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  Ten okres rozwoju reizmu (jest to 
schyłek drugiej dekady ubiegłego stu-
lecia) zaznacza się włączeniem się
młodej doktryny w odnawiaj¹cy siê 
w³aœnie spór o uniwersalia. Jest to 
oczywiœcie opcja na rzecz nominaliz-
mu. Walka reizmu z realizmem pojê-
ciowym trwa, mo¿na sadziæ, do chwili 
obecnej i nie mo¿na powiedzieæ, by 
reista znalaz³ w tym czasie szczególne 
powody do zadowolenia. Wspó³czes-
na wymiana argumentów na rzecz 
powszechników nie dotyczy – jak 
mia³o to miejsce w Œredniowieczu 
– „form” czy „istot” rzeczy; podobnie 
– nie mowi siê ju¿ o platoñskich praw-
zorach rzeczy konkretnych. Chodzi ra-
czej o byty abstrakcyjne, jakimi ope-
ruj¹ nauki matematyczno-logiczne: 
zabiory indywiduów, zbiory zbiorów 
indywiduów, zbiory zbiorów zbiorów 
indywiduów itp. Szaty nominalistycz-
ne przybra³ wczeœniej Leœniewski, 
proponuj¹c termin „zbiór” pojmowaæ 
jako zbiór kolektywny (agregat). Taki 
zbiór oznacza³by zestaw elementów, 
tak¿e odmiennych, lub ca³oœæ o okreœ-
lonej strukturze wewnêtrznej, z³o¿onej 
z elementów – czêœci tej ca³oœci. Zbiór 
kolektywny, jak widaæ, jest przed-
miotem konkretnym i operuj¹ca nim 
matematyka zosta³aby pozbawiona 
piêtna platonizmu. Jednak¿e badania 
topologiczne wskaza³y na znacznie 
wy¿sz¹ wartoœæ bytu abstrakcyjnego, 
jakim jest zbiór dystrybutywny. Poj-
muje siê go jako gatunek, rodzaj ty-
pologiczny, klasê przedmiotów wyo-
drêbnionych ze wzglêdu na posiadan¹ 
przez nie wspóln¹ w³asnoœæ. Jedynie 
w oparciu o zbiór dystrybutywny ma-
tematyka potrafi zbudowaæ arytmety-
kê liczb naturalnych, co przes¹dzi³o o 
dalszych losach postulowanego przez 
Leœniewskiego zbioru kolektywnego. 
  Inn¹ prób¹ wykazania bezzasadnoœ-
ci twierdzeñ realistów pojêciowych 
stanowi analiza znaczeniowa jêzyka 
matematyki, jakiej dokonuje Kotar-
biñski. Pocz¹tkowo reizm osi¹gn¹³ 
znaczny sukces wykazuj¹c, ¿e zbiór 
dystrybutywny (klasa) jest nazw¹ 
pozorn¹, gdy¿ w zdaniu ostatecznym 
daje siê interpretowaæ mereologicznie, 
to znaczy zgodnie z Leœniewskiego 
teori¹ czêœci i ca³oœci. „Jeœli ̀ istnieje 
M  ̀- to tyle, co `coœ jest M-em ,̀ i nie 
ma innych `cosiów  ̀jak tylko rzeczy 
– w takim razie tezê o istnieniu klas 
trzeba z koniecznoœci odrzuciæ”16/. 
Co to bowiem znaczy, ¿e klasa ssa-
ków zawiera siê w klasie krêgow-
ców? Znaczy to, ¿e cokolwiek jest 
ssakiem, jest te¿ krêgowcem. Sprawa 
komplikuje siê jednak przy klasach 
wy¿szego rzêdu (klasa klas, klasa klas 
klas itd.); ogólnie zaœ – przy zdaniach 
zastêpczych wy¿szego rzêdu (cechy 
cech, stosunki miêdzy cechami itp.). 
W tym tkwi, przyznaje Kotarbiñski, 
g³ówna aktualna trudnoœæ konkretyz-
mu i niewiele mog¹ tu pomóc szki-
cowe zaledwie pomys³y, jakimi w tej 
kwestii reizm dysponuje. Zdaniem 
Janiny Kotarbiñskiej17/ jedynym wyj-
œciem z impasu by³oby rozszerzyæ 
pojêcie nazwy tak, by obejmowa³a 
tak¿e nazwy pozorne, ponadto zaœ 
nale¿a³oby uniezale¿niæ sensownoœæ 
wypowiedzi o abstrakcjach (zdañ 
zastêpczych) od ich przek³adalnoœci 
na jêzyk reizmu (literalny). W efekcie 
sta³oby siê mo¿e i tak, ¿e teza reisty 
(nominalisty) zbli¿y siê do tezy rea-
listy pojêciowego – lecz nie znaczy 
to jeszcze, ¿e zbli¿¹ siê do siebie same 
te stanowiska. Oprócz tez zawieraj¹ 
one bowiem jeszcze programy, te zaœ 
nadal pozostaj¹ zasadniczo odmienne. 

Zdaj¹c sobie sprawê z niewystarczal-
noœci argumentów i prowizorycznego 
charakteru pomys³ów, jakie by³yby 
obroniæ tezy reizmu w konfrontacji 
z matematyk¹, decyduje siê Kotarbiñ-
ski przerzuciæ punkt ciê¿koœci z tez 
na program. Mówi: „Ludzie rozs¹dni 
i wytrawni doradzaj¹ odró¿niæ ryzy-
kowne pomys³y od stwierdzeñ solid-
nie uargumentowanych. Trudno wiêc, 
trzeba uznaæ ich racje i powiedzieæ so-
bie co nastêpuje: konkretyzm w pe³no 
dojrza³y g³osi z ca³¹ stanowczoœci¹
tylko program”18/. W innym zaœ miej-
scu - kiedy odró¿nia „swój” reizm od 
dualistycznego reizmu Brentany, czy 
spirytualistycznej postaci reizmu Leib-
niza – powiada: „Konsekwentnych 
i œwiadomych reistów somatycznych 
nie znam. Mo¿e dlatego, ¿e doktryna 
to b³êdna? Nie wiem”19/. Trafnie za-
uwa¿a Klemens Szaniawski, ¿e ewo-
lucja konkretyzmu „[…] polega³a m.in. 
– i chyba g³ównie – na tym, ¿e teza 
ontologiczna wyparta zosta³a przez 
tezê semantyczn¹, a ta ostatnia uleg³a 
znacznemu z³agodzeniu: z twierdze-
nia o jêzyku przekszta³ci³a siê w zale-
cenie pod adresem jego u¿ytkowników, 
z doktryny sta³a siê programem”20/ . 

  Na jakiej wobec tego podstawie 
buduje filozof sw¹ wiarê w program, 
pozostaj¹cy w koñcu wyznaniem po-
winnoœci, deklaracj¹ ideow¹, czymœ 
w ka¿dym razie bli¿ej nie uzasadnio-
nym rzeczowo? Otó¿ podstawê tê 
wspó³tworz¹ trzy elementy
1. Istnieje widoczna zgodnoœæ inter-
pretacji reistycznej z codzienn¹ prak-
tyk¹ jêzykow¹ (u¿ywaj¹c w mowie 
potocznej nazw abstraktów, mówimy 
w intencjach o rzeczach21/;
2. Interpretacja reistyczna jest po¿y-
teczna w filozofii, a to z racji likwi-
dowania ja³owych sporów metafi-
zycznych;
3. Interpretacja reistyczna siêga do 
natury psychologicznej cz³owieka: 
sens abstraktów chwytamy intuicyjnie 
wtedy, gdy mo¿na prze³o¿yæ je na 
konkrety.
  Konsekwencj¹ zasadniczych ustaleñ 
reizmu jest redukcja takich form po-
znawczych, jak „s¹d”, „pojêcie” czy 
„wyobra¿enie” do jednostkowych 
przekonañ ludzkich. Skoro „pojêcie” 
mia³oby siê budowaæ przy pomocy 
cech wspó³oznaczanych przez dan¹ 
nazwê, zrozumia³e jest, i¿ treœæ „pojê-
cia” okazuje siê jawn¹ hipostaz¹ 
ju¿ choæby dlatego, ¿e hipostazami s¹ 
„cechy” i „znaczenia”. Podobnie jest 
z „s¹dami”, pojmowanymi tradycyjnie 
jako akty psychiczne, ró¿ne przy tym 
od ich wypowiedzeñ, zdañ (enuntia-
tio): „Nie ma ¿adnych s¹dów, skoro 

w ka¿dym razie mia³oby to byæ jakieœ 
zdarzenie psychiczne. Wszak dla reisty 
istniej¹ tylko rzeczy”22/. Istnieje tylko 
osobnik s¹dz¹cy; albo lepiej jeszcze: 
osobnik przekonany, ¿e tak a tak 
rzeczy siê maj¹. 
  Kotarbiñski sytuuje siê na lewym 
skrzydle nominalistów, gdy poruszaj¹ 
oni problem praw naukowych. W za-
sadzie jest to stanowisko zbli¿one do 
pogl¹du wczesnoœredniowiecznego 
nominalisty Roscelina z Compiegne, 
od którego – jak siê wydaje – spór 
o powszechniki rozpocz¹³ siê. Dla 
Roscelina pojêcia ogólne s¹ wy³¹cznie 
znakami dŸwiêkowymi (flatus vocis) 
– w rzeczywistoœci istniej¹ wy³¹cznie 
rzeczy jednostkowe. Roscelin idzie do 
skrajnoœci: tak¿e wiedza ogólna nie 
istnieje, skoro nie ma pojêæ. Podobnie, 
choæ mo¿e na zawsze tak radykalne, 
pogl¹dy charakteryzuj¹ póŸniejszy 
nurt nominalistyczny. Doœæ wspom-
nieæ o nowo¿ytnym prekursorze my-
œlenia pozytywistycznego – a w ob-
szarze tej w³aœnie myœli zwyk³o siê 
lokowaæ filozofiê Kotarbiñskiego 
– jakim jest Dawid Hume. Zdaniem 
Szkota niemo¿liwoœci¹ jest uzasad-
niæ prawo naukowe przy pomocy 

obserwacji, gdy¿ istota prawa by³aby 
taka, ¿e przekracza³oby dane samej 
obserwacji23/. Powiada wiêc, ¿e to, 
co zwyk³o siê uwa¿aæ za prawo, jest 
równoznaczn¹ koniunkcj¹ pewnej 
skoñczonej liczby zdañ o jednostko-
wych zdarzeniach dot¹d obserwo-
wanych. Jest to – mówi¹c inaczej –
skrótowy zapis pewnej liczby dotych-
czas spostrze¿onych koincydencji24/. 
Kontynuuje ten sposób widzenia praw 
naukowych Kotarbiñski, mówi¹c: 
„[…] ¿aden przedmiot nie jest œciœle 
»prawem« ani »uogólnieniem« […], 
s¹ tylko osoby myœl¹ce, ¿e tak a tak, 
rzeczy, które tak a tak dotychczas 
wielokrotnie siê zachowywa³y, oraz 
zdania, przy pomocy których wypo-
wiadaj¹ siê osoby myœl¹ce, ¿e rzeczy 
tak a tak siê mia³y”25/. I to wszystko.

--------------

 Tadeusz Kotarbiñski s¹dzi, ¿e zbiór 
pogl¹dów zwany reizmem jest wy-
starczaj¹co spójny, by mo¿na by³o 
uznaæ go za system. Nigdy te¿ – za 
wyj¹tkiem napastliwych enuncjacji 
z wczesnych lat piêædziesi¹tych (m.in. 
przywo³anego na pocz¹tku Bronis³a-
wa Baczki) – nie poddawano tego 
w w¹tpliwoœæ. System ten nie jest 
wszak¿e pozbawiony wewnêtrznych 
rozterek i w¹tpliwoœci, ma wyraŸn¹ 
œwiadomoœæ w³asnych braków i nie-
dopracowañ.
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