
T. Rutowski

"Inbaltiche Aussagenfunktionen,
Logische Analyse der Ursache und
Zweekhegriffes", G. Frey,
"Philosophia Naturalis" N.1/2 (1964) :
[recenzja]
Studia Philosophiae Christianae 1/2, 248-249

1965



J. Echarri w swojej książce uwzględnia także problematykę teoriopoznawczą. Filozofię 
przyrody traktuje jako naukę aposterioryczną, która od danych zmysłowych dochodzi 
do istoty rzeczy. Zbyt wiele uwagi jednak poświęca analizie ontycznej danych zmysłowych. 
Pomija przy tym  problem, czy te dane zmysłowe rzeczywiście wystarczą, aby zgłębić 
wewnętrzną strukturę przyrody. Czytelnik, który szukałby w książce wyjaśnienia „natury 
rzeczy" czy też „pierwszych przyczyn rzeczy", pozostałby zawiedziony. Autor pozostawia te 
kwestie trochę na uboczu. Hylemorfizm wspomina tylko mimochodem. Główny wysiłek 
kieruje na ontyczne wartości danych zmysłowych a w ten sposób na możliwie dokładne 
i krytyczne opracowanie przedmiotu filozofii przyrody.

Książka Echarri’ego dzieli się na dwie części:

a) o istocie bytu zmysłowego (35—383 str.)
b) o właściwościach dynamicznych (385—466 str.)

Pierwsza część — podstawowa—-jest lepiej opracowana, d ru g a—-pobieżnie. Na uwagę 
w pierwszej części zasługuje rozróżnienie bytu zmysłowego in actu (który ukazuje się nam  
w zmysłowym doświadczeniu) od bytu zmysłowego in potentia, który jest ontycznym 
podłożem pierwszego. Byt zmysłowy in aclu autor książki dzieli jeszcze na czysty (ujmo
wany w doświadczeniu potocznym i makrofizycznym) oraz byt zmysłowy mieszany (sensibile 
m ixtum  — seu rationale) ujmowany w doświadczeniu naukowym i w racjonalnej refleksji. 
Ten ostatni (sensibile mixtum) nie jest naprawdę bytem fizycznym, lecz „sposobem pa
trzenia na  rzeczy". Stąd więc np. przedmioty mikrofizyki — to „entia rationis cum funda
mento in re". Stosunek „sensibile in actu" do „sensibile in potentia" da się przedstawić 
jako stosunek „ontycznych manifestacji" do swojej podstawy bytowej.

Autor recenzji sądzi, że Echarri przez swe specyficzne rozróżnienia nie wiele jednak 
nowego wnosi do starej scholastycznej nauki o substancji i przypadłościach.
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F г e y G., Inhaltliche Aussagcnfunktionen. Logische Analyse der 
Ursache —  und Zweekbegriîîes. Philosophia Naturalis 1064, N. 1/2, 
134— 152.

Autor na wstępie wykazuje, że prócz funktorów ekstensjonalnych logiki zdań istnieją 
jeszcze funktory intensjonalne, treściowe nie dające się sprowadzić do pierwszych. 
Przykładami takich funktorów są wypowiedzi o zdaniach jak np. koniecznie, że p ; mnie
mam, że p ; wierzę, że p ; wiem, że p. Są to funktory o jtdnym  argumencie zdaniowym. · 
Istnieją także funktory treściowe o dwóch argumentach zdaniowych. Te ostatnie stosuje 
się do zdarzeń zachodzących w czasie. Oto przykłady takich funktorów:

p zachodzi przed q,
p istnieje tak długo, jak q,
p istnieje aż do zaistnienia q.

Następnie autor pokazuje, że do ścisłego określenia pojęcia przyczyny i celu konieczne 
są funktory intensjonalne, treściowe nie dające się sprowadzić do funktorów ekstensjo-



nalnych, zakresowych. Takimi funktorami treściowymi charakteryzuje pojęcia przyczyny 
i celu. Charakterystyka ta jest możliwie precyzyjna i przedstawiona formalnie przy pomocy 
odpowiedniej symboliki. Wymienione przed chwilą rozważania pozwalają autorowi na 
uzasadnienie twierdzenia, że treściowe fimkcje zdaniowe stanowią samodzielny środek 
logicznego rozumowania, konieczny w rozwiązywaniu przynajmniej niektórych zagadnień 
filozoficznych. Czysta matematyka oraz logika formalna posiadają środki zbyt «ubogie dla 
rozważań filozoficznych. Ze względu na tego rodzaju konsekwencje oraz ze względu na 
interesujący sposób podejścia do rozwiązywania zagadnień filozoficznych artykuł zasługuje 
na dokładne przestudiowanie.

T. Rutowski

M a i e r A ., I)as Problem der „speeies sensibiles in m edio” und 
die neue Naturphilosophie des 14. Jahrhunderts. Freiburger Zeitschrift 
für Philosophie und Theologie 1963, N. 1/2, 3— 32.

Autor przedstawia problem stosunku przedmiotu (podniety działającej) do poznającego 
podmiotu oraz stanowiska, jakie w tej kwestii zajmowali następujący myśliciele średnio
wieczni: W. Ockham, Durand, Aureoli, Jan z Mirecourt, J. Buridan i Mikołaj z Oresme.

Odpowiedzią na pytanie, jakiego typu stosunek zachodzi między przedmiotem a pod
miotem poznającym jest nauka średniowieczna o tzw. „species sensibiles in medio". 
Nauka ta jest częścią teorii spostrzeżeń. Podczas postrzegania przedmiot poznawany 
łączy się z podmiotem poznającym. W związku z tym powstaje problem, w jaki sposób 
następuje połączenie przedmiotów odległych od podmiotu? Czy można poznawać na 
odległość bez żadnego pośrednictwa otoczenia, czy też trzeba przyjąć istnienie jakiegoś 
środka umożliwiającego poznanie? Czy działanie przedmiotu na podmiot w procesie 
poznawczym jest działaniem przyczynowym tego samego rodzaju, co przyczynowość w świę
cie m aterialnym, czy też innego typu? Jak bowiem może działać na duchowy podmiot 
przedmiot fizyczny? I wreszcie — co się dzieje w „medium", w środowisku, gdy przedmiot 
działa jako podnieta na zmysły?

Na te pytania teoria spostrzegania odpowiada hipotezą, że istnieją tzw. „species sensi
biles", które są przyczynowymi nośnikami działań przedmiotów i które potrafią przenikać 
nie tylko takie środowiska jak woda czy powietrze, ale mogą przechodzić nawet przez 
stałe substancje. Na ogół przyjmowano, że te „species" są natury duchowej lub intencjo
nalnej, gdyż uważano, że to co działa musi być „szlachetniejsze" od tego co przyjmuje 
działanie, że to co materialne nie może mieć wpływu na to co niematerialne. Przyjmowano 
również możliwość działania na odległość w poznaniu zmysłowym bez pośrednictwa ma
terialnego środowiska. Dwaj jednak filozofowie przyrody XIV wieku J. Buridan i Mikołaj 
z Oresme w swojej nauce o „species" nawiązali do innego nurtu  istniejącego także w scho
lastyce i zanegowali możliwość działania na odległość. Jako fizycy zaczęli badać czynniki 
wywołujące działanie w przedmiotach iprocesy zachodzące w środowisku podczas pozna
wania zmysłowego.


