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NOTA EDYTORSKA 
 
 
 
 

Oryginalny tekst powstawał w latach 1978�1984. Został napisany w całości w języku angiel-
skim. I tylko w tym języku. Poprzedziły go artykuły wydawane w latach 1978�1984. Mate-
riał miał kilka wersji. W kolejnych Jerzy Perzanowski czynił poprawki, a przede wszystkich 
zmieniał notację, szczególnie wobec pojęć negatywnych. Zastosował wówczas notację z mi-
nusami, co znacznie ułatwiło prace redakcyjne.  

Tekst, który tłumaczyłem, ukazał się w zbiorze Roberto Poliego. Porównywałem go 
z wersjami wcześniejszymi oraz artykułami pisanymi w trakcie badań nad problematyką. 

W publikacji przewija się bardzo specjalistyczne słownictwo oraz wiele pojęć wprowa-
dzonych przez Perzanowskiego wyłącznie na użytek pracy. W odniesieniu do pojęć bytu nie 
było żadnych komplikacji, Autor prowadził bowiem badania również nad strukturą języka 
polskiego, podobnie jak w wypadku badań nad greką, łaciną, językiem niemieckim i angiel-
skim, w punktach (6.31�6.34) sam Autor proponuje określone nazewnictwo w języku pol-
skim.  

Większy problem stanowią takie pojęcia; jak objectiva i objectivum, dla których nie 
starałem się szukać odpowiedników i przyjąłem je za Autorem.  

Tłumaczyłem bezpośrednio z prac Autora, pomny wielu wskazówek i rozmów, które 
dał mi jeszcze za życia. 

Pragnę szczególnie podziękować p. Kazimierzowi Czarnocie za sprawdzenie tłumacze-
nia, pomoc redakcyjną i cenne uwagi merytoryczne. 

 
Janusz Sytnik-Czetwertyński 

 
 
 
 
 
 
 
 



 VII 

JANUSZ SYTNIK-CZETWERTYŃSKI 
  
PERZANOWSKIEGO DROGA PRAWDY 
 
 
 
 
 
 
 

Świat niechętnie odsłania tajemnice. Mówienie prawdy, czy raczej tego, co jesteśmy skłonni 
uznawać za prawdziwe, wymaga starannego przygotowania. I to zarówno w zakresie meryto-
rycznym, jak i moralnym.  

Różne są oblicza i poziomy prawdy. Jerzy Perzanowski wybrał drogę prawd najogól-
niejszych. Najogólniejszych, a więc prostych i ewidentnych.  

By zrozumieć jego sposób myślenia, należy, co nieodzowne, zrozumieć go jako czło-
wieka. Zacznijmy od kwestii osobistych. 

Perzanowski był człowiekiem � jak my to nazywamy � dotkniętym przez los. Nieule-
czalna choroba syna zdeterminowała życie naukowca, w tym również karierę zawodową. 
Medycyna � by tak rzec � nie potrafiła w tej sprawie dotrzeć do prawdy. Perzanowski, który 
nie był autorytetem w zakresie medycyny, przeniósł więc problem na poziom bardziej ogól-
ny. Skupił się na metodologii. Szukał optymalnej drogi prawdy, wspólnej wszystkim dzie-
dzinom.  

Tak rozumiana droga prawdy musi dotyczyć spraw najogólniejszych, tego, od czego 
wszystko się zaczyna � bytu (bytu jako takiego). Dopiero później, stopniowo, można przejść 
do pytań nauk szczegółowych. I taki jest plan i cel pracy Perzanowskiego.  

Są więc dwie drogi prawdy � prawda metody i prawda przedmiotu badań.  
To była pierwsza rzecz, którą musieliśmy wyjaśnić. 
Przejdźmy do sprawy drugiej. Droga prawdy to dzieło, które nie stanowi rozprawy po-

pularnej. Jest to klasyczna rozprawa z zakresu ontologii. A jednak nie sposób nie dostrzec 
w niej odniesień do praktyki. Praktyka owych badań dotyczy � co dla Perzanowskiego było 
nie mniej ważne, o ile nie najważniejsze � kognitywistyki.  

Kognitywistyka ma tu podwójne znaczenie. Po pierwsze, rozumiana jako wyemancy-
powana filozofia umysłu, stanowiła oręż Perzanowskiego w walce z chorobą syna. Po drugie, 
w problematyce kognitywistycznej ogniskują się naczelne problemy filozofii, szczególnie 
problem współistnienia dwóch podstawowych pierwiastków: materialnego i duchowego. 
Problem ten możemy uogólnić do postaci: w jaki sposób rzeczy namacalne, jak na przykład 
ciała, kontaktują się, a przecież kontaktują się w nas, z rzeczami nienamacalnymi, takimi jak 
na przykład rozum?  

Teoria kognitywistyki bada więc punkt wspólny świata namacalnego i nienamacalnego 
oraz proces odpowiedzialny za przekazywanie bodźców. Wspomagana przez ontologię bada 
również coś więcej, a mianowicie: czy rzeczywiście istnieją reprezentacje świata materialne-
go i idealnego? Nie bada więc tylko tego, czym dane rzeczy są, ale przede wszystkim to, czy 
w ogóle są, czy też tylko wydają się być. Stąd Perzanowski pyta: co jest? nie tylko w odnie-
sieniu do bytu, ale również jakości.  

A zatem rzeczywistość ma charakter onto\logiczny. Dwie są bowiem sfery rzeczywi-
stości � sfera ontologiczna (naturalna) i sfera wszystkich możliwości (logiczna). Sfera onto-
logiczna odnosi się do sposobu istnienia bytu, sfera logiczna � do jego struktury. Dany byt 
można więc definiować jako astrukturalny (z punktu widzenia ontologii) albo jako zbiór 
szeregu rozmaitych informacji (z punktu widzenia logiki). Z tego dychotomicznego charakte-


