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piero po wielu latach okazało się, że świat zjawisk astronomicznych nadaje się na model 
empiryczny jednej z nich, mianowicie geometrii kuli. Albo też przeciwnie, wychodząc 
od teorii empirycznej stawia się zagadnienie aksjomatyzacji takiej teorii, podobnie jak 
czynił Galileusz z kinematyką. Według prelegenta w zasadzie każda teoria empiryczna 
daje się zaksjomatyzować i praktycznie były czynione próby odnośnie do biologii i fizyki. 
Nie w każdym jednak stadium  rozwoju danej nauki próba tego rodzaju ma praktyczną 
doniosłość. Mając na uwadze rozróżnienie teorii aksjomatycznych na wcześniejsze i póź
niejsze stwierdza, że model empiryczny teorii późniejszej jest zarazem modelem każdej 
względem niej teorii wcześniejszej. Logiczna teoria zdań jest teorią wcześniejszą dla wielu 
różnych teorii aksjomatycznych, których modelami są teorie empiryczne. I przez to teoria 
zdań jest jakby węzłem jednoczącym najróżniejsze teorie aksjomatyczne i empiryczne. 
Przeprowadzając jakiekolwiek rozumowanie, odwołujemy się do logiki i z niej czerpiemy 
zasady rozumowania. Podstawiwszy za jej zmienne zdaniowe, nazwowe albo funktorowe 
wartości z dziedziny, z której przeprowadzamy rozumowanie, wiąże się twierdzenia tej dzie
dziny związkami inferencyjnymi. W  ten sposób wszelkie teorie otrzymują logiczną struk
turę, czyniącą je modelami.

Po tych ogólnych uwagach prelegent pokazał, jak się przechodzi z logiki zdań do ary- 
stotelesowskiej ontologii. Jego zdaniem arystotelesowska ontologia jest interpretacją 
logiki zdań. Przejście to zaprezentował na przykładzie związku, jaki istnieje między logiczną 
zasadą sprzeczności i zasadą sprzeczności ontologiczną. Okazało się, że można otrzymać 
ontologiczną zasadę sprzeczności przez odpowiednie podstawienia. Mocno jednak pod
kreślił, że w takich sytuacjach należy zwrócić uwagę na stopnie języka oraz kategorie 
syntaktyczne w obrębie jednego języka. Zatarcie różnicy między stopniami języka, mię
dzy językiem przedmiotowym i metajęzykiem prowadzi do antynomii semantycznych. 
Nie można więc jedną zasadą sprzeczności obejmować przedmioty i nazwy tych przed
miotów. Dla jednych i dla drugich trzeba formułować dwie lównoległe, z których każda 
należy do innej ontologii. W  przypadku zatarcia różnic syntaktycznych popada się rów
nież w antynomie syntaktyczne. To wyióżnienie jest konieczne, gdyż w przypadku prze
ciwnym przejście, o jakim  się tu  mówi, zaistnieć by nie mogło. Nadto teoria zdań ma taką 
w sobie właściwość, że może być interpretowana w wyrażeniach różnych stopni języka 
i różnych kategorii syntaktycznych. Inaczej mówiąc posiada modele odpowiadające tymże 
stopniom językowym i kategoriom syntaktycznym w dziedzinach przedmiotowych.
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Celem, jaki sobie prelegent założył w odczycie, było przedstawienie koncepcji stosunku 
człowieka względem drugiego człowieka w filozofii egzystencjalistycznej. W egzystencja- 
liźmie autor wyróżnił dwa zasadnicze nurty : naturalistyczno-ateistyczny oraz nurt chrześ
cijański. W związku z tym  całość rozważań podzielono na dwie części. W pierwszej omó
wiono zagadnienie stosunku człowieka do drugiego człowieka w nurcie naturalistyczno- 
-ateistycznym egzystencjalizmu, w drugiej w nurcie chrześcijańskim. Ze względu jednak



na daleko idące podobieństwa koncepcji człowieka u Pascala do koncepcji człowieka 
w chrześcijańskiej filozofii egzystencjalistycznej, prelegent odczyt swój rozpoczął od przed
stawienia właśnie pascalowskiej doktryny człowieka wr aspekcie stosunku do bliźniego.

Autor doskonale zdawał sobie sprawę z bogactwa i trudności poruszanej problema
tyki, jak również różnorodności rozwiązań w wielu „odcieniach” filozofii egzystencja- 
lizmu. To stało się między innymi powodem, że autor w przedstawieniu problemu ogra
niczył się jedynie do czołowych przedstawicieli egzystencjalizmu. Z naturalistyczno-atei- 
stycznego n urtu  uwzględnił jedynie Heidegger’a i Sartre’a, a z chrześcijańskiego—Gabriela 
MarceFa. W  zakończeniu znajduje się konfrontacja wyżej wymienionych poglądów.

Sam problem opracowano różnoaspektowo. Na specjalną uwagę zasługują: aspekt 
psychologiczny, socjologiczny i ontologiczny. Aspekty te sprawiły, że rozpracowanie nie 
ograniczało się jedynie do leferowania poglądów, lecz również uzasadniało wysuwrane 
tezy w kwestii stosunku człowieka do drugiego człowieka w egzystencjaliźmie. Szczególnie 
pomocnym okazał się w tym  względzie aspekt ontologiczny. Autor w wielu przypadkach 
odwoływał się do ontologii egzystencjalizmu, by wytłumaczyć treściowy charakter tez, 
związanych z opracowywanym problemem. I tak np. wysunął sugestię, że u Heidegger’a
0 ostatecznym rozstrzygnięciu problemu stosunku człowieka do drugiego człowieka za
decydowała posiadana już uprzednio koncepcja świata i jego struktury. Podobną sytu
ację napotkać można również w przedstawieniu Sartre’a. Całość opracowania właśnie 
ze względu na tę wieloaspektowość stała się bogata w problematykę egzystencjalizmu.
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Referat ten jest opracowaniem odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej koncepcji 
teodyeei i poszczególnych pięciu dróg. Został on przez autora na nowo opracowany i po
szerzony o najnowsze odpowiedzi. Wydrukowany jest w dziale artykułów.

E. Morawiec

Trzeci Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej

Trzeci Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej odbył się w dniach od 
31ΛΤΙΙ do 5.IX  1964 r. w Passo delła Mandola (w miejscowości niedaleko Trydentu). 
Zorganizowany został przez powstałe w 1958 r. w Louvain „Société Internationale pour 
l ’Etude de la Philosophie Medievale”. Poprzednie dwa kongresy miały miejsce: jeden 
w Louvain w 1958 r., a drugi 1961 r. w Koln.

Zasadnicza problematyka kongresu dotyczyła zagadnienia filozofii przyrody w śred
niowieczu. Ściśle mówiąc chodziło tu— jak podkreślił w przemówieniu wstępnym prof. Kli- 
bansky — nie tyle o analizę filozofii przyrody jako określonej dyscypliny, bo taka wów
czas nie istniała, ile raczej o rozpatrzenie wysiłków charakterystycznych dla czasów śred
niowiecza, zmierzających w kierunku zdobycia wiedzy o świecie.

Wśród wygłoszonych na kongresie referatów daje się wyróżnić dwa typy: ogólne
1 szczegółowe.


