomiędzy przedmiotami 
obu rodzajów powiedzeń. Mianowicie: jeśli nazwiemy – zgodnie z 
powszechną terminologią – uczoność człowieka jego cechą, to chociaż 
cecha przedmiotu nie jest jego częścią fizyczną, przecież twierdzenie 
o uznawaniu przedmiotów, pozostających w stosunku całości i części 
posiada – przynajmniej na stanowisku Brentany – pełny swój walor 
w odniesieniu do przedmiotów, pozostających w stosunku przedmiotu 
i cechy, w stosunku inherencji. Albowiem uznając zachodzenie 
stosunku inherencji między przedmiotem i cechą, uznaje się zarazem 
– zgodnie z zajętym przez Brentanę w innym związku4 stanowiskiem 
– istnienie zarówno przedmiotu jak [też – red.] cechy. I na odwrót: 
odrzucając zachodzenie stosunku inherencji między przedmiotem 
a cechą, nie odrzuca się tym samym ani istnienia przedmiotu, ani 
istnienia cechy. Można więc wobec tego powiedzieć, że twierdzenie 

o całości i częściach posiada pełny swój walor w odniesieniu 
do stosunku inherencji, który jest przedmiotem – lub jednym z 
możliwych przedmiotów – tzw. kategorycznych powiedzeń typu „S 
jest P”. Inaczej natomiast ma się rzecz w odniesieniu do stosunku, 
jaki zachodzi między przedmiotem a jego istnieniem; na ten stosunek 
– w przeciwstawieniu do stosunku inherencji – nie daje się rozciągnąć 
twierdzenie o uznawaniu przedmiotów, pozostających w stosunku 
całości do części; a chcąc je do stosunku tego zastosować, napotyka 
się właśnie na omówione trudności. W każdym więc razie zachodzi 
zasadnicza różnica pomiędzy stosunkiem inherencji i wszelkimi 
możliwymi stosunkami, do których można stosować owo twierdzenie, 
a stosunkiem zachodzącym między przedmiotem a jego istnieniem, 
do którego to stosunku twierdzenia owego stosować nie można. O tę 
zaś właśnie różnicę idzie argumentacji Brentany. 

5. Na tej wtedy drodze argumentację Brentanowską obalić się 
nie da. Można się jednak – jak mi się zdaje – pokusić o obalenie jej 
w inny sposób, a mianowicie przez wykazanie, że argumentacja ta 
opiera się na pewnej ekwiwokacji i że z tej to ekwiwokacji, a nie 
– jak sądzi Brentano – z „jednoczłonowości” przedmiotu powiedzeń 
egzystencjalnych, rodzą się przytoczone trudności w stosowaniu 
twierdzenia o całości i częściach do twierdzących i przeczących 
powiedzeń egzystencjalnych. Trudności te sprowadzają się – jak sobie 
przypominamy – ostatecznie do trzech: 1) uznając całość „istnienie 
A”, uznajemy tym samym część tj. „A”, przy czym „uznanie” części 
nie rożni się niczym od „uznania” całości. 2) „Uznając” całość 
„istnienie A”, uznajemy tym samym istnienie jako część tej całości, 
czyli „jesteśmy przekonani o istnieniu” istnienia, co jest pojęciem 
niezwykłym. 3) „Odrzucając” całość tj. „istnienie A”, odrzucamy tym 
samym część tej całości tj. „A”, przy czym odrzucenie części niczym 
się nie rożni od odrzucenia całości, co nie ma miejsca przy innych 
całościach i częściach.

Otóż zupełnie analogiczne trudności stwierdzić się dają 
przy analizie szeregu innych powiedzeń, które nie są wcale 
egzystencjalnymi, przy analizie innych połączeń aniżeli „istnienie A”.4 Por.: F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte, Bd. I, Leipzig: Verlag 

von Duncker & Humblot, 1874, s. 276-277, s. 283.
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6. Weźmy jako przykład powiedzenie „Mierzę wielkość przedmiotu 
X”. Jeżeli „mierzyć“ znaczy tyle, co „oceniać wielkość”, w takim razie 
po pierwsze:

Mierząc (całość tj.) wielkość przedmiotu X, mierzymy tym 
samym (część tj.) przedmiot X, przy czym mierzenie części nie rożni 
się niczym od mierzenia całości: mierzenie przedmiotu X nie rożni się 
niczym od mierzenia wielkości przedmiotu X. – Po drugie: Mierzyć 
(całość tj.) wielkość przedmiotu X, mierzymy tym samym (część tj.) 
wielkość; a w myśl przyjętego określenia mierzenia (jako oceniania 
wielkości) oceniamy wielkość wielkości. – Po trzecie: Nie mierząc 
(całości tj.) wielkości przedmiotu X, nie mierzymy tym samym (części 
tj.) przedmiotu X, przy czym to niemierzenie części tj. przedmiotu X nie 
rożni się niczym od niemierzenia całości tj. wielkości przedmiotu X, gdy 
tymczasem nie mierząc pewnej całości nie musi się na ogół nie mierzyć 
tym samym jej części (można bowiem np. nie mierzyć prostej AB, ale 
mierzyć jej odcinek Ax); a już tym bardziej nie jest takie niemierzenie 
części identyczne z niemierzeniem całości. Więc trudności zupełnie 
analogiczne jak przy uznawaniu istnienia A. 

7. Inny przykład: „Leczę chorobę X-a”. Jeżeli „leczyć” znaczy 
tyle, co „usuwać chorobę”, w takim razie po pierwsze: Lecząc (całość 
tj.) chorobę X-a, leczę tym samym (część tj.) X-a, przy czym leczenie 
części nie rożni się niczym od leczenia całości: leczenie X-a nie rożni 
się niczym od leczenia choroby X-a. – Po drugie: Lecząc (całość tj.) 
choroby X-a, leczę zarazem (część tj.) choroby, a w myśl przyjętego 
znaczenia wyrazu „leczyć” usuwam chorobę choroby. – Po trzecie: 
Nie lecząc (całości tj.) choroby X-a, nie leczę tym samym (części tj.) 
X-a, przy czym nieleczenie części nie rożni się niczym od nieleczenia 
całości: nieleczenie X-a nie rożni się niczym od nieleczenia choroby 
X-a. Więc znowu zupełna analogia z Brentanowskimi trudnościami 
przy uznawaniu istnienia.

8. Do analogicznych trudności prowadzi analiza wielu przykładów, 
jako to: „Ważę ciężar ciała”, albo: „Obchodzę obwód ziemi”, albo: 
„Podnosi się wysokość temperatury”, albo: „Maluję portret X-a” i 
in. Przykładów tych, z których nie wszystkie może bez zarzutu pod 

względem gładkości językowej, analizować tu szczegółowo nie będę; 
analiza ta przedstawiałaby się zupełnie analogicznie do poprzednich. 
Przeprowadzę ją tylko na jednym jeszcze wyrażeniu, które może 
tu być ciekawsze od innych, a mianowicie na wyrażeniu „Uznaję 
czyn X”. 

Wyraz „uznawać” odniesiony tu jest nie do rzeczywistości czyli 
istnienia (jak w wyrażeniu „uznaję istnienie A”), lecz do wartości 
etycznej: uznawać wartość etyczną czynu X znaczy tyle, co oceniać 
dodatnio pod względem wartości etycznej czyn X. Analogicznie 
„odrzucać” znaczyć będzie w tym związku tyle, co „oceniać ujemnie 
pod względem wartości etycznej”. Otóż okazuje się, że po pierwsze: 
Uznając (całość tj.) wartość etycznej czynu X, uznaję tym samym 
(część tj.) czyn X, przy czym uznanie części niczym się nie rożni od 
uznania całości: uznanie czynu X niczym się nie rożni od uznania 
wartości etycznej czynu X. – Po drugie: Uznając (całość tj.) wartość 
etyczną czynu X, uznaję tym samym (część tj.) wartość etyczną, a w 
myśl podanego znaczenia wyrazu „uznawac” oceniam dodatnio pod 
względem wartości etycznej wartość etyczną. – Po trzecie: Odrzucając 
(całość tj.) wartość etyczną czynu X, odrzucam tym samym (część 
tj.) czyn X, przy czym odrzucenie części nie rożni się niczym od 
odrzucenia całości.

A zatem znowu zupełna analogia z poprzednimi trudnościami.

9. Co jest wspólne wszystkim tym trzem zanalizowanym 
wyrażeniom? Jest nią – jak mi się zdaje – dwuznaczność użytych w nich 
czasowników: mierzyć, leczyć, uznawać. Weźmy pod uwagę naprzód 
wyrażenie: mierzę wielkość przedmiotu X. Tutaj inne jest znaczenie 
wyrazu „mierzyć” w zwrocie „mierzyć wielkość przedmiotu”, a inne w 
zwrocie „mierzyć przedmiot”. Wyrażenie „mierzyć przedmiot” znaczy 
tyle, co „oceniać wielkość przedmiotu”; gdyby jednak wyraz „mierzyć” 
użyty był w tym samym znaczeniu (oceniania wielkości) w pierwszym 
z przytoczonych zwrotów tj. w zwrocie „Mierzę wielkość przedmiotu”, 
wówczas „mierzyć wielkość przedmiotu” musiałoby znaczyć tyle, 
co „oceniać wielkość wielkości przedmiotu”. Z faktu zaś, że tak nie 
jest, że raczej ów drugi zwrot („mierzyć wielkość przedmiotu”) 
znaczy to samo, co i pierwszy (mierzyć przedmiot oceniać wielkość 
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przedmiotu) wynika, że wyraz „mierzyć” w zwrocie „mierzyć wielkość 
przedmiotu” posiada znaczenie inne aniżeli w zwrocie „mierzyć 
przedmiot”, a mianowicie znaczenie szersze, w którym wyraz ten jest 
synonimem oceniania w ogóle. Dzięki tak rozszerzonemu znaczeniu 
wyrazu „mierzyć” możliwe jest użycie zwrotu „mierzyć wielkość”, co 
przy ciaśniejszym znaczeniu wyrazu „mierzyć” (tj. oceniać wielkość) 
prowadzi do pojęcia „oceniać wielkość wielkości przedmiotu”. Z 
tej dwuznaczności wyrazu „mierzyć” płyną wszystkie przytoczone 
trudności. Albowiem:

1) Mierzenie (części tj.) przedmiotu tylko wtedy nie rożni 
się niczym od mierzenia (całości tj.) wielkości przedmiotu, jeśli 
przez owo ,,mierzenie” części rozumiemy mierzenie w znaczeniu 
ciaśniejszym (czyli ocenianie wielkości); przez „mierzenie” zaś 
całości – mierzenie w znaczeniu obszerniejszym (tj. ocenianie). 
Wtedy bowiem identyczne są:

Trudność ta znika natomiast, jeśli w obu wypadkach użyjemy 
wyrazu „mierzyć” w znaczeniu tym samym. Wtedy bowiem nie są już 
identyczne:

A tak samo nie identyczne:

Przy niezmienionym wtedy znaczeniu wyrazu „mierzyć” – bez 
względu na to, jakie się znaczenie obiera – w żadnym wypadku nie 
dochodzi się do identyczności mierzenia części i mierzenia całości.

2) Co się tyczy drugiej z podniesionych trudności tj. pójścia 
„wielkości wielkości” przedmiotu, to przy stosowaniu pojęcia 
mierzenia w znaczeniu obszerniejszym (oceniania w ogóle) wcale do 
tego pojęcia „wielkości wielkości” nie dochodzimy. Interpretując zaś 
w zwrocie „mierzenie wielkości” wyraz „mierzenie” jako mierzenie w 
znaczeniu ciaśniejszym, widzimy, ze samo konsekwentne zastosowanie 
tego pojęcia mierzenia w znaczeniu ciaśniejszym do całości „wielkość 
przedmiotu”, doprowadza do owego zwrotu „wielkość wielkości 
przedmiotu”.

Innymi słowy: mierzenie części tj. wielkości doprowadziło nas tu 
do pojęcia „wielkości wielkości”, ponieważ pojęcie wielkości tkwiło 
tu już w definicji mierzenia i tak zdefiniowane mierzenie zostało 
odniesione do całości „wielkość przedmiotu”.

3) Trzecia trudność leżała w fakcie, iż, nie mierząc całości tj. 
„wielkości przedmiotu”, nie mierzymy tym samym części tj. przedmiotu 
i że to niemierzenie części niczym się nie rożni od niemierzenia całości. 
I ta jednak trudność znika po uświadomieniu sobie dwuznaczności 
wyrazu „mierzenie”. Niemierzenie bowiem w znaczeniu obszerniejszym 
(czyli nieocenianie) całości tj. wielkości przedmiotu X jest tym samym 
niemierzeniem w znaczeniu ciaśniejszym (czyli nieocenianiem 
wielkości) części tj. przedmiotu i niczym się od poprzedniego nie różni. 
Inaczej ma się rzecz przy konsekwentnym stosowaniu któregokolwiek 
z dwóch znaczeń wyrazu „mierzenie”. Wtedy bowiem nie [są – red.] 
już identyczne:

Mogę bowiem, nie oceniając wielkości przedmiotu, tj. nie 
oceniając przedmiotu pod względem jego wielkości, oceniać go pod 
innym względem.
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czyli ocenianie 

wielkości części 
tj. przedmiotu

і
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A tak samo nie są identyczne:

Oczywistość tego twierdzenia cierpi jedynie z powodu niejasności 
użytego w nim pojęcia wielkości wielkości.

10. Tę samą dwuznaczność wykazują czasowniki: „leczyć” i 
„uznawać”, użyte w zanalizowanych poprzednio wyrażeniach: „leczyć 
chorobę X-a”, „uznawać wartość etyczną czynu X”. Albowiem:

Mówiąc o leczeniu choroby X-a, rozumie się przez leczenie – 
usuwanie (n. b. choroby X-a); mówiąc zaś o leczeniu X-a, rozumie się 
przez leczenie – usuwanie choroby (n. b. X-a). Tak samo: Mówiąc o 
uznawaniu wartości etycznej czynu X, rozumie się przez uznawanie 
– dodatnią ocenę (n. b. wartości etycznej czynu X); mówiąc zaś o 
uznawaniu czynu X, rozumie się przez uznawanie – dodatnią ocenę 
wartości etycznej (n. b. czynu X).

Zupełnie analogiczną dwuznaczność mamy też w przytoczonych 
już przeze mnie wyrażeniach: „Obchodzę obwód ziemi”, „Ważę ciężar 
ciała”, „Podnosi się wysokość temperatury”, „Maluję portret X-a” itp.

11. Przechodząc od analizy przytoczonych wyrażeń do 
szczegółowego rozpatrzenia Brentanowskiej argumentacji o uznawaniu 
istnienia A, stwierdzić należy, że i tutaj mamy do czynienia z dwoma 
znaczeniami – obszerniejszym i ciaśniejszym – wyrazu „uznawać”. 
Albowiem:

1) Kiedy Brentano mówi, że „uznanie” części tj. A niczym się nie 
rożni od uznania całości tj. istnienia A, rozumie wtedy w pierwszym 
wypadku, przy uznawaniu A, przez „uznanie” tyle, co: dodatnią ocenę 
istnienia, stwierdzenie rzeczywistości; tylko przy takim bowiem 
użyciu wyrazu „uznawać” powiedzieć można, że „uznanie A” niczym 
się nie rożni od „uznania istnienia A”. W drugim natomiast wypadku, 
w odniesieniu do „całości”, jaką jest „istnienie A”, posiada wyraz 
„uznanie” znaczenie odmienne, obszerniejsze: znaczy bowiem tyle, 

co „dodatnia ocena w ogóle”. Albowiem: Uznanie w znaczeniu 
ciaśniejszym, poprzednio wspomnianym, odniesione do całości 
„istnienie A” dałoby nie „uznanie (czyli dodatnią ocenę istnienia) 
A”, lecz „uznanie (czyli dodatnią ocenę istnienia) istnienia A”. Otóż, 
uznając w znaczeniu obszerniejszym (czyli oceniając dodatnio) całość 
tj. istnienie A, bynajmniej tym samym nie uznajemy w znaczeniu 
ciaśniejszym (czyli nie oceniamy dodatnio pod względem istnienia) 
części tj. A. Tylko zaś w tym wypadku powiedzieć by wolno było, iż 
uznanie części (tj. uznanie A) nie rożni się niczym od uznania całości 
(tj. od uznania istnienia A). Wtedy bowiem byłyby identyczne:

12. Przy konsekwentnym natomiast użyciu pojęcia uznania, 
uznanie części rożni się od uznania całości. Albowiem wtedy nie już 
identyczne:

A tak samo nie są identyczne:

W pierwszym wypadku, uznając w znaczeniu obszerniejszym 
(czyli oceniając dodatnio) całość tj. istnienie A, tym samym uznaje 
się w znaczeniu obszerniejszym (czyli ocenia się dodatnio) część tj. 
A; ta jednak ocena dodatnia części (tj. A) rożni się od oceny dodatniej 
całości (tj. istnienia A), ile ze z faktu samej tej oceny nie wynika, iż 
dotyczy ona istnienia (rzeczywistości); owszem, może ona dotyczyć 
czegoś innego.
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Analogicznie, jeśli zastosujemy tu pojęcie uznawania w znaczeniu 
ciaśniejszym tj. pojęcie dodatniej oceny rzeczywistości. Wtedy bowiem 
uznanie całości tj. istnienia A jest dodatnią oceną istnienia istnienia A, to 
zaś uznanie jest tym samym uznaniem (czyli: dodatnią oceną istnienia) 
A jako części. I w tym więc wypadku uznanie części rożni się od uznania 
całości, bo uznaniem całości jest tu: dodatnia ocena istnienia istnienia 
A, uznaniem zaś części: dodatnia ocena istnienia samego A.

2) Zarzut, iż z uznaniem istnienia A jako całości łączy się uznanie 
(czyli dodatnia ocena istnienia) istnienia jako części owej całości, że 
więc stosowanie twierdzenia o całości i częściach doprowadza przy 
całości „istnienie A” do pojęcia istnienia istnienia, zarzut ten nie liczy 
się z faktem, ze albo dochodzimy istotnie do pojęcia uznania istnienia 
istnienia – ale w takim razie pojęcie to tkwi już w zdefiniowanym w 
pewien sposób pojęciu uznawania całości: uznanie bowiem (pojęte jako 
dodatnia ocena istnienia) istnienia jako części wyniknąć może tylko 
z uznania (czyli dodatniej oceny istnienia) istnienia A jako całości, 
a nie może wyniknąć z uznania (czyli dodatniej oceny) istnienia A; 
albo tez interpretuje się wyraz „uznanie” w zwrocie „uznanie (całości 
tj.) istnienia A”, jako uznanie w znaczeniu obszerniejszym tj. jako 
dodatnią oceną (całości tj.) istnienia A, a w takim razie wynika stąd 
jedynie uznanie w znaczeniu obszerniejszym (części tj.) istnienia, więc 
dodatnia ocena istnienia, a nie dodatnia ocena istnienia istnienia.

3) Kto mówi, że, odrzucając całość tj. istnienie A, odrzuca się tym 
samym część tj. A, i ze to odrzucenie części niczym się nie rożni od 
odrzucenia całości, ten rozumie przez odrzucenie istnienia A – ujemną 
ocenę w ogóle, przez odrzucenie zaś A – ujemną ocenę istnienia. Wtedy 
bowiem – i tylko wtedy – są identyczne:

Przy konsekwentnym natomiast stosowaniu któregokolwiek ze 
wspomnianych dwóch pojęć odrzucenia trudność ta zanika. Wtedy 
bowiem nie są już identyczne:

A tak samo nie są identyczne:

13. Wynika wtedy z rozważań powyższych, iż argumentacja 
Brentanowska w sprawie przedmiotu powiedzeń egzystencjalnych, 
oparta na niemożności stosowania do przedmiotu tych powiedzeń 
twierdzenia o całości i częściach, polega na przeoczeniu ekwiwokacji, 
tkwiącej w wyrazie „uznawać”, którego to wyrazu używa Brentano 
w swym rozumowaniu w dwóch różnych znaczeniach: mianowicie 
już to w obszerniejszym znaczeniu dodatniej oceny w ogóle, już to w 
ciaśniejszym znaczeniu dodatniej oceny istnienia. Ekwiwokacja ta nie 
jest – jak widzieliśmy – związana specjalnie z pojęciem uznawania, 
przedstawiony zaś przez Brentanę stan rzeczy – jak o tym świadczą 
przytoczone przykłady analogicznych trudności – nie jest cechą 
charakterystyczną powiedzeń egzystencjalnych, nie może więc być 
podstawą przyznawania im stanowiska odrębnego w stosunku do 
innych powiedzeń.

14. Nie wynika stąd wcale, że się powiedzeniom tym stanowisko 
takie nie należy i, zbijając argumentację Brentany, nie miałam wcale 
zamiaru zwracania się przeciwko jego odnośnej tezie, która to też – jak 
już o tym na wstępie była mowa uzasadnia Brentano zresztą także w 
inny sposób.

Jeżeli mimo to zajęłam się szczegółową refutacją rozumowania 
Brentany, to uczyniłam to z jednej strony dlatego, [że – red.] rozumowanie 
to pokutuje jako nieodparte w odnośnej literaturze. Z drugiej zaś strony 
wydało mi się ono charakterystycznym przykładem tej łatwości, z 
jaką pewne „kaprysy języka” – i li tylko języka – prowadzić mogą do 
śmiałych a nieuzasadnionych wniosków.

odrzucenie w zn. obsz. 
czyli ujemna 
ocena całości
tj. istnienia A

і
odrzucenie w zn. ciaśn. 

czyli ujemna 
ocena istnienia 

części tj. A

  

odrzucenie w zn. obsz. 
czyli ujemna 
ocena części 
tj. istnienia A

і
odrzucenie w zn. obsz. 

czyli ujemna 
ocena części 
tj. istnienia A

  

odrzucenie w zn. ciaśn. 
czyli ujemna 

ocena istnienia części
tj. istnienia A

і

odrzucenie w zn. ciaśn.
czyli ujemna 

ocena istnienia całości
tj. istnienia A
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55. Franciszek Manthey
POJĘCIE WYRAŻENIA KATEGOREMATYCZNEGO

[1927] 

Streszczenie
Autor rozpatruje trzy dostępne w literaturze filozoficznej definicje 

wyrażenia (wyrazu) kategorematycznego ze względu na funkcję gramatyczne, 
które takie wyrażenie może pełnić w zdaniach: 

Df. 1: Wyraz kategorematyczny – to wyraz taki, który może być 
podmiotem zdania;

Df. 2: Wyraz kategorematyczny – to wyraz taki, który może być 
podmiotem lub orzeczeniem zdania;

Df. 3: Wyraz kategorematyczny – to wyraz taki, który może być albo 
podmiotem, albo orzeczeniem, albo spójką zdania. 

Wobec Df. 1 Manthey rozpatruje następujące zarzuty:
(1) Zgodnie z traktowaniem niektórych logików (na przykład 

Twardowskiego) wyraz „nic” jest synkategorematycznym, a mimo to może 
być podmiotem w zdaniu (na przykład „Nic się nie stało”). Ten zarzut jednak 
nie jest do końca trafiony, ponieważ u Twardowskiego kategorematyczność (i 
synkategorematyczność) wynika z własności logicznych, a nie gramatycznych;

(2) W tzw. zdaniach bezpodmiotowych (na przykład „Grzmi”) nie 
dałoby się wskazać żadnego wyrazu kategorematycznego, co oznaczałoby, 
że zdania te nie są wyrażeniami sądów i powinny być wykluczone z zakresu 
zainteresowania logiki. Ale i ten zarzut nie jest do końca trafiony, gdyż z pozycji 
logiki tradycyjnej wszystkie zdania bezpodmiotowe dadzą się sparafrazować 
na podmiotowe (na przykład „Coś jest grzmiące”).

Wobec Df. 2 oprócz zarzutów (1) i (2) można wysunąć jeszcze następujący:
(3) Zwolennicy Df. 2 wykluczają z zakresu wyrazów kategorematycznych 

wszystkie przypadki deklinacyjne oprócz mianownika. Ale są języki (na 
przykład niemiecki i polski), w których przypadek szósty deklinacji może 
być orzeczeniem (na przykład „Du bist des Todes” – „Jesteś zmarłym”). A 
to znaczy, że powyższa definicja nie jest wystarczająco precyzyjna. Z kolei 
odparcie tego zarzutu polegające na stwierdzeniu, iż mówiąc o podmiocie i 
orzeczeniu mamy na myśli pojęcie podmiotu i pojęcie orzeczenia, mija się z 
celem. Opiera się ono na allogenicznej teorii sądu zakładającej dwuczłonowość 
sądów jako połączeń dwu pojęć. Błędność tej teorii zdaniem Mantheya została 
przekonywująco udowodniona przez Brentanę. 

Wobec Df. 3 oprócz zarzutów (1), (2) i (3) można wysunąć jeszcze 
następujący: 

(4) Definicja ta prowadzi do niepotrzebnych komplikacji, gdyż na przykład 
wyraz „Grzmi” byłby potrójnie kategorematyczny (ponieważ zawierałby w 
sobie i podmiot, i orzeczenie, i spójkę), a na przykład w zdaniu „Bóg jest” 
wyraz „jest” byłoby podwójnie kategorematycznym (ponieważ zawierałoby w 
sobie orzeczenie i spójkę).  

Liczne podręczniki logiki, zwłaszcza takie, które są napisane przez 
scholastyków oraz innych przedstawicieli tzw. logiki tradycyjnej, w 
rozdziałach lub paragrafach traktujących o stosunku znaków mowy do 
myśli wyróżniają wyrażenia kategorematyczne i synkategorematyczne 
oraz podają definicje pojęć z jednym lub z drugim terminem 
związanych.  Definicje zaś te poszczególnych autorów nierzadko dość 
znacznie się od siebie różnią. Nie ma też zgodności między odnośnymi 
logikami co do tego, jakie części mowy przeciwstawić pierwszym jako 
synkategorematyczne. Prócz tego jedni autorzy uważają rozróżnienie 
to za czysto gramatyczne, niemające znaczenia dla logiki – a z 
drugiej strony napotykamy na takich filozofów, którzy mówią nie 
tylko o wyrażeniach, lecz także o pojęciach kategorematycznych i 
synkategorematycznych. 

Dlatego zadaniem niniejszego wypracowania jest zdać sprawę z 
dotychczasowych definicji wyrażenia kategorematycznego, zbadać je 
krytycznie i podać ostatecznie wedle możności jak najściślej definicję 
albo nową, albo z dawniejszych tę, która wydaje się być najwłaściwszą. 
Krótko powiedziawszy: praca ta ma odpowiedzieć na pytanie: „Co to 
jest wyrażenie kategorematyczne?”

Dla porozumienia się co do terminologii, chcielibyśmy tu dodać, 
że wyrazów „wyraz”, „wyrażenie”, „termin” używać będziemy 
przemiennie rozumiejąc przez nie wszelki fonemat posiadający 
znaczenie, jak to już zdefiniował Arystoteles. […] Jako znaczenie zaś 
przyjmować będziemy fenomeny psychiczne wedle podziału prof. 
Kazimierza Twardowskiego.1

[…]
1 Za: W. Witwicki. Psychologja: dla użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych, 
Lwów: Druk Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926, T. 1, s. 69 i n.
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W następujących trzech definicjach mowa będzie o orzeczeniu, 
podmiocie i spójce. Terminy te należy rozumieć tak, jak chce tzw. 
logika tradycyjna.

Definicja 1: „Wyraz kategorematyczny – to wyraz taki, który 
może być podmiotem zdania”.

Taką definicję podaje jedynie William Stanley Jevons i to nie 
we wszystkich swych dziełach, lecz, o ile można było skonstatować, 
tylko w „Studies in Deductive Logic”. Pisze tam: „A categoremate 
term is one which can stand alone as the subject of a proposition”.2 

Do tak definiowanych wyrazów kategorematycznych zalicza: 
„Any noun substantive; any adjective, any phrase or any proposition 
used substantively” – więc rzeczowniki oraz przymiotniki oraz takie 
zwroty i zdania, które są używane orzecznikowo.3

Definicja ta byłaby błędna, gdybyśmy mieli choć jeden wyraz, 
który by mógł stać jako podmiot zdania a nie byłby kategorematyczny.

Za taki wyraz uważa się słówko „nic”, które w zdaniu: „Nic się 
nie stało” jest podmiotem, ale dość powszechnie bywa traktowane, 
jako wyraz tylko synkategorematyczny (prof. Twardowski: „[…] 
wen man die Rolle, die das Wort «nichts» in der Sprache spielt, 
näher betrachtet, findet man das dieser ausdruck thatsäschlich ein 
synkategorematischer […] ist. Für ist ein Bëstandtheil negativer 
Sätze «Nichts ist erig» bedeutet: es gibt nichts etwas feiges”).4 
Lecz bardzo wątpliwym wydaje się, czy taka krytyka może odnosić 
się do Jevonsa. Przecież Jevons nigdzie nie mówi, że i on uważa 
„nic” za wyraz synkategorematyczny, wobec czego nie wolno 
synkategorematyczności tego słówka, wynikającej z innej definicji, 
wysuwać przeciw jego definicji. Z tego samego powodu pewnie 
upadnie też zarzut, że np. „wszyscy ludzie”, „żaden człowiek” mogą 
być podmiotem zdania, aczkolwiek „wszyscy”, „żaden” uważa się za 
synkategorematy.

Inny zarzut zaś, że w zdaniu „Grzmi” nie byłoby wedle pojęcia 
Jevonsa żadnego wyrazu kategorematycznego, chociaż przecież sąd 
jest najgłówniejszym przedmiotem logiki. Prawdopodobnie [ten zarzut 
– red.] upadnie, bo „Grzmi” wedle tradycyjnej logiki, której Jevons 
jest przedstawicielem, jest równoważne z „Coś jest grzmiące”, wobec 
czego w „coś” zjawiłby się potrzebny wyraz „used substantively”, 
który Jevons nazwałby kategorematycznym.

Główny zaś powód, dlaczego skłaniamy się do odrzucenia takiego 
pojęcia wyrażenia kategorematycznego, podamy w rozpatrzeniu 
definicji 2-ej i 3-ej.

Definicja 2: „Wyrazami kategorematycznymi są takie wyrazy, 
które mogą być podmiotem lub orzeczeniem zdania”.

Definicję taką podaje bardzo wielu autorów nowszych i starszych, 
przede wszystkim spotykamy ją u logików angielskich. 

William Stanley Jevons: „Wyrazy, które stoją w zdaniu lub zdają 
się stanowić same przez się pełne terminy [t.j. podmiot i orzeczenie 
– przyp. autora] […] nazywają się wyrazami kategorematycznymi 
[…]”.5

John Stuart Mill: “A word which could be used either as the 
subject or predicate of a proposition without being accompanied 
by any other word, was termed by the same authorities [tj. u 
niejednych scholastyków – przyp. autora] a Categorematic term”.6 
To pojęcie Mill sobie przyswaja, bez jego „nazwy” nie są niczym 
innym, jak tymi wyrażeniami kategorycznymi, jak to wynika np. z 
następującego cytatu: „These words, «The place which the wisdom 
or policy of antiquity had destined for the residence of the Abyssinian 
princes», form in the estimation of the logician only one name; one 
Categorematic term”.7

2 W. S. Jevons. Studies in Deductive Logic, London: Macmillan and co., 1884, § 5.
3 Por. też jego przykłady [tamże] na s. 6 i n.
4 K. Twardowski. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen: eine 
psychologische Untersuchung, Wien: Alfred Hölder, 1894, s. 21 i nast. Por. także 
A. Stöhr. Umriss einer Theorie der Namen, Leipzig und Wien: Franz Deuticke, s. 29.

5 W. S. Jevons. Logika (przeł. Czesław Znamierowski), Warszawa: Trzaska, Evert i 
Michalski, 1921, s. 15.
6 J. S. Mill. A System of Logic, Ratiocinative and Inductive Being a Connected view 
of the principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation, New York: 
Harper and Brothers, 1882, p. 32.
7 Tamże, s. 33.
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James Mark Baldwin: „Categorematic (Words, etc.) […] Such 
words as may by themselves form the expression of one term, subject 
or a predicate of a proposition”.8

Richard Whatley: „[…] categoremate i.e. capable of being 
employed by itself as a term” – „Term” zaś:  „[…] the subject of a 
predicate of a proposition”.9 

Horace William Brindley Joseph: „[…] while words, which 
signify what can by itself be a subject or predicate in truth are called 
categorematic”.10

Tadeusz Kotarbiński: „[…] nazwy rzeczy, a więc wszystkie 
wyrażenia mogące być samodzielnymi orzecznikami zdań 
prostych, tj. zdań „A jest B” nazywają się inaczej wyrażeniami 
kategorematycznymi”.11 […]

Co się tyczy krytyki tej drugiej definicji wyrażenia 
kategorematycznego, to można przeciw pierwszej części tego 
określenia podnieść i cofnąć te same zarzuty, co przeciw pierwszej 
definicji, orzekającej, iż wyrazami kategorematycznymi są te wyrazy, 
które mogą być podmiotem zdania. Przeciw temu zaś, iż wyrazami 
kategorematycznymi są także wyrazy mogące być orzeczeniem zdania, 
można zaznaczyć [następujące – red.]. 

Dużo filozofów – a prawdopodobnie nawet wszyscy – 
podających nam tę definicję uważa przypadki deklinacyjne oprócz 
mianownika za wyrazy synkategorematyczne. Lecz przecież w 
języku polskim przypadek szósty może być orzeczeniem, a tak 
samo w niemieckim mamy zdania jak „Du bist des Todes”. Mogliby 
zaś zwolennicy tej definicji obronić się w ten sposób, że taką 
konstrukcję orzeczenia za pomocą narzędnika uważają za zupełnie 
przypadkową własność języka polskiego lub z Kazimierzem 
Ajdukiewiczem mogliby powiedzieć, że instrumentalis oznacza 
miejsce, które by dane wyrażenie zajmowało w symbolice 

algebraicznej.12 Mogliby wtedy powiedzieć, że w języku polskim 
także instrumentalis może być wyrazem kategorematycznym, chociaż 
np. łaciński instrumentalis jest wyrazem synkategorematycznym. 
Dziwnym jednak zawsze wydaje się, iż pewien wyraz w jednym 
języku ma być kategorematycznym, a w drugim zaś nie. 

Zdanie niemieckie „Du bist des Todes” mogliby obrońcy tej definicji 
zmienić na „Du bist Eigentum des Todes”. Lecz nie byłoby to już tym 
samym zdaniem, lecz zdaniem innym. Trzeba więc albo przyjąć, iż 
wedle tej definicji czasem także tzw. casus obliqui są kategorematami, 
lub nie wolno tak nieostrożnie definiować.

Na ten nasz zarzut mogliby logicy podający nam tę definicję 
odpowiedzieć, iż mówiąc o podmiocie i orzeczeniu mają na myśli 
pojęcie podmiotu i orzeczenia. Wobec tego definicja ta przybrałaby 
następującą formę: „Wyrazem kategorematycznym jest taki wyraz, 
który znaczy pojęcie podmiotu lub pojęcie orzeczenia”.

Na to zaś musielibyśmy zaznaczyć, iż nie ma pojęcia podmiotu ani 
pojęcia orzeczenia, albo, aby uniknąć dwuznaczności, pojęcia będącego 
podmiotem ani pojęcia będącego orzeczeniem. Wobec tego nie wolno też 
mówić o wyrazach znaczących takie pojęcia. Mowa o pojęciu będącym 
podmiotem i o pojęciu będącym orzeczeniem opiera się na założeniu 
dwuczłonowości sądów, na założeniu, iż sąd jest ustosunkowaniem dwu 
pojęć. A taki pogląd dziś po odnośnych wywodach Franza Brentany 
zdaje się być przynajmniej bardzo wątpliwym, o ile nie mylnym.  

Definicja 3: „Wyrazem kategorematycznym jest taki wyraz, który 
może być albo podmiotem, albo orzeczeniem, albo spójką zdania”. 

Takie pojęcie wyrazu kategorematycznego spotykamy u 
Wincentego z Beauvais, „Praedicativa propositio […] huins enim 
principales partes sunt subiectum et praedicatum et copula, secundariae 
verba sunt syncategoremata”.13 Do kategorematów tak zdefiniowanych 
zalicza […] rzeczownik, przymiotnik i czasownik.

Definicja ta, nazywając i podmiot i orzeczenie i spójkę 
wyrażeniami kategorematycznymi doprowadza do dziwną nam się 

8 Dictionary of Philosophy and Psychology, edited by J. M. Baldwin, Vol. I, New York 
and London: The Macmillan Company, 1901, p. 159.
9 R. Whatley. Elements of Logic, Boston and Cambridge, 1855, p. 68, 559.
10 H. W. B. Joseph, An Introduction to Logic, Oxford University Press, 1906, p. 14.
11 T. Kotarbiński. Logika: skrypt z wykładów prof. Tadeusza Kotarbińskiego 
wygłoszonych w trymestrze jesiennym 1924/25 roku akademickiego, Warszawa: 
Wydanie Koła Filozoficznego Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 1925, s. 25.

12 K. Ajdukiewicz. Składniki zdań, „Ruch Filozoficzny”, T. IX, 1925, s. 164.
13 V. Bellovacensis. Speculum doctrinale, s. 35, (cyt. C. v. V. Prantl. Geschichte der 
Logik im Abendlande, Bd. 2, Leipzig: Verlag  von S. Hirzel, s. 81, uwaga 318).
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wydającej koncepcji, że wyraz „Grzmi” jest właściwie po trzykroć 
kategorematyczny, lub słówko „jest” w powiedzeniu „Bóg jest” 
dwukrotnie kategorematycznym być powinno.

Ta uwaga oraz podane wyżej wzmianki krytyczne do definicji 1 
i 2 właściwie nie świadczą o błędności tych definicji, boć każdemu 
autorowi wolno definiować swe terminy wedle upodobania, jeśli tylko 
w ciągu swych wywodów nie przeskakuje z jednego pojęcia na drugie. 
Uwagi zaś świadczą o tym, że takie zdefiniowanie powoduje mniejsze 
lub większe niejasności i dziwolągi. Co zaś nas skłania do nieprzyjęcia 
tych trzech definicji jest zaś to, że one nie biorą pod uwagę strony 
znaczeniowej wyrazów, tej strony, dzięki której dźwięk jakiś dopiero 
staje się wyrazem. Naszym zdaniem takie definicje umawiają się, że 
tylko z czytelnikiem co do pewnej nowej terminologii gramatycznej. 
O ile zaś pojęcia te uwzględniają też stronę znaczeniową wyrazów, to 
czynią to w sposób nieostrożny. Bo o pojęciu będącym podmiotem i 
o pojęciu będącym orzeczeniem mówić nie można, jakeśmy to wyżej 
nieco podkreślili. Wobec tego uwzględnienie strony znaczeniowej musi 
być jakoś inaczej ujęte.

 

56. Seweryna Łuszczewska (Romahnowa)
O WYRAŻENIACH OKAZJONALNYCH

[1932] 

Streszczenie
W tekście Łuszczewska  definiuje wyrazy okazjonalne jako wyrazy 

wieloznaczne, o znaczeniu których rozstrzyga kontekst, w którym zostały 
wypowiedziane. Należą do nich zaimki osobiste („ja”, „ty”, „oni” itd.), 
dzierżawcze, wskazujące, przysłówki zaimkowe („dziś”, „wczoraj”, „tam”, 
„tutaj” itd.), poza tym takie wyrazy jak „pan”, „pani”, „podpisany” itd. 
Autorka stawi sobie za cel wskazanie istotnych własności tego typu wyrazów, 
kiedy występują one z zdaniach. Najważniejszą taką własnością jest tworzenie 
równoważności inferencyjnej między zdaniami, w których one występują. 
Autorka sens zachodzenia tej relacji między zdaniami w następujący sposób: 
„Te i tylko te toki myśli, zawierające uznanie (lub odrzucenie) z, czy to jako 
wniosek, czy to jako przesłankę, są przekonywujące dla C, w chwili gdy słyszy 
z, z których można otrzymać toki myśli przekonywujące dla C w tej chwili 
przez wstawienie w nich w miejsce uznania (lub odrzucenia) z uznanie (lub 
odrzucenie) zdania f (osoba wypowiadająca ten oto wyraz) przy odpowiednim 
rozumieniu zwrotu «ten oto wyraz»”, 

gdzie:
z – dowolne konkretne zdanie orzekające, zawierające wyraz okazjonalny 

(na przykład „ja”);
C – dowolny człowiek słyszący „z”;
f (osoba wypowiadająca ten oto wyraz) – funkcja zdaniową, taka, że z 

jest konkretnym odpowiednikiem zdania f (ja), a więc na przykład jeżeli z jest 
zdaniem kształtu „ja jestem człowiekiem”, to  f (osoba wypowiadająca ten oto 
wyraz) brzmi „osoba wypowiadająca ten oto wyraz jest człowiekiem”. 

Przykład: przypuśćmy, że z brzmi: „Ja popełniłem tę a tę kradzież” a C 
odrzuca z na tej podstawie, że (a) widzi, że to Piotr mówi i (b) stwierdza, 
że Piotr nie jest zdolny do kradzieży. Wtedy na podstawie (a) i (b) C może 
również odrzucić zdanie kształtu „Osoba, która ten oto wyraz wypowiedziała, 
popełniła tę a tę kradzież”, odnosząc przy tym zwrot „ten oto wyraz”, do 
wyrazu kształtu „ja”, występującego w z. W tym przypadku między zdaniami 
„Ja popełniłem tę a tę kradzież” a „Osoba, która ten oto wyraz wypowiedziała, 
popełniła tę a tę kradzież” zachodzi równoważność inferencyjna.  
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Powszechnie przyjęty jest pogląd, że istnienie w obrębie jakiegoś 
języka wyrazów wieloznacznych jest jego wadą, i równie, zdaje 
się, powszechna zgoda panuje co do sposobu uzasadniania tego. 
Uważa się mianowicie, że wyrazy wieloznaczne łatwo stają się 
źródłem nieporozumień i wskutek tego mniej dobrze nadają się do 
porozumiewania się ludzi między sobą niż wyrazy jednoznaczne; i to 
tym mniej się do tego nadają im bardziej są wieloznaczne. 

Pogląd taki nie wydaje mi się prawdziwy. Przyznaję wprawdzie, 
że wiele wyrazów wieloznacznych jest tego rodzaju, iż łatwo mogą 
stać się źródłem nieporozumień i że wobec tego ich istnienie jest 
wadą języków, w których skład wchodzą. Obok nich jednak istnieją 
wyrazy wieloznaczne i to bardzo wieloznaczne, bo każdy posiada 
nieograniczoną ilość znaczeń, które równie dobrze nadają się do 
porozumiewania ludzi między sobą, jak wyrazy jednoznaczne. Istnieje 
też szereg wyrazów o nieograniczonej ilości znaczeń, które wprawdzie 
są szkodliwie wieloznaczne, które jednak można by zamienić na 
nieszkodliwie wieloznaczne, gdyby część ich znaczeń usunąć. 

Do pierwszej grupy należy np. wyraz „ty”. Oznacza on zawsze 
tego, do kogo jest wypowiedziany, posiada więc nieograniczoną ilość 
możliwych desygnatów, a w konsekwencji i nieograniczoną ilość 
znaczeń.1 Mimo to ludzie wcale dobrze i na ogół bez nieporozumień 
(nieporozumienia mogą zajść i przy posługiwaniu się wyrazami 
jednoznacznymi np. wskutek niedosłyszenia, niedostatecznej 
znajomości języka, fałszywego założenia lub czegoś podobnego) 
posługują się tym wyrazem. 

Do drugiej grupy należy np. wyraz „dziś”. Wyraz ten służy 
najczęściej wypowiadającym do oznaczenia dnia, który właśnie 
przeżywają. I to jest normalna funkcja tego wyrazu, funkcja, w 
obrębie której można przybierać nieograniczoną ilość znaczeń. Jednak 
dziś spełnia czasem jeszcze inną funkcję. Gdy ktoś np. wypowiada 
zdanie: „Dziś inaczej niż kiedyś zapatruję się na tę sprawę”, wyraz 
„dziś” służy mu wprawdzie też do oznaczenia pewnego okresu czasu 

właśnie przeżywanego, ale już nie dnia, tylko okresu czasu dłuższego 
znacznie. Otóż „dziś” wskutek tego, że spełnia te dwie funkcje, jest 
wyrazem szkodliwie wieloznacznym, natomiast wieloznaczność jego 
w obrębie każdej z nich nie jest już możliwym źródłem nieporozumień. 
Czyli innymi słowy, gdyby pozostawić wyrazowi „dziś” tylko te 
znaczenia, które może przybierać spełniając pierwszą z wymienionych 
funkcji, a pozostałe usunąć, względnie, gdyby pozostawić znaczenie 
odpowiadające tylko drugiej funkcji, a odpowiadające pierwszej 
usunąć, wyraz ten pozostałby nieograniczenie wieloznacznym, ale 
wieloznaczność ta nie utrudniałaby porozumienia się przy jego pomocy.

Wszystkie wyrazy, które, tak jak „ty” i „dziś” świadczą przeciw 
twierdzeniu, że wieloznaczność jest zawsze wadą języka, w obrębie 
którego występują, obejmuje się w semantyce nazwą wyrazów 
okazjonalnych lub o znaczeniu okazjonalnym. Do wyrazów 
okazjonalnych należą zaimki osobiste, dzierżawcze, wskazujące, dalej 
przysłówki zaimkowe „dziś”, „wczoraj”, „tam”, „tutaj” itp., poza 
tym takie wyrazy jak „pan”, „pani”, „podpisany”. Obok wyrazów 
okazjonalnych mówi się także o wyrażeniach okazjonalnych. Na 
zakres tych ostatnich składają się wszystkie wyrazy okazjonalne oraz 
wszystkie wyrażenia zawierające wśród swych części składowych choć 
jeden wyraz okazjonalny.2

[…]
Pragnę teraz wskazać pewną własność wyrazów okazjonalnych 

pozostającą w ścisłym związku z własnością, przy pomocy której 
definiowałam te wyrazy […]. Zgodnie z przyjętą w tej pracy praktyką 
poprzedzę jej podanie wskazaniem odpowiedniej własności wyrazu „ja”.

Niech „z” oznacza dowolne konkretne zdanie orzekające polskie, 
zawierające wyraz „ja” a nie zawierające poza tym żadnych wyrazów 
okazjonalnych; „f (x)” niech oznacza funkcję zdaniową, taką, że 
z jest konkretnym odpowiednikiem zdania f (ja), a więc np. jeżeli z 
jest zdaniem kształtu „ja jestem człowiekiem”, to f (x) brzmi „x jest 

1 Twierdząc to stoję na gruncie sposobu posługiwania się wyrazem „znaczenie” 
rozpowszechnionego w logice i semantyce. Zgodnie z nim wyraz, który bywa używany 
raz na oznaczenie tych, raz na oznaczenie innych przedmiotów jest wieloznaczny. 
Natomiast zgodnie z najczęściej używanym w mowie potocznej sensem wyrażenia 
„znaczenie wyrazu” wyraz „ty” jest wyrazem jednoznacznym.

2 Termin „okazjonalny” bywa używany w semantyce także i w innych znaczeniach. 
Przegląd wszystkich używanych w semantyce znaczeń tego wyrazu daje A. 
Marty w Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und 
Sprachphilosophie, Bd. 1, Halle: Verlag von Max Niemeyer, 1908, s. 497 i nast. §. 12. 
O znaczeniu przeze mnie powyżej wyjaśnionym wspomina także Marty tylko 
nawiasowo w uwadze na s. 499. 
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człowiekiem”; „C” niech oznacza dowolnego człowieka słyszącego „z” 
po polsku. 

Posługując się tak zdefiniowanymi symbolami C, z i f(x), podam 
szereg twierdzeń o wyrazie „ja”: Jeżeli C, słysząc z, wierzy w to 
zdanie, to znaczy, jeżeli słysząc z, przekonany jest, że słyszy prawdę, 
to gotów też uwierzyć w zdanie kształtu f (osoba wypowiadająca ten 
wyraz), odnosząc przy tym zwrot „ten oto wyraz” do wyrazu kształtu 
„ja”, występującego w z i to od tej samej strony od jakiej dany był 
mu ten wyraz w chwili, gdy słyszał z. Pisząc, że C gotów uwierzyć 
w takie zdanie, rozumiem przez to, że co do tego, aby to uczynił, 
wystarczyłoby zainteresowanie się problemem, którego rozwiązaniem 
byłoby uwierzenie w takie zdanie.

Tak samo jak z wiarą w z ma się rzecz z odrzuceniem z, z 
przypuszczeniem, że z jest prawdziwe, z wątpieniem w z oraz z 
brakiem zdania co do prawdziwości z. Jeżeli C odrzuca z (przypuszcza, 
że z jest prawdziwe itd.) to gotów też odrzucić (przypuszczać, że jest 
prawdziwe itd.) zdanie kształtu f (osoba wypowiadająca ten oto wyraz) 
przy odniesieniu zwrotu „ten oto wyraz” do wyrazu kształtu „ja” 
występującego w z itd.

Także i twierdzenia odwrotne do podanych są prawdziwe. Nie 
może się tak zdarzyć, aby C w chwili słyszenia z gotów był uznać 
(odrzucić itd.) zdanie kształtu f (osoba wypowiadająca ten oto wyraz) 
przy odniesieniu zwrotu „ten oto wyraz” itd., i żeby przy tym nie 
wierzył w x z (nie odrzucał z itd.). 

To, co dotychczas o C, z i zdaniach kształtu f (osoba wypowiadająca 
ten oto wyraz) napisałam, można ująć w następującą krótką formułę: z 
jest dla C równoważne zdaniom kształtu f (osoba wypowiadająca ten 
oto wyraz), w których zwrot „ten oto wyraz” odnosi się do wyrazu 
kształtu „ja” występującego w z itd. 

Związek, jaki istnieje dla C między z a takimi zdaniami nie 
ogranicza się do tej równoważności. To, co poza tym w owym związku 
jest zawarte, można by nazwać równoważnością inferencyjną. 

Zanim przedstawię, na czym ona polega, wprowadzę celem 
wyjaśnienia pewnych zwrotów, którymi się przy tym będę posługiwać, 
następujące określenie: dany człowiek, gotowy w danej chwili uznać 
(odrzucić itd.) takie a takie zdanie na podstawie takich a takich przeżyć, 
to znaczy, że ogół stałych i chwilowych dyspozycji tego człowieka, 

w tej chwili jest taki, że gdyby doznał w tej chwili takich przeżyć i 
gdyby problem odpowiadający takiemu zdaniu interesował go, to 
uznałby (odrzucił itd.) takie zdanie na ich podstawie. A więc np. 
człowiek znający język polski i nastawiony w danej chwili na język 
polski, gotowy w tej chwili wobec widoku przedmiotu czerwonego 
powiedzieć z przekonaniem „to jest czerwone”, odnosząc przy tym 
wyraz „to” do tego przedmiotu. Albo inny przykład: człowiek znający 
język polski i nastawiony w tej chwili na ten język, który ponadto wie, 
że aby zostać posłem, trzeba mieć skończonych 25 lat, gotów by w tej 
chwili uwierzyć w zdanie: „Pan A ma więcej niż 25 lat” na podstawie 
usłyszenia z wiarą zdania „Pan A jest posłem”.

Wracając teraz do równoważności inferencyjnej, o której była 
mowa, to przy pomocy następujących twierdzeń można zdać z niej 
sprawę.

1) Jeżeli C w chwili słyszenia z gotów by uznać (odrzucić; wątpić 
w; przypuszczać, że jest prawdziwe) z na podstawie przeżycia typu P, 
to na podstawie przeżycia tego typu gotów by też w tej chwili uznać 
(odrzucić itd.) zdanie kształtu: f (osoba wypowiadająca ten oto wyraz) 
przy odniesieniu zwrotu: „ten oto wyraz” do wyrazu kształtu „ja” 
występującego w z itd. I na odwrót: jeżeli C w chwili słyszenia z gotów 
by na podstawie przeżycia typu P uznać (odrzucić itd.) zdanie kształtu: 
f (osoba wypowiadająca ten oto wyraz) przy odniesieniu zwrotu: „ten 
oto wyraz” do wyrazu kształtu „ja” występującego w z itd., to gdyby też 
na podstawie przeżycia typu P uznać (odrzucić itd.) x z.

2) Jeżeli C w chwili słyszenia z gotów by na podstawie przeżycia, 
polegającego na uznaniu (odrzuceniu itd.) z wzgl. składającego się z 
uznania (odrzucenia itd.) z z jakiegoś przeżycia typu P, dojść do jakiegoś 
wniosku W (ten wniosek może polegać na uznaniu lub odrzuceniu lub 
itd. jakiegoś zdania Z), to gotów by też w tej chwili dojść do wniosku 
W na podstawie przeżycia polegającego na uznaniu (odrzuceniu itd. 
jakiegoś zdania Z), to gdyby też w tej chwili dojść do wniosku W na 
podstawie przeżycia, polegającego na uznaniu (odrzuceniu itd.) zdania 
kształtu f (osoba wypowiadająca ten oto wyraz) przy odniesieniu 
zwrotu „ten oto wyraz” do wyrazu kształtu „ja” występującego w z itd., 
względnie składającego się z uznania (odrzucenia itd.) zdania kształtu 
f (osoba wypowiadająca ten oto wyraz) przy odniesieniu itd. oraz z 
przeżycia typu P. I na odwrót.
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Krócej można by omawianą równoważność inferencyjną także 
tak wyrazić: te i tylko te toki myśli, zawierające uznanie (odrzucenie 
itd.) z, czy to jako wniosek, czy to jako przesłankę, są przekonywujące 
dla C, w chwili gdy słyszy z, z których można otrzymać toki myśli 
przekonywujące dla C w tej chwili przez wstawienie w nich w miejsce 
uznania (odrzucenia itd.) z uznanie (odrzucenie itd.) zdania f (osoba 
wypowiadająca ten oto wyraz) przy odpowiednim rozumieniu zwrotu 
„ten oto wyraz”. 

Oto kilka przykładów ilustrujących podane twierdzenia. 
Przypuśćmy, że z brzmi: „Ja popełniłem tę a tę kradzież” a C odrzuca 
z na tej podstawie, że (a) widzi, że to Piotr mówi i (b) stwierdza, że 
Piotr nie jest zdolny do kradzieży. Jasne, że na podstawie (a) i (b) 
C gotów by również odrzucić zdanie kształtu „Osoba, która ten oto 
wyraz wypowiedziała, popełniła tę a tę kradzież”, odnosząc przy tym 
zwrot „ten oto wyraz”, do wyrazu kształtu „ja”, występującego w z 
itd. Albo inny przykład: C, który wie, że architekci na ogół potrafią 
czynność A wykonać, słyszy konkretne zdanie kształtu „Ja potrafię 
czynność A wykonać” i przypuszcza, że zdanie to jest prawdziwe na 
tej podstawie, że (a) widzi, że to X mówi i (b) przypomina sobie, że X 
studiował architekturę. Ale na tej podstawie C gotów by uznać z asercją 
osłabioną zdanie kształtu „Osoba, która ten wyraz wypowiedziała, 
potrafi czynność A wykonać” przy odniesieniu zwrotu „ten oto wyraz” 
do wyrazu kształtu „ja” itd.

Wreszcie  – już ostatni przykład – przypuśćmy, że z brzmi: „ja 
jestem posłanką” i że C, który wie, że aby zostać posłem, trzeba mieć 
skończonych 25 lat, dochodzi do stwierdzenia, że pani A ma więcej niż 
25 lat, na tej podstawie, że (a) widział, że to pani A mówi i (b) uwierzył 
w z. Do wniosku, że pani A ma więcej niż 25 lat gotów by jednak C 
dojść także na podstawie kompleksu przeżyć składającego się z (a) oraz 
w miejsce (b) – z uznania zdania kształtu: „osoba, która ten oto wyraz 
wypowiedziała jest posłanką” przy odniesieniu zwrotu „ten oto wyraz” itd.

Wszystkie dotychczasowe podane w tym paragrafie twierdzenia 
tyczyły się słyszenia po polsku zdań orzekających, zawierających 
wyraz „ja”. Zupełnie analogiczne twierdzenia są prawdziwe w związku 
ze słyszeniem po polsku pytań zawierających ten wyraz. 

Niech p oznacza konkretne pytanie, zawierające wyraz „ja” 
niezawierające poza tym żadnych innych wyrazów okazjonalnych; 

„f (x)” funkcję pytaniową taką, że p jest konkretnym odpowiednikiem 
pytania „f (ja)” (jeżeli p brzmi np.: „czy ja jestem blady”, to f (x) brzmi: 
„czy x jest blady”); „c” niech oznacza człowieka słyszącego p po polsku.

Otóż używając terminów „równoważny” i „inferencyjnie 
równoważny” w sensie innym niż dotychczas, lecz podobnym, można 
powiedzieć, że p dla C równoważne i inferencyjnie równoważne 
pytaniom kształtu „f (osoba wypowiadająca ten wyraz) przy odniesieniu 
zwrotu „ten oto wyraz” do wyrazu kształtu „ja” występującego w p itd.

Przy wyjaśnianiu na czym polegają obie równoważności będę 
się posługiwać cokolwiek innym od powszechnie przyjętego pojęcia 
odpowiedzi na pytanie. Zgodnie ze zwykłym sensem wyrażenia 
„odpowiedź na pytanie”, na każde pytanie można odpowiedzieć bądź 
w ten sposób, że w odpowiedzi jest zawarty cały tekst pytania w 
wyłączeniem partykuły pytajnej, bądź krócej. A więc np. na pytanie 
„Czy Piotr jest blady?” można odpowiedzieć „Piotr jest (nie jest) 
blady”, ale można też powiedzieć: „Tak” lub „Nie”. Na pytanie „Ile lat 
ma Piotr?” można odpowiedzieć np. „Piotr ma 25 lat”. Tymczasem, gdy 
ja będę w dalszym ciągu mówić o odpowiedziach na pytania, będę mieć 
na myśli wyłącznie te krótsze odpowiedzi.

Po tym wyjaśnieniu mogę wrócić do pytań zawierających wyraz 
„ja”. Twierdząc, że p jest dla C równoważne pytaniom kształtu: f (osoba 
wypowiadająca ten oto wyraz) przy odniesieniu zwrotu: „ten oto wyraz” 
itd., chcę przez to powiedzieć, że C albo nie potrafi odpowiedzieć ani 
na p, ani na pytanie f (osoba wypowiadająca ten oto wyraz), w którym 
by zwrot; „ten oto wyraz” odniósł itd. albo gotów jest dać tak samo 
brzmiącą odpowiedź na oba pytania i z równym stopniem pewności 
odpowiedzieć na oba pytania. Przypuśćmy np., że p brzmi: „Ile ja mam 
lat?”. Jeżeli C nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, to nie potrafi też 
odpowiedzieć na pytanie, ile osoba, która ten oto wyraz wypowiedziała 
ma lat, jeżeli zwrot „ten oto wyraz” odniesie w nim do wyrazu kształtu 
„ja” występującego w p itd. Jeżeli jednak gotów jest na p odpowiedzieć 
z poczuciem, że na pewno mówi prawdę, np.: „40 lat”, to gotów też z 
poczuciem, że na pewno ma rację, odpowiedzieć „40 lat” na pytanie: 
„Ile osoba, która ten oto wyraz wypowiedziała ma lat?” przy odniesieniu 
zwrotu „ten oto wyraz” itd. 

Równoważność inferencyjna, istniejąca dla C między p kształtu x: 
„f (osoba wypowiadająca ten wyraz)”, w których zwrot „ten oto wyraz” 
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odnosi itd., polega zaś na tym, że jeżeli C na podstawie przeżycia wzgl. 
kompleksu przeżyć typu T z tym samym stopniem pewności i tak samo 
brzmiącą odpowiedź na pytanie kształtu „f (osoba wypowiadająca ten 
oto wyraz”, w którym by zwrot „ten oto wyraz” odniósł itd. I na odwrót. 
Niech p brzmi np. „Czy ja jestem blady?”. C gotów by odpowiedzieć 
twierdząco na to pytanie, gdyby, patrząc na osobę, którą uważa za 
mówiącą, „zobaczył”, że jest blada, ale na tej podstawie gotów by też, 
rzecz jasna, odpowiedzieć twierdząco na pytanie: „Czy osoba, która ten 
oto wyraz wypowiedziała, jest blada?” jeżeli zwrot: „ten oto wyraz” 
odniósł itd. 

Wszystkie twierdzenia, które wygłosiłam w tym paragrafie o 
wyrazie „ja” razem wzięte (ich iloczyn logiczny), opisują pewien 
związek istniejący na gruncie języka polskiego między wyrażeniem 
„ja” a „osoba, która ten oto wyraz wypowiedziała”. Nazwijmy ten 
związek związkiem R.  

Jeżeli się uzna słuszność poglądu, że między wyrazem „ja” a 
wyrażeniem: „osoba, która ten oto wyraz wypowiedziała” zachodzi 
na gruncie języka polskiego ten związek, to znaczy, jeżeli się 
uzna wszystkie wyżej podane twierdzenia o wyrazie „ja”, to łatwo 
przyjdzie się zgodzić też na to, że jeżeli w jest dowolnym wyrazem 
okazjonalnym, należącym do dowolnego języka J, to istnieje na 
gruncie tego języka wyrażenie zawierające, zależnie od tego, czy 
J jest językiem polskim czy innym, zwrot „ten oto wyraz” lub jego 
przekład na język J, takie, że między tym wyrażeniem a W na 
gruncie języka J zachodzi związek R.

Opierając się na tym ostatnim twierdzeniu, można uzupełnić 
dotychczasowe rozważania tego paragrafu przez uwzględnianie 
wypadków słyszenia po polsku zdań oznajmujących i pytań 
zatwierdzających obok wyrazu „ja” jakieś inne wyrazy okazjonalne. 
Nie uczynię już tego w sposób wystraczający, tylko pokażę jak to 
należy zrobić prze podanie odpowiedniego twierdzenia o zdaniach 
orzekających polskich zawierających obok wyrazu „ja” jakiś jeden 
tylko wyraz okazjonalny.

Niech z oznacza konkretne zdanie oznajmujące polskie, zawierające 
obok wyrazu „ja” wyraz okazjonalny „O”. W myśl twierdzenia o 
wyrażeniach okazjonalnych, do którego doszliśmy przed chwilą, 
istnieje w obrębie języka polskiego wyrażenie „O’”, zawierające zwrot 

„ten oto wyraz” i pozostające do „O” w stosunku R. Przez „zdanie 
kształtu Z’” będę rozumieć zdania konkretne, zawierające wyrażenia 
„osoba, która ten oto wyraz wypowiedziała” i „O’”, z którego ponadto 
możemy otrzymać zdania równokształtne z z przez wstawienie w nim 
w miejsce pierwszego wyrażenia – wyrazu „ja”, w miejsce drugiego 
– wyrazu „O”. (A więc np., jeżeli z brzmi: „Ja jestem dziś chora”, to 
zdania kształtu Z’ brzmią: „Osoba, która ten oto wyraz wypowiedziała 
jest, w dniu, w którym wyraz ten został wypowiedziany, chora”) „C” 
niech oznacza jak dotychczas człowieka słyszącego z po polsku.

Przy takim rozumieniu symboli „z”, „O”, „O’”, „Z’” i „C” prawdą 
jest, że z jest dla C równoważne oraz inferencyjnie równoważne 
zdaniom kształtu „Z’” przy pewnym (sądzę, że na podstawie 
poprzednich twierdzeń wiadomo jakim) rozumieniu wchodzących w 
ich skład zwrotów kształtu „Ja jestem dziś chora”, jest dla słuchacza 
polskiego równoważne i inferencyjnie równoważne zdaniom kształtu; 
„Osoba, która ten oto wyraz wypowiedziała jest w dniu, w którym ten 
oto wyraz został wypowiedziany, chora” przy odniesieniu pierwszego 
„ten oto wyraz” do wyrazu kształtu „ja”, występującego w owym zdaniu 
kształtu: „Ja jestem chora” jako takiego itd., drugiego zaś do wyrazu 
kształtu „dziś”, występującego w owym zdaniu jako takiego itd.

Twierdzenia o polskich zdaniach orzekających i pytaniach, 
zawierających obok wyrazu „ja” dowolną ilość wyrazów okazjonalnych, 
na które naprowadza powyższe twierdzenie o zdaniach zawierających 
obok wyrazu „ja” jakiś jeden tylko wyraz okazjonalny oraz z poprzednio 
podanymi twierdzeniami o wyrazie „ja”, czyli iloczyn logiczny 
wszystkich tych twierdzeń, opisuje znów pewien związek istniejący na 
gruncie języka polskiego między wyrazem „ja” a wyrażeniem: „osoba, 
która ten oto wyraz wypowiedziała”. Nazwijmy ten nowy związek, w 
którym związek R jest niejako zawarty, związkiem R’.

Dochodzę wreszcie do twierdzenia, którego podanie stanowi 
cel niniejszego paragrafu: jeżeli W jest dowolnym wyrazem 
okazjonalnym, należącym do dowolnego języka J, to istnieje na 
gruncie języka J wyrażenie W’, zawierające zależnie od tego, czy J 
jest językiem polskim czy innym, zwrot „ten oto wyraz” względnie 
jego przekład na język J, takie, że między W’ a W zachodzi na 
gruncie języka J związek R’.

3. Elementy i własności zdań
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57. Tadeusz Gluziński
O ISTNIENIU IMPLICITE JEDNYCH POWIEDZEŃ 

W INNYCH
[1912]

Streszczenie
Punktem wyjścia rozważań Gluzińskiego jest tzw. zasada 

przyporządkowania przedstawień i sądów określonym powiedzeniom. Polega 
ona na tym, że jedno i to samo powiedzenie w normalnych warunkach 
wywołuje w świadomości poznającego go podmiotu jedne i te same przejawy 
umysłowe, szczególnie sądy i przedstawienia. Na przykład zdanie „Wczoraj 
na próbie Kółka dramatycznego N pan A znieważył czynnie zaproszonego 
przez siebie reżysera B” wywołuje w świadomości osoby, które przeczytała go 
w gazecie i zrozumiała:

(1) Przedstawienia sądu (tzw. sądu przedstawieniowego) „Wczoraj na 
próbie Kółka dramatycznego N pan A znieważył czynnie zaproszonego przez 
siebie reżysera B”;

(2) Sądu „Wczoraj na próbie Kółka dramatycznego N pan A znieważył 
czynnie zaproszonego przez siebie reżysera B”;

(3) Przedstawień Kółka dramatycznego N, pana A, reżysera B itd. 
Zdarza się jednak często tak, że po zrozumieniu pewnego powiedzenia 

w świadomości poznającego podmiotu powstają nie tylko sądy będące 
bezpośrednimi znaczeniami tych powiedzeń i przedstawienia będące 
bezpośrednimi znaczeniami zawartych w tym powiedzeniu nazw, ale też sądy 
i przedstawienia, które nie są bezpośrednimi znaczeniami tych powiedzeń i 
zawartych w nich nazw, a są jakie przyporządkowane są do jakiegoś innego 
powiedzenia. Na przykład zdanie przytoczone w powyższym przykładzie 
może wywołać również:

(4)  Przedstawienia sądów (tzw. sądy przedstawieniowe) „Pan A był 
wczoraj na próbie Kółka dramatycznego N”, „Reżyser B był wczoraj na 
próbie Kółka dramatycznego N”; „Wczoraj była próba Kółka dramatycznego 
N”, “Pan A zaprosił reżysera B na próbę Kółka dramatycznego N”, „Pan A 
istnieje”, „istnieje Kółko dramatyczne N” itd. 

(5) Sądy „Pan A był wczoraj na próbie Kółka dramatycznego N”, „Reżyser 
B był wczoraj na próbie Kółka dramatycznego N”; „Wczoraj była próba Kółka 
dramatycznego N”, “Pan A zaprosił reżysera B na próbę Kółka dramatycznego 
N”, „Pan A istnieje”, „istnieje Kółko dramatyczne N” itd. 

4. Zdania a wnioskowanie



390 391CZĘŚĆ II. SĄDY A JĘZYK 1. Językowe wyrażenia sądów

Stosunek, który zachodzi przy tym między powiedzeniami, znaczeniami 
których są przedstawienia i sądy wymienione w (4) i (5) a powiedzeniem 
„Wczoraj na próbie Kółka dramatycznego N pan A znieważył czynnie 
zaproszonego przez siebie reżysera B” autor nazywa istnieniem (zawartością) 
implicite jednego powiedzenia w drugim. 

Zarzut wobec tak pojmowanego stosunku między powiedzeniami 
sprowadza się natomiast do twierdzenia, że stosunek istnienia implicite 
powiedzenia „a” w powiedzeniu „b” jest niczym więcej, jak stosunkiem racji 
do następstwa między sądem „a” (będącym znaczeniem powiedzenia „a”) 
a sądem „b” (będącym znaczeniem powiedzenia „b”). W myśl tego zarzutu 
między sądami „Wczoraj na próbie Kółka amatorskiego N pan A znieważył 
czynnie zaproszonego przez siebie reżysera B” a “Pan A był wczoraj na 
próbie Kółka amatorskiego N” zachodzi stosunek racji do następstwa. 
Czy tak rzeczywiście jest? Zdaniem Gluzińskiego – nie. Jedną z głównych 
własności logicznego stosunku racji do następstwa między sądami  „a” i 
„b” jest to, że nieprzyjęcie prawdziwości sądu „b” przy równoczesnym 
przyjęciu prawdziwości sądu „a” prowadziłoby do sprzeczności. Przyjmując 
natomiast prawdziwość sądu „Wczoraj na próbie Kółka amatorskiego N 
pan A znieważył czynnie zaproszonego przez siebie reżysera B” możemy 
równocześnie nie przyjąć prawdziwości sądu „Pan A był wczoraj na próbie 
Kółka amatorskiego N” nie doprowadzając tym do żadnej sprzeczności 
logicznej. A więc stosunek istnienia implicite jednego powiedzenia w drugim 
nie da się sprowadzić do stosunku racji i następstwa między sądami będącymi 
znaczeniami tych powiedzeń. 

Pragnę omówić pewne specjalne zjawisko z dziedziny mowy, z 
którym spotykamy się nieraz w życiu potocznym; bywa ono zbyt 
często mylnie klasyfikowane i ujmowane, wymaga więc nieco światła 
i spokojnego zbadania. 

Wiemy o tym, że każde powiedzenie, jakie ktoś ma przed sobą, o 
ile zostanie przezeń zrozumiane, odgrywa w stosunku do jego umysłu 
rolę pobudzenia wywołującego w nim pewne przedstawienia i sądy. 
Obserwując w sobie te przejawy, jakie jakieś powiedzenie budzi 
w nas normalnie, spostrzeżemy niebawem, że każde poszczególne 
powiedzenie budzi w nas w przeciętnych wypadkach te same, co 
zawsze, przedstawienia i sądy. Tak np. powiedzenie „sosna jest 
drzewem szpilkowym” budzi w nas stale przedstawienie sosny, 
drzewa szpilkowego, dalej przedstawienie sądu, którego treścią jest 

stwierdzenie, że sosna jest drzewem szpilkowym; dalej wreszcie, 
o ile treść tego sądu zgadza się z naszym poglądem, powstaje w nas 
akt sądzenia i wydajemy sąd: „sosna jest drzewem szpilkowym”. 
Normalnie jedno i to samo powiedzenie wywołuje w nas jedne i te same 
przejawy umysłowe. Abstrahować tu trzeba oczywiście od pewnych 
danych subiektywnych, które mogą zmienić tą reakcję umysłu na pewne 
określone powiedzenie i nadto jej wybitnie indywidualne piękno.

Ten objaw stałego występowania tych samych przedstawień i 
sądów, jako reakcji umysłu na zrozumienie pewnego określonego 
powiedzenia, możemy nazwać normalnym przyporządkowaniem 
pewnych określonych sposobów reakcji umysłu do pewnych 
określonych powiedzeń. Zaś o przejawach umysłowych związanych 
tym stałym występowaniem bezpośrednio po zrozumieniu danego 
określonego powiedzenia możemy mówić, że są temu powiedzeniu 
przyporządkowane.

Te uwagi dotyczą w pierwszym rzędzie powiedzeń martwych; 
albowiem powiedzenia żywe, jako pochodzące wyraźnie od jakiegoś 
mówiącego, mogą z całego szeregu przyczyn, o których nie chcę się 
teraz rozwodzić, budzić reakcję ściśle indywidualną, a więc usuwającą 
się w znacznym stopniu spod jakichś reguł. Wystarczy przecież 
wspomnieć, że sam fakt wygłaszania jakiegoś powiedzenia przez kogoś 
nieznanego może dla mnie w dużej mierze zmienić znaczenie samego 
układu znaków. 

Obserwacja działania powiedzeń martwych na człowieka pozwala 
reakcję umysłu ujrzeć w całej niemal niezależności od pobudek 
ubocznych; w ten sposób widzimy jaśniej, jak reaguje umysł ludzki na 
pewne określone powiedzenie; w ten sposób oddzielamy od tej reakcji 
to, co jest skutkiem przyczyn stojących poza samym zrozumieniem 
powiedzenia.

Stwierdzamy więc pewien normalnie występujący związek stałego 
czasowego następstwa między zrozumieniem każdego określonego 
powiedzenia a zjawianiem się pewnych określonych przedstawień 
i sądów; mówimy o tych przedstawieniach i sądach, że są danemu 
powiedzeniu przyporządkowane.1

1 Za przyporządkowane z reguły do jakiegoś powiedzenia uważamy przede wszystkim 
przedstawienia tych rzeczy, z którymi kojarzą się poszczególne układy znaków zawarte 
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Niejednokrotnie jednak możemy spostrzec, że po zrozumieniu 
znaczenia pewnego układu znaków stanowiących jakieś powiedzenia 
powstają w nas nie tylko te przedstawienia i sądy, które za związane 
naturalnie z tym powiedzeniem moglibyśmy uważać, ale takie i 
przedstawienia i takie sądy, jakie występowały dotąd w związku z 
jakimś innym powiedzeniem; czyli takie, jakie przyporządkowane są 
do jakiegoś powiedzenia innego. Spostrzegaliśmy więc niejako jakiś 
stosunek między dwoma powiedzeniami, stosunek który nie dawał się 
odwrócić. Albowiem po zrozumieniu samego tylko tego powiedzenia 
drugiego, które nie było nam dane explicite, nie budziły się w nas 
w ogóle przedstawienia i sądy przyporządkowane do powiedzenia 
pierwszego. Stosunek ten między powiedzeniami nazywam istnieniem 
implicite jednego powiedzenia w drugim. 

Chcę się zająć jego opisaniem i bliższym zbadaniem; ponieważ 
zaś w życiu potocznym mieszamy zwykle pojęcie stosunku istnienia 
jednego powiedzenia w drugim z pewnymi stosunkami w dziedzinie 
sądów i powodujemy niejasność i zamieszanie mogące się łatwo 
przenieść w dziedzinę rozważań naukowych, przeto chciałbym przez 
odpowiednie wyjaśnienie i temu na przyszłość zapobiec. 

Weźmy pod uwagę jakiś przykład, który by nam pozwolił 
przedstawić jaśniej wygląd samego zjawiska. Czytamy np. w 
dzienniku powiedzenie następujące: „Wczoraj na próbie Kółka 
dramatycznego N pan A znieważył czynnie zaproszonego przez siebie 
reżysera B”. Znaczeniem tego powiedzenia jest sąd stwierdzający, że 
pan A wczoraj na próbie Kółka dramatycznego N znieważył czynnie 
zaproszonego przez siebie reżysera B. Przestawienie tego sądu budzi 
się w nas normalnie, a o ile notatce uwierzymy, obudzi się w nas także 
odpowiedni sąd. Tak samo powstaną w nas pewne przedstawienia, jak 
np. przedstawienie pana A itd. Powstaną w nas przedstawienia i sąd 
normalnie przyporządkowane cytowanemu  powiedzeniu. 

Ale po zrozumieniu tego powiedzenia obudzą się w nas także 
pewne inne przedstawienia sądów, czy też pewne inne sądy, o ile 
uwierzymy w prawdziwość notatki.

Jeżeli uwierzymy w prawdziwość notatki powstanie w nas sąd 
„Pan A był wczoraj na próbie Kółka dramatycznego N”, powstanie w 
nas dalej sąd „Reżyser B był wczoraj na próbie Kółka dramatycznego 
N”; co więcej sąd „Wczoraj była próba Kółka dramatycznego N”; dalej 
jeszcze sąd “Pan A zaprosił reżysera B na próbę Kółka dramatycznego 
N” itd. Są to wszystko sądy przyporządkowane bezpośrednio do 
powiedzeń innych niż to, które mamy przed sobą; normalnie inny układ 
znaków budzi w nas te sądy.

Po zrozumieniu cytowanego powyżej powiedzenia powstaje w 
nas przedstawienie próby Kółka amatorskiego N, przedstawienie dnia 
wczorajszego; powstaje przedstawienie sądu, że wczoraj była próba 
Kółka amatorskiego N, a jeżeli wierzymy notatce, powstaje i sam sąd. 
Ależ to są właśnie przedstawienia i sąd przyporządkowane normalnie 
do powiedzenia „Wczoraj była próba Kółka amatorskiego N”. Dalej 
jednak powstaje w nas przedstawienie pana A. i przedstawienie 
próby Kółka amatorskiego N itd.; wreszcie przedstawienie sądu 
stwierdzającego, że pan A. był wczoraj na próbie Kółka amatorskiego 
N; w końcu, o ile wierzymy notatce, powstaje w nas i sam sąd 
stwierdzający obecność pana A na próbie Kółka amatorskiego N. Ależ 
to są wszystko przedstawienia i sąd przyporządkowane normalnie do 
powiedzenia „Pan A był wczoraj  na próbie Kółka amatorskiego N”. 
Tak samo obudzą się w nas przedstawienia i sądy przyporządkowane 
do powiedzeń: „Pan A zaprosił reżysera B na próbę Kółka amatorskiego 
N”, „Pan A istnieje”, „Istnieje Kółko dramatyczne N” itd.

Jest to tak niejako, jakby po zrozumieniu cytowanego powiedzenia 
powstawały w nas powiedzenia inne i budziły przedstawienia i sądy im 
przyporządkowane. 

Całe to zjawisko świadczy – moim zdaniem – o pewnym stosunku 
zachodzącym między pewnymi powiedzeniami. Stosunek ten nazywam 
istnieniem implicite jednego powiedzenia w drugim.

Mówię wtedy, że w pewnym powiedzeniu istnieje implicite 
jakieś powiedzenie inne, jeżeli bezpośrednio po jego zrozumieniu 
powstają w naszym umyśle przedstawienia i sąd przyporządkowane 
do jakiegoś powiedzenia innego.

To powiedzenie istniejące implicite jest tutaj niejako tą pobudką 
wywołującą w nas przedstawienia i sądy do niego  przyporządkowane. 

w powiedzeniu, t.j. poszczególne słowa; dalej zaś przedstawienie sądu będącego 
znaczeniem tego powiedzenia, a zazwyczaj także i sam sąd. Jest to najbardziej naturalny 
pogląd i odpowiadający sugestywnemu charakterowi zrozumianych układów znaków 
mowy.

4. Zdania a wnioskowanie
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Powiedzenie, w którym istnieje implicite powiedzenie inne, 
nazywam w stosunku do niego powiedzeniem macierzystym; 
powiedzenie istniejące implicite w drugim nazywam zaś w stosunku do 
powiedzenia macierzystego powiedzeniem pochodnym.

Stosunek istnienia implicite jednego powiedzenia w drugim jest 
zasadniczo nieodwracalny; po zrozumieniu samego tylko powiedzenia 
pochodnego nie budzą się w nas wcale te przedstawienia i sądy, które 
są przyporządkowane do powiedzenia, które by mogło być2 dla tego 
pierwszego macierzystym.

Nie wykracza oczywiście poza ramy naszej definicji zjawisko 
takie, gdzie po zrozumieniu jakiegoś powiedzenia budzą się w nas tylko 
przedstawienia i sądy przyporządkowane do jakiegoś powiedzenia 
innego, natomiast zatracają się niejako przedstawienia i sądy 
przyporządkowane do powiedzenia samego explicite. Mówimy wtedy, 
że powiedzenie pochodne niweczy niejako istnienie powiedzenia 
macierzystego. 

Dwie w całej kwestii mogłyby się komuś nasunąć wątpliwości. 
Bardzo krańcowym byłoby twierdzenie, że całe to zjawisko istnienia 
implicite powiedzenia „a” w powiedzeniu „b” jest niczym więcej, jak 
tylko zawartością implicite sądu będącego znaczeniem powiedzenia 
„a” w sądzie będącym znaczeniem powiedzenia „b”.

Drugi zarzut, bardziej umiarkowany mógłby głosić, że wznawiane 
zjawisko istnieje wprawdzie, ale polega wyłącznie na pewnym stosunku 
logicznym sądów będących znaczeniem odnośnych powiedzeń, nie 
określa już przy tym bliżej rodzaju tego stosunku. Oba stanowiska 
łączyłyby się z sobą w tym, że usiłowały by omawiane zjawisko 
sprowadzić do podstaw logicznych.

Na pierwszą wątpliwość mogę odpowiedzieć od razu; druga 
wątpliwość zaś, jako ogólniej sformułowana i dotycząca sposobu, w 
jaki dochodzi do skutku to zaistnienie jednego powiedzenia w drugim, 
wymaga do wyjaśnienia dalszego posunięcia naszych rozważań. 
Postarajmy się sformułować dokładniej tą pierwszą wątpliwość:

Co to znaczy, że jeden sąd zawarty jest implicite w drugim? Jak 
należy tę „zawartość” pojmować? 

Mówiliśmy, że cały nasz pogląd i określenie stosunku istnienia 
jednego powiedzenia w drugim dotyczy przede wszystkim powiedzeń 
martwych; ich zaś znaczeniem jest sąd w pojęciu logicznym, tj. 
potencjalny wytwór aktu sądzenia. Gdy chcemy więc omawiany przeze 
mnie stosunek między powiedzeniami zastąpić stosunkiem między 
sądami będącymi znaczeniem odnośnych powiedzeń, musimy wejść 
na pole logiki i mówić o stosunku logicznym tych sądów. Tak więc 
mówiąc, że sąd „a” zawarty jest implicite w sądzie „b” musimy myśleć 
o „zawartości” w znaczeniu logicznym. 

Gdy powiadamy w logice, że sąd „a” zawiera w sobie sąd „b”, 
to mamy na myśli jednostronny stosunek wynikania pomiędzy tymi 
dwoma sądami; sąd „a” pozostaje do sądu „b” w stosunku racji do 
następstwa.

Pytamy więc posługując się naszym przykładem, czy rzeczywiście 
można przyjąć, jakoby np. sąd „Wczoraj na próbie Kółka amatorskiego 
N pan A znieważył czynnie zaproszonego przez siebie reżysera B” 
pozostawał do sądu “Pan A był wczoraj na próbie Kółka amatorskiego 
N” w stosunku racji do następstwa?

A dalej, czy można by się zgodzić na to, że jakoby zjawisko, 
które nazywam istnieniem jednego powiedzenia w drugim polegało 
wyłącznie na takim stosunku logicznym odnośnych sądów?

To byłyby właśnie te dwie kwestie, na które musielibyśmy 
rozdzielić ten ewentualny zarzut pierwszy. 

Postarajmy się przede wszystkim o odpowiedź na to pierwsze 
pytanie; jeżeli dojdziemy, jak mam nadzieję, do odpowiedzi 
zaprzeczającej, wówczas rozpatrywanie tego drugiego pytania 
stanie się zbędne. Sąd „a” pozostaje do sądu „b” w stosunku racji do 
następstwa tylko wtedy, jeżeli nieprzyjęcie prawdziwości sądu „b” 
przy równoczesnym przyjęciu prawdziwości sądu „a” prowadziłoby do 
sprzeczności.

Pytam więc co pozwala nam twierdzić, jakoby nieprzyjęcie 
prawdziwości sądu „Pan A był wczoraj na próbie Kółka amatorskiego 
N” przy równoczesnym przyjęciu prawdziwości sądu „Wczoraj na 
próbie Kółka amatorskiego N pan A znieważył czynnie zaproszonego 
przez siebie reżysera B” nieuchronnie prowadziło do sprzeczności? 
Czy wykluczając prawdziwość sądu pierwszego mimo poznania 2 Jest macierzystym dopiero wtedy, kiedy zostaje zrozumiane przez słuchacza. 

4. Zdania a wnioskowanie
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prawdziwości drugiego postąpilibyśmy wbrew jakiejś zasadzie 
logicznej?

Czy można podnieść do godności reguły logicznej zasadę 
stwierdzającą stałe związanie faktu znieważenia kogoś czynnie z faktem 
obecności znieważającego w danym określonym miejscu? Chyba nie.

Przyjmując prawdziwość sądu „Wczoraj na próbie Kółka 
amatorskiego N pan A znieważył czynnie zaproszonego przez siebie 
reżysera B” możemy równocześnie nie przyjąć prawdziwości sądu „Pan 
A był wczoraj na próbie Kółka amatorskiego N” nie doprowadzając 
tym do żadnej sprzeczności logicznej. Staniemy tylko w sprzeczności 
z zasadą czerpaną z doświadczenia, która jest przecież tylko sądem 
prawdopodobnym. Tak więc w tym wypadku sąd będący znaczeniem 
powiedzenia macierzystego nie jest wcale racją sądu będącego 
znaczeniem powiedzenia pochodnego.

Odpowiedziawszy na pierwsze pytanie przecząco rozpatrywanie 
drugiego uważamy za zbędne. 

Stwierdzamy więc, że nie wolno stosunku istnienia jednego 
powiedzenia w drugim sprowadzać do stosunku zawartości sądu 
będącego znaczeniem powiedzenia pochodnego w sądzie będącym 
znaczeniem powiedzenia macierzystego; pierwszy bowiem już z brzegu 
przykład stanowi negatywną instancję.         

       

58. Irena Krampnerówna
POGLĄDY JULES’A LACHELIERA∗ NA SYLOGIZMY

[1926]

Streszczenie
Przedmiotem analizy autorki jest stanowisko Lacheliera, zgodnie z 

którym każde wnioskowanie bezpośrednie da się sprowadzić do wnioskowania 
pośredniego (tzn. do figur tradycyjnej sylogistyki Arystotelesowskiej). Ta 
koncepcja Lacheliera opiera się z kolei na jego interpretacji powiedzeń 
ogólnych typu „A a B” i „A e B”. Wyrażają one, jego zdaniem, nie tylko 
stwierdzenie stosunku implikacji czy wykluczania między pojęciami A i B, 
ale też sąd o faktach przypisujący czy odmawiający wszelkim przedmiotom, 
które mają atrybut A, posiadania atrybutu B lub też sąd stwierdzający istnienie 
przedmiotu posiadającego atrybut A lub B. Krampnerówna doszukuje się w 
tych poglądach Lacheliera licznych wad. Na przykład powiedzenia ogólne 
typu „A a B” i „A e B” nie mogą wyrażać sądów o istnieniu przedmiotów, gdyż:

(1) Takie sądy jak „Wszystkie liczby podzielne przez 4 są parzyste” 
należałoby uznać za mylne, ponieważ liczby nie istnieją; 

(2) Twierdząc, że sąd „B e A” stwierdza istnienie przedmiotu, który ma 
atrybut B, pogwałcilibyśmy prawo logiki o wynikaniu sądu „B e A” z sądu „A e 
B”. Sąd „A e B” bowiem mógłby być prawdziwy, gdyby nie istniał przedmiot, 
który ma atrybut B, zaś sąd „B e A” byłby mylnym. 

1. Odrzucenie sprowadzania drugiej i trzeciej figury 
Arystotelesa

Arystoteles oraz filozofowie średniowieczni uważając 
wnioskowanie bezpośrednie i wnioskowanie w pierwszej figurze 
sylogistycznej za oczywiste starali się uzasadnić drugą i trzecią figurę 
sylogistyczną za pomocą sprowadzania ich drogą wnioskowania 
bezpośredniego do pierwszej. Takie uzasadnienie jest potrzebne, o ile 
odmawia się figurom drugiej i trzeciej oczywistej zasady. Ma ono zaś 
walor dla tego, kto uważa wnioskowanie bezpośrednie za odrębny typ 
wnioskowania, opierający się na innych zasadach niż wnioskowanie w 
zakresie trzech figur Arystotelesa.

∗ Jules Lachelier (1832-1918) – francuski filozof, teoretyk tzw. realizmu 
spirytualistycznego. [Red.]

4. Zdania a wnioskowanie
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 Jules Lachelier stoi na stanowisku innym: uważa on, że każda 
z figur Arystotelesa ma zasadę oczywistą,1 że zatem uzasadnienie 
figur drugiej i trzeciej jest niepotrzebne, odmawia wnioskowaniu tzw. 
bezpośredniemu charakteru bezpośredniości, uważa je za wnioskowanie 
sylogistyczne w zakresie trzech figur Arystotelesa,2 dzięki czemu 
powyższe uzasadnienie traci wartość.

2. Interpretacja powiedzeń
Poglądy Lacheliera na wnioskowanie są w związku z jego 

interpretacją powiedzeń. Każde powiedzenie3 ogólne: „Wszystkie 
A są B”, „Żadne A nie jest B” jest zarazem wyrazem prawa i faktu. 
Sąd „Wszystkie A są B” stwierdza, że pojęcie A implikuje pojęcie B, a 
zarazem, że każdy przedmiot realny x, y, z, który ma atrybut A, posiada 
atrybut B, zaś w sądzie „Żadne A nie jest B” stwierdza się, że pojęcie 
A wyklucza pojęcie B, a zarazem odmawia się atrybutu B każdemu 
realnemu przedmiotowi x, y, z, który ma atrybut A.4 Powiedzenia 
szczegółowe „Niektóre A są B” i „Niektóre A nie są B” są jedynie 
wyrazem faktu, że wśród przedmiotów realnych, które mają atrybut A, 
znajduje się przynajmniej jeden x, w którym atrybut B koincyduje czy 
nie koincyduje z atrybutem A.5 

[…]

3. Wątpliwości wyłaniające się z interpretacji powiedzeń
Twierdzenie Lacheliera o sylogistycznym charakterze 

tzw. wniosków bezpośrednich opiera się na interpretacji sądów 
kategorycznych (a raczej ich słownych wyrażeń), którą podałam w § 2. 
Na gruncie tej interpretacji badałam trafność tego twierdzenia. Niestety 
autor podaje nam tę interpretację lakonicznie, nie objaśnia jej na 
przykładach, skutkiem czego trudno jest rozstrzygnąć pewne kwestie, 

ważne dla teorii wnioskowania. Tak, np. gdy autor konstatuje, że 
powiedzenia ogólne: „A a B” i „A e B” wyrażają zarazem prawo 
stwierdzające stosunek implikacji czy wykluczania pojęć oraz sąd o 
faktach przypisujący czy odmawiający wszelkim przedmiotom x, y, 
z, które mają atrybut A, posiadania atrybutu B. Można to rozumieć 
dwojako. Bądź, że każde powiedzenie ogólne jest zarazem wyrazem 
prawa i sądu o faktach, bądź też , że powiedzenia ogólne dzielą 
się na dwie kategorie; jedne z nich wyrażają prawa, drugie – sądy 
o faktach. Skłaniam się ku przypuszczeniu, że autor nie dzielił 
powiedzeń ogólnych na dwie kategorie. Gdyby je bowiem dzielił 
na powiedzenia wyrażające prawa i powiedzenia wyrażające sądy 
o faktach, powinien by rozpatrywać wnioski przez subalternację, 
konwersję i kontrapozycję osobno dla sądów należących do jednej, 
osobno zaś dla sądów drugiej kategorii, czego autor nigdy nie robi. Na 
przypuszczeniu, że autor uważa powiedzenia ogólne za powiedzenia 
złożone, wyrażające dwa sądy, opierają się moje zarzuty, że wnioski 
przez subalternację i konwersję sądów twierdzących są wnioskami 
niewłaściwymi. Gdyby się to moje przypuszczenie okazało mylnym, 
musiałabym cofnąć te zarzuty.  

Druga kwestia, na którą nie potrafię dać stanowczej odpowiedzi 
jest kwestia, czy sądy o faktach „A a B”, „A e B”, „A i B” i „A o B” 
stwierdzają, wedle Lacheliera istnienie przedmiotów, które mają 
atrybut A. Można by z nazwy sądów o faktach oraz stąd, że przypisują 
one „realnym” przedmiotom, które mają atrybut A, posiadanie lub 
brak atrybutu B, wnosić, że są to – wedle autora – sądy stwierdzające 
istnienie przedmiotów opatrzonych atrybutem A. Można jednak również 
uważać, że autor nazywa te sądy sądami o faktach dla odróżnienia 
ich od sądów stwierdzających konieczne stosunki między pojęciami; 
zaś wyraz „realny” użyty przy przedmiotach może służyć jedynie dla 
zaznaczenia, że autorowi w tych sądach chodzi nie o atrybuty, jakieś 
cechy nieuchwytne, ale o konkretne przedmioty, w których one tkwią. 

W wywodach poprzednich opierałam się na przypuszczeniu, że 
powiedzenia powyższe nie wyrażają sądów o istnieniu przedmiotów, 
które mają atrybut A, a to dlatego, iż w przeciwnym razie sądy takie, 
jak sąd „Wszystkie liczby podzielne przez 4 są parzyste” należałoby 
uznać za mylne, bo nie istnieją realnie liczby. 

1 J. E. N. Lachelier. Études sur le syllogisme, suivies de l´observation de Platner et 
d´une note sur le „Philébe”, Paris: Félix Alcan, Éditeur,  1907, § 5, w. 18-20.
2 Tamże, w. 20-24.
3 Wyrazu „proposition” używa autor w dwu znaczeniach: sądu oraz jego wyrazu 
słownego.
4 Tamże, § 18, w. 1-4.
5 Tamże, § 5, w. 20-24.

4. Zdania a wnioskowanie
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Jeżeli jednak to moje przypuszczenie jest niezgodne z intencją 
autora, to zmienić muszę, po pierwsze, zapatrywanie się moje na 
stosunek autora do logiki tradycyjnej. Stojąc bowiem na stanowisku, że 
sąd „B e A” stwierdza istnienie przedmiotu, który ma atrybut B musiałby 
autor negować twierdzenie logiki tradycyjnej o wynikaniu sądu „B e A” 
z sądu „A e B”. Sąd bowiem ostatni mógłby być prawdziwy, gdyby nie 
istniał przedmiot, który ma atrybut B, zaś sąd pierwszy byłby mylnym. 
Odpadłby również zarzut identyczności sądów formy „A a A”, „A i A” 
i „non A e A”, które wedle Lacheliera pośredniczą we wnioskowaniu 
przez subalternację, konwersję i kontrapozycję. Stwierdzałyby one 
bowiem istnienie przedmiotów, które mają atrybut A. Ponieważ 
jednak istnienie tych przedmiotów stwierdzone jest również w sądach 
poddanych wnioskowaniu przez subalternację i konwersję sądów 
twierdzących, wydaje mi się, że ich pośrednictwo w tych przynajmniej 
odmianach wnioskowania jest zbędne.      

4. Zdania a wnioskowanie

5. Zdania a paradoksy
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59. Franciszek Smolka
STUDIUM 

O PARADOKSACH I ZDANIACH ANORMALNYCH
[1914]

Streszczenie
Autor definiuje paradoks jako sąd w znaczeniu logicznym, którego 

prawdziwość ani fałszywość nie daje się udowodnić. Założenie, że jest on 
prawdziwy, prowadzi bowiem do wniosku, iż przeciwnie, jest on fałszywy, 
a założenie, że jest on fałszywy, prowadzi do wniosku, iż jest on prawdziwy. 
Więc sąd taki:

(1) jest i prawdziwy i fałszywy (co przeczy logicznej zasadzie 
sprzeczności);

lub
(2) nie jest ani prawdziwy, ani fałszywy (co przeczy logicznej zasadzie 

wyłączonego środka).
Z kolei zdania, które są wyrazami tego typu sądów, nazywa autor 

anormalnymi.
Istnieje jednak kierunek, w którym zdaniem Smolki powinno iść 

rozwiązanie paradoksów: należy udowodnić, że sądy, w których mamy do 
czynienia z paradoksami, są pozornymi, tzn. w ogóle nie są sądami. Zdania 
anormalne więc nie byłyby w ogóle wyrazami sądów. To, jak takie rozwiązanie 
powinno wyglądać, autor demonstruje na przykładzie paradoksu kłamcy, w 
którym mamy do czynienia z jednoczesną prawdziwością i fałszywością sądu 
„Kłamię”. Wyrazem ogólnej formy tego sądu zdaniem Smolki jest zdanie:

(1) „Ten sąd jest fałszywy”;
które związane jest z założeniem:
(2) „Sąd «Ten sąd jest fałszywy» jest tym sądem”.
Paradoksalność sądu (1) polega na tym, że jeśli zakładamy, że sąd (1) 

jest prawdziwy, to w myśl założenia (2) dochodzimy do wniosku, że sąd (1) 
jest fałszywy. Jeśli natomiast zakładamy, że sąd (2) jest fałszywy, to w myśl 
założenia (2) dochodzimy do wniosku, że sąd (1) jest prawdziwy. 

By ten paradoks rozwiązać Smolka przywołuje następujące definicję cech 
„prawdziwy” i „fałszywy” dla sądów twierdzących: 

Df. 1: Sąd prawdziwy jest to sąd przyznający tę cechę swemu podmiotowi, 
którą ów podmiot posiada.

Df. 2: Sąd fałszywy jest to sąd przyznający tę cechę swemu podmiotowi, 
której ów podmiot nie posiada.

5. Zdania a paradoksy

Powyższe definicje autor uzupełnia ponadto o definicję cechy niezupełnej:
Df. 3: Niezupełną cechą jest taka cecha, która przybiera swoje znaczenie 

zależnie od podmiotu zdania, w którym jest orzeczeniem. 
Innymi słowy: cechy niezupełne same przez się nie mają pełnego 

znaczenia, lecz znaczenie ich w każdym zdaniu uzupełnia się znaczeniem 
podmiotu tego zdania. Taką właśnie niezupełnością cechuje się według Smolki 
cecha „prawdziwy” (podobnie jak też „fałszywy”). 

W większości przypadków cechy niezupełne da się uzupełnić. W 
przypadku cechy „prawdziwy”, która jest orzeczeniem w zdaniu, podmiotem 
którego jest pewien sąd (na przykład w zdaniu „Sąd «koń jest czworonogiem» 
jest sądem prawdziwym”) uzupełnienie tej cechy następuje po (1) podmianie 
wyrażenia „sąd prawdziwy” na jego definiens z Df. 1 („Sąd «koń jest 
czworonogiem» jest sądem przyznającym tę cechę swemu podmiotowi, którą 
ów podmiot posiada”), a następnie po (2) podmianie wyrażenia „tę, którą 
podmiot ów posiada” na konkretną cechę, którą posiada podmiot sądu (w tym 
przypadku – sądu „Koń jest czworonogiem”) i na którą wskazuje orzeczenie 
tego sądu („Sąd «koń jest czworonogiem» jest sądem przyznającym swemu 
podmiotowi cechę «czworonóg»”). W analogiczny sposób uzupełniana jest też 
cecha „fałszywy”.   

Ale uzupełnienie to nie działa w przypadku paradoksu kłamcy, tzn. 
zdania „Ten sąd jest fałszywy” (przy założeniu,  że sąd „Ten sąd jest fałszywy” 
jest tym sądem). W tym bowiem przypadku niezupełną cechę „fałszywy” 
podmienilibyśmy ostatecznie na nią samą, czyli – znów na cechę niezupełną. 
Z tego powodu całe zdanie „Ten sąd jest fałszywy” nie ma znaczenia, tzn. 
nie jest wyrazem sądu. A skoro nie jest wyrazem sądu – to nie może być też 
oceniane pod względem prawdziwości. 

Podobnie ma się rzecz ze wszystkimi tego typu paradoksami – mamy 
w nich wszystkich do czynienia ze zdaniami zawierającymi w swoich 
orzeczeniach cechy niezupełne, w których to zdaniach nie dochodzi do skutku 
uzupełnienie tych cech.  

Wstęp
Przez paradoks rozumiem sąd w znaczeniu logicznym, którego 

prawdziwość ani fałszywość nie daje się udowodnić, albowiem 
założenie, że jest on prawdziwym, prowadzi do wniosku, iż przeciwnie, 
jest fałszywy, a założenie, że jest fałszywy, prowadzi do wniosku, iż 
jest prawdziwy. Nie wiemy zatem jaki jest [on – red.] pod względem 
prawdziwości, a raczej przeciwnie, wiemy, iż nie jest ani prawdziwy, 
ani fałszywy. Gdyby bowiem był prawdziwy, toby z tego wynikało, ż 
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byłby także fałszywy, a ponieważ logika nie zna następstwa czasowego, 
więc byłby prawdziwy i fałszywy. Nie możemy się na to zgodzić, bo 
nie pozwala na to logiczna zasada sprzeczności […]; gdybyśmy zaś 
ją odrzucili, tobyśmy się wprawdzie pogodzili z problemami, lecz 
zarazem musielibyśmy zrezygnować z wszelkiej nauki. 

Więc pogląd taki nie jest ani prawdziwym, ani fałszywym. Nowa 
niemożebność! Wszak nie pozwala na to inna zasada myślenia; logiczna 
zasada wyłączonego środka. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak 
przypuścić, iż ten sąd paradoksalny nie jest wcale sądem. Przypuścić 
jednak nie wystarcza! Trzeba to przynajmniej uprawdopodobnić, 
iż zdanie mające podmiot i orzeczenie nie jest sądem w znaczeniu 
logicznym!

Jeśli zdanie mające podmiot i orzeczenie nie jest sądem w znaczeniu 
logicznym to przyczyna tego może leżeć albo we właściwości podmiotu, 
albo orzeczenia. 

Weźmy pod uwagę pierwszą możliwość. Podmiotem każdego 
zdania jest wyraz symbolizujący pewien przedmiot, o którym ono 
pewną cechę orzeka. Niewłaściwością tego podmiotu mogłoby 
być symbolizowanie tzw. „przedmiotu sprzecznego” tj. o cechach 
wykluczających się. Wyraz symbolizujący taki przedmiot ma znaczenie 
będące pojęciem o treści sprzecznej, z pojęcia tego wynikają zatem 
na podstawie zasady symplifikacji kolejno lub grupami, wszystkie 
części jego treści, wynikają zatem i te części, które są pojęciami cech 
sprzecznych; dlatego z pojęcia sprzecznego możemy otrzymać dwa 
zdania o orzeczeniach symbolizujących cechy sprzeczne. Zdania te 
są paradoksami a raczej stanowią razem wzięte jeden paradoks. Nie 
wiemy, które z nich symbolizuje sąd prawdziwy, a które symbolizuje 
sąd fałszywy, bowiem nie wiemy, że zdania nie symbolizują w ogóle 
żadnego sądu, gdyż wspólny im podmiot  nie symbolizuje przedmiotu 
w sensie logicznym. 

Powracając więc do konstrukcji tego uprawdopodobnienia, iż sąd 
paradoksalny nie jest sądem, gdyż podmiot odpowiadającego mu zdania 
nie symbolizuje przedmiotu, bo wyraz za podmiot użyty ma sprzeczne 
znaczenie, przedstawimy tą konstrukcje w sposób algebraiczny: 

Nie będzie „a a’” symbolem tego podmiotu, którego wyraz ma 
sprzeczne znaczenie. 

Na podstawie zasady symplifikacji zastosowanej do pojęć 
otrzymujemy dwa zdania: 

a a’ > a
a a’ > a’
równe pod wzgl. prawdziwości. Naturalnie w rzeczywistości rzecz 

nie przestawia się tak jasno, bo podmiot nie okazuje sprzeczności 
swego znaczenia operując jednym wyrazem, np. x = a a’. Nikt by nie 
zważał chyba na paradoks zagadnienia, które z dwóch zdań:

„Kwadratowe koło jest kwadratem”
„Kwadratowe koło nie jest kwadratem”
jest prawdziwe, bo wyraz „kwadratowe koło” zdradza sprzeczność 

swego znaczenia. Stąd wniosek, że sprzeczność pojęcia, będącego 
znaczeniem podmiotu zdania paradoksalnego, musi być doskonale 
ukryta w definicji tego pojęcia. Że tak się ma rzecz istotnie, o tym uczą 
nas przykłady paradoksów […]. Musimy zatem przejść obecnie do 
części praktycznej tego studium, aby potem na podstawie uzyskanego 
w niej materiału faktycznego ukończyć budowę naszej teorii.

[…]

1. Sformułowanie paradoksu o kłamcy Epimenidesie i 
towarzyszącej mu anomalii

Wyobraźmy sobie Epimenidesa, który pojawia się na jakimś 
placu miasteczka greckiego i powiada „Kłamię”, ani przedtem zaś 
nic nie powiedział, ani potem więcej nic już nie mówi i tym samym 
daje do zrozumienia, że przedmiotem tego kłamstwa, albo raczej tym 
kłamstwem, o którym mówi, jest właśnie to samo zdanie, za pomocą 
którego kłamstwo stwierdza tj. zdanie „Kłamię”. Wyobraźmy sobie 
dalej, iż na owym placu znajdują się rozmiłowani w sofizmatach i 
dialektyce Grecy, że zrozumieli oni intencję znaczeniową zdania 
Epimenidesowego i że powstaje wśród nich problem, czy zdanie przez 
Epimenidesa wypowiedziane jest prawdziwe, czy fałszywe. Jeden więc 
z nich dowodzi, że zdanie to nie jest prawdziwe, bo to by znaczyło, 
że naprawdę kłamie, a jeśli Epimenides kłamie mówiąc: „Kłamię”, 
to znaczy, że mówi prawdę, tzn. że zdanie „Kłamię” jest fałszywe. 
Jeśli zatem przypuszczenie, że zdanie Epimenidesa jest prawdziwe 
doprowadziło do wyniku sprzecznego, to widocznie przypuszczenie to 
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było błędne, a sprzeczne z nim twierdzenie, że zdanie Epimenidesa nie 
jest prawdziwe, jest fałszywe.

Na to jednak powstaje drugi i powiada, że przeciwnie twierdzenie 
Epimenidesa musi być prawdziwe, bo gdyby  było fałszywe, to to by 
znaczyło, że Epimenides mówi prawdę, a jeżeli Epimenides mówi 
prawdę mówiąc kłamię, to to znaczy, ze kłamie naprawdę, tzn. że 
zdanie: „Kłamię” jest prawdziwe. Przypuszczenie, że twierdzenie 
Epimenidesa jest fałszywe, prowadzi do wyniku z nim sprzecznego, 
a zatem samo musi być fałszywe, a prawdziwe jest twierdzenie z nim 
sprzeczne, że zdanie Epimenidesa jest prawdziwe. 

Obaj zatem dowodzą dobrze i obaj dochodzą od rezultatów różnych 
i sprzecznych. Okazuje się zatem, że Epimenides wypowiedział 
paradoks.

Widzimy zatem, że zdanie „Kłamię” wypowiedziane z tą intencją, 
aby samo w sobie cechę kłamania orzekało stanowi paradoks. Ponieważ 
ta zwięzła forma [zdania – red.] utrudnia rozwiązanie tego paradoksu, 
przeto musimy się wprzód postarać o bardziej obszerną i zarazem 
dostępniejszą dla analizy. Za taką formę uważam zdanie: „Sąd ten jest 
fałszywy”. Forma ta jest równoważna formie „Kłamię”. „Kłamać” 
bowiem znaczy „wypowiadać umyślnie sąd fałszywy”, a ponieważ 
okoliczność umyślnego wypowiadania sądu fałszywego nie zmienia 
logicznej wartości tego sądu, przeto możemy śmiało opuścić słowo 
„umyślnie” i zadowolić się wyrażeniem „wypowiadać sąd fałszywy”. 
Wobec tego sformułowaniu „Kłamię” odpowiadałoby sformułowanie 
„Wypowiadam sąd fałszywy”.

Należy nadto zauważyć, iż dla paradoksu jest obojętne, czy 
sformułowanie jego pewien sąd wyraża w formie pierwszej osoby liczby 
pojedynczej, czy w innej formie. Cecha paradoksalności od tej formy 
nie zależy, dlatego nie zatracimy jej, gdy usuniemy w sformułowaniu 
paradoksu formę wypowiadania sądu przez kogoś, a nadamy mu formę 
abstrahującą od samego wypowiadania. W ten sposób po odrzuceniu 
słowa „wypowiadam” pozostaje nam tylko przedmiot „sąd” i cecha 
jego „fałszywy”, a z tego materiału możemy utworzyć tylko jeden sąd: 
„Sąd jest fałszywy”.

Takie sformułowanie wymaga jeszcze pewnego uzupełnienia. 
Warunkiem paradoksalności jego jest założenie, że przedmiotem sądu, 

w tym sformułowaniu wyrażonego, jest także sam sąd. Ten warunek 
zaznaczamy uzupełniając podmiot słówkiem „ten” i otrzymujemy 
sformułowanie ostateczne:

(I): Ten sąd jest fałszywy.
do którego dodajemy założenie
(II): Sąd „Ten sąd jest fałszywy” jest tym sądem.
Musze teraz udowodnić, że sformułowanie takie jest paradoksalne. 

W tym celu zakładam naprzód, że sąd (I) jest prawdziwy. Z tego wynika, 
że sąd symbolizowany przez podmiot sądu (I) jest w myśl założenia 
(II) identyczny z sądem (I), więc z fałszywości sądu symbolizowanego 
przez podmiot sądu (I) wynika fałszywość sądu (I). Zbierając wyniki 
tego rozumowania otrzymuję z założenia prawdziwości sądu (I) 
fałszywość sądu (I). 

Odrzucam zatem założenie, że sąd (I) jest prawdziwy, gdyż 
prowadzi ono do sprzeczności i przyjmuję sprzeczne z nim założenie, 
że sąd (I) jest fałszywy. Lecz jeśli sąd (I) jest fałszywy, to z tego 
wynika, że przedmiot tego sądu nie posiada cechy, jaką sąd (I) o nim 
orzeka, czyli, że sąd symbolizowany przez podmiot sądu (I) nie jest 
fałszywy, a ponieważ sąd symbolizowany przez podmiot sądu (I) jest 
w myśl zastrzeżenia (II) identyczny z sądem (I), więc z niefałszywości 
sądu symbolizowanego przez podmiot sądu (I) wynika niefałszywość 
samego sądu (I). 

Zbierając wyniki tego rozumowania stwierdzam, że z fałszywości 
sądu (I) otrzymałem jego niefałszywość. A zatem sąd (I) jest 
paradoksalnym.

Pozostaje obecnie […] sformułować odpowiadający 
paradoksalnemu sądowi (I) sąd anormalny. Twierdzę, że sądem takim 
jest:

(III): „Ten sąd” jest prawdziwy,  
zaopatrzony w zastrzeżenie:
(IV): Sąd „Ten sąd jest prawdziwy” jest „tym sądem”. 
Zakładam naprzód, ze sąd (III) jest prawdziwy. Z tego założenia 

wynika, że sąd symbolizowany przez podmiot (III) jest prawdziwy, a 
ponieważ sąd symbolizowany przez podmiot (III) jest w myśl założenia 
(IV) identyczny z (III), przeto z prawdziwości sądu symbolizowanego 
przez podmiot (III) wynika prawdziwość samego (III). Zbierając wyniki 
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tego rozumowania stwierdzam, że z założenia prawdziwości sądu pod 
(III) wynikła tegoż sądu prawdziwość.

Jednakże nie możemy twierdzić na tej podstawie, że sąd (III) 
jest na pewno prawdziwy. Bo jeśli założymy jego fałszywość, to 
z tego wyniknie, że sąd symbolizowany przez podmiot (III) nie 
jest prawdziwy, a ponieważ sąd symbolizowany przez podmiot 
(III) jest, w myśl założenia (IV), identyczny z sądem (III), przeto z 
nieprawdziwości sądu symbolizowanego przez podmiot sądu pod (III) 
wynika nieprawdziwość samego (III). A zatem z założenia fałszywości 
sądu (III) wynika tegoż sądu nieprawdziwość (cz. fałszywość). Nie 
mamy zatem dostatecznej podstawy do twierdzenia, że sąd (III) jest 
prawdziwy i nie mamy również dostatecznej podstawy do twierdzenia, 
że sąd (III) jest fałszywy. 

Oczywiście błędem byłoby utożsamianie rozumowania, 
któreśmy dopiero co przeprowadzili z rozumowaniem na podstawie 
zasady tożsamości. Rozumowanie na podstawie zasady tożsamości 
nie zasługiwałoby na określenie wyrazem „wynikanie”. Jeśli 
powiedziałem, że z prawdziwości sądu (II) wynikła jego prawdziwość, 
to nie powiedziałem tego bez dowodzenia, a dowodzenie oparłem nie 
na zasadzie tożsamości, lecz na zasadzie sylogizmu i na podstawie 
znaczenia wyrazu „prawdziwy”. Tak samo postąpiłem dowodząc, ze z 
fałszywości sądu (III) wynika jego fałszywość.

Jeśli mimo  posłużenia się tą jedyną metodą sprawdzania 
prawdziwości sądu, która polega na badaniu, czy przedmiot sądu 
posiada cechę jaką dany sąd o nim orzeka i pomimo tego, ze znamy 
przedmiot sądu i znamy znaczenie orzeczenia, nie możemy dojść 
do przekonania, czy badany sąd jest prawdziwym, czy fałszywym, 
gdyż sprawdzają się nam oba takie sprzeczne z sobą założenia, to ta 
niemożność przekonania się o prawdziwości sądu stanowi dla mnie 
kryterium jego anormalności.

Już poprzednio twierdziłem, że anormalność sądu potrzebuje tak 
samo wyjaśnienia, jak paradoksalność i okazałem na anormalnościach 
towarzyszących paradoksom Bertranda Russella, że wyjaśnienie takie 
jest możliwym na podstawie tej samej metody, za pomocą której 
rozwiązuję odpowiednie paradoksy. 

Wyjaśnienie anormalności paradoksu o kłamcy Epimenidesie 
potwierdzi tę tezę.

2. Rozwiązanie paradoksu o kłamcy Epimenidesie i 
towarzyszącej mu anormalności

W paradoksie Epimenidesa i towarzyszącej mu anormalności 
najważniejszą rolę odgrywają cechy: prawdziwy i fałszywy, dlatego 
muszę te cechy poddać analizie, a zatem przede wszystkim podać ich 
definicje. Definicje te brzmią: 

Df.1.: Sąd prawdziwy jest to sąd przyznający tę cechę swemu 
przedmiotowi, którą ów przedmiot posiada.

Df.2.: Sąd fałszywy jest to sąd przyznający tę cechę swemu 
przedmiotowi, której ów przedmiot nie posiada.

Definicje te odnoszą się tylko do sądów twierdzących prawdziwych 
resp. fałszywych. Ze względu na to jednak, że zarówno sformułowanie 
paradoksu Epimenidesa, jak sformułowanie towarzyszącej mu 
anormalności ma formę zdania twierdzącego, są one dla mego celu 
wystarczające. 

Twierdzę, że cechy „prawdziwy” i „fałszywy” są cechami 
niezupełnymi w znaczeniu […] [następującej definicji – red.]: 

Df.3.: Niezupełną cechą jest taka cecha, która użyta za orzeczenie 
w zdaniach o różnych podmiotach przybiera różne znaczenie.

Aby udowodnić niezupełność tych cech przedstawię naprzód po 
trzy zdania, w których każda z nich użyta jest za orzeczenie w pierwszym 
zdaniu w zwykłym brzmieniu, w drugim zdaniu w równoważnym 
brzmieniu rozszerzonym a zaczerpniętym z jej definicji, w trzecim 
zdaniu w sformułowaniu odmiennym, takim jednak, iż zdanie to 
pozostaje równoważne zdaniom poprzednim.

Oto te zdania odnoszące się do cechy „prawdziwy”:
(V) Sąd „Koń jest czworonogiem” jest sądem prawdziwym.
(VI) Sąd „Koń jest czworonogiem” jest sądem przyznającym tę 

cechę swemu przedmiotowi, którą ów przedmiot posiada.
(VII) Sąd „Koń jest czworonogiem” jest sądem przyznającym 

swemu przedmiotowi cechę „czworonóg”.
Zdania odnoszące się do cechy „fałszywy” brzmią: 
(VIIII) Sąd „Trójkąt jest bryłą” jest sądem fałszywym.
(IX) Sąd „Trójkąt jest bryłą” jest sądem przyznającym tę cechę 

swemu przedmiotowi,  której ów przedmiot nie posiada.
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(X) Sąd „Trójkąt jest bryłą” jest sądem przyznającym swemu 
przedmiotowi cechę „bryła”.

Zdania powyższe pouczają nas, że cecha „prawdziwy” przybiera 
znaczenie zależnie od podmiotu zdania, w którym jest orzeczeniem; 
tylko tym się tłumaczy bowiem, [że] zdanie (VII) jest równoważne 
sądowi (V), jakkolwiek orzeczenie zdania (VII) różni się co do 
znaczenia od orzeczenia zdania (V), równoważnego bez związku z 
całym zdaniem (V). Gdyby bowiem orzeczenie zdania (V) nie znaczyło 
w związku z zdaniem (V) tego samego, co orzeczenie zdania (VII), 
to zdania: (V) i (VI) nie byłyby równoważne. Skoro zaś orzeczenie 
zdania (V) rozważane bez związku z całym zdaniem (V) znaczy coś 
innego, jak orzeczenie zdania (VII) i dopiero w związku z całym 
zdaniem (V) oznacza to samo, co orzeczenie zdania (VII), to oczywiste 
jest, że orzeczenie to w każdym zdaniu przybiera znaczenie zależne od 
podmiotu zdania, a zatem w zdaniach o różnych podmiotach przybiera 
różne znaczenia. Zdania (VIII), (IX) i (X) dowodzą tego samego dla 
cechy „fałszywy”. Tym samym niezupełność cech „prawdziwy” i 
„fałszywy” została udowodniona. 

Niezupełność tych cech spowodowana jest ich skomplikowaną 
definicją. Wykażę związek między definicją cechy „prawdziwy” a 
jej niezupełnością, z tą uwagą, że to samo dotyczy stosunków cechy 
fałszywy.

[…] 
W […] (Df.1. charakteryzującej pojęcie zdania prawdziwego) 

chodzi o przyznanie pewnej cechy pewnemu przedmiotowi. Bliższym 
określeniem owej cechy jest słówko „tę”, które jest odsyłaczem do 
zdania pobocznego: „którą ów przedmiot posiada”.  W tym zdaniu 
pobocznym zaś chodzi o posiadanie tej cechy przez przedmiot bliżej 
słówkiem „ów” określonej, które jest odsyłaczem do przedmiotu, 
jakiemu poszukiwana cecha jest przyznana, a który wyrażony jest 
słownie „swemu przedmiotowi”. Słówko „swemu” wskazuje, iż chodzi 
tu o przedmiot sądu ową cechę przyznającego. W ten sposób jasnym 
się staje, że w każdym sądzie prawdziwym o przyznanie owej cechy 
chodzi, bo ma to być cecha posiadana przez przedmiot danego sądu a 
przedmiot sądu jest dla każdego prawie sądu (z wyjątkiem sądów o tym 

samym przedmiocie) różnym. Tym się tłumaczy okoliczność, że cecha 
„prawdziwy”, dla każdego sądu, w którym jest orzeczeniem przybiera 
inne znaczenie. 

Uważne porównanie definicji sądu fałszywego […] [Df. 2] z 
definicją sądu prawdziwego [Df. 1] wystarcza, aby nabrać przekonania, 
że te same związki między wyrazami w niej używanymi powodują 
także jej niezupełność.

Powyżej przedstawiony związek między definicjami cech 
„prawdziwy” i „fałszywy” a ich niezupełnością rozstrzyga o 
sposobie ich uzupełnienia. I tak w przykładzie (V) (Sąd „Koń jest 
czworonogiem” jest sądem prawdziwym) zdanie to równoważne 
zdaniu (VI) (Sąd „Koń jest czworonogiem” jest sądem przyznającym 
tą cechę swemu przedmiotowi, którą ów przedmiot posiada) ma 
znaczenie równe znaczeniu zdania (VII), w którym cecha „prawdziwy” 
expressis verbis została uzupełniona, a które brzmi: (VII) Sąd „Koń 
jest czworonogiem” jest sądem przyznającym swemu przedmiotowi 
cechę „czworonóg”. Uzupełnienie zatem polega na tym, że zamiast 
po słowach definicji: „przyznający swemu przedmiotowi cechę” pisać 
ogólne określenie tej cechy w słowach „tę, którą przedmiot ów posiada”, 
podaje się nazwę owej cechy 1) identyczną z orzeczeniem sądu „Koń 
jest czworonogiem”, któremu przyznajemy cechę „prawdziwy” i 2) 
posiadaną przez przedmiot tego sądu, tj. przez „konia”.

Ten sposób uzupełnienia znaczenia cechy „prawdziwy” i „fałszywy” 
jest rozstrzygający dla rozwiązania paradoksu Epimenidesa w podanym 
przez nas sformułowaniem i towarzyszącej mu anormalności. Skoro 
bowiem w myśl konstrukcji tych zdań […] przedmiotem cech są one 
same, to uzupełnienie ich niezupełnych cech powinno nastąpić przez 
wymienienie nazwy cechy posiadanej przez ich podmiot będący 
sądem, a identycznej z orzeczeniem tego sądu, tj. wymienienie, w 
pierwszym wypadku: „fałszywy”, w drugim wypadku „prawdziwy”, 
a te właśnie cechy same będąc niezupełnymi, do uzupełnienia innych 
cech niezupełnych się nie nadają.

Tym samym orzeczenia tych zdań, nie mogąc zaczerpnąć 
uzupełnienia swego znaczenia z ich przedmiotu pozostają niezupełnymi 
pod wzgl. znaczenia, tj. [są – red.] bez znaczenia, a wskutek tego 
zdania te są bezsensowne, czyli nie są sądami, nie mogą zatem ani być 
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prawdziwe ani fałszywe. Tym samym zagadnienie ich prawdziwości 
lub fałszywości zostało załatwione.

Pozostaje jeszcze do zauważenia, że z tego rezultatu wynika, że 
żaden sąd nie może byś swym własnym przeciwieństwem, bo gdyby 
nim był, toby mógł orzekać tylko cechę „prawdziwy” lub „fałszywy” o 
danym podmiocie, a cecha ta nie mogłaby być, jak się przekonaliśmy, 
nigdy uzupełniona. Mamy zatem dowód czysto logiczny, na twierdzenie 
ze stanowiska czysto psychologicznego całkiem jasne, że sąd który 
jest swym własnym przedmiotem, jest bezsensownym, a raczej nie 
istnieje. Brak takiego dowodu był dotychczas powodem, że niektórzy 
logicy zwolennikom tego twierdzenia zarzucali posługiwaniem się w 
logice czystej argumentami psychologicznymi.

[…]

Zakończenie: teoria paradoksów
Postawiliśmy hipotezę, że powodem paradoksalności zdania 

paradoksalnego jest ta okoliczność, iż podmiot jego symbolizuje 
tzw. przedmiot sprzeczny tj. przedmiot o cechach sprzecznych. Jako 
przykład przedmiotu sprzecznego podaliśmy „kwadratowe koło” 
zauważając, że wyrazy podmiotów właściwych zdań paradoksalnych 
muszą mieć znaczenie nie tak widocznie sprzeczne tj. takie, którego 
sprzeczność w definicji, oznaczonego przez ten wyraz przedmiotu, 
doskonale jest ukryta. W jaki sposób taka definicja ukrywa sprzeczność 
pojęcia, o tym miały nas pouczyć konkretne paradoksy, do których 
przedstawienia i rozwiązania przeszliśmy […]. 

Rozwiązanie […] paradoksów wraz z towarzyszącymi im zdaniami 
anormalnymi  umożliwia mi postawienie teorii zdań bezsensownych 
tego właśnie typu, jaki owe paradoksy przedstawiają, a którego 
charakterystyczną cechą jest ukrytość bezsensowności.

Otóż podstawą bezsensowności tych zdań są cechy niezupełne. 
Zdefiniowałem je jako cechy, które użyte za orzeczenie w zdaniach 

o różnych podmiotach przybierają różne znaczenie. Oświadczyłem 
dalej, że niezupełność ich sprawia, że same przez się nie mają 
pełnego znaczenia, lecz znaczenie ich w każdym zdaniu uzupełnia 
się znaczeniem podmiotu tego zdania. W tych wypadkach, w których 
uzupełnienie takie nie następuje, cecha niezupełna jest bez znaczenia. 

Orzeczenie więc, którego rolę odgrywa, jest bezsensownym i tym 
samym całe zdanie jest bezsensownym. Takie bezsensowne zdanie nie 
jest sądem, nie jest więc ani prawdziwym, ani fałszywym; uważane za 
sąd wykracza przeciw zasadzie wyłączonego środka. Gdy zakładamy 
zaś, że takie bezsensowne zdanie jest sądem (prawdziwym lub 
fałszywym), tworzymy pojęcie sprzeczne, podobne „kwadratowemu 
kołu”.

5. Zdania a paradoksy
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60. Tadeusz Czeżowski
O ZDANIACH BEZ TREŚCI

[1918]

Streszczenie
Czeżowski  w tekście  zwraca uwagę na to, że recepta Russella przeciw 

powstaniu paradoksów, polegająca na przestrzeganiu zasady „Żadne zdanie 
nie może niczego o sobie samym orzekać”, wprawdzie usuwa paradoksy 
logiczne z zakresu systemów naukowych, jednak nie tłumaczy jeszcze, 
dlaczego taką właśnie zasadę należy wprowadzić. Uzasadnienia takiego, 
zdaniem Czeżowskiego, warto natomiast szukać w pracach Bolzany. Ostatni 
podał wiele przykładów z pozoru sprzecznych zdań, które w rzeczywistości 
takimi nie są. Na przykład:

(1) „Zdanie, które wygłaszam, jest zdaniem twierdzącym” i „Zdanie, 
które wygłaszam, nie jest zdaniem twierdzącym” (oba zdania są prawdziwe);

(2) „Zdanie, które wygłaszam, składa się ze słów dziewięciu” i „Zdanie, 
które wygłaszam, nie składa się ze słów dziewięciu” (oba zdania są fałszywe).

Bolzano zauważył, że w tzw. niepredykatywnych (tzn. odnoszących 
się do siebie samych) ze zmianą orzeczenia zmienia się także podmiot. 
Wyrażenie „zdanie, które wygłaszam w tej chwili” jest w takim razie zmienną, 
a całe zdanie – nieokreślonym. Zdania niepredykatywne ponadto zajmują 
szczególne miejsce wśród zdań nieokreślonych, ponieważ podczas gdy w 
zdaniach nieokreślonych zazwyczaj treść, jaką nadawać możemy wyrazowi 
nieokreślonemu, jest niezależna od treści drugiego członu, to w zdaniach 
niepredykatywnych – jest zależna. Zależność ta ma charakter błędnego koła: 
żeby można było wydać sąd o pewnym przedmiocie, musi ten przedmiot 
być w jakiś sposób dany; z drugiej strony w zdaniach niepredykatywnych 
przedmiot, o którym sąd się wydaje, powstaje dopiero przez wydanie tego 
sądu. Wychodzi na to, że treść wyrazów nieokreślonych w takich zdaniach 
nigdy nie może być określona, a to znaczy że zdania niepredykatywne 
są z konieczności nieokreślone (a więc – też nie poddające się ocenie pod 
względem prawdziwości). W tych właśnie wywodach Bolzany znajdujemy, 
zdaniem Czeżowskiego, uzasadnienie zaproponowanej przez Russella zasady.

1. Ważniejsze znaczenie dla naszej kwestii „zdań bez treści” 
przedstawia […] rodzaj zdań nie będących ani prawdziwymi ani 
fałszywymi, mimo iż zdają się wyrażać sądy, zdań zwanych zwykle 

paradoksami albo antynomiami logicznymi. Jako przykład paradoksu 
logicznego przytacza się zwykle paradoks Epimenidesa, brzmiący 
mniej więcej w sposób następujący: „Zdanie, które wygłaszam w tej 
chwili, jest fałszywe”. Chęć uniknięcia sprzecznych konsekwencji, do 
których zdania takie prowadzą, wywołała szereg prób, dążących do 
wyeliminowania zdań tego rodzaju z teorii naukowych; także ci, którzy 
zakładają istnienie „zdań bez treści” w rozmaitych znaczeniach tego 
terminu, pragną w ten sposób uchronić się od paradoksów. Tenże cel 
na oku ma podana przez Bertranda Russella teoria typów, której myśl 
podstawową wyrazić można w zastosowaniu do naszego wypadku w 
słowach następujących: 

„Żadne zdanie nie może niczego o sobie samym orzekać”.
Jeżeli zasadę tę włączymy do zasad logicznych, zakładając, że 

zdania wykraczające przeciwko tej zasadzie są zdaniami bez treści, 
ani prawdziwymi, ani fałszywymi, to wprawdzie usuwamy paradoksy 
logiczne z zakresu systemów naukowych, jednak nie tłumaczymy 
jeszcze przez to, dlaczego taką właśnie zasadę należało wprowadzić. 
Dla zrozumienia jej spróbujemy wyjaśnić sobie związek, w jakim ona 
do innych zasad logicznych pozostaje.

2. Interesującą analizę paradoksu Epimenidesa podaje Bernard 
Bolzano.1 Bolzano stwierdza, że zaprzeczeniem zdania (1): „Zdanie, 
które wygłaszam w tej chwili, jest fałszywe” nie jest zdanie (1a): 
„Zdanie, które wygłaszam w tej chwili, nie jest fałszywe”, że więc oba 
te zdania, wyglądające jak dwa zdania sprzeczne, nie są takimi. Bolzano 
przytacza inne przykłady, które myśl jego dokładnie ilustrują: gdzie 
dwa zdania, odnoszące się do siebie samych, a mające pozór dwóch 
zdań sprzecznych, są równocześnie prawdziwe lub równocześnie 
fałszywe, np.: 

„Zdanie, które wygłaszam, jest zdaniem twierdzącym”;
„Zdanie, które wygłaszam, nie jest zdaniem twierdzącym”. 
(oba zdania są prawdziwe).
„Zdanie, które wygłaszam, składa się ze słów dziewięciu”;

1 B. Bolzano. Wissenschaftalehre: Versuch einer ausführlichen und größtentheils neuen 
Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter, Bd. 1, 
Sülzbach: J. E. V. Seidel, 1837, s. 78 i n.

5. Zdania a paradoksy
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„Zdanie, które wygłaszam, nie składa się ze słów dziewięciu”. 
(oba zdania są fałszywe).
Bolzano podaje tłumaczenie tego stanu rzeczy, które zresztą na 

podstawie jego przykładów znaleźć nie trudno: w zdaniach, które 
odnoszą się do siebie samych, jak paradoks Epimenidesa i przykłady 
Bolzany (zdania tego rodzaju, posługując się wyrazem wprowadzonym 
przez Henriego Poincarégo, nazwiemy zdaniami niepredykatywnymi), 
ze zmianą orzeczenia zmienia się także podmiot. Słowa „zdanie, które 
wygłaszam w tej chwili” są przeto zmienną, symbolem nieokreślonym, 
a wskutek tego cale zdanie zdaniem nieokreślonym. Nie można przeto 
wnioskować w ten sposób: Jeżeli przyjmiemy, że zdanie (1) jest 
fałszywe, to stąd wynika, że prawdziwe jest zdanie (1a). Gdy zaś tak 
rzeczy się mają, to paradoks znika.

3. Jeżeli w ten sposób zdania odnoszące się do samych siebie 
sprowadzimy do zdań nieokreślonych, to nie można jednak nie zwrócić 
na to uwagi, że wśród zdań tych zajmują one stanowisko również 
wyjątkowe. Wyjątkowe dlatego, że na ogół w zdaniach nieokreślonych 
treść, jaką nadawać możemy wyrazowi nieokreślonemu, jest niezależna 
od treści drugiego członu. Tu zależność taka istnieje. Stąd w zdaniu 
nieokreślonym treść wyrazu nieokreślonego może się zmieniać 
niezależnie od treści drugiego członu, może też być taką samą w dwóch 
zdaniach sprzecznych, tutaj natomiast rzecz się ma odmiennie.

Zdania niepredykatywne zawierają wskutek tego pewnego rodzaju 
błędne koło; mianowicie, ażeby można było wydać sąd o pewnym 
przedmiocie, musi ten przedmiot być w jakiś sposób dany; z drugiej 
strony w zdaniach niepredykatywnych przedmiot, o którym sąd się 
wydaje, powstaje dopiero przez wydanie tego sądu. Możemy przeto 
wyrazić się jeszcze w sposób następujący: Zdania niepredykatywne 
są zdaniami nieokreślonymi, w których człon nieokreślony czyli 
zmienna tylko wtedy mogłaby stać się symbolem określonym, gdyby 
zdanie odnośne nie było nieokreślonym. To, oczywiście, nigdy nastąpić 
nie może, ponieważ wprzód człon nieokreślony musiałby stać się 
określonym. W ten sposób stają się dla nas zdania niepredykatywne 
klasą zdań zawsze nieokreślonych, które nie są ani prawdziwe ani 
fałszywe. Zasada typów zaś nabiera właściwego znaczenia jako zasada, 

która eliminuje klasę zdań zawsze, wskutek zawartego w nich błędnego 
koła, nieokreślonych. 

4. Opierając się na wynikach poprzedzających rozważań, 
odpowiemy na pytanie postawione na wstępie „Jakie warunki musi 
spełnić zdanie, by było prawdziwe lub fałszywe”, co następuje: 
Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by zdanie było 
prawdziwe lub fałszywe jest, by wszystkie jego wyrazy były 
określone. Jeżeli zaś mówi się o prawdziwości lub fałszywości zdań 
nieokreślonych, to wyrazy te mają tam odmienne znaczenie.

5. Zdania a paradoksy
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1. Sądy a prawdziwość

61. Kazimierz Twardowski
IDIOGENICZNA TEORIA SĄDÓW 

A ZAGADNIENIE PRAWDZIWOŚCI
[1924-1925]

Streszczenie
Autor zaznacza, że idiogeniczna teoria sądów sprowadzając istotę sądu do 

uznania lub odrzucenia istnienia przedmiotu uwalnia zarazem ten przedmiot 
od wymogu bycia stosunkiem, kombinacją co najmniej dwóch innych 
przedmiotów. Jakie to ma konsekwencje dla klasycznej (korespondencyjnej) 
teorii prawdziwości?

Twardowski odpowiada na to pytanie rozpatrując jedną z nowoczesnych 
modyfikacji tej teorii w wydaniu Russella. Russell w swojej teorii udowadnia, 
że przedmiotem sądu musi być stosunek między kilkoma przedmiotami. 
Nie może nim natomiast być poszczególny przedmiot X. W tym przypadku 
bowiem, jeśli X istnieje, to moglibyśmy wydać tylko prawdziwy sąd „X 
istnieje”, ale jeśli X nie istnieje, to nie moglibyśmy w ogóle wydać żadnego 
sądu. Wynika to z tego, że każdy sąd jest stosunkiem między wydającym go 
podmiotem a pewnym przedmiotem. Jeśli jeden z członów tego stosunku nie 
istnieje, to nie istnieje też sam stosunek. Wychodziłoby na to, że w przypadku 
poszczególnych przedmiotów sądów wykluczona byłaby możliwość wydania 
fałszywych sądów. Według Twardowskiego argumentacja Russella opiera się 
na założeniu, że aby między A i B mógł zaistnieć jakiś stosunek, to A i B 
musi istnieć. Założenie to jest jednak fałszywe, dowodem czego służy fakt, 
że możemy zarówno wyobrażać sobie, jak też wydawać sądy o przedmiotach 
nieistniejących. Istnienie członów stosunku nie jest więc koniecznym 
warunkiem dla istnienia samego tego stosunku.  

Wobec idiogenicznej teorii sądzenia można podnieść następujący 
zarzut: usuwając konieczność kombinowania przedstawień, sama przy tym 
wprowadza taką kombinację poprzez łączenie pojęcia dowolnego przedmiotu 
z pojęciem istnienia. Twardowski obala ten zarzut przy pomocy następujących 
kontrargumentów:

(1) W tradycyjnej teorii sądu chodzi o kombinację dowolnych pojęć, w 
tym zaś przypadku jedno z tych pojęć jest stałym (pojęcie istnienia);

(2) Samej kombinacji pojęcia dowolnego przedmiotu z pojęciem istnienia 
jeszcze nie wystarcza do powstania sądu. Na przykład z taką kombinacją mamy 
do czynienia w sądzie przedstawionym (tzn. przedstawieniu sądu) „Marsjanie 
istnieją”; 
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1 Por. w tej sprawie: F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkt, Leipzig 
1874, Neuauflage 1911: Wiederauflage: Ontos, (Bd. 2. Cap. 7.: Vorstellung und Urteil), 
a także artykuł pt. Miklosich über Subiektlose Sätze, zamieszczony w dodatku do 
wydania Psychologii z roku 1911 i późniejszych.
2 Por. J. St. Mill. System of Logic. Ratiocinative and Inductive, B. I. Ch. 5, New York: 
Harper & Brothers, Publishers, Franklin Square, 1882. 

(3) Istnienie nie jest w ogóle cechą. Nie można ją bowiem przypisywać 
przedmiotom podobnie jak cechę czerwoności, ciężaru, uczoności itd. 
Istnienie nie jest też cechą względną, tzn. polegającą na pewnym stosunku 
przedmiotów podmiotów wydających o tych przedmiotach sądy. Gdyby 
bowiem istnienie polegało na byciu przedmiotem sądu twierdzącego, wtedy 
wydanie każdego sądu twierdzącego nadawałoby istnienie jego przedmiotowi 
tego sądu: byłoby to nie co innego jako przypisywane Bogu tworzenie przez 
myśl.

Konkluzja Twardowskiego: klasyczna korespondencyjna teoria 
prawdziwości polegająca na zgodności łączenia (lub rozłączenia) w sądzie z 
łączeniem (lub rozłączeniem) w rzeczywistości powinna być zmodyfikowana 
ze względu na to, że w zgodności chodzi nie o łączenie tylko o istnienie. 
Definicja sądu prawdziwego zatem brzmi u Twardowskiego następująco: 
Prawdziwy  jest  sąd  twierdzący, jeżeli  przedmiot  jego  istnieje, sąd przeczący, 
jeżeli przedmiot jego nie istnieje. Definicja sądu fałszywego zaś: fałszywy 
jest sąd twierdzący, jeżeli przedmiot jego nie istnieje, sąd przeczący, jeżeli 
przedmiot jego istnieje.

Do rozszerzenia się teorii idiogenicznej w  postaci nieco 
zmodyfikowanej przyczynił się Franz Brentano1. Aby zdać sobie sprawę 
z tego, co wprowadził Brentano, wyjdźmy od poglądu Johna Stuarta 
Milla2. Według Milla ani pojęcie, ani kombinacja pojęć nie jest sądem, 
dopiero gdy się dołączy przekonanie o istnieniu lub nieistnieniu tego, 
co sobie w kombinacji pojęć przedstawiam, powstaje sąd. Brentano 
powiada: dlaczego równie dobrze nie mógłbym nazwać sądem 
przekonania o istnieniu lub nieistnieniu tego, co sobie przedstawiam 
przy pomocy jednego pojęcia? Tak jest w sądach egzystencjalnych. 
„A istnieje”. To, czy sobie pomyślę coś za pomocą kombinacji pojęć, 
czy za pomocą jednego pojęcia, to dla istoty sądu jest rzeczą obojętną. 
Istotne jest tu tylko uznanie lub odrzucenie istnienia przedstawionego 
przedmiotu. 

Weźmy jako punkt wyjścia przedstawienia tej teorii to, co mówi 
Friedrich Ueberweg. „Poszczególne pojęcia nigdy nie są sądami […]; 
nie są nimi także same kombinacje pojęć. Dopiero gdy się przyłączy 
przekonanie o istnieniu lub nieistnieniu tego, co sobie przedstawiamy, 
powstaje sąd”3. A zatem np.: mam pewną kombinację pojęć: iloczyn dwa 
razy dwa, równość, cztery. Równość iloczynu dwa razy dwa z czteroma. 
Albo miłość Desdemony do Kasjusza. Sąd, gdy jestem przekonany, 
że to, co sobie w tej kombinacji pojęć przedstawiam, rzeczywiście 
istnieje, zachodzi, jest. Albo, gdy przekonanie, że nie jest, nie zachodzi, 
nie istnieje. Otóż Brentano powiada: dlaczego równie dobrze nie może 
chodzić o przekonanie o istnieniu tego lub o nieistnieniu tego, co sobie w 
jednym przedstawieniu przedstawiam? Bóg istnieje. Duchy nie istnieją. 
Tam miałem: Między dwa a dwa zachodzi równość, miłość Desdemony 
do Kasjusza nie istnieje. Tu Bóg i duchy. To, czy sobie przedstawiam 
coś za pomocą pojęcia jednego, czy za pomocą kombinacji pojęć, jest 
dla funkcji sądzenia rzeczą obojętną. Jej istota polega na tym, że bądź 
uznaję istnienie tego przedmiotu, bądź też istnienie jego odrzucam; 
twierdzę, że coś istnieje, zachodzi, jest; zaprzeczam, jakoby coś istniało, 
zachodziło, było. Uznaję istnienie czegoś. Jednym z argumentów 
przemawiających za tą teorią jest okoliczność, że daje ona sobie radę 
z tzw. impersonaliami („Grzmi”, „Dnieje”). Ci, co wyznają teorię, 
według której w każdym sądzie musi zachodzić jakieś kombinowanie 
pojęć, wyrażające się w tym, że mamy w każdym powiedzeniu podmiot 
i orzeczenie, biedzą się nad wskazaniem podmiotu w tego rodzaju 
powiedzeniach. Teoria Brentany tego nie potrzebuje. Dla niej podmiot i 
orzeczenie jest czymś gramatycznym, co nie tyczy się funkcji sądzenia. 
Aby to lepiej wyjaśnić, rozważmy następujące czynniki wchodzące w 
grę przy każdym sądzeniu. Mamy 1. Funkcję sądzenia, polegającą na 
uznawaniu lub odrzucaniu, twierdzeniu, przeczeniu, „akt sądzenia”. 
Mamy 2. To, czego się ten akt tyczy, mianowicie przedmiot sądzenia. 
Równość iloczynu dwa razy dwa i czterech. Miłość Desdemony do 
Kasjusza, Bóg, duchy. Grzmienie, dnienie. Mamy 3. To, co twierdzimy, 
lub czemu zaprzeczamy, co uznajemy, odrzucamy, mianowicie istnienie, 
rzeczywistość. Osnowa sądu. Użyłem wyrazu „sąd”, wskazując na 
3 F. Ueberweg. System der Logik und Geschichte der Logischen Lehren, Bonn: Bei 
Adolph Marcuse, 1882, s. 180.
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wytwór. On nas przede wszystkim obchodzi, skoro jemu przypisujemy 
prawdziwość i mylność. Będzie nim nie uznawanie i odrzucanie, lecz  
uznanie  i  odrzucenie. Wyraz „twierdzenie” jest dwuznaczny – chyba 
można by użyć na czynność „stwierdzenie”, ale to niebezpieczne. 
Lepiej już z „zaprzeczaniem” i „zaprzeczeniem”. I wtedy każdy sąd 
będzie można przedstawić formułką „+ A” albo „– A”. Osnowy nie 
wyrażamy, gdyż wszędzie jest ta sama. Istnienie, rzeczywistość itp. To 
A może być złożone. Może być względnie proste. Może być osobą, 
rzeczą, zjawiskiem, a przede wszystkim stosunkiem.

Teraz przeanalizujemy takie powiedzenia jak „Bóg istnieje”, 
„Grzmi”, „Dwa razy dwa jest cztery”. Tu „jest” wyraża stosunek 
równości, istnienie, zaś końcówka trybu oznajmującego uznanie. 
Podobnie przy negacji. Tak więc podmiot i orzeczenie bardzo 
różną odgrywają rolę. W niektórych przypadkach („Bóg jest”) 
podmiot odpowiada przedmiotowi, orzeczenie osnowie i uznaniu, 
wytworowi aktu sądzenia. W powiedzeniu „Dwa razy dwa jest 
cztery” podmiot wyraża jeden człon stosunku, orzeczenie drugi, 
łącznik osnowę i uznanie, wytwór aktu. Przy tym „jest” bardzo różne 
wyraża stosunki: równość, przynależność – „Pies jest kręgowcem” 
wyraża stosunek posiadania pewnej cechy, podobnie jak „Koło jest 
okrągłe” (notabene, ściśle mówiąc, mamy tu stosunek wyrażony 
za pomocą „jest”, plus forma gramatyczna orzeczenia: rzeczownik, 
przymiotnik.) Zatem rozróżnienie podmiotu i orzeczenia dotyczy 
sposobu wyrażania sądzenia i sądów, a nie ich istoty. I można by się 
pokusić o wyrażenie wszystkich sądów w ich postaci doskonałej, tj. w 
postaci + A. Ale mowa ludzka rzadko odpowiada teoriom naukowym, 
inne prawa kierowały jej kształtowaniem się. Wszak i na innych 
polach popełniamy te niedokładności. Mówimy „To jest bardzo miły 
zapach”, zamiast „Zapach ten budzi we mnie przyjemne uczucie”. 
Mówimy, jak gdyby zapach posiadał jakąś cechę, zwaną „miły”. Albo 
powiadamy „Ten papier jest biały”, zamiast, „Ten papier budzi we 
mnie wrażenie barwy białej” (swoją drogą może i wyrażenie „ten 
papier” już nieścisłe). Tak samo mówimy: „Koło jest okrągłe”, zamiast 
mówić „Istnieje stosunek posiadania cechy okrągłości przez koło”. 
Albo „Między kołem a okrągłością zachodzi stosunek inherencji”. 
Mówimy „To jest mój brat”, zamiast „Między tym człowiekiem a 

mną istnieje stosunek braterstwa”. Nie będziemy dalej wchodzili w 
szczegóły, albowiem to cośmy dotychczas powiedzieli wystarczy do 
zrozumienia teorii, która uważa kombinację pojęć za coś dla sądów 
nieistotnego i wymaga innego sformułowania definicji prawdziwości 
na gruncie teorii zgodności. Musimy natomiast teraz zapytać się, 
co uczynić z argumentem Bertranda Russella, który tę kombinację 
uważa za niezbędną i mówi, że przyjmując możność sądzenia o jakimś 
poszczególnym jednym przedmiocie nie moglibyśmy zdać sprawy 
z istnienia sądów mylnych. A to dlatego, że każde przekonanie jest 
stosunkiem. Przekonanie, że Desdemona kocha Kasjusza, że więc 
zachodzi miłość Desdemony do Kasjusza, jest stosunkiem między 
umysłem, żywiącym to przekonanie, a miłością Desdemony do 
Kasjusza. O ile ta miłość istnieje, wszystko w porządku. Mamy wtedy 
przekonanie słuszne, sąd prawdziwy. Ale co wtedy, gdy Desdemona 
nie kocha Kasjusza? Gdy nie ma miłości Desdemony do Kasjusza? 
Wtedy nie ma też, powiada Russell, stosunku między jakimś umysłem 
a tym, czego nie ma, co nie istnieje. Więc nie ma też przekonania, 
które jest owym stosunkiem, nie ma sądu.

Moglibyśmy zadowolić się stwierdzeniem, że teoria idiogeniczna 
upatruje w sądzeniu akt sui generis, a nie stosunek jakiś, choć przyznaje, 
że dzięki owemu aktowi i w owym akcie, zachodzi (istnieje) stosunek 
między umysłem a tym, o czym on sądzi. Moglibyśmy zadowolić 
się stwierdzeniem, że założenie, na którym oparte jest rozumowanie 
Russella, jest mylne, że więc nie wolno nam z niego wysnuwać jego 
wniosku. Ale można by nam odpowiedzieć, że zarzut pozostaje w 
mocy także przy idiogenicznej teorii sądzenia, skoro także i zgodnie 
z nią, dzięki aktowi sądzenia, powstać ma, zaistnieć stosunek między 
umysłem a tym, o czym sądzimy, tj. przedmiotem sądzenia. Cóż 
mianowicie wtedy, jeżeli ów przedmiot sądzenia nie istnieje? Jak wtedy 
w ogóle możliwe jest sądzenie? Otóż podniesienie takiego zarzutu jest 
możliwe – i było takim dla Russella – tylko dzięki przyjęciu pewnego 
założenia, innego aniżeli to, o którym była mowa, a które zawierałoby 
się w poglądzie, że na to, by między A i B mógł zaistnieć jakiś stosunek, 
musi A i B istnieć. A to jest fałszem. Dowodem jest fakt, że mogę sobie 
wyobrazić coś nieistniejącego. Wtedy między moim umysłem a tym, co 
sobie wyobrażam, zachodzi stosunek właśnie dzięki temu, że sobie ten 
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nieistniejący przedmiot wyobrażam: stosunek umysłu wyobrażającego 
do przedmiotu nieistniejącego, ale wyobrażonego. Mogą nawet nie 
istnieć oba człony stosunku, a stosunek mimo to zachodzi, istnieje. Np. 
gdy mówię: siedem jest większe od pięciu, odcinek jeden jest dłuższy 
od drugiego, dwa odcinki się krzyżują itp. Więc nie ma też przeszkody, 
by istniał stosunek między umysłem a przedmiotem nieistniejącym, 
powstający dzięki temu, że o tym przedmiocie sądzę; wystarczy, 
jeżeli przedmiot jest pomyślany, przeze mnie przedstawiony – istnieć 
wcale nie musi. Wobec tego również pomyślana przeze mnie miłość 
Desdemony do Kasjusza wystarczy, by wydać sąd, że ona istnieje, 
bądź sąd, że ona nie istnieje. A tak samo, gdy przedmiotem sądu 
jest np. Bóg, duchy. Zatem zarzut Russella odpada traci swą moc. 
Czy przedmiot faktycznie istnieje, czy nie istnieje, rzeczą obojętną, 
gdyż w sądzeniu bądź stwierdzam, że przedmiot jakiś istnieje, bądź 
zaprzeczam jakoby istniał.

Właśnie na tej podstawie można by jeszcze skonstruować nowy 
zarzut przeciw wyłożonej tu teorii sądzenia. Mianowicie, że występując 
przeciw potrzebie kombinowania przedstawień, sama przecież 
kombinację taką wprowadza. Mianowicie, że implikuje kombinację, 
w każdym akcie sądzenia, pojęcia jakiegoś przedmiotu, złożonego 
lub niezłożonego, z pojęciem istnienia, dalej, że jej konsekwencją 
jest rozumienie sądzenia, jako polegającego na przyznawaniu lub 
odmawianiu jakiemuś przedmiotowi cechy istnienia, rzeczywistości. 
Sąd „Bóg istnieje” byłby więc połączeniem pojęcia Boga z pojęciem 
cechy istnienia, analogicznie sąd „duchy nie istnieją” – rozłączeniem, 
oddzieleniem pojęcia cechy istnienia od pojęcia duchów. Więc mens 
componit et dividit. Ale to przecież całkiem coś innego! Po pierwsze: 
W tradycyjnej teorii sądzenia owa kombinacja pojęć jest pomyślana 
całkiem inaczej, gdyż chodzi tam o kombinowanie najrozmaitszych 
pojęć: słońca ze wschodzeniem, Desdemony z kochaniem Kasjusza, 
iloczynu dwa razy dwa z równością z liczbą cztery itp. Tu zaś jednym 
z tych pojęć byłoby zawsze pojęcie istnienia, rzeczywistości, osnowa 
sądu. Po drugie: Samo kombinowanie pojęcia przedmiotu jakiegoś 
z pojęciem cechy istnienia nie dałoby jeszcze aktu sądzenia. Wszak 
mogę dowolnie kombinować, dla przykładu, pojęcie mieszkańców 
Marsa z pojęciem ich istnienia – będę wtedy przedstawiał sobie w 

wyobraźni mojej, że mieszkańcy Marsa istnieją. Podobnie, mogę 
sobie pomyśleć, przedstawiać, że ktoś lub coś nie istnieje – np. snuć 
wnioski z założenia, że nie istnieje na świecie zmiana pór roku. Ale 
sądu tu nie ma, występuje dopiero wówczas, gdy wyrażone zostaje 
uznanie lub odrzucenie, twierdzenie lub przeczenie. Więc mielibyśmy 
tu przekonanie o obiektywnym walorze kombinacji przedmiotu X z 
cechą istnienia, czyli przekonanie, że istnieje (obiektywnie) przedmiot 
X z cechą istnienia (że istnieje i istnienie przedmiotu X). Po trzecie: 
Nie można uważać istnienia za cechę, którą by się tak przypisywało 
przedmiotom lub im odmawiało, jak się im przypisuje lub odmawia 
rozciągłości, czerwoności, ciężaru, uczoności, prawości itp. Z założenia 
bowiem, że istnienie jest cechą przedmiotów, wynikają fałszywe 
konsekwencje, więc i założenie musi być fałszywe. Historia filozofii i 
teologii uświadamia nam to na klasycznym przykładzie, na dowodzie 
ontologicznym Anzelma Kantuareńskiego.

Całe to rozumowanie polega właśnie na tym, że się istnienie 
traktuje jako cechę i to jako taką cechę, którą trzeba pewnemu 
przedmiotowi przypisać, której nie można pewnemu przedmiotowi 
odmówić bez popadnięcia w sprzeczność. A skoro tak, to przedmiot 
ów cechę tę posiada. Takie cechy istnieją, znamy je. Np. cecha 
rozciągłości ze względu na pojęcie ciała. W pojęciu ciała mieści się 
cecha rozciągłości i nie mogę jej odmówić ciału, nie popadając w 
sprzeczność, albowiem ciało nierozciągłe nie byłoby ciałem. Skoro 
więc pomyślę sobie ciało i analizuję, co sobie przy tym myślę, 
znajduję w tym pomyślanym ciele pomyślaną cechę rozciągłości i 
nie mogę jej odmówić ciału, muszę ją przyznać ciału, bez względu 
na to, czy to ciało pomyślane i ta cecha pomyślana istnieje, czy nie. 
Innych przykładów dostarcza na każdym kroku matematyka. W 
pojęciu trójkąta równobocznego bowiem tkwi cecha równokątności 
itd. Przeprowadzano często analogię między takimi twierdzeniami 
matematyki i twierdzeniem leżącym u dna wywodu Anzelma: jak z 
natury trójkąta wynika, że suma kątów równa się dwom prostym, tak 
z natury istoty najdoskonalszej wynika, że jest ona rzeczywista, że 
istnieje. Otóż każdy widzi, że ta analogia nie zachodzi – po prostu 
dlatego, że nie można rzeczywistości, istnienia, traktować jako cechy. 
Bardzo dobitnie rzecz tę stwierdził Immanuel Kant […] 
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Argument I. Gdyby istnienie było cechą względną, polegającą 
wyłącznie na tym, że przedmiot jakiś jest przedmiotem sądu 
twierdzącego, wtedy każdy przedmiot twierdzącego sądu byłby 
przedmiotem istniejącym – bo „istnieć” a „być przedmiotem sądu 
twierdzącego” znaczyłoby to samo. Wtedy moglibyśmy nadać każdemu 
pomyślanemu przedmiotowi istnienie wydając o nim sąd twierdzący. 
Bylibyśmy jak Bóg, który stwarza wyłącznie myślą swoją. (Logos, 
przez który jest wszystko, co jest). Więc chyba trzeba by zacieśnić rzecz 
i powiedzieć, że istnieć znaczy tyle, co być przedmiotem prawdziwego 
sądu twierdzącego. Ale i to nie da się utrzymać, jak wynika z 
Argumentu II. Gdyby „istnieć” nie znaczyło nic innego, jak „być 
przedmiotem prawdziwego sądu twierdzącego” w takim razie byłoby 
sprzecznością, by coś istniało, a nie było przedmiotem prawdziwego sądu 
twierdzącego. Nie dałoby się to bez sprzeczności pomyśleć; nie można 
by mianowicie pomyśleć sobie przedmiotu istniejącego, nie będącego 
przedmiotem prawdziwego sądu twierdzącego. Więc nie dałoby się 
bez sprzeczności pomyśleć, by istniał tylko jakiś jeden niemyślący 
przedmiot w ogóle, o którym nikt nigdy nie wydaje i wydawać by nie 
mógł sądu twierdzącego, prawdziwego, bo nie istniałby nikt, kto by 
mógł sądzić. A przecież myśl o takim przedmiocie nie zawiera żadnej 
sprzeczności. Jednym słowem, istnienie nie jest także cechą względną, 
polegającą na pewnym stosunku przedmiotów pewnych do nas, jako do 
istot wydających sądy. To wynika już z całkiem prostego następującego 
rozważania: Argument III. Jeżeli istnienie przedmiotu ma być cechą 
względną, to cecha ta, jako względna, może istnieć tylko wtedy, w jakimś 
przedmiocie, jeżeli ten przedmiot pozostaje do innego przedmiotu w 
jakimś stosunku. Więc musi istnieć ten stosunek. Zatem tak pojęte 
istnienie samo już zakłada istnienie. Aby zdefiniować istnienie, trzeba 
posłużyć się pojęciem istnienia. Całe to twierdzenie o tym, jakoby 
istnienie było cechą względną przedmiotów pewnych, polega na dość 
przejrzystym nieporozumieniu w przedstawieniu stosunku pewnych 
przedmiotów do naszego sądu o nich. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że przedmioty, których istnienie uznajemy, wchodzą w pewien 
stosunek do naszego umysłu, do naszego sądzenia i naszych sądów. I 
nie ulega również wątpliwości, że dzięki temu przedmioty te nabierają 
pewnej cechy względnej, jak wszystkie przedmioty, które pozostają 

w stosunku jakimś do jakichkolwiek innych przedmiotów. Tylko że 
tą cechą względną nie jest ich istnienie,  lecz właśnie to, że istniejąc 
czy nie istniejąc są przedmiotami sądów. Można by tę cechę względną 
owych przedmiotów nazwać ich uznawalnością, o ile chodzi o sądy 
twierdzące, albo ich zaprzeczalnością, o ile chodzi o sądy przeczące. 
Reasumując można powiedzieć, że przedmiot nabiera tej cechy, że jest 
przedmiotem osądzanym. Osądzalność. Ona to, a nie istnienie, jest 
cechą względną, której nabiera przedmiot, o ile o nim sądzimy. I w tym 
tkwi analogia do „pożądalności”. Istnienie przedmiotu osądzalnego jest 
od naszego sądzenia o nim czymś niezależnym, i jakkolwiek byśmy 
pojmowali ”istnienie”, to zawsze tkwi w nim owa niezależność od 
naszego sądzenia. W tej niezależności istnienia od naszego sądzenia 
leży właśnie owa „obiektywność”, ów walor „obiektywny”, która 
będąc od nas niezależną jest zarazem jednakowa dla wszystkich 
istot sądzących. Osądzalność jest czymś subiektywnym, (o danym 
przedmiocie sądzimy), – podobnie jest w przypadku pożądalności 
(danego przedmiotu pożądamy).

(Można analogię snuć dalej: Brentano przyjmuje tak samo 
obiektywny odpowiednik pożądalności, jak osądzaności. Przy 
osądzalności jest nim istnienie, rzeczywistość, przy pożądaniu jest nim 
dobroć przedmiotu, obiektywna wartość, to, że przedmiot jest dobry. 
Można by inną jeszcze analogię przytoczyć: upodobanie i piękność). 
Wróćmy teraz znowu na teren naszej właściwej kwestii. Wykazaliśmy, 
że nie mogąc istnienia traktować jako cechy, chociażby tylko względnej, 
nie możemy też żadną miarą przyjąć, że istotą sądu jest przypisywanie 
jednym przedmiotom, a odmawianie drugim cechy istnienia, a tym 
samym jakieś łączenie i rozłączanie pojęć. Więc i prawdziwość sądu 
nie może polegać na tym, że łączymy w myśli to, co złączone w 
rzeczywistości, albo, że rozłączamy w myśli to, co jest rozłączone w 
rzeczywistości, a fałszywość sądu nie może polegać na zachowaniu 
się przeciwnym, jak to Arystoteles raz mówi. Owa zgodność między 
myśleniem a rzeczywistością, którą przyjmują teorie zgodności, 
owa conformitas, adequatio, consensus iudicii cum re repraesentata 
(jak mówi Christian Wolff) musi wbrew poglądom tylu filozofów a 
także i wbrew poglądom Russella polegać na czymś innym. A to, na 
czym polega, da się ująć w następującą definicję sądu prawdziwego: 
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Prawdziwy  jest  sąd  twierdzący, jeżeli  przedmiot  jego  istnieje, 
sąd przeczący, jeżeli przedmiot jego nie istnieje. Mylny jest sąd 
twierdzący, jeżeli przedmiot jego nie istnieje, sąd przeczący, jeżeli 
przedmiot jego istnieje. Jest to w zasadzie pierwsza z przytoczonych 
przez nas definicji Arystotelesa […]. 

W ten sposób mamy zupełnie jasną, od wszelkich niedopowiedzeń 
wolną definicję prawdziwości według teorii zgodności. Prawdziwość 
sądu polega tedy na pewnej odpowiedniości między tym, co nazywa 
się jego jakością, tj. jego charakterem twierdzącym i przeczącym, 
a przedmiotem, ze względu na osnowę sądu, czyli rzeczywistość 
przedmiotu. Prawdziwy sąd twierdzący, gdy uznaje istnienie 
przedmiotu istniejącego, przeczący, gdy zaprzecza istnieniu przedmiotu 
nieistniejącego, lecz jedynie pomyślanego; mylny sąd twierdzący, 
gdy uznaje istnienie przedmiotu nieistniejącego, albo gdy zaprzecza 
istnieniu przedmiotu istniejącego. Wszystkie bowiem przedmioty 
dzielić możemy na istniejące, rzeczywiste i na tylko pomyślane, tylko 
przedstawione, nieistniejące. I chodzi o to, by sąd odpowiadał swoją 
jakością przedmiotowi ze względu na to, czy należy on do klasy 
przedmiotów istniejących, czy nieistniejących. Tak więc wyglądałaby 
definicja prawdziwego i mylnego sądu według teorii zgodności 
myśli z rzeczywistością. Według tej definicji „być przedmiotem 
prawdziwego sądu twierdzącego” i „być przedmiotem istniejącym” 
oznacza to samo, chociaż nie znaczy tego samego. Pojęcie przedmiotu 
istniejącego i pojęcie przedmiotu prawdziwego sądu twierdzącego są 
pojęciami zamiennymi. Prawdziwość i mylność sądu są jego cechami 
względnymi. Ale to nie znaczy, że prawda jest względna!

[…]
Zauważyć należy, że ta definicja prawdziwości daje się stosować 

niejako do siebie, mianowicie do sądów stwierdzających zgodność 
między jakimś sądem a tzw. rzeczywistością. Bo właśnie ta prawdziwość 
polega na pewnym stosunku, a sąd stwierdzający prawdziwość 
stwierdza zachodzenie stosunku.

62. Izydora Dąmbska
PRAWA FIZYKI 

A PRAWDZIWOŚĆ TWIERDZEŃ NAUKOWYCH
[1931]

Streszczenie
Autorka przyjmuje korespondencyjną koncepcję prawdziwości w 

duchu Arystotelesa i Brentany, według której prawdziwość zdania polega 
na zachodzeniu przyporządkowanego temu zdaniu stanu rzeczy. Z punktu 
widzenia tej koncepcji prawdziwości nie da się zaś stwierdzać z pewnością 
prawdziwości lub nieprawdziwości przynajmniej niektórych praw fizyki, 
możemy natomiast mówić o większym lub mniejszym prawdopodobieństwie 
ich prawdziwości. 

Mówiąc o prawdziwości i fałszywości, miałam na myśli 
tzw. prawdziwość i fałszywość materialną twierdzeń, przy czym 
zwrotu „Zdanie Z jest prawdziwe” nie rozumiem w znaczeniu 
pragmatystycznej teorii prawdy. Jak wiadomo, według Friedricha 
Schiller’a, Johna Dewey’a i Williama James’a prawdziwość zdania, to 
tyle co jego sprawdzalność, a sprawdzalność tyle, co możność lepszego, 
pożyteczniejszego postępowania, bądź pod względem teoretycznym, 
bądź praktycznym, gdy się dane zdanie przyjmuje, niż gdy się je 
odrzuca. Otóż o zdaniu prawdziwym nie mówię w tym znaczeniu, 
wierząc, iż sprawdzalność a prawdziwość, to rzeczy różne i że zdanie 
prawdziwe nie musi być eo ipso sprawdzalne.

Nie rozumiem też zwrotu „Zdanie Z jest prawdziwe” w duchu 
teorii ekonomii myślenia Richarda Avenarius’a i Ernsta Mach’a, to 
znaczy nie nazwę jeszcze prawdziwym zdania, jeśli w sposób możliwie 
prosty i ekonomiczny pozwala mi pogrupować pewną klasę zjawisk. 

Ani nie powiem, że prawdziwe jest zdanie już wtedy, gdy 
konsekwencje z niego wysnute sprawdzają się w doświadczeniu. Wierzę 
bowiem, że sprawdzać się mogą w doświadczeniu konsekwencje zdania, 
które samo prawdziwe nie jest. Nie zrównam też przez definicję zwrotu 
„Zdanie Z jest prawdziwe” ze zwrotem „Zdanie Z jest uznane przez 
ogół ludzi resp. przez ogół fachowców w danej dziedzinie wiedzy”.
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Zwrot „Zdanie Z jest prawdziwe” rozumiem w duchu Franza 
Brentany i Arystotelesa. Zdanie twierdzące jest prawdziwe, gdy stan 
rzeczy temu zdaniu przyporządkowany zachodzi; zdanie przeczące zaś 
jest prawdziwe, gdy stan rzeczy jemu przyporządkowany nie zachodzi. 
W tym znaczeniu lub w znaczeniu mu pokrewnym rozumieją – jak się 
zdaje – zwrot „Zdanie Z jest prawdziwe” ci, którzy głoszą, iż prawa 
fizyki prawdziwe nie są. Zdaje mi się, że mieliby prawo twierdzić tylko 
tyle, że nie wiemy i może nigdy wiedzieć nie będziemy, czy niektóre 
prawa fizyki są prawdziwe. Do wiary, że to, co one głoszą, zachodzi, 
skłaniamy się na podstawie ich prawdopodobieństwa. Często wtedy 
mylimy się. Toteż mówiąc, że twierdzenia fizyki muszą być prawdziwe, 
miałam na myśli nie faktyczny lecz postulowany stan nauki. Mylimy 
się bowiem tak często,  iż w obecnym stadium rozwoju nauk wiele 
twierdzeń fałszywych figuruje zapewne z etykietą „naukowych”. Co 
więcej, o żadnym prawdopodobnym twierdzeniu – a takimi są m.in. 
prawa przybliżone – nie wiemy, czy jest prawdziwe, czy fałszywe. 
Mówiąc więc: „nie jest fałszywe”, „jest prawdziwe”, miałam na 
myśli: „postulujemy, by nie było fałszywe”, „postulujemy, by było 
prawdziwe”.

63. Kazimierz Twardowski
O TAK ZWANYCH PRAWDACH WZGLĘDNYCH

[1900]

Streszczenie
Autor zaznacza, że wyraz „prawda” oznacza nie co innego, jak sąd 

prawdziwy. Stąd, wyrazy „prawda względna” i „prawda bezwzględna” 
oznaczają odpowiednio sąd względnie prawdziwy i sąd bezwzględnie 
prawdziwy. Zgodnie z relatywistyczną koncepcją prawdziwości istnieją tzw. 
prawdy względne – tzn. sądy względnie prawdziwe, takie, które zmieniają 
swoją wartość logiczną w zależności od zmiany okoliczności i warunków, w 
których zostają wydane. Na przykład, prawdami względnymi są takie sądy 
jak „Deszcz pada”, „Woń tego kwiatu jest przyjemna”, „Zimna kąpiel jest 
rzeczą zdrową”, „Nie wolno mówić wbrew własnemu przekonaniu” itd. Celem 
Twardowskiego jest udowodnienie mylności tego poglądu. 

Autor wychodzi z założenia, że sądy, uważane przez relatywistów za 
względnie prawdziwe, muszą spełniać dwa warunki:   

(1) muszą to być sądy, które ze zmianą okoliczności zmieniają tylko 
swoją wartość logiczną, poza tym zaś pozostają niezmienione, pozostają tymi 
samymi sądami, co przed zmianą okoliczności; 

(2) muszą to być sądy, które przed zmianą okoliczności doprowadzającej 
do zmiany ich wartości logicznej, rzeczywiście są prawdziwe (lub fałszywe). 

Następnie Twardowski analizuje, czy przytaczane przez relatywistów 
przykłady sądów względnie prawdziwych czynią zadość tym wymogom:

Ad (1) Tok rozumowania relatywistów jest następujący. Sąd „Deszcz 
pada” wypowiedziany w okolicznościach (miejscu i czasie), w których 
rzeczywiście pada deszcz, jest prawdziwy. Ale ten sam sąd wypowiedziany w 
innych okolicznościach (miejscu i czasie), w których deszcze nie pada, będzie 
już mylny. Zdaniem Twardowskiego to rozumowanie w ogóle nie uwzględnia 
różnicy między powiedzeniem (zdaniem wyrażającym sąd), a samym sądem 
jako wytworem psychicznym. Rzecz w tym, że zdanie „Deszcz pada” jest 
typowym przykładem tzw. elipsy – skrótowego wyrażenia sądu, które polega 
na pominięciu pewnych operatorów uszczegółowiających. Po wykonaniu 
operacji deelipsyzacji to zdanie, mogłoby na przykład  brzmieć tak: „Dnia 1 
marca 1900 r. wedle kalendarza gregoriańskiego o godz. 12 w południe wedle 
czasu środkowoeuropejskiego pada we Lwowie na górze zamkowej i w jej 
okolicy deszcz”. Nietrudno zauważyć, że ze zmianą okoliczności (miejsca i 
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czasu) wypowiedzenia zdania „Pada deszcz”, zmieni się też jego pełna forma. 
A więc, zdanie „Pada deszcze” będzie w tych przypadkach wyrazem nie tego 
samego, tylko dwóch różnych sądów. A więc, przytoczone rozumowanie 
relatywistów łamię warunek (1). 

Ad  (2)  Tok rozumowania relatywistów jest następujący. Sąd „Kąpiel 
zimna jest rzeczą zdrową” jest prawdziwy. Z innej zaś strony da się wskazać 
wypadki, w których zimna kąpiel okazała się rzeczą niezdrową, a więc, sąd 
orzekający, iż zimna kąpiel jest rzeczą zdrową, staje się w tym wypadkach 
sądem fałszywym. Twardowski zwraca uwagę na to, że zdanie „Kąpiel 
zimna jest rzeczą zdrową” też jest elipsą, w której mamy do czynienia z 
pominięciem kwantyfikatora „każda” lub „pewna”. A więc zdanie to może być 
zinterpretowane jako wyrażenie dwóch różnych sądów: 

sądu ogólnego „Każda zimna kąpiel jest rzeczą zdrową”;
sądu szczegółowego „Pewna zimna kąpiel jest rzeczą zdrową”.
Relatywiści, twierdząc na początku swojego rozumowania, że sąd „Kąpiel 

zimna jest rzeczą zdrową” jest prawdziwy, mają na myśli sąd (a), a następnie, 
wskazując przypadki, w których ten sąd jest fałszywy, mają na myśli sąd (b). 
Poza złamaniem warunku (1) łamią w tym przypadku też warunek (2), gdyż 
sąd (a) wcale nie jest prawdziwy. 

Więc, konkluduje Twardowski, twierdzenie relatywistów  o istnieniu 
prawd względnych, nie da się obronić, nie ma zatem podstaw do rozróżniania 
prawd względnych i bezwzględnych. Nie ma sądów, które byłyby prawdziwe 
tylko w pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami, a wraz ze 
zmianą tych okoliczności i warunków przestałyby być prawdziwe i stałyby 
się fałszywe; Wręcz przeciwnie – każdy sąd prawdziwy (lub fałszywy) jest 
zawsze i wszędzie prawdziwy (lub fałszywy).  

Wyraz „prawda” oznacza sąd prawdziwy. Wszystkie zatem sądy, 
które są prawdziwe, które posiadają cechę prawdziwości, są prawdami. 
Można więc zawsze zamiast wyrazu „prawda“ używać wyrazu „sąd 
prawdziwy”. Wynika stąd, że wyrazy „prawda względna” i „prawda 
bezwzględna” znaczą to samo, co wyrazy „sąd względnie prawdziwy” 
i „sąd bezwzględnie prawdziwy”.

Bezwzględnymi prawdami nazywają się te sądy, które są prawdziwe 
bez-warunkowo, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, bez względu na 
jakiekolwiek okoliczności, które więc są prawdziwe zawsze i wszędzie. 
Względnymi zaś prawdami nazywają się te sądy, które są prawdziwe 
tylko pod pewnymi warunkami, z pewnym zastrzeżeniem, dzięki 

pewnym okolicznościom; sądy takie nie są więc prawdziwe zawsze i 
wszędzie. 

[…]
O tym, że w ogóle istnieją prawdy względne, tj. sądy nie zawsze 

i nie wszędzie, lecz tylko w pewnych okolicznościach prawdziwe, 
mało kto wątpi. Niektórzy nawet twierdzą, że wszystkie prawdy 
człowiekowi dostępne są prawdami względnymi, że zatem prawdy 
bezwzględne przynajmniej dla człowieka nie istnieją. Wbrew 
temu bardzo rozpowszechnionemu poglądowi pragnę wykazać, że 
twierdzenie, jakoby istniały prawdy względne, nie da się obronić, 
że nauka o istnieniu prawd względnych utrzymuje się jedynie dzięki 
nieścisłemu sposobowi przedstawiania właściwego stanu rzeczy i że 
z usunięciem tej nieścisłości znika wszelka podstawa do rozróżniania 
prawd względnych i bezwzględnych. A ponieważ za prawdy względne 
bywają uważane te sądy, które rzekomo nie zawsze i nie wszędzie, lecz 
tylko w pewnych warunkach i okolicznościach są prawdziwe, przeto 
tezę, której prawdziwość wykazać pragnę, można także sformułować 
w sposób następujący: nie ma sądów, które byłyby prawdziwe tylko w 
pewnych okolicznościach, pod pewnymi warunkami, a wraz ze zmianą 
tych okoliczności i warunków przestałyby być prawdziwe i stałyby 
się mylne; przeciwnie, każdy sąd prawdziwy jest zawsze i wszędzie 
prawdziwy, z czego bezpośrednio wynika, że sądy, które miałyby być 
prawdziwe nie zawsze i nie wszędzie, lecz tylko w pewnych warunkach 
i okolicznościach, w ogóle nie są, nie były nigdy i nie będą nigdy 
prawdziwe.

Zwolennicy teorii o istnieniu prawd względnych, czyli tzw. 
relatywiści uzasadniają swą naukę zwykle w ten sposób, iż przytaczają 
przykłady sądów posiadających, ich zdaniem, charakter prawd 
względnych. Powiadają więc, że prawdą względną jest np. sąd „Woń 
tego kwiatu jest przyjemna”; sąd ten ma być dlatego prawdą względną, 
ponieważ woń pewnego kwiatu nie dla wszystkich bywa przyjemna, 
a nawet dla jednej i tej samej osoby może być czasami przyjemna, a 
czasami przykra. Względną tylko prawdą może być także sąd twierdzący, 
że deszcz pada. Wszak nie zawsze i nie wszędzie prawdą jest, że 
deszcz pada. Inną znowu prawdą względną jest, zdaniem relatywistów, 
sąd orzekający, iż zimna kąpiel jest rzeczą zdrową. Istnieją bowiem 
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wypadki, w których zimna kąpiel nie służy; więc tylko względną 
prawdą można nazwać sąd orzekający, iż jest ona rzeczą zdrową. Jako 
przykłady prawd względnych bywają podawane także zasady etyczne. 
Albowiem tylko względną prawdą jest wedle relatywistów np. sąd 
orzekający, iż nie wolno mówić wbrew własnemu przekonaniu; wszak 
istnieją wypadki, w których rozmyślne ukrywanie prawdy jest rzeczą 
dozwoloną, a może nawet wskazaną. Do prawd względnych mają 
także należeć hipotezy i teorie na doświadczeniu oparte, ponieważ są 
prawdziwe tylko przy danym zakresie doświadczenia; wobec nowych 
zaś odkryć i obserwacji mogą się stać mylne i ustępują miejsca innym 
poglądom.

Aby jednak móc, w myśl nauki relatywistów, za pomocą 
jakichkolwiek przykładów wykazać, że istnieją sądy, które w pewnych 
okolicznościach są prawdziwe, a w innych okolicznościach stają się 
mylne, trzeba przytaczać sądy, które czynią zadość podwójnemu 
warunkowi. Po pierwsze muszą to być sądy, które ze zmianą 
okoliczności zmieniają się wyłącznie w tym kierunku, iż przestają być 
prawdziwe, poza tym zaś pozostają niezmienione; po drugie muszą 
to być sądy, które istotnie były lub są w pewnych okolicznościach 
prawdziwe, a dopiero ze zmianą tych okoliczności stały się albo 
stają się mylne. Tylko wtedy bowiem można mówić, że te same 
sądy z prawdziwych stały się albo stają się mylne. Ale tych właśnie 
warunków relatywiści nie przestrzegają w swych przykładach, które 
dowodzą, że rozumowanie relatywistów nie uwzględnia wcale różnicy 
między powiedzeniem (enuntiatio, Aussage), tj. zdaniem wyrażającym 
sąd, a samym sądem jako wytworem psychicznym. Chociaż bowiem 
między sądem a powiedzeniem, które jest zewnętrznym wyrazem sądu, 
zachodzi związek bardzo ścisły, to przecież powiedzenie tak samo 
nie jest identyczne z sądem, jak nie jest identyczny z wyobrażeniem 
albo pojęciem rzeczownik służący zwykle jako zewnętrzny znak 
wyobrażenia albo pojęcia. Relatywiści jednak nie liczą się z tą różnicą 
i tylko dzięki tej nieścisłości są w stanie przytaczać przykłady sądów 
popierających pozornie ich teorię o istnieniu prawd względnych. Znaną 
jest bowiem rzeczą, że istnieją wyrazy dwu- i wieloznaczne. Używając 
np. wyrazu dwuznacznego „zamek” można mieć raz na myśli przyrząd 
do zamykania drzwi, innym razem pewnego rodzaju budynek. 

Znaczenie wyrazu, którym jest w pierwszym wypadku pojęcie owego 
przyrządu, a w drugim wypadku pojęcie owego budynku, jest za 
każdym razem inne, ale zewnętrzny znak pojęcia, sam wyraz „zamek” 
jest w obu razach ten sam. Przykład ten wspólnie z wielu innymi 
dowodzi, że zewnętrzny wyraz pewnego wytworu psychicznego może 
pozostać niezmieniony, gdy tymczasem złączony z tym wyrazem w 
jednym wypadku wytwór psychiczny może w innym wypadku ustąpić 
miejsca odmiennemu wytworowi. Z braku odpowiednich wskazówek 
albo wskutek nieuwagi można się w takich przypadkach łudzić, jakoby 
niezmienności wyrazu towarzyszyła niezmienność przywiązanego doń 
wytworu psychicznego. Dopiero przy bliższym rozpatrzeniu stanu 
rzeczy okazuje się, że niezmienność wytworu psychicznego była tylko 
pozorna i że faktycznie istnieje tylko tożsamość zewnętrznego wyrazu 
dla dwóch różnych wytworów psychicznych.

Taki właśnie stan rzeczy występuje w wielu wypadkach, na które 
powołują się relatywiści. Nie pamiętają, że tożsamość zewnętrznego 
wyrazu sądu, a więc tożsamość powiedzenia, nie jest wystarczającą 
rękojmią tożsamości samego sądu; przytaczają przykłady powiedzeń 
wyrażających raz sądy prawdziwe, innym razem sądy mylne, ale 
nie wykazują, że sąd prawdziwy i sąd mylny, wyrażony tym samym 
powiedzeniem, jest istotnie jednym i tym samym sądem. Wszak tylko 
wtedy można mówić o jednym i tym samym sądzie, jeżeli – mówiąc 
językiem logiki tradycyjnej – dany jest jeden i ten sam podmiot, to 
samo orzeczenie, ta sama jakość, ilość itd. sądu. Jeżeli zaś choćby jeden 
z tych czynników uległ zmianie, już nie istnieje ten sam, lecz inny, 
chociaż może do poprzedniego bardzo podobny sąd.

Przyczyna zjawiska, iż to samo powiedzenie może wyrażać różne 
sądy, tkwi po części we wspomnianej już wieloznaczności wyrazów 
wchodzących w skład powiedzeń, po części zaś w sposobie, jakiego 
używamy posługując się mową dla wyrażania naszych sądów. Mowa 
ludzka służy bowiem w pierwszym rzędzie czysto praktycznemu 
celowi wzajemnego porozumiewania się i usiłuje cel ten osiągnąć 
środkami jak najprostszymi. Wskutek tego ograniczamy się w naszych 
powiedzeniach do minimum wyrazów, przy pomocy których nasz sąd 
staje się dla otoczenia zrozumiały, licząc słusznie na to, że okoliczności, 
wśród których wypowiadamy sąd, wykluczają nieporozumienia 
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mogące powstać z niezupełnie wyczerpującego, czyli z tzw. 
eliptycznego sposobu wypowiadania sądu. Odpowiednich przykładów 
dostarcza mowa potoczna na każdym niemal kroku. Zapytani, czyśmy 
czytali Quo vadis Henryka Sienkiewicza, odpowiadamy „Tak jest”. 
Te dwa słówka są wyrazem sądu, który wypowiedziany w całości 
brzmiałby: „Powieść Sienkiewicza Quo vadis czytaliśmy”. A nawet i 
to powiedzenie nie zawiera jeszcze wszystkiego, co mamy na myśli 
odpowiadając na zadane nam pytanie. Uprzytomniając sobie, żeśmy 
rzeczoną powieść czytali, uprzytomniamy sobie też, kiedy czytaliśmy 
ją, dawniej czy niedawno. Ale o tym w naszej odpowiedzi nie 
wspominamy, gdyż jest to szczegół dla osoby pytającej obojętny; samą 
zaś odpowiedź podajemy w formie skróconej, składającej się z dwóch 
słówek, pewni, że osoba, która zwróciła się do nas z zapytaniem, w 
zupełności nas zrozumie. A jednak te same słówka „Tak jest” mogą 
być wyrazem zupełnie innego sądu. Wypowiedziane po zapytaniu „Czy 
Mickiewicz był żonaty?”, nie znaczą one wcale, tak jak w poprzednim 
przykładzie, „Powieść Sienkiewicza Quo vadis czytaliśmy”, lecz 
znaczą „Mickiewicz był żonaty”. Mimo tej nieograniczonej wprost 
wieloznaczności przytoczonych wyrazów spełniają one w zupełności 
swój cel w mowie potocznej, gdyż okoliczności, wśród których 
bywają wypowiedziane, uzupełniają je w sposób wykluczający 
zwykle wszelkie nieporozumienie. Eliptyczne jest także powiedzenie 
człowieka, który został zraniony pałaszem w głowę i mówi: „Rana 
strasznie piecze”. Nie powiada on, jaka rana piecze ani też kogo ona 
piecze, ale mimo to powiedzenie jego jest dla otoczenia zupełnie 
zrozumiałe, gdyż okoliczności towarzyszące słowom mówiącego 
uzupełniają to, czego one nie wyrażają. Tak samo też nie wypowiadamy 
wszystkiego, co mamy na myśli, mówiąc: „Odebraliśmy list od ojca”. 
Nie mówimy przede wszystkim, że odebraliśmy list od własnego ojca, 
pozostawiając i w tym wypadku ten szczegół łatwemu domysłowi 
otoczenia. O ile jednak taki skrócony sposób wypowiadania sądów 
jest zupełnie właściwy, a nawet nieunikniony w rozmowie potocznej, 
o tyle nie może wystarczać, gdy chodzi o rozstrzygnięcie pytania, czy 
pewne powiedzenie zawiera sąd prawdziwy. Wtedy trzeba powiedzenie 
uzupełnić, wyrazić w formie wyczerpującej; takie wyczerpujące 
sformułowanie powiedzenia pozwoli zarazem rozstrzygnąć pytanie, 

czy powiedzenie to jest zawsze wyrazem jednego i tego samego sądu, 
czy też w różnych okolicznościach wyraża sądy różne, chociaż samo 
pozostaje niezmienione. Z tego też punktu widzenia trzeba rozpatrzyć 
przykłady podawane przez relatywistów celem poparcia ich teorii.

Zaczynam od przytoczonego powyżej przykładu „Deszcz 
pada”. Wychodzę przy tym z założenia, że wypowiadam ten sąd we 
Lwowie na górze zamkowej i spostrzegając istotnie padający deszcz. 
Sąd przeze mnie wypowiedziany jest więc sądem prawdziwym, ale 
wedle relatywistów tylko względnie prawdziwym, gdyż nie mogę 
tego sądu wypowiedzieć wtedy, gdy deszcz padać przestał, nie chcąc 
wygłosić sądu nieprawdziwego. Tak samo też nie mógłbym, zdaniem 
relatywistów, wypowiedzieć tego sądu o tej samej wprawdzie porze, ale 
w innym miejscu, w którym panuje pogoda, jeżeli nie mam się narazić 
na zarzut, iż wypowiadam sąd niezgodny z rzeczywistością. Wszelako 
wbrew takiemu przedstawieniu rzeczy, służącemu udowodnieniu 
teorii relatywistycznej, twierdzę, iż sąd wygłoszony przeze mnie w 
warunkach wskazanych, skoro wówczas jest sądem prawdziwym, 
pozostaje zawsze i wszędzie sądem prawdziwym.

Aby się przekonać o słuszności tego twierdzenia, brzmiącego 
może zrazu cokolwiek paradoksalnie, trzeba przede wszystkim 
pamiętać, że powiedzenie „Deszcz pada” wyraża w formie dosyć 
ogólnikowej i pod wielu względami nieokreślonej sąd dotyczący 
zjawiska całkiem konkretnego, określonego zupełnie co do miejsca i 
czasu. Jeżeli bowiem stojąc we Lwowie na górze zamkowej twierdzę, 
że deszcz pada, nie mam oczywiście na myśli jakiegokolwiek deszczu, 
padającego w jakimkolwiek miejscu i w jakimkolwiek czasie, lecz 
wygłaszam sąd o deszczu padającym teraz i tutaj. Nie wypowiadam 
tego wyraźnie, gdyż nie ma obawy, by mnie nie zrozumiano, gdy w 
warunkach wspomnianych twierdzę, że pada deszcz; faktycznie jednak 
mam na myśli deszcz teraz i tutaj padający. Jeżeli tedy mam wyrazić sąd 
w sposób nieskrócony, muszę powiedzieć: „Teraz i tutaj pada deszcz”.

Ale to uzupełnienie nie wystarcza. Wszak także wobec uzupełnionej 
formy powiedzenia pozostaje w mocy rozumowanie relatywistów, 
którzy mogą powiedzieć: najoczywiściej mamy tu do czynienia z 
prawdą względną, gdyż sąd wyrażony w zdaniu „Teraz i tutaj deszcz 
pada” nie jest ani zawsze, ani wszędzie prawdziwy. Jutro ten sam sąd 
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może być fałszywy, jeżeli jutro będzie pogoda; a nawet dziś, w tej 
samej chwili, w której jest prawdziwy we Lwowie, może być mylny w 
Krakowie, jeżeli tam właśnie deszczu nie ma.

Ale takie rozumowanie tylko dlatego jest możliwe, ponieważ 
powiedzenie „Teraz i tutaj deszcz pada” grzeszy w wysokim stopniu 
wieloznacznością, zawierając bardzo wieloznaczne wyrazy „teraz” 
i „tutaj”. Wyraz „teraz” zmienia swe znaczenie za każdym razem, 
w którym go wymawiamy, gdyż wymawiamy go za każdym razem 
w innej chwili, a on oznacza właśnie tę chwilę, w której zostaje 
wymówiony. Podobnie wyraz „tutaj” zmienia swe znaczenie niemal z 
każdą zmianą miejsca, zajętego przez osobę mówiącą. Wszak oznacza 
to miejsce, w którym osoba mówiąca znajduje się w chwili, gdy ten 
wyraz wymawia. Nauka, wystrzegając się, na tyle, na ile to możliwe, 
wyrazów wieloznacznych, wyrzeka się też w zupełności wyrazów 
„teraz” i „tutaj” i zastępuje je wyrazami jednoznacznie określonymi. 
Gdy więc np. człowiek zwyczajny wyczekuje zaćmienia księżyca, a 
spostrzegłszy, że cień ziemi dotyka tarczy księżyca, powiada: „Teraz 
rozpoczyna się zaćmienie”, astronom, nie zadowalając się wyrazem 
„teraz”, odczytuje dokładne jego znaczenie na chronometrze albo 
przeprowadza jego automatyczne zarejestrowanie, a posiłkując się 
kalendarzem określa znaczenie wypowiedzianego wówczas wyrazu 
„teraz” za pomocą następującego szeregu wyrazów: dnia 17 grudnia 
1899 r. wedle kalendarza gregoriańskiego, o godzinie 0 minut 13 rano 
wedle czasu środkowoeuropejskiego. Cały ten szereg wyrazów znaczy 
zupełnie to samo, co słówko „teraz” w owej wyrzeczonej chwili; różnica 
między oboma sposobami wyrażania się polega na tym, że potoczny 
sposób mówienia jest krótszy, lecz za to wieloznaczny, gdy tymczasem 
astronom wyraża się mniej zwięźle, lecz za to w sposób zupełnie 
jednoznaczny. Podobnie ma się rzecz ze słówkiem „tutaj”. Geograf nie 
powie nigdy „tutaj”; jeżeli chodzi mu o dokładne oznaczenie miejsca, 
poda albo miejscowość, albo długość i szerokość geograficzną, a tym 
samym wyrazi się wprawdzie mniej zwięźle, ale uniknie też wszelkiej 
wieloznaczności i mogących z niej powstać nieporozumień.

Jeżeli zatem chce się powiedzenie „Teraz i tutaj pada deszcz“ 
uwolnić od wszelkiej niejasności, trzeba wyrazy „teraz” i „tutaj” 
zastąpić innymi wyrazami; trzeba więc np. powiedzieć: „Dnia 1 marca 

1900 r. wedle kalendarza gregoriańskiego o godz. 12 w południe wedle 
czasu środkowoeuropejskiego pada we Lwowie na górze zamkowej i w 
jej okolicy deszcz”. Długie i ciężkie to zdanie zawiera ten sam sąd, które 
wyraża krótkie powiedzenie „Deszcz pada“, wygłoszone o wskazanej 
godzinie przez osobę znajdującą się na górze zamkowej we Lwowie. 
Owa zaś osoba może się ograniczyć do tak krótkiego sformułowania 
powiedzenia, ponieważ słusznie przypuszcza, że mimo to będzie w 
zupełności zrozumiana.

Wobec rozumowania relatywistów jednak trzeba uwydatnić 
jak najdokładniej istotne znaczenie przytoczonego powiedzenia. 
Uczyniwszy to w sposób wspomniany, można już wprost wykazać 
bezpodstawność tego rozumowania. Relatywiści mówią, że sąd 
„Deszcz pada” przemienia się z prawdziwego w mylny, jeżeli zostaje 
wypowiedziany w innym czasie albo w innym miejscu, więc nie tak, 
jak przyjęliśmy, na lwowskiej górze zamkowej w samo południe 
dnia 1 marca, lecz np. w Krakowie, dnia 2 marca 1900 r. wedle 
kalendarza gregoriańskiego o godzinie 4 po południu wedle czasu 
środkowoeuropejskiego. Zapominają jednak relatywiści, że gdy 
wypowiada się sąd „Deszcz pada” we Lwowie o pewnej porze i gdy 
wypowiada się sąd „Deszcz pada” w Krakowie o innej porze, że wtedy 
zostaje wprawdzie wymówione to samo powiedzenie, zawierające te 
same wyrazy, że jednak sąd stanowiący znaczenie tego powiedzenia jest 
w obu razach odmienny. Pierwszy sąd, zawarty w powiedzeniu „Deszcz 
pada”, tyczy się deszczu padającego we Lwowie o pewnej porze; drugi 
sąd, wyrażony tym samym powiedzeniem, tyczy się deszczu padającego 
w Krakowie o innej porze. Jakżeż więc można twierdzić, że ten sam sąd 
z prawdziwego przemienił się w mylny, skoro ma się do czynienia z 
dwoma różnymi sądami? Nie ulega bowiem wątpliwości, że to samo 
powiedzenie oznacza tu istotnie dwa odmienne sądy, ponieważ każdy 
z nich tyczy się odmiennego, chociaż pod to samo pojęcie gatunkowe 
podpadającego zjawiska. Jeżeli więc rzecz ma się tak, że pierwszy sąd, 
wypowiedziany na lwowskiej górze zamkowej w samo południe dnia 
1 marca, jest prawdziwy, a drugi sąd, wypowiedziany w Krakowie 
2 marca po południu, jest mylny – można bowiem przyjąć, że osoba 
wypowiadająca ten drugi sąd ulega złudzeniu i że jej się tylko zdaje 
chwilowo, jakoby deszcz padał – wtedy są tu dwa różne sądy, z których 
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jeden jest prawdziwy, a drugi mylny; z takiego jednak stanu rzeczy nie 
wynika żaden argument, który by przemawiał na korzyść relatywistów. 
Fakt bowiem, że istnieją sądy prawdziwe, a obok nich inne sądy, mylne, 
chociaż do sądów prawdziwych nieraz bardzo podobne, uznają nawet 
najskrajniejsi przeciwnicy relatywizmu.

Widoczną jest rzeczą, że sąd pierwszy, stwierdzający zgodnie z 
rzeczywistym stanem rzeczy, iż deszcz pada, jest nie tylko w pewnym 
czasie i miejscu, lecz zawsze prawdziwy. Tak samo bowiem jak 
zjawisko, które zaszło, nie może się odstać, tak też i sąd, stwierdzający 
to zjawisko, nie może z prawdziwego przemienić się w mylny. 
Ktokolwiek zatem w jakimkolwiek czasie i miejscu wypowie sąd 
stwierdzający, iż na lwowskiej górze zamkowej dnia 1 marca 1900 r. 
w samo południe zaszło zjawisko zwane padaniem deszczu, ten zawsze 
i wszędzie wypowie sąd prawdziwy, jeżeli istotnie w owym miejscu i 
w owej porze deszcz padał. W tym więc i we wszystkich podobnych 
wypadkach nie ulega najmniejszej wątpliwości, że relatywiści, 
przypuszczając możliwość przemienienia się sądu prawdziwego w 
mylny, popełniają błąd, biorąc tożsamość powiedzenia, wyrażającego 
stosownie do okoliczności różne sądy, za tożsamość tych sądów. 
Wszystkie tego rodzaju przykłady, które relatywiści przytaczają dla 
poparcia swej teorii, grzeszą tym, że nie przestrzegają pierwszego z 
wymienionych powyżej warunków, pod którymi przykłady mogłyby 
dowodzić słuszności poglądu relatywistycznego.

Zwracam się teraz do przykładu, który nie przestrzega drugiego 
warunku, orzekającego, iż sąd względnie prawdziwy musi być w ogóle 
kiedykolwiek prawdziwy, aby mógł z prawdziwego przemienić się w 
mylny. Takim przykładem jest m. in. sąd „Zimna kąpiel jest rzeczą 
zdrową”. Sąd w takiej formie znowu nie jest wypowiedziany dokładnie, 
gdyż jest wyrażony w taki sposób, jak gdyby był sądem ogólnym tej 
samej kategorii, co np. sądy „Człowiek jest śmiertelny”, „Kwadrat 
jest figurą foremną”. Wiadomo, że sądy tego rodzaju orzekają coś o 
wszystkich bez wyjątku przedmiotach objętych pojęciem podmiotu. 
Dlatego też można do podmiotu tych sądów dodać słówko „każdy”, 
„wszyscy”, a mimo to nie zmienia się znaczenie wypowiedzianego 
zdania. Można więc powiedzieć: „Każdy człowiek jest śmiertelny”, 
„Każdy kwadrat jest figurą foremną”. Uzupełniając w ten sposób owe 

powiedzenia, uwydatnia się jedynie wyraźnie charakter ogólności, 
przysługujący wyrażonym w nich sądom. Wynika stąd zarazem, że 
nie zawsze, gdy wypowiadamy sąd ogólny, uwydatniamy w samym 
już powiedzeniu jego ogólność. A tak samo jak możemy w naszych 
powiedzeniach opuszczać znak ogólności sądów tymi powiedzeniami 
wskazanych, możemy też nie uwydatniać szczegółowości sądów. Np. 
powiedzenie „Mieszkania są we Lwowie drogie” nie różni się co do 
formy od powiedzenia „Ludzie są śmiertelni”; podczas gdy jednak 
drugie powiedzenie jest niewątpliwie wyrazem sądu ogólnego, nie 
dopuszczającego wyjątku, i powinno w ścisłym sformułowaniu 
brzmieć: „Wszyscy ludzie są śmiertelni”, powiedzenie pierwsze nie 
wyklucza wcale istnienia tanich mieszkań we Lwowie, gdyż wyraża 
jedynie przekonanie, że mieszkania lwowskie bywają przeważnie, 
w ogólności biorąc, drogie. Przekonanie to nie jest oczywiście 
sądem ogólnym, lecz szczegółowym; ścisłym jego wyrazem byłoby 
powiedzenie „Mieszkania we Lwowie są przeważnie drogie”. Jeżeli 
więc spotykamy się z powiedzeniem o formie ogólnej, trzeba sobie 
przede wszystkim zdać sprawę, czy sąd w tym powiedzeniu zawarty 
jest w istocie ogólny, czy też nie zachodzi taki wypadek, iż sąd 
szczegółowy został wyrażony w formie takiej, jak gdyby był sądem 
ogólnym. Wypadek taki zachodzi zwykle wtedy, kiedy orzeczenie sądu 
tyczy się wprawdzie nie wszystkich przedmiotów pod pojęcie podmiotu 
podpadających, ale przeważnej ich części, jak to właśnie występuje w 
przytoczonym przykładzie, orzekającym coś o przeważającej liczbie 
mieszkań lwowskich, czyli, jak się zwykle mawia, prawie o wszystkich 
mieszkaniach lwowskich.

Jeżeli uwagi te zastosujemy do powiedzenia „Kąpiel zimna jest 
rzeczą zdrową”, mamy do wyboru dwie interpretacje tego powiedzenia. 
Albo nadamy mu znaczenie sądu ogólnego, a wtedy ścisły sposób 
wyrażania się wymaga, by powiedzeniu nadać formę „Każda zimna 
kąpiel jest rzeczą zdrową”, czyli „Kąpiel zimna jest zawsze rzeczą 
zdrową”; albo też nadamy powiedzeniu znaczenie sądu szczegółowego, 
a wtedy ścisły wyraz sądu brzmiałby „Zimna kąpiel bywa niekiedy 
(zwykle) rzeczą zdrową”. Różnica między obu powiedzeniami oraz 
między wyrażonymi w nich sądami jest widoczna. Relatywiści, 
powołując się na tego rodzaju przykłady, interpretują powiedzenia 
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jako wyrazy sądów ogólnych; wedle nich więc powiedzenie „Zimna 
kąpiel jest rzeczą zdrową” zawierałoby sąd ogólny. Następnie wskazują 
wypadki, w których zimna kąpiel okazała się rzeczą niezdrową, i 
twierdzą, że zawsze, gdy taki wypadek zachodzi, sąd orzekający, iż 
zimna kąpiel jest rzeczą zdrową, staje się sądem mylnym. Przeto tylko 
względną prawdziwość przypisują twierdzeniu, iż zimna kąpiel jest 
rzeczą zdrową, ponieważ prawdziwość tego twierdzenia jest zależna 
od warunku, by nie zachodził właśnie wypadek wyjątkowy. Gdyby się 
jednak relatywiści zastanawiali nad właściwym znaczeniem powiedzenia 
„Zimna kąpiel jest rzeczą zdrową”, doszliby do przekonania, iż 
powiedzenie to, wzięte jako wyraz sądu ogólnego, jest wyrazem sądu 
wprost fałszywego. Wszak nikt nie utrzymuje, że każda kąpiel zimna, 
zastosowana w jakichkolwiek warunkach, jest rzeczą zdrową; wszyscy 
wiedzą, że zimna kąpiel może czasem bardzo szkodzić zdrowiu. Ale 
relatywiści muszą to powiedzenie rozumieć właśnie w znaczeniu 
ogólnym, gdyż inaczej nie mogliby powoływać się na wyjątki jako na 
dowód względności zawartej w tym powiedzeniu prawdy. Jeżeli zaś 
uważa się to powiedzenie za wyraz sądu ogólnego, wtedy podkłada się 
pod nie sąd, który z góry już jest sądem fałszywym, z czego wynika, że 
ten i podobne przykłady, na które się relatywiści powołują, niczego nie 
dowodzą, ponieważ nie spełniają drugiego z przytoczonych warunków, 
pod którymi przykłady takie mogłyby popierać teorię relatywistów. 
Będąc bowiem z góry sądem mylnym, żaden sąd tego rodzaju nie może 
z prawdziwego przemienić się w mylny.

Gdy natomiast zrozumiemy powiedzenie tak, jak ono ma być 
najwidoczniej zrozumiane, gdy będziemy upatrywali w nim wyraz sądu 
szczegółowego, orzekającego, że zimna kąpiel bywa rzeczą zdrową, 
wtedy sąd ten znowu jest albo fałszywy, albo prawdziwy. Mylny byłby, 
gdyby zimna kąpiel nigdy nie była rzeczą zdrową, co jednak jest bardzo 
mało prawdopodobne. Pozostaje zatem przypuszczenie, że sąd ten jest 
prawdziwy. Jako taki stwierdza on istnienie w pewnych wypadkach 
korzystnego wpływu zimnej kąpieli na organizm. A skoro wpływ 
ten w pewnych wypadkach istnieje, sąd stwierdzający ten wpływ 
pozostaje zawsze prawdziwy. Żaden więc tego rodzaju przykład nie 
wykazuje istnienia sądów w pewnych razach prawdziwych, a w innych 
wypadkach mylnych; mamy bowiem i tutaj do czynienia z sądami albo 
zawsze mylnymi, albo zawsze prawdziwymi.

Poddając jakikolwiek przykład relatywistów rozbiorowi na wzór 
przeprowadzonej w tych dwóch wypadkach analizy, otrzymuje się 
zawsze wynik ten sam; każdy taki przykład nie spełnia albo jednego, 
albo obu przytoczonych warunków, pod którymi byłby zgodny z 
tezą relatywistów. O tym zaś, że istotnie te warunki nie są spełnione, 
przekonać się można zawsze bardzo łatwo, uzupełniając podane przez 
relatywistów powiedzenia tak, by były wyczerpującym wyrazem 
sądów, oraz uwalniając je od wszelkiej wieloznaczności za pomocą 
ścisłego określenia zawartych w powiedzeniach wyrazów. 

[…]
Na koniec nasuwa się jeszcze jedno bardzo ważne pytanie: 

jeżeli relatywizm istotnie pozbawiony jest wszelkiej podstawy, jeżeli 
pogląd uznający istnienie sądów tylko względnie prawdziwych nie 
da się uzasadnić, jak w takim razie wytłumaczyć sobie fakt, iż pogląd 
ten jest tak rozpowszechniony i występuje nawet bardzo często w 
potocznym sposobie mówienia i myślenia? Odpowiedź na to pytanie 
nie jest trudna, jeżeli się rozważy nader ścisły związek, zachodzący 
między sądem a powiedzeniem będącym zewnętrznym wyrazem sądu. 
Związek ten jest tak ścisły, że Platon, jak wiadomo, identyfikował 
niemal sądy i powiedzenia, a nawet po dziś dzień te same wyrazy 
służą niejednokrotnie do oznaczania zarówno sądów jak powiedzeń. 
Do tych wyrazów należą m. in.: „zdanie“, „twierdzenie”, „przeczenie”. 
Używając tych wyrazów możemy mieć na myśli albo pewne czynności 
psychiczne, albo ich wyraz słowny. Także dla poszczególnych części 
sądu i powiedzenia istnieją często wspólne nazwy. Wszak wyraz 
„podmiot” może oznaczać pewien wyraz w powiedzeniu, ale też pewne 
pojęcie w sądzie, a nie inaczej ma się rzecz z wyrazami „orzeczenie” 
i „łącznik”. Wskutek tego ścisłego związku zachodzącego między 
sądem a powiedzeniem oraz wskutek wspólności pewnych wyrazów 
oznaczających sądy i powiedzenia – łatwo może się stać, że coś, co 
należy tylko do sądów, orzekamy o powiedzeniach, i na odwrót. I tak 
sądom tylko przysługuje cecha prawdziwości i mylności w ścisłym 
znaczeniu, mimo to nazywamy także powiedzenia prawdziwymi i 
mylnymi, stosownie do tego, czy sądy, w tych powiedzeniach wyrażone, 
są prawdziwe, czy mylne. Podobnie cerę nazywamy zdrową albo chorą, 
ponieważ jest wyrazem, znakiem zdrowego albo chorego organizmu, 
chociaż ściśle biorąc tylko sam organizm może być zdrowy albo chory.
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Otóż prawdziwość i mylność, uważane za cechy powiedzenia, 
mogą same znowu posiadać cechy dalsze, których nie posiadają, 
jeżeli są wzięte w pierwotnym i ścisłym znaczeniu jako cechy sądów. 
Taką właśnie dalszą cechą prawdziwości i mylności, uważanych za 
cechy powiedzeń, jest ich względność. O powiedzeniach bowiem 
można doskonale mówić, że są tylko względnie prawdziwe. Wszak 
prawdziwość powiedzenia zależy od tego, czy sąd tym powiedzeniem 
wyrażony jest prawdziwy; ponieważ jednak dane powiedzenie może 
zwykle wyrażać kilka sądów, po części prawdziwych, a po części 
mylnych, przeto powiedzenie jest z tej przyczyny względnie prawdziwe, 
iż wyraża sąd prawdziwy tylko pod pewnym warunkiem, mianowicie 
jeżeli będziemy je uważać za wyraz takiego sądu, który jest prawdziwy. 
Jeżeli natomiast będziemy to samo powiedzenie rozumieli inaczej, to jest 
jeżeli będziemy w nim upatrywać wyraz sądu, który jest mylny, wtedy to 
samo powiedzenie będzie mylne. Tak np. możemy powiedzenie „Ojciec 
żyje” nazwać względnie prawdziwym, ponieważ to powiedzenie jest 
wieloznaczne i może wyrażać zarówno sądy prawdziwe jak i fałszywe. 
Będzie więc to powiedzenie prawdziwe, jeżeli osoba wypowiadająca 
albo słuchająca je ma na myśli np. własnego ojca istotnie żyjącego; 
gdyby zaś osoba mówiąca albo słuchająca miała na myśli nie żyjącego 
już ojca przyjaciela, to samo powiedzenie byłoby mylne, gdyż 
wypowiadałoby sąd mylny. W przeciwieństwie do takich powiedzeń 
względnie prawdziwych można by bezwzględnie prawdziwymi nazwać 
takie powiedzenia, które są tak ściśle sformułowane, że niepodobna 
upatrywać w nich wyrazu sądu mylnego. Na wszelki jednak wypadek 
rozróżnienie względnej i bezwzględnej prawdziwości ma rację bytu 
tylko w dziedzinie powiedzeń, którym cecha prawdziwości przysługuje 
jedynie w znaczeniu przenośnym, pośrednim. O ile zaś chodzi o same 
sądy, nie można mówić o względnej i bezwzględnej prawdziwości, 
gdyż sąd każdy albo jest prawdziwy, a wtedy jest zawsze i wszędzie 
prawdziwy, albo też nie jest prawdziwy, a wtedy też nie jest nigdy i 
nigdzie prawdziwy. Nauka o istnieniu prawd względnych utrzymać 
się może jedynie dzięki nierozróżnianiu sądów od powiedzeń i traci 
wszelką podstawę tam, gdzie różnica między sądami a powiedzeniami 
jest ściśle i konsekwentnie przestrzegana.

64. Maria Kokoszyńska (Lutmanowa)
W SPRAWIE WZGLĘDNOŚCI I BEZWZGLĘDNOŚCI 

PRAWDY
[1936]

Streszczenie
Autorką ustosunkowuje się negatywnie do tendencji skłaniania się 

ówczesnych pozytywistów w stronę epistemologicznego relatywizmu. 
Jej zdaniem są trzy źródła powstania stanowiska relatywistycznego w 
pozytywizmie: 

(1) Posługiwanie się nieklasycznymi (tzn. niekorespondencyjnymi) 
pojęciami prawdziwości;

(2) Rozważanie prawdziwości zdań bez ustalenia znaczenia ostatnich;   
(3) Rozważanie prawdziwości zdań bez ustalenia warunków 

równoznaczności zdań.
Po spełnieniu warunków posługiwania się klasycznym pojęciem 

prawdy, ustalenia znaczeń i warunków równoznaczności zdań, stanowisko 
relatywistyczne musi ustąpić absolutystycznemu.   

Spór między absolutyzmem i relatywizmem epistemologicznym 
stał się w ostatnich czasach znów aktualny z tej racji, że współcześni 
pozytywiści skłaniają się na stronę relatywizmu. W sporze tym chodzi 
jak wiadomo o to, czy prawda jest względna, zależna od okoliczności, 
czy też ma walor bezwzględny, jest wieczna i niezmienna. Te 
sformułowania treściwe, niejasne i pełne niedomówień można 
zastąpić sformułowaniem formalnym. Zagadnienie względności resp. 
bezwzględności prawdy przechodzi wtedy bądź w pytanie (1) czy 
termin „prawdziwy” jest terminem względnym czy bezwzględnym, 
bądź w pytanie (2) czy zdania typu „x jest prawdziwe” – gdzie na 
miejscu „x” występuje nazwa jakiegoś twierdzenia – mogą przestać 
być tezami przez zmianę założeń. Odpowiedź na pytanie (1) wypadnie 
tak lub inaczej, zależnie od tego, jakie znaczenie nada się terminowi 
„prawdziwy”. Jeśli „prawdziwy” znaczy „uznany” lub „nie sprzeczny”, 
termin ten jest raczej terminem względnym, jeśli natomiast znaczy 
tyleż, co „zgodny z rzeczywistością”, jest terminem bezwzględnym. 
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Ostatnia uwaga jest słuszna jednak wyłącznie przy zastrzeżeniu, że 
ustaliło się znaczenie zdania, którego prawdziwość się rozważa: jeśli 
się tego nie uczyniło, trzeba będzie uznać termin „prawdziwy” także w 
znaczeniu „zgodny z rzeczywistością” za względny.

W związku z pytaniem (2) należy zwrócić uwagę na zależność 
znaczenia, jakie jakieś zdanie posiada, od reguł wnioskowania, które 
odnoszą się doń w języku, do którego to zdanie należy; sprawia ono, 
że ocenom tak samo wyglądającym, z których jedna jest tezą, a druga 
nie, nie można przypisać tego samego znaczenia; co więcej, trzeba 
stwierdzić, że zdanie, o którym w obu tych ocenach mowa, ma w 
jednym wypadku inne znaczenie niż w drugim, choć obie takie oceny 
mogą się jednak odnosić do tego samego brzmienia. Zależnie zatem od 
tego, czy rozważamy jakieś zdanie przy ustalonym znaczeniu, czy też 
tego zastrzeżenia nie czynimy, będziemy skłonni odmówić racji resp. 
ją przyznać także relatywizmowi epistemologicznemu w drugim jego 
sensie.

Rozpatrywanie zdań z uwagi na ich prawdziwość bez uprzedniego 
ustalenia ich znaczeń, chęć posługiwania się innym pojęciem prawdy 
niż klasyczne oraz niewyświetlenie sprawy, w jakich warunkach zdania 
jeszcze są równoznaczne, a w jakich już nie – oto, jak się zdaje, główne 
źródła, z których płynie relatywizm współczesnych pozytywistów. 
Wraz z wykryciem tych źródeł traci on w wielu wypadkach podstawę i 
musi ustąpić stanowisku absolutystycznemu.

65. Tadeusz Kotarbiński
ZAGADNIENIE ISTNIENIA PRZYSZŁOŚCI

[1913] 
Streszczenie

Kotarbiński w tekście twierdzi, że to, że każda prawda (sąd prawdziwy) 
jest wieczna, jeszcze nie znaczy, że każda prawda jest odwieczna. To znaczy, że 
jeśli pewien sąd jest prawdziwy w pewnym czasie t1, to jest on prawdziwy też 
w każdym późniejszym czasie tn. W stronę odwrotną ta zasada już nie działa: 
jeśli pewien sąd jest prawdziwy w pewnym czasie t1, to on nie koniecznie jest 
prawdziwy w każdym wcześniejszym czasie tm. Istnieją więc sądy, prawdziwość 
których nie przysługuje im od zawsze, a zaczyna im przysługiwać dopiero od 
pewnego momentu. Najwyraźniejsze przykłady takich sądów można znaleźć 
wśród sądów o przyszłości. Na przykład prawdziwość wydanego przez pewną 
osobę sądu „Umrę we Lwowie” rozstrzygnie się dopiero po śmierci tej osoby. 
Takie właśnie sądy są domeną wolności i twórczości człowieka, które zdaniem 
Kotarbińskiego polegają właśnie na tworzeniu prawd.  

Jasne jest, że o wolności i twórczości człowieka można mówić tylko 
w odniesieniu do stanów przyszłych, a nie przeszłych czy teraźniejszych. 
W przypadku sądów o przeszłości bowiem nie możliwości tworzenia ich 
prawdziwości, gdyż ich prawdziwość już jest rozstrzygnięta. Tworzenie prawd 
jednak nie jest też możliwe w stosunku do wszystkich sądów o przyszłości. 
Nie jest ono możliwe w przypadku sądów o przyszłości, które:

Są prawdziwe już w momencie ich wydania (na przykład „Umrę”);
Są fałszywe już w momencie ich wydania (na przykład „Nie umrę”).
Stąd wynika, że stworzyć (powołać do istnienia) coś da się tylko wtedy, gdy 

sąd, to coś stwierdzający, nie jest ani prawdą, ani fałszem. Wolność i twórczość 
zatem są możliwe tylko pod warunkiem, że istnieją sądy ani prawdziwe, ani 
fałszywe. Ale czy ten warunek nie łamie logicznej zasady wyłączonego środka? 
Według Kotarbińkiego – wcale nie. Rzecz w tym, że z zasady wyłączonego 
środka („Jeśli jeden z dwóch sądów sprzecznych jest fałszywy, to drugi jest 
prawdziwy i vice versa,”) wcale nie wynika, że z dwu sądów sprzecznych 
jeden jest prawdziwy, lub że każdy sąd jest albo prawdziwy albo fałszywy, lub 
że jeśli pewien sąd nie jest prawdziwy, to jest fałszywy i vice versa. Wnioski te 
mają miejsce tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z sądami już określonymi 
pod względem swojej prawdziwości. Nie wyklucza to wcale możliwości 
istnienia sądów pod względem swojej prawdziwości nieokreślonych, które 
Kotarbiński proponuje nazwać niezdecydowanymi lub trzecimi. 
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Przypuszczamy, że wprawdzie wszelka prawda jest wieczna, ale 
nie wszelka prawda jest odwieczna. Jeśli coś jest prawdą w danej 
chwili, to jest prawdą po wszystkie czasy od niej licząc. Prawda nie 
ginie, ani się w fałsz nie zmienia z czasem, podobnie zresztą jak fałsz 
nie zmienia się w prawdę. Jeśli coś istnieje w danej chwili, to istnieć 
będzie odtąd po wsze czasy. Ale nie wszystko, co będzie prawdą kiedyś, 
było prawdą zawsze dawniej, nie każdy sąd, który jest dziś prawdziwy, 
był takim wczoraj, albo który był wczoraj prawdziwy, był takim 
onegdaj. Są takie sądy, które się prawdami stają w pewnej chwili, do 
których się prawdziwość przyłącza w pewnej chwili, są również takie 
sądy, które się robi prawdami, których prawdziwość się stwarza. Myśl, 
o ile wiem, wysunięta na światło dzienne przez pragmatystów, i przez 
nich, o ile wiem, zniekształcona. Dla nas wynika myśl powyższa z 
rozważań nad niepoznawalnością pewnej sfery rzeczy przyszłych oraz 
nad warunkami wolności i granicami czynu. Tak pożar Rzymu istnieć 
będzie, istnieje i istniał przynajmniej od chwili, kiedy został podpalony 
jakoby z rozkazu Nerona; tak chociaż prawdą było po przejściu 
Rubikonu, że Cezar Rubikon w tej a tej chwili przeszedł, i chociaż 
prawdą to zostanie na zawsze, jednak zapewne nie było prawdą, zanim 
Cezar ten czyn postanowił; natomiast przejście komety Halley’a przez 
orbitę ziemską istniało, zanim się odbyło, przed czasem przejścia, a 
tak samo teraz, przed latem, to przyszłe lato istnieje i teraz prawdą jest 
sąd, stwierdzający przyszłą śmierć naszą, a sama ta śmierć przyszła 
dziś istnieje. Naprawdę, jak wspomnieliśmy na początku, przeszłość 
nie przestała istnieć, przestała być tylko obecną; dodać do tego można, 
zdaniem wielu: przyszłość istnieje też, tylko nie jest obecna. Sądzimy 
wbrew temu twierdzeniu, że jest wybrana część przyszłości – która nie 
tylko nie jest obecna, ale nawet istnieć nie zaczęła – co do której nie jest 
dzisiaj prawdą, że istnieje. 

Wielka część ogółu rzeczy przyszłych ma z praktycznego punktu 
widzenia większą wspólność z rzeczami minionymi niż z innymi 
rzeczami przyszłymi. Bieg prądów morskich, trzęsienia ziemi, wybuchy 
wulkanów, obroty ciał niebieskich zmienić się nie dadzą. Nie możemy 
sprawić, aby stało się prawdą, że Golfstrom jutro popłynie przez Polskę, 
że jutrzejszy bieg Goldstromu jest tutejszy. Wobec tych rzeczy jesteśmy 
bezsilni; wszystko jedno, czyśmy je zostawili za sobą, czy dopiero 

później przyjdą one w czasie. Z tymi, co przyjdą, równie jak z tymi co 
minęły, liczyć się musimy, jak z faktem dokonanym. Te rzeczy są takie 
a takie, posiadanie przez nie takich a takich cech istnieje, chociaż są 
przyszłe; już dzisiaj sąd, który im te cechy przypisuje, jest prawdą, był 
on zapewne prawdą i przed tysiącem wieków. Przyszła śmierć nasza 
jest w każdym razie odkąd żyjemy prawdą, istnieje dziś. Prawdą jest 
sąd, stwierdzający posiadanie przez pewien przedmiot, trwający pewien 
okres przyszłości, śmierci naszej, jako swej cechy. To posiadanie 
przezeń, zawieranie w sobie, mówiąc poglądowo, śmierci naszej, jest 
już dziś prawdą. Ale czy tak samo istnieje dziś każde położenie moje 
w każdej chwili przyszłej? Czy tak samo prawdą, jak to, ze umrę, jest 
i to, że umrę o tej a tej godzinie i minucie, i to może, że ten a nie inny 
zawód w życiu obiorę, że z dwóch rozstajnych dróg wejdę na prawą a 
inne na lewą, że w tej a tej chwili ta a ta myśl przez głowę mi przejdzie, 
tam przez uwagę moją przywołana, że kiedyś jakieś słowo honoru 
dam, albo go odmówię, dotrzymam lub złamię? Czy może to wszystko 
jest już dzisiaj prawdą, i było prawdą przed wiekami, a choćby od 
mego urodzenia? Nie, nigdy! Te rzeczy przyszłe są niezdecydowane, 
są w naszych rękach, w naszej władzy, i wielka granica praktyczna, 
dzieląca wszystko na dwie wielkie sfery, nie jest chwilą obecną; ona 
tylko miejscami przez tę chwilę obecną przechodzi. Owszem, za rzeką, 
na krańcach wolności płynącą, zostaje cały olbrzymi świat gotowych 
rzeczy przyszłych, które już mają towarzyszącą sobie prawdę. Wolność 
się skończy już tam, gdzie prawda się zaczyna, a nie dopiero tam, 
gdzie się zaczyna przeszłość. Jeśli coś mogę zrobić, stworzyć, to nie 
jest prawdą, że to jest. Bo jakże można stworzyć to, co już jest, co 
się stało, wydarzyło, czy co jest stworzone? Można chyba stworzyć 
co najwyżej coś podobnego, ale tego już nie. Ale i nie jest fałszem, że 
to jest, co mogę stworzyć. Bo jakże może istnieć to, czego istnienie 
stwierdzający sąd jest fałszem? Gdyby istniało, będąc stworzonym, 
powstałaby sprzeczność: sąd o nim byłby prawdą i fałszem zarazem. 
Z pozoru może nie, naprawdę jednak tak. Bo nie chodzi przecież o to, 
aby coś, co nie jest teraźniejsze, uczynić przyszłym. Nie chodzi o to, 
aby jutro mikrob zaraził zdrowego dziś człowieka. Nie chodzi o to, 
aby jutro ukazał się obraz na pustym dzisiaj płótnie. Na to twórczości 
wcale nie potrzeba, na to tylko, twórczości, w naszym, ontologicznym 
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sensie; a to ma się na myśli, gdy się neguje natychmiast intuicyjnie 
niemożliwość stworzenia czegoś, czego stwierdzenie jest fałszem. 
Dopiero wtedy tworzymy naprawdę, kiedy tworzymy prawdę. Chodzi 
o to, aby ten jutrzejszy obraz, którego stwierdzenie dziś jest fałszem, 
jutro fałszem być przestał, a stał się prawdą, ażeby dopiero jutro zaczął 
istnieć, a już dziś aby słusznie wiadomo było lub być mogło, że nie 
tylko nie mówi prawdy, kto stwierdza, ale owszem, kłamie. Bo aby coś 
naprawdę zaczęło istnieć, na to potrzeba, aby przedtem, nim to istnieć 
zacznie, sąd, to coś stwierdzający, nie był prawdą. To jest warunek 
twórczości. Ale z drugiej strony twórczości nie ma, jeżeli przed tą 
chwilą, gdy sąd ma zacząć być prawdziwym, jest on już fałszem; bo co 
jest fałszem, to się stać prawdą nie może. Jeśli jest fałszem, że w chwili 
t przedmiot daną cechę posiada, to nie można zrobić tak, aby tę cechę 
ten przedmiot w tej chwili t posiadał, choćby ta chwila była chwilą 
przyszłą. Inaczej otrzymujemy sprzeczność, bo skoro można to zrobić, 
to stwierdzenie osiągnięcia tego nie może być sprzeczne z żadnym 
sądem prawdziwym, tymczasem ze stwierdzenia tego osiągnięcia 
wynikałoby, że sąd stwierdzający to osiągnięcie jest prawdą, czyli 
jest prawdą, że przedmiot tę cechę posiada w tej chwili, a założenie 
orzeka, że to nie jest prawdą, i otrzymujemy sprzeczność. Gdyby 
kto chciał argumentować, że możność zrobienia czegoś nie suponuje 
istnienia rezultatu, a tylko to, że ten rezultat będzie istniał, nie suponuje 
prawdziwości teraz sądu o nim twierdzącego, a tylko to, że sąd ten 
później, gdy czynność wykonamy, będzie prawdziwy, to odpowiedzieć 
na to można co następuje. Jeżeli jest fałszem, że dany przedmiot 
posiada w danej chwili daną cechę, to nie będzie to prawdą nigdy, a 
więc i wtedy, kiedy czynność będzie dokonana; co więcej wtedy też 
będzie fałszem. Będzie więc prawdą pewien sąd i nie będzie prawdą, 
a nawet będzie fałszem, otrzymujemy zatem sprzeczność; sprzeczność 
stosuje się bowiem do istnienia przyszłego, teraźniejszego i przeszłego 
zarówno. A zatem nie można jutro wyjechać, jeżeli wiadomo jest 
dzisiaj, że kłamie, kto ten jutrzejszy wyjazd stwierdza. 

Atoli skoro nie można stworzyć tego, o czym sąd twierdzący jest 
prawdziwy, ani tego, o czym sąd twierdzący jest fałszem, w takim razie 
warunkiem możności stworzenia czegoś jest to, aby sąd twierdzący o 
tym czymś nie był ani prawdą, ani fałszem. Są rzeczy, które możemy 

tworzyć, twórczość jest faktem, to przyjmujemy za kamień węgielny; 
spełnia się więc w pewnych razach i ten warunek. Przeciwnie – 
zniszczyć niepodobna nic. Twórczość jest faktem, zniszczenie – 
złudzeniem. Wyrazem pierwszej prawdy jest to, że pewne sądy nie są 
odwiecznie prawdziwe, wyrazem drugiej, że prawda jest wieczna, że 
żaden sąd prawdziwy prawdziwym być nigdy nie przestaje. 

[…] 
Zasada wyłączonego środka niechaj brzmi: jeśli pierwszy z dwu 

sądów sprzecznych jest fałszywy, to drugi jest prawdziwy, a jeśli drugi 
z nich jest fałszywy, to pierwszy jest prawdziwy; innymi słowy: oba 
sądy sprzeczne nie mogą być zarazem fałszywe. Sądzi się przy tym 
pospolicie, że tę zasadę można jeszcze innymi słowy wyrazić: z dwu 
sądów sprzecznych jeden albo drugi jest prawdziwy, co by znaczyło, 
że pośród pary sądów sprzecznych znajduje się sąd prawdziwy i że 
możemy więc tylko nie wiedzieć, który sąd jest prawdą, mimo, iż któryś 
z nich jest prawdą. Otóż weźmy pod uwagę dwa sądy jednostkowe, 
zgodziwszy się na to, że jednak są sprzeczne. Niechaj brzmią: „A 
istnieje” i „A nie istnieje”, albo takie: „A jest b”, i „A nie jest b” w 
sensie: „przedmiot A posiada cechę b” i „przedmiot A nie posiada cechy 
b”. Czyż wtedy uważnie interpretowana zasada wyłączonego środka, 
stosownie do brzmienia pierwszych formuł, daje prawo twierdzić, że 
jedna z tych ewentualności jest, istnieje, tylko nie wiadomo która? Czy 
mamy prawo na jej podstawie utrzymywać, że jeden z tych sądów jest 
prawdziwy, skoro rzecz się ma tak, iż jeśli jeden jest fałszem, drugi jest 
prawdziwy? Sądzę, że nie. Bo zastanówmy się nad formą ogólniejszą 
tego dylematu. Jeśli jeden przedmiot M ma cechę x, to drugi przedmiot 
N ma cechę y, i jeżeli drugi przedmiot N ma cechę x, to pierwszy 
przedmiot M ma cechę y. Z tego bynajmniej wysnuć się nie daje, 
że któryś z tych przedmiotów, albo M albo N, ma cechę y! Przykład 
potwierdza tę niezależność; bo przecież naprawdę, jeżeli jedna szalka 
wagi opada na sam dół, to druga znajduje się na samej górze, i przy 
tym jeśli druga opada na sam dół, wówczas pierwsza znajduje się na 
samej górze. Ale czyż z tego wynikać ma, że dana waga, tym prawom 
podlegająca, ma jedną szalkę na samej górze? Bynajmniej, owszem, 
możliwy jest wypadek, że szalki się równoważą nawzajem, i obie nie 
są ani na górze, ani na dole, lecz w środku. W ogólnej formie dylemat 
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ten rozstrzyga się na naszą korzyść, może więc tylko w szczegółowym 
wypadku, gdy omawianymi przedmiotami są nie byle jakie rzeczy, lecz 
sądy sprzeczne, a omawianymi cechami nie byle co, lecz prawdziwość 
i fałszywość, może więc tylko w tym wypadku kwestionowana 
zależność zachodzi. W ogólnym wypadku dysjunkcja jest niezupełna, 
w szczegółowym może zupełna? Dowodu na to nie widzę. Przeciwnie, 
przykład sądów ani prawdziwych, ani fałszywych, gdy chodzi o 
przedmiot naszego wolnego czynu, uznawanego przez nas, stwierdza i 
dla tego wypadku niezależność drugiej formuły od pierwszej, pozornie 
jakoby równoważnych czy nawet równoznacznych. Przeciwnik, 
zbijając nasze stanowisko, musiałby się opierać nie tylko na wspólnych 
dla stron obu podstawach, ale nadto musiałby odrzucić jeden z naszych 
wyłącznie aksjomatów i na tej negacji budować dalej wywody swoje. 
Ale tu pojedynek się kończy.

Przeciwnicy przytaczają jednak pewien dowód, który należy, jak 
sądzę uznać za pozorny. Dowodzą tak: kto przypuszcza, że żaden z 
danych dwu sądów sprzecznych nie jest prawdziwy, ten zgodzi się i na 
to, że żaden nie jest fałszem, bo gdyby któryś był fałszem, wówczas 
inny na mocy założenia byłby prawdą. Zgoda; lecz dalej: jeśli dany 
sąd, mówią, nie jest fałszywy, to jest on prawdziwy. A więc oba sądy 
sprzeczne są prawdziwe, czemu znowu stoi na przeszkodzie zasada 
sprzeczności, najszacowniejsza z zasad. I my z szacunkiem pochylamy 
głowę przed zasadą sprzeczności, ale wzywano imienia jej nadaremno. 
W tym rzecz właśnie, że sąd nie będący fałszem nie jest jeszcze tym 
samym prawdą. I jeśli wyłączony środek, polimorficzna istota, ma 
się tu pojawić znów pod postacią trzeciej ewentualności, w takim 
razie owszem, drzwi stoją dla niego otworem. Przychodzi on jako 
prawy posiadacz i oswobodziciel, ten osobliwy charakter sądów ani 
prawdziwych, ani fałszywych. Przeciwnik, dowód swój budując, musi 
go i w tej postaci odrzucić, lecz my położymy veto. Wyłączony środek 
w tych różnych, jak się mówi, postaciach, nie jest to jeden środek w 
trzech osobach; lecz są to trzy różne zasady. Pierwsza więc: jeśli jeden z 
dwóch sądów sprzecznych jest fałszywy, drugi jest prawdą i vice versa, 
innymi słowy: dwa sądy sprzeczne nie mogą być zarazem fałszywe. Ta 
zasada cieszy się popularnością „w naszym przedsiębiorstwie”. A nie 
jest ona równoznaczna temu, że jeśli jeden z dwu sądów sprzecznych 

nie jest prawdziwy, to drugi jest prawdą, bynajmniej! Druga zasada: 
z dwu sądów sprzecznych jeden jest prawdziwy, czyli w zbiorze dwu 
sądów sprzecznych zawiera się sąd prawdziwy, a stąd: można tylko nie 
widzieć, który jest prawdziwy, ale któryś prawdą jest. Ta zasada pod 
pierwszą nieprawnie się podszywa, tę odrzucamy. Trzecia wreszcie, 
drugiej pokrewna: dany sąd jest albo prawdziwy albo fałszywy, lub jeśli 
nie jest fałszywy, to jest prawdziwy. Tę odrzucamy też, uznając tylko, 
że albo jest prawdziwy albo nie jest prawdziwy, albo jest fałszywy albo 
nie jest fałszywy. 

Cóż jednak, koniec końców, stwierdza sąd przeczący, a raczej: 
jak się zachowuje rzecz, którą prawdziwy sąd przeczący neguje? Bo 
o tym była już mowa, że przedmiot prawdziwego sądy twierdzącego 
jest, istnieje. Chyba więc przedmiot prawdziwego sądu przeczącego 
nie jest, nie istnieje? Cóż dalej robi się z przedmiotem, jeżeli sąd o 
nim twierdzący jest fałszywy? Ustalono wyżej, że gdy jest prawdziwy, 
to przedmiot istnieje, lecz gdy nie jest nawet fałszywy, ale nie jest 
też prawdziwy, to tak samo chyba przedmiot nie istnieje, skoro gdy 
jest prawdziwy – istnieje, i odwrotnie, jak było dawniej powiedziane, 
gdy istnieje – sąd jest prawdziwy. A więc czyż nie na jedno wychodzi 
– nieprawdziwość sądy twierdzącego i jego fałszywość? I wtedy i 
wtedy przedmiot sądu twierdzącego nie istnieje, tak samo zresztą, 
jak nie istnieje, gdy sąd przeczący o nim jest prawdą. A więc czyż 
nieprawdziwość jednego z sądów sprzecznych nie wystarcza do 
tego, aby drugi z nich był prawdziwym? I gdzież się wtedy podzieje 
zasada sprzeczności? Plączą się myśli, ponieważ język jest niedołężny. 
Sprzeczność jest tylko maską w tej grze pojęć. Naprawdę jest jeszcze 
poza istnieniem i nieistnieniem trzecia ewentualność, podobnie jak 
poza tym, że lampa jest zwierzęciem żywym, i tym, że lampa jest 
zwierzęciem nieżywym, leży jeszcze trzecia ewentualność, że lampa 
wcale nie jest zwierzęciem, podobnie jak poza jeleniem rogatym 
i jeleniem bez rogów są rzeczy, które w ogóle nie są jeleniami. 
Oczywiście, jeśli coś jest jeleniem, to musi być z rogami albo bez 
rogów, jeśli lampa jest zwierzęciem, to musi być albo żywa albo 
nieżywa w sensie umarłości. Zarówno wtedy, gdy mówimy o czymś, 
że żyje, jak że jest umarłym, suponujemy, że jest w ogóle organizmem. 
Podobnie wtedy, gdy mówimy o czymś, że istnieje, to coś stwierdzając, 
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oraz gdy mówimy, że „nie istnieje”, gdy negujemy, wydając sąd 
przeczący, suponujemy pewien warunek wspólny istnieniu i tzw. 
nieistnieniu. Ale można i ten warunek zanegować, mówiąc, że lampa 
nie jest ani zwierzęciem żywym, ani zwierzęciem nieżywym, tylko że 
nie jest żadnym zwierzęciem, powiedzieć, że przedmiot dany w ogóle 
ani jest, ani „nie jest”, tylko, że „nie jest” w innym, szerszym sensie, 
że nie istnieje nawet to, co jest warunkiem, aby można było słusznie 
orzec, że dany przedmiot „nie jest” w pierwszym sensie. Język tych 
rzeczy nie odróżnia tak, jak odróżnia jednak rzeczy umarłe od po 
prostu nie żywych, nie żywe np. kamienie od umarłych ptaków. W 
tym sensie szerszym, w sensie pełnej negacji sądu twierdzącego, a 
nie tylko częściowej, jaką jest sąd przeczący, mówmy zamiast „Rzecz 
nie jest, nie istnieje, rzeczy danej nie ma” – lepiej: „Rzecz dana jest 
niezdecydowana”. Przeciwnie, kto stwierdza daną rzecz lub ją neguje, 
zawsze jednak w tym stwierdza, że „Rzecz dana jest zdecydowana, 
gotowa”. Sąd daną rzecz stwierdzający, mówi, że ona istnieje, jest 
sądem twierdzącym; sąd który ją neguje, mówi, że ona nie istnieje, 
jest sądem przeczącym. Sąd, który orzeka, że ani istnieje, ani nie 
istnieje, lecz że jest niezdecydowana, taki sąd nazwijmy po prostu 
sądem trzecim. Jeżeli sąd trzeci jest prawdą, wówczas ani twierdzący 
sąd, ani przeczący nie są prawdami, ani też nie są fałszami; jeśli sąd 
trzeci nie jest prawdą, wówczas jeden z tych dwu sądów sprzecznych, 
twierdzący lub przeczący, jest prawdą, drugi zaś fałszem, wówczas 
rzecz jest zdecydowana, gotowa, jest taką a taką, taką znowu a taką 
nie jest, tak właśnie, jak wszystkie rzeczy minione. Pryska więc może 
w ten sposób miraż słowny, maska sprzeczności opada, niesprzeczne 
istnienie, wolna od sprzeczności twórczość, twórcza wolność ukazują 
się na jej miejscu znowu. Bryły się dzielą na organizmy i bryły 
niezorganizowane, organizmy tylko dzielą się na żywe i umarłe. 
Analogicznie wszystkie rzeczy dzielą się na niezdecydowane i 
zdecydowane, gotowe; zdecydowane zaś na istniejące i nieistniejące. 
Analogicznie sądy dzielą się na sądy nazwane wyżej trzecimi oraz 
sądy stwierdzające gotowość przedmiotu; te właśnie tylko sądy dzielą 
się na twierdzące i przeczące; analogicznie sądy twierdzące  (a tak 
samo i przeczące) dzielą się na nieoznaczone (ani prawdziwe, ani 
fałszywe) i oznaczone, te zaś dopiero na prawdziwe i fałszywe. Tylko 

pomiędzy gotowością a niezdecydowaniem przedmiotu, pomiędzy 
prawdziwością a fałszywością sądu trzeciego, to niezdecydowanie 
orzekającego, nie ma nic więcej. Każdy przedmiot jest albo gotowy 
albo niezdecydowany, każdy sąd trzeci jest albo prawdą albo fałszem. 
Tu więc zyskuje trwałe schronienie zasada wyłączonego środka w 
drugiej postaci. Ale dopiero tu; nie jako zasada obowiązująca prawdę 
i fałsz każdego danego sądu, niezależnie od jego przedmiotu, lecz 
jako obowiązująca specyficznie prawdę i fałsz sądu trzeciego. Dalej 
pójść nie potrafimy. Żeby sobie uprzytomnić stan rzeczy, gdy warunku 
wspólnego istnienia i nieistnienia, gotowości nie ma, może sięgać 
trzeba do introspekcji i wczuć się we własny stan przy pełni władz 
umysłowych, jawy, przytomności, skupienia, kiedy na szczytach 
wysiłku waży się decyzja. 

Każda prawda jest koniecznością, każdy fałsz – niemożliwością. 
Gdy co jest bowiem, być musi, bo nie być nie może: gdy coś gotowe 
jest, a nie jest, to być może, bo już sąd o nim twierdzący jest fałszem, 
a więc nie może się stać prawdą. Można to prościej wyrazić: sąd 
prawdziwy jest, gdy rzecz jest, a więc gdy jest konieczna, fałszywy – 
gdy niemożliwa, sprzeczna z czymś, co jest.

Ale ponadto gdy rzecz jest konieczna, prawdziwy jest sąd 
twierdzący, gdy niemożliwa – przeczący jest prawdą; jeden z nich 
zawsze wtedy jest prawdą (analog. fałszem). Rzeczywistość i 
niemożliwość jest to sfera prawdy. Ale tak samo, gdy przedmiot 
istnieje, sąd przeczący o nim jest fałszywy. Rzeczywistość więc (wraz 
z niemożliwością) jest też sferą fałszu. Wyłącznym przedmiotem 
wszelkiego czynu jest to, co może być i może nie być, nie jest ani 
konieczne, ani niemożliwe, co leży w sferze obustronnej możliwości; 
jest to sfera działania, sfera czynu. Sfera rzeczywistości nie jest 
sferą czynu, czyn się kończy tam, gdzie się zaczyna prawda, prawda 
się kończy tam, gdzie się zaczyna czyn. Istota wszechwiedząca nie 
mogłaby nic stworzyć, istota wszechmocna – nie wiedzieć. 

Po doniosłości naszej władzy możemy poznać, które rzeczy 
są gotowe, a które niezdecydowane. Przeszłość spod władzy naszej 
wyrwała się bezpowrotnie, wszystkie więc rzeczy minione są gotowe, 
przyszłość w olbrzymiej części jest niedostępna, w tej właśnie części 
też jest już gotową. Ale jest w przyszłości część od nas zależna, 
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niegotowa, niezdecydowana; śmierć nasza jest gotowa, rodzaj tej 
śmierci i chwila nadejścia jeszcze nie. Nie można poznać, prawdziwie 
osądzić rzeczy niegotowej, a więc nie można poznać, jaki będzie, 
jaki jest przyszły rezultat naszego czynu, bo dziś go jeszcze brak, jest 
niegotów. Nie można wywnioskować tego ze spostrzeżeń, bo te są 
zawsze sądami o rzeczach przeszłych, a przeszłość, jak w ogóle nic, co 
istnieje, nie określa tego, co jest niegotowe, będąc przedmiotem czynu, 
twórczości. Można zapewne poznać, że czegoś zrobić nie można, np. 
ruchów gwiazd według swego kaprysu wyznaczyć od jutra, ale nie 
można, jak sądzę, poznać, gdy chodzi o pewne rzeczy graniczne, czy 
je jeszcze możemy zrobić, czy już nie. Poczucie często łudzi, a badania 
rezultatu po czynie nie mówi nic. Albowiem gdybyśmy zrobili coś, jak 
to się mówi, nigdy nie wiemy, czy mogliśmy też zrobić tak, aby to, co 
się stało, było się nie stało; ta zaś obosieczna możność jest warunkiem 
czynu. 

To pewne, że rzecz każda, istota żywa umrzeć musi; zabójca więc 
nie jest sprawcą, twórcą jej śmierci, jest co najwyżej sprawcą rodzaju 
tej śmierci oraz jej przyśpieszenia. Ale ten, co zabójcę karze śmiercią 
za śmierć, też jego śmierci sprawcą nie jest i znowu, z tego względu 
karany być nie może, jeśli nie ma innych względów potępienia. 

  

66. Stanisław Leśniewski
CZY PRAWDA JEST TYLKO WIECZNA, 
CZY TEŻ I WIECZNA, I ODWIECZNA?

[1913]

Streszczenie
W tekście autor podejmuje polemikę z Kotarbińskim. Rozważając 

kwestie wieczności i odwieczności prawdy zgadza się z Kotarbińskim co do 
tego, że każda prawda jest wieczna, ale nie zgadza się co to tego, że nie każda 
prawda jest odwieczna. Na poparcie tezy, że każda prawda jest odwieczna 
autor przeprowadza następujące rozumowanie:

(a) Przypuśćmy, że sąd „A jest B” jest prawdziwy w czasie swojego 
wydania t1, ale nie jest prawdziwy w czasie wcześniejszym tm;

(b) To znaczy, że w czasie tm jest prawdziwy sąd „A nie jest B”;
(c) Ponieważ sąd „A nie jest B” jest prawdziwy w czasie tm, to jest on 

(jako prawda wieczna) również prawdziwy w późniejszym czasie t1.  
(d) Wychodzi więc, że w czasie t1 zarówno sąd „A jest B” jak też sprzeczny 

z nim sąd „A nie jest B” są prawdziwe, co jest sprzecznością.
(e) Należy więc przypuszczenie (1) odrzucić, a więc wszystkie prawdy 

są odwieczne. 

1. Czy wszelka prawda jest wieczna?

Wszelka prawda jest wieczna...

Tadeusz Kotarbiński∗

Utarła się w nauce pewna – nieszkodliwa zresztą w większości 
wypadków – nieścisłość, polegająca na tym, że dwa lub więcej 
jednakowych („takich samych”) sądów zwykło się nazywać jednym 
(„tym samym”) sądem; jeżeli np. różni ludzie w różnych czasach 
wypowiadają w jednakowym znaczeniu nieokreśloną ilość sądów 
„Człowiek jest śmiertelny”, to wszystkie te sądy zwykło się uważać 
∗ T. Kotarbiński. Zagadnienie istnienia przyszłości. „Przegląd Filozoficzny”, R. 16, 
1913, s. 74. [Red.]
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za „jeden i ten sam” sąd „Człowiek jest śmiertelny”. W tym sensie 
można by mówić, że sąd „Człowiek jest śmiertelny” „trwa” od tej 
chwili, w której jest wypowiedziany przez kogoś po raz pierwszy, aż 
do tego czasu, kiedy przechodzi w przeszłość, będąc wypowiedziany 
po raz ostatni – może przez innego człowieka i na innym miejscu. 
„Trwanie” sądu nie jest jednakże „stałe” i w tym sensie: „przerywa 
się” wciąż ono – gdy nikt akurat sądu „tego” nie wypowiada; jeżeli 
przedmiotem „wiecznym” nazywamy taki przedmiot, który nigdy 
trwać nie przestaje, to żaden sąd nie musi być wieczny w tym 
sensie: przestaje on trwać z chwilą, gdy go się ostatni raz wypowiada; 
ostateczną granicą trwania sądu jest tedy w każdym razie koniec 
trwania istot, wypowiadających sądy. Żaden sąd prawdziwy, inaczej – 
żadna prawda, nie jest w tym sensie wieczna, jeżeli nie jest wieczna 
wypowiadająca sądy ludzkość. 

Mówi się nieraz (oczywiście nieściśle), że jakiś sąd jest prawdziwy 
nawet w takiej chwili, kiedy nikt tego sądu nie wypowiada; tak np. 
twierdzi się, że sąd „Cezar przeszedł Rubikon” będzie prawdziwy 
i wtedy, gdy wszyscy ludzie umrą, gdy więc już nikt sądu tego nie 
będzie mógł wypowiadać. W tym nieścisłym sensie – twierdzenie, że 
sąd „Cezar przeszedł Rubikon” jest sądem prawdziwym nawet wtedy, 
gdy go nikt nie wypowiada, może znaczyć tyle, co twierdzenie, że 
sąd ten byłby prawdziwy, gdyby go ktoś w tym czasie wypowiedział; 
analogicznie do tego sposobu wyrażania się można interpretować 
twierdzenie, że pewna prawda jest wieczna: twierdzenie to może 
naówczas znaczyć tyle, co twierdzenie, że nigdy nie nastąpi taki chwila, 
w której by nie był prawdziwy dany sąd, gdyby go ktoś wypowiedział; 
jeżeli się tedy np. mówi, że sąd „Cezar przeszedł Rubikon” jest prawdą 
wieczną, to może to znaczyć, że sąd ten będzie zawsze prawdziwy, 
jeżeli go ktoś wypowie, że więc nigdy nie nastąpi taka chwila, w 
której by sąd ten, o ile będzie przez kogoś wypowiedziany, nie był 
prawdziwy.

Jeżeli będziemy się posługiwali taką terminologią, to na pytanie, 
czy wszelka prawda jest wieczna, będziemy zmuszeni odpowiedzieć 
twierdząco: wszelka prawda jest wieczna. Dla udowodnienia 
tej tezy przypuśćmy, jak to się robi nieraz np. w rozumowaniach 
geometrycznych, że prawdziwa jest teza, która jest sprzeczna z tą, 

którą chcemy udowodnić; załóżmy tedy, że jakakolwiek prawda 
nie jest wieczna, że więc nastąpi kiedyś taka chwila t, w której sąd 
jakiś, np. sąd ”A jest B”, o ile się go wypowie, będzie nieprawdziwy, 
pomimo że jest prawdziwy w chwili obecnej. Jeżeli w chwili t będzie 
nieprawdziwy sąd „A jest B”, to będzie wtedy prawdziwy sąd „A 
nie jest B”. Założyliśmy, że sąd „A jest B” jest obecnie prawdziwy; 
sąd ten jest sprzeczny z sądem „A nie jest B”, który musiałby być 
prawdziwy w chwili t, gdyby słuszne było nasze przypuszczenie, 
że sąd „A jest B” będzie w chwili t nieprawdziwe. Przypuszczenie 
to więc prowadzi do wniosku, że w chwili t stanie się prawdziwy 
sąd „A nie jest B”, który jest sprzeczny z sądem „A jest B”, który 
jest prawdziwy obecnie. Przeszkodą do przyjęcia takiego wniosku 
jest logiczna zasada sprzeczności, która stwierdza, że jeżeli jeden z 
dwóch sądów sprzecznych jest prawdziwy, to drugi z nich musi być 
fałszywy. Tak więc – wobec prawdziwości w chwili obecnej sądu „A 
jest B” – musimy uznać, iż sprzeczny z nim sąd „A nie jest B” jest 
zawsze, a więc i w chwili t sądem fałszywym. Atoli, jak wykazałem 
wyżej, sąd ten musiałby być w chwili t prawdziwy, gdyby słuszne 
było nasze przypuszczenie, że sąd „A nie jest B” będzie w chwili t 
sądem nieprawdziwym. Wypadłoby więc w ten sposób, że sąd „A 
jest B” będzie w chwili t prawdziwy i zarazem, jak wiedzieliśmy 
wyżej, fałszywy, a więc nieprawdziwy. Przypuszczenie tedy, że sąd 
„A jest B”, który jest prawdziwy obecnie, stanie się nieprawdziwy w 
jakiejś chwili t, inaczej – że jakaś prawda nie jest wieczna, prowadzi 
do sprzeczności; musimy więc odrzucić takie przypuszczenie jako 
fałszywe, uznając tym samym, że wszelka prawda jest wieczna.

Powie ktoś może, iż rozumowanie moje byłoby całkiem poprawne, 
gdyby nie posiadało tej wady, że nie jest „zgodne z rzeczywistością”; 
na poparcie takiego zarzutu wysunie on może „pierwszy lepszy”, 
jak by się zdawało, sąd, który jest pierwotnie prawdziwy, a potem 
prawdziwy być przestaje – np. sąd „Stanisław Leśniewski umrze”; sąd 
ten jest prawdziwy, dopóki żyję; gdy umrę, sąd ten stanie się fałszem, 
albowiem gdy mnie już nie będzie, nie będę mógł umrzeć po raz drugi; 
sąd „Stanisław Leśniewski umrze”, stając się fałszywym z chwilą mojej 
śmierci, ustąpi miejsca prawdziwemu sądowi „Stanisław Leśniewski 
umarł”, który znowu jest fałszywy, zanim jeszcze umarłem.
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Rozumowanie takie, posiadając wszelki pozór słuszności, nie jest 
słuszne naprawdę, nie druzgocze więc, jak przypuszczam, bynajmniej 
mojego dowodzenia powyższego. Sądy „Stanisław Leśniewski umrze”, 
wypowiadane w różnych czasach, nie stanowią bynajmniej „tego 
samego” sądu – nawet w tym „przenośnym” znaczeniu, w jakim się 
tego wyrażenia (jak zaznaczyłem na początku niniejszego czwartego 
ustępu) zwykło używać; sądy te co innego „stwierdzają”: oto np. sąd 
„Stanisław Leśniewski umrze” „stwierdza”, o ile wypowiada go ktoś w 
obecnej chwili, stosunek inherencji pomiędzy mną a cechą „przestania 
żyć” w czasie, które jest „przyszłością” właśnie względem chwili 
obecnej, to znaczy godziny drugiej po południu 2 marca 1913 roku; 
jeżeli sąd „Stanisław Leśniewski umrze” zostanie wypowiedziany 
przez kogoś po mojej śmierci, np. o godzinie piątej rano 7 lutego 
roku 2000, to sąd ten będzie stwierdzał posiadanie przeze mnie cechy 
„przestania żyć” w czasie, który stanowi „przyszłość” w stosunku 
do chwili wypowiedzenia tego sądu, to znaczy właśnie w stosunku 
do godziny piątej rano 7 lutego roku 2000. Jeżeli umrę, powiedzmy, 
w roku 1925, to pierwszy z dwóch sądów „Stanisław Leśniewski 
umrze” jest prawdziwy, drugi zaś fałszywy, prawdą bowiem jest w 
takim razie, że posiadam cechę „przestania żyć” w czasie, który jest 
„przyszłością” względem godziny drugiej po południu 2 marca roku 
1913 – jest natomiast fałszem, że posiadam tę cechę w jakiejś chwili, 
która względem godziny szóstej rano 7 lutego roku 2000 stanowi 
„przyszłość”. Nie znaczy to jednakże, że „ten sam” sąd „Stanisław 
Leśniewski umrze” jest prawdziwy obecnie, lecz stanie się kiedyś 
fałszywy; znaczy to tylko tyle, że z dwóch następujących po sobie 
w różnych czasach sądów, nawet jednakowych fonetycznie, lecz 
różnych „semantycznie” („funkcjonalnie”, „znaczeniowo”), jeden jest 
prawdziwy a drugi fałszywy. Atoli dwa te sądy, sądy semantycznie 
różne, a więc nie „te same”, nie mogą być uznawane za „ten sam” sąd 
w powyższym sensie, nie mogą tedy być przeszkodą do uznawania 
wszelkiej prawdy za wieczną – podobnie jak nie byłyby przeszkodą 
ku temu żadne dwa jednakowo brzmiące sądy, z których jeden jest 
prawdziwy, a drugi fałszywy, które jednakże nie tworzą „tego 
samego” sądu, jeżeli posiadają rożne „znaczenia”, „stwierdzają” 
różne przedmioty. Do takich sądów należą między innymi wszystkie 

takie sądy, zawierające wyrazy, których funkcje znaczeniowe zależne 
są od tego, kto, w jakich warunkach i w jakim czasie dane wyrazy 
wypowiada, np. wyrazy: „ja”, „ty”, „on”, „mój”, „twój”, „jego”, „jutro”, 
„dziś”, „wczoraj”, „tu”, „tam” itd., itd.; sądy, które stwierdzają, że coś 
stało się w przeszłości lub że coś nastąpi w przyszłości, albo też że 
coś jest w teraźniejszości, a nie mówią jednocześnie względem czego 
lub kogo to coś jest w przeszłości, przyszłości lub teraźniejszości, nie 
stanowią „tych samych” sądów z jakimiś innymi sądami, fonetycznie 
od pierwszych się nie różniącymi, a wypowiadanymi w innym czasie, 
podobnie jak nie stanowią „tego samego” sądu dwa sądy „Mój ojciec jest 
inżynierem”, z których jeden jest wypowiedziany przeze mnie, a drugi 
przez kogo innego, sądy, które nie różnią się wprawdzie fonetycznie, 
lecz różnią „semantycznie”, dotyczą bowiem dwóch całkiem różnych 
ludzi. Jeżeli jednakże w którymkolwiek ze sformułowanych wyżej 
sądów zastąpię wyrażenia, których funkcja znaczeniowa jest zmienna 
zależnie od czasu i warunków, przez wyrażenia, których własności 
semantyczne pozostają (dla danego systemu symboli językowych) 
stałe, to spotkam się znowu natychmiast z prawdami „wiecznymi”: 
jeżeli np. zamiast sądu „Stanisław Leśniewski umrze” lub „Stanisław 
Leśniewski przestanie żyć” sformułuję sąd „Stanisław Leśniewski 
posiada cechę przestania żyć w czasie, który jest przyszłością 
względem godziny drugiej po południu 2 marca roku 1913”, to sąd 
ten będzie prawdziwy zawsze, a więc i po mojej śmierci; podobnie 
jeżeli istotnie umrę w roku 1925, to już obecnie jest prawdą sąd 
„Stanisław Leśniewski posiada cechę przestania żyć w czasie, który 
jest przeszłością w stosunku do godziny piątej rano 7 lutego roku 
2000”.

Moja obrona „wieczności” prawdy mogłaby się może spotkać 
jeszcze z jednym zarzutem: oto mógłby ktoś rozumować w sposób 
następujący. Wszelki sąd wymaga do swego sformułowania 
jakiejkolwiek czasowej formy od jakiegoś czasownika, wszelki 
tedy sąd „stwierdza”, że coś jest w „teraźniejszości”, „przeszłości” 
lub „przyszłości” względem chwili, w której właśnie sąd ten jest 
wypowiadany; żaden tedy sąd, wypowiedziany w jakiejś chwili 
t nie może być „tym samym” sądem, co jednakowo brzmiący 
sąd, wypowiedziany w jakiejś innej chwili (a więc t1), albowiem 
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sąd, wypowiedziany w chwili t, „stwierdza”, że coś się dzieje w 
teraźniejszości, przeszłości lub przyszłości właśnie względem chwili 
t, gdy tymczasem sąd, wypowiedziany w chwili t1 „stwierdza”, 
że się coś odbywa w czasie, który właśnie względem chwili t1 jest 
teraźniejszością, przeszłością lub przyszłością; sąd wypowiedziany 
w chwili t, musi się tedy zawsze semantycznie różnić od sądu, 
wypowiedzianego w chwili t1; dwa takie sądy nie mogą więc być 
nigdy „tym samym” sądem, a skoro tak, to twierdzenie, że jakakolwiek 
prawda może być wieczna, jest oczywistym fałszem.

Rozumowanie takie nie jest słuszne: zajmując się w jakimś sądzie 
jakimś przedmiotem, mogę temu przedmiotowi przypisywać jakąś 
cechę c, albo też przypisywać mu cechę nieposiadania cechy c, albo 
znowu w sądzie tym całkiem się cechą с nie zajmować; tak np. mówiąc 
o swojej obecnej rozprawie, mogę mówić o niej, że jest nudna, albo też, 
że nie posiada cechy nudności, czyli że jest nienudna, albo znowu mogę 
o niej powiedzieć np., że jest polemiczna, nie zajmując się całkiem 
zagadnieniem, czy jest, czy też nie jest nudna. Z cechami czasowymi 
sprawa się ma tak samo, jak ze wszelkimi innym cechami: mówiąc 
o jakimś przedmiocie, np. człowieku, mogę mu przypisywać jakąś 
cechę czasową, twierdząc, że jest w teraźniejszości, przeszłości lub 
przyszłości; albo też mogę mu przypisywać cechę nieposiadania danej 
cechy czasowej, mówiąc, że człowiek jest nieteraźniejszy, nieprzeszły, 
nieprzyszły; albo znowu mogę powiedzieć o człowieku, że jest np. 
śmiertelny, całkiem się nie zajmując zagadnieniem, kiedy człowiek 
jest śmiertelny – w teraźniejszości, przeszłości czy też przyszłości. 
Nie znaczy to naturalnie bynajmniej, że człowiek może być śmiertelny 
„poza czasem”: znaczy to tylko tyle, że mówiąc, iż człowiek jest 
śmiertelny, nie przypisuję mu żadnych cech czasowych; znaczy to, 
że o cechach tych wcale nie mówię; podobnie np. wypowiadając 
sąd „Dany trójkąt jest prostokątny”, nie zajmuję się wcale tym, czy 
jest on, czy też nie jest równoramienny – pomimo że każdy trójkąt 
musi z koniecznością albo być równoramienny, albo też nie być 
równoramienny. W nieplanowym procesie ewolucji języka jedne i te 
same formy językowe pełnią częstokroć całkiem różnorodne funkcje; 
tak np. wyraz „jest” pełni w jednych wypadkach funkcję prostej spójki 
w zdaniu (np. w wyrażeniu „Człowiek jest śmiertelny”), winnych 

razach natomiast zastępuje on wyraz „istnieje” (np. w wyrażeniu 
„Bóg jest”). Do takich właśnie form językowych, posiadających w 
różnych wypadkach różne funkcje, należą między innymi formy czasu 
teraźniejszego w sądach: w jednych wypadkach formy te wskazują na 
to, że to, co dany czasownik „stwierdza”, dzieje się obecnie, to znaczy 
właśnie wtedy, kiedy dany sąd się wypowiada (np. w zdaniu „Ja 
jestem w San Remo” = „Ja jestem obecnie w San Remo”), w innych 
wypadkach natomiast formy czasu teraźniejszego nie wskazują wcale 
na czas, w którym się dzieje to, co dany sąd „stwierdza” (np. w sądzie 
„Każdy człowiek jest śmiertelny”, który stwierdza posiadanie cechy 
śmiertelności przez każdego człowieka, nie mówiąc wcale o tym, 
kiedy się tak dzieje); bywają wypadki, że sąd w formie teraźniejszej 
stwierdza, że coś się odbywa nie w teraźniejszości, lecz w jakimś 
innym czasie: czas teraźniejszy czasownika nie wskazuje w takich 
razach bynajmniej na cechę czasową „stwierdzanego” przez sąd faktu 
i używa się go wyłącznie w braku jakiejś ogólniejszej „bezczasowej” 
formy trybu oznajmującego czasowników, na cechę czasową faktu 
wskazują natomiast jakieś specjalne wyrazy w sądzie; tak np. jeżeli 
wypowiadam w marcu sąd „W czerwcu noce są krótkie”, to czas 
teraźniejszy wyrazu „są” nie zawiera bynajmniej wskazówki na to, 
że w tej chwili właśnie, kiedy ten sąd wypowiadam, noce w czerwcu 
są krótkie: wyraz „są” nie stoi tu w żadnym związku z cechą czasową 
„stwierdzanego” przez dany sąd faktu, cechą, na którą wskazuje nie 
czas teraźniejszy wyrazu „są”, lecz wyrażenie „w czerwcu”. Podobnie 
ma się sprawa z wyrazem „posiada” w analizowanym wyżej sądzie 
„Stanisław Leśniewski posiada cechę przestania żyć w czasie, który 
jest przyszłością względem godziny drugiej po południu 2 marca 1913 
roku”: na cechę czasową stwierdzanego faktu wskazuje tu nie czas 
teraźniejszy wyrazu „posiada”, lecz cała druga część sądu od wyrazów 
„w czasie” włącznie. Tak tedy pomimo że formy czasowników są 
formami czasowymi – nie każdy sąd „stwierdza”, że coś się dzieje 
w teraźniejszości, przeszłości lub przyszłości względem chwili, w 
której się dany sąd wypowiada; nie ma tedy sformułowanej wyżej 
przeszkody, by sądy, wypowiadane w różnych chwilach, były „tym 
samym” sądem: pozostaje tedy nienaruszone udowodnione wyżej 
twierdzenie, że wszelka prawda jest wieczna.
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2. Czy wszelka prawda jest odwieczna?

Ale nie wszelka prawda jest odwieczna...

Tadeusz Kotarbiński∗

Analogicznie do interpretacji zagadnienia, czy wszelka prawda jest 
wieczna – interpretuję problemat, czy wszelka prawda jest odwieczna: 
problemat ten można inaczej sformułować tak: czy była kiedykolwiek 
taka chwila, w której by nie był prawdziwy, gdyby go ktoś wypowiedział, 
jakiś sąd, który jest prawdziwy obecnie?

Wszelka prawda jest odwieczna. Nigdy nie było takiej chwili, w 
której by nie był prawdziwy, gdyby go ktoś wypowiedział, jakiś sąd, 
który jest prawdziwy obecnie. Dla udowodnienia tego twierdzenia 
przypuśćmy, że jakakolwiek prawda nie jest odwieczna, że więc była 
kiedyś taka chwila t, w której by sąd jakiś, np. sąd „A jest B”, był 
nieprawdziwy, pomimo że jest prawdziwy w chwili obecnej. Jeżeli w 
chwili t był nieprawdziwy sąd „A jest B”, to był naówczas prawdziwy sąd 
„A nie jest B”. Założyliśmy, że sąd „A jest B” jest obecnie prawdziwy; 
sąd ten jest sprzeczny z sądem „A nie jest B”, który musiałby być 
prawdziwy w chwili t, gdyby słuszne było nasze przypuszczenie, że 
sąd „A jest B” był w chwili t nieprawdziwy. Przypuszczenie to więc 
prowadzi do wniosku, że w chwili t był prawdziwy sąd „A nie jest B”, 
który jest sprzeczny z sądem „A jest B”, który jest prawdziwy obecnie. 
Atoli na podstawie logicznej zasady sprzeczności musimy uznać, że 
– wobec prawdziwości w chwili obecnej sądu „A jest B” – sprzeczny 
z nim sąd „A nie jest B” jest zawsze, a więc był i w chwili t sądem 
fałszywym. Jednakże, jak wykazałem wyżej, sąd ten musiał być w 
chwili t prawdziwy, o ile słuszne było nasze przypuszczenie, że sąd „A 
nie jest B” był w chwili t sądem nieprawdziwym. Wypadłoby więc w 
ten sposób, że sąd „A jest B” był w chwili t prawdziwy i zarazem, jak 
wiedzieliśmy wyżej, fałszywy, a więc nieprawdziwy. Przypuszczenie 
tedy, że sąd „A jest B”, który jest prawdziwy obecnie, był nieprawdziwy 
w jakiejś chwili t, inaczej – że jakaś prawda nie jest odwieczna, 
prowadzi do sprzeczności; musimy więc odrzucić takie przypuszczenie 
∗ Tamże. [Red.]

jako fałszywe, stwierdzając tym samym, że wszelka prawda jest 
odwieczna.∗ Jeżeli tedy jest obecnie prawdą sąd, „stwierdzający” 
przejście Rubikonu przez Cezara w 49 roku przed Chrystusem, to 
był on – wbrew Kotarbińskiemu – prawdą, zanim jeszcze Cezar ten 
czyn postanowił, np. w roku 55 przed Chrystusem. Podobnie – jest już 
obecnie prawdą nie tylko to, że umrę, ale i „to, że umrę o tej a tej 
godzinie i minucie”, i „to [...], że ten a nie inny zawód w życiu obiorę”, 
„że z dwóch rozstajnych dróg wejdę na prawą a nie na lewą”, „że w tej a 
tej chwili ta a ta myśl przez głowę mi przejdzie, tam przez uwagę moją 
przywołana”, „że kiedyś jakieś słowo honoru dam albo go odmówię, 
dotrzymam lub złamię”; „to wszystko jest już dzisiaj prawdą i było 
przed wiekami” nawet w takim razie, jeżeli „te rzeczy przyszłe [...] są 
w naszych rękach, w naszej wiedzy[…]”1.

∗ K. Ajdukiewicz zwrócił uwagę na to, że to rozumowanie S. Leśniewskiego skierowa-
ne przeciwko tezie T. Kotarbińskiego o tym, że nie każda prawda jest odwieczna, mija 
się z celem. Jest ono bowiem oparte na sformułowaniu zasady wyłączonego środka 
(„jeśli pewien sąd nie jest prawdziwy, to jest fałszywy i vice versa”), które przez Kotar-
bińskiego zostało uznane za nieadekwatne  (K. Ajdukiewicz. Polska filozofia wolności 
a logika trójwartościowa, „Słowo Polskie”, r. XXV, nr 13, 11.01.1921, s. 3). [Red.]
1 Por.: T. Kotarbiński, Zagadnienie istnienia przyszłości, „Przegląd Filozoficzny”, z. 1, 
1913, s. 79.
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67. Jan Łukasiewicz
O POJĘCIU MOŻLIWOŚCI I LOGICE 

TRÓJWARTOŚCIOWEJ∗

[1920]

Streszczenie
Badając związki logiczne między sześcioma rodzajami sądów (zdań) – „S 

jest P”, „S nie jest P”, „S może być P”, „S nie może być P”, „S może nie być P”, 
„S nie może nie być P” – Łukasiewicz wykazuje, że nie udaje się próba budowy 
dla tych sądów wolnej od sprzeczności tabeli wartości logicznych, jeśli się 
bierze za podstawę arystotelesowską logikę dwuwartościową. Wprowadzenie 
natomiast obok prawdy i fałszu trzeciej wartości logicznej – możliwości – 
uwalnia tę tabelę wartości logicznych od wszystkich sprzeczności. 

Nową logikę Łukasiewicz proponuje nazwać trójwartościową, a za jej 
metafizyczne podłoże uważa indeterminizm. Autor ponadto wykazuje, że dla 
logiki trójwartościowej da się równie dobrze jak dla logiki dwuwartościowej 
zbudować niesprzeczny system zasad tożsamości i wynikania.   

1. O pojęciu możliwości
Analizę logiczną pojęcia możliwości prelegent [Jan Łukasiewicz – 

red.] oparł na zbadaniu związków logicznych, zachodzących wśród 
grupy następujących 6-ciu zdań: S jest P, S nie jest P, S może być P, S 
nie może być P, S może nie być P, S nie może nie być (czyli musi być) 
P. W sprawie związków logicznych, zachodzących wśród tych zdań, 
możliwe są trzy poglądy.

(1) Jeżeli prawdą jest, że S musi być P, to prawdą jest, że S jest P, 
i jeżeli prawdą jest, że S nie może być P, to prawdą jest że S nie jest P. 
Przyjmując, że wśród danych zdań obok tych związków nie zachodzą 
żadne inne, od nich niezależne, stoimy na stanowisku logiki tradycyjnej.

(2) Obok związków, wymienionych pod (1), zachodzą jeszcze 
następujące: Jeżeli prawdą jest, że S jest P, to prawdą jest, że S musi 
być P, i jeżeli prawdą jest, że S nie jest P, to prawdą jest, że S nie może 
∗ Tekst jest połączeniem dwóch referatów J. Łukasiewicza – O pojęciu możliwości i 
O logice trójwartościowej wygłoszonych na posiedzeniach Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego we Lwowie odpowiednio 5 i 19 czerwca 1920 roku. [Red.]

być P. Pogląd ten muszą przyjąć ci, którzy za niemożliwe uważają to, 
co zawiera sprzeczność, a za konieczne to, czego zaprzeczenie zawiera 
sprzeczność (Gottfried Leibniz). Pogląd ten odpowiada ontologicznemu 
determinizmowi.

(3) Obok związków, wymienionych pod (1), zachodzą jeszcze 
następujące: Jeżeli prawdą jest, że S może być P, to prawdą jest, że S 
może nie być P, i na odwrót, jeżeli prawdą jest, że S może nie być P, to 
prawdą jest, że S może być P. Pogląd ten odpowiada ontologicznemu 
determinizmowi i wyznają go ci, którzy przyjmują pojęcie „czystej” 
czyli „obustronnej” możliwości, według której tylko to być może, co 
nie musi być (Arystoteles).

Wszystkie te trzy rodzaje związków posiadają, zdaniem prelegenta, 
znaczną oczywistość, jakkolwiek wzięte razem, prowadzą do licznych 
sprzeczności. Sprzeczności te uwidocznia tabelka (0 znaczy fałsz, 1 – 
prawda)

Tabelka ta jest tak ułożona, że wszystkie związki, wyliczone 
pod (1), (2) i (3), są spełnione; w miejscach pustych, zaznaczonych 
kreskami, nie można jednak położyć ani 0, ani 1, bo w obu razach 
powstaje sprzeczność. (Np. w pierwszej kolumnie jeżeli „S może nie 
być P” jest 0, to „S nie może nie być P” jest 1, a wtedy na mocy 
związku 1-go i „S jest P”, które tu jest 0, musiałoby być 1; jeżeli zaś 
„S może nie być P” jest 1, to na mocy związku 3-go i „S może być 
P” które tu jest 0, musiałoby być 1.) Sprzeczności te można usunąć, 
przyjmując, że obok prawdy i fałszu istnieje trzecia jeszcze wartość 
logiczna zdań. Tę trzecią wartość prelegent nazywa „możliwością” i 
oznacza cyfrą 2. Rozróżnia więc obok zdań prawdziwych i fałszywych 
i takie zdania, które nie są ani prawdziwe, ani fałszywe, lecz tylko 
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„możliwe”. Zapełniając w tabelce miejsca puste „dwójkami”, 
otrzymujemy całość prawidłową i niesprzeczną. Atoli stoimy już 
wówczas nie na gruncie logiki arystotelesowej, lecz mamy przed 
sobą jakąś nową logikę, nie arystotelesową, którą by można nazwać 
logiką „trójwartościową”.∗

2. O logice trójwartościowej
Logika Arystotelesa, przyjmując, że każde zdanie jest albo 

prawdziwe, albo fałszywe, odróżnia tylko dwa rodzaje wartości 
logicznych, prawdę i fałsz. Oznaczając prawdę przez 1, fałsz 
przez 0, tożsamość przez =, a wynikanie przez <, można wszystkie 
prawa logiki arystotelesowej wyprowadzić z następujących zasad i 
definicji:

(I) Zasady tożsamości fałszu, tożsamości prawdy oraz różności 
prawdy i fałszu:

(0 = 0) = 1, (1 = 1) = 1, (0 = 1) = (1 = 0) = 0.
(II) Zasady wynikania: 
(0 < 0) = (0 < 1) = (1 < 1) = 1, (1 < 0) = 0.
(III) Definicje zaprzeczania, dodawania i mnożenia: 
a’ = (a < 0), a + b = [(a < b) < b], ab = (a’ + b’)’.
W definicjach tych a i b są to zmienne, mogące przybierać tylko 

dwie wartości: 0 lub 1. Wszystkie prawa logiczne, wyrażone w 
zmiennych, można sprawdzać, podstawiając w miejsce liter znaki 0 
lub 1; np.: (a = 1) = a jest prawdą, bo (0 = 1) = 0 i (1 = l) = 1.

Logika trójwartościowa jest systemem logiki nie arystotelesowej, 
przyjmuje bowiem, że oprócz zdań prawdziwych i fałszywych 
istnieją jeszcze zdania, które nie są ani prawdziwe, ani fałszywe, a 
więc, że istnieje jeszcze trzecia wartość logiczna. Tę trzecią wartość 
interpretować możemy jako  „możliwość”, a oznaczyć możemy ją przez 
2. Chcąc stworzyć system logiki trójwartościowej, trzeba uzupełnić 
zasady dotyczące 0 i 1, przez zasady, dotyczące 2. Można to uczynić 
w rozmaity sposób; system, który prelegent przyjmuje w obecnej fazie 
swych badań, a który najmniej odbiega od logiki „dwuwartościowej”, 
jest następujący.
∗ Tekst J. Łukasiewicza w pewnym sensie jest rozwinięciem tezy T. Kotarbińskiego o 
istnieniu sądów o nieokreślonej wartości logicznej. [Red.]

(I) Zasady tożsamości: 
(0 = 2) = (2 = 0) = (1 = 2) = (2 = 1) = 2, (2 = 2) = 1
(II) Zasady wynikania: 
(0 < 2) = (2 < 1) = (2 < 2) = 1), (2 < 0) = (1 < 2) = 2
Wymienione powyżej zasady, dotyczące 0 i 1, oraz definicje 

zaprzeczania, dodawania i mnożenia pozostają w logice trójwartościowej 
bez zmiany, z tą różnicą, że zmienne a i b mogą przybierać trzy wartości, 
0, 1 i 2.

Prawa logiki trójwartościowej są w części różne od praw logiki 
dwuwartościowej. Niektóre prawa logiki arystotelesowej są w logice 
trójwartościowej tylko „możliwe”, jak np. zasada sylogizmu w 
sformułowaniu zwyczajnym: (a < b) (b < c) < (a < c) {prawdziwa jest 
natomiast zasada sylogizmu w sformułowaniu (a < b) < [(b < c) <(a < 
c)]}, zasada sprzeczności aa’ = 0, wyłączonego środka a + a’ = 1, itd. 
Niektóre prawa logiki dwuwartościowej są w logice trójwartościowej 
fałszywe, między innymi prawo: (a = a’) = 0. albowiem dla a = 2, zdanie 
a = a’ jest prawdą. Fakt ten sprawia, ze w logice trójwartościowej nie 
istnieją antynomie.

Prelegent sądzi, że logika trójwartościowa ma przede wszystkim 
znaczenie teoretyczne jako pierwsza próba stworzenia systemu logiki 
nie arystotelesowej. Czy i jakie znaczenie praktyczne posiadać będzie 
ten nowy system logiki, to okaże się dopiero wtedy, gdy w świetle 
nowych praw logicznych przeprowadzone zostanie dokładne zbadanie 
zjawisk logicznych, występujących zwłaszcza w naukach dedukcyjnych 
i gdy będzie można porównać z doświadczeniem konsekwencje 
indeterministycznego poglądu na świat, będącego metafizycznym 
podłożem nowej logiki. 
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2. Sądy a przyczynowość

 

68. Bronisław Bandrowski
METODY WYKRYWANIA STOSUNKU RACJI 

DO NASTĘPSTWA
I ICH ZASTOSOWANIE DO ZJAWISK

[1904]

Streszczenie
Autor podkreśla, że wśród wszystkich stosunków logicznych, które 

zachodzą między sądami, największe znaczenie ma stosunek racji do następstwa. 
Na tym stosunku oparte są bowiem dwa podstawowe działania logiczne: 
dedukcja (wyprowadzenie następstwa z racji) i redukcja (wyprowadzenie racji 
z następstwa). Autor stawia sobie za zadanie zbadanie w jaki sposób redukcja 
może być stosowana do sądów o zjawiskach rzeczywistych. 

Przede wszystkim Bandrowski wyszczególnia dwa rodzaje stwierdzenia 
zachodzenia stosunku racji do następstwa między sądami o zjawiskach 
rzeczywistych:

(a) Stwierdzenie zachodzenia stosunku racji do następstwa na podstawie 
logicznej zasady sprzeczności, kiedy z prawdziwością racji koniecznie łączy 
się prawdziwość następstwa. Na przykład: „Ten przedmiot jest sześcianem o 
krawędzi = 4 cm; zatem objętość tego przedmiotu wynosi 64 cm3”.

(b) Stwierdzenie zachodzenia stosunku racji do następstwa nie na 
podstawie logicznej zasady sprzeczności, kiedy z prawdziwością racji nie 
koniecznie łączy się prawdziwość następstwa. Na przykład: „Piotr jest 
człowiekiem; zatem Piotr jest śmiertelny”.

Na jakiej jednak podstawie stwierdzamy zachodzenie stosunku racji 
do następstwa w przypadku (b)? Do takiego twierdzenia uprawnia zbiór 
następujących okoliczności:

(1) Istnienie wypadków, w których poprzednik i następnik są prawdziwe;
(2) Brak znanych wypadków, w których poprzednik jest prawdziwy a 

następnik fałszywy.
Mając teraz za zadanie przeprowadzić redukcję w stosunku do sądu 

„Z istnieje”. Racją tego sądu, według Bandrowskiego, też musi być sąd 
egzystencjalny typu „X istnieje”. Sąd „X istnieje” nie może jednak być 
całkowitą racją sądu „Z istnieje” podobnie do tego, jak istnienie jednego 
zjawiska nie wystarcza jeszcze do istnienia drugiego zjawiska. Doświadczenie 
bowiem wskazuje na to, że zjawiska są z reguły skutkami całych szeregów 
warunków. Na przykład uderzenie młotka w dzwonek nie spowoduje (nie 

2. Sądy a przyczynowość
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będzie przyczyną) dzwonienia dzwonka, jeśli dzwonek znajduje się pod 
kloszem, z którego wypompowano powietrze. Z tego wynika, że racją dla sądu 
„Z istnieje” nie jest jeden, tylko większa ilość sądów, a redukcja polegać ma 
na wyszukaniu wszystkich tych sądów według formuły „Jeżeli jest ABC..., – a 
nie ma KLM ..., to Z istnieje”. Przeprowadzenie poprawnej redukcji wymaga 
upewnienia się:

(1) Czy w grupie sądów uważaną za rację sądu: „Z istnieje” nie brak 
jakiegoś niezbędnego sądu, tzn. czy ta racja jest rzeczywiście pełna;

(2) Czy w grupie sądów uważaną za rację sądu: „Z istnieje” nie występuje 
jakiś zbędny sąd. 

Konkluzja Bandrowskiego: stosowanie redukcji do sądów zjawiskach 
rzeczywistych potwierdzają tezę, że metody badania koniecznych związków 
między tym, co rzeczywiście istnieje, dadzą się sprowadzić do metod badania 
stosunków konieczności, jakie zachodzą między sądami odnoszącymi się do 
rzeczywistości.

1. […] Starałem się wykazać, że metody badania indukcyjnego 
redukują się właściwie do metod badania stosunku racji do następstwa, 
z tym ograniczeniem, że sądy, między którymi zachodzi ten stosunek, 
odnoszą się wyłącznie do zjawisk rzeczywistych.

Pozwala nam to wyznaczyć tym metodom miejsce w całokształcie 
wiedzy. Wiedza składa się wyłącznie z sądów1. Między sądami zachodzą 
różne stosunki logiczne, z których największe znaczenie ma stosunek 
racji i następstwa. Na tym stosunku oparte są dwa działania logiczne: 
dedukcja, w której z prawdziwości racji wnosimy o prawdziwości 
następstwa, i redukcja, działanie odwrotne względem dedukcji, za 
pomocą którego szukamy racji dla danych sądów. Indukcja jest rodzajem 
redukcji, który prowadzi do znalezienia sądów ogólnych, będących 
racjami dla jednostkowych sądów spostrzegawczych.2 Metody, którymi 

1 Spostrzeżenia dlatego tylko wchodzą w zakres wiedzy, że zawarte są w nich sądy 
spostrzegawcze. Istotną cechę pojęć stanowią także sądy; por. K. Twardowski. 
Wyobrażenia i pojęcia, Lwów: Gubrynowicz, 1898, s. 66 i nn.
2 Udowodnił to Ch. Sigwart w swej Logice. Przeciw wywodom jego podnosił wprawdzie 
zarzuty B. Erdmann (Logische Elementarlehre. Halle: Niemeyer, 1892), ale zarzuty 
te są zupełnie bez wartości. Zarzuty Erdmanna przeciw inwersyjnej teorii indukcji, 
jaką podał Sigwart, zbił J. Łukasiewicz w O indukcji jako inwersji dedukcji, „Przegląd 
filozoficzny”, z. 2, 1903.

się obecnie zajmujemy, są metodami redukcji, zastosowanej do sądów, 
które się odnoszą do zjawisk rzeczywistych.

2. […] Metody te służyć mogą do rozwiązania dwu zadań, które 
[…] tak sformułujemy:

1) Dane są dwa sądy; trzeba rozstrzygnąć, czy między nimi 
zachodzi stosunek racji do następstwa.

2) Dany jest jeden sąd; trzeba wyszukać sąd, który by był jego 
racją.

Rozwiązanie pierwszego zadania wydaje się rzeczą całkiem łatwą: 
aby wiedzieć, czy między danymi sądami zachodzi stosunek racji do 
następstwa, wystarczy zastosować do nich definicję tego stosunku, i 
przekonać się czy są one z nią zgodne. Ale tu właśnie natrafiamy na 
pewną trudność: w definicji tego stosunku zawarte jest, że prawdziwość 
następstwa łączy się z koniecznością z prawdziwością racji; tymczasem 
badając zjawiska rzeczywiste nigdy nie mamy w doświadczeniu danej tej 
konieczności. Trzeba bowiem zaznaczyć dwojaki charakter wypadków, 
w których zachodzi stosunek racji i następstwa, co uwidoczni się 
najlepiej na przykładach:

a) „Ten przedmiot jest sześcianem o krawędzi = 4 cm; zatem 
objętość tego przedmiotu wynosi 64 cm3”.

b) „Piotr jest człowiekiem; zatem Piotr jest śmiertelny”.
W pierwszym wypadku stwierdzamy konieczność, z jaką 

prawdziwość następstwa łączy się z prawdziwością racji, a polega 
ona na tym, że niemożliwym jest uznać drugi sąd za fałszywy, 
skoro pierwszy uznajemy za prawdziwy; gwarancję daje tu prawo 
sprzeczności. W drugim jednak wypadku nie popadnę w sprzeczność, 
uznając pierwszy sąd za prawdziwy a drugi za fałszywy: nie słyszałem 
wprawdzie o żadnym człowieku, który by nie był śmiertelny, ale nie 
mogę zaprzeczyć możliwości takiego wypadku. Nie stwierdzam zatem 
z całą pewnością stosunku racji do następstwa między tymi sądami, 
tylko przypuszczam, że zachodzi między nimi ten stosunek. 

W sądach tyczących się zjawisk rzeczywistych mamy do czynienia 
z drugim wypadkiem. Taką parą sądów, które łączymy stosunkiem 
racji do następstwa, niech będą sądy: „A istnieje” i „B istnieje”. Jeżeli 
są to sądy o wypadkach rzeczywistych, których źródłem jest jedynie 

2. Sądy a przyczynowość
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doświadczenie, to nie mamy właściwie prawa twierdzić, że prawdziwość 
sądu pierwszego z koniecznością pociąga za sobą prawdziwość 
drugiego. Doświadczenie nie może nam więcej powiedzieć, jak tylko 
to, że w wypadkach, któreśmy dotąd poznali, zawsze istniało B, gdy 
istniało A; ponieważ jednak nie znamy wszystkich zjawisk, nie możemy 
z należytą pewnością twierdzić, że w ogóle nie ma i nie będzie wypadku, 
w którym by A istniało, a B pomimo tego nie istniało. Mimo to, jeżeli 
nie znamy takiego wyjątku, nie wahamy się dokonać uogólnienia, nie 
wahamy się przypuścić, że zachodzi tu związek konieczny.

Zatem jedyną podstawą, która nas uprawnia do przypuszczenia, że 
między dwoma zjawiskami zachodzi stosunek konieczności, czyli że 
między dwoma sądami, tyczącymi się tych zjawisk, zachodzi stosunek 
racji do następstwa, jest:

ɑ) istnienie wypadków, w których oba zjawiska razem występują, 
czyli, w których oba te sądy są prawdziwe;

β) brak znanych wypadków, w których by pierwsze zjawisko 
istniało, a drugiego nie było, czyli w których by pierwszy sąd był 
prawdziwy, a drugi fałszywy.

Nie jest natomiast wymagany brak wypadków, w których by 
pierwszy sąd był fałszywy a drugi prawdziwy, bo z prawdziwością 
następstwa nie musi się łączyć prawdziwość racji.

To są reguły, do których dadzą się sprowadzić wszelkie przepisy, 
pouczające nas, jak należy sprawdzić, czy między dwoma zjawiskami 
zachodzi stosunek przyczynowy, względnie między sądami, 
odnoszącymi się do nich – stosunek racji do następstwa. 

Co się tyczy drugiego zadania, wynalezienia sądu, który by był racją 
dla danego sądu (względnie zjawiska, które pozostaje w koniecznym 
związku z danym zjawiskiem), to można tu podać tylko jeden 
przepis ogólny: trzeba zgadywać, robić przypuszczenia, sprawdzać je 
według powyższych reguł, i odrzucać te, które nie wytrzymują próby. 
Historia badań indukcyjnych i zapoznanie się z praktyką tych badań 
pouczy niewątpliwie, że nie podobna podać reguł, które by zastąpiły 
zgadywanie.

Choć jednak niema reguł ogólnych, którymi mamy się kierować w 
tym zgadywaniu, przecież w poszczególnych wypadkach można podać 
wiele praktycznych przepisów ułatwiających badanie. Szczegółowe 

i systematyczne podanie tych przepisów tworzy treść metodologii; 
przekraczałoby zatem rozmiary tej rozprawy. Muszę więc poprzestać 
na przeprowadzeniu najprostszych zadań, które się tu nasuwają, co da 
sposobność do przedstawienia wielu z tych reguł.

3. Zadanie I. Stwierdzamy jakąś konkretną zmianę Z, to znaczy 
wydajemy sąd: „Z istnieje”. Jak już wyżej wspomnieliśmy, jest 
postulatem wiedzy, aby wszystko co istnieje, pojąć jako konieczne, 
czyli każdy sąd prawdziwy pojąć jako następstwo prawdziwej racji. 
Chodzi zatem o wyszukanie racji dla sądu: „Z istnieje”.

Jest rzeczą oczywistą, że racja ta będzie także sądem 
egzystencjalnym, stwierdzającym istnienie czegoś, co ma początek, 
czyli zmiany. Jeżeliby bowiem racją tą był sąd: „X istnieje”, przy czym 
X oznaczałoby coś stale istniejącego, czyli jeżeliby sąd „X istnieje” 
był stale prawdziwy, to w myśl zasady, że z prawdziwością racji łączy 
się z koniecznością prawdziwość następstwa także i sąd „Z istnieje” 
musiałby być stale prawdziwy, czyli Z istniałoby zawsze, nie miałoby 
początku, co jest sprzeczne z założeniem.

Przekonujemy się jednak, że z reguły sama ta zmiana X nie wystarczy 
do wywołania zjawiska Z, nie jest jego całkowitą przyczyną, czyli że 
sąd „X istnieje” nie jest całkowitą racją sądu „Z istnieje”. Dzwonek nie 
dzwoni, choć weń uderza młotek, jeżeli znajduje się pod kloszem, z 
którego wypompowano powietrze, lub jeżeli do niego przylega ciało 
niesprężyste, które tłumi jego drgania. Doświadczenie zatem uczy nas, 
że zjawiska są z reguły skutkami całych szeregów warunków stałych i 
zmiennych; w myśl poprzedniego wywodu przynajmniej jednym z nich 
jest jakaś zmiana, której zaistnienie dopełnia całkowitą przyczynę.

Chodzi zatem o wyszukanie szeregu sądów, które by odpowiadały 
następującej formule: „Jeżeli jest ABC..., – a nie ma KLM ..., to Z istnieje”.

Ażeby mieć podstawę do przypuszczenia, że między poprzednikiem 
a następnikiem zachodzi stosunek racji do następstwa, potrzeba w myśl 
poprzednich wywodów:

1) znaleźć wypadki, w których by poprzednik i następnik były 
prawdziwe;

2) upewnić się o braku wypadków, w których by poprzednik był 
prawdziwy a następnik fałszywy.

2. Sądy a przyczynowość
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Do spełnienia pierwszego żądania wystarczy właściwie już jeden 
wypadek, w którym oba sądy razem są prawdziwe. Rzeczywiście 
nie brak przykładów, że już na podstawie jednego wypadku, w 
którym dwa zjawiska wystąpiły razem w odpowiednim stosunku 
czasowym, przypuszczamy, że zachodzi między nimi stosunek 
przyczynowy. W rzeczywistości jednak w takim stosunku czasowym, 
który dopuszcza przyjęcie związku przyczynowego, istnieje bardzo 
wiele zjawisk obojętnych do danego zjawiska. Aby zatem uniknąć 
przyjęcia za przyczynę zjawiska obojętnego, obserwujemy większą 
ilość wypadków, w których badane zjawisko występuje; jest bowiem 
rzeczą mało prawdopodobną, żeby zjawiska, nie pozostające ze 
sobą w związku koniecznym, występowały razem w wielu różnych 
wypadkach. Ażeby się znów przekonać o tym, że nie ma wypadków, w 
których by poprzednik był prawdziwy, a następnik fałszywy, staramy 
się obserwować jak najwięcej wypadków, w których poprzednik jest 
prawdziwy, czyli w których występują warunki, uznane przez nas za 
przyczynę badanego zjawiska.

Oczywiście nigdy nie osiągniemy dostatecznej pewności, że nie 
ma takich wypadków, w których by mimo prawdziwości poprzednika 
następnik był fałszywy. Jest jednak rzeczą wielce prawdopodobną, że 
gdyby takie wypadki istniały, spotkalibyśmy je przy nagromadzeniu 
odpowiedniej liczy obserwacji; a skoro mimo tego nie natrafiliśmy na 
takie wyjątki, to one prawdopodobnie nie istnieją. 

Reguły te wymagają uzupełnienia ze względu na to, że całkowita 
przyczyna danego zjawiska składa się z większej ilości warunków, 
czyli racją dla sądu: „Z istnieje” jest większa ilość sądów. Wobec tego 
trzeba przekonać się, czy w danej grupie sądów, którą uważam za rację 
sądu: „Z istnieje” nie brak jakiegoś niezbędnego sądu, czy jest ona 
całkowitą racją tego sądu, – i czy nie znajduje się w tej grupie jakiś sąd 
niepotrzebny, bez którego ta grupa byłaby także całkowitą racją sądu 
„Z istnieje”.

Na to, że dany sąd lub dana grupa sądów nie jest całkowitą racją 
sądu „Z istnieje”, czyli nie podaje całkowitej przyczyny tego zjawiska, 
naprowadzają nas wyjątki. Zauważyliśmy np. że dzwon wydaje dźwięk 
zawsze, gdy weń uderzymy młotkiem, skoro jednak przekonamy się, 
że mimo uderzenia młotkiem dzwon nie wydaje dźwięku pod kloszem, 

z którego wypompowano powietrze, wiemy, że uderzenie młotkiem 
nie jest całkowitą przyczyna dźwięku. Możemy zatem sformułować 
następującą regułę:

3) Jeżeli z prawdziwością sądu lub grupy sądów X w wielu 
wypadkach łączy się prawdziwość sądu: „Z istnieje”, ale w pewnych 
wypadkach nie łączy się, to X nie jest całkowitą racją tego sądu, czyli 
nie wyraża całkowitej przyczyny zjawiska Z.

4) Aby wreszcie sprawdzić, czy w danej grupie warunków nie 
ma okoliczności obojętnych dla badanego zjawiska, muszę każdą z 
nich poddać osobnemu badaniu. Okolicznościami obojętnymi są te, 
które można by usunąć bez szkody dla istnienia badanego nazwiska. 
Staram się zatem wywołać kombinację warunków zupełnie podobną 
do domniemanej przyczyny badanego zjawiska, a różniącą się od niej 
jedynie brakiem jednej okoliczności; jeżeli mimo tego wystąpi badane 
zjawisko, to okoliczność ta była obojętną.

Nie zawsze można wywołać takie dwa wypadki, które by się 
tylko w jednym względzie różniły. Jeżeli to jest niemożliwe, to 
zastępujemy bezpośrednie sprawdzenie eksperymentalne dedukcją, 
często przy pomocy jakichś hipotez, w ogóle postępowanie staje się 
skomplikowane, choć opiera się zawsze tylko na powyższych regułach; 
szczegóły pomijam.

4. Dotąd badanie toczyło się bez jakiejś konkretnej zmiany. W 
rzeczywistości bardzo prędko wznosimy się na wyższy stopień badania, 
dokonujemy analizy zjawisku badanego zjawiska. Już w nienaukowym 
badaniu poszukujemy przyczyny nie jednego konkretnego zjawiska, lecz 
całego szeregu podobnych zjawisk, to znaczy zjawisk, podpadających 
pod jakieś pojęcie ogólne, n. p. dźwięk dzwona. Skoro zaczniemy 
analizować badane zjawiska, stajemy wobec nowego zadania.

Zadanie II. Stwierdzam zmianę Z, w której znajduję cechy ɑ, β, γ.... 
Trzeba teraz wyszukać nie tylko rację dla sądu „Z istnieje” , lecz także 
dla sądów: „Z jest ɑ”, „Z jest β”, itd.

Postępowanie to polega na abstrakcji. W podobnych zjawiskach 
Z, Z2... Zn zauważyliśmy cechy ɑ, β, γ.... Dalej wynajdujemy przyczyny 
tych zjawisk przy pomocy postępowania opisanego przy pierwszym 
zadaniu. Różnica między tym zadaniem a poprzednim polega na 
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tym, że podczas gdy tam jako następstwo występował jeden sąd: „Z 
istnieje”, tutaj wskutek dokonanej analizy oprócz tego jednego sądu 
mamy cały szereg sądów jako następstwo. Wobec tego stosunek racji 
do następstwa zachodzi między dwiema grupami sądów, co się da 
wyrazić następującą formułką : „Jeżeli jest ABC... a nie ma KLM... to Z 
jest ɑ, Z jest β, Z jest γ” itd.

Ale na tym nie koniec. Jeżeli będziemy rozpatrywali każdą cechę 
danego zjawiska z osobna, przekonamy się, że nie wszystkie warunki, 
wymienione powyżej w poprzedniku, mają jednakowe znaczenie dla 
istnienia tej cechy: jedne mogą nie istnieć, a dana cecha mimo tego 
istnieć nie przestanie, inne muszą istnieć, aby ta cecha istniała. Wobec 
tego zachodzi potrzeba zbadania z jakimi warunkami pozostaje dana 
cecha w związku koniecznym. Nie znaczy to nic innego, jak tylko to, że 
dla każdego z sądów, występujących w następniku powyższego okresu 
warunkowego, z osobna szukamy dostatecznej racji, a posługujemy się 
w tym celu tymi samymi regułami, które podaliśmy przy omawianiu 
pierwszego zadania.

5. Specjalną postać przybiera powyższe zadanie wtedy, gdy cechy, 
między którymi zachodzi konieczny związek, dadzą się oznaczyć 
ilościowo, i jeżeli zmianom wielkości jednej cechy odpowiadają 
zmiany wielkości innych cech, czyli jeżeli te wielkości pozostają ze 
sobą w związku funkcjonalnym. Musimy w takim razie rozwiązać 

Zadanie III. Dany jest szereg wartości dwu lub więcej wielkości 
zmiennych; wynaleźć prawo ogólne, któremu one podlegają czyli 
funkcję, której wartościami są dane wielkości. Tym zadaniem zajął się 
głównie William Whewell. Mamy tu także do czynienia z redukcją, 
bo prawo ogólne jest racją dla sądów stwierdzających poszczególne 
wartości, ale postępowanie różni się od poprzednich wypadków. 
Mianowicie aby sprawdzić, czy dana formuła ogólna odpowiada danym 
wartościom, posługujemy się dedukcja matematyczną, a nie podanymi 
powyżej regułami.

Aby wynaleźć to prawo, musimy tak samo jak w poprzednich 
wypadkach zgadywać; pomagać sobie przy tym można regułami, które 
podał Whewell i innymi specjalnymi przepisami. Szczegóły muszę 
pominąć.

6. Związki konieczne zachodzą nie tylko pomiędzy zjawiskami. 
Już przy omawianiu drugiego zadania okazała się potrzeba badania 
związków między cechami zjawisk; ale trzeba to rozszerzyć także 
na związki między cechami ciał, w ogóle między cechami pojęć 
odnoszących się do rzeczywistości.

Postulat naszego badania naukowego, aby to, co rzeczywiście 
istnieje, pojąć jako konieczne, i tu znajduje zastosowanie. Tak samo, 
jak faktyczne następstwo zjawisk pojmuję na podstawie tego postulatu 
jako konieczne następstwo, czyli stosunek przyczynowy, tak też 
faktyczne współistnienie cech w jednym podmiocie pojmuję jako 
konieczne współistnienie. Przypuszczam zatem, że między sądami, 
stwierdzającymi te cechy, zachodzą stosunki racji do następstwa. 
Powstaje zatem zadanie IV. Dane są cechy ɑ, β, γ... pojęcia realnego A; 
wyszukać inne cechy λ, μ, ν... tego samego pojęcia.

Rozwiązanie tego zadania prowadzi do tworzenia pojęć 
odnoszących się do rzeczywistości. Jeżeli przypatrzymy się rozwojowi 
tych pojęć, przekonamy się, że dokonuje się on przez wynajdywanie 
coraz to nowych cech, połączonych koniecznym związkiem z cechami, 
które pierwotnie łączymy w tym pojęciu, i przez odrzucanie cech 
przypadkowych, które znajdują się tylko w niektórych przedmiotach, 
podpadających pod to pojęcie. Tak np. w pojęciu złota zawarta jest 
zrazu pewna barwa, połysk metaliczny, ciężar itp. W miarę, jak się 
zapoznajemy dokładniej z przedmiotami, podpadającymi pod to 
pojęcie, znajdujemy w nich jeszcze inne cechy, nie wpadające w oko 
od razu, np. to, że jest pierwiastkiem, że nie rozpuszcza się w kwasach, 
że tworzy dane połączenia itd.; przypuszczamy, że te cechy pozostają 
w koniecznym związku z tamtymi i przyjmujemy je w skład treści tego 
pojęcia. Nie znaczy to nic innego, jak tylko to, że wynajdujemy nowe 
sądy, pozostające w stosunku konieczności z sądem stwierdzającym, 
że dany przedmiot jest złotem, lub sądami stwierdzającymi, że dany 
przedmiot posiada inne znane cechy złota. Wypadek ten różni się od 
dwu pierwszych zadań sposobem, w jaki znajdujemy te nowe sądy, 
różni się dalej tym, że te nowe sądy są następstwami, nie racjami; ale 
reguły, według których stwierdzamy stosunek konieczności między 
tymi sądami są zupełnie podobne do dwu pierwszych reguł, które 
podaliśmy przy omawianiu pierwszego zadania. Tak samo, jak tam, 
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chodzi tu o znalezienie wypadków, w których oba sądy faktycznie 
są prawdziwe, i o upewnienie się o braku wypadków, w których by 
pierwszy sąd był prawdziwy, a drugi fałszywy. Z powodu różnicy 
między tym zadaniem, a poprzednimi, nie mamy tu sposobności do 
stosowania dwu innych reguł.

7. Zadania tu omówione nie wyczerpują wcale wszystkich 
wypadków redukcji, zastosowanej do sądów, które się odnoszą do 
zjawisk rzeczywistych. Starałem się omówić najbardziej typowe 
wypadki, by na nich sprawdzić to, […] że mianowicie metody badania 
koniecznych związków między tym, co rzeczywiście istnieje, dadzą się 
sprowadzić do metod badania stosunków konieczności, jakie zachodzą 
między sądami, odnoszącymi się do rzeczywistości.

69. Jan Łukasiewicz
ANALIZA I KONSTRUKCJA POJĘCIA PRZYCZYNY

[1906]

Streszczenie
W tekście autor stawia sobie za cel wykazanie błędności tezy 

Bandrowskiego o tym, że stosunek przyczyny i skutku da się sprowadzić 
do stosunku racji i następstwa, a konieczność fizyczna – do konieczności 
logicznej. 

Tok rozumowania Łukasiewicza jest następujący:
(a) Stosunek racji i następstwa łączy cechy sądów – ich prawdziwość i 

fałszywość, a stosunek przyczyny i skutku – przedmioty rzeczywiste;
(b) Sądy są zjawiskami psychicznymi, a przedmioty rzeczywiste – 

zjawiskami fizycznymi;  
(c) Sprowadzenie stosunku racji i następstwa do stosunku przyczyny 

i skutku polegałoby zatem na sprowadzeniu stosunków koniecznych 
zachodzących między konkretnymi zjawiskami fizycznymi do stosunków 
koniecznych zachodzących między abstrakcyjnymi cechami zjawisk 
psychicznych, co jest niemożliwe.

Wbrew myśli Bandrowskiego, sądu egzystencjalnego, stwierdzającego 
zachodzenie między przedmiotami A i B stosunku przyczyny i skutku, nie 
wydajemy na podstawie przypuszczenia,  że sąd „A istnieje” jest racją sądu 
„B istnieje”. Rzecz ma się odwrotnie:  przypuszczamy istnienie koniecznego 
stosunku logicznego między tymi sądami z tego względu, że odkrywamy 
konieczność realną, łączącej przedmioty A i B.

Opisałem […] właściwości stosunku przyczynowego i wskazałem, 
jak należy pojmować konieczność, która łączy przyczynę i skutek. 
Chciałbym obecnie usunąć pewne nieporozumienia, które łatwo 
mogłyby powstać w razie niezbyt ścisłego sformułowania wyznawanego 
przeze mnie poglądu.

Starałem się wykazać, że stosunek przyczynowy, o ile mamy prawo 
uważać go za jakiś stosunek konieczny, posiada takie same cechy, jakie 
zawiera np. stosunek racji i następstwa. Myśl ta, którą już wyznawał 
Baruch Spinoza, wzbudzić może przypuszczenie, że sprowadzam 
po prostu stosunek przyczynowy do stosunku racji i następstwa, a 
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konieczność fizyczną do konieczności logicznej. Przeciw tej możliwej 
interpretacji poglądu mojego zastrzegam się otóż najwyraźniej i 
przedstawię powody, które skłaniają mnie do odróżnienia obu tych 
pokrewnych związków. Sprawę tę pragnę omówić także z tego względu, 
że istnieje już w naszej literaturze filozoficznej teoria, która usiłuje 
sprowadzić stosunek przyczynowy do stosunku racji i następstwa.

Bronisław Bandrowski, autor tej teorii, formułuje ją w sposób 
niezmiernie jasny i ścisły: według niego zachodzi między dwoma 
przedmiotami A i B stosunek przyczynowy, jeżeli sąd egzystencjalny 
„A istnieje” jest racją sądu egzystencjalnego „B istnieje”. W tej 
konieczności logicznej leży właśnie konieczność, z jaką skutek następuje 
po przyczynie, a metody stwierdzania stosunku przyczynowego są 
właściwie metodami stwierdzania stosunku racji i następstwa.1

1 B. Bandrowski. O metodach badania indukcyjnego, Lwów: I Związkowa Drukarnia, 
1904 (Sprawozdanie Gimnazjum Franciszka Józefa za rok szkolny 1903/04 i osobna 
odbitka). Jest to bardzo jasno i ściśle napisana rozprawa, jakich mamy niewiele w naszej 
literaturze naukowej. Poglądy swe na stosunek przyczynowy formułuje autor na str. 31. 
Zaznaczając słusznie, że konieczności zawierającej się w stosunku przyczynowym nie 
można wyprowadzić w myśl poglądu Ch. Sigwarta z pojęć substancji i siły, pisze 
B. Bandrowski w ten sposób dalej: 

„[…] konieczność, z jaką skutek następuje po przyczynie, musi mieć inne 
znaczenie. Znaleźć to znaczenie pozwoli nam definicja stosunku przyczynowego. 
Oznaczymy skutek literą B, a jego całkowitą przyczynę literą A; w takim razie stosunek 
przyczynowy wyraża następujące zdanie: «Jeżeli jest A, jest B». Jest rzeczą niewątpliwą, 
że wszystkie stosunki przyczynowe dadzą się wyrazić w tej formie, i nie ma obawy, żeby 
ta definicja nie dała się zastosować w jakimś wypadku, w którym zachodzi związek 
przyczynowy. Można by jej tylko ten zrobić zarzut, że jest to definicja za obszerna i 
że oprócz stosunku przyczynowego obejmuje także inne stosunki; wobec tego trzeba 
będzie uzupełnić ją później tak, aby odpowiadała tylko stosunkowi przyczynowemu.

Na razie jednak zajmiemy się dalszymi konsekwencjami tego, że stosunek 
przyczynowy da się wyrazić w tej formie. Takie zdanie warunkowe nie wyraża nic 
innego, jak tylko to, że między sądami, które występują, jako poprzednik i następnik, 
zachodzi pewien stosunek logiczny, stosunek racji do następstwa. Definicja tego bardzo 
ważnego dla logiki stosunku brzmi: Sąd R jest racją sądu N, jeżeli z prawdziwością 
sądu R łączy się z koniecznością prawdziwość sądu N; wynika z tego, że także z 
fałszywością sądu N łączy się z koniecznością fałszywość sądu R. Wynika z tego 
następujące określenie stosunku przyczynowego: „A jest przyczyną, a B skutkiem, 
jeżeli sąd «A istnieje» jest racją sądu «B istnieje», czyli ten drugi sąd jest następstwem 
pierwszego”. W tym właśnie leży konieczność, z jaką skutek następuje po przyczynie. 

Ażeby wykazać błędność tego poglądu, należy zdać sobie sprawę, 
jakie przedmioty łączy stosunek racji i następstwa. Jeżeli kto twierdzi, 
że stosunek ten zachodzi między sądami, a przez sądy rozumie 
jakieś zjawiska duchowe, w takim razie sprowadza konieczność, 
zachodzącą przypuszczalnie między przedmiotami rzeczywistymi 
jednej kategorii (np. między zjawiskami fizycznymi), do konieczności 
łączącej przedmioty rzeczywiste innej kategorii (to znaczy zjawiska 
psychiczne). W taki sposób zdaje się tę kwestię pojmować Alois Höfler, 
który powiada wyraźnie, że między sądami zachodzi stosunek racji i 

Że w stosunku przyczynowym zawarty jest stosunek racji do następstwa, na to 
naprowadziła nas analiza mowy. Ale nie jest ona ani jedynym, ani najsilniejszym 
dowodem na to. Wynika to przede wszystkim z tego, że oba te stosunki mają szereg 
cech wspólnych: oba mianowicie cechuje konieczność, i to konieczność w jednym 
kierunku: z prawdziwością racji łączy się z koniecznością prawdziwość następstwa, 
ale nie na odwrót; podobnie z istnieniem przyczyny łączy się z koniecznością 
istnienie skutku, ale nie na odwrót. Wynika to dalej z tego, że cała nasza wiedza 
składa się z sądów i opiera się na logicznych stosunkach między sądami. Nie mamy 
w naszych myślowych operacjach zjawisk, które są przyczyną i skutkiem, tylko sądy 
stwierdzające ich istnienie. Podobnie myśląc, nie mamy do czynienia ze stosunkiem, 
w jakim pozostają do siebie rzeczy, lecz tylko ze stosunkiem, w jakim pozostają do 
siebie sądy stwierdzające istnienie rzeczy. Nie przeczę zatem, że między rzeczami 
może istnieć jakiś stosunek realny (reale Notwendigkeit); ale dla naszego myślenia 
reprezentowany jest ten stosunek jedynie stosunkiem racji do następstwa pomiędzy 
sądami stwierdzającymi istnienie tych przedmiotów.

Wypada nam teraz zająć się określeniem, w czym leży różnica stosunku 
przyczynowego od innych wypadków stosunku racji do następstwa. Zależy to od 
znaczenia, jakie nadamy symbolom A i B w powyższej formule, czyli od tego, 
jakiego rodzaju przedmioty będziemy uważali za przyczyny i skutki. Otóż nie ulega 
wątpliwości, że stosunek przyczynowy zachodzi tylko między tym, co ma swój 
początek w czasie; coś, co trwa wiecznie, nie może być ani skutkiem, ani przyczyną. 
Zatem tam tylko możemy mówić o stosunku przyczynowym, gdzie coś powstaje, ginie 
lub zmienia się. Przyczynami i skutkami zatem są rzeczywiste zmiany; to samo mamy 
na myśli mówiąc, że związki przyczynowe zachodzą między zjawiskami […]”. 

Przytoczyłem ustępy te in extenso, ponieważ z jednej strony uważam fakt ten, 
że Bandrowski doszedł niezależnie ode mnie do pokrewnych poglądów na istotę 
związku przyczynowego (przyznaję np. zgodność cech stosunku przyczynowego i 
stosunku racji i następstwa za poważny argument w obronie mojej tezy, z drugiej zaś 
strony chciałem podać przykład psychologistycznego sposobu myślenia, który przebija 
niewątpliwie w tej właśnie próbie sprowadzenia stosunku przyczynowego do stosunku 
racji i następstwa).
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następstwa, jeżeli z uznawaniem prawdziwości sądu pierwszego łączy 
się w sposób konieczny uznawanie prawdziwości sądu drugiego.2 
Uznawanie czegoś za prawdę jest jednak jakimś aktem psychicznym, 
jakimś zjawiskiem duchowym; stosunek racji i następstwa łączyłby 
zatem jakieś akty duchowe. Pomijając zarzut, że konieczność logiczna 
byłaby wtedy rodzajem konieczności realnej, wykazać można na 
konkretnych przykładach, że pogląd ten jest błędny. Można bowiem 
stwierdzić wypadki, w których np. uznaje ktoś prawdziwość sądu, że 
jakaś liczba jest podzielna przez 6, ale nie myśli wcale o tym, że liczba 
ta jest także podzielna przez 3, a więc nie wydaje sądu o podzielności 
liczby tej przez 3. Z uznawaniem prawdziwości sądu pierwszego, który 
jest w tym wypadku racją, nie łączy się zatem uznawanie prawdziwości 
sądu drugiego, a więc następstwa, ponieważ ów sąd drugi jako zjawisko 
duchowe w ogóle nie istnieje. Następnie zdarzyć się może, że ktoś 
uznaje np. prawdziwość sądu, że w jakimś czworoboku są wszystkie 
boki równe, ale nie chce uznać prawdziwości twierdzenia, że przekątne 
w takim czworoboku przecinają się pod kątem prostym, ponieważ nie 
zna dobrze prawideł geometrii lub nie rozumie odnośnego dowodu. I 
tutaj zatem z uznawaniem sądu pierwszego nie łączy się uznawanie 
sądu drugiego, jakkolwiek łatwo można się przekonać, że oba te sądy: 
„Dany czworobok jest równoboczny” i „Przekątne jego przecinają 
się pod kątem prostym”, pozostają ze względu na swą prawdziwość i 
fałszywość w związku:

Z = n1p2 + n2n1 + (p2, p1) + (n1, n2),
a więc są połączone stosunkiem racji i następstwa.

W samej rzeczy, stosunek racji i następstwa nie zachodzi między 
zjawiskami psychicznymi, bo byłby wtedy chyba jakimś stosunkiem 
przyczynowym, tylko między prawdziwością lub fałszywością sądów, 
a więc między pewnymi cechami zjawisk duchowych. Co te cechy 
oznaczają, nie tak trudno określić, jakby się zdawało; trzeba tylko zdać 
sobie sprawę, jaką funkcję mają sądy.

Wiemy już […], że wyrażenie „przedstawiać coś sobie” jest 
dwuznaczne; znaczy bowiem w jednym wypadku: mieć w myśli przed 

2 A. Höfler, A. Meinong. Logik, Prag-Wien-Leipzig: F. Tempsky, 1890, s. 136.

sobą jakiś obraz duchowy, w drugim: myśleć o przedmiocie oznaczonym 
przez ten obraz. Stąd też każdy wyraz lub każde zestawienie wyrazów, 
które oznacza jakieś przedstawienie, np. „kościec Kazimierza 
Wielkiego, leżący na Wawelu”, ma dwojaką funkcję: wyraża przede 
wszystkim, że mówiący przedstawia solne jakiś obraz kośćca, a 
następnie wskazuje na prawdziwy szkielet leżący w podziemiach 
Wawelu. Podobne dwie funkcje ma każde powiedzenie, czyli wyraz 
słowny sądu; np. powiedzenie: „Kościec Kazimierza Wielkiego leży 
na Wawelu”, wyraża przede wszystkim jakiś akt duchowy, jakieś 
przekonanie mówiącego, a następnie wskazuje na pewien rzeczywisty 
stosunek, w jakim pozostaje kościec króla Kazimierza do Wawelu. 
Tak samo w każdym innym wypadku wyraża powiedzenie z jednej 
strony jakieś przekonanie, a więc jakieś wewnętrzne twierdzenie lub 
przeczenie, z drugiej zaś strony oznacza, że coś jest lub nie jest, jest 
takie lub owakie, czyli mówiąc ogólnie, że jakiś przedmiot posiada 
pewną cechę lub jej nie posiada. I tak jak przedmiot przedstawiony, 
ów obraz wewnętrzny, jest poniekąd znakiem lub symbolem dla 
jakiegoś przedmiotu oznaczonego, tak samo jest ów akt duchowy, 
który nazywamy przekonaniem, znakiem lub symbolem dla stosunku 
posiadania jakiejś cechy c przez jakiś przedmiot P.

Czym jest ten stosunek posiadania lub nieposiadania jakiejś cechy 
przez dany przedmiot, określić nie potrafię; mogę tylko wskazać na 
takie wypadki, gdy np. mówię, że „Kościec Kazimierza Wielkiego leży 
na Wawelu”, że „Prąd elektryczny przepływa przez drucik platynowy”, 
że „Papiery wartościowe spadają” itd. Każdy wie, czego się te 
wyrażenia tyczą; i każdy przyzna niewątpliwie, że posiadanie cechy 
„przepływania” lub „spadania” nie jest jakimś zjawiskiem duchowym, 
tylko czymś, co my w naszych aktach sądzenia uznajemy lub czemu 
zaprzeczamy.

Na podstawie tych rozważań nietrudno określić, co znaczy 
prawdziwość lub fałszywość sądów. Sąd jest prawdziwy, jeżeli 
uznajemy posiadanie takiej cechy c przez przedmiot P, którą ten 
przedmiot posiada albo zaprzeczamy posiadaniu, takiej cechy 
c przez przedmiot P, której ten przedmiot nie posiada, sąd jest 
fałszywy, jeżeli uznajemy posiadanie takiej cechy c przez przedmiot 
P, której ten przedmiot nie posiada, albo zaprzeczamy posiadaniu 
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takiej cechy c przez przedmiot P, którą ten przedmiot posiada. 
Jest to dawna, dobra definicja prawdziwości: veritas est adaeąuatio 
rei et inlellectus: widzieć w niej jakąś trudność może tylko spaczona 
metafizyka nowożytna lub idealistyczne, ale z punktu widzenia 
logicznego wcale nie idealne poglądy teorii poznania.

Cechy „prawdziwy” i „fałszywy” są zatem cechami względnymi, 
które przynależą jakiemuś przekonaniu ze względu na to, czego się 
ono tyczy. Konieczne stosunki logiczne, które zachodzą między tymi 
cechami, mogą mieć dwojakie źródło. Istnieją, po pierwsze, takie 
przekonania, które z powodu swej formy pozostają w stosunkach 
koniecznych, bez względu na to, jaką treść w tę formę włożymy. Tego 
rodzaju formy przekonań wyszukuje logika formalna i tworzy reguły 
wnioskowania, gdy stwierdza np., że między sądami o formie SaP i 
SiP zachodzi stosunek racji i następstwa, albo że w figurze pierwszej z 
prawdziwością przesłanek:

MaP
SaM

łączy się z koniecznością prawdziwość konkluzji:
SaP

W stosunkach koniecznych mogą jednak pozostawać pewne sądy 
i ze względu na treść swoją. Skoro bowiem przekonania są znakami 
albo symbolami stosunków posiadania lub nieposiadania jakiejś cechy 
przez dany przedmiot, więc jeżeli między posiadaniem c1 przez P1 a 
posiadaniem c2 przez P2 zachodzi jakiś stosunek konieczny, wówczas 
zachodzi także i między odpowiednimi sądami – ściśle mówiąc, 
między ich cechami prawdziwości lub fałszywości – taki sam stosunek 
konieczny. Jaka jest różnica między stosunkami koniecznymi, które 
łączą dwa sądy ze względu na ich treść, a tymi, które je łączą ze względu 
na formę, okazać można na następującym przykładzie.

Sądy „Ktoś jest człowiekiem, a więc jest śmiertelny” nie 
pozostają ze względu na swą formę w żadnym stosunku koniecznym, 
albowiem z prawdziwością lub fałszywością sadu SaM nie łączy się 
z koniecznością prawdziwość lub fałszywość sądu SaP, i na odwrót. 
Natomiast ze względu na treść swoją pozostają one prawdopodobnie 
w stosunku racji i następstwa, ponieważ przypuszczamy, że z całością 
cech, które stanowią istotę człowieka, łączy się w sposób konieczny 

cecha śmiertelności, ale nie na odwrót. Ażeby te sądy i ze względu na 
swą formę pozostawały w stosunku koniecznym, trzeba dodać do nich, 
jako przesłankę wyższą, sąd o formie MaP. Wtedy powstaje sylogizm 
według trybu Barbara: 

Wszyscy ludzie są śmiertelni, 
ktoś jest człowiekiem,

a więc jest śmiertelny.

We wszystkich wypadkach, w których pewne sądy pozostają w 
stosunkach koniecznych ze względu na treść swoją, jest, ta konieczność, 
która je łączy, pochodna i wynika stąd, że przedmioty, których się te 
sądy tyczą, połączone stosunkami koniecznymi. Otóż tak się ma sprawa 
i z tymi sądami egzystencjalnymi, które stwierdzają zachodzenie 
przyczyny i skutku. Nie dlatego przyjmujemy, że dwa przedmioty A i 
B (przyczyna i skutek) połączone są węzłem koniecznym, ponieważ 
przypuszczamy, że sąd „A istnieje” jest racją sądu „B istnieje”, 
tylko na odwrót, przypuszczamy istnienie koniecznego stosunku 
logicznego między tymi sądami z tego względu, że domyślamy 
się konieczności realnej, łączącej przedmioty A i B. Stwierdzić 
to można na każdym przykładzie. I tak, jeżeli przypuszczamy, że 
między prawdziwością sądu: „Przez drucik platynowy przepływa prąd 
elektryczny“, a prawdziwością sądu drugiego: „Drucik się ogrzewa“, 
zachodzi stosunek racji i następstwa, nie opieramy tego przypuszczenia 
na aktach tych sądów lub na ich formie, tylko na tym, że domyślamy się 
konieczności realnej, łączącej oba te zjawiska. A nie stosunki logiczne, 
nie operacje myślowe, tylko realne zawiązki konieczne są w tych 
wypadkach ze stanowiska logicznego czymś πρoπερoν  πρός ημας.

Wynika stąd, zdaniem moim, że koniecznych stosunków realnych 
nie można wyprowadzić z koniecznych stosunków logicznych, a 
stosunku przyczynowego ze stosunku racji i następstwa. Oba te związki 
konieczne mają takie same cechy, oba stosunkami zależności prostej; 
tym różnią się jednak między sobą, że zachodzą między rożnymi 
rodzajami przedmiotów. Stosunek przyczynowy łączy konkretne 
jakieś przedmioty, podczas gdy stosunek racji i następstwa zachodzi 
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między abstrakcyjnymi cechami prawdziwości i fałszywości, które 
przypisujemy sądom. A jeżeli Bandrowski twierdzi, że metody badania 
stosunku przyczynowego redukują się właściwie do metod badania 
stosunku racji i następstwa, to o tyle ma rację, o ile oba te rodzaje 
związków koniecznych takie same zawierają cechy, a metody służące 
do ich wykrywania są metodami badania stosunku zależności prostej.

[…]
Kto śledził uważnie aż do tego miejsca wszystkie moje 

rozumowania, zauważył bez wątpienia, w jakim kierunku one zdążają i 
jaka jest odpowiedź moja na pytanie, co jest przyczyną, a co skutkiem. 
Członami związku przyczynowego nie są rzeczy lub ich własności, 
rzadko kiedy zmiany lub zjawiska, tylko stosunki posiadania jakiejś 
cechy przez dany przedmiot konkretny. Z całości ArB, której użyłem 
pierwotnie jako symbolu na przedstawienie związku przyczynowego, 
jest r jakimś splotem stosunków koniecznych i niekoniecznych, a 
człony tego splotu, zarówno A jak B, są stosunkami o formie: „P1 ma 
c1”, „P2 ma c2”. Z członów tych jest skutkiem ten, który musi zachodzić, 
gdy zachodzi drugi.

Ażeby uzasadnić słuszność tego poglądu, przedstawię następujące 
dwa argumenty. Twierdzę, po pierwsze, że człony każdego stosunku 
przyczynowego, który stwierdzić możemy w przyrodzie, dadzą 
się wyrazić w powyższej formie. Przykładów nie potrzebuję chyba 
przytaczać. Tam, gdzie stosunek przyczynowy łączy jakieś zmiany, 
można jego człony wyrazić również w tej formie, ponieważ „posiadać 
teraz jakąś inną cechę niż przedtem” znaczy posiadać jakąś cechę 
różności. Kto twierdzi, że argument ten jest błędny, ma obowiązek 
podać takie przykłady stosunków przyczynowych, które zdaniem jego 
nie dadzą się przedstawić w tej formie. Moją będzie rzeczą wykazać, 
że się myli.

Po wtóre, że człony związku przyczynowego są stosunkami 
posiadania jakiejś cechy przez dany przedmiot konkretny, wynika to 
z pojęcia związku przyczynowego. Stosunek przyczynowy jest jakimś 
stosunkiem koniecznym. Otóż konieczny, a tak samo niekonieczny, 
nie może być żaden przedmiot sam dla siebie: nie prąd elektryczny 
jest konieczny lub niekonieczny, tylko przepływanie jego, nie drucik 
platynowy jest konieczny lub niekonieczny, tylko ogrzewanie się jego, 

nie mięsień jest konieczny lub niekonieczny, tylko skurczanie się jego, 
nie Bóg jest konieczny, tylko istnienie jego itd. Czyli inaczej, konieczne 
lub niekonieczne może być tylko to, że np. prąd elektryczny przepływa, 
że drucik się ogrzewa, ze mięsień się skurcza, że Bóg istnieje itd. Ażeby 
uprzystępnić tę różnicę dla psychologistów, można by powiedzieć, że 
cechy konieczności lub niekonieczności nie przynależą przedmiotom 
przedstawień, tylko przedmiotom sądów. Skoro zaś zarówno przyczyna, 
jak skutek czymś koniecznym albo niekoniecznym, bo skutek być 
musi, skoro jest przyczyna, a przyczyna być nie musi, skoro jest skutek, 
więc zarówno przyczyna, jak skutek muszą być czymś, czego tyczą się 
sądy. A ponieważ każdy przedmiot sądu da się wyrazić w formie P ma 
lub nie ma c, więc i człony stosunku przyczynowego muszą dać się 
wyrazić w tej formie, z tym zastrzeżeniem, że forma ich jest zawsze 
twierdząca: P1 ma c1, P2 ma c2.

Zdaje mi się, że kto bliżej zastanowi się nad tym argumentem, 
będzie musiał uznać jego trafność […].

Ażeby usunąć wszelkie możliwe nieporozumienia zaznaczam 
przy końcu, co wynika zresztą z całego toku dowodzeń, że przez 
przyczynę i skutek rozumiem tylko posiadanie jakiejś cechy przez dany 
przedmiot, nie zaś nieposiadanie jakiejś cechy. Jeżeli dwa przedmioty 
połączone są ze sobą w ten sposób, że nieposiadanie c2 przez P2 
wywołuje z koniecznością nieposiadanie c1 przez P1, to w związku tym 
jest posiadanie c1 przez P1 przyczyną posiadania c2 przez P2. Swoją 
drogą, można każdy taki związek przez zmianę cech c na sprzeczne 
c przetworzyć w drugi stosunek przyczynowy, który zachodzi między 
posiadaniem c2 przez P2  i posiadaniem c1 przez P1. Jest to jednak 
związek przyczynowy rożny od poprzedniego, ponieważ nie zachodzi 
między tymi samymi członami.
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70. Marian Borowski
FORMALNE CECHY KONIECZNOŚCI

[1909]

Streszczenie
Autor twierdzi, że stosunek konieczności jest rodzajem stosunku logicznej 

zależności, wyrażanym w formach: „Jeśli jest A, to jest B”; „B zależy od A”; 
„A pociąga za sobą (powoduje, uzasadnia) B”; „B jest funkcją zależną od A”; 
„A musi być B” itd., przy czym oba człony tego stosunku (A i B) powinny 
być ściśle określone. Jednak, autor zwraca uwagę na powszechną zarówno 
w logice, jak też w fizyce tendencję do nieprzestrzegania warunku ścisłej 
określoności zakresów A i B. Przejawia się to w tym, że zazwyczaj:

(1) zakres racji (przyczyny) jest szerzy, niż to odpowiada danemu 
następstwu (skutkowi);

(2) zakres następstwa (skutku) jest węższy niż to odpowiada danej racji 
(przyczynie).

Na przykład do uzasadnienia sądu „Platon jest śmiertelny”, używa się 
zazwyczaj jako racji sądu „Wszyscy ludzie są śmiertelni”. Jest to jednak racja 
za szeroka. Równie dobrze bowiem racją tego sądu mogłyby być węższe 
pod względem swojego zakresu sądy „Grecy są śmiertelni” lub „Ateńczycy 
są śmiertelni”. Ale nawet i te racje są szersze, niż potrzeba. Racją, zakres 
której odpowiada zakresowi sądu „Platon jest śmiertelny” jako swojemu 
następstwu, jest na przykład sąd „Syn Aristona i Periktiony, urodzony w roku 
427 przed Chrystusem, jest śmiertelny”. W tym przypadku zarówno racja jak i 
następstwo są sądami równoważnymi – oba są szczegółowe i mają jednakowe 
zakresy. Tymczasem racja „Wszyscy ludzie są śmiertelni” jest sądem ogólnym. 
Jej ścisłym następnikiem, tzn. sądem równoważnym może być na przykład 
„Wszystkie istoty rozumne na ziemi są śmiertelne”, „Żaden człowiek nie jest 
wieczny” itd. Zachodzenie stosunku logicznej zależności (a więc i stosunku 
konieczności) możliwe jest więc tylko między sądami równoważnymi. Właśnie 
do zapewnienia równoważności racji i następstwa służy w rozumowaniach 
pośrednich (sylogizmach) dodatkowa przesłanka (Na przykład w sylogizmie: 
„Wszyscy ludzie są śmiertelni” – „Platon jest człowiekiem” – „Platon jest 
śmiertelny” termin pośredni „Platon jest człowiekiem” zawęża zbyt szeroki 
zakres racji). Z tego Borowski wyprowadza wniosek, że podstawowym dla 
wnioskowania logicznego jest nie stosunek racji do następstwa, tylko stosunek 
równoważności. Błąd logiki tradycyjnej polega na tym, iż uważa ona stosunek 
równoważności za szczególny przypadek stosunku racji do następstwa (kiedy 

z danej racji da się wyprowadzić następstwo, i odwrotnie – z następstwa da 
się wyprowadzić rację). Tym czasem, to właśnie stosunek równoważności jest 
wobec stosunku racji do następstwa bardziej zasadniczym.

Błędy (1) i (2) automatycznie są przenoszone z dziedziny logiki (stosunków 
racji do następstwa) do dziedziny fizyki (stosunków przyczyny do skutku). Na 
przykład twierdzenia typu „Energia słońca powoduje przyswajanie węgla z 
powietrza przez chlorofil”; „Zażycie sinku potasowego jest przyczyną śmierci 
człowieka” itp. są wyrażeniami nieścisłymi, w których brak dokładnego 
określenia zakresu przyczyny i zakresu skutku. 

Konieczność […] jest to stosunek, podobnie jak równość lub 
różność. Stosunek ten posiada pewne szczególne cechy, z których 
ważniejsze omówię:

a) Stosunek konieczności należy do kategorii stosunków zależności, 
czyli „związków” i wyraża się wobec tego w formach: jeśli jest A, to 
jest B; B zależy od A; A pociąga za sobą (powoduje, uzasadnia) B; 
B jest funkcją zależną od A; A musi być B, co znaczy: ile razy jest A, 
jest B. Wyrażeń tego rodzaju posiadamy bardzo wiele.

b) Oba człony tego stosunku winny być ściśle określone, aby można 
go nazwać stosunkiem konieczności. Człon pierwszy „A” musi być tak 
określony, aby nie zawierał ani mniej, ani więcej cech lub szczegółów, 
jak potrzeba do pociągnięcia za sobą członu drugiego „B”. Człon 
pierwszy winien być zatem w zupełności wystarczający, i to właśnie 
tylko wystarczający do wywołania drugiego. Jeżeli A nie zawiera cech 
lub szczegółów dostatecznych do wywołania B, to nie można nazwać 
B od A zależnym. Wprawdzie jakieś A, posiadające cechy i szczegóły 
zbędne, tj. takie, które nie przyczyniają się do wywołania B i mogą 
być bez szkody dla efektu opuszczone – wywoła także to B, jednakże 
takie obejmowanie wyrazem A rzeczy niepotrzebnych jest co najmniej 
nieścisłym. Ostatecznie bowiem nie ma żadnej granicy w dodawaniu 
niepotrzebnych szczegółów do jakiegoś A, które wywołuje B. Można 
by nawet cały świat podać za przyczynę np. tego, że pewna konkretna 
kula bilardowa potrącona, porusza się po linii prostej a cały system 
prawd logicznych i wszelkich nauk uznać za rację dla twierdzenia, że 
suma kątów w trójkącie równa się dwóm kątom prostym. W ten sposób 
jednak nazywa się przyczyną lub racją rzeczy, które nie biorą udziału 
w wywołaniu danego skutku – względnie w uzasadnieniu konkluzji, o 
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którą chodzi, a nadto uchybia się postulatowi ekonomii i ścisłości […]. A 
właśnie pod tym względem grzeszy się bardzo często tak w nauce logiki, 
jak i fizyki. Mianowicie, bierzemy zwykle zakres racji lub przyczyny 
szerzej, niż to odpowiada danemu wynikowi, względnie skutkowi, i na 
odwrót, mając daną przyczynę lub rację, zaniedbujemy uwzględnić to 
wszystko, co należy do zakresu skutku i logicznego następstwa.

Sprawa ta wymaga bliższego rozpatrzenia ze względu na odmienne 
od potocznego postawienie kwestii i dalsze konsekwencje. I tak, aby 
uzasadnić sąd „Platon jest śmiertelny”, używa się pospolicie, jako 
racji, sądu „Wszyscy ludzie są śmiertelni”. Oczywiście, jest to racja 
za szeroka. Wszakże wystarczyłby także sąd „Grecy są śmiertelni”, 
lub „Ateńczycy są śmiertelni”. Racją zaś właśnie wystarczającą 
jest np. sąd „Syn Aristona i Periktiony, urodzony w roku 427 przed 
Chrystusem, jest śmiertelny”. Jest to sąd szczegółowy – równoważny z 
sądem, który chcemy uzasadnić. Natomiast, jeżeli, jako daną uważamy 
rację „Wszyscy ludzie są śmiertelni”, to odpowiadającą mu konkluzją 
jest – biorąc rzecz czysto logicznie – ogół sądów tego rodzaju, jak 
„Wszystkie istoty rozumne na ziemi są śmiertelne”, „Żaden człowiek 
nie jest wieczny” itp. – wszystkie sądy z daną racją równoważne.

Węzeł logiczny łączy tylko sądy równoważne. Pokazuje to 
budowa sylogizmów. W sylogizmach przesłanka mniejsza służy do 
zacieśnienia zakresu przesłanki większej, lub bliżej ją determinuje. 
W sylogizmie: „Wszyscy ludzie są śmiertelni; Platon jest człowiekiem; 
Platon jest śmiertelny” – przesłanka mniejsza wyszczególnia Platona 
z pomiędzy wszystkich ludzi, wykrawa niejako z niej właśnie tylko 
potrzebny zakres do uzasadnienia konkluzji. Cała reszta przesłanki 
wyższej pozostaje bezużyteczną i nie bierze udziału w uzasadnieniu 
konkluzji. Zadaniem przesłanki niższej w sylogizmach jest zacieśniać 
do właściwej miary wziętą za szeroko przesłankę większą, lub też 
determinować ją w pewnym określonym kierunku. Racją bowiem 
właściwą, tj. zupełnie wystarczającą i właśnie tylko wystarczającą, 
jest sąd równoważny z konkluzją, (w powyższym przykładzie sąd 
szczegółowy), zawierający akurat tyle, ile potrzeba do jej uzasadnienia. 
Ściśle biorąc, nie ma wnioskowania z ogółu na szczegół. Ażeby z 
sądu ogólnego otrzymać wniosek szczegółowy, trzeba ten sąd ogólny 
zacieśnić aż do równoważności z konkluzją. 

Nie inaczej przedstawi się ta sprawa, jeśli zamiast terminu 
„wszyscy ludzie” pojętego, jako wyraz, dla wyczerpującego zbioru 
poszczególnych ludzi, użyjemy w przesłance większej terminu 
„człowiek w ogóle” lub „człowieczeństwo, jako takie”. Przesłanka ta 
brzmieć będzie wówczas: człowiek w ogóle jest śmiertelny, lub: z cechą 
człowieczeństwa łączy się cecha śmiertelności. Jednakże wniosek 
stąd, że Platon, będąc człowiekiem, jest śmiertelny, tylko wtedy 
będzie logicznie możliwy, jeżeli będziemy uważali „człowieczeństwo 
w ogóle” a więc  nieprzypisane żadnej osobie, za identyczne z 
człowieczeństwem u Platona, tj. jeżeli przypuścimy, że istnieje jedno 
jedyne człowieczeństwo, które raz łączy się z cechami indywidualnymi 
Platona, drugi raz Sokratesa itd. Przyjmujemy, że we wszystkich 
indywiduach ludzkich cecha człowieczeństwa jest sobie równa. Zatem 
i tutaj nie wnioskujemy z ogółu na szczegół, ale z człowieczeństwa, 
jako takiego, na to samo człowieczeństwo. Wniosek jednak winien 
głosić nie „Platon jest śmiertelny” ale „Platon, jako człowiek (o ile jest 
człowiekiem) jest śmiertelny” lub „z cechą człowieczeństwa u Platona 
łączy się cecha śmiertelności”. Pamiętać trzeba, że wniosek taki jest 
logicznie uprawniony tylko o tyle, o ile przyjmujemy, że dodatek „u 
Platona” nie indywidualizuje „człowieczeństwa” i nie czyni go czymś 
różnym od człowieczeństwa w ogóle. 

Z sądu ogólnego „Wszyscy ludzie są śmiertelni” wynika in 
abstracto mnóstwo sądów tak ogólnych, jak i szczegółowych, i biorąc 
rzecz czysto logicznie, mamy prawo nazywać następstwem tego sądu 
dopiero cały ogół wynikających z niego sądów. Stosunek logicznej 
zależności zachodzi tylko między sądami lub kombinacjami sądów 
sobie równoważnych – nazwijmy go stosunkiem równoważności.

Stosunek logicznej równoważności poznajemy po tym, że z konkluzji 
można równie dobrze wyprowadzić rację, jak i na odwrót. W przykładach 
wnioskowania pośredniego, którym się zwykle w życiu posługujemy, 
rzadko tylko daje się to przeprowadzić. Zwyczajnie bowiem przesłanki 
i konkluzja nie są odpowiednio do siebie dobrane. Mianowicie: jedna 
lub obie przesłanki są bądź to za szerokie, bądź to zbyt oznaczone, albo 
też konkluzja jest zbyt „wąska”, względnie za szczegółowa. Weźmy np. 
takie rozumowanie: A = B, C = B, zatem A = C. Z konkluzji nie podobna 
wywnioskować, że członem pośredniczącym było właśnie B a nie np. 

2. Sądy a przyczynowość
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D lub F. Otóż w przykładzie tym przesłanki są przeoznaczone. Ażeby 
bowiem wykazać, że A = C, wystarcza, jako członu pośredniczącego, 
użyć jakiegokolwiek przedmiotu X, który równy jest tak A, jak i C, a 
niekoniecznie przedmiotu B. Wystarczyłoby powiedzieć: A = X, C = X, 
zatem A = C. Ale wówczas można będzie z sądu A = C wnosić, że skoro 
przedmioty te są równe, to mają one między sobą coś wspólnego, jakąś 
wspólną miarę, właśnie owo X, równające się obydwom. Podobnie w 
sylogizmie „Wszyscy ludzie są śmiertelni, Sokrates jest człowiekiem, 
Sokrates jest śmiertelny” nie można z konkluzji wnosić, jakie były 
przesłanki. Przesłanka bowiem wyższa, jest nie tylko za szeroka, ale 
także dowolnie obrana. Jako terminu pośredniego, można by użyć 
nie tylko pojęcia człowieka, ale np. pojęcia istoty żyjącej, Ateńczyka, 
mędrca itd. – w ogóle czegokolwiek, co by dzieliło z Sokratesem cechę 
śmiertelności. Z sądu „Sokrates jest śmiertelny” można wywnioskować 
dwa sądy, a mianowicie, że pewna istota jest śmiertelna i że Sokrates 
jest tą pewną istotą. Sądy te byłyby właśnie przesłankami sylogizmu, 
ułożonego wedle wymagań czystej logiki. 

W każdym przykładzie wnioskowania i dowodzenia wykazać 
można, że szkieletem logicznym rozumowania jest stosunek 
równoważności. W dzisiejszej jednak nauce logiki rzecz się przedstawia 
inaczej. Wyjąwszy niektóre systemy logiki algebraicznej, uważa się 
powszechnie stosunek racji do następstwa za stosunek zasadniczy 
i pierwotny. Cechę jego stanowi to, że z prawdziwością racji łączy 
się prawdziwość następstwa, ale z prawdziwością następstwa nie 
łączy się prawdziwość racji; z fałszywością następstwa łączy się 
fałszywość racji, ale fałszywość racji nie pociąga za sobą fałszywości 
następstwa. Pochodzi to właśnie z nierównomiernego, a niewłaściwego 
brania zakresów sądów, nazywanych racją i następstwem. Skutkiem 
tego stosunek równoważności sądów bywa uważany w nauce logiki 
za złożony z dwu stosunków „racja – następstwo” przebiegających 
w przeciwnych kierunkach. Sądzę jednak, że za stosunek w logice 
zasadniczy należy uważać stosunek równoważności, nie zaś stosunek 
racji do następstwa. Każdy bowiem stosunek racji do następstwa 
zawdzięcza swą logiczną wagę jedynie stosunkowi równoważności, 
który się w nim mieści. W stosunku racji do następstwa pozostają 
np. sądy: „Wszyscy ludzie są śmiertelni” – „Pewien człowiek jest 
śmiertelny”. Logiczną siłę tego stosunku stanowi wszakże zawarty 

w nim stosunek równoważności między sądem „Jeden człowiek jest 
śmiertelny” a sądem „Człowiek X (będący właśnie tym jednym) jest 
śmiertelny”. To jest ściśle logiczny stan rzeczy.

W życiu jednak i w faktycznym myśleniu niepodobna zważać 
ciągle na dobieranie właśnie tylko wystarczających racji dla 
danego sądu. A skoro tak, to bezpieczniej jest brać z reguły rację 
szerszą, dawać naszemu wnioskowi podstawę obszerniejszą, niż 
wymagałaby tego czysta logika, jako rzeczniczka myślenia idealnego. 
Dotychczasowa nauka logiki razem ze stosunkiem „racja – następstwo” 
jako podstawowym, jest już właśnie taką koncesją na rzecz potocznej 
nieścisłości, przystosowaniem się do faktycznie w praktyce życiowej 
używanych sposobów wnioskowania. 

I w dziedzinie fizyki skłonni jesteśmy brać dla wygody przyczynę 
za szeroko, względnie skutek zbyt wąsko. Wyrażamy się np.: „Energia 
słońca powoduje przyswajanie węgla z powietrza przez chlorofil”; 
„Zażycie sinku potasowego jest przyczyną śmierci człowieka” itp. Są to 
wyrażenia widocznie nieścisłe, w których zaniedbujemy konieczności 
dokładnego określenia zakresu przyczyny i zakresu skutku. Przecież nie 
całą energię słońca można uważać za przyczynę działalności chlorofilu, 
funkcja chlorofilu nie stanowi całego skutku, wywoływanego przez 
energię słońca, zażycie sinku potasowego powoduje prócz śmierci, 
także pewne zmiany chemiczne. Poza tym często nazywamy przyczyną 
nie przyczynę bezpośrednią, chociaż ona tylko jest właściwą przyczyną, 
skoro przyczyną danego zjawiska nazwiemy tylko to, co wystarcza 
i właśnie tylko wystarcza do wywołania tegoż zjawiska. Podobnie 
tylko bezpośredni skutek zasługuje na miano skutku, gdyż skutkiem 
nazywamy to, co zawdzięcza swój byt przyczynie i właśnie tylko to, co 
nieuchronnie wskutek przyczyny istnieje i nic ponadto. W życiu jednak, 
a niestety często i w nauce nie dbamy o należyty rygor w myśleniu. 
I dopiero wzgląd na prawo zachowania energii w teorii, a potrzeba 
ekonomicznego stosowania środków w dziedzinie techniki wpływa na 
nieco ściślejsze i bardziej uważne określanie przyczyn i skutków.

Tak stosunek wynikania, jak i stosunek przyczynowy, jako 
przykłady związków konieczności, pokazują, że oba człony tego 
związku muszą być brane tak, aby sobie wzajemnie ściśle wystarczały. 
Nierównomierne traktowanie obu członów prowadzi do nieścisłości i 
dwuznaczności.

2. Sądy a przyczynowość
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3. Sądy a istnienie

71. Jan Łukasiewicz
O ISTNIENIU

[1906]

Streszczenie
Tekst poświęcony jest analizie poglądu, zgodnie z którym członami 

stosunku przyczynowego jest istnienie konkretnych przedmiotów, a najprostszą 
i najogólniejszą formą członów stosunku przyczynowego jest ,,A istnieje”. 
Pogląd ten zdaniem Łukasiewicza jest mylny, gdyż forma ,,A istnieje”:

(1) jest szczegółowym wypadkiem formy „P ma c”, w którym c oznacza 
istnienie;

(2) wprowadza niepotrzebną komplikację (na przykład nie ma sensu 
mówić „Istnienie przepływania prądu jest przyczyną ogrzewania się drucika”, 
skoro wystarczy powiedzieć „Przepływanie prądu jest przyczyną ogrzewania 
się drucika”;

(3) zaciera rozmaitość członów stosunku przyczynowego, sprowadzając 
wszystkie przyczyny i skutki tylko do istnienia;

(4) dopuszcza powstanie regressus in infinitum, gdyż członami stosunku 
przyczynowego jest nie tylko istnienie A, lecz także istnienie istnienia A, 
istnienie istnienia istnienia A itd.

Mówimy często, że istnienie jakiegoś przedmiotu jest przyczyną 
istnienia drugiego. Członów tego stosunku przyczynowego nie można 
wyrazić za pomocą formy ,,P1 ma c1”, „P2 ma c2”, ponieważ istnienie 
nie jest cechą przedmiotów. Już Immanuel Kant wykazał bowiem, że 
istnienie nie jest pojęciem czegoś, co by można dołączyć do jakiegoś 
innego pojęcia i co by zmieniało treść jego. Rzeczywistych sto talarów 
nie zawiera nic więcej niż możliwych lub pomyślanych, a więc 
nierzeczywistych sto talarów.1 Stąd można by wnosić, że istnienie nie 

3. Sądy a istnienie

1 Zob. I. Kant. Kritik der reinen Vernunft, Bd. III, Berlin: Wydawnictwo Królewskiej 
Pruskiej Akademii Umiejętności, 1904, s. 401: „Sein ist offenbar kein reales Prädikat, 
d. i. ein Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen 
konnte”. A dalej: „Und so enthält das Wirkliche nicht mehr als das blosse Mögliche. 
Hundert wirkliche Thaler enthalten nicht das Mindeste mehr, als hundert mögliche”. 
Przekład: „Istnienie nie jest widocznie żadnym realnym orzeczeniem, to znaczy 
pojęciem czegoś, co by można dołączyć do jakiegoś innego pojęcia”. A dalej: „Tak 
więc to, co jest rzeczywiste, nie zawiera nic więcej niż to, co jest tylko możliwe. Sto 
rzeczywistych talarów nie zawiera ani odrobinę więcej niż sto możliwych”. 
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jest cechą, bo skoro jednemu z dwóch przedmiotów przysługuje jakaś 
cecha, a drugiemu nie, jest rzeczą niemożliwą, by jeden przedmiot 
zawierał to samo, co drugi.

Błędność tego słynnego powiedzenia Kanta leży jednak jak na 
dłoni. Przedmioty „możliwych lub przedstawionych stu talarów” a 
„rzeczywistych stu talarów” różnią się zdecydowanie. Możliwych stu 
talarów nie można wziąć do ręki, schować do kieszeni, kupić czegoś za 
nie itd. Czyż jest kto tak naiwny, iżby sądził, że możliwe jedzenie może 
kogo nasycić, pomyślana lokomotywa kogo przejechać, przedstawiona 
utopia w głowie jakiegoś filantropa wybawić ludzkość z nędzy i 
cierpienia? Prawidłowa, rzeczywiście istniejąca organizacja jakiegoś 
społeczeństwa, choćby miała niejedną stronę ujemną, jest przecież 
czymś innym i czymś więcej niż utopie marzycieli.

Określić pojęcie istnienia jest niewątpliwie rzeczą bardzo trudną. 
Być może, że nie da się ono wcale określić, tak jak nie można określić 
pojęcia barwy czerwonej, przedmiotu abstrakcyjnego, posiadania 
jakiejś cechy przez dany przedmiot itd. Jakkolwiek jednak rzecz się ma, 
nie można twierdzić, że wyrażenie „A istnieje” nie da się przedstawić 
w formie „A ma cechę istnienia”, że są zatem związki przyczynowe, 
[człony których]  nie dadzą się sprowadzić do formy „P ma c”.

Z pojęciem istnienia łączy się jednak i drugi zarzut, który by 
można podnieść przeciw mojemu poglądowi∗. Można by mianowicie 
twierdzić, że najprostszą i najogólniejszą formą członów stosunku 
przyczynowego nie jest forma „P ma c” tylko ,,A istnieje”, „B istnieje”. 
Członami stosunku przyczynowego jest zatem zawsze istnienie lub 
zachodzenie jakichś przedmiotów konkretnych. Uznaję w samej rzeczy, 
że można każdy człon stosunków przyczynowych wyrazić także w tej 
formie egzystencjalnej; sądzę jednak, że nie jest ona właściwa. Po 
pierwsze bowiem, ta forma jest szczegółowym wypadkiem formy „P 
ma c”, w którym c oznacza istnienie, następnie wprowadza niepotrzebną 
komplikację, bo po cóż mówić, że istnienie przepływania prądu jest 
przyczyną ogrzewania się drucika, skoro wystarczy powiedzieć, że samo 
przepływanie prądu jest przyczyną ogrzewania się platyny; po trzecie, 
∗ Chodzi o pogląd, zgodnie z którym członami związku przyczynowego nie są rzeczy 
lub ich własności, tylko stosunki posiadania jakiejś cechy przez konkretny przedmiot. 
[Red.] 

zaciera ona poniekąd rozmaitość członów stosunku przyczynowego 
stwarzając wszędzie na pozór jednakowe przyczyny i skutki – istnienie 
czegoś; po czwarte, daje powód do podniesienia zarzutu, że właściwie 
nie istnienie przepływania prądu elektrycznego, tylko istnienie tego 
istnienia jest przyczyną, itd. in infinitum.

Że każdy człon stosunku przyczynowego da się wyrazić w formie 
egzystencjalnej, wynika to z pewnego znaczenia pojęcia „istnieć”. 
Słowa tego używamy bardzo często w znaczeniu „być naprawdę”, 
a więc być przedmiotem prawdziwego sądu twierdzącego. Otóż w 
samej rzeczy, jeżeli dwa stosunki posiadania jakiejś cechy przez dany 
przedmiot rzeczywisty połączone są węzłem przyczynowym, w takim 
razie prawdziwości, względnie fałszywości sądów tyczących się tych 
stosunków posiadania połączone są stosunkiem racji i następstwa. 
Wykazałem jednak […], że nie można stosunku przyczynowego 
sprowadzać do stosunku racji i następstwa, albo, na odwrót, 
wyprowadzać tego realnego stosunku koniecznego z logicznych 
stosunków koniecznych. Są to dwa różne rodzaje związków zależności 
prostej.

3. Sądy a istnienie
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72. Stanisław Leśniewski
O ISTNIENIU I BYCIE

[1911]

Streszczenie
Leśniewski zwraca się przeciwko tezie Milla, zgodnie z którą słowo „byt” 

współoznacza cechę istnienia (tzn. w treści pojęcia „byt” mieści się cecha 
istnienia). Gdyby tak rzeczywiście było, to byt można byłoby zdefiniować jako 
„to, co posiada cechę istnienia”, lub „byt, który posiada cechę istnienia”, co 
doprowadziłoby do powstania regressus in infinitum. W rzeczywistości słowo 
„byt” w ogóle nie jest definiowalne (gdyż nie da się podać odpowiedniego 
genus proximus), i w ogóle nic nie współoznacza.

Orzeczenie doprowadzonego do stanu zdania z pozytywną copulą 
pozytywnego zdania egzystencjalnego nic nie współoznacza, oprócz 
– co najwyżej – cechy ilości, większej aniżeli jeden. Twierdzę tak 
dlatego, że orzeczenie takie jest synonimem słowa „byt” lub „byty”, zaś 
te ostatnie słowa nic więcej nie współoznaczają, pomimo, że oznaczają 
(„notation” w znaczeniu Johna Stuarta Milla) wszystko. Pogląd ten stoi 
w konflikcie z teorią Milla, który uważa, że słowo „byt” współoznacza 
cechę istnienia. Teorię Milla uważam za niesłuszną, gdyż, gdyby 
rzeczywiście słowo „byt” współoznaczało cechę istnienia – można by 
było definiować słowo „byt”, jako „to, co posiada cechę istnienia”, 
innymi słowy, jako „byt, który posiada cechę istnienia” (gdyż definicja 
wymaga wskazania nie tylko differentiae specificae, ale i genus): 
powstałby więc w ten sposób nieunikniony regressus in infinitum. W 
rzeczywistości słowa „byt” wcale definiować nie można; z faktem tym 
zaś w zupełności harmonizuje zdanie, że słowo to nic nie współoznacza.

[W powyższej uwadze – red.] nie zatrzymywałem się przy 
znaczeniu używanego przez Milla słowa „istnienie”; nie czyniłem 
tak dlatego, że nadanie temu słowu takiego albo innego znaczenia nie 
wpływa bynajmniej na rezultat mojego rozumowania: bez względu 
na znaczenie tego słowa – słowo „byt” nie może współoznaczać 
oznaczanej przez słowo „istnienie” cechy, albowiem prowadziłoby to 
w każdym wypadku do wskazanego wyżej regressus in infinitum.

[…] 
Definiując podmiot zdania, możemy go zawsze doprowadzić do 

formy „byt” (lub jego synonim), „posiadający cechy A, В, C, D itd.”. Jako 
jednego z synonimów słowa „byt” używałem w trakcie rozumowania 
słowa „istniejący”. Znaczy to, że definiując podmiot zdania, mogę go 
wyrazić w formie następującej: „istniejący, posiadający cechy A, В, C, 
D itd.”. Może się komuś z tego powodu zdawać, że definiując słowo 
„X”, jako „istniejący, posiadający cechy A, В, C, D itd.”, przesądzam 
z góry, że, jak to się zwykło mówić, „X istnieje”. Jak postaram się 
wykazać […], zdaniem, adekwatnie symbolizującym treść, którą 
się zwykło nieadekwatnie symbolizować w zdaniu „X istnieje”, jest 
zdanie „pewien byt jest przedmiotem X”. Definiując słowo „X”, jako 
„istniejący, posiadający cechy A, В, C, D itd.”, nie przesądzam wcale, 
że „pewien byt jest przedmiotem X”, nie przesądzam więc innymi 
słowy, wyrażając się nieadekwatnie, że „X istnieje”.

3. Sądy a istnienie
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73. Henryk Mehlberg
BYT A PRZEDMIOT

[1926]

Streszczenie
Punktem wyjścia dla Mehlberga stało się stanowisko reprezentowane 

przez Leśniewskiego, zgodnie z którym istnienie i bycie przedmiotem jest tym 
samym. Ponieważ pojęcie przedmiotu jako najogólniejsze jest niedefiniowalne, 
to w myśl tego stanowiska również pojęcie istnienia byłoby niedefiniowalnym. 

Żeby wykazać, że poprawna definicja istnienia jest możliwa, autor 
stawia sobie za cel udowodnienie mylności wspomnianego wyżej stanowiska. 
Zrobić to zdaniem Mehlberga można poprzez wskazanie na coś, co byłoby 
przedmiotem, ale nie istniałoby. Tutaj najprostszych przykładów mogłyby 
dostarczyć powołania się na intencjonalne akty psychiczne, przedmioty 
których nie istnieją. W przypadku sądów chodziłoby o udowodnienie, 
że możliwe są sądy prawdziwe dotyczące nieistniejących przedmiotów. 
Typowymi przykładami takich sądów są zdaniem Mehlberga sądy o liczbach. 
Wyrazem tego typu sądu jest na przykład zdanie „2 jest mniejsze od 3”. 
Adekwatnym znaczeniem tego zdania jest sąd „Jeżeli jakiś przedmiot jest 
dwójką, a jakiś inny trójką, to zachodzi między nimi stosunek mniejszości”. 
Prawdziwość tego sądu nie zakłada ani prawdziwości tego, ze coś jest dwójką, 
ani prawdziwości tego, że coś jest trójką, ani prawdziwości tego, że dwójka i 
trójka istnieją. W sądzie tym bowiem nie chodzi o uznanie ani prawdziwości 
poprzednika, ani prawdziwości następnika, lecz tylko o uznanie zachodzenia 
stosunku wynikania logicznego między dwoma członami. Członami stosunku 
wynikania logicznego jednak nie są ani same zdania, które wyrażają 
poprzednik i następnik, ani odpowiednie sądy jako akty psychiczne, tylko (1) 
sądy jako „stany rzeczy” (w terminologii Stumpfa i Husserla), „obiektywy” 
(w terminologii Meinonga), „treści sądzenia” (w terminologii Brentany i 
Marty’ego) lub (2) wartości logiczne poprzednika i następnika (ten właśnie 
przypadek ma miejsce w przytoczonym zdaniu „2 jest mniejsze od 3”). 
Zarówno człony (1) jak też człony (2) nie istnieją. Więc są sądy prawdziwe o 
przedmiotach nieistniejących, co należało udowodnić. 

1. W pracy niniejszej mam podać definicję istnienia i wysnuć z 
niej najważniejsze wnioski o przedmiotach, istniejących w ustalonym 
znaczeniu. Ale temu przedsięwzięciu można z góry zarzucić, ze zakłada 

ono coś niemożliwego, mianowicie samą możność podania poprawnej 
definicji istnienia. Jest bowiem bardzo rozpowszechniony pogląd, że 
pojęcie przedmiotu jest identyczne z pojęciem przedmiotu istniejącego, 
czyli bytu. Istnieć i być przedmiotem jest wedle tego stanowiska jednym 
i tym samym. Wszelkie pozytywne zdania egzystencjalne byłyby 
analityczne, zaś negatywne zdania egzystencjalne z konieczności 
sprzeczne w sobie.1 Otóż każdy przyzna, że pojęcie przedmiotu, jak 
najogólniejszego definiować nie można, bo musielibyśmy je definiować 
jako „coś, co posiada pewne cechy”, przy czym zarówno owo „coś”, jak 
też i owe „cechy” byłyby przedmiotami.2 Gdyby pojęcie przedmiotu 
było identyczne z pojęciem przedmiotu istniejącego, to niemożliwość 
podania definicji pierwszego pociągałaby za sobą niemożliwość podania 
definicji drugiego. Jeśli zatem chcę bronić tezy, że da się zdefiniować 
istnienie, to muszę wprzód odeprzeć pogląd, identyfikujący byt i 
przedmiot.

2. W tym celu wystarczyłoby naturalnie podać przykład czegoś, 
co by posiadało przedmiotowość, a zarazem nie posiadało istnienia 
(jasnym jest bowiem, że odwrotnego przykładu podać nie można).3 

Najprostszym byłoby oczywista powołać się na przykłady przeżyć 
intencjonalnych, których przedmioty nie istnieją, niemniej są 
one przedmiotami tych przeżyć, czyli są czymś. Ale przeciwnicy 
kwestionują właśnie poprawność tego wniosku. Z tego, że mam 
przedstawienie jakiegoś przedmiotu, nie wynika jeszcze, ich zdaniem, 
że przedmiot ten jest przedstawiony, bo przedmiot ten mógłby 
nie istnieć; nie istniejąc zaś, nie mógłby tym samym pozostawać 
w żadnym stosunku do naszego przeżycia. Powiedzenie: „Mam 
przedstawienie przedmiotu X” znaczy raczej tylko tyle, że mam takie 
a takie przedstawienie, które charakteryzuje z braku lepszego środka 

1 Por. S. Leśniewski. Przyczynek do analizy zdań egzystencjalnych,  „Przegląd 
filozoficzny”, nr 3, 1911. 
2 A. Dyroff wygłasza podobne twierdzenia w swej pracy o pojęciu istnienia (Über 
den Existenzialbegriff, Freiburg: Herder, 1902, s. 5.), ale nie odróżnia przy tym 
kwestii istnienia rodzajów bytów od kwestii rodzajów bytu, od kwestii istnienia pojęć 
względem bytu nadrzędnych […].
3 Ze względu na to, że przedmiot jest summum genus.

3. Sądy a istnienie
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pewną możliwą tylko cechą względną. Mianowicie przedstawienie to 
jest takie, że gdyby istniał przedmiot X, to przedmiot intencjonalny 
tego przedstawienia byłby tym X. 

3. Argumentacji tej nie uważam za przekonującą. Dla odparcia 
jej należałoby stwierdzić, czy operowanie „możliwymi cechami” jest 
dopuszczalnym na stanowisku identyfikującym byt i przedmiot, a 
ponadto należałoby rozstrzygnąć pytanie, czy istnienie stosunku zakłada 
istnienie członów, pomiędzy którymi on zachodzi, co by tu jednak 
zbyt daleko zaprowadziło. Zauważę tylko, że gdyby argumentacja ta 
była słuszna, to dowodziłaby ona jedynie mylności jednej przesłanki, 
przemawiającej za bronioną tu przeze mnie tezą, ale nie dowodziłaby 
mylności samej tezy. Dla okazania jej prawdziwości nie wystarczy już 
jednak przytoczyć przykład jakiegokolwiek przeżycia intencjonalnego, 
którego przedmiot nie istnieje, lecz przeżyciem tym musi być sąd 
prawdziwy (ściślej, sądzenie trafne), i to najlepiej sąd twierdzący, bo 
skoro w sądzie takim przypiszemy jakąś cechę czemuś nieistniejącemu, 
to musi ono tę cechę posiadać, skoro jest mu słusznie przypisana, musi 
więc być przedmiotem. Pytanie zatem, czy istnieją sądy prawdziwe, 
dotyczące nieistniejących przedmiotów. Otóż łatwo przekonać się, że 
sądy takie istnieją.

4. Można by np. powołać się na ową nieskończoność prawdziwych 
zdań, dotyczących liczb. Co prawda nie da się o niektórych z nich 
słusznie twierdzić, że istnieją, mianowicie jeśli będzie się je rozważało 
jako momenty wspólne pewnym zbiorom, które to momenty są równie 
realne, jak i subsystujące im zbiory (można by określić niektóre liczby 
np. jako momenty wspólne pewnej klasie zbiorów, między którymi da 
się ustalić jedno jednoznaczne przyporządkowanie). Ale jest rzeczą 
jasną, że taki sposób patrzenia na sprawę zakreśla zdaniom o liczbach 
granice, których one w rzeczywistości nie mają. Wszak, gdyby tak 
pojęte istnienie liczby było niezbędnym warunkiem dla zaistnienia 
jakiegokolwiek prawdziwego zdania o niej, to nie można by wykonywać 
działań nad liczbami, większymi od pewnej czasowo określonej 
liczby, mianowicie tej, która określa ilość istniejących przedmiotów 
w danej chwili. Wszak wiele względów przemawia za tym, że jest 

ona skończona; jeśliby zaś tak było, to nie „istniałaby” żadna liczba, 
większa od niej, bo nie istniałby żaden zbiór, któremu by inherowała. 
Trudno jednak zaprzeczyć temu, że gdyby tą największą liczbą było 
„n”, to zawsze jeszcze byłoby prawdą, że n + 1 jest większe od „n”, 
jakkolwiek n + 1 nie istniałoby wcale. Trudno też zgodzić się na to, że 
gdyby ze świata zniknął nagle jakiś przedmiot i przez to największą 
(istniejącą) liczbą stałoby się n – 1, to eo ipso wszystkie twierdzenia o 
„n”, prawdziwe do tej chwili, przestałyby być nimi.

5. Konsekwencje te są zbyt absurdalne, aby można się zgodzić na 
ich przesłanki, tj. na interpretację prawdziwych zdań o liczbach, jako 
zdań o realnych momentach realnych przedmiotów. Toteż zwolennicy 
zwalczanego tu poglądu uciekają się najczęściej do innej interpretacji, 
mianowicie interpretują zdania o liczbach nie jako kategoryczne, lecz 
jako hipotetyczne. I tak np. Franz Brentano, który zresztą w roztrząsanej 
tu kwestii zajmuje kompromisowe stanowisko (przez zarzucenie 
potocznej interpretacji przedmiotu realnego i istniejącego), wyraża się 
o zdaniach, dotyczących liczb, w następujący sposób: „Doch wie sollte 
eine Menge von drei noch Kleiner als eine Trillion sein, wenn Sieger 
nicht mehr eine Menge von drei ist? Und sie ist ja nicht länger eine 
Menge von drei, als sie ist […] Wer sagt, drei ist kleiner als Trillion, 
will nicht positive die Existenz einer Relation behaupten, vielmehr sagt 
er nur, dass, wenn eine Menge von drei und eine Trillion bestehen, jens 
relation zwischen ihnen bestehen muss, mit anderen Worten, dass in 
keinen Fall, drei und eine Trillion ohne Relation besteche können”4,∗. 
Istotnie, skoro zdanie „2 jest mniejsze od 3” ma znaczyć, że „Jeżeli 
jakiś przedmiot jest dwójką, a jakiś inny trójką, to zachodzi między 
4 F. Brentano. Psychologie von empirische Standpunkte, Leipzig: Wiederauflage, 1874, 
s. 135. 
∗ Polski odpowiednik tego fragmentu: „Jakim jednak sposobem zbiór trzech elementów 
miałby być wciąż jeszcze mniejszy od tryliona, gdy nie jest już wcale zbiorem trzech 
elementów? A przecież nie jest on zbiorem trzech elementów dłużej, niż istnieje 
[…] Ten kto mówi, że trzy jest mniejszą liczbą niż trylion, nie stwierdza pozytywnie 
istnienia pewnej relacji; powiada tylko, że jeżeli istnieje zbiór trzech elementów oraz 
trylion, to musi między nimi zachodzić owa relacja; innymi słowy: że jest wykluczone, 
aby trzy i trylion istniały bez owej relacji” (F. Brentano. Psychologia z empirycznego 
punktu widzenia, red., tłum., W. Galewicz, Warszawa: PWN, 1999, s. 393). [Red.]

3. Sądy a istnienie
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nimi stosunek mniejszości”, to prawdziwość tego zdania nie zakłada ani 
tego, ze coś jest dwójką, ani tego, że coś jest trójką, więc tym bardziej 
nie zakłada istnienia ich. Cóż jednak zyskuje na tym pogląd, że wszelkie 
zdanie prawdziwe dotyczy istniejącego przedmiotu? Oto nie uznajemy 
w powyższym okresie warunkowym ani prawdziwości poprzednika, ani 
prawdziwości następnika, lecz tylko to, że jeśli prawdą jest poprzednik, 
to prawdą jest następnik, czyli uznajemy stosunek wystarczającego 
warunkowania między prawdziwością obu członów. Dla utrzymania 
zwalczanego tu poglądu należałoby stwierdzić, że stosunek ten istnieje, 
tudzież, że istnieją człony, między którymi on zachodzi (bo gdyby co 
najmniej jeden z nich nie istniał, a według założenia prawdą byłoby 
o nim, że jest jednym członem tego stosunku, to mielibyśmy właśnie 
przykład prawdziwego zdania o nieistniejącym przedmiocie). Otóż, 
między jakimi przedmiotami zachodzi ten stosunek wystarczającego 
warunkowania, czyli wynikania? Najwidoczniej między prawdziwością 
poprzednika a prawdziwością następnika, jakkolwiek ani pierwsza, ani 
druga nie istnieje, albo przynajmniej nie musi istnieć. Zazwyczaj jednak 
nie dostrzega się tego, uważając, że stosunek wynikania zachodzi nie 
między prawdziwością dwu zdań, lecz między samymi zdaniami, które 
niewątpliwie istnieją. Bo nie o zdanie w sensie gramatycznym tu chodzi, 
tzn. o pewne strukturalnie zdeterminowane kompleksy akustyczne lub 
optyczne; wszak dla prawdziwości owego okresu warunkowego nie 
jest bezwzględnie potrzebnym ani wygłoszenie go, ani wypisanie. 
Nie chodzi też o realne przeżycia jednostki, wydającej sąd, o którym 
mowa, ponieważ między przeżyciem, wyrażonym przez poprzednik i 
przeżyciem symbolizowanym przez następnik, bynajmniej nie zachodzi 
stosunek wystarczającego warunkowania. Pozostają więc tylko zdania 
w znaczeniu obiektywnym: „stany rzeczy” Carla Stumpfa i Edmunda 
Husserla, „obiektywy” Alexiusa Meinonga, „treści sądzenia” Franza 
Brentany i Antona Marty’ego∗, albo też (nieistniejące, jak widzieliśmy) 
wartości prawdziwościowe poprzednika i następnika, jako możliwe 
człony stosunku. I w jednym i w drugim wypadku sądy o liczbach są 
sądami o przedmiotach nieistniejących. 

∗ W terminologii K. Twardowskiego odpowiednim terminem jest „sąd jako wytwór”. 
[Red.]

6. Można by jednak dla uniknięcia tej konsekwencji pojąć tak te 
hipotetyczne zdania o liczbach, aby w nich przedmiotem intencjonalnym 
był jakiś przedmiot istniejący, a nie stosunek wynikania. Mam na myśli 
następujące rozumowanie: w zdaniu hipotetycznym stwierdza się, że 
jeśli A ma B, to C ma D; znaczy to, że nie może być tak, aby A miało B, 
zaś C nie miało D. W naszym wypadku mamy ponadto A = C; zdanie, 
jeśli  A ma B, to A ma C znaczy zatem, niema takiego A, które by miało B, 
i nie miało C. Ale A w ogóle nie istnieje, nie może więc być podmiotem 
w zdaniu kategorycznym, które trzeba przekształcić w następujący 
sposób: żaden przedmiot (byt) nie jest A mającym B, i nie mającym C. 
To musiałoby być poprawnym sformułowaniem zdania, że jeśli A ma 
B, to A ma C. A jednak, gdyby istotnie zachodziła równoważność (1) 
zdań: „jeśli jakiś przedmiot jest dwójką, to jest mniejszy od trójki” i 
„żaden przedmiot nie jest dwójką niemniejszą od trójki” – zaś potrzeba 
takiego hipotetycznego sformułowania, tudzież przekształcenia zdania 
hipotetycznego na rzekomo mu równoważne zdanie negatywne, leżała 
wyłącznie w nieistnieniu dwójki – to prawdziwym byłoby też zdanie 
(2), że żaden przedmiot (byt), nie jest dwójką, mniejszą od trójki, ze 
względu na to, że w ogóle żaden przedmiot nie jest dwójką, obojętna, czy 
mniejsza, czy większa od trójki. Ale skoro zachodzi równoważność (1) 
to i dla zdania (2) można by skonstruować hipotetyczny równoważnik: 
„Jeśli jakiś przedmiot jest dwójką, to nie jest on mniejszy od trójki” 
(3), co jest absurdem. Skoro zatem (3) jest fałszem a (2) prawdą, to 
nie zachodzi równoważność (2) i (3). Ale tym samym nie zachodzi 
też równoważność (1), formalnie zupełnie podobna do poprzedniej. 
Naturalnie, rozumowanie to da się zastosować też do stanowiska 
pierwszego któremu przypadku którego przyjmuje się realne istnienie 
liczb, nie większych od liczby symbolizującej pewien moment zbioru 
wszystkich przedmiotów, o którym wolno nam założyć, że jest 
skończony; zamiast o większości trzech od dwóch, będzie trzeba mówić 
np. o większości n + 1 od n, przy czym n oznacza ową największą 
„istniejącą” liczbę. 

7. Można by sobie postawić teraz pytanie, jak pogodzić 
nierównoważność (1) ze znanym twierdzeniem logicznym o 
równoważności implikacji z zaprzeczeniem koniunkcji terminu 
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implikującego z zaprzeczeniem implicatum? Otóż sprzeczność ta jest 
tylko pozorna i tłumaczy się tym, że w sformułowanym twierdzeniu 
jest mowa o tzw. implikacji materialnej, natomiast w dyskutowanych 
przykładach występuje pewna modyfikacji implikacji formalnej. 
Istotnie łatwo przekonać się, że dla implikacji formalnej równoważność, 
postulowana przez powyższe twierdzenie, nie zachodzi. Powiadamy 
mianowicie, że między dwoma zdaniami zachodzi implikacja formalna, 
jeśli zdania te dadzą się otrzymać przez podstawienie w dwu „funkcjach 
zdaniowych” takich, że każde dwa zdania, otrzymane z nich przez 
analogiczne substytucje implikują się materialnie. Ze śmiertelności 
wszystkich ludzi wynika formalnie śmiertelność niektórych ludzi, 
znaczy to, że istnieją dwie funkcje S a P; S i P, takie, że każde dwa 
zdania otrzymane przez podstawienie stałych (np. człowiek, śmiertelny) 
za zmienne S, P implikują się materialnie i że zdania implikujące 
się formalnie (np. wszyscy ludzie są śmiertelni, niektórzy ludzie są 
śmiertelni) są taką parą zdań. Tym tłumaczy się, że dla implikacji 
formalnej nie zachodzi powyższa równoważność.

8. Rozważania powyższe przeprowadziłem tu dla zdań o liczbach 
ze względu na prostotę tych przedmiotów; dadzą się one jednak 
z równym skutkiem zastosować do innych zdań hipotetycznych, 
w których stwierdza się stosunek racji do następstwa między 
dwoma fałszywymi zdaniami. Można by jednak fałszywości tezy, 
identyfikującej byt i przedmiot bronić, powołując się na inne przykłady. 
I tak, każdy krytyczny realista będzie twierdził, że większość jakości 
zmysłowych nie istnieje, lecz, że istnieje tylko świat rzeczy samych 
w sobie, działających na podmioty poznania i wywołujących w nich 
doznawanie tych jakości (widzenie barw, słyszenie dźwięków itd.). 
Według tego, tak rozpowszechnionego dziś poglądu, istnieją zatem 
rzeczy same w sobie, podmioty poznania, tudzież ich akty poznawcze, 
nie istnieją natomiast przedmioty intencjonalne, na które te akty 
skierowują się. Np. gdy mamy przed sobą płaszczyznę barwną, którą 
spostrzegamy, to, o ile abstrahujemy od jakości „pierwszorzędnych”, 
istnieje tylko spostrzeżenie, barwa zaś nie istnieje, ani w „głowie”, 
ani tam, gdzie zdaje się istnieć (przypuszczamy bowiem, ze człowiek 
wyposażony w doskonalsze zmysły, spostrzegłby na tym miejscu 

zgoła coś innego, prawdopodobnie jakieś ruchy drgające). A jednak, 
także i krytyczny realista wydaje sądy o barwach. Zwolennicy 
krytykowanego tu poglądu, będąc sami często krytycznymi realistami, 
mogliby chyba bronić się w taki sposób, że wykazywaliby możność 
zamiany wszystkich prawdziwych sądów na sądy równoważne im, a 
dotyczące realnych aktów, tak, że pierwsze mogłyby być uważane za 
sądy pozorne. Spróbujmy, czy zamiana taka jest zawsze możliwa. I tak, 
zamiast mówić: „Ta barwa jest zielona” miałbym mówić według tego 
poglądu raczej: „Widzę barwę zieloną” Zamiast mówić: „Ten akord 
jest przyjemny” trzeba by mówić ściślej, że ze spostrzeżeniem tego 
akordu łączy się (w specyficzny sposób) uczucie przyjemności, albo, 
że intencja uczucia i spostrzeżenia jest taka sama, lub zgodna itd. Ale 
skoro powiem, że „Ta barwa jest od tamtej ciemniejsza”, to już nie 
będzie możliwym zmienić ten sąd na inny, równoważny mu i dotyczący 
przedmiotów istniejących a nie barw, jako że stosunek, w zdaniu tym 
stwierdzony, właśnie między barwami zachodzi, a nie między aktami. 
I jakkolwiek będę formułował to zdanie (np. barwa widziana teraz 
jest ciemniejsza od barwy widzianej przedtem, więc widzę barwę 
ciemniejszą itd.), zawsze będę musiał założyć jakiś stosunek tych 
braw, a tym samym prawdziwość pewnego, dotyczącego ich sądu – 
wszystko zaś, co jest podmiotem prawdziwego twierdzącego zdania 
jest też według zwolenników tezy o identyczności bytu i przedmiotu, 
przedmiotem. Stąd widać, że albo stanowisko krytycznego racjonalizmu 
jest intuicyjnie fałszywe (bo sądy intuicyjnie prawdziwe, musi uważać 
za fałszywe), albo też powyższa identyfikacja bytu i przedmiotu nie 
jest uzasadniona. Ponieważ zaś większość zwolenników tego poglądu 
przyznaje się do krytycznego realizmu, przeto wypada zgodzić się na 
drugą część alternatywy.5

9. Można by też powołać się na przykład przedmiotów, których 
części mają różne cechy („współrzędne”) czasowe. Przedmioty takie 
nie istnieją ex definitione dlatego, że przypisujemy im istnienie w danej 
5 Argumentację tę, sformułowaną powyżej ad hominem, można uogólnić biorąc pod 
uwagę stosunki między przedmiotami wyobrażeń wtórnych, w których istnienie (prócz 
E. Macha – Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum 
Psychischen, Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1906) nikt nie wierzy.
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chwili, zatem tylko były lub będą teraźniejsze. I tak gdy mówię, że rok ma 
12 miesięcy, to wypowiadam niewątpliwie słuszne twierdzenie o roku, a 
nie o momentach, lub odcinkach czasu, w skład jego wchodzących, jako 
że podział ten tylko do roku stosuje się, a nie do żadnego momentu. Rok 
z nich składa się; ale w chwili, gdy zdanie to wypowiadam, albo żaden 
z nich nie istnieje, albo też istnieje co najwyżej jeden, mianowicie, gdy 
jest mowa o roku bieżącym. Podobnie, gdy mówię, że Wielka Wojna 
zmieniła europejską konfigurację polityczną, zaś przez wojnę rozumiem 
ową czasowo-rozciągłą (protenzywną) całość walk, pochodów, które w 
latach 1914–1917 miały miejsce w państwach wojną objętych, to nie 
chcę przez to twierdzić, że jakiekolwiek wydarzenie wojenne wywołało 
ową zmianę, lecz, że wywołała ją „cała wojna”, to znaczy, właśnie owa 
czasowo rozciągła całość. A jednak jeśli prawdą jest, że przedmiot 
istnieje w danym interwale czasowym tylko o tyle o ile istnieje cały w 
każdym punkcie tego interwału, to „cała wojna” nie istniała nigdy, bo 
ani nie istniała w danym momencie czasu podczas swych czterech lat 
(jednakże żadne namacalne zjawisko ówczesne nie było „całą wojną”), 
ani też nie istniała nigdy potem, ani przedtem. Podobnie mają się rzeczy 
w przypadku ruchów, zmian, procesów, melodii, „zdarzeń”, w ogóle w 
przypadku wszystkich przedmiotów rozciągłych czasowo. Mamy więc 
znowu przykłady prawdziwych kategorycznych i pozytywnych zdań o 
przedmiotach nieistniejących.

 
10. Ale nie będę mnożył przykładów; z przytoczonych widać, że 

są sądy prawdziwe o przedmiotach nieistniejących, czyli, że niektóre 
przedmioty, będąc przedmiotami, nie istnieją. Wiem, że jest to dość 
paradoksalne, znaczy bowiem, że „Są przedmioty, które nie istnieją”; 
wypadałoby, że skoro są, to i istnieją. Przynajmniej więc dla tych, 
którzy nie uznają różnych rodzajów istnienia, zdania te musiałyby 
zawierać sprzeczność. Ale tak nie jest; zdanie Parmenidesa, na 
pozór tylko tautologiczne, o bycie bytu i niebycie niebytu, pozostaje 
w zgodzie z tym, że niektóre przedmioty nie istnieją. Przedmioty te 
nie są bytami, są tylko przedmiotami prawdziwych dotyczących ich 
sądów. Jeśliby zatem zarzucono, że muszę przyznać przynajmniej 
zamienność pojęć bytu i przedmiotu, bo gdyby to drugie miało zakres 
szerszy, to musiałyby istnieć przedmioty, należące do tego zakresu, 

a nie należące do pierwszego, tzn. musiałyby istnieć przedmioty 
nieistniejące, to dopowiedziałbym, że nie musiałyby wcale istnieć, lecz 
tylko być przedmiotami, musiałyby zaś móc istnieć prawdziwe sądy o 
nich. Słowo „są” nie jest synonimiczne w tym kontekście ze słowem 
„istnieją” lecz jest skrótem następującej koniunkcji: o nieistniejących 
przedmiotach istnieją po dwa zdania prawdziwe, z których jedno 
odmawia im istnienia, a drugie przypisuje im jakąkolwiek inną cechę. 
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74. Józefina Spinnerówna (Mehlbergowa)
O POJĘCIU ISTNIENIA U INTUICJONISTÓW∗

[1927]

Streszczenie
Autorka wskazuje na wady logiczne, którymi jej zdaniem obarczone 

jest uznawane przez przedstawicieli intuicjonizmu matematycznego pojęcie 
istnienia. 

Płynne jest u intuicjonistów pojęcie istnienia. Dla intuicjonistów 
istnieje nie tylko to, co nie zawiera sprzeczności, ale i to, co się da 
wyrazić przy pomocy skończonej ilości wyrazów, co się da przy 
pomocy skończonej ilości kroków dowodowych dowieść, co w 
rzeczywistości myślowo da się skonstruować. Co to znaczy, że coś się 
da wyrazić przy pomocy skończonej ilości wyrazów? To określenie 
jako kryterium istnienia chyba nie zapewnia mu obiektywności. Jeżeli 
ma wszystko to istnieć, co się przy pomocy skończonej ilości kroków 
dowodowych da się dowieść, istniałyby przedmioty sprzeczne, gdyż 
przyjmując przesłankę fałszywą możemy dowieść dwóch sprzecznych 
twierdzeń. Nie można też przyjąć, ażeby przedmiot istniał, o ile tylko 
dałby się w rzeczywistości myślowo skonstruować. Skonstruować 
można wszystko, a między innymi także kwadratowe koło. Dane jest 
jednak ograniczenie, że przedmiot istnieje, o ile w rzeczywistości da 
się zrekonstruować myślowo. Co oznacza tu jednak ta rzeczywistość? 
Okazuje się, że albo określenie pojęcia istnienia u intuicjonistów nie 
jest kryterium, albo o ile jest, to według niego istnieje wszystko.      

∗ Tekst dotyczy poglądów reprezentantów intuicjonizmu matematycznego: 
J. H. Poincarégo i A. E. Vossa; Aurel Edmund Voss (1845-1931) – niemiecki matematyk, 
autor prac z dziedziny geometrii różniczkowej i mechaniki teoretycznej. [Red.]

75. Stefan Ołeksiuk
O CHARAKTERZE RZECZYWISTOŚCI

[1932]

Streszczenie
Autor analizuje pojęcia przedmiotu zewnętrznego i rzeczywistości 

(istnienia) – jako czegoś, co temu przedmiotowi przysługuje. Powołuje się 
przy tym na pewne intuicje językowe. Na przykład mówimy „Ten przedmiot 
jest rzeczywisty”, podobnie do tego jak mówimy „Ten przedmiot jest 
zielony, twardy, okrągły”. Wynikało by stąd, że istnienie jest pewną cechą, 
przypisywaną przedmiotom zewnętrznym podobnie do cech zieloności, 
twardości, okrągłości itd. Ta konkluzja jest jednak błędna, dowodem czego 
służą następujące spostrzeżenia autora:

(1) Niemożliwym jest wydanie sądu, w którym istnienie było by jednym 
z członów koniunkcji przypisywanych przedmiotowi cech. (Na przykład nie 
da się wydać sądu „Ten przedmiot jest zielony, twardy, okrągły i rzeczywisty”;

(2) O ile zdanie „Ten przedmiot jest rzeczywisty” da się sparafrazować 
jako „Ten przedmiot jest rzeczywistością”, o tyle nie da się tego zrobić w 
przypadku innych cech (na przykład nie da się sparafrazować zdania „Ten 
przedmiot jest zielony” jako „Ten przedmiot jest zielonością”).

Przedmioty świata zewnętrznego mają charakter rzeczywistości. 
Mówimy o tym: „Ten, ów, tamten przedmiot jest rzeczywisty”. Podobnie 
mówimy: „Ten, ów, tamten przedmiot jest zielony, twardy, okrągły”. 
Podobieństwo powiedzeń wskazywałoby na podobieństwo stosunku. 
Mianowicie na to, jakoby rzeczywistość należała do przedmiotu, 
podobnie jak zieloność, twardość, okrągłość, była cechą przedmiotu w 
tym samym sensie, co one.

By odczuć, że tak nie jest, wystarczy uprzytomnić sobie sens 
podobnych powiedzeń. Jest mianowicie tak, że w sensie powiedzenia: 
„Ten oto przedmiot jest zielony, twardy, okrągły” leży niby wykreślona 
prosta linia cech, którą można przedłużyć i w której przedłużeniu będą 
leżały wszystkie cechy, mogące być sensownie do cech poprzednich 
dołączone. Nazwijmy sumę tych cech „linearnym systemem cech”, 
wyznaczonym przez sens danego powiedzenia. Wtedy możemy 
orzec: nigdzie na linii tego systemu znajdować się nie będzie cecha 

3. Sądy a istnienie



516 517CZĘŚĆ III. SĄDY A RZECZYWISTOŚĆ 1. Sądy a prawdziwość

rzeczywistości. To znaczy: można sensownie powiedzieć: „Ten oto 
przedmiot jest zielony, twardy, okrągły, słodki, świeży, soczysty”. Nie 
można natomiast powiedzieć: „Ten oto przedmiot jest zielony, twardy, 
okrągły i rzeczywisty” lub „Ten oto przedmiot jest płynny, zmienny, 
ruchliwy i rzeczywisty”. W ogóle: trudno jest pomyśleć powiedzenie 
owego typu, które w systemie cech wyznaczonym przez sens 
powiedzenia zawierałoby obok innych cechę rzeczywistości. Przedmiot 
jest rzeczywisty – to wszystko. Cecha rzeczywistości sama przez się 
dla siebie zapełnia system wyznaczony przez sens danego powiedzenia.

Nie wyklucza ona innych powiedzeń o swoim przedmiocie. Nie 
dopuszcza tylko w nich łączenia siebie przez koniunkcję z innymi 
cechami. I po drugie: nie dopuszcza, by w systemie cech któregokolwiek 
powiedzenia o tym przedmiocie znajdowała się cecha z nią niezgodna.

W tym się przejawia osobliwy charakter tej cechy w zestawieniu 
z innymi. Dla wyróżnienia jej mówimy o charakterze rzeczywistości, 
nie o cesze.

Trudno jest określić w jakiś sposób charakter rzeczywistości.1 
Może pochodzi to stąd, że określając coś, włączamy je w system cech 
danych przez sens pewnych powiedzeń. Rzeczywistość nie dopuszcza 
takiego włączania. Mimo to można o niej orzec pewne własności na 
podstawie tego, cośmy o niej znaleźli: mianowicie o jej stosunku do 
przedmiotów i do cech przez ów przedmiot posiadanych.

Ustaliliśmy, że cecha rzeczywistości sama przez się dla siebie 
wypełnia system cech wyznaczony przez sens powiedzenia o niej. Po 
stronie przedmiotu znaczy to tyle, że w wypadku jego rzeczywistości, 
rzeczywistość obejmuje przedmiot cały, wypełnia go do granic, 
odcinając go absolutnie od nierzeczywistości. Dlatego: nie mówią o 
białym przedmiocie, że jest białością, o przedmiocie rzeczywistym 
mówimy wręcz, że jest rzeczywistością.

Ustaliliśmy po drugie, że cecha rzeczywistości dopuszcza inne 
powiedzenia o swym przedmiocie, nie dopuszcza jednak, by w systemie 
cech wyznaczonym przez sens tych powiedzeń znajdowała się cecha z 
nią niezgodna. Po stronie cech przedmiotu znaczy to tyle, że obejmując 
1 Por.: K. Twardowski. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen, Wien: 
Hölder, 1894, s. 36; H. Driesch. Grundprobleme der Psychologie. Ihre Krisis in der 
Gegenwart, Leipzig: Verlag Emmanuel Reinicke, 1926.

cały przedmiot, cecha rzeczywistości obejmuje też sobą wszystkie 
jego cechy, które stają się przez to w pewnym sensie rzeczywistymi. 
W pewnym sensie, gdyż nie przez siebie są rzeczywiste, tylko przez 
przedmiot, dla przedmiotu, do którego należą. Z tym się łączy, że 
biorąc udział w rzeczywistości przedmiotu, cechy uczestniczą w jej 
jedności, spajają się w niej w jedną całość, stanowią jej pełnię, taką 
właśnie, nie inną.

Przez to też każdy przedmiot rzeczywisty jest jednością; jednością 
pełną co do cech; jednością co do nich ściśle określoną.

Jest tym wszystkim przez swój charakter rzeczywistości. 
Naruszenie tego charakteru narusza wszystkie jego własności, ich 
pełnię, ich jedność, ich ścisłą określoność. Poddaje je pod nowe 
stosunki i prawa, dotyczące już przedmiotów nierzeczywistych.

3. Sądy a istnienie
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4. Sądy a poznanie

76. Kazimierz Twardowski
O POZNANIU

[1924-1925]

Streszczenie
Twardowski zwraca uwagę na to, że w celu określenia znaczenia słowa 

„poznanie” należy najpierw określić znaczenie słowa „znać” („wiedzieć”). 
Rozstrzyga sprawę udając się do kontekstu teorii pytań i odpowiedzi. Na 
przykład jeśli ktoś na pytanie „Czy wiesz, ile jest 7 x 8?” odpowiada „Wiem”, 
to tutaj znaczeniem zdania „Wiem” jest sąd „Jestem zdolny do wydania sądu 
prawdziwego, który byłby odpowiedzią na pytanie «Ile jest 7 x 8?»”. A więc 
„znać coś” („wiedzieć coś”) znaczy „być zdolnym do wydania prawdziwego 
sądu o tym czymś”. To określenie należy jednak zdaniem Twardowskiego 
jeszcze uściślić. Gdy na przykład zadamy pytanie „Czy wiesz, ile jest 7 
x 8?” komuś, kto nie zna się na matematyce, to mimo iż jest on zdolny do 
wydania sądu prawdziwego „7 x 8 jest 56”, nie może on tego sądu wydać w 
tej właśnie chwili, i będzie musiał odpowiedzieć „Nie wiem”. Będzie mógł 
natomiast wydać taki sąd i odpowiedzieć na identyczne pytanie „Wiem” po 
tym, jak zapozna się z prawidłami przeprowadzenia operacji matematycznych, 
i roztrząsając pytanie „Ile jest 7 x 8?” pierwszy raz wyda prawdziwy sąd „7 x 
8 jest 56”. A więc ściślejszym znaczeniem słowa „znać coś” („wiedzieć coś”) 
jest „być zdolnym do przypomnienia sobie wydanego kiedyś chociażby jeden 
raz prawdziwego sądu o tym czymś”. Owo wydanie prawdziwego sądu po raz 
pierwszy jest właśnie „poznaniem” („nabyciem wiedzy”), a teoria poznania 
jest teorią wydawania prawdziwych sądów.   

Po określeniu znaczenia pojęć „poznanie” i odpowiednio „teoria 
poznania”, Twardowski stawi sobie za zadanie określenie stosunku teorii 
poznania do (A) psychologii myślenia i (B) logiki:

Ad (A) Wydawanie prawdziwych sądów niewątpliwie jest funkcją 
psychiczną, ale z tego jeszcze nie wynika, że teoria poznania  sprowadza się do 
psychologii myślenia. Różnicę między teorią poznania a psychologią myślenia 
da się wyjaśnić przy pomocy uwzględnienia teorii czynności i wytworów. 
I tak, w myśl tej teorii należy rozróżnić poznanie jako (1) czynność (akt 
psychiczny wydawania prawdziwych sądów po raz pierwszy) i (2) poznanie 
jako wytwór tej czynności (sąd prawdziwy wydany po raz pierwszy). Dla 
ścisłości terminologicznej Twardowski proponuję poznanie jako czynność 
nazywać „poznawaniem”, a termin „poznanie” zostawić dla poznania jak 
wytworu. Wtedy psychologia myślenia byłaby teorią poznawania, czymś 
zupełnie innym od teorii poznania. 

4. Sądy a poznanie
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Ad (B) Zarówno teoria poznania jak i logika zajmują się prawdziwością 
sądów, ale z tego jeszcze nie wynika, że teoria poznania  sprowadza się do 
logiki. Różnicę między teorią poznania a logiką da się wyjaśnić przy pomocy 
uwzględnienia różnicy między  prawdziwością formalną a materialną. Logika 
zajmuje się właśnie formalną prawdziwością sądów (tzn. prawidłowością 
ich wyprowadzenia z innych sądów), a teoria poznania – materialną (tzn. 
prawdziwością przysługującą sądom bez względu na inne sądy). 

1. Wyjaśnienia terminologiczne
Co znaczy wyraz „poznanie”? Czysto terminologicznie jest 

to wyraz złożony: „po-jąć” – „jąć”, po-znać” – „znać”, „er-greifen” 
– „greifen”, „er-kennen” – „kennen”. „Pojąć”, „poznać” znaczy: coś 
zacząć czynić, wejść w pewien stan. Poznać = wejść w stan, w którym 
coś znam, w stan znania, gdzie mam znajomość. Prefiks „po” nie 
zawsze ma tę funkcję. 

Skoro „poznać” znaczy „wejść w stan znania”, co to znaczy 
„znać coś”? „Znam Paryż”; „Filolog klasyczny powinien znać zasady 
języka sanskryckiego”; „Znam tego człowieka” itp. Wszędzie, gdzie 
stwierdzamy, że ktoś zna coś lub nie zna czegoś, stwierdzamy, że 
ma wiedzę lub nie ma wiedzy o tym przedmiocie. Ale ta wiedza, na 
której polega to, że coś znamy, może być bardzo różna co do swego 
źródła i co do swej treści. Najczęściej mówimy o znaniu czegoś ze 
spostrzeżenia zmysłowego, zwłaszcza wzrokowego. Ale chociaż to 
znanie na spostrzeżeniu oparte przede wszystkim się nam narzuca, to 
często przeciwstawiamy mu jakieś głębsze znanie przedmiotu. Czy 
chodzi o jedną, czy o drugą formę, zawsze wyraz „znać” zastąpić 
można wyrazem „wiedzieć coś o czymś”. 

Jeśli „znać” = „wiedzieć”, a więc „poznać” = „nabyć wiedzę”, 
to znów jest kwestia, co znaczy „wiedzieć”? Nie chodzi o wiedzę w 
sensie nauki, lecz o wiedzę w znaczeniu subiektywnym. Gdy się pytam 
kogoś: „Czy wiesz, ile jest 7 x 8?” – jeśli twierdzi, że wie, to budzi 
przekonanie, że potrafi mi to powiedzieć, tzn. że potrafi wydać sąd 
prawdziwy, który byłby odpowiedzią na to pytanie. Wiedzieć obejmuje 
zdolność wydawania trafnego sądu. Znać coś, to tyle, co być zdolnym 
do wydania trafnego sądu o tym, czego ta wiedza dotyczy. Ale to 
określenie jest za obszerne. Zdolność wydawania trafnych sądów może 
być różnie pojmowana. Np. jeśli ktoś mnie zapyta: „Ile masz groszy w 

pularesie?” – w danej chwili nie wiem, ale mam zdolność do wydania 
trafnego sądu, gdyż mogę przeliczyć zawartość pularesu. Nie każda 
więc zdolność wydawania trafnego sądu o przedmiocie jest wiedzą o 
nim. Jeśli jednak przeliczyłem zawartość mego pularesu i wydałem sąd 
„Mam 35 groszy”, to, jeśli później ktoś mnie się znów zapyta „Ile masz 
groszy w pularesie?”, będę już wiedział, będę w inny sposób zdolny do 
wydania trafnego sądu. Zdolność wydania trafnego sądu polega teraz 
na pamięci bez jakichkolwiek innych warunków. Jest to istotne dla 
pojęcia wiedzy, znaności i znania, że musiałem kiedyś wydać jakiś sąd 
trafny o tym przedmiocie, a teraz mogę go sobie przypomnieć. Znać 
coś, znaczy móc wydać sąd trafny o tym przedmiocie na podstawie 
pamięci. Poznanie jest faktem, dzięki któremu wchodzimy w posiadanie 
zdolności wydawania tych trafnych sądów. 

Wyraz „poznać” ma jeszcze drugie znaczenie. „Poznać”, 
znaczy często: „identyfikować coś obecnie danego z czymś dawniej 
danym”. W innych językach istnieją pary odpowiednich wyrazów np. 
„connaître” (poznać w znaczeniu pierwszym) – „reconnaître” (poznać 
w znaczeniu drugim), „erkennen” (poznać w znaczeniu pierwszym) 
– „wiedererkennen” (poznać w znaczeniu drugim). Niektórzy chcą 
zamiast poznać mówić w znaczeniu drugim „odpoznać”. Ponieważ 
jednak na ogół nie grozi pomieszanie tych dwóch znaczeń, lepiej 
powstrzymać się z tworzeniem neologizmów. 

2. Teoria poznania a psychologia myślenia
Wydawanie trafnych sądów jest funkcją psychiczną. Mogłoby się 

zdawać, że teoria poznania jest gałęzią psychologii. Niektórzy skłonni są 
tak mniemać. Tak przedstawia się teoria poznania Johnowi Locke’owi. 
Niewątpliwie istnieje gałąź psychologii, która zajmuje się naszym 
poznawaniem. Ale zadaniem tej psychologii poznania czy psychologii 
myślenia jest analiza czynności, śledzenie warunków, wśród których 
wydawanie trafnych sądów się zjawia, badanie praw, które tym rządzą 
itp. Obok takiej psychologii istnieje psychologia, która zajmuje się 
odwrotną stroną medalu; istnieje psychologia omyłek, błędów, która 
szuka odpowiedzi na pytanie, skąd się to bierze, że człowiek wydaje 
sądy mylne. Ale to nie jest teoria poznania. Od teorii poznania żądamy 
czegoś innego. Ona ma nam wyjaśnić, skąd się wzięło rozróżnienie 

4. Sądy a poznanie
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sądów prawdziwych i mylnych. W tym leży pewna ocena sądów, jaką 
psychologia się nie zajmuje. 

Różnicę między psychologią myślenia a teorią poznania można 
łatwo ustalić, gdy trzymać się będziemy rozróżnienia czynności i 
wytworów. Jeśli mówimy o myśleniu, każdy zrozumie, że chodzi o 
funkcję, o czynność psychiczną. Od tej czynności odróżniamy myśl 
jako wytwór i przypisujemy jej cechy, których nie posiada myślenie. 
Mówi się np.: że myśli ludzi, którzy dawno umarli, żyją wśród nas. Jest 
to naturalnie przenośnia, której jednak do czynności myślenia stosować 
nie można. Takie odróżnienie występuje wyraźnie w parach: sądzenie – 
sąd, pojmowanie – pojęcie itp. 

Nie zawsze jednak posiada mowa odrębne wyrazy na oznaczenie 
czynności i wytworów. Np. wyrazy: „opowiadanie”, „pytanie”, 
„pragnienie”, „rozumowanie” – raz oznaczają czynność, raz wytwór. 
Często tam, gdzie mowa nie odróżnia czynności od wytworu, 
radzimy sobie w ten sposób, że używamy rzeczownika słownego 
utworzonego od formy częstotliwej odpowiedniego czasownika na 
oznaczenie czynności; rzeczownika słownego utworzonego od formy 
nieczęstotliwej odpowiedniego czasownika na oznaczenie wytworu: 
np. „wyobrażanie” i „wyobrażenie”. 

Zupełnie podobnie rzecz się ma, gdy chodzi o wyraz „poznanie”. 
I tu możemy dla odróżnienia posługiwać się rzeczownikiem słownym 
utworzonym z formy częstotliwej i nieczęstotliwej czasownika, mówiąc 
o poznawaniu i poznaniu. 

Poznać, to: po raz pierwszy wydać trafny sąd. Niewątpliwie to 
pierwsze wydanie trafnego sądu jest czynnością, ale ów trafny sąd 
jest wytworem tej czynności. Jeśli chodzi o oznaczenie czynności 
wydawania po raz pierwszy trafnych sądów, używać będziemy terminu 
„poznawanie”, gdy powiem „poznanie”, będzie mi szło o sąd trafny po 
raz pierwszy wydany.

Dzięki temu rozróżnieniu będziemy mogli odróżnić teorię 
poznania od teorii poznawania. Ta druga będzie działem psychologii 
myślenia, pierwsza z czynnością psychiczną nie będzie mieć nic do 
czynienia. Ona będzie się zwracała ku prawdziwym sądom, abstrahując 
od czynności sądzenia. 

Podobny stan rzeczy jest w logice. Logika zajmuje się sądami 
jako wytworami. W takim razie, jeśli rzecz ma się tak jak w logice, to 

rozumiemy, że do tych wytworów można stosować rozmaite kryteria 
oceny, a to jest czymś innym niż rozpatrywanie czynności. Teoria 
poznania jest teorią sądów, o ile te sądy są prawdziwe. Jest teorią 
prawdziwości sądów. 

3. Teoria poznania a logika
W ten sposób odgraniczyliśmy teorię poznania od psychologii. 

Ale znów grozi nam niebezpieczeństwo zatarcia różnicy między teorią 
poznania a logiką. Niektórzy istotnie skłonni są uważać teorię poznania 
i logikę za jedną naukę. A jednak różnica jest. Jakkolwiek bowiem obie 
te nauki zajmują się prawdziwością sądów, to jednak prawdziwość 
ta jest różna. Logika zajmuje się prawdziwością formalną, teoria 
poznania prawdziwością materialną sądów. 

Mówimy, że sąd jest formalnie prawdziwy, jeśli jest w sposób 
prawidłowy wyprowadzony z pewnych przesłanek. To jest pojęcie 
względne. Jeden i ten sam sąd może być ze względu na jedną przesłankę 
formalnie prawdziwy, ze względu na inną formalnie fałszywy. Ta 
prawdziwość jest zupełnie niezależna od prawdziwości materialnej. 
Prawdziwość materialną można przypisać lub odmówić sądowi bez 
względu na inne sądy.

Pojęcie prawdziwości materialnej i formalnej pozwała na 
odróżnienie logiki od teorii poznania. Logikę interesuje nie to, czy sąd 
jakiś jest prawdziwy materialnie, lecz to, czy jego prawdziwość wynika 
z prawdziwości innych sądów; ją interesują związki, stosunki logiczne. 
Teoria poznania natomiast interesuje się prawdziwością materialną 
sądu. Jeśli tak sprawę ujmujemy, to mamy wyraźny punkt widzenia, że 
o coś innego chodzi w logice, a o coś innego w teorii poznania. 

Ale o jednym trzeba pamiętać: „Jeśli prawdą jest A, to prawdą 
jest B”. Logikę obchodzi tylko związek prawdziwości sądu A z 
prawdziwością sądu B. Ale stwierdzając ten związek logika też 
wypowiada sąd: „Jeśli A, to B” jest też sądem. I niewątpliwie logika ma 
pretensję, by te sądy, stwierdzające zachodzenie stosunków logicznych, 
były materialnie prawdziwe. I te sądy, jak wszelkie twierdzenia 
nauk, są przedmiotem teorii poznania. Ale teoria poznania nie bada 
prawdziwości poszczególnych sądów wchodzących w skład różnych 
nauk.

4. Sądy a poznanie
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77. Wacław Wolski
O POZNANIU A PRIORI

[1918]

Streszczenie
Autor stawia sobie za zadanie rozwiązanie tzw. problemu metalogicznego: 

„Dlaczego prawdziwość niektórych sądów, które dotyczą doświadczenia, nie 
zależy od doświadczenia?”, tzn. „Co jest podstawą poznania apriorycznego?”. 
Odpowiedź na to pytanie Wolski formułuje  w postaci następującej tezy: 
„Podstawą apriorycznego poznania jest częściowa współwymierność sądów 
z ich zewnętrznymi przedmiotami”. Przy tym pod współwymiernością 
Wolski rozumie wspólność tylko niektórych cech pewnych przedmiotów (na 
przykład plan domu jest współwymierny z rzeczywistym domem). Mówiąc 
o współwymierności sądów z ich zewnętrznymi przedmiotami Wolski 
ma na myśli wspólność niektórych cech występujących w tych sądach 
przedstawień z cechami rzeczywistych przedmiotów. Wspólność ta sprawia, 
że relacje między tymi przedstawieniami i odpowiednimi przedmiotami 
rzeczywistymi są identyczne. Wtedy mając sąd aprioryczny możemy przy 
pomocy „obiektywizacji” (tzn. rzutowania na zewnątrz) relacji zachodzących 
między występujących w nim przedstawień formułować prawdziwe sądy o 
rzeczywistości.   

Na przykład z doświadczenia możemy wyprowadzić następujący sąd: 
„Jeżeli rzeczywista treść (na przykład jakieś zdarzenie, zjawisko) A poprzedza 
treść B, a treść B treść C, to treść A poprzedza treść C”. Ale ten sam sąd 
uświadamia się nam jako prawdziwy nawet bez odwołania się do danych 
doświadczenia. Jest tak dlatego, że przedstawienia A, B i C są  współwymierne 
z odpowiednimi rzeczywistymi treściami pod względem czasowych 
relacji. Obiektywizując (tzn. rzutując na zewnątrz) stwierdzane w sądzie 
apriorycznym relacje czasowe między A, B i C możemy tworzyć prawdziwe 
sądy o rzeczywistości.  

1. Wstęp
Filozofia nowożytna stoi pod znakiem teorii poznania. Stosunek 

podmiotu do przedmiotu wysuwa się tu na czoło zagadnień jako punkt 
wyjścia dla metafizyki, etyki, estetyki nowoczesnej. A także i dla logiki, 
której treść wprawdzie oczyszczona została starannie z wszelkich 

podmiotowych naleciałości, ale której podstawy epistemologicznej a 
więc podmiotowo-przedmiotowej natury, co więcej, stanowią niejako 
sedno epistemologicznego zagadnienia. Staje tu przed nami i domaga 
się odpowiedzi tzw. problem metalogiczny tj. pytanie, dlaczego i 
w jaki sposób dzieje się, że pewne podstawowe dla logiki i wskutek 
tego „metalogicznymi” zwane prawdy uprzytamniają się nam a priori 
tj. niezależnie od doświadczenia, a mimo to zbudowana na nich 
„formalna” (logiczna i matematyczna) wiedza z absolutną ścisłością 
i pewnością zgadza się z biegiem zjawisk rzeczywistych. Krócej i 
ogólniej mówiąc: Zgodność pośredniego poznania z bezpośrednim – 
oto zagadka, o rozwiązanie której współzawodniczą ze sobą: dualizm 
i monizm we wszystkich swych (materialistycznych, idealistycznych i 
spirytualistycznych) odmianach, empiryzm i aprioryzm, pragmatyzm, 
irracjonalizm, konformizm. […]

2. Technika poznania
W tym to celu uczynimy najpierw parę zasadniczych ustaleń 

dotyczących techniki poznania w ogóle.
Myśl jest symbolem poznawczym przedmiotu tak samo, jak słowo 

jest symbolem myśli, pismo symbolem słowa, nuty symbolem muzyki 
itp. „Poznawać” coś znaczy odtwarzać równoznacznie w psychicznych 
znakach zwanych „myślami” pewien wycinek rzeczywistości zwany w 
tym wypadku „przedmiotem”.

Między realnym przedmiotem a myślą o przedmiocie leży przepaść 
głębsza od tej, która dzieli nas od gwiaździstego stropu. Jest to przepaść 
jakościowej różnorodności. Makrokosmos i mikrokosmos to dwa 
odrębne całkiem światy. Łączy je ze sobą stosunek przyporządkowania 
czyli koordynacji prościej jeszcze „znaczeniem” zwany. Umysł nasz 
posiada mianowicie wrodzoną sobie, tajemniczą, obcą fizycznemu 
światu zdolność względnie władzę sięgania poza siebie tzn. tłumaczenia 
wewnętrznych swych („immanentnych”) stanów na zewnętrzne 
(„transcendentne”) ich znaczenie. Ta „transcendentalna” tj. łącząca 
oba światy czynność „obiektywizacji” jest najistotniejszą cechą myśli 
wszelkiej i stanowi warunek tego, co nazywamy ogólnie „poznaniem”.

Kiedy na siatkówkę moją pada obraz gwiazdy, nie uświadamiam 
sobie podniety we właściwym jej punkcie wpadania tj. w oku ani też 
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w ośrodku nerwowym ale rzutuję ją na zewnątrz tam, skąd dolatują 
mnie promienie. Nie obraz gwiazdy czuję, ale „Widzę gwiazdę”. 
Podobnie ma się rzecz z obiektywizacją stanów myślowych w 
ogóle. Intelekt nasz, jako poznawcze κατ εξοχην narzędzie, rzutuje 
własne swe stany na drugi brzeg epistemologicznej przepaści, na 
domniemany obszar zewnętrznego świata. Myślimy transcendentalnie, 
obiektywnie, rzeczowo, nie stany ani czynności wewnętrzne, ogólnie 
mówiąc, nie akty myślowe uświadamiamy sobie, ale zewnętrzne 
ich znaczenia. Nazywamy je, w przeciwieństwie do przedmiotów 
oczywistych, których dotyczą,1 „przedmiotami intencjonalnymi” czyli 
„przedstawieniami”. One to i wzajemne ich stosunki wyletniają całe 
pole poznawczej naszej świadomości stanowiąc właściwą, jedyną, 
rzec można, jej zawartość. Same bowiem akty myślowe, przez które, 
którymi myślimy, jakkolwiek o tyle bliższe nam od przedmiotu, 
obce nam są i niedostępne dla poznania tak jak dla oka rysujące się 
na siatkówce jego obrazy. Że istnieją, że są jednakie lub różne, że 
rozwijają się w czasie – to wszystko są wnioski wsteczne z tego, co 
myślimy, na nieznane podłoże tej myśli.2

Wobec takiego stanu rzeczy jasnym wydaje mi się, że właściwym 
poznawczym symbolem przedmiotów rzeczywistych są przedmioty 
intencjonalne tzn. zobiektyzowane treści aktów myślowych. Idealne te 
twory podzielić jeszcze możemy na kategoryczne i hipotetyczne tzn. 
odpowiadające zjawiskom rzeczywistym i możliwym.

Przypatrzmy się bliżej nieco poznawczej tej symbolice. Najpierw 
jednak parę słów o technice symbolu w ogóle.

Między znakiem a znaczeniem nie ma, na ogół, żadnego treściowego 
związku. Słowo, litera, cyfra, znak algebraiczny, nuta, sygnał itp..., 

1 Aby uniknąć nieporozumienia, zaznaczam wyraźnie, iż „rzeczywistymi” przedmiotami 
poznania mogą być dla nas fakty fizyczne zarówno jak psychiczne, realne zarówno jak 
relacjonalne.
2 Jedyna treść, jaką uświadamiam sobie bezpośrednio w akcie myślowym, jest poczucie 
własnej, wytwórczej czynności, owego cogito R. Descartes’a. Wszystko co poza tym 
mi się uświadamia, nie jest już treścią czynności jako takiej, ale jej wytworu. Mówiąc: 
„myślę, że” uświadamiam sobie 1) że myślę 2) co myślę; ale o tym jak myślę, o samym 
myśleniu jako takim wiem równie mało jak ktoś mówiący: „widzę” albo „patrzę jak” 
wie o rysujących się na siatkówce jego obrazach.

nie mają z tym, co znaczą, nic wspólnego. Łączy je ze sobą jedynie 
zewnętrzny „mechaniczny”, że tak powiem, stosunek przynależności 
„znaczeniem” zwany. Znak implikuje znaczenie – ot i wszystko.

Nie chcę przez to wcale powiedzieć, żeby stosunek symboliczny 
wykluczał wszelki treściowy między znakiem a znaczeniem związek 
np. podobieństwo, inherencję, współzależność. I tak np. litera S 
zawdzięcza swój kształt wężowi, który podobnie do niej syczy, 
litera 0 przedstawia otwór ust człowieka wymawiającego tę literę; 
w piśmie chińskim znak dwóch kobiet oznacza kłótnię, znak trzech 
kobiet obmowę... Ze wszystkich tych ideograficznych, fonetycznych, 
przyczynowych, asocjacyjnych stosunków, w jakich stać może treść 
znaku do treści znaczenia, obchodzi nas w tej chwili jeden tylko, który 
nazwę stosunkiem logicznej współwymierności.

3. Współwymierność
Teoria symbolów dzieli, jak wiadomo, znaki na autosemantyczne 

i heterosemantyczne tzn. posiadające cechę, którą oznaczają 
i nie posiadające tej cechy. I tak np. dwójka arabska jest 
heterosemantycznym, dwójka rzymska autosemantycznym, bo 
dwoistym znakiem dwoistości. Zdaniem moim alternatywny ten 
podział nie wyczerpuje przedmiotu. Między zupełną różnorodnością 
tj. zupełnym brakiem wspólnych cech a zupełną takożsamością tj. 
wspólnością wszystkich leży cały szereg pośrednich wypadków 
częściowej takożsamości tj. wspólności niektórych tylko cech; krócej 
mówiąc: współwymierności. I tak np. plan domu jest współwymierny z 
przedmiotem co do dwóch tylko wymiarów, niewspółwymierny co do 
trzeciego, fotografia posiada nadto jeszcze wspólność światłocienia, 
obraz olejny – wspólność barw etc...

Otóż co się tyczy obchodzącej nas w tej chwili poznawczej symboliki, 
to istota jej bynajmniej nie wymaga jednorodności ani żadnego w ogóle 
określonego związku treściowego między zewnętrznym przedmiotem 
poznania a wewnętrznym jego symbolem. Wystarczy mechaniczne 
czysto przyporządkowanie. Wybór symbolu jest przy tym równie 
obojętną dla poznania rzeczą, jak dla treści myślowej język albo alfabet 
w którym ją wyrazimy. Jeżeliby np. ktoś odczuwał smaki tak jak my 
odczuwamy zapachy albo czuł nacisk jak gorąco a gorąco jak nacisk, 
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albo widział czerwone niebieskim a niebieskie żółtym, poznanie jego 
– o ile tylko jednoznaczne zawsze i konsekwentne – nie byłoby ani o 
włos gorsze od naszego, ba, nie dałoby się wcale odeń odróżnić. Nie 
ma to wcale znaczyć, aby poznawczy ten heterosemantyzm musiał być 
i był zupełny. Mimo całą tak otchłanną różnorodność, jaka dzieli świat 
psychiczny od fizycznego, możemy jednak, i to całkiem wyraźnie, 
stwierdzić pewne wspólne między nimi znamiona, pewne treściowe 
współwymierności.

[…]

4. Teza
Co wszystko ustaliwszy, przechodzę do konkluzji. Streszcza 

się ona w tym, że podstawą apriorycznego naszego poznania jest 
częściowa współwymierność myśli jako takiej z zewnętrznym jej 
przedmiotem. „Częściowa” – powtarzam. Jak stwierdziliśmy bowiem, 
poznanie nasze jest stosunkiem symboliki mieszanej tzn. po części 
hetero – po części autosemantycznej. Niektóre cechy przedmiotu 
uświadamiają nam się mocą mechanicznej czysto przynależności 
pewnych znaków myślowych do pewnych zjawiskowych treści, inne 
natomiast mocą treściowej tożsamości obu. Otóż te pierwsze i relacje 
ich są przedmiotem doświadczalnej jedynie wiedzy, te drugie i relacje 
ich przedmiotem poznania a priori. A mianowicie: wspólność cech 
ilościowych stanowi aprioryczną podstawę specjalnej nauki zwanej 
matematyką, wspólność ogólnych atrybutów (treści i bytu) podstawą 
ogólnej apriorycznej dyscypliny – logiki.

Wszystko to wynika zdaniem moim jasno z ogólnych praw 
symboliki. […]

Mówiąc ogólnie: wspólność pewnych znamion pociąga za 
sobą w koniecznym następstwie wspólność pewnych relacji, tych 
mianowicie, które owych właśnie dotyczą znamion. A stosując 
ogólne to, dla wszelkiej symboliki ważne prawo do techniki naszego 
poznania, możemy powiedzieć: esencjonalna współwymierność myśli 
z rzeczywistym jej przedmiotem pociąga za sobą także i relacjonalną 
równoległość tj. przyporządkowanie (koordynację, konformizm) 
stosunków myślowych z jednej strony a realnych z drugiej w całej 
dziedzinie cech wspólnych. Pociąga ją za sobą w sposób oczywisty, 

konieczny i niezależny od doświadczenia, słowem posiadające te 
właśnie znamiona, które przypisujemy poznaniu a priori. Wszystkich 
innych relacji musimy uczyć się dopiero przez doświadczenie 
tzn. musimy przyporządkowywać do nich mechanicznie myślowe 
nasze stosunki, ku czemu właśnie służy nam uniwersalna władza 
pamięciowego kojarzenia. 

5. Prawdy wyobrażalne a priori
Przypatrzmy się więc najpierw owym prawdom, których 

poznawalność a priori polega na wspólności pewnej specjalnej cechy.
Jeżeli jakiś ton albo frazes muzyczny, albo słowo, albo zdarzenie, 

ogólnie mówiąc: jakaś rzeczywista treść A poprzedza treść B a treść 
B treść C, to treść A poprzedza treść C. Czasowy ten sylogizm, 
potwierdzający się w każdym doświadczeniu, uświadamia mi się 
jednak także i niezależnie od doświadczenia po prostu dlatego, że 
wyobrażenia moje, jako rozwijające się w czasie a więc na tle czasu 
współwymierne z realnymi zjawiskami, muszą pod względem czasu 
jednakie z nimi wykazywać relacje, tym samym ogólnoczasowym 
podlegać prawom. Obiektywizując tę wewnętrzną, w dziedzinie 
symbolu myślowego władnącą konieczność, dochodzimy a priori 
do poznania realnego sylogizmu czasowego. Mówimy o nim jako o 
prawdzie „oczywistej” tzn. takiej, którąśmy w wewnętrznym niejako 
oglądali obrazie.

Tak samo możemy uprzytomnić sobie a priori, przez 
współwymierność podmiotowej przestrzeni z przedmiotową, że jeśli 
koło A obejmuje koło B a koło B koło C, to koło A obejmuje koło C. Tak 
samo nie potrzebujemy doświadczenia, aby dowiedzieć się, że jedność 
dodana do jedności daje dwoistość, że dwoistość dwa razy wzięta daje 
poczwórność, że dwie ilości równe trzeciej między sobą równe, że 
stopień wyższy od wyższego jest tym samym wyższy od niższego itp... 
Wszędzie tu cechy czasowości, przestrzenności, mnogości, stopnia, 
wspólne myślom jako takim i realnym ich przedmiotem, narzucają 
obojgu pewne wspólne (czasowe, przestrzenne, arytmetyczne, 
ilościowe w ogóle) relacje i prawa. Poznajemy je a priori przez 
wewnętrzny jakoby „ogląd” treści; przedmiotowo mówiąc: przez 
obiektywizację praw władnących myślowymi symbolami jako takimi.
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6. Prawdy logiczne
Przechodzę teraz do prawd logicznych tj. tych, które obowiązują a 

priori w całej już bez wyjątku dziedzinie poznania. A więc najpierw w 
związku z ogólnym atrybutem treści.

Weźmy prawdy: Dwie treści jednakie z trzecią są między sobą 
jednakie. Prawo to jako obejmujące wszystkie, realne zarówno jak 
psychiczne zjawiska, może tym samym, niezależnie od doświadczenia, 
być przedmiotem wewnętrznego wglądu.3 Tak samo uświadamia nam 
się a priori logiczny fakt, że stosunek podobieństwa nie jest stosunkiem 
przechodnim, albowiem myśl A i myśl C mogą być podobne do myśli 
B, a jednak nie podobne do siebie, jeżeli mianowicie podobieństwo 
w obu wypadkach inną cechę miało za podstawę itp. Wszędzie tu 
rzeczywiste stosunki przedmiotów uświadamiają nam się a priori 
dlatego, że obiektywizując symbole myślowe, rzutujemy wraz z nimi 
także i wzajemne ich stosunki na obszar zewnętrznego świata. Rozumie 
się, że uzyskane w ten sposób poznanie musi, po prostu prawem 
identyczności, zgadzać się z rzeczywistym układem zjawisk.

Rozumowanie bytowe posługuje się, jak wiadomo, formą 
hipotetycznego sylogizmu, którego najogólniejszy wzór opiewa: 
„Jeśli byt A zależy od bytu B a byt B od bytu C, to byt A zależy od 
bytu C”. Forma ta uświadamia nam się a priori przez obiektywizację 
wewnętrznych związków. Jeśli np. myśl A wynika z myśli B a myśl B z 
myśli C, to wynikanie myśli A z myśli C jest koniecznością psychicznego 
bytu. Wspólność średniego ogniwa B jest tutaj tą wspólną cechą myśli i 
przedmiotu, z której ten właśnie związek dla obu wynika.

Ogólny związek między treścią a bytem reprezentowany jest 
w logice przez słynną „zasadę sprzeczności”, której najogólniejsza 
może formuła opiewa: „Żadna treść nie może w jednym i tym samym 
logicznym punkcie istnieć zarazem i nie istnieć”. (Przez „logiczny punkt” 
rozumiem pełne określenie czasu i miejsca dla zjawisk fizycznych a 
czasu i świadomości dla psychicznych). Fundamentalne to i znamienne 
dla wszelkiego bytu prawo zgodności z samym sobą uświadamia nam 
się a priori przez obiektywizację wewnętrznych stosunków myśli 

3 ,,Wgląd” logiczny (Einsicht) przeciwstawia się u nas obrazowemu „oglądowi” 
(Anschauung).

własnej. Czymkolwiek bowiem jest ta myśl, w każdym razie jest ona 
czymś, jest przedmiotem, jest bytem, musi przeto, jak wszystkie inne, 
pewnym ogólnobytowym podlegać prawom, do których właśnie należy 
zasada sprzeczności. Dodatnim odpowiednikiem zasady sprzeczności 
jest zasada wyłączonego środka czyli dysfunkcji, orzekająca, że zakresy 
twierdzenia i przeczenia, razem wzięte, wypełniają całą dziedzinę 
bytu, co więcej, możliwości. Prawo to uświadamia się nam również a 
priori przez bezpośredni wgląd w stosunki własnych przedstawień. Nie 
mogąc mianowicie przedstawić sobie żadnej treści, która by spodeń się 
wyłamywała, nie potrzebujemy doświadczenia, aby wiedzieć, że treść 
taka, jako niemożliwa myślowo, także i w świecie rzeczywistym istnieć 
nie może, że zatem konieczną jest alternatywa.

Zasady sprzeczności, dysfunkcji i sylogizmu uchodziły w 
klasycznej (predykatywnej) logice za główne o ile nie jedyne zasady 
rozumowania. Doliczano do nich niekiedy także zasady dostatecznej 
podstawy. Nowocześni logicy biorą za punkt wyjścia logiki dedukcyjnej 
jeszcze więcej, bo 5 do 9 aksjomatów.

Zakres pracy niniejszej nie pozwala mi na systematyczne w 
tej sprawie ustalenia. Mimochodem tylko pozwolę sobie na parę 
krytycznych uwag. Podstawowe dla logiki „metalogiczne” prawdy są w 
istocie swej sądami syntetycznymi a priori tzn. takimi, które, nie będąc 
tautologiami, uświadamiają nam się niezależnie od doświadczenia.4 
Źródłem ich jest jak stwierdziliśmy bezpośredni wgląd (Einsicht, 
intuitio) w ogólne treściowo-bytowe stosunki własnych przedstawień 
tak samo, jak podstawą matematycznego poznania jest bezpośredni 
wewnętrzny ogląd (obraz, wyobrażenie, Anschauung, imago) 
przedstawień jako takich.

Z podanej przed chwilą definicji wynika, ze tzw. zasada 
tożsamości („A jest A”), jako zawierająca oczywistą tautologię, nie 
może być zaliczaną na równi z zasadami sprzeczności, dysfunkcji, 

4 Określenie „sądu syntetycznego” jako nie-tautologii czyli, dodatnio mówiąc, jako 
sądu powiększającego zakres poznania (Erweiterungsteil) wydaje mi się jedynie 
właściwą definicją. Przyjmowane zazwyczaj kryterium (w myśl którego poznajemy 
sąd syntetyczny po tym, że treść podmiotu nie obejmuje treści orzeczenia) daje się do 
predykatywnych jedynie stosować sądów nie zaś do hipotetycznych i dysjunktywnych; 
a takimi właśnie są wszystkie, rzec można, prawdy metalogiczne.
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sylogizmu w poczet prawd metalogicznych, chyba żebyśmy całkiem 
inne nadali jej znaczenie jako „zasadzie jednoznaczności” mianowicie. 
Oto warunkiem symboliki wszelkiej a tym samym i poznania jest, 
aby każdy znak (pojęcie, słowo, litera, cyfra) jedno zawsze i to samo 
implikował znaczenie. W tym rozumieniu zasada jednoznaczności, 
jako panująca nad całą, rzec można, techniką poznania, musi być 
uznana za najogólniejszą z myślowych zasad. Co się tyczy zasad 
dostatecznej podstawy względnie przyczynowości pozwalam sobie 
silnie powątpiewać, żeby można było zaliczać je do apriorycznych 
konieczności, skoro nic nie stoi na przeszkodzie aby przedstawić sobie 
pewien wycinek rzeczywistości osobno całkiem bez związku z tym, co 
poprzedzało go i spowodowało. Sąd dany uprzytamnia nam się wtedy 
jako odosobniony idealny fakt, symbol takiegoż realnego faktu. Do 
istoty bytu bowiem nie trzeba uzasadnienia; dany on jest przez to samo, 
ze jest. Logiczna samoistność sądu i gramatyczna samoistność zdania 
świadczy wymownie przeciw metalogicznemu rzekomo charakterowi 
obu wspomnianych zasad. A już zgoła odmówić musimy wiarygodności 
sądu syntetycznego a priori przytaczanemu często w tej roli „prawu 
zachowania substancji” (Arthur Schopenhauer i in.).

Tym większy natomiast nacisk położyć mi wypada na dwie inne 
podstawowe prawdy, którym, jak sądzę charakter sądów syntetycznych 
a priori w całej pełni przyznany być musi. Pierwsza z nich – można ją 
nazwać zasadą uogólnienia – ustala, podobnie jak zasada sprzeczności, 
pewien związek między treścią a bytem przedmiotu. Opiewa ona: „Im 
uboższa treść, tym większy jej zakres” albo, ściślej: „Zakres treści 
uboższej obejmuje zakres bogatszej”. Drugą jest podstawowa dla 
rachunku prawdopodobieństwa, logometrii i logistyki zasada równej 
dyspersji czyli przypadku: „Gdzie nie ma racji do nierównego rozdziału, 
następuje równy rozdział wypadków”. Obie te prawdy, niewątpliwie 
syntetyczne, uświadamiają nam się a priori przez współwymierność 
myśli z przedmiotem. Związek między treścią a zakresem symbolów 
jest ten sam, co związek między treścią a zakresem znaczeń. Tak 
samo wspólną obu światom może być cecha przypadkowości tj. braku 
przyczynowego (racjonalnego) między zjawiskami (przedstawieniami) 
połączenia. W ślad za wspólnością cechy idzie z konieczności wspólność 
praw, które w jej dziedzinie rządzą.

78. Władysław Witwicki
WACŁAW WOLSKI O POZNANIU A PRIORI

[1920]

Streszczenie
Polemizując z Wolskim Witwicki parafrazuje jego tezę („Podstawą 

apriorycznego poznania jest częściowa współwymierność sądów z ich 
zewnętrznymi przedmiotami”) w sposób następujący: 

(a) „Prawdziwość niektórych sądów dotyczących przedmiotów 
doświadczenia nie zależy od doświadczenia dlatego, że przedmioty rzeczywiste 
i przedmioty intencjonalne posiadają niektóre cechy wspólne”. 

W uzasadnieniu tej tezy jednak dopatruje się Witwicki pewnej wadliwości. 
Przede wszystkim zwraca uwagę na niejasność pojęcia „obiektywizacji”, którym 
Wolski posługuje się w swoich rozumowaniach. Podane przez Wolskiego 
określenie obiektywizacji jako „tajemnicza, obca fizycznemu światu zdolność 
względnie władza sięgania poza siebie tzn. tłumaczenia wewnętrznych swych 
(immanentnych) stanów na zewnętrzne (transcendentne) ich znaczenie” nie 
spełnia bowiem podstawowych wymogów stawianych pojęciom naukowym. 
W celu uściślenia i uwyraźnienia tego pojęcia Witwicki proponuje następującą 
interpretację jego znaczenia: „Przypisywanie przedmiotom rzeczywistym 
niektórych cech przedmiotów intencjonalnych”. Wtedy teza Wolskiego 
przybiera kolejno następujące postacie:

(b) „Możemy z góry wydawać niektóre sądy prawdziwe o przedmiotach 
rzeczywistych, bo przypisujemy w poznaniu przedmiotom rzeczywistym 
niektóre cechy naszych przedmiotów intencjonalnych przysługujące naprawdę 
rzeczywistym przedmiotom”;

(c) „Możemy z góry przypisywać niektóre cechy przedmiotom 
rzeczywistym i to takie, które im naprawdę przysługują, bo przypisujemy im 
w każdym poznaniu niektóre cechy i to takie, które im naprawdę przysługują”;

(d) „Możliwa jest prawdziwość poznania a priori, bo ono jest pewnym 
poznaniem”.

Tezy te zdaniem Witwickiego nie dadzą się obronić m. in. przed 
następującymi zarzutami:

(1) Jeżeliby prawdziwość sądów a priori rzeczywiście tłumaczyła się tym, 
że ich przedmioty intencjonalne mają niektóre cechy wspólne (są współmierne) 
z ich przedmiotami rzeczywistymi, to na tej samej podstawie wszystkie sądy 
w ogóle musiałyby być prawdziwe. Każdy przedmiot intencjonalny bowiem 
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ma chociażby jedną cechę wspólną ze swym przedmiotem rzeczywistym (na 
przykład cechy bycia czymś). Tym czasem wydajemy sądy fałszywe, mimo 
to, że ich przedmioty intencjonalne mają wspólne cechy z odpowiednimi 
przedmiotami rzeczywistymi; 

(2) Teza (d) zawiera domyślną przesłankę „Każde poznanie jest możliwe”, 
przyjęcie której prowadzi do powstania błędu petitionem principii.

Autor [Wacław Wolski – red.] postanawia rozstrzygnąć tzw. 
problem metalogiczny tj. odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego i w jaki 
sposób dzieje się, że pewne podstawowe dla logiki i wskutek tego 
„metalogicznymi” zwane prawdy uprzytamniają się nam a priori tj. 
niezależnie od doświadczenia, a mimo to zbudowana na nich „formalna“ 
(logiczna i matematyczna) wiedza z absolutną ścisłością i pewnością 
zgadza się z biegiem zjawisk rzeczywistych? Krócej i ogólniej mówiąc: 
Zgodność pośredniego poznania z bezpośrednim – oto zagadka”, którą 
autor stara się w swej pracy rozwiązać. Tak formułuje sam swe zadanie 
na str. 1-ej we wstępie.

Forma zdania przyzwolonego zasłania trochę myśl autora. Można 
jednak uniknąć jej i na podstawie dalszego tekstu rozprawy dojść 
z pewnym prawdopodobieństwem, że autor stara się wytłumaczyć, 
czyli podać przyczynę aprioryczności sądów dotyczących wszystkich 
przedmiotów danych w doświadczeniu. Stawia sobie zatem pytanie: 
„Dlaczego nie zależy od doświadczenia prawdziwość niektórych 
sądów, które doświadczenia dotyczą”?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, analizuje autor proces poznania. 
Poznanie określa na str. 6-ej: „Poznawać coś znaczy odtwarzać 
równoznacznie w psychicznych znakach zwanych «myślami» pewien 
wycinek rzeczywistości zwany w tym wypadku «przedmiotem»”.

W procesie poznania rozróżnia autor następujące elementy: 1. 
Przedmiot rzeczywisty zgoła różnorodny od myśli o przedmiocie. 2. 
Myśl o przedmiocie rzeczywistym czyli przedstawienie przedmiotu, 
czyli przedmiot intencjonalny, który jest znakiem przedmiotu 
rzeczywistego a wytworem 3. Aktu przedstawiania, którego sobie nie 
uświadamiamy, tylko o nim wnioskujemy na podstawie stwierdzania 
cech przedmiotów intencjonalnych wypełniających całe pole naszej 
świadomości.

Na tle tych rozróżnień stawia autor swą tezę na str. 12-ej: „Podstawą 
apriorycznego naszego poznania jest częściowa współwymierność myśli 
jako takiej z zewnętrznym jej przedmiotem”. A ponieważ na str. 9-ej 
określił w trzecim wierszu u góry współwymierność jako „wspólność 
niektórych tylko cech”, przeto tezę autora wolno sformułować w sposób 
następujący: 

Prawdziwość niektórych sądów dotyczących przedmiotów 
doświadczenia nie zależy od doświadczenia dlatego, że przedmioty 
rzeczywiste i przedmioty intencjonalne posiadają niektóre cechy 
wspólne. W tym sformułowaniu dwuznaczny termin „myśl” zastępuje 
„przedmiot intencjonalny”, który autor nazywa znakiem przedmiotu 
rzeczywistego. Domyślna a dająca się ze str. 7-ej odtworzyć 
przesłanka konieczna powiadać musi, że wszystkie cechy przedmiotu 
intencjonalnego przypisujemy w procesie obiektywizacji czyli 
rzutowania przedmiotowi rzeczywistemu. Stąd dopiero wyniknie, że 
nie możemy się też mylić, jeżeli przedmiotowi względnie przedmiotom 
rzeczywistym przypisujemy te cechy, które one mają wspólne z 
przedmiotem intencjonalnym, czyli, że sądy przypisujące przedmiotom 
rzeczywistym cechy wspólne z przedmiotami intencjonalnymi są 
prawdziwe niezależnie od doświadczenia, bo cechy te przysługują 
istotnie przedmiotom rzeczywistym bez względu na doświadczenie. 
Przysługują im zaś dlatego, że to są wspólne cechy wszystkich w ogóle 
przedmiotów. 

Na przykładzie wziętym ze str. 14-ej rozprawy, bo na tej dopiero 
i następnych spotykamy pierwsze przykłady sądów apriorycznych, 
które autor ma na myśli, teza i argumentacja autora przedstawiać by się 
mogła tak: Prawdziwość sądu orzekającego, że treść A poprzedzająca 
treść B poprzedza również treść C jeżeli treść B poprzedza treść C, 
nie zależy od doświadczenia, które we wszystkich konkretnych 
wypadkach z sądem tym się zgadza i zgadzać się musi a nie zależy 
dlatego, że związek czasowy, jaki sąd ten stwierdza między wszelkimi 
treściami rzeczywistymi cechuje nie tylko przedmioty rzeczywiste, 
ale i przedmioty intencjonalne, czyli przedstawienia przedmiotów 
rzeczywistych, które obiektywizujemy, czyli rzutujemy na zewnątrz. 

Tak by się teza i argumentacja przedstawiać mogła, gdyby autor 
chciał istotnie uzasadniać, tłumaczyć okoliczność epistemologiczną 
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czyli aprioryzm, czyli niezależność od doświadczenia ważności 
pewnych sądów.

Autor jednak sam nadaje swojej kwestii odcień raczej 
psychologiczny pytając zarówno na str. 1-ej, kiedy program swej 
pracy wyłuszcza, jak i na str. 14-ej, kiedy tezę swą uzasadnia, nie o 
to, dlaczego ważność pewnych sądów nie zależy od doświadczenia, 
tylko o to, dlaczego pewne sądy ważne bez względu na doświadczenie 
uświadamiają się niezależnie od doświadczenia.

W tym sformułowaniu biorąc pod uwagę kwestię autora, potrzeba 
naprzód zauważyć, że nie wszystkie sądy aprioryczne uświadamiają się 
wszystkim ludziom czyli nie zachodzi w ogóle fakt, który teza autora 
usiłuje wytłumaczyć. Jeżeli tylko teza jest pomyślana tak ogólnie. Po 
drugie, te sądy aprioryczne, które się niektórym ludziom uświadamiają, 
uświadamiają się przecież często zależnie od doświadczenia, to znaczy 
przy sposobności jakiegoś doświadczenia, z przyczyny i dzięki jakiemuś 
doświadczeniu. O innej niezależności jak niezależność przyczynowa 
trudno przecież mówić przy fakcie konkretnym, psychologicznym, 
jakim jest uświadamianie się jakiegoś sądu, przy czym kwestia tak 
postawiona znowu pyta o wytłumaczenie faktu, który w ogóle nie 
zachodzi.

Poddając pracy autora sformułowanie, które się wydaje najbliższym 
jego myśli, pytamy o wytłumaczenie tego faktu, że oto możemy 
wydawać z góry pewne sądy dotyczące wszystkich przedmiotów i 
doświadczenie późniejsze dokładnie się z tymi z góry powziętymi 
zapatrywaniami zgadza. Autor odpowie na to pytanie: Możemy to z 
góry robić i doświadczenie późniejsze zgodzi się z tym, bo przedmioty 
rzeczywiste są pod pewnymi względami zupełnie podobne do naszych 
znaków – przedstawień, przy czym zachodzą między nimi takie same 
stosunki, jak między naszymi przedstawieniami, które w sądach 
naszych obiektywizujemy. 

Odebrawszy taką odpowiedź, musimy najpierw od autora 
wymagać jasnego określenia obiektywizacji. Autor określa ją na 
str. 7-ej u góry jako: „tajemniczą, obcą fizycznemu światu zdolność 
względnie władzę sięgania poza siebie tzn. tłumaczenia wewnętrznych 
swych (immanentnych) stanów na zewnętrzne (transcendentne) ich 
znaczenie”.

Określenie to uważam za niejasne, ponieważ zawiera niejasny 
termin „tajemniczy”, niejasne stwierdzenie: „sięganie poza siebie obce 
fizycznemu światu” i niejasny termin: „tłumaczenie”. Jeśli coś z góry 
określam jako tajemnicze, rezygnuję bądź to z wytłumaczenia bądź to 
z określenia. Z pierwszego wolno autorowi rezygnować; z drugiego 
nie, pod groźbą niejasności tezy. Sięganie poza siebie znam tylko ze 
świata fizycznego. Jeśli tę właśnie cechę fizyczności sięganiu poza 
siebie odejmę, popadam w kłopot, o czym mam myśleć właściwie. 
Tłumaczyć wewnętrzne stany na zewnętrzne znaczenie to również 
albo znaczy: przypisywać przedmiotom intencjonalnym wszystkie lub 
niektóre cechy aktów, albo: przedmiotom rzeczywistym wszystkie lub 
niektóre cechy przedmiotów intencjonalnych, albo w końcu: wszystkie 
lub niektóre cechy aktów przedmiotom rzeczywistym, bo wedle 
str. 7-ej u dołu zdaniem autora przedmioty intencjonalne stanowią 
znaczenie aktów a przedmioty rzeczywiste znaczenie przedmiotów 
intencjonalnych, jakkolwiek na str. 6-ej jest i inne określenie znaczenia, 
do którego już później autor nie wraca.

Rzecz zgoła nieobojętna, tylko kardynalnej wagi dla rozprawy.
Nieprawdą jest bowiem, jakobyśmy wszystkie cechy przedmiotów 

intencjonalnych przypisywali przedmiotom rzeczywistym, wtedy 
bowiem nie odróżnialibyśmy jednych od drugich a my je przecież 
rozróżniamy. Zostaje zatem jako sens „tłumaczenia stanów 
wewnętrznych na zewnętrzne” przypisywanie przedmiotom 
rzeczywistym niektórych cech przedmiotów intencjonalnych. 

Jeżeliby na tym miała polegać obiektywizacja czyli rzutowanie i 
jeżeli ten tak określony fakt rzutowania ma być przyczyną ważności 
sądów apriorycznych oraz możliwości wydawania ich przed 
doświadczeniem, to argument autora przyjmie postać taką: Możemy z 
góry wydawać niektóre sądy prawdziwe o przedmiotach rzeczywistych, 
bo przypisujemy w poznaniu przedmiotom rzeczywistym niektóre 
cechy naszych przedmiotów intencjonalnych przysługujące naprawdę 
rzeczywistym przedmiotom.

Ponieważ jednak wydawać sąd prawdziwy o przedmiocie 
rzeczywistym znaczy nic innego, jak tylko przypisywać mu cechy, 
które mu przysługują naprawdę, przeto argumentowi autora należałoby 
nadać postać następującą: „Możemy z góry przypisywać niektóre cechy 
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przedmiotom rzeczywistym i to takie, które im naprawdę przysługują, 
bo przypisujemy im w każdym poznaniu niektóre cechy i to takie, które 
im naprawdę przysługują”.

Krócej: Możliwa i wytłumaczona jest prawdziwość poznania 
a priori, bo i ono jest pewnym poznaniem. Taki argument zawiera 
domyślną przesłankę pierwszą, bez której się nie obejdzie, a 
mianowicie:  Każde poznanie jest możliwe i wytłumaczone. Zdaje mi 
się, że przesłanki tej przyjmować nie możemy, jak długo się pytamy 
o możliwość i o wytłumaczenie „poznania a priori”. Nie możemy, bo 
wpadlibyśmy w petitionem principii. Zachodziłoby też pytanie, czy 
przesłankę tę uznamy za prawdziwą i czy teza, mówiąca o prawdziwości 
poznania, zechce wynikać bez trudności formalnych z przesłanek, które 
o prawdziwości nie mówiły.

Oprócz tego: jeżeliby sądy a priori dlatego musiały być 
prawdziwe, że ich przedmioty intencjonalne mają niektóre cechy 
wspólne (są współmierne) z ich przedmiotami rzeczywistymi, albo też 
dlatego, że akty ich mają niektóre cechy wspólne (są współmierne) z 
ich przedmiotami intencjonalnymi, to na tej samej podstawie wszystkie 
sądy w ogóle musiałyby być prawdziwe, bo każdy akt sądu ma 
niektóre cechy wspólne ze swym przedmiotem intencjonalnym np. jest 
podmiotowy i nietrwały i każdy przedmiot intencjonalny będzie miał 
jakąś cechę wspólną ze swym przedmiotem rzeczywistym, choćby tę 
jedną, że jest czymś i jeden i drugi. Tymczasem przyjmujemy sądy 
mylne mimo, że i one mają coś wspólnego ze swymi przedmiotami. 
Zatem na czymś innym musimy opierać prawdziwość i możliwość 
sądów a priori a nie na tak określonej współmierności.

W końcu: w rozprawie autora znajduje się jeden sąd, który może 
w tłumaczeniu prawdziwości sądów apriorycznych zastąpić zupełnie 
teorię obiektywizacji i współmierności. Autor twierdzi bowiem na str. 
11-ej i 12-ej w rozdziale pt. „Współwymierności ogólne”, że cechy 
przypisywane przedmiotom rzeczywistym w sądach apriorycznych 
przysługują każdemu przedmiotowi w ogóle, co oznacza, że muszą 
z konieczności przysługiwać i przedmiotom intencjonalnym. Otóż, 
jeśli cechy przypisywane przedmiotom rzeczywistym w sądach 
apriorycznych przysługują naprawdę wszystkim w ogóle przedmiotom 
a zatem i przedmiotom rzeczywistym, to wówczas samo to już wystarcza 

jako odpowiedz na pytanie: „Dlaczego doświadczenie potwierdza nasze 
niektóre z góry powzięte uogólnienia?” Potwierdza je doświadczenie, 
bo w uogólnieniach tych przypisywaliśmy przedmiotom doświadczenia 
cechy takie, które wszystkim w ogóle przedmiotom przysługują 
naprawdę a więc i przedmiotom doświadczenia. Innymi słowy: 
Powzięte z góry uogólnienia nasze są prawdziwe, zatem potwierdza 
je prawdziwe doświadczenie. Więc „podstawą apriorycznego naszego 
poznania” (str. 12) jest to, że cechy, które w nim przedmiotom 
przypisujemy, przysługują tym przedmiotom naprawdę wedle z góry 
(str. 11) przyjętego założenia a nie dlatego, że zachodzi częściowa 
współwymierność myśli z jej przedmiotem, jak chce autor w tezie. Albo 
nie wiem, co znaczy podstawa. Słowem: do jakiego celu służy autorowi 
współmierność i obiektywizacja, skoro przyjęta na str. 11-ej realność i 
powszechność cech przypisywanych rzeczom a priori zakłada sama z 
góry prawdziwość sądów a priori. 

Być może, analiza ta nie jest trafna i może się mija z myślą 
autora. Rozprawka jest krótka i ramy jej ciasne a przedmiot wielki. 
Być może, że pomysł autora dałby się uwolnić od wielu niejasności, 
wyposażając go jednocześnie w mechanizmy obronne przeciw tego 
rodzaju analizom, jak ta tutaj – ale do tego celu środkiem koniecznym 
wydaje mi się pedantyczne określanie pojęć i przejrzyste formułowanie 
wniosków.

Inna rzecz, czy zasada taka nie krępuje myśli filozoficznej i czy 
chroni od wszelkiego błędu. Heraklit i Friedrich Nietzsche zostawili 
rzeczy cenne, choć nie pedantycznie pisane a mos geometricus nie 
uchronił od błędów Barucha Spinozy, ani scholastyków nie zbawiła ich 
metoda precyzyjna, ani nawet matematyków niektórych i logistyków 
ich znaczki. W każdym razie: im ściślejsza metoda pracy, tym łatwiejsza 
jej kontrola.

Jeśli autor przy swym poglądzie na sądy a priori pozostanie, 
rozwinie go niewątpliwie szerzej i dokładniej w dalszych pracach 
epistemologicznych.
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79. Wacław Wolski
O POZNANIE A PRIORI

[1920]

Streszczenie
W odpowiedzi na krytykę Witwickiego Wolski zaznacza, że krytyka 

ta opiera się na nieuzasadnionej parafrazie jego własnej tezy. Stąd też inne 
wyprowadzone z tej parafrazy tezy nie oddają właściwie poglądów Wolskiego 
na istotę poznania apriorycznego.  

W numerze 2 rocznika V. „Ruchu filozoficznego” umieścił prof. 
dr Władysław Witwicki krytyczne sprawozdanie z pracy mojej „O 
poznaniu a priori”∗. Wywody prof. Witwickiego, jasne i nieubłagane w 
swej logice, wydają mi się wręcz druzgocącymi dla tezy, przeciw której 
są zwrócone. Na szczęście nie jest to moja teza; z tą bowiem Krytyk, 
śmiem twierdzić, rozminął się w zupełności.

Pomostem nieporozumienia stała się tu ogólnikowa forma sądu, do 
której prof. Witwicki, jako prawowierny wyznawca klasycznej logiki, 
przede wszystkim tezę sprowadza. „Prawdziwość niektórych sądów – 
brzmi referat – dotyczących przedmiotów doświadczenia nie zależy 
od doświadczenia dlatego, że przedmioty rzeczywiste i przedmioty 
intencjonalne posiadają niektóre cechy wspólne”. Jak dotąd zgoda. 
Szkoda tylko, że zapomniano dodać, iż obie zawarte w tym zdaniu 
„niektórości” nie są ze sobą identyczne, że mianowicie prawdziwymi 
a priori nie są bynajmniej sądy przypisujące rzeczywistemu 
przedmiotowi owe niektóre wspólne z przedmiotem intencjonalnym 
cechy, ale inne zgoła sądy stwierdzające, na podstawie wewnętrznego 
„oglądu” przedstawień, istnienie pewnych realnych między rzeczami 
samymi relacji. Wywód jednakich relacji z jednakich cech – oto sedno 
„korracjonalnej” mojej teorii. I sądzę, że sformułowałem ją dość 
jasno. „Wspólność pewnych znamion – piszę na str. 13 – pociąga za 
sobą w koniecznym następstwie wspólność pewnych relacji, tych 
mianowicie, które owych właśnie wspólnych dotyczą znamion”; po 

∗ W. Wolski. O poznaniu a priori, Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1918. [Red.]

czym przytaczam na siedmiu dalszych stronach przykłady takiego 
właśnie korracjonalnego poznania a priori.

Cóż natomiast czyni mój Krytyk? Oto biorąc za punkt wyjścia ową 
własną ogólnikową parafrazę i utożsamiając bezprawnie obie zawarte w 
niej „niektórości” doprowadza on, w całkiem logicznej już konsekwencji, 
sprawę całą do następującego myślowego dziwoląga: „Sądy 
przypisujące przedmiotom rzeczywistym cechy wspólne z przedmiotami 
intencjonalnymi są prawdziwe niezależnie od doświadczenia, bo cechy 
te przysługują istotnie przedmiotom rzeczywistym bez względu na 
doświadczenie”. A w dalszej przeróbce: „Możemy z góry przypisywać 
niektóre cechy przedmiotom rzeczywistym i to takie, które im naprawdę 
przysługują, bo przypisujemy im w każdym poznaniu niektóre cechy i 
to takie, które im naprawdę przysługują” itd. Dochodzimy zatem do 
oczywistej tautologii wzgl. do absurdu, za który to wynik wszakże, 
autor żadną miarą odpowiedzialności przyjąć nie może.

Nawiasem mówiąc, kierunek, w którym ostatecznie poszła myśl 
Krytyka, wydaje mi się o tyle mniej zrozumiałym, o ile on sam w jednym, 
dość odosobnionym, co prawda, ustępie uznał, słusznie całkiem, za 
„najbliższą myśli autora” tezę jednakich między jednakimi cechami 
stosunków. A wobec tego odpada możliwość zarzutu, jakoby całemu 
nieporozumieniu winien był autor przez to, że nie dość „pedantycznie” 
określił swe pojęcia a wnioski swe nie dość „przejrzyście” sformułował.

Miejsce, którym w tej chwili rozporządzam, zbyt jest szczupłe, abym 
mógł od obrony do pobieżnego choćby tylko przejść sprawozdania, tym 
bardziej, że sama praca, do której Czytelnika odesłać muszę, w dość już 
ściśniętej trzymana jest formie. W tym miejscu niech mi wolno będzie 
dla ilustracji jeden tylko dość charakterystyczny przedstawić przykład.

Weźmy ogólny hipotetyczny sylogizm: „Jeśli byt A zależy od 
bytu B a tenże od bytu C, to byt A zależy od bytu C”. Oczywistość 
prawdy tej, jak wszystkich w ogóle prawd a priori, ujawnia nam się w 
wewnętrznym oglądzie dzięki pewnym istotnym współwymiernościom 
myśli z przedmiotem. Czymkolwiek bowiem są, same w sobie,1 myśli 
nasze, jest pewne, że umysł nasz nie może wręcz wyobrazić sobie realnej 
1 Podkreślam słowo „wyobrazić” (imaginari) w przeciwieństwie do umownych jedynie 
(słownych lub graficznych) symbolów zależności, które, oprócz mechanicznego 
przyporządkowania, nic z nią samą nie mają wspólnego.

4. Sądy a poznanie
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zależności inaczej, jak przez idealne uzależnienie jednych przedstawień 
od drugich. Symbol myślowy implikacji jest sam implikacją, symbol 
ekskluzji – ekskluzją. Naturalnym następstwem tożsamości tej jest 
możność poznania a priori, tzn. w idealnym już obrazie, tych wszystkich 
sylogicznych konieczności, które w rzeczywistym świecie zachodzą 
między dwoma związkami posiadającymi jedno ogniwo wspólne.

Przyrównałem w pracy mej przedmioty intencjonalne 
(przedstawienia) do obrazu w lustrze, który, nie mając realnego bytu, jest 
przedmiotowo-przedmiotowym jedynie rzutem pewnych wzrokowych 
wrażeń na obszar zewnętrznego świata. Mając przed sobą taki lustrzany 
obraz rzeczywistości, mogę na jego podstawie, in effigie, stwierdzić 
cały szereg koniecznych między rzeczami samymi relacji, ale o tyle 
tylko, o ile dotyczą one wielkości, kształtu, położenia, barwy, ruchu, 
liczby, stopnia, bytu itp. Nie mogę natomiast stwierdzić żadnych relacji 
dotyczących ciężaru, masy, twardości, ciepłoty itp. Dlaczego? Bo cechy 
te sprawiają, że obraz jest współwymierny ze światem rzeczywistym,  
a w związku z tymi niewspółwymierny. Otóż tę samą rolę odgrywa 
w naszej technice poznania esencjonalna współwymierność myśli z 
przedmiotem. Istnienie lub brak wspólnych cech wytycza zarazem tę 
granicę, u której kończy się możność apriorycznego poznania a zaczyna 
potrzeba – doświadczenia. 

A teraz jeszcze parę słów w sprawie „obiektywizacji”, która, 
poruszona przeze mnie mimochodem, (dla ominięcia dwuznacznego 
pojęcia „myśl”) sprowadziła krytykę na manowce.

Obiektywizujemy czyli rzutujemy na obszar zewnętrznego 
świata nasze wewnętrzne (immanentne) stany myślowe. Wynikiem 
rzutowania tego są „przedmioty intencjonalne” czyli „przedstawienia”. 
Mylnym jest przeto mówić, jak czyni to Krytyk, o „obiektywizowaniu” 
czyli rzutowaniu na zewnątrz „przedmiotów intencjonalnych czyli 
przedstawień przedmiotów rzeczywistych”. Przedstawienia bowiem, 
będąc już rzutami, nie potrzebują rzutowania ale tworzą, tak jak są, 
podmiotową naszą rzeczywistość. „Nieprawdą jest – pisze prof. 
Witwicki – jakobyśmy wszystkie cechy przedmiotów intencjonalnych 
przypisywali przedmiotom rzeczywistym, wtedy bowiem nie 
odróżnialibyśmy jednych od drugich a my je przecie rozróżniamy”. 
Otóż nie! My odróżniamy przedmiot myśli od „myśli” o tyle tylko, 

o ile idzie przy tym o stan względnie czynność przedstawiania, nie 
odróżniamy natomiast przedmiotu rzeczywistego od intencjonalnego. 
To rozróżnienie, ta koncepcja rzeczy samej w sobie odmiennej od 
„zjawiska”, które umysł nasz jej podstawia, to dzieło późnej stosunkowo, 
filozoficznej refleksji obcej pospolitemu rozumowi i zwalczanej przez 
wielu nawet głębszych myślicieli, jak Richard Avenarius, Ernst Mach 
i innych. Przy zwykłym, obiektywnym, ekstraspektywnym myśleniu 
umysł nasz podstawia wprost pod domniemany, rzeczywisty świat 
swój świat intencjonalny. Ten jest dlań po prostu rzeczywistością a 
tym samym wszystkie jego własności jej własnościami. Rzecz jasna, 
skoro rzeczywistość zawsze jest tylko w obrazie, w intencjonalnej 
uświadamia się nam perspektywie. A odnosi się to do zarówno do 
naiwnego jak i naukowego myślenia, z tą jedynie różnicą, że umysł 
naiwny, obiektywizując bezkrytycznie własne swe wrażenia, przypisuje 
światu rzeczywistemu barwy, dźwięki, smaki, zapachy, umysł naukowy 
natomiast istotne wrażeń tych przyczyny. Z tego punktu widzenia 
jasnym jest, że wszystkie relacje konieczne w świecie przedstawień są 
dla nas realnymi też koniecznościami […].

4. Sądy a poznanie
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80. Jan Łukasiewicz 
ROZUMOWANIE A RZECZYWISTOŚĆ

[1914]

Streszczenie
Autor formułuje kilka interesujących spostrzeżeń na temat możliwości 

poznania rzeczywistości poprzez sądy jednostkowe i ogólne. 

Za punkt wyjścia zagadnienia prelegent [Jan Łukasiewicz – red.] 
obrał podział zdań (sądów) na jednostkowe, nieokreślone, ogólne i 
szczegółowe. Tylko zdania jednostkowe mogą odtwarzać rzeczywistość, 
a wszystkie inne zdania zawierają w sobie zmienną, która jest 
konstrukcją rozumową. Prelegent zastanawiał się, jaki jest stosunek 
zdań jednostkowych do innych zdań, stwierdzając, że kwestia ta nie była 
dotąd opracowana ani w logice tradycyjnej, ani w logice symbolicznej. 
Badania nad tą sprawą doprowadziły go do przekonania, że z zdań 
nieokreślonych i ogólnych wynikają zdania jednostkowe tylko pod tym 
warunkiem, jeżeli termin, będący podmiotem zdania jednostkowego, 
może być wartością zmiennej. Uzasadnienie swe znajduje ten pogląd w 
istnieniu antynomii. Z poglądu tego wynika, że nie tylko na podstawie 
rozumowania indukcyjnego, polegającego na doświadczeniu, ale i na 
mocy rozumowania apriorycznego, opartego na zasadach logicznych, 
nie można nigdy z wszelką pewnością przewidzieć żadnego wypadku 
jednostkowego, ponieważ mogą istnieć takie fakty i zdarzenia, które 
nie są wartościami zmiennych i nie podpadają skutkiem tego pod żadne 
prawa uznanej dotąd logiki. 
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[Oryginal: Archiwum Kazimierza Twardowskiego w Uniwersytecie 
Warszawskim (rękopis)]  

Twardowski K., O spostrzeżeniu, [fragment:] Wyobrażenia i 
pojęcia, Lwów: w komisie H. Altenberg, 1898, 151 S.  

Twardowski K., O tak zwanych prawdach względnych, 
[fragment:] O tak zwanych prawdach względnych, Księga pamiątkowa 
Uniwersytetu Lwowskiego ku uczczeniu pięćsetnej rocznicy fundacji 
Jagiellońskiej Uniwersytetu Krakowskiego, Lwów: Nakładem Senatu 
Akademickiego Uniwersytetu Lwowskiego, 1900, 25 S. 

Twardowski K., O treści i przedmiocie przedstawień i sądów, 
[fragment:] O treści i przedmiocie przedstawień, tłum. I. Dąmbska [w:] 
Twardowski K., Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa: PWN, 1965, 
s. 3-91 [Wydanie oryginalne: Twardowski K. Zur Lehre vom Inhalt 
Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung, 
Wien: Hölder 1894, 111 S.]

Twardowski K., Podział sądów (1901), [fragment:] Zasadnicze 
pojęcia dydaktyki i logiki, Lwów: Nakładem Towarzystwa 
Pedagogicznego, 1901, 240 S.

Twardowski K., Psychologia pożądań i woli, [fragment:] 
Psychologia pożądań i woli, [w:] Twardowski K. Wybór pism 
psychologicznych i pedagogicznych, s. 203-248. [Oryginal: Archiwum 
Kazimierza Twardowskiego w Uniwersytecie Warszawskim (rękopis)]

Twardowski K., Sąd i percepcja u Kartezjusza, [fragment:] Idea 
i percepcja. Z badań epistemologicznych nad  Kartezjuszem, tłum. 
E. Paczkowska, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, T. 
22, 1976, s. 317-344 [Wydanie oryginalne: Twardowski K., Idee und 
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Perzeption. Eine erkenntis-theoretische Untersuchung aus Descartes, 
Wien: Konegen, 1892, 46 S.]

Twardowski K., Teoria sądów a mowa, [fragment:] Teoria sądów, 
Filozofia Nauki, R. IV (1996), nr 4, s. 155-173. [Oryginal: Archiwum 
Kazimierza Twardowskiego w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS 
UW, IFiS PAN i PTF, sygn. T.20,15. (rękopis)]  

Twardowski K., W sprawie klasyfikacji uczuć, [fragment:] W 
sprawie klasyfikacji uczuć, Przegląd Filozoficzny, R. 9, 1906, s. 82-83.    

Witwicki W., Podział uczuć, [fragment:] Psychologia do użytku 
słuchaczów wyższych szkół naukowych T.I, Wydawnictwo Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Lwów-Warszawa-Kraków, 1925, 
s. 194-195. 

Witwicki W., Przypomnienia, [fragment:] Psychologia do użytku 
słuchaczów wyższych szkół naukowych T.I, Wydawnictwo Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Lwów-Warszawa-Kraków, 1925, 
s. 295-297. 

Witwicki W., Spostrzeżenia, [fragment:] Psychologia do użytku 
słuchaczów wyższych szkół naukowych T.I, Wydawnictwo Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Lwów-Warszawa-Kraków, 1925, 
s. 226-230. 

Witwicki W., Supozycje i sądy, [fragment:] Psychologia do użytku 
słuchaczów wyższych szkół naukowych T.I, Wydawnictwo Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Lwów-Warszawa-Kraków, 1925, 
s. 377-379.  

Witwicki W., Teoria postanowień, [fragment:] Analiza psycholo-
giczna objawów woli, Lwów: Nakładem Towarzystwa dla popierania 
nauki polskiej, 1904, s. 119-123. 

Witwicki W., Wacław Wolski o poznaniu a priori, [fragment:] 
Wacław Wolski: O poznaniu a priori, Ruch Filozoficzny, R. 5, 1920, 
28a-31a. 

Wolski W., O poznanie a priori, [fragment:] O poznanie a priori, 
Ruch Filozoficzny, R. 5, 1920, 130b-133a. 

Wolski W., O poznaniu a priori, [fragment:] O poznaniu a priori, 
Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1918, 38 S. 

Zawirski Z., O modalności sądów, [fragment:] O modalności 
sądów, Lwów: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 
we Lwowie, 1914, s. 88-104. 

B. Źródła niepublikowane (archiwalne):

Ajdukiewicz K., O zdaniach, [fragment:] Wykłady z logiki 
wygłoszonych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie roku 
akademickim 1924/1925, konspekt Stefana Ołeksiuka, Lwów, 1925, 
Archiwum Instytutu Literatury im. T. Szewczenki w Kijowie, Zbior 
56, jednostka 71 (rękopis). [Pełna wersja tekstu opublikowana w: 
Ajdukiewicz K., Konspekt wykładów z logiki wygłoszonych w 
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 
1924/1925 sporządzony przez Stefana Ołeksiuka, Filozofia Nauki, R. 
XXV, 2 (98), 2017, s. 137-159]. 

Auerbach W., Supozycje a przedstawienia, [fragment:] 
Meinongowska teoria obiektywu, Lwów, 1927, Państwowe Archiwum 
Obwodu Lwowskiego (maszynopis). 

Dubieńska (Witwicka) H., Teoria sądów Wincentego Lutosław-
skiego [fragment:], Teoria sądów W. Lutosławskiego. Studium meto-
dyczne, Lwów, 1913, Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego 
(rękopis). 

Gluziński T., O istnieniu implicite pewnych powiedzeń w 
powiedzeniach innych, [fragment:] O istnieniu implicite pewnych 
powiedzeń w powiedzeniach innych, Lwów, 1912,  Państwowe 
Archiwum Obwodu Lwowskiego (rękopis).
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Hłuszkiewicz E., Istota sądów przeczących, [fragment:] Istota 
sądów przeczących, Lwów, 1913, Państwowe Archiwum Obwodu 
Lwowskiego (rękopis).

Kaczorowski S., O sądach złożonych, [fragment:] Nauka o sądach 
złożonych we współczesnej logice, Lwów, 1920, Państwowe Archiwum 
Obwodu Lwowskiego (rękopis).  

Krampnerówna I., Poglądy Jules’a Lacheliera na sylogizmy 
[fragment:], Poglądy Lacheliera na sylogizmy, Lwów, 1926, Państwowe 
Archiwum Obwodu Lwowskiego (maszynopis). 

Łuszczewska S., O wyrażeniach okazjonalnych, [fragment:] O 
wyrażeniach okazjonalnych, Lwów, 1932, Państwowe Archiwum 
Obwodu Lwowskiego (maszynopis).  

Manthey F., Pojęcie wyrażenia kategorematycznego, [fragment:] 
Pojęcie wyrażenia kategorematycznego, Lwów, 1927, Państwowe 
Archiwum Obwodu Lwowskiego (rękopis). 

Mehlberg H., Byt a przedmiot, [fragment:] O istnieniu immanent-
nym, Lwów, 1926, Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego (ma-
szynopis). 

Nykołajczuk (Nałęcki) R., O logice Kazimierza Twardowskiego, 
[fragment:] Czym jest logika współczesnych logików polskich, Lwów, 
1919, Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego (maszynopis). 

Ołeksiuk S., O charakterze rzeczywistości, [fragment:] O tzw. 
sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii poznania, Lwów, 
1932, Archiwum Instytutu Literatury im. T. Szewczenki w Kijowie, 
Zbior 56, jednostka 71 (maszynopis). [Rozszerzona wersja tekstu 
opublikowana w: Ołeksiuk S., O przyrodzie i przedmiocie tzw. sądu 
spostrzeżeniowego, Studia z Historii Filozofii, 4(6), 2015, s. 53-74]

Ołeksiuk S., O przyrodzie i przedmiocie tzw. sądu 
spostrzeżeniowego [fragment:] O tzw. sądzie spostrzeżeniowym. Stu-
dium z psychologii poznania, Lwów, 1932, Archiwum Instytutu Lite-

ratury im. T. Szewczenki w Kijowie, Zbior 56, jednostka 71 (maszy-
nopis). [Rozszerzona wersja tekstu opublikowana w: Ołeksiuk S., O 
przyrodzie i przedmiocie tzw. sądu spostrzeżeniowego, Studia z Histo-
rii Filozofii, 4(6), 2015, s. 53-74] 

Pordesówna (Schrenzelowa) F., Kazimierz Twardowski o defi-
nicji, [fragment:] Definicja w logice niematematycznej i granice defi-
niowania, Lwów, 1932, Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego 
(rękopis).  

Smolka F., Studium o paradoksach i zdaniach anormalnych, 
[fragment:] Studium o paradoksach i zdaniach anormalnych, Lwów, 
1914, Oddział Rękopisów Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka we 
Lwowie (rękopis). 

Spinnerówna (Mehlbergowa) J., O rozumowaniach 
matematycznych, [fragment:] Matematyczne rozumowania a logika 
tradycyjna, Lwów, 1927, Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego 
(rękopis).   

Twardowski K., Piotr Pręgowski o tzw. sądach przedstawionych, 
[fragment:] Piotr Pręgowski: O t. zw. sądach przedstawionych; ich 
znaczenie i istota, Lwów, 1900, Archiwum Kazimierza Twardowskiego 
w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF, sygn. 
AKT P-18-8, s. 71-73 (maszynopis). 

Twardowski K., Sądy a powiedzenia, Lwów, 1914, Archiwum 
Kazimierza Twardowskiego w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS 
UW, IFiS PAN i PTF, sygn. AKT T-24-16, s. 1-4 (rękopis).

Wołowicz L., Wytwory psychiczne a logiczne, [fragment:] Czy 
pojęcie liczby zastosowane do zjawisk psychicznych zmienia ich istotę, 
Lwów, 1919, Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego (rękopis).
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Ajdukiewicz, Kazimierz [1980-1963]
Urodził się 12 grudnia 1890 roku w Tarnopolu. W 1908 roku 

podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, 
które ukończył w 1912 roku obroną rozprawy doktorskiej O stosunku 
aprioryzmu przestrzeni u Kanta do kwestii genezy wyobrażenia 
przestrzeni (promotor – Kazimierz Twardowski). W latach 1913-1914 
odbył stypendium naukowe  na Uniwersytecie w Getyndze słuchając 
między innymi wykładów z filozofii Edmunda Husserla oraz logiki i 
matematyki Davida Hilberta.  Od roku 1919 do 1925 pracował jako 
nauczyciel w lwowskich gimnazjach. W międzyczasie w 1921 roku na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego habilitował się 
na podstawie rozprawy Z metodologii nauk dedukcyjnych. Piastował 
stanowisko profesorskie na Uniwersytecie Warszawskim (1925-1928, 
1954-1961), Uniwersytecie Lwowskim (1928-1940, 1944-1945) i 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1946-1954), a w 
latach 1948-1952 pełnił ponadto funkcję ostatniego rektora. Członek 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie oraz jego 
przewodniczący w latach 1938-1939. Przewodniczący Warszawskiego 
Towarzystwa Filozoficznego w latach 1926-1928. Zmarł 12 kwietnia 
1963 roku w Warszawie. Był zięciem Twardowskiego. 

Ważniejsze prace:  Z metodologii nauk dedukcyjnych (1921), Sprache und 
Sinn [Język i znaczenie] (1934), Obraz świata i aparatura pojęciowa (1934), 
Zagadnienia empiryzmu a koncepcja znaczenia (1964), Logika pragmatyczna 
(1964). 

Auerbach, Walter [1905-1944]
Urodził się 4 sierpnia 1905 roku we Lwowie. W latach 1923-1927 

studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 
głównie pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego, jednocześnie 
uczęszczając na wykłady Kazimierza Ajdukiewicza, Romana Ingardena 
i Mścisława Wartenberga. W 1928 roku obronił w tymże uniwersytecie 
rozprawę doktorską Meinongowska teoria obiektywu (promotor – 

Kazimierz Ajdukiewicz). W drugiej połowie lat 20. brał aktywny 
udział w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we 
Lwowie i pracach redakcyjnych Ruchu Filozoficznego. W latach 30. 
wyjechał do Warszawy. Zginął w 1944 roku (przypuszczalnie w getcie  
warszawskim).  

Ważniejsze prace: Meinongowska teoria obiektywu (1928), O wątpieniu 
(1931), O przypomnieniach (1933), Zagadnienie wartości poznawczej sądów 
przypomnieniowych (1935). 

 

Bandrowski, Bronisław  [1879-1914] 
Urodził się 27 maja 1879 roku w Mościskach. Studiował na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, będąc jednym z 
pierwszych uczniów Kazimierza Twardowskiego. W 1905 roku obronił 
tam pracę doktorską O metodach badania indukcyjnego (promotor 
– Kazimierz Twardowski). W latach 1905-1906 odbył stypendium 
naukowe na Uniwersytecie Londyńskim i na Uniwersytecie w Getyndze 
(w ostatnim brał udział w pracach psychologicznego laboratorium 
Georga Eliasa Müllera). W latach 1902-1914 pracował jako nauczyciel 
w gimnazjach Lwowa i Rzeszowa.  Współzałożyciel i aktywny członek 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Zginął 27 lipca 
1914 roku w Tatrach popełniając samobójstwo. 

Ważniejsze prace: O metodach badania indukcyjnego: szkic historyczno-
krytyczny (1904), O analizie mowy i jej znaczeniu dla filozofii (1905), 
Psychologiczna analiza zjawisk myślenia (1907). 

Baley, Stefan [1885-1952]
Urodził się 4 lutego 1885 roku w Borkach Wielkich. W latach 

1903-1907 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Lwowskiego, gdzie w 1911 roku uzyskał doktorat na podstawie 
rozprawy O potrzebie rekonstrukcji pojęcia psychologicznej podstawy 
uczuć  (promotor – Kazimierz Twardowski). W 1923 roku uzyskał 
na tymże uniwersytecie drugi doktorat – z medycyny. W latach 
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1912-1914 odbył stypendium naukowe na Uniwersytecie Berlińskim 
(pod kierunkiem Carla Stumpfa) i na Sorbonie. W latach 1908-1928 
pracował jako nauczyciel w gimnazjach z ukraińskim językiem 
nauczania w Przemyślu, Tarnopolu i Lwowie, a w latach 1920-1925 
prowadził wykłady na Tajnym Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie. 
Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1928-1952. Zmarł 13 września 
1952 roku w Warszawie.  

Ważniejsze prace: Про поняття психологічної основи почувань 
[O pojęciu psychologicznej podstawy uczuć] (1911), З психології творчості 
Шевченка [Z psychologii twórczości Szewczenki] (1916), Über Urteilsgefühle 
[O uczuciach przekonaniowych] (1916), Psychologiczne uwagi o genezie 
poematu Słowackiego „W Szwajcarii” (1921), Uwagi o podziale uczuć na 
przedstawieniowe i przekonaniowe (1931). 

Blaustein, Leopold [1905–194?]
Studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 

skończył w 1927 roku obroną pracy doktorskiej Husserlowska nauka 
o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia (promotor – Kazimierz 
Twardowski). Jeden semestr studiów w 1925 roku spędził na stypendium 
na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie słuchał wykładów 
Edmunda Husserla, a po obronie doktoratu – w latach 1927-1928 – 
na Uniwersytecie Berlińskim, gdzie uczestniczył między innymi w 
zajęciach Carla Stumpfa. Od roku 1927 – nauczyciel gimnazjalny we 
Lwowie. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. 
W 1933 roku zainicjował wydawaną przez powyższe Towarzystwo 
serię „Licealna Biblioteczka Filozoficzna”. Zginął we Lwowie w latach 
1942-1944 (przypuszczalnie zamordowany przez nazistów w jednym z 
miejsc zagłady Żydów). 

Ważniejsze prace: Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie 
przedstawienia (1928), Przedstawienia imaginatywne. Studium z pogranicza 
psychologii i estetyki (1930), Przyczynki do psychologii widza kinowego 
(1933), O percepcji słuchowiska radiowego (1938). 

Borowski, Marian  [1879-1938]
Urodził się 12 listopada 1879 roku w Lisku. Studiował na Wydziale 

Filozoficznym i Wydziale Prawnym Uniwersytetu Lwowskiego 
uzyskując w 1904 roku doktorat z filozofii na podstawie rozprawy O 
istocie i rodzajach całości (promotor – Kazimierz Twardowski), a w 
1915 roku – również doktorat z prawa. W 1918 roku przeprowadził 
się do Warszawy, gdzie pracował na stanowisku radcy w Ministerstwie 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (do roku 1927). 
Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie od 
chwili jego powstania (1904). Członek komitetu redakcyjnego Ruchu 
Filozoficznego (w latach 1911-1914) i „Przeglądu Filozoficznego” 
(w latach 1918-1927). W latach 1919-1923 sekretarz generalny i 
wiceprezes Warszawskiego Instytutu Filozoficznego.  Zmarł 5 marca 
1938 roku w Zielonce.

Ważniejsze prace: Krytyka pojęcia związku przyczynowego (1907), 
O pojęciu konieczności (1909), Co to jest przedmiot (1920), Konspekt 
filozofii całości (1930). 

Czeżowski, Tadeusz [1889-1981]
Urodził się 26 lipca 1889 roku w Wiedniu. W latach 1907-1912 

studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 
słuchając między innymi wykładów Kazimierza Twardowskiego, 
Jana Łukasiewicza i Władysława Witwickiego. Na tejże uczelni 
w 1914 roku doktoryzował się na podstawie rozprawy Teoria klas 
(promotor – Kazimierz Twardowski), a w 1920 roku habilitował się na 
podstawie rozprawy Zmienne i funkcje. W latach 1912-1914 pracował 
we Lwowie jako nauczyciel gimnazjalny, w latach 1915-1918 – jako 
kierownik kancelarii Uniwersytetu Lwowskiego. Lata 1918-1923 
spędził w Warszawie obejmując ważne stanowiska w Ministerstwie 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Profesor Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie (1923-1939) i Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (1945-1960). Członek Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego we Lwowie. Za pomoc okazywaną Żydom podczas 
II Wojny Światowej uznany w 1963 roku przez Instytut Pamięci Yad 
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Vashem w Jerozolimie za jednego ze „sprawiedliwych wśród narodów 
świata”. Zmarł 28 lutego 1981 roku w Toruniu. 

Ważniejsze prace: Imiona i zdania (1918), O zdaniach bez treści (1918), 
Zmienne i funkcje (1920), Odczyty filozoficzne (1958), Filozofia na rozdrożu 
(1966). 

Dąmbska, Izydora [1904-1983]
Urodziła się 3 stycznia 1904 roku w Rudnie Wielkiej. W latach 

1922-1926 studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Lwowskiego pod kierunkiem  Kazimierza Twardowskiego, słuchając 
między innymi wykładów Kazimierza Ajdukiewicza i Romana 
Ingardena. W 1927 roku obroniła na tymże uniwersytecie rozprawę 
doktorską Teoria sądu Edmonda Goblota (promotor – Kazimierz 
Twardowski). W latach 1926-1930 pracowała u Twardowskiego jako 
asystentka Seminarium Filozoficznego, w latach 1930-1931 odbyła 
stypendium naukowe w Wiedniu, Berlinie i Paryżu. W latach 1931-
1939 pracowała we Lwowie jako nauczycielka w gimnazjach, w 
latach 1939-1940 – jako psycholog w Instytucie Psychotechnicznym, 
a w latach 1941-1945 – jako bibliotekarz w Ossolineum. W latach 
1945-1957 mieszkała w Gdańsku pracując jako kustosz w tamtejszej 
Bibliotece Miejskiej. W 1946 roku habilitowała się na Uniwersytecie 
Warszawskim na podstawie rozprawy Irracjonalizm a poznanie 
naukowe. Docent Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1946-
1949 i Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1949-1950. Profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1957-1964, pracownik 
naukowy Polskiej Akademii Nauk w latach 1964-1975. Członkini 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Zmarła 18 
czerwca 1983 w Krakowie.

Ważniejsze prace: La théorie du jugement de M. Edmond Goblot [Teoria 
sądu Edmonda Goblota] (1930), O prawach w nauce (1933), Irracjonalizm a 
poznanie naukowe (1937), Dwa studia z teorii naukowego poznania (1962), 
O narzędziach i przedmiotach poznania (1967).

Dubieńska (Witwicka), Helena [?-1949]  
Studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 

kończąc studia w 1913 roku obroną rozprawy doktorskiej Teoria 
sądów W. Lutosławskiego. Studium metodyczne (promotor – Kazimierz 
Twardowski). Członkini Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we 
Lwowie. Żona Władysława Witwickiego.

Ważniejsze prace: Teoria sądów W. Lutosławskiego. Studium metodyczne 
(1913).

Gluziński, Tadeusz [1888-1940]
Urodził się 30 czerwca 1888 roku w Krakowie. Studiował na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego kończąc studia 
w 1912 roku obroną rozprawy doktorskiej O istnieniu implicite 
pewnych powiedzeń w powiedzeniach innych (promotor – Kazimierz 
Twardowski). Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał ponadto drugi 
doktorat z prawa. W okresie II Rzeczypospolitej prowadził działalność 
polityczną (jako członek Związku Ludowo-Narodowego, Stronnictwa 
Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego) i publicystyczną. Zmarł 
7 lutego 1940 roku w Budapeszcie. 

Ważniejsze prace: O istnieniu implicite pewnych powiedzeń w 
powiedzeniach innych (1912), Odrodzenie idealizmu politycznego (1935).

Hłuszkiewicz, Eugeniusz [?-19?]
Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 

kończąc studia w 1913 roku obroną rozprawy doktorskiej Istota sądów 
przeczących (promotor – Kazimierz Twardowski). Po ukończeniu 
studiów pracował jako nauczyciel gimnazjum w Kołomyi. Członek 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie.

Ważniejsze prace: Istota sądów przeczących (1913).
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Igel, Salomon [1889-1942]
Urodził się w 1889 roku w Złoczowie. Studiował na Wydziale 

Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego kończąc studia w 1919 
roku obroną rozprawy doktorskiej Stosunek uczuć do przedstawień ze 
względu na klasyfikację faktów psychicznych (promotor – Kazimierz 
Twardowski). Pracował jako nauczyciel szkół ogólnokształcących i 
dyrektor Żydowskiego Towarzystwa Szkół Ludowych i Średnich we 
Lwowie. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. 
Zmarł w 1942 roku we Lwowie popełniając samobójstwo przed 
aresztowaniem go przez gestapo.  

Ważniejsze prace: Stosunek uczuć do przedstawień ze względu na 
klasyfikację faktów psychicznych (1919), W sprawie nauki o zjawiskach 
zmysłowych (1920), O przedmiocie psychologii (1927), Z filozofii doświadczenia 
witalnego (1937).

Jawicówna (Pannenkowa), Irena [1879-1969]
Urodziła się 4 listopada 1879 roku w Warszawie. Studiowała na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1899-
1905, kończąc studia obroną rozprawy doktorskiej Sądy przeczące i 
twierdzące (promotor – Kazimierz Twardowski). Po studiach pracowała 
jako nauczycielka w gimnazjach Galicji Wschodniej. Prowadziła 
działalność publicystyczną i polityczną jako członkini między innymi 
Związku Walki Czynnej, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa 
Pracy. Członkini Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie 
od chwili jego powstania (1904). Zmarła 10 października 1969 roku w 
Górze Kalwarii.

Ważniejsze prace: Sądy przeczące i twierdzące (1905), Co to jest 
wychowanie państwowe (1932).

Kaczorowski, Stanisław [1888-1971]
Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 

słuchając między innymi wykładów Kazimierza Twardowskiego i 

Jana Łukasiewicza. Skończył studia w 1920 roku obroną rozprawy 
doktorskiej Nauka o sądach złożonych we współczesnej logice 
(promotor – Kazimierz Twardowski). Pracował we Lwowie jako 
nauczyciel gimnazjum. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 
we Lwowie.

Ważniejsze prace: Nauka o sądach złożonych we współczesnej logice 
(1920), O niektórych warunkach stosowalności indukcji matematycznej 
(1921), O pewnych podziałach klas (1931), O podziale logicznym (1937), 
O niektórych przekształceniach podziału (1949). 

Kokoszyńska (Lutmanowa), Maria [1905-1981]
Urodziła się 6 grudnia 1905 roku w Bóbrce. Studiowała na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1923-
1928, kończąc studia obroną rozprawy doktorskiej Nazwy ogólne 
i wieloznaczne (promotor – Kazimierz Twardowski). W latach 30. 
pracowała w swojej alma mater jako asystentka przy Katedrze 
Filozofii, odbyła kilka wyjazdów naukowych do Cambridge, Wiednia 
i Paryża.  Habilitowała się w 1947 roku na Uniwersytecie Poznańskim 
na podstawie rozprawy W sprawie względności i bezwzględności 
prawdy. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1948-1976. 
Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Zmarła 
30 czerwca 1981 roku we Wrocławiu. 

Ważniejsze prace: Z semantyki funkcji zdaniowych (1931), W spawie 
walki z metafizyką (1938), What means „relativity of truth”? [Co znaczy 
„względność prawdy”?](1948), W sprawie różnicy między naukami 
dedukcyjnymi i niededukcyjnymi (1965). 

Kostelnyk, Gabriel [1886-1948]
Urodził się 15 czerwca 1886 roku na wsi Ruski Kerestur 

na południu Chorwacji. W latach 1906-1907 studiował na 
Wydziale Filozofii Królewskiego Uniwersytetu Franciszka Józefa 
I w Zagrzebiu. W 1907 roku kontynuował studia we Lwowskim 
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Seminarium Duchowym, w 1910 roku – na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie między innymi słuchał wykładów 
Kazimierza Twardowskiego. Ukończył swoje studia filozoficzne w 
1913 roku na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, broniąc 
tam pracę doktorską O podstawowych zasadach poznania. Od 1913 
roku do końca życia mieszkał we Lwowie prowadząc działalność 
duszpasterską (jako ksiądz grekokatolicki) i wykładając dyscypliny 
filozoficzne w gimnazjach i seminariach duchownych. Był naczelnym 
redaktorem czasopisma Нива  – organu prasowego ukraińskiego 
kościoła grekokatolickiego. Zamordowany (przypuszczalnie przez 
agenta NKWD) 20 września 1948 roku we Lwowie. 

Ważniejsze prace: De Principiis Cognitionis Fundamentalibus [O 
podstawowych zasadach poznania] (1913), Понятя негації і ніщо в люд-
ськім пізнані [Pojęcie negacji i niczego w poznaniu ludzkim] (1914); Das 
prinzip der identität-grundlage aller schlüsse. Analyse und systematik des 
logischen Schlussprozesses [Zasada tożsamości jako podstawa wszystkich 
wniosków. Analiza i klasyfikacja wnioskowania logicznego] (1929). 

Kotarbiński, Tadeusz  [1886-1981] 
Urodził się 31 marca 1886 w Warszawie. W latach 1907-1912 

studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 
kończąc studia obroną rozprawy doktorskiej Utylitaryzm w etyce Milla 
i Spencera (promotor – Kazimierz Twardowski). W latach 1912-1918 
pracował w Warszawie jako nauczyciel gimnazjum, w latach 1919-
1939 i 1949-1961 – jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego. 
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1949, prezes Polskiej 
Akademii Nauk w latach 1957–1962. Członek Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego we Lwowie. Zmarł 3 października 1981 roku w Aninie. 

Ważniejsze prace: Zagadnienie istnienia przyszłości (1913), Elementy 
teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (1929), Traktat o dobrej 
robocie (1955), Medytacje o życiu godziwym (1966). 

Krampnerówna, Irena [1901-19?]
Urodziła się 18 października 1901 roku we Lwowie. W latach 

1920-1925 studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Lwowskiego. W 1926 roku obroniła w tymże uniwersytecie rozprawę 
doktorską Poglądy Lacheliera na sylogizmy (promotor – Kazimierz 
Twardowski). Członkini Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we 
Lwowie. Po studiach pracowała w Tarnopolu jako nauczycielka w 
gimnazjum.

Ważniejsze prace: Poglądy Lacheliera na sylogizmy (1926).

Leśniewski, Stanisław [1886-1939]
Urodził się 18 marca 1886 roku w Sierpuchowie (Imperium 

Rosyjskie). W latach 1904-1909 studiował filozofię na uniwersytecie 
w Lipsku, w latach 1909-1910 – w Zurychu, Heidelbergu i 
Monachium, a w latach 1910-1912 – na Uniwersytecie Lwowskim. 
Na tej ostatniej uczelni w 1912 roku doktoryzował się na podstawie 
rozprawy Przyczynek do analizy zdań egzystencjalnych (promotor – 
Kazimierz Twardowski). W latach 1915-1918 pracował w Moskwie 
jako nauczyciel w polskim gimnazjum. W 1919 roku habilitował się 
w Uniwersytecie Warszawskiem na podstawie rozprawy Podstawy 
ogólnej teorii mnogości. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w 
latach 1919-1939. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we 
Lwowie. Zmarł 13 maja 1939 roku w Warszawie. 

Ważniejsze prace: Przyczynek do analizy zdań egzystencjalnych (1911), 
Czy prawda jest wieczna, czy też i wieczna, i odwieczna (1913), Podstawy 
ogólnej teorii mnogości  (1916), O podstawach matematyki (1927). 

Łukasiewicz, Jan [1978-1956] 
Urodził się 21 grudnia 1878 roku we Lwowie. W roku 1897 

podjął studia na Wydziale Prawniczym, a od roku 1898 kontynuował 
je na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Studia 
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te ukończył w 1902 roku obroną rozprawy O indukcji jako inwersji 
dedukcji (Kilka uwag w sprawie logicznej budowy wniosków 
indukcyjnych) (promotor – Kazimierz Twardowski). W latach 1904-
1905 odbył stypendium naukowe na Uniwersytecie Berlińskim (pod 
kierunkiem Carla Stumpfa i Fridricha Schumanna) i w Louvain, a w 
latach 1908-1909 – w Grazu (uczestnicząc głównie w seminariach 
Alexiusa Meinonga) i Paryżu. Habilitował się w 1906 roku na 
Uniwersytecie Lwowskim na podstawie rozprawy Analiza i konstrukcja 
pojęcia przyczyny. W latach 1907-1911 wykładał na Uniwersytecie 
Lwowskim jako docent prywatny, a w latach 1911-1915 – jako 
profesor. W latach 1915-1918, 1920-1939 – profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego, którego dwukrotnie (w latach 1922-1923 i 1931-
1932) mianowano rektorem. W latach 1918-1919 pełnił funkcje 
Dyrektora Departamentu Szkół Wyższych, a następnie  Ministra w 
Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 
1944 roku wyemigrował z Polski na Zachód. W latach 1946-1956 – 
profesor w Królewskiej Akademii Irlandzkiej w Dublinie. Członek 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie od chwili jego 
powstania (1904). Zmarł 13 lutego 1956 roku w Dublinie. 

Ważniejsze prace: Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny (1906), 
O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa (1912), O logice trójwartościowej 
(1920), W obronie logistyki (1937), A system of modal logic [System logiki 
modalnej] (1953).

Łuszczewska (Romahnowa), Seweryna [1904–1978]
Urodziła się 10 sierpnia 1904 roku w Mszanie. W latach 1922-

1928 na Uniwersytecie Lwowskim studiowała filozofię pod kierunkiem 
Kazimierza Twardowskiego i Kazimierza Ajdukiewicza oraz 
matematykę pod kierunkiem Hugona Steinhausa i Stefana Banacha. 
W 1932 roku na tejże uczelni obroniła pracę doktorską O wyrazach 
okazjonalnych (promotor – Kazimierz Twardowski). W latach 1928-
1931 i 1935-1941 pracowała we Lwowie jako nauczycielka w polskich 
i ukraińskich szkołach średnich. W latach 1933-1939 – asystentka 

Ajdukiewicza przy Katedrze Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego. W 
latach II Wojny Światowej była więźniarką obozów koncentracyjnych 
w Majdanku, Ravensbrück i Buchenwaldzie. W latach 1946-1974 
pracowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu jako 
asystentka (1946-1947), adiunkt (1947-1954), docent (1954-1962) 
i profesor (1962-1974). W latach  1957–1961 była też docentem w 
Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Członkini 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Zmarła w Poznaniu 
27 czerwca 1978 roku.

Ważniejsze prace: O wyrazach okazjonalnych (1932), Wieloznaczność a 
język nauki (1947), Indukcja a prawdopodobieństwo (1957), Z teorii racjonalnej 
dyskusji (1964), A generalized theory of classifications [Uogólniona teoria 
klasyfikacji] (1965). 

Manthey, Franciszek [1904-1971] 
Urodził się 19 kwietnia 1904 roku w Zaborowie. W roku 1921 

podjął studia w Seminarium Duchowym w Pelpinie, kontynuowane od 
roku 1924 na Wydziale Filozoficznym w Uniwersytecie Lwowskim. 
Na tej uczelni w 1927 roku doktoryzował się na podstawie rozprawy 
Pojęcie wyrazu kategorematycznego (promotor – Kazimierz 
Twardowski). Po studiach we Lwowie wrócił do Pelpina, gdzie w 1928 
roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1928-1936 pracował w 
Pelpinie jako nauczyciel w Collegium Marianum, a w latach 1930-
1939 i 1946-1958 – jako profesor w Seminarium Duchownym. W 
1958 roku wyjechał do Niemiec. Od 1962 roku – profesor w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Hildesheim. Zmarł 7 sierpnia 1971 roku 
w Hildesheim. 

Ważniejsze prace: Kategorematische und synkategorematische 
Ausdrücke. Eine sprachphilosophische Studie [Wyrażenia kategorematyczne i 
synkategorematuczme. Studium z filozofii języka] (1931),  Die Sprachphilosophie 
des. hl. Thomas von Aquin und ihre Anwendung auf Probleme der Teologie 
[Filozofia języka św. Tomasza z Akwinu i jej zastosowanie do problemów 
teologii] (1937). 
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Mehlberg, Henryk [1904–1979]
Urodził się 7 października 1904 roku w Kopyczyńcach. W 

latach 1922-1926 studiował filozofię i romanistykę na Uniwersytecie 
Lwowskim kończąc studia obroną rozprawy doktorskiej O istnieniu 
immanentnym (promotor – Kazimierz Twardowski). W latach 30-ch 
pracował jako nauczyciel w gimnazjach w Lublinie, Stanisławowie 
i Lwowie. Odbył w tym czasie też stypendium naukowe w Wiedniu 
uczestnicząc w seminariach Moritza Schlicka. Po II Wojnie Światowej 
krótko pracował na uniwersytetach w Łodzi i Wrocławiu, w 1948 
roku wyemigrował na Zachód, gdzie pracował jako profesor na 
uniwersytetach w Toronto i Chicago. Członek Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego we Lwowie. Zmarł 10 grudnia 1979 roku w Gainesville 
(Stany Zjednoczone). 

Ważniejsze prace: O istnieniu immanentnym (1926), Essai sur la théorie 
causale du temps [Esej na temat przyczynowej teorii czasu] (1935), The Reach 
of Science [Zasięg nauki] (1958), Philosophical Aspects of Physical Time 
[Filozoficzne aspekty czasu fizycznego] (1969). 

Nawroczyński, Bogdan [1882-1974]
Urodził się 9 kwietnia 1882 roku w Dąbrowie Górniczej. W 1901 roku 

rozpoczął studia na Wydziale Budowlanym Instytutu Politechnicznego w 
Warszawie, wkrótce jednak przeniósł się na Wydział Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Studia prawnicze sfinalizował w 1911 roku na 
uniwersytecie w Dorpacie. Równolegle w latach 1905-1908 studiował 
filozofię na uniwersytetach w Berlinie (słuchając między innymi 
wykładów Georga Simmla i Carla Stumpfa) i Lipsku (słuchając między 
innymi wykładów Wilhelma Wundta), a w latach 1913-1914 sfinalizował 
swoje studia filozoficzne we Lwowie. Doktoryzował się w 1914 roku 
na Uniwersytecie Lwowskiem na podstawie rozprawy Prolegomena do 
nauki o jakości sądów (promotor – Kazimierz Twardowski). W latach 
1925-1926 – profesor Uniwersytetu Poznańskiego, w latach 1926-1939, 
1945-1948, 1957-1960 – Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1948-
1952 – dyrektor Biura w Towarzystwie Naukowym Warszawskim, po 
roku 1952 pracował jako bibliotekarz w Polskiej Akademii Nauk. Zmarł 
17 stycznia 1974 roku w Warszawie. 

Ważniejsze prace: Sąd-wytwór. Wobec teorii czynności i wytworów 
K. Twardowskiego (1913), Przedmiot tzw. uczuć wiedzy a zagadnienie jakości 
sądów (1921), Uczeń i klasa: zagadnienia pedagogiczne, związane z nauczaniem 
i organizowaniem klasy szkolnej (1923), Zasady nauczania (1930). 

Nykołajczuk (Nałęcki), Rudolf [1888-1973]
Urodził się 3 stycznia roku 1888 w Wiedniu. Przed I Wojną 

Światową studiował filozofię i filologię klasyczną na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Doktoryzował się na 
tej uczelni w 1919 roku na podstawie rozprawy Czym jest logika 
współczesnych logików polskich (promotor – Kazimierz Twardowski). 
Pracował jako nauczyciel w gimnazjach we Lwowie (1911-1914 
i 1920-1926) i Tarnowskich Górach (1926-1939) oraz w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach (1945-
1956). Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie, 
współpracownik Ruchu Filozoficznego.   

Ważniejsze prace: Czym jest logika współczesnych logików polskich (1919). 

Ołeksiuk, Stefan [1892-1941] 
Urodził się 25 sierpnia 1892 roku w Ponikwie. W latach 1913-1914 

i 1923-1926 odbył studia na Wydziale Filozoficznym w Uniwersytecie 
Lwowskim głównie pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego, ale 
też uczęszczając między innymi na wykłady Kazimierza Ajdukiewicza i 
Mieczysława Kreutza. Podsumowaniem owych studiów filozoficznych 
stała się rozprawa doktorska O tzw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium 
z psychologii poznania obroniona w 1932 roku (promotor – Kazimierz 
Ajdukiewicz). Po ukończeniu uniwersytetu pracował jako nauczyciel 
w ukraińskim gimnazjum w Czortkowie. W latach 1928-1932 był 
redaktorem ukraińskiego czasopisma lewicowego Вікна [Okna]. 
Od roku 1932 mieszkał w Złoczowie, gdzie skupił się głównie na 
działalności literackiej (swoje powieści publikował pod pseudonimem 
„Stepan Tudor”). Docent Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1940-
1941. W latach 1927-1939 brał aktywny udział w pracach Polskiego 
Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie wygłaszając na posiedzeniach 
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Towarzystwa 8 odczytów. Zginął 22 czerwca 1941 roku we Lwowie od 
zrzuconej przez hitlerowców na budynek Poczty Głównej bomby. 

Ważniejsze prace: Філософія в СРСР [Filozofia w ZSSR] (1931), Сто-
ліття Гегеля [Stulecie Hegla] (1931), O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. 
Studium z psychologii poznania (1932), O spotkaniach z książkami (1939). 

Tennerówna (Gromska), Daniela [1889-1973]
Urodziła się 17 maja 1889 roku we Lwowie. W latach 1907-1912 

studiowała filozofię i filologię klasyczną na Uniwersytecie Lwowskim. 
W 1916 roku uzyskała na tej uczelni doktorat na podstawie rozprawy 
Istnienie jako „treść” sądzenia i sądu. Kilka uwag na marginesie teorii 
sądu Twardowskiego (promotor – Kazimierz Twardowski). W latach 
1912-1918 pracowała we Lwowie jako nauczycielka w gimnazjach, a 
w latach 1918-1923 – jako asystentka u Twardowskiego przy katedrze 
filozofii na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1911-1939 była 
redaktorką Ruchu Filozoficznego. Po II Wojnie Światowej pracowała 
w redakcjach różnych wydawnictw (między innymi Państwowego 
Instytutu Wydawniczego i Państwowego Wydawnictwa Naukowego). 
Docent Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1957-1959, a w latach 
1959-1960 – profesor tejże uczelni. Członkini Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego we Lwowie. Zmarła 20 grudnia 1973 roku w Krakowie. 

Ważniejsze prace: Istnienie jako „treść” sądzenia i sądu. Kilka uwag na 
marginesie teorii sądu Twardowskiego (1914), Brentanowska argumentacja w 
sprawie powiedzeń egzystencyjnych (1921). 

Pordesówna (Schrenzlowa), Fryderyka [?-19?]
Studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. 

W roku 1932 pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego i Kazimierza 
Ajdukiewicza przygotowała rozprawę doktorską Definicja w 
logice niematematycznej i granice definiowania, do obrony której 
najprawdopodobniej nie doszło. 

Ważniejsze prace: Definicja w logice niematematycznej i granice 
definiowania (1932). 

Skórski, Zygmunt [1879-1966]
Urodził się 2 kwietnia 1879 roku w Zabłotcach. W latach 1897-

1901 studiował filologię klasyczną i filozofię (pod kierunkiem 
Kazimierza Twardowskiego) na Uniwersytecie Lwowskim. Pracował 
jako nauczyciel gimnazjów we Lwowie (1900-1902, 1906-1913), 
Dębicy (1902-1906), Jaworowie (1913-1919) i Przemyślu (1932-1939, 
1945-1950). Dyrektor I Gimnazjum w Przemyślu w latach 1919-1932 i 
Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. M. Konopnickiej w Przemyślu 
w roku 1939. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we 
Lwowie od chwili jego powstania (1904). Zmarł 7 września 1966 roku 
w Przemyślu. 

Ważniejsze prace: Pogląd Wundta na istotę sądów (1904), Nauczyciel 
poza szkołą (1917). 

Smolka, Franciszek [1883–1947]
Urodził się 9 czerwca 1883 roku we Lwowie. W latach 1902-

1905 studiował na Wydziale Prawniczym, a w latach 1908-1911 – na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego kończąc studia 
uzyskaniem dwóch doktoratów – z prawa i filozofii (ten ostatni – pod 
kierunkiem Kazimierza Twardowskiego). W latach 1919-1939 pełnił 
funkcję kustosza Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. Członek 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Zmarł we Lwowie 
6 maja 1947 roku. 

Ważniejsze prace: Krytyka Russellowskiej zasady błędnego koła (1921).

Spinnerówna (Mehlbergowa), Józefina [1905-1969]
Urodziła się 1 maja 1905 roku w Żurawnie. Studiowała na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego kończąc studia w 
1928 roku obroną rozprawy doktorskiej Matematyczne rozumowania a 
logika tradycyjna (promotor – Kazimierz Twardowski). W roku 1938 
przebywała na stypendium naukowym w Sorbonnie. W 1948 roku 
wyemigrowała na Zachód, gdzie pracowała jako profesor matematyki 
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na uniwersytetach w Toronto (1951-1956), Chicago (1957-1961) oraz 
w Instytucie Technologii w Illinois (1961-1969). Zmarła 26 maja 1969 
roku. Żona Henryka Mehlberga. 

Ważniejsze prace: Matematyczne rozumowania a logika tradycyjna 
(1927), Is a unitary approach to the foundations of probability possible? 
[Czy jest możliwe jednolite podejście do podstaw prawdopodobieństwa?]
(1961), A classification of mathematical concepts [Klasyfikacja pojęć 
matematycznych] (1962).

Stögbauer, Adam [1882-1915]
W latach 1903-1907 studiował germanistykę i filozofię na Wydziale 

Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego kończąc studia obroną 
rozprawy doktorskiej O wyobrażeniach ogólnych: przyczynek do 
psychologii wyobrażeń (promotor – Kazimierz Twardowski). Członek 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie, członek komitetu 
redakcyjnego Ruchu Filozoficznego. W latach 1913-1915 pracował w 
Bibliotece Uniwersytetu Lwowskiego. Zmarł 19 stycznia 1915 roku we 
Lwowie. 

Ważniejsze prace: Kiedy wyobrażenia różne mają ten sam przedmiot? 
(1907), Teoria funkcji psychicznych a psychiczna analiza (1909), O 
wyobrażeniach ogólnych: przyczynek do psychologii wyobrażeń (1910). 

Twardowski, Kazimierz [1866-1938] 
Założyciel i Mistrz Lwowskiej Szkoły Filozoficznej. Urodził się 

20 października 1866 roku w Wiedniu. W latach 1885-1891 studiował 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego głównie pod 
kierunkiem Franza Brentany. Na tej uczelni doktoryzował się w 1892 roku 
na podstawie rozprawy Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych 
nad  Kartezjuszem (promotor – Robert Zimmermann) i habilitował się w 
1894 roku na podstawie rozprawy O treści i przedmiocie przedstawień. 
Studium psychologiczne. W 1892 roku odbył stypendium naukowe 
na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie słuchał miedzy innymi wykładów 

Wilhelma Wundta i Oswalda Külpego oraz na Uniwersytecie w 
Monachium, gdzie miedzy innymi słuchał wykładów Carla Stumpfa. 
Docent Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1894-1895, profesor 
Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1895-1931. W latach 1901-1902 
i 1904-1905 – dziekan Wydziału Filozoficznego, a w latach 1914-
1918 – rektor Uniwersytetu Lwowskiego. Założyciel i przewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie (lata 1904-1938), 
założyciel i redaktor Ruchu Filozoficznego (lata 1911-1938). Zmarł 11 
lutego 1938 roku we Lwowie. 

Ważniejsze prace: Idee und Perzeption. Eine erkenntis-theoretische 
Untersuchung aus Descartes [Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych 
nad Kartezjuszem] (1892), Zur Lehre vom Inhalt Gegenstand der 
Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung  [O treści i przedmiocie 
przedstawień. Studium psychologiczne] (1894), Wyobrażenia i pojęcia 
(1898), Ueber Begriffliche Vorstellungen [O istocie pojęć] (1903), O 
czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki 
i logiki (1911). 

Witwicki, Władysław [1878-1948]
Urodził się 30 kwietnia 1878 roku w Lubaczowie. W latach 1896-

1900 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. 
Na tej uczelni doktoryzował się w 1901 roku na podstawie rozprawy 
Analiza psychologiczna ambicji (promotor – Kazimierz Twardowski) 
i habilitował się w 1904 roku na podstawie rozprawy Analiza 
psychologiczna objawów woli. W latach 1901-1902 odbył stypendium 
naukowe w Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie słuchał między innymi 
wykładów Aloisa Höflera, oraz w Uniwersytecie w Lipsku, gdzie 
uczestniczył między innymi w zajęciach Wilhelma Wundta. W latach 
1902-1917 pracował jako nauczyciel w lwowskich gimnazjach. Docent 
Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1905-1917, profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego w latach 1919-1939 i 1945-1948. Członek Polskiego 
Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie od chwil jego założenia 
(1904), prezes Polskiego Towarzystwa Psychotechnicznego w latach 
1938-1939. Członek  Komitetu Redakcyjnego Ruchu Filozoficznego 
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w latach 1911-1917) i Psychotechniki w latach 1928-1936. Zmarł 21 
grudnia 1948 roku w Konstancinie.

Ważniejsze prace: Analiza psychologiczna ambicji (1901), Analiza 
psychologiczna objawów woli (1904), Rozmowa o jedności prawdy i dobra 
(1936), La foi des éclairés [Wiara oświeconych] (1939), Pogadanki obyczajowe 
(1957).

Wolski, Wacław [1865-1922] 
Urodził się 28 września 1865 roku w Brzeżanach. Studiował w 

Wyższej Szkole Technicznej w Wiedniu. Pracował jako inżynier w 
przemyśle naftowym Galicji Wschodniej. Wiceprezes Krajowego 
Towarzystwa Naftowego, członek Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego we Lwowie. Zmarł 27 lipca 1922 roku we Lwowie. 

Ważniejsze prace: O podstawach myślowych logistyki (1918), O 
poznaniu a priori (1918), O funkcji hipotetycznej jako podstawie logometrii 
(1919), W obronie absolutu (1920), O prawie przypadku jako źródle poznania 
(1931). 

Wołowicz, Leopold [1883-1931]
Urodził się 29 lutego 1883 roku w Brodach. Studiował filozofię 

na Uniwersytecie Lwowskim (lata 1902–1906) i Uniwersytecie 
Wiedeńskim (lata 1906-1907). Doktoryzował się w 1916 roku na 
Uniwersytecie Lwowskim. Pracował jako nauczyciel gimnazjów we 
Lwowie (1905-1906, 1907-1911, 1920-1931), Stanisławowie (1906-
1907), Mielcu (1911-1912), Stryju (1912-1914) i Wiedniu (1914-1916). 
Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie.  Zmarł w 
1931 roku. 

Ważniejsze prace: Jeden z problematów psychoanalizy Freuda (1914), 
Czy pojęcie liczby zastosowane do zjawisk psychicznych zmienia ich istotę 
(1919).

Zawirski, Zygmunt [1882-1948]
Urodził się 28 września 1882 roku w Berezowicy Małej. W 

latach 1901-1906 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Lwowskiego. Na tej uczelni doktoryzował się w 1906 roku na podstawie 
rozprawy O modalności sądów (promotor – Kazimierz Twardowski). 
Pracował jako nauczyciel w gimnazjach we Lwowie (1906-1907, 
1911-1928) i Rzeszowie (1907-1910). W latach 1910-1911 odbył 
stypendium naukowe na Uniwersytecie Berlińskim (pod kierunkiem 
Carla Stumpfa i Georga Simmla) i Sorbonnie (słuchając między innymi 
wykładów Pierre’a Janet i Georgesa Dumasa). Habilitował się w 1924 
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy Metoda 
aksjomatyczna a przyrodoznawstwo. Docent Politechniki Lwowskiej 
w latach 1922-1928, docent Uniwersytetu Lwowskiego w latach 
1925-1928, profesor Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1928-1936 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1937-1939 i 1945-1946.  
Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie, prezes 
Krakowskiego Towarzystwa Filozoficznego (1938-1939). Redaktor 
Kwartalnika Filozoficznego w latach 1937-1939. Zmarł 2 kwietnia 
1948 roku w Końskich.

Ważniejsze prace: Przyczynowość a stosunek funkcjonalny (1912), 
O modalności sądów (1914), Relatywizm filozoficzny a fizykalna teoria 
względności (1921) Metoda aksjomatyczna a przyrodoznawstwo (1923), W 
sprawie indeterminizmu fizyki kwantowej (1931).
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Lwów, 1910
Siedzą od lewej: D. Tennerówna (2), T. Kotarbiński (3), K. Twardowski (4).
Stoją od lewej: K. Ajdukiewicz (4), R. Nykołajczuk (5). 

Lwów, 1908
Siedzą od lewej: K. Twardowski (5).
Stoją od lewej: T. Kotarbiński (6).

Lwów, 1910
Siedzą od lewej: K. Twardowski (5), K. Ajdukiewicz (7).
Stoją od lewej: I. Jawicówna (9), S. Leśniewski (11), D. Tennerówna (14),
T. Kotarbiński (15). 

Lwów, 1910
Stoją od lewej: K. Twardowski (1), K. Ajdukiewicz (2), R. Nykołajczuk (3),
D. Tennerówna (4), T. Kotarbiński (12). 
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Lwów, 1913
Siedzą od lewej: K. Twardowski (5), D. Tennerówna (6), J. Łukasiewicz (7). 
Stoją od lewej: M. Borowski (1), B. Bandrowski (5), K. Ajdukiewicz (6), 
S. Leśniewski (8).

Lwów 192?
Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: J. Łukasiewicz (3), K. Twardowski (4), 
W. Witwicki (5).
Stoją w drugim rzędzie od lewej: Z. Zawirski (4).
Stoją w trzecim rzędzie od lewej: S. Kaczorowski (7).  

Lwów, 1925
Siedzą od lewej: K. Ajdukiewicz (4),  K. Twardowski (5), J. Spinnerówna (6),
M. Kokoszyńska (7).
Stoją od lewej: S. Łuszczewska (2), I. Dąmbska (3), W. Auerbach (10), 
L. Blaustein (11), H. Mehlberg (12).

Lwów, 1926
Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: J. Spinnerówna (3).
Siedzą w drugim rzędzie od lewej: L. Blaustein (1), M. Kokoszyńska (2),
K. Twardowski (3), I. Dąmbska (4), S. Łuszczewska (6).
Stoją od lewej: H. Mehlberg (1), I. Krampnerówna (2), W. Auerbach (5).
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A      Adlerówna, Maria 260
Ajdukiewicz, Kazimierz 10,12, 16, 314, 335-336, 344, 376, 467, 558-559, 562, 
568-569, 571-572, 580-583 
Anzelm z Canterbury 427
Apulejusz z Madaury 117
Ariston 492, 494
Arystoteles 22, 52, 74, 101, 112-113, 115, 117-118, 122, 141, 292, 337-338, 341, 
346, 348-349, 373, 397-398, 429-432, 469, 470 
Auerbach, Walter 11-12, 85, 286, 288, 558, 583
Avenarius, Richard 431, 543

B      Bain, Alexander 41
Baldwin, James Mark 114, 147, 376
Baley, Stefan 11-12, 16, 101, 178-179, 190, 214, 559, 584
Banach, Stefan 568
Bandrowski, Bronisław 11-12, 15, 304, 307, 473-474, 483-485, 490, 559, 582 
Bergmann, Julius 77, 137, 143-144, 146-147, 154, 166
Bergson, Henry 272
Będkowski, Marcin 17
Biegański, Władysław 28, 41, 77
Blaustein, Leopold 11, 91, 560, 583
Bolzano, Bernard 74, 84, 137, 143, 163, 165-167, 332, 414-416
Borowski, Marian 11, 492, 561, 582 
Bożek, Hubert 17
Brentano, Franz 14, 22, 24-26, 41, 79, 112, 114, 120, 126, 140-142, 152, 182, 197,
202, 207, 234-235, 250-251, 261-262, 266, 302, 317, 355, 358, 360-363, 368, 371-
372, 377, 422-423, 429, 431-432, 504, 507-508, 574
Brożek, Anna 17, 25
Bruno, Giordano 212
Brzozowski, Stanisław 28

C      Cezar 91-92, 450, 460, 467
Chavanne, Josef 58
Chrystus, Jezus 259
Chybińska, Alicja 17
Czeżowski, Tadeusz 11, 15, 261, 281-282, 288, 325, 414, 561, 584

D      Dąmbska, Izydora 11-12, 16-17, 26, 108, 431, 562, 583 
Descartes, René 52, 59, 114, 247-252, 251, 526 
Dewey, John 431
Dombrovski, Borys 14
Driesch, Hans 272
Dubieńska (Witwicka), Helena 11-12, 47-48, 563, 584 
Dumas, Georges 577
Dyroff, Adolf 505

E      Ehrenfels, Christian von 196, 214-216, 219, 236
Epimenides z Krety 405-406, 408-409, 411, 415-416
Erdmann, Benno 41, 77-80, 84, 207, 474

F       Frege, Gottlob 325-326, 333-334 
G      Gabryl, Franciszek 28, 41

Gluziński, Tadeusz 11-12, 389-390, 563, 584
Goblot, Edmond 108-110

Goethe, Johann Wolfgang von 206
Grysińska, Anna 16-17, 196

H     Heine, Heinrich 212
Heraklit z Efezu 538
Hilbert, David 558
Hillebrand, Franz 41, 151
Hłuszkiewicz, Eugeniusz 11-12, 112, 114, 563
Höfler, Alois 21-22, 26, 175, 178-183, 214, 216-222, 253, 262, 485, 575
Honcharenko, Olga 17
Hume, David 114, 242
Husserl, Edmund 165-166, 272, 316, 504, 508, 558, 560

I       Igel, Salomon 11-12, 241, 290, 564
Ingarden, Roman 290, 558, 562
Ivanyk, Stepan 9, 14, 106, 130

J       James, William 114, 431
Janet, Pierre 576
Jawicówna (Pannenkowa), Irena 11-12, 116-117, 564, 581
Jerusalem, Wilhelm 112
Jevons, William Stanley 374-375
Joseph, Horace William Brindley 376

K      Kaczorowski, Stanisław 11-12, 35, 564, 582
Kant, Immanuel 72, 74-75, 80, 82-83, 105, 109, 140-141, 238, 323-324, 336, 342-343, 
345, 427, 499-500
Kartezjusz [zob. Descartes, René]
Katz, David 272
Kazimierz III Wielki 487
Kleopatra 91-92
Kokoszyńska (Lutmanowa), Maria 11-12, 447, 565, 583
Kostelnyk, Gabriel 11, 17, 127, 565, 584
Kotarbiński, Tadeusz 11, 15-16, 272, 376, 449, 459, 466-467, 470, 566, 580-581 
Krampnerówna, Irena 11-12, 397, 567, 583
Krasiński, Zygmunt 206
Kreutz, Mieczysław 571
Külpe, Oswald 272, 574
Kur, Rafał 17

L      Lachelier, Jules 397-400
Lange, Friedrich Albert 81, 84
Lange, Konrad von 96-97
Leibniz, Gottfried 346, 348, 468
Leśniewski, Stanisław 11-12, 15-16, 321, 351-352, 459, 461-463, 465, 467, 502, 
504, 567, 581-582
Linke, Paul Ferdinand 272
Lipps, Theodor 196, 214-216, 218-219, 222, 272
Locke, John 323-324, 521
Lotze, Rudolf Hermann 74
Lutosławski, Wincenty 28, 41, 47, 49

Ł      Łukasiewicz, Jan 9, 11-12, 15-16, 132, 135, 171, 274, 307, 312, 468, 470, 474, 
483, 499, 544, 561, 565, 567, 582
Łuszczewska (Romahnowa), Seweryna 11-12, 379, 568, 583
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M     Mach, Ernst 171, 431, 511, 543
Mally, Ernst 89
Małecki, Antoni 64-65
Manthey, Franciszek 11-12, 372, 569, 584
Marek Antoniusz 286, 289, 291
Marty, Antoni 41, 312-313, 381, 504, 508
Mehlberg, Henryk 11-12, 15, 504, 570, 574, 583 
Meinong, Alexius 25-26, 32, 51, 53-55, 60, 85-90, 95, 132-133, 137, 151, 174-176, 
178-179, 181-187, 190-191, 195-209, 214-222, 225-226, 230, 291, 316, 341, 347, 
504, 508, 568 
Mickiewicz, Adam 438
Mill, James 143
Mill, John Stuart 79, 114, 142-143, 323-324, 354, 375, 422, 502, 566
Moroz, Jacek 17
Müller, Georg Elias 559

N      Napoleon I 308, 324
Natorp, Paul 251
Nawroczyński, Bogdan 11, 140-141, 167, 197-198, 570, 585
Neron 450
Nietzsche, Friedrich Wilhelm 539
Nuckowski, Jan 28
Nykołajczuk (Nałęcki), Rudolf 11-12, 163, 571, 580-581

O      Ockham, William 114, 
Oktawian August 286, 289, 291
Ołeksiuk, Stefan 11-12, 265-266, 271, 515, 571, 585

P      Pachla, Filip 16-17, 189 
Paczkowska-Łagowska, Elżbieta 16, 252
Parmenides 512
Peano, Giuseppe 344
Pechnik, Aleksander 28
Periktione 492, 494
Pitagoras 288
Platon 113, 320, 445, 492, 494-495
Poincaré, Jules Henri 416, 514
Pordesówna (Schrenzlowa), Fryderyka 11-12, 66, 572
Prantl, Karl von 303
Pręgowski, Piotr 12, 17, 63-64
Publiusz Korneliusz Tacyt 308

R      Ratajczak, Łukasz 17
Reinach, Adolf 90, 290
Ribot, Théodule-Armand 175, 199
Riehl, Alois 113
Russel, Bertrand 345, 347, 408, 414-415, 421, 425-426, 429 

S      Schiller, Johann Christoph Friedrich von 431
Schlick, Moritz 570
Schumann, Friedrich 274-275, 307, 568
Shaw, George Bernard 92

Sienkiewicz, Henryk 438
Sigwart, Christoph von 23, 26, 72-77, 80-82, 84, 116, 118-123, 126, 302, 310, 474,
484
Simmel, Georg 570, 577
Skórski, Zygmunt 11-12, 42, 573, 585
Smolka, Franciszek 11, 402-403, 573
Sokrates 101, 105, 345, 495-496
Spencer, Herbert 113, 566
Spinnerówna (Mehlbergowa), Józefina 11-12, 514, 573, 583
Spinoza, Baruch 114, 126, 483, 539
Stamm, Edward 172
Steinhaus, Hugo 568
Stögbauer, Adam 11-12, 31, 169, 574, 585
Struve, Henryk 41
Stumpf, Carl 137, 169, 504, 508, 560, 568, 570, 575, 577
Sully, James 253
Szewczenko, Taras 105

T      Taine, Hippolyte 253
Tennerówna (Gromska), Daniela 11-12, 15, 149-151, 262, 299, 358-359, 572, 
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