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Kordula Świętorzecka, Odwzorowane w językach sformalizowanych 
klasyczne koncepcje zmiany sytuacji i rzeczy, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, ss. 247; tłum. 
na j. angielski: Classical Conceptions of the Changeability of Situations 
and Things Represented in Formalized Languages, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, ss. 240.

Prezentowana praca jest rozprawą habilitacyjną recenzowaną 
przez Prof. Johannesa Czermaka (Uniwersytet w Salzburgu), przy-
gotowaną w ramach grantu habilitacyjnego przyznanego przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N 101 002 31/0087.

Książka stanowi próbę pełnego opracowania formalizacji pojęcia 
zmienności obiektów, które w ramach wielu koncepcji fi lozofi cz-
nych tworzą samodzielne kategorie ontologiczne: sytuacji i rzeczy. 
Inspiracją prezentowanych rozważań jest Arystotelesowska koncep-
cja zmienności substancjalnej (powstawania i ginięcia substancji). 
Takie odniesienie eliminuje z zakresu badań parakonsystentne oraz 
wielowartościowe koncepcje zmiany, ograniczając ten zakres do 
teorii będących rozwinięciami logiki klasycznej. Filozofi czne uwa-
runkowania zaprezentowanego formalizmu poprzedzone są kon-
strukcją logiki zmiany (LCG) oraz zamierzonej dla niej interpretacji 
teoriomodelowej. Rachunek LCG (a także jego równoważniki LNG 
i LNCG) oraz opartą na nim teorię TCG stanowiącą konceptualiza-
cję zmiany substancjalnej, porównuje się na koniec z innymi znany-
mi formalizacjami zmiany. Adekwatnie do poruszonych zagadnień 
książka zawiera trzy rozdziały: I. Formalizacja pojęcia zmienności 
sytuacji – modalna logika zmiany LCG i jej równoważny odpowied-
nik LNCG, II. Klasyczna koncepcja zmienności rzeczy w terminach 
rachunku LCG – teoria TCG, III. Porównanie formalizmów LCG, 
LNCG i TCG z wybranymi współczesnymi systemami zmiany.

W Rozdziale I autorka konstruuje zdaniową logikę zmiany oraz 
jej interpretację, będącą pewną wersją modalnej semantyki światów 
możliwych. W tym ujęciu światami możliwymi są sytuacje global-
ne składające się na historie zmian sytuacyjnych. Otrzymana logi-
ka – system LCG – jest rozwinięciem klasycznego rachunku zdań. 
Zmienność jest w LCG wyrażona w dwojaki sposób. Z jednej strony 
uwzględniane są zmiany, do których opisu używa się zmieniające-
go się w określony sposób języka (są to tzw. G–zmiany), z drugiej 
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zaś charakteryzowana jest zmienność opisywana modalnym jedno-
argumentowym funktorem C (czytanym: zmienia się to, że....). Na 
poziomie semantycznym G–zmienność utożsamia się ze zmieniają-
cym się uniwersum sytuacji elementarnych, zaś C–zmiany dotyczą 
istnienia/nieistnienia sytuacji składających się na kolejne sytuacje 
globalne. Rachunek LCG wykorzystuje jako jedyny modalny termin 
pierwotny – funktor C. Własności C są przyczyną nieregularności tej 
logiki. Jak pokazuje autorka, nie jest to jedyna wersja aksjomatyza-
cji zbioru tez utworzonej logiki. Dedukcyjnie równoważnym syste-
mem jest rachunek LNCG, w którym mamy do czynienia z dwoma 
pierwotnymi terminami modalnymi: C i N (czytanym: następnie jest 
tak, że...). Po uwzględnieniu odpowiedniej defi nicji terminu C, moż-
na także zaksjomatyzować braną pod uwagę logikę wykorzystując 
jako jedyny termin pierwotny – funktor N. Wskazane możliwości 
są nie tylko interesujące formalnie, ale dają okazję do rozważania 
zagadnienia zależności ontologicznej czasu względem zmiany. Jak 
się okazuje, dowolne stanowisko w tej sprawie może odwoływać się 
do tej samej logiki – tego samego zbioru praw logicznych.

Jak już wspomniano, wyznaczona logika LCG zostaje zinterpreto-
wana w pewnej wersji semantyki światów możliwych, w której ato-
mami są tzw. sytuacje globalne. Autorka podaje dwa różne dowody 
pełności swojego formalizmu w zadanych strukturach semantycz-
nych. Pierwszy z tych dowodów (oparty na pojęciu koniunkcyjnej 
postaci normalnej) pozwala zauważyć, iż otrzymana logika jest roz-
strzygalna. Drugi dowód – dowód Henkina – ma za zadanie okazać 
podobieństwo całej koncepcji względem K–modalnych logik zinter-
pretowanych w strukturach światów możliwych. Ścisła odpowied-
niość zamierzonej semantyki oraz rozważanej logiki daje okazję do 
podjęcia próby konstrukcji teorii korespondencji między odpowied-
nimi formułami a wybranymi własnościami historii zmian sytuacyj-
nych. Wyznacza się więc między innymi historie czysto rosnące, 
historie elementarnie skaczące, historie czysto analityczne i ustala 
to, przez które formuły LCG–języka są one charakteryzowane. Na 
koniec proponuje się listę możliwych rozszerzeń LCG wyróżniają-
cych ze zbioru wszystkich historii określone ich rodziny.

Wśród wielu możliwych historii autorka wskazuje na historię 
będącą sytuacyjnym odpowiednikiem wyróżnionego na podstawie 
relacji umożliwiania łańcucha zmian substancjalnych. Próba opisu 
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na płaszczyźnie języka przedmiotowego owej historii i jej charak-
terystyka w terminach ontologii substancjalnej stanowią przedmiot 
rozważań Rozdziału II. W ramach tej części zdaje się sprawę z fi -
lozofi cznego odniesienia prezentowanej koncepcji względem teorii 
zmiany autorstwa Arystotelesa. Prezentowane są więc najpierw ele-
menty Arystotelesowskiej teorii zmiany (z licznymi odniesieniami 
do tekstów źródłowych) uwzględnione w dwóch propozycjach kla-
syfi kacji ogółu zmian – w podziale Gredta oraz podziale będącym 
efektem autorskiej rekonstrukcji zaprezentowanego wykładu Ary-
stotelesa. Zestaw tekstów w wersji polskiej (angielskiej) i greckiej, 
do których odnosi się autorka zawarty jest w zamieszczonym na 
końcu książki Dodatku.

Zasadnicze idee uwikłane w klasyczną charakterystykę zmiany 
zostają następnie odwzorowane w pewnych formalnych strukturach 
semantycznych, które okazują się być przekładalne na język seman-
tyki logiki LCG. Dokładniej mówiąc, otrzymana konceptualizacja 
zmiany substancjalnej przekłada się na wspomnianą historię zmian 
sytuacyjnych. Rozszerzenie logiki LCG w taki sposób, by można 
było wyróżnić tę historię wymaga jednak przeformułowania LCG 
polegającego na eliminacji zbioru reguł pierwotnych takich, które 
kojarzone są z tzw. modal fallacy (bez takiego zabiegu próba roz-
szerzenia o aksjomaty specyfi czne wyróżniające braną pod uwagę 
historię powoduje sprzeczność). Otrzymana teoria specyfi czna na-
zwana została skrótem TCG.

Systemy LCG (LNCG, LNG) oraz TCG porównuje się w ostatnim 
Rozdziale III z wybranymi współczesnymi formalizacjami zmiany 
w wykonaniu: S. Kiczuka, J. Wajszczyka, L. Larouche’a. Rozbu-
dowane porównania dotyczą także rachunku And Next G.H. von 
Wrighta (i różnych jego modyfi kacji) oraz koncepcji zmieniającej 
się wiedzy naukowej, która stanowi A. Grzegorczyka interpretację 
logiki intuicjonistycznej. Przy okazji analiz porównawczych wie-
lokrotnie dokonuje się modyfi kacji badanych systemów innych au-
torów oraz różnych rozszerzeń rachunków LCG i TCG. Analizy te 
pozwalają z jednej strony uchwycić szereg interesujących różnic 
między badanymi formalizmami, z drugiej – ustalają określone ich 
podobieństwa.

Lektura pracy Świętorzeckiej może być uzasadniona po pierw-
sze rangą podejmowanego tematu. Problematyka zmienności jest 
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przecież jednym z najważniejszych zagadnień natury fi lozofi cznej. 
Konstrukcyjny charakter książki narzuca pewną specyfi czną (autor-
ską) wizję zmiany, która jest jednak istotnie uwikłana w siatkę pojęć 
fi lozofi i klasycznej. Drugim powodem, dla którego warto przeczy-
tać recenzowaną pozycję jest sposób realizacji podjętych badań oraz 
ich efekt. Autorka proponuje niezwykle interesujący, wielowątkowy 
sformalizowany opis zmiany razem ze szczegółową charakterystyką 
jego semantyki. Klasyczne założenia dotyczące zmienności znajdu-
ją w formalizmie Świętorzeckiej nowe, precyzyjne sformułowania. 
Mimo przeważającego w pracy języka sformalizowanego, autorka 
zachowuje niezwykle przejrzystą strukturę swoich wywodów, stara-
jąc się ułatwić czytelnikowi zrozumienie przedstawianej problematy-
ki. Wykorzystanie środków logicznych do analizy problemu zmien-
ności stanowi dobry przykład realizacji programu J. Łukasiewicza 
o podnoszeniu rozważań fi lozofi cznych do rangi badań naukowych 
– rozważań, które powinny skonstruować nowy, na metodycznem, 
ścisłem myśleniu oparty pogląd na świat1.2

Warto odnotować fakt, iż recenzowana pozycja ukazała się także 
w wersji anglojęzycznej, co stwarza możliwość zaprezentowania za-
wartej w niej problematyki szerszemu gronu specjalistów.

Roman Tomanek
Instytut Filozofi i UKSW, Warszawa

Michał Heller, Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Universi-
tas, Kraków 2008, ss. 246.

Przyznanie prestiżowej międzynarodowej nagrody w jakiejś dzie-
dzinie naukowej niejednokrotnie sprawia, że nagrodzona osoba 
i przedmiot jej zainteresowań, dotąd mało znany szerszemu gronu 
odbiorców, staje się nagle tematem ożywionych dyskusji, progra-
mów telewizyjnych i komentarzy prasowych. Ponieważ jednak me-
dia poszukują wciąż nowych tematów i nie zatrzymują się dłużej 
nad relacjonowanym aktualnie wydarzeniem, obraz rzeczywistości, 
który kreują, jest powierzchowny. Potwierdzeniem powyższej ob-

1 J. Łukasiewicz, Logistyka a fi lozofja, Przegląd Filozofi czny XXXIX (1936), 3-19.
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