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1. Geneza i wyjaśnienie  zasady sprzeczności. ¬ (p ^ ¬p) 

Zasadę sprzeczności, jako pierwszy sformułował Arystoteles w swojej „Metafizyce” w ks. 
drugiej. Według niego zasada ta jest zasadą najpewniejszą ze wszystkich, a mianowicie: 
„to samo nie może zarazem przysługiwać i nie przysługiwać temu samemu i pod tym 
samym względem, albo dwa sprzeczne twierdzenia o tym samym nie mogą być 
równocześnie prawdziwe”. Jest ona ponadto jedną z tego rodzaju prawd, które nie 
wymagają dowodu., podobnie jak inne aksjomaty stosowane w matematyce i geometrii. 
Arystoteles odkrył, względnie sformułował ją w rezultacie krytyki relatywizmu Protagorasa. 
Otóż doktryna tego drugiego zakłada że coś może równocześnie być i nie być,  być takie i 
nie takie; prowadzi ona do tego, że wszystkie poglądy są prawdziwe albo tylko relatywnie 
(częściowo), albo, że wszystkie przekonania są z gruntu fałszywe. Uczeń Platona sugeruje, 
że doktryna ta wzięła się z czysto zmysłowego doświadczenia, którego przedmioty są w 
nieustannym ruchu – wszystko wszędzie i ciągle się zmienia. Ponadto sądzi on, że 
wszyscy, którzy negują zasadę sprzeczności, znoszą tym samym formę substancjalną, 
gdyż twierdzą, że wszystkie własności są akcydentalne.  Arystoteles uważał jednak, że 
forma substancjalna rzeczy rzeczywiście istnieje, i jest ona nieruchoma – nie podlega 
zmianom, stąd mimo, że jakaś rzecz pod pewnymi względami (akcydentalnymi) zmienia się 
w czasie to jednak istnieje w niej pewien stały pierwiastek, który powoduje że nazywamy ją 
tą samą rzeczą.  Forma substancja warunkuje wreszcie to, że przeciwieństwa nie mogą 
być orzekane równocześnie.  Forma substancjalna może być rozumiana również, jako 
istota rzeczy. 

 

2. Co to są prawdy rozumowe a prawdy o faktach w filozofii Leibniza? 
 
2.1. Prawda polega na zgodności twierdzenia  z rzeczywistością (możliwą lub konieczną). Nośnikiem 

prawdy lub fałszu jest więc twierdzenie. Twierdzenia prawdziwe dzielimy na konieczne, rozumowe 
(oczywiste) oraz faktyczne, przygodne.  Prawdziwość twierdzeń oczywistych lub tych, które 
sprowadzają się do oczywistych opiera się na zasadzie  niesprzeczności, to jest nie można ich 
negować nie popadając w sprzeczność.   Prawdy rozumowe są ponadto analityczne, gdzie  
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orzeczenie zawiera się w podmiocie, to znaczy część orzeczeniowa zdania nie mówi nam nic więcej, 
aniżeli to, co znajduje się już w samej definicji podmiotu. Wyznaczają one dziedzinę możliwości, czyli 
tego co możliwe. Prawdy rozumowe są skończone analitycznie (zdania analityczne to takie które na 
drodze ludzkiej analizy są konieczne). Mianowicie, możliwe jest to co jest niesprzeczne w sobie.   
Aksjomaty, tzn. podstawowe twierdzenia i definicje oraz twierdzenia z nich wyprowadzane są 
prawdami rozumowymi. Można je uzasadnić odwołując się do zasady niesprzeczności oraz 
przeciwieństwa lub tożsamości, ale aby przejść do fizyki 

 
 
 potrzebna jest jeszcze zasada racji dostatecznej. Wśród prawd koniecznych są prawdy pierwotne 
(tożsamościowe),  to znaczy znamy je przez intuicję, a ich prawdziwość jest oczywista. 

 

2.2.   Prawdziwość zdań przygodnych stwierdzamy na drodze aposteriorycznej.  Prawdy faktyczne 
opierają się na zasadzie racji dostatecznej. Prawdy faktyczne są syntetyczne , nie możemy dowieźć, że 
orzeczenie zawiera się w podmiocie; wyznaczają one dziedzinę egzystencji. Prawdy faktyczne są 
poznawalne drogą a priori tylko przez Boga.  Istnienie również uważane jest przez Lebniza za 
predykat, ale nie zawiera się ono w pojęciu żadnego skończonego bytu. Prawa fizyczne nie dają się 
udowodnić w sposób bezwzględny jak prawa geometryczne, które są prawdziwe koniecznie. Prawa 
fizyczne są tylko faktycznymi. Bóg nie podlegał żadnej absolutnej konieczności w wyborze. Są  rzeczy 
jako możliwości, które nigdy nie zrealizują się w naszej rzeczywistości. Wyjątkiem jest idea Boga. To, 
że Bóg istnieje jest prawdą rozumową oraz egzystencjalną zarazem, negacja jego istnienia pociąga za 
sobą sprzeczności.  Z istoty Boga wynika to, że on istnieje.  Ale poza tą żadna inna prawda 
rozumowa nie potwierdza istnienia jakiegokolwiek przedmiotu. 

 
3. Podział sądów u Kanta 

 

3.1. Kant uważa, że poznanie zawarte je w pojęciach, a więc człowiek operując tylko na 
bazie pojęć może dokonywać prawomocnego poznania. Sądy są z kolei połączeniem 
pojęć w tryb zdań twierdzących.  Następnie dokonał on podwójnego podziału sądów. 
Pierwszym z nich różnicuje się na  sądy analityczne i syntetyczne. Istota sądów 
analitycznych polega na tym, że orzeczenie nie zawiera w sobie więcej treści niż ta, 
która znajduje się w podmiocie lub z niego wynika. Takie zdania zawierają się w 
naukach dedukcyjnych jak matematyka, czy logika.   Ale według Lebniza nawet zdania 
typu: Człowiek jest istotą rozumną – należy do zdań analitycznych. Orzeczenie: jest 
istotą rozumną, nie rozszerza naszej wiedzy o podmiocie – człowieku, gdyż to na mocy 
jego definicji wynika, że jest on istotą rozumną. 

 

3.2.  Sądy syntetyczne to z kolei, te których orzeczenie mówi coś więcej, niż to co skrywa 
znaczenie podmiotu, to znaczy coś nie wynika z jego istoty. Gdy dokonujemy wskazania 
takiego, że: Ten człowiek nie może spać w nocy – jednocześnie twierdzimy, coś więcej 
niż, to, co przysługuje z istoty człowiekowi.  A więc relacje semantyczne w sądach 
analitycznych niczego nowego nie wnoszą, mają jedynie charakter eksplikacyjny. Sądy 
syntetyczne z kolei ze swej natury wymagają oparcia w doświadczeniu empirycznym – 
synteza więc w rzeczywistości odbywa się na drodze aposteriorycznej. Są to najczęściej 
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sądy szczegółowe – powiada Kant – ale nie ogólne. Przyrodoznawstwo czyste 
(matematyczne) zawiera jednak w sobie sądy syntetyczne a priori, np. F = m x a  - jest 
to zdanie, którego prawdziwość wynika z doświadczenia empirycznego, jednakże to, że 
prawo to jest prawdziwe dla większej lub nawet wszystkich innych przypadków w 
których sądzimy, że zachodzi, dochodzimy na drodze apriorycznej. Inaczej, nie trzeba 
badać wszystkich, ani nawet większości przypadków w których zachodzi działanie tej 
siły opisanej wzorem F = m x a, aby być przekonanym, co do powszechnej prawdziwości 
tego twierdzenia. 

 

4. Czy rzeczywiście sądy  analityczne (konieczne) aposteriori są niemożliwe? 
 

 

Problematyka dotycząca pojęcia konieczności ma za sobą bardzo długą i bardzo bogatą tradycję 
filozoficzną. Wypracowano bardzo wiele różnych stanowisk i istnieje wiele różnych teorii. 
Olbrzymia ilość filozofów biorących udział w tej debacie (włączając w to tzw. racjonalistów i 
empirystów) zgadzała się jednak co do tego, że nie istnieją zdania, sądy, idee itd., które byłyby 
jednocześnie konieczne i a posteriori. Główny argument prowadzący do tego przekonania jest 
bardzo prosty i jak się wydawało, nie do odparcia. Zdania, sądy, idee itd. powzięte na podstawie 
doświadczenia nie są (i nie mogą być) konieczne po prostu dlatego, że są one niepewne, gdyż 
prawa fizyczne mogą ulec zmianie lub przestać w ogóle obowiązywać.. Kripke zakwestionował ten 
argument i, jak się wydaje, w sposób trwały zaburzył consensus dotyczący tej kwestii.  Weźmy 
pod uwagę zdanie "Gwiazda Poranna jest to Gwiazda Wieczorna". Jest ono oczywiście, a 
posteriori - prawdziwość zdania ustalono na drodze obserwacji astronomicznych. Zdanie to, jak 
twierdzi Kripke, jest jednak zarazem konieczne. "Gwiazda Poranna" i "Gwiazda Wieczorna" są 
imionami własnymi i jako takie oznaczają we wszystkich możliwych światach ten sam obiekt, ten 
mianowicie, który oznaczają w świecie rzeczywistym. W świecie rzeczywistym z kolei obie nazwy 
oznaczają (przekonują nas właśnie o tym obserwacje astronomiczne) dokładnie ten sam obiekt. 
Jest nim, jak wiadomo, planeta Wenus. Wynika stąd, że zdanie "Gwiazda Poranna jest to 
Gwiazda Wieczorna" jest prawdziwe we wszystkich możliwych światach, a tym samym konieczne! 
Czyż nie jest jednak tak, że zdanie to (jak każde zdanie oparte na obserwacji) jest niepewne. I czy 
nie wynika stąd, że jest możliwa jego fałszywość . Oczywiście jest to prawda, stwierdza Kripke. 
Możliwość, o którą tu chodzi jest jednak możliwością epistemologiczną, tzn. biorąc pod uwagę 
wszytko to, co wiemy, jest (w zasadzie) możliwe, że pewnego dnia odkryjemy, że prawa się 
zmieniły, albo przestały obowiązywać, bądź , że obserwacje były niedokładne, lub że zwodził nas  
demoniczny Absolut. Zdanie: Gwiazda Poranna jest to Gwiazda Wieczorna posiada jednak dość 
szczególną, a dotąd przeoczoną właściwość, tę mianowicie, że o ile jest już prawdziwe, to jest 
prawdziwe we wszystkich możliwych światach. Właśnie w tym sensie jest ono konieczne. 
Konieczność tę (o ile prawdziwe to konieczne) określa Kripke mianem metafizycznej konieczności. 
Zdanie "Gwiazda Poranna jest to Gwiazda Wieczorna" jest więc zdaniem metafizycznie 
koniecznym. Oczywiście metafizycznie konieczne są też inne zdania tego samego rodzaju., a więc 
np. "Tallus jest to Cyceron". Nie na tym jednak koniec. Listę tę należy uzupełnić o zdanie typu 
"Tygrysy są zwierzętami", "ciepło jest ruchem molekuł", "Światło jest strumieniem fotonów" itd., a 
więc o zdania zdające sprawę z tego, jaka jest natura pewnych obiektów - tygrysa, ciepła, światła, 
itd. Weźmy np. pod uwagę zdanie "Ciepło jest ruchem molekuł". Jest ono, oczywiście, a posteriori 
- trzeba było wielu lat szczegółowych badań, doświadczeń, eksperymentów itd.  aby odkryć, ze 
ciepło jest ruchem molekuł - jako takie niepewne; tzn. jest możliwe, że pewnego dnia okaże się, 
że mimo wszystko myliliśmy się i że ciepło wcale nie jest  już ruchem molekuł. Możliwość ta jest  
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jednak możliwością epistemologiczną, charakteryzuje ona po prostu nasza sytuację poznawczą, 
wyraża (trafnie) stan niepewności związany z każdą wiedzą empiryczną. Nie podważa to w niczym 
metafizycznej konieczności tego zdania. Przyjmijmy na moment, że nie mylimy się, i że ciepło jest 
rzeczywiście ruchem molekuł. W tym przypadku zdanie to jest nie tylko prawdziwe, ale właśnie 
konieczne. Ciepło z innego możliwego świata lub odkryte w odległym rejonie Universum jest dla 
nas ciepłem (tzn. może być określone tym mianem w naszym języku) tylko pod warunkiem, że 
jest ruchem molekuł. Fenomen podobny we wszystkim do ciepła (oddziałujący na nasze zmysły w 
identyczny sposób), ale nie będący ruchem molekuł nie może być (i nie byłby) określony jako 
ciepło. Jeżeli ciepło jest rzeczywiście ruchem molekuł, to jest nim koniecznie. 

 

5. Czego dotyczy spór między realizmem a antyrealizmem? 

 

5.1. M. Dummet w swej pracy  „Logiczna podstawa metafizyki” omawia różne kategorie 
bytu, tj. konstrukcje matematyczne i logiczne, świat zewnętrznych przedmiotów 
fizycznych, kategorię bytu naukowego,  zasady etyczne, a także przestrzeń i czas: 

5.1.1. Byty naukowe (tj. kwarki, antymateria, czarne dziury, superstruny. Realiści są 
przekonani, że nauka odkrywa jaki jest świat sam w sobie. Antyrealiści, tutaj w 
rozumieniu instrumentalistów uważają je tylko za użyteczne fikcje umożliwiające 
przewidywanie zdarzeń obserwowalnych. 

5.1.2. W matematyce realistami są platonicy- twierdzą oni, że zdania matematyczne 
opisują prawdziwie lub fałszywie rzeczywistość istniejącą niezależnie od nas. 
Antyrealiści jako formaliści powiadają, że w ogóle nie ma autentycznych twierdzeń 
matematycznych, są tylko zdania wykazujące formalne podobieństwo do twierdzeń, 
które przekształcamy zgodnie z regułami naśladującymi operacje dedukcyjne za 
zwykłych twierdzeniach sensownych 

5.1.3. W etyce zachodzi konflikt między moralnymi realistami a subiektywistami. Dla 
realisty moralnego zdanie etyczne jest obiektywnie prawdziwe, lub fałszywe. Dla 
subiektywisty zdanie etyczne jest prawdziwe lub fałszywe o tyle o ile wzbudza w 
odbiorcy jakieś odczucia, w każdym razie nie ma ono obiektywnego sensu. 

5.1.4. Realiści uznają świat przedmiotów fizycznych za zewnętrzny i autonomiczny 
względem naszych aktów psychicznych.   Sprzeciwiają mu się rozmaite formy 
idealizmu – z których najbardziej oczywista jest odmiana empirystyczna – 
fenomenalizm. Nasze doznania zmysłowe konstytuują materialny świat fizyczny. (wg. 
J. S. Milla – materia to tylko trwała możliwość wrażeń, prócz tego nic o niej nie 
wiemy) 

5.1.5. Czas -   najbardziej  zagmatwany  spór według  autora.   Fenomenaliści -  czas  jest 
czymś  obiektywnym  bo  konstrukcje  które  tworzymy  z  naszych  doświadczeń  
zmysłowych,  same  zachodzą  w  czasie.  Pokantowscy  idealiści -   czasowy  
charakter  naszych  doświadczeń  jest  czymś  co  umysł na  nie  narzuca.  Uznają  
więc   czas  za nierzeczywisty. Częściej  zdarzają  się  myśliciele  kwestionujący  
realność  przyszłości  albo przeszłości (lub  obu -  teraźniejszość  jest  tutaj  granicą  
między  dwoma  niebytami ). Antyrealizm  -  nic   co  teraz  istnieje  nie sprawia  że 
pewne zdania  w czasach  przyszłym lub  przeszłym są prawdziwe  lub  fałszywe. 
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6. Ars combinatoria i characteristica universalis– projekt wiedzy jako teorii 
sformalizowanej i zaksjomatyzowanej według Lebniza 

 

Jest to metoda orzekania prawdy. Sztuka kombinatoryczna po pierwsze wychodzi od założenia, 
że  każde twierdzenie posiada lub może być sprowadzone do formy podmiotowo – orzeczeniowej, 
tym zajmuje się w szczególności  gramatyka racjonalna. Następnie stosując metodę analityczną 
do języka należy sprowadzić terminy złożone do prostszych, a te z kolei to najprostszych, które są 
niedefiniowalne. Krok trzeci to zastąpienie ich symbolami (znakami) matematycznymi. Relacje 
między terminami prostymi mają być zastąpione operacjami matematycznymi. Czwarty to 
zastosowanie metody dedukcyjnej; Lebniz uważa  że można ją używać nie tylko w logice  

 

formalnej i czystej matematyce, ale także do rozwinięcia twierdzeń systemów metafizycznych, 
fizyki, prawoznawstwa oraz teologii.  Uprzedził on logikę symboliczną. Chciał stworzyć 
uniwersalny język matematyki dla nauki w ogóle. 

 

7. Czy i jak wartości istnieją? 

7.1. Nie istnieją. Istnieją bowiem tylko konkretne rzeczy. (reizm Kotarbińskiego). Gdy mówimy 
urokliwa kamienica, to rozumiemy to wyrażenie jako konkret – ta urokliwa kamienica. 
Słowo urokliwa (przymiotnik) jest czymś całkowicie zależnym od rzeczy (rzeczownik) i 
nigdy nie występuje samodzielnie. Jest to nawiązanie do metafizyki Arystotelesa, że 
wszystko jest substancją, rozpatrywać należy tylko byt jako byt. Sądy wartościujące 
pozbawione są wartości logicznej. Przedmiot nazywany wartością sprowadza się do 
przeżycia emocjonalnego towarzyszącego niektórym aktom poznawczym, lub też jest 
konwencjonalną miarą porównawczą między rzeczami konkretnymi dla ich oceny. 

7.2. Istnieją: 

7.2.1. W przedmiocie. Obiektywizm absolutystyczny - u Platona  Dobro utożsamione jest z 
pięknem. Między Dobrem, a Wiedzą i Prawdą zachodzi ścisły związek, ale nie 
tożsamość. Idea Dobra jest najwyższa, poza czasem czyli zmiennością i poza 
przestrzenią czyli podzielnością, ma byt transcendentalny również wobec ludzkiej 
psychiki. Należy rozróżnić Idea Dobra samego od rzeczy dobrych. Piękne czyny, myśli, 
ludzie oczywiście istnieją, ale są to obiekty wartościowe ale nie wartości same w 
sobie. Wartość nie jest psychiczna, ani fizyczna, istnieje idealnie i jest najbardziej 
rzeczywista. Wartości są niezależne od aktów poznania i że w ogóle je umożliwiają. 
Wartości są więc obiektywne od strony ontologicznej ale też epistemologicznej, gdy 
prowadzą podmiot do nich samych.  Wartości Dobra – Piękna warunkuję świat pod 
względem: istoty, czyli jego określoności,  prawdy i wiedzy, czyli jego poznawalności . 
Nie jest natomiast jasne czy Idea Dobra – Piękna tkwi w samym Demiurgu, czy też 
jest autonomiczna względem niego. W każdym razie teza tożsamości bytu, Dobra i 
Piękna jak i w ogóle metafizyczny obiektywizm Platona wpłynął na średniowieczną 
teorię transcendentaliów.  

Koncepcja transcendetaliów to „imiona Boga” gdzie doszło również do utożsamienia  
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istnienia z wartością. (Dobro – byt).  Plotyn – rozwija naukę o najwyższej idei Dobra, 
która jest nie tylko ponad rzeczami oraz ideami, ale samym demiurgiem. Słowo Dobro 
(agathon) Plotyn używa zamiennie z Jedno (Hen), Pierwsze (proton), Ono, a także Bóg 
(theos). Czystym dobrem i istnieniem jest jedynie Bóg, Przedstawiciele: Scheler, 
Leibniz, Plotyn.  

U Maxa Schellera świat wartości również istnieje idealnie, i jako że zawierają one w 
sobie istoty rzeczy domagają się urzeczywistnienia tworząc świat materii. Przykładowo 
czyn sprawiedliwy realizuje idee sprawiedliwości. Pożywne jedzenie realizuje idee 
pożywności. Wartości dzieli na: hedonistyczne, utylitarne, duchowe (etyczno – 
estetyczne), sakralne. Wartości istnieją poza naszymi umysłami,  jako aksjologiczny 
model bytu.  

Obiektywizm właściwy. Wartości zlokalizowane są w przedmiotach, a nie w 
decyzyjnych, ocennych  zdarzeniach mentalnych podmiotu. Podmioty odznaczają się 
zróżnicowaną wrażliwością na odbiór wartości, stąd niektórzy ludzi nie są w stanie 
dostrzec pewnych wartości. Trzeba przygotować się na odbiór wartości, otworzyć się 
nań, nie należy ich mierzyć poziomem własnej, czystej satysfakcji. 

Intuicjonizm emocjonalistyczny w wersji obiektywnej Hutchesona. Dociekania etyczne 
przeniesione do sfery epistemologicznej. Ani same zmysły, ani sam rozum nie są 
źródłami piękna tudzież dobra. Zmysły odnoszą się do sfery jakości naturalnych, nie 
dostrzegamy nimi piękna, a jedynie czujemy przyjemność, pożądanie lub pragnienie. 
Nie są to więc jakości specyficznie moralne ani estetyczne lecz jedynie hedonistyczno 
– utylitarne. Człowiek odnosi się z dezaprobatą do przeżywanych przez siebie 
przyjemności. Rozum również nie stanowi ani bodźca wobec czynów, ani percepcji 
dobra moralnego, rozum jest tutaj wyłącznie narzędziem. Jest nim natomiast zmysł 
moralny, (sumienie) oraz zmysł piękna. Zmysł ten jest niezależny od uczucia 
przyjemności – nie jest więc hedonizmem ani relatywizmem oraz od woli – nie jest 
więc subiektywny. Trudności tego typu obiektywizmu polegają na tym, iż zmysł 
moralny niektórzy utożsamiają (sentymentaliści brytyjscy) z instynktem, popędem 
psychicznym – byłby więc to psychologizm teoriopoznawczy czyli subiektywizm 
gatunkowy lub publiczny. 

7.2.2. W podmiocie. Zwolennicy subiektywizmu antropologicznego (właściwego) twierdzą, 
iż nośnikiem i twórcą wartości jest podmiot, a w szczególności istnieją one w jego 
niektórych akty psychicznych. Sofiści twierdzi, że wartości występują w stanach 
satysfakcji, cenne jest więc to co je wywołuje.  Chociaż w pewnym sensie wartości 
zależą od samych rzeczy materialnych. Protagoras: człowiek jest miarą wartości.  
Fenomen silnego relatywizmu większy niż w epistemologii pozwala Nietzsche'mu na 
stwierdzenie iż – każdy ma inne źródło przyjemności. Przeżycia psychiczne o treści 
ocennej, lub decyzyjnej podmiotów są kształtowane w trakcie ewolucji człowieka . 
Kalikles, Trazymach, Kritiasz, - dobre jest to, co za takie uważa człowiek silny z 
natury, sprawiedliwe jest to, co leży w ineteresie mocniejszego. Według tych 
bohaterów Państwa ludzie dobrzy powinni działać tak, jak sama natura się objawia, 
więc zgodnie ze swoimi pragnieniami i popędami.   

Utyliraryzm społeczny – ponieważ uzyskanie przyjemności zależy w znacznej mierze 
od innych ludzi, przeto rozsądnie jest starać się także o ich przyjemność jako środek 
umożliwiający uzyskanie większej przyjemności dla siebie (Bentham, Mill). Tą drogą  
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dochodzi się do starania o cudzą przyjemność w oderwaniu od dążenia do osobistej 
korzyści. Ów altruizm jest celem, do którego winien dążyć człowiek postępujący 
moralnie (Mill). Problem intersubiektywności, czyli jak to jest że kontakt z danym 
przedmiotem wywołuje podobne oceny u różnych ludzi?  Rozwiązaniem jest 
psychologizm, czyli fakt, iż ludzie jako podmioty tego samego gatunku myślą 
podobnie.  Przedstawiciele:  Hobbes, Helwecjusz, Hume, Holbach, Mill, Feuerbach.  

Subiektywizm socjologiczny – twórcą i nośnikiem wartości jest autonomiczny byt 
społeczny, podmiot jako ponadindywidualna świadomość zbiorowa. Mamy np. umowę  

 

społeczną, interes ogółu – bez którego nie ma czynów sprawiedliwych , oparty o 
uczucie przyjemności (Helwecjusz, Holbach, Feuerbach, Hobbes). Subiektywizm 
teologiczny – Tertulian, Duns Szkot, Kartezjusz, Le Senne. Bóg decyduje, że coś jest 
dobre albo złe, piękne albo brzydkie. Wartości nie są same z siebie dobre albo złe, 
piękne albo brzydkie, ale są takie jakimi Bóg je widzi. Subiektywizm sceptycystyczny 
– w zasadzie nigdy nie postawą praktyczną człowieka, w tej mierze zamienia się w 
praktycystyczny probabalizm. 

7.2.3.  Relacjonizm. Spinoza, Fichte, Arystoteles, Hegel, Heidegger, .Ingarden, Kant, 
Tomasz. Warunkiem egzystencjalnym dla wartości jest zajście rzeczywistej relacji 
podmiotowo – przedmiotowej. Wartość generowana jest przez przedmiot ale tylko 
zawsze dla podmiotu. Wartość jest przedmiotem intencjonalnym aktu podmiotu o 
ileistnieją stałe układy podmiotowo – przedmiotowe. Relacjonizm radykalny – wartości 
zlokalizowane są w przedmiotach. Relacjonizm umiarkowany – są właściwościami 
relacji podmiotowo – przedmiotowej. Relacjonizm słaby – wartości zlokalizowane są w 
podmiotach pod warunkiem, że są one w relacjach do przedmiotów (Arystoteles, 
Tomasz, Spinoza, Ingarden, Kant). Aby podmiot mógłbyś nośnikiem wartości musi się 
na nie otworzyć, odkryć je w nadbudowie nad rzeczami. Człowiek staje się 
odpowiedzialny za świat wartości, czego nie narzuca idealna koncepcja wartości. 

 

 

 

 


