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AJDUKIEWICZ KAZIMIERZ – logik, filozof, matematyk, fizyk, ur. 12 XII 1890 w 

Tarnopolu, zm. 12 IV 1963 w Warszawie. 

W latach 1908–1913 studiował filozofię w Uniwersytecie Jana Kazimierza we 

Lwowie, pod kierunkiem m.in. K. Twardowskiego i J. Łukasiewicza. Studiował też 

fizykę i matematykę. W 1912 uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie pracy 

Aprioryzm przestrzeni u Kanta a zagadnienie genezy charakteru przestrzennego 

wyobrażeń. W latach 1913–1914 studiował w Getyndze (filozofię u E. Husserla i 

matematykę u D. Hilberta). Habilitował się w 1921 w UW na podstawie rozprawy Z 

metodologii nauk dedukcyjnych. Od 1922 był docentem w Uniwersytecie 

Lwowskim, od 1925 prof. nadzwyczajnym w UW, a od 1928 w Uniwersytecie 

Lwowskim. W 1934 został prof. zwyczajnym Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie 

rozwinął działalność badawczą i dydaktyczną. W latach 1938–1939 był 

przewodniczącym Polskiego Tow. Filozoficznego we Lwowie, a po wojnie w 

Poznaniu i w Warszawie do 1962. 

W czasie II wojny światowej zajmował się tajnym nauczaniem we Lwowie, a 

od 1944 (pod rządami radzieckimi) nauczał fizyki. W latach 1945–1955 kierował 

Katedrą Teorii i Metodologii Nauk w UAM, a w latach 1948–1952 był rektorem 

UAM. W 1954 osiadł w Warszawie. Od 1955 do 1961 kierował II Katedrą Logiki 

Wydziału Filozoficznego UW, a w latach 1955–1963 Zakładem Logiki w IFiS PAN. 

Był członkiem korespondentem PAU. W 1952 został powołany do pierwszego grona 

PAN jako członek rzeczywisty. Współtworzył, a w 1953 został redaktorem 

naczelnym pisma „Studia Logica”. Był również członkiem Międzynarodowego 

Instytutu Filozofii oraz wiceprzewodniczącym Sekcji Logiki, Metodologii i Filozofii 

Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauk. Otrzymał doktorat h.c. 

Uniwersytetu w Clermont-Ferrand. 

W okresie powojennym, gdy niektórzy przedstawiciele szkoły lwowsko-

warszawskiej już nie żyli, a inni znaleźli się poza granicami kraju, A. był głównym 

kontynuatorem tradycji szerokiego pojmowania logiki, z włączeniem semiotyki i 

metodologii nauk, oraz wykorzystaniem logiki do badań filozoficznych. W dyskusji 

nad celowością wykładania logiki na uniwersytetach skutecznie do tego 

przekonywał. Opracował programy nauczania logiki oraz podręczniki. Organizował 

ogólnopolskie konferencje logiczne poświęcone tematyce dydaktycznej i naukowej.  

Główne dzieła A.: Z metodologii nauk dedukcyjnych (Lw 1921); Główne zasady 

metodologii nauk i logiki formalnej (Wwa 1928, skrypt autoryzowany); O znaczeniu 
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wyrażeń (w: Księga pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie (12 II 

1904 – 12 II 1929), Lw 1931, 31–77); Logiczne podstawy nauczania (Wwa 1934; odbitka z 

Encyklopedii wychowania); Naukowa perspektywa świata (PF 37 (1934), 409–416); 

Propedeutyka filozofii (Lw 1938, Wr 19505); Logika a doświadczenie (PF 43 (1947), 3–

21); On the Notion of Existence (Studia Philosophica 4 (1949–1950), 7–22); Zagadnienia 

i kierunki filozofii (Kr 1949, Kęty 20033); Zarys logiki (Wwa 1953, 19607); Język i 

poznanie (I–II, Wwa 1960–1965, 20063) – wybór pism; Logika pragmatyczna , (Wwa 

1965, 19742, praca nieukończona, wyd. pośmiertnie); The Scientific World-

Perspective and Other Essays 1931–1963 (Dor 1978). Na podstawie notatek H. 

Wiśniewskiego wydano też wykłady A. w Uniwersytecie Poznańskim z roku 

1949/1950 pt. Główne zasady logiki i metodologii (FN 16 (2008) nr 1, 117–157). 

METODOLOGIA NAUK. Najwięcej osiągnięć miał A. w zakresie metodologii i 

teorii nauk. Pracą Z metodologii nauk dedukcyjnych zapoczątkował strukturalną 

metodę definiowania pojęć metodologicznych, która miała istotne znaczenie w 

rozwoju nauki o systemach dedukcyjnych. W rozprawie O pojęciu dowodu (w: tenże, 

Z metodologii nauk dedukcyjnych, 9–21) sformułował A. definicję dowodu i 

twierdzenia logicznego. Twierdzeniem logicznym jest wyrażenie, dla którego istnieje 

dowód. Dowodem danego wyrażenia jest skończony ciąg wyrażeń, którego ostatnim 

wyrażeniem jest wyrażenie dowodzone, a każdy wyraz jest bądź podstawieniem 

aksjomatu logicznego, bądź jest uzyskany z wcześniejszych wyrazów tego ciągu za 

pomocą reguły odrywania, bądź przez zastępowanie podstawienia definiendum przez 

odpowiednie podstawienie definiensa. Za pomocą tak określonego pojęcia 

twierdzenia logicznego zdefiniował A. pojęcie wynikania: z jednego wyrażenia 

wynika drugie wtedy i tylko wtedy, gdy implikacja, mająca pierwsze za poprzednik, 

a drugie za następnik, jest twierdzeniem logicznym w sensie szerszym (czyli 

podstawieniem twierdzenia logicznego w sensie węższym). Jest to definicja 

konsekwentnie metalogiczna. 

Do pojęcia wynikania powrócił A. w pracy Logiczne podstawy nauczania, 

formułując następującą definicję wynikania logicznego: ze zdania A wynika 

logicznie zdanie B wtedy i tylko wtedy, gdy okres warunkowy, mający zdanie A za 

poprzednik, zaś zdanie B za następnik, jest szczególnym przypadkiem 

(podstawieniem) prawa logiki, mającego postać formalnego okresu warunkowego. 

Ta semantyczna definicja wynikania logicznego jest równoważna definicji A. 

Tarskiego z 1936 (Tarski uogólnił ją jedynie na wynikanie ze skończonej klasy 
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zdań).  

W rozprawie (będącej częścią pracy Z metodologii nauk dedukcyjnych) O 

dowodach niesprzeczności i niezależności aksjomatów wprowadził A. definicje: 1) 

niesprzeczności systemu – system jest wolny od sprzeczności, jeśli żadna para 

następstw aksjomatów (wliczając same aksjomaty) nie składa się z dwóch twierdzeń 

sprzecznych; 2) niezależności – żaden aksjomat nie jest następstwem iloczynu 

logicznego pozostałych; 3) adekwatności – system jest adekwatny, jeśli wystarcza do 

wyprowadzenia wszystkich zdań prawdziwych należących do danej teorii 

(współczesne pojęcie pełności systemu). W O pojęciu istnienia w naukach 

dedukcyjnych (praca wchodzi w skład Z metodologii nauk dedukcyjnych) 

przeanalizował A. znaczenie wyrazu „istnieć” w tych naukach. Zauważył, że wyraz 

ten ma odmienne znaczenie w naukach dedukcyjnych, w naukach empirycznych i w 

codziennym życiu. Istnienia w naukach dedukcyjnych nie można utożsamiać z 

niesprzecznością ani niesprzeczności nie można uważać za warunek wystarczający 

istnienia. A. sformułował warunki konieczne istnienia w danej teorii (należenie do 

zakresu danej teorii, warunek niesprzeczności, warunek konsystencji) oraz warunek 

wystarczający. W związku z tym omówił rolę postulatów egzystencji i dowodów 

istnienia. Interesujące są podane w pracy określenia pojęcia spełniania i prawdy: 1) 

przedmiot P spełnia funkcję propozycjonalną f(x), znaczy – z określenia P wynika 

f(P); 2) zdanie f(P) jest prawdą, znaczy – istnieje P spełniające f(x). W drugim 

określeniu wyraz „istnieje” nie gra roli kwantyfikatora, a definiens należy 

interpretować jako koniunkcję dwóch warunków: P istnieje i P spełnia f(x).  

A. zajmował się teorią definicji w różnych pracach. Najważniejsze wyniki 

zawarł w: Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej, Logiczne podstawy 

nauczania oraz w artykułach: De definition (w: Actes du I Congrès International de 

Philosophie Scientifique, P 1936, 1–6; Definicja, w: K. Ajdukiewicz, Język i 

poznanie, Wwa 20063, 243–248); O definicji (Normalizacja (1956) z. 3, 131–135, z. 

4, 201–207); Trzy pojęcia definicji (SF 2 (1958) nr 5, 3–16). Wyróżnił następujące 

rodzaje definicji: 1) nominalne definicje wyrazu w danym języku; 2) realne definicje 

przedmiotu; 3) arbitralne definicje, czyli postulaty. Definicje nominalne obejmują 

zarówno definicje metajęzykowe (podawane w stylizacji językowej) o postaci reguł 

zastępowania, jak i definicje wewnątrzjęzykowe (w stylizacji przedmiotowej), 

wprowadzane w postaci odpowiednich tez języka. Istotną ich cechą jest spełnianie 

warunków: 1) przekładalności – za pomocą definicji dla każdego wyrażenia 
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zawierającego wyraz definiowany można podać wyrażenie inferencyjnie 

równoważne (na podstawie tez i reguł danego języka), niezawierające tego wyrazu 

oraz 2) niesprzeczności – z definicji i tez danego języka nie można wydedukować 

żadnej sprzeczności, której nie można wydedukować bez pomocy tej definicji. 

Wcześniej przyjmował A., że pojęcie definicji wyrazu w danym języku jest 

podstawowe, gdyż wystarcza do określenia innych pojęć definicji (definicja wyrazu 

jest zarazem definicją pojęcia, które jest znaczeniem tego wyrazu, i definicją 

przedmiotu oznaczanego przez ten wyraz, o ile taki przedmiot istnieje). W 

późniejszym okresie A. zmienił stanowisko, uważając, że nie można zrezygnować z 

definicji realnych i ograniczyć się do definicji nominalnych. Definicję realną 

jakiegoś przedmiotu określił jako zdanie podające jednoznaczną charakterystykę 

tego przedmiotu. Definicją arbitralną (postulatem) danego języka jest zdanie „F(a)” 

tego języka, jeżeli obowiązuje w nim konwencja terminologiczna ustanawiająca, że 

termin „a” ma być symbolem przedmiotu spełniającego funkcję zdaniową „F(x)”. A. 

rozważał zagadnienie, czy postulaty muszą być zawsze prawdziwe w języku, w 

którym odpowiednia konwencja terminologiczna ma moc obowiązującą. Doszedł do 

wniosku, że sama konwencja nie wystarcza, potrzebny jest dowód istnienia 

przedmiotów spełniających warunek, który się w tej konwencji nakłada na denotację 

odnośnego terminu.  

A. opracował wiele szczegółowych zagadnień z teorii definicji. Omówił 

odróżnienia definicji analitycznych i syntetycznych, rzeczowych i słownych, 

sprawozdawczych i projektujących, dokonując wnikliwej analizy tych pojęć i 

precyzując ich dotychczasowe określenia. Określił własności charakterystyczne dla 

normalnej formy definicji, badał warunki niesprzeczności i nietwórczości definicji. 

Prace A. stworzyły zarysy współczesnej teorii definicji.  

Dostrzegając doniosłość pytań w systemie wiedzy ludzkiej, zarówno w ich 

funkcjach poznawczych, jak i dydaktycznych, A. stał się jednym z pionierów logiki 

pytań. Każdy problem jest pytaniem postawionym na serio, które zadaje osoba 

pytająca w celu uzyskania określonej informacji, zaś pytania zadawane nie na serio 

są powszechnie stosowane w nauczaniu. A. przeprowadził analizę struktury 

składniowej zdań pytajnych. Wyróżnił w nich pytajnik (partykułę pytajną) oraz 

datum quaestionis, czyli funkcję zdaniową objętą przez pytajnik. Określił zakres 

niewiadomej pytania, wprowadził odróżnienie pytań rozstrzygnięcia i pytań 

dopełnienia. Podał określenia pozytywnych i negatywnych założeń pytania, pytań 
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niewłaściwie (nietrafnie) postawionych, które obok zagadnień bezsensownych należą 

do zagadnień pozornych. Przeprowadził podział odpowiedzi na odpowiedzi właściwe 

i niewłaściwe, całkowite i częściowe, wyczerpujące i niewyczerpujące. Określił, 

czym są odpowiedzi znoszące pozytywne lub negatywne założenia pytania. 

Zajmował się także analizą psychologicznego znaczenia zdania pytajnego i analizą 

pytań dydaktycznych.  

A. wielokrotnie zajmował się zagadnieniem klasyfikacji rozumowań. Podzielił 

sposoby wnioskowania na: 1) dedukcyjne; 2) uprawdopodobniające; 3) logicznie 

bezwartościowe. Uprawdopodobniającymi sposobami wnioskowania nazywał 

stosowane i aprobowane w niektórych naukach zw. indukcyjnymi, mimo że nie są 

dedukcyjne, a nawet nie są niezawodne. Jest to pojęcie niewyraźne, a jego 

uwyraźnienie wiąże się z odpowiedzią na pytanie, na czym polega uprawomocnienie 

indukcji. Problem racjonalności uprawdopodobniających wnioskowań wiązał A. z 

teorią decyzji oraz z teorią prawdopodobieństwa. 

Przeprowadził krytyczną analizę rozpowszechnionej wówczas klasyfikacji 

rozumowań Łukasiewicza. Zarzucił jej przede wszystkim to, że eliminuje z aparatu 

metodologicznego pewne niezbędne pojęcia, np. ogólne pojęcie wnioskowania, które 

może być dedukcyjne, indukcyjne, redukcyjne, zastępując je węższym pojęciem 

przechodzenia od racji do następstwa. Wprowadził własną, obszerną klasyfikację 

rozumowań. A. zaliczał do rozumowań: 1) wszelkie procesy inferencji; 2) procesy 

wyprowadzania; 3) procesy rozwiązywania zadań i zagadnień myślowych, 

dokonywane przy użyciu inferencji lub wyprowadzania. Klasyfikację tak 

określonego pojęcia rozumowania uzyskał ze skrzyżowania dwóch podziałów: 1) 

podziału procesów inferencji; 2) podziału procesów myślowych na spontaniczne i na 

kierowane zadaniem oraz podziału tych ostatnich wg rodzaju zadań myślowych. 

Wśród zadań myślowych, które można rozwiązać za pomocą wnioskowania lub 

wyprowadzania, są: 1) zadania wykazania; 2) zadania rozstrzygnięcia; 3) zadania 

dopełnienia. Przeprowadzona wg tych zasad klasyfikacja rozumowań jest 

następująca. Procesy rozumowania dzielą się na proste i złożone, zależnie od tego, 

czy się w nich używa jednego tylko procesu wnioskowania lub wyprowadzania, czy 

więcej. Proste rozumowania A. podzielił na: 1) spontaniczne – niekierowane żadnym 

zadaniem; 2) kierowane zadaniem, tj. takie, w których za pomocą wnioskowania lub 

wyprowadzania rozwiązuje się jakieś zadanie myślowe. Wśród ostatnich znajdują się 

rozumowania: 1) kierowane zadaniem wykazania, jednoznacznie wyznaczającym 
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zdanie, które ma zostać wywnioskowane względnie wyprowadzone, tj. zdaniem 

typu: wykaż, że p; 2) kierowane pytaniem rozstrzygnięcia, które dwuznacznie 

wyznacza zdanie zadane do wywnioskowania względnie wyprowadzenia, jako jedno 

z dwu zdań sprzecznych, tj. pytaniem typu: czy p?; 3) kierowane pytaniem 

dopełnienia, które wyznacza wieloznacznie zdanie mające zostać wywnioskowane 

względnie wyprowadzone jako zdanie będące wartością osnowy pytania, tj. pytaniem 

typu: dla jakich x, f(x)?  

W ramach tej klasyfikacji znajdują miejsce najczęściej omawiane rodzaje 

rozumowań, tj. wnioskowanie, dowodzenie, sprawdzanie i wyjaśnianie. Dowodzenie 

np. jest rozumowaniem wnioskującym, które podporządkowane jest zadaniu, 

jednoznacznie wyznaczającym zdanie zadane do wywnioskowania. Sprawdzanie 

hipotez jest rozumowaniem złożonym, kierowanym pytaniem rozstrzygnięcia, na 

które składa się: 1) dedukcja, czyli wyprowadzenie ze sprawdzanej hipotezy jej 

następstw; 2) wnioskowanie prowadzące od uznania lub odrzucenia następstw 

sprawdzanej hipotezy do uznania lub odrzucenia jej samej.  

A. głosił program tzw. metodologii pragmatycznej, której przedmiotem jest 

analiza czynności składających się na naukę, takich jak: rozumowanie, uznawanie 

zdań, sprawdzanie hipotez itp. Metodologię pragmatyczną przeciwstawiał 

metanauce, która zajmuje się tzw. nauką idealną, będącą systemem twierdzeń, 

abstrahując od udziału człowieka w konstruowaniu tego systemu. Metodologia w 

przeciwieństwie do metanauki jest dyscypliną humanistyczną, a jej cel stanowi 

zrozumienie nauki jako ludzkiej działalności. Z tej racji formułuje ona oceny i ustala 

normy skutecznego działania. W metanauce występują wyłącznie pojęcia 

syntaktyczne i semantyczne, podczas gdy metodologia posługuje się również 

pojęciami pragmatyki.  

EPISTEMOLOGIA. Oryginalnym osiągnięciem A. jest tzw. program epistemologii 

semantycznej, który traktuje poznanie z punktu widzenia języka. Wg A., czynnik 

werbalny jest obecny w każdym akcie poznawczym. Poznanie jako czynność polega 

na wypowiadaniu, uznawaniu lub odrzucaniu zdań, a wiedza utożsamia się z ogółem 

zdań uznanych. Asercja dotyczy jednak nie zdania jako napisu, lecz znaczenia 

zdania, czyli sądu w sensie logicznym. Kategoria znaczenia staje się pomostem 

między epistemologią a semiotyką.  

A. wyróżnił 3 rodzaje reguł uznawania zdań, które nazwał dyrektywami 

znaczeniowymi: aksjomatyczne, dedukcyjne i empiryczne. Pierwsze wymagają 
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uznania pewnych zdań w sposób bezwarunkowy (np. dyrektywa „każde A jest A”). 

Drugie postulują uznanie pewnych zdań na podstawie innych zdań (np. zdania Q na 

podstawie zdań: „jeśli P, to Q” oraz „P”). Trzecie uzależniają uznanie zdania od 

zaistnienia pewnej sytuacji empirycznej (np. „jestem głodny” w przypadku uczucia 

głodu; „pada deszcz” w przypadku obserwacji deszczu). Znaczenie jest zawsze 

znaczeniem w pewnym języku, także dyrektywy muszą być relatywizowane do 

języka. Za pomocą dyrektyw określił A. pojęcie równoznaczności, a następnie 

pojęcie znaczenia. Znaczenie to klasa abstrakcji relacji równoznaczności, czyli 

wspólna własność wszystkich równoznacznych wyrażeń w danym języku.  

Analizując pojęcie znaczenia, A. doszedł do koncepcji epistemologicznej, którą 

nazwał radykalnym konwencjonalizmem. Koncepcja ta miała dotyczyć tylko 

języków zamkniętych i spójnych, które są, wg A., językami w ścisłym sensie. Język 

jest spójny, gdy każde jego 2 wyrażenia są ze sobą bezpośrednio lub pośrednio 

powiązane znaczeniowo. W przeciwnym razie jest niespójny – składa się z części 

wzajemnie izolowanych znaczeniowo. Język jest otwarty, gdy można do niego 

dołączyć nowe wyrażenia, wchodzące ze starymi w nowe związki znaczeniowe. W 

przeciwnym razie język jest zamknięty – wszystkie możliwe pozycje znaczeniowe są 

w nim już zajęte. Radykalny konwencjonalizm wyraża się w tezie, że obraz świata 

jest wyznaczony przez aparaturę pojęciową. Inaczej, pojęciowa wizja świata zależy 

od tego, w jakie znaczenie zostały wyposażone wyrażenia tego języka, czyli zbiór 

zdań uznanych na mocy reguł znaczeniowych języka zamkniętego i spójnego zależy 

od tego, jakie są te reguły. Nie oznacza to, że dane empiryczne nie mają żadnego 

wpływu na obraz świata, lecz że znaczenie tych danych ujawnia się zawsze w 

ramach jakiejś aparatury pojęciowej.  

Pod wpływem krytyki Tarskiego, A. zarzucił koncepcję radykalnego 

konwencjonalizmu. Uznał, że kluczowe dla niej pojęcie języka zamkniętego i 

spójnego jest pojęciem pustym. Skoro takich języków nie ma, to – orzekł – jego 

koncepcja jest fikcyjna i papierowa. Poglądy A. ewoluowały w tej kwestii w 

kierunku radykalnego empiryzmu. Rozważał problem wiedzy apriorycznej, czyli 

zdań akceptowalnych na mocy aksjomatycznych i dedukcyjnych dyrektyw 

znaczeniowych w kontekście empiryzmu. W szczególności interesowało go 

zagadnienie statusu praw logiki: czy są pochodzenia empirycznego, czy niezależne 

od doświadczenia.  

Pierwszym krokiem w kierunku oczyszczenia języka z elementów 
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apriorycznych była próba wykazania możliwości języka bez dyrektyw 

aksjomatycznych, natomiast z dyrektywami dedukcyjnymi. A. zauważył, że 

prawomocność ostatnich nie wymaga odwołania się do praw logiki, rozumianych 

jako zdania analityczne. Można więc pojmować prawa logiki jako zdania oparte na 

doświadczeniu i jednocześnie posługiwać się dyrektywami dedukcyjnymi. Z punktu 

widzenia empiryzmu prawa logiki można traktować jako hipotezy pomocnicze, 

sprawdzane wraz z całym korpusem zdań uznawanych na podstawie empirycznych 

dyrektyw znaczeniowych. Sposób uzasadniania zdań analitycznych wskazuje na ich 

związek z doświadczeniem. Wymagają zatem odwołania do przesłanki 

egzystencjalnej, a ta może być zaczerpnięta z doświadczenia. Języki więc, w tym 

język logiki, mogą się obyć bez dyrektyw aksjomatycznych.  

A. zrezygnował z koncepcji dyrektyw aksjomatycznych, a następnie odstąpił w 

ogóle od teorii dyrektyw znaczeniowych. Empiryczne pojmowanie języka 

skierowało go do zbliżonej do teorii konotacji J. S. Milla koncepcji znaczenia, którą 

nazwał teorią kodenotacji. Aby określić znaczenie wyrażenia złożonego, trzeba znać 

denotacje jego wyrażeń składowych oraz ich pozycje składniowe. Wg A., 

znaczeniem wyrażenia złożonego jest relacja, która denotacji każdego z wyrażeń 

składowych przyporządkowuje jego pozycję składniową w obrębie wyrażenia 

złożonego. U podstaw tej koncepcji leży myśl, że aby rozumieć zdanie, trzeba 

wiedzieć, w jaki sposób jest ono zbudowane i do czego w rzeczywistości odnosi się 

każdy z jego składników.  

Początkowo A. uważał aprioryczną wiedzę za nieodłączną w posługiwaniu się 

jakimkolwiek językiem. Później uznał, że w pewnych językach cała wiedza może 

mieć charakter empiryczny, dlatego uważa się, że konwencjonalizm ustąpił 

empiryzmowi. Niektórzy jednak interpretują późniejsze poglądy A. nie w duchu 

empiryzmu, lecz metakonwencjonalizmu. Zarzucony na poziomie przedmiotowym 

konwencjonalizm przenosi się na metapoziom. Od wyboru języka zależy nie 

prawdziwość zdań o świecie, lecz zdań o języku jako narzędziu poznania; nie sądy 

przedmiotowe, lecz tezy metodologiczne, np. teza skrajnego czy umiarkowanego 

empiryzmu. Od języka zależą nie obowiązujące prawa logiki, lecz pogląd na ich 

status, nie ogół znaczeń wyrażeń, lecz pogląd na to, czym jest znaczenie. 

Radykalny konwencjonalizm miał dotyczyć wyłącznie języków zamkniętych i 

spójnych, ale takie języki nie istnieją. Natomiast radykalny empiryzm miał 

obowiązywać w odniesieniu do języków, które można skonstruować, choć faktycznie 
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nie są używane. Każda z tych dwóch koncepcji przedstawia język będący idealizacją 

faktycznie używanych języków na pewnych etapach ich rozwoju. Język nauki 

wykazuje tendencję do racjonalizacji: pewne zdania mające status zdań 

empirycznych awansują do roli aksjomatów języka i stają się niezależne od 

doświadczenia. Język skrajnego empiryzmu wyraża ekstremum, dla którego proces 

racjonalizacji jeszcze się nie rozpoczął, zaś język radykalnego konwencjonalizmu to 

język w pełni zracjonalizowany.  

METAFIZYKA. Poglądy ontologiczne A. wiążą się z jego przekonaniem, że 

wszelkie poznanie ma charakter językowy. Tez metafizycznych nie można więc 

weryfikować przez bezpośrednią konfrontację z rzeczywistością. Zdania mówiące o 

istnieniu, formułowane są zawsze w jakimś języku, którego reguły trzeba 

respektować przy uznawaniu tych zdań. Dlatego poglądy metafizyczne winny być 

zawsze relatywizowane do języka, w którym są głoszone; chodzi przy tym o języki, 

jakimi posługują się różni filozofowie. W ten sposób A. antycypował ontologię W. 

V. O. Quine’a, w której kwestie istnienia sprowadzają się do zobowiązań 

ontologicznych języka. 

A. szczególnie rozważał 2 zagadnienia metafizyczne: istnienie świata 

zewnętrznego oraz istnienie uniwersaliów. Pierwsze w kontekście polemiki z 

idealizmem, drugie – z reizmem.  

W krytycznej analizie transcendentalnego idealizmu H. Rickerta oraz idealizmu 

subiektywnego G. Berkeleya, stosował A. oryginalną metodę analityczną, którą 

nazwał metodą parafrazy. Daną tezę filozoficzną parafrazował w precyzyjnym 

języku logiki, a następnie sprawdzał przez badanie trafności konsekwencji z niej 

wyprowadzonych. Podkreślał, że z samej logiki nic nie wynika dla filozofii, a 

konsekwencje filozoficzne wynikają dopiero z odpowiednich parafraz.  

Tezę Rickerta głoszącą, że poznanie jest wiedzą tzw. transcendentalnego 

podmiotu, a prawdziwość poznania jest dyktowana przez aprioryczne normy, 

sparafrazował następująco. Podmiot poznania jest reprezentowany przez ogół 

możliwych tez, natomiast normy dyktujące prawdę – przez dyrektywy znaczeniowe 

aksjomatyczne lub dedukcyjne. Wg Rickerta, rzeczywistość jest korelatem ogółu 

zdań prawdziwych, co można sparafrazować w twierdzeniu, że rzeczywistość jest 

korelatem zdań uznawanych na podstawie dyrektyw aksjomatycznych i 

dedukcyjnych, czyli korelatem zdań prawdziwych w uniwersalnym systemie 

dedukcyjnym reprezentującym całą wiedzę. A. zastosował twierdzenie K. Gödla o 
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niepełności systemów dedukcyjnych, że w każdym systemie zawierającym 

arytmetykę liczb naturalnych istnieją zdania parami sprzeczne i nie do udowodnienia 

na gruncie aksjomatów. Na mocy definicji prawdy jedno ze zdań sprzecznych musi 

być prawdziwe. Istnieją zatem zdania prawdziwe, które nie są tezami. Wiedza 

niewątpliwie zawiera arytmetykę liczb naturalnych, stąd znajdują się w niej zdania 

prawdziwe, niewynikające z aksjomatów. Zatem prawda wykracza poza 

transcendentalne normy uznawania zdań, a w konsekwencji świat wykracza poza 

język i jego reguły. Jest czymś więcej niż tylko korelatem świadomości.  

A. uważał, że idealiści tak obiektywni, jak i subiektywni, wypaczają nie tylko 

pojęcie prawdy, ale też rzeczywistości. W definicji „zdanie jest prawdziwe wtedy i 

tylko wtedy, gdy jest zgodne z rzeczywistością”, zamieniają człon definiowany z 

członem definiującym, czyli rzeczywistość definiują jako to, co przedstawiają zdania 

prawdziwe. Prawda jest dla idealistów pierwotna ontologicznie i w porządku 

definiowania, a rzeczywistość wtórna, zależna od prawdy. Prawda jest zgodnością z 

kryteriami, których dostarczają bądź normy transcendentalne (reguły języka – 

idealiści obiektywni), bądź aktualne spostrzeżenia podmiotu poznającego (idealiści 

subiektywni). Istnieje zatem tylko to, o istnieniu czego mówią tezy języka (i dlatego 

istnieje, że przesądzają to tezy), lub istnieje tylko to, co jest aktualnie spostrzegane (i 

dlatego istnieje, że jest spostrzegane). W obu wersjach idealizmu świat zależy od 

kryteriów uznawania zdań. 

Na tym tle A. analizował szerszy problem, czy można wyciągać wnioski 

metafizyczne z rozważań nad poznaniem, czyli czy możliwe jest przejście od 

wypowiedzi o zdaniach do wypowiedzi o świecie. Uważał, że odpowiedź zależy od 

rodzaju języka, w jakim formułowane są wyjściowe sądy o poznaniu. Metafizyka, w 

szczególności sądy o istnieniu, wymaga języka przedmiotowego. Sądy na temat 

poznania, sformułowane w języku semantyki, którego częścią jest język 

przedmiotowy mówiący o świecie, otwierają możliwość przejścia do sądów 

wyrażonych tylko w języku przedmiotowym. Nie ma natomiast takiej możliwości, 

gdy wyjściowe sądy dotyczące poznania sformułowane są tylko w języku syntaksy 

zwykłym (zdania mówią wyłącznie o wyrażeniach językowych) lub rozszerzonym 

(zdania mówią też o myślach i przeżyciach psychicznych). Ponieważ sądy wyjściowe 

formułowane przez idealistów nie dotyczą świata zewnętrznego, lecz poznania i 

wyrażone są w rozszerzonym języku syntaksy, stąd nieuprawnione jest wyciąganie 

przez nich wniosków metafizycznych, negujących istnienie świata zewnętrznego. 
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Pozór poprawności bierze się stąd, że w języku idealistów figurują wyrażenia 

identyczne z wyrażeniami języka przedmiotowego, lecz wyposażone w znaczenie 

odmienne od przyjętego zwyczajowo. Berkeley np. definiował ciało jako ideę lub 

układ idei, idea zaś to dla niego tyle, co świadome zjawisko psychiczne. Mając na 

myśli uświadamianie sobie idei, używał sformułowania „postrzeganie idei”, co 

błędnie sugeruje ich przedmiotowy charakter. Pozornie więc Berkeley operował 

językiem przedmiotowym, a faktycznie – rozszerzonym językiem syntaksy. W 

konsekwencji przyjmował, że ciała istnieją o tyle, o ile są postrzegane, nie istnieją 

zaś niezależnie od podmiotu. Metafizyczne wnioski Berkeleya bazują zatem na 

błędzie ekwiwokacji. 

Polemika A. z reizmem nie polegała na wykazywaniu jego fałszywości ani na 

dowodzeniu tezy przeciwnej. Wskazał on jedynie na wewnętrzne ograniczenia 

reizmu. Odróżnił jego wersję rzeczową, mówiącą o istnieniu: istnieją tylko rzeczy, 

nie istnieją uniwersalia, od wersji semantycznej, mówiącej o języku: tylko nazwy 

rzeczy są nazwami właściwymi, pozostałe są pozorne. Zauważył, że wersję 

semantyczną można interpretować jako: 1) tautologiczną konsekwencję arbitralnie 

przyjętej definicji „nazwa pozorna”; 2) twierdzenie empiryczne dotyczące znaczenia 

słowa „jest”; 3) twierdzenie głoszące, że podstawienie nazwy pozornej w miejsce 

nazwy właściwej daje czasami nonsens; 4) deklarację programową postulującą 

wykluczanie używania nazw pozornych w kontekstach, z których nie da się ich 

wyrugować.  

Ostatnią interpretację uznał A. za najbardziej interesującą. Wykazał jednak jej 

niezgodność z reizmem rzeczowym. Ze względu na deklarację, reista nie może 

wysłowić drugiej, negatywnej części swojej rzeczowej tezy: nie istnieją uniwersalia. 

Występuje w niej bowiem nazwa pozorna „uniwersalia”. Jeśli reista przyjmie, że nie 

da się jej z tego zdania wyeliminować, deklaracja programowa zabroni mu 

wypowiadać je z sensem. Jeśli zaś spróbuje tę nazwę wyrugować, pojawią się inne 

kłopoty. Przecząc istnieniu uniwersaliów, przeczy istnieniu takich własności, jak np. 

biel, i istnieniu relacji, jak np. starszeństwo. W języku reistycznym zamiast „nie 

istnieje biel”, „nie istnieje starszeństwo”, otrzyma zdania: „nic nie jest białe”, „nikt 

nie jest od nikogo starszy”, które są jawnie fałszywe i wypaczają zamysł reisty. 

Mówiąc „nie istnieje biel”, ma na myśli nie to, że nie ma rzeczy białych, lecz to, że 

nie istnieje biel jako cecha oderwana od rzeczy, którym przysługuje. A tego właśnie 

wypowiedzieć nie może, pozostając w zgodzie z własnym postulatem, by nie używać 
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nazw pozornych w kontekstach, z jakich nie da się ich wyrugować. Skoro raz 

zdecydował nie próbować nazywać tego, czego zasadniczo nie ma, brak mu słów, by 

zaprzeczyć istnieniu tego, czego w jego przekonaniu zasadniczo nie ma. Z reizmu 

rzeczowego pozostaje wówczas tylko część pozytywna: istnieją rzeczy, która w 

języku reisty wydaje się truizmem.  

A. uważał, że powszechniki na pewno nie istnieją tak jak rzeczy. Jednak w 

przeciwieństwie do reistów twierdził, że konstruowanie na podstawie języka 

naturalnego języków innych niż reistyczny jest całkiem poprawne. Sprowadził zatem 

reizm do rzędu pewnej konwencji, odmawiając mu charakteru absolutnego 

rozstrzygnięcia. Przez swoje analizy A. przyczynił się do recepcji osłabionej wersji 

reizmu semantycznego, w postaci postulatu dążenia do szukania reistycznych 

odpowiedników pojęć abstrakcyjnych. 

Po 1945 A. dyskutował z niektórymi tezami materializmu dialektycznego. 

Przedstawił rozumowanie, w którym wykazał, nie negując poglądu o powszechnej 

zmienności leżącej u podstaw tej doktryny, że zmiana nie pociąga za sobą 

sprzeczności. Gdy mówimy o ciągłości zmian, mamy na myśli zmiany zachodzące w 

pewnym odcinku czasowym, obejmujące stadia pośrednie między stanem 

wyjściowym A a stanem docelowym B. Zmiana polegająca na przejściu od stanu A 

do stanu nie-A nie jest jednak ciągła, lecz skokowa, czyli coś, co przestało być A, nie 

zmierza do stanu nie-A, lecz od razu się w nim znajduje. Atakowana przez 

materialistów zasada niesprzeczności mówi nie o różnych stanach, między którymi 

istnieją stadia pośrednie, lecz o zachodzeniu i niezachodzeniu tego samego stanu. 

Gdyby rzecz faktycznie mogła znajdować się w jakimś stanie pośrednim między A i 

nie-A, to nie byłaby ani A, ani nie-A, czyli byłaby zarazem A i nie-A, co właśnie 

nakazałoby uchylić zasadę niesprzeczności. Jednak nie ma stanów pośrednich 

między A i nie-A, dlatego zachodzenie zmiany można opisać bez naruszenia tej 

zasady. W ten sposób A. przekonał, że nie ma potrzeby kwestionować praw logiki 

formalnej w imię marksistowskich pryncypiów. Być może dzięki temu logika 

formalna zdołała uniknąć czystek ideologicznych.  

Koledzy i współpracownicy A. nazwali go „profundystą”, umysłem drążącym w 

głąb. Podkreślano, że miał on jeden sposób na rozpowszechnioną ułudę w różnych 

obszarach szeroko pojętej filozofii, tj. namysł wnikliwy, skupiony i pogłębiony. 

Poddawał krytycznej analizie różne idee, docierając do ich istoty. Był w swoich 

czasach – pisał T. Kotarbiński – najwytrawniejszym znawcą i sędzią modnych idei. 
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Lektura prac naukowych A. upoważnia do podkreślenia jego niezwykłej 

odpowiedzialności jako uczonego za wypowiadane i pisane słowo oraz do 

stwierdzenia, iż żywił przekonanie, że myśl ludzka wtedy dopiero jest dojrzała, kiedy 

znajduje ścisły i komunikatywny wyraz słowny. 
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