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6 . E. M o o r e ,  Z głównych zagadnień filozofii. Tłumaczył Czesław Znamie
rowski. (Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, ss. 680.

George Edward Moore (1873—*1998) jest twórcą oraz jednym z bardziej zna
nych przedstawicieli angielskiej szkoły filozofii analitycznej. W Polsce wszakże naj
pierw pojawiły się jego Zasady etyki tłumaczone w 1919 r. Obecnie, po blisko pół
wieczu, otrzymujemy cykl wykładów z dziedziny filozofii analitycznej. Odczyty od
były się dość dawno, bo w zimie 1910/11 r., tym niemniej autor przejrzał je ponow
nie i wydał w 19&3 r. prawie niezmienione za wyjątkiem przedmowy (ss. 7—19), 
krótkiego dodatku (ss. 671—'379) oraz nielicznych przepisów na marginesie tekstu, 
uznając dzieło tym samym za aktualne. Wydanie poprzedza Słowo Wstępne Johna 
Wisdoma.

(Moore porusza w pracy następujące zagadnienia, których nazwy posłużyły jed
nocześnie za tytuły rozdziałów: I. Co to jest filozofia; II. Dane zmysłowe; III. Zda
nia logiczne; IV. Sposoby poznawania; V. Teoria Hume’a; VI. Rozważanie teorii 
Hv-me’a; VDI. Rzeczy materialne; V1IH. Istnienie w przestrzeni; EX. Istnienie w cza
sie; X . Pojęcie nieskończoności; X I . .Czy czas jest rzeczywisty?-, XII. Znaczenie sło
wa „realny’’ ; XIIII. Wyobraźnia i pamięć-, XIV. Przeświadczenia i zdania logiczne; 
XV, Przeświadczenia prawdziwe i fałszywe; XVI. Byt (bycie), fakt i istnienie; 
XVII. Prawdy i universalia; XVIII. Stosunki, cechy i podobieństwa; XIX. Cecha 
dysjunktywna oraz inne cechy; XX. Abstrakcje i byt.

Jak łatwo można wywnioskować z podanego wykazu, autor podejmuje rzeczy
wiście wiele głównych zagadnień filozoficznych, tym niemniej na czoło wysuwa się 
kwestia poznania rzeczywistości oraz nasz do niej stosunek. Rozważania te z natury 
rz&czy muszą bazować na analizie psychologicznej. Język ich jest prosty i zrozu
miały, ale przy tym nie zawsze dostatecznie precyzyjny. Pisarz niejednokrotnie 
odczuwa brak właściwego określenia, a przy tym nie posługuje się znakami, co 
niejednokrotnie ułatwić by mogło sprawę. Dążenie do nadzwyczajnej jasności 
(którą wysoko stawia w przedmowie J. Wisdom) nie zawsze daje najlepsze rezulta
ty. Napotykamy więc wiele powtórzeń oraz ujęć bardzo do siebie podobnych, przy
kłady stale te same i mało ciekawe, co czytelnika nuży. [Wiele z omawianych tu 
tak szeroko zagadnień można by przedstawić znacznie prościej i dostępniej, ale 
może wówczas nie byłoby całej filozofii analitycznej? Przy czytaniu tych długich 
paragrafów przychodzi na myśl pytanie: kto mógł słuchać takich wykładów, a zwła
szcza kto z nich korzystał?

Patrząc na książkę ze stanowiska współczesnego i biorąc pod uwagę postęp, 
jaki dokonał się w ciągu półwiecza w dyscyplinach spokrewnionych z filozofią 
i w przeważającej większiości z niej wyrosłych, a szczególnie w psychologii, do
strzegamy wyraźnie różnicę poziomów. Mimo to dla umysłów analitycznych znaj
dzie się u Moore’a wiele zagadnień jasno i precyzyjnie wyłożonych.

Książka w dużej mierze może spełniać rolę propedeutyki filozofii, tej zwłaszcza, 
którą autor z upodobaniem nazywa filozofią zdrowego rozsądku. Jako taka, książka 
może oddać dość duże korzyści, ale i tu konieczny wydaje się „przewodnik’'. Moore np. 
poglądy „filozofów” ustawia niejednokrotnie stosownie do własnych potrzeb anali
tyka i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie robił tego tak bardzo własnowolnie, 
że czasami aż nieprawdziwie; co gorzej nie można go z punktu widzenia formal
nego zahaczyć, ponieważ nie podaje żadnych nazwisk. Historycznie rzecz biorąc, 
takie postępowanie jest całkowicie nieuzasadnione. Dlatego też książkę tę nale
żałoby przeanalizować właśnie z punktu widzenia historycznego na tle całej filo—
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zofii analitycznej, a zwłaszcza twórczości Moore’a. Uwagi niniejsze nie stawiają 
sobie jednak takiego zadania.

Nazwisko tłumacza książki jest nieobce w dziedzinie tłumaczeń tekstów filo
zoficznych. W tym wypadku dał on również dobrą„ choć chyba nie najlepszą ro
botę, w myśl łacińskiego porzekadła: Quandoque bonus dormitat et Homerus, choć 
naturalnie część odpowiedzialności spada i na redakcję. Nie podejmuję tu zadania 
szczegółowej korelacji tłumaczenia z oryginałem z braku miejsca i czasu. Nie
mniej nie mogę pominąć milczeniem jednej sprawy.

Chodzi o wyrażenie: „dane zmysłowe”. W  filozqfii i psychologii jest to termin 
techniczny mający swoją historię i określoną treść, zgodną zresztą w głównych za
rysach z tym, co w nią wkłada Moore. Na ogół termin ten jest w języku polskim 
stawiany w liczbie mnogiej i oznacza treść tego, co poszczególny organ zmysłowy 
względnie wszystkie zmysły przy pomocy własnych narządów odbierają ze świata 
zewnętrznego. „To co dane zmysłowo” —  czyli dane zmysłowe —  w języku pol
skim jest rodzaju nijakiego. Tymczasem tłumacz utworzył z tego wyrażenia rze
czownik rodzaju męskiego. Stąd powstały takie oto ciekawe zwroty: „Filozofowie 
utrzymywali, co się tyczy absolutnie wszystkich danych zmysłowych i każdej czę
ści wszelkiego poszczególnego danego zmysłowego” (s. »02), albo „nigdy żadnych 
dwóch ludzi nie ujmowało dokładnie tego samego danego zmysłowego” (s. 82). 
Tymczasem o wiele prościej i bardziej zgodnie z duchem języka polskiego byłoby 
zamiast tego nowotworu (w tym wypadku wyjątkowo złośliwego) posłużyć się 
terminem blisko-, jeśli nie jednoznacznym „doznania zmysłowe”. Nawet w tak 
„subtelnej” analizie różnica żadna, a stylistycznie znacznie zgrabniej i poprawniej.

Nic też chyba nie przemawia za nagminnym stosowaniem wyrażenia „z gruba”, 
jak to robi tłumacz. Jeśli dawne „z grubsza” też nie jest arcydziełem, to można je 
w tyloraki sposób ominąć przez: „ogólnie”, „na ogół”, czy opisowo, jak „nie pre
cyzując” lub tym podobnie.

Usterek językowych oraz wyrażeń nieprecyzyjnych czy też nietechnicznych 
można znaleźć w książce sporo, co wymaga dokładniejszego porównania z orygi
nałem. Ogólnie więc rzecz biorąc, jest to tłumaczenie wierne, choć miejscami sty
listycznie mało poprawne.

Jan Sulowski

(Peter Jeffrey B o o k e r ,  A History of Engineering Drawing. Chatto and Win- 
dus, London 1963, ss. XV>I +  2319, ilustr. w tekście 94, na wklejkach 8.

Na ewolucję rysunku technicznego można spojrzeć z rozmaitych pozycji, zależ
nych od funkcji rysunku uważanej za wiodącą. Tak więc można w rysunku tech
nicznym widzieć rezultat umiejętności kreślenia, która pełni zadania usługowe 
w stosunku do wiedzy projektanta i utrwala jego koncepcje na papierze. Samodziel
nego znaczenia nabiera rysunek, jeżeli uzna się go za przedmiot twórczości i metodę 
formułowania koncepcji. W tym rozumieniu może on stanowić czasami nawet cel 
finalny projektowania, np, w architektonicznych i urbanistycznych projektach „ide
alnych”. Wreszcie można rysunek rozpatrywać pod kątem jego funkcji informującej 
lub, mówiąc prościej, widzieć w rysunku technicznym przede wszystkim język, za 
pomocą którego porozumiewają się podmioty procesu technicznego.

Tę trzecią postawę wybrał autor omawianej książki. W dodatku skoncentrował 
się on na gramatyce tego języka — głównie na geometrii, do której żywi nie ukry
waną miłość. -Znacznie mniej uwagi poświęca on ortografii, czyli technice kreślar
skiej, a całkowicie na uboczu pozostawia sprawy stylu. To ostatnie pominięcie 
należy raczej traktować jako zaletę książki mówiącej o technicznym rysunku ma-


