
IV. MIT W LOGICE 

1. Najbardziej może obelżywe jest dla nas przypuszczenie, 
że obecne są i niezbywalne intuicje mityczne w naszym ro
zumieniu reguł logiki, w których suwerenność rozumu do
świadczana bywa najnieodparciej. Lecz właśnie sens owej su
werenności, obejrzany bliżej, ujawnia promieniowanie świa
domości mitycznej na imperatywy naszej pracy myślowej. 
A oto j ak się to dzieje. 

Schematycznie rzecz t raktując , mamy do zanotowania 
cztery naczelne zalecenia co do tego, j a k i sens należy przy
pisywać twierdzeniom logicznym. 

Dziewiętnastowieczny psychologizm, przez Husserla (a po 
części już przez Gottloba Fregego i Bernarda Bolzano) kryty
kowany, zalecał rozumieć te twierdzenia jako empiryczne re
gularności wykrywalne w ludzkim zachowaniu myślowym. 
W skrajnej wersji przymus doświadczany przez nas w obliczu 
zrozumianych nakazów przechodzenia od zdań do zdań byłby 
po prostu rezultatem hipotetycznego związku przyczynowego, 
mocą którego faktycznie zaszłe uznanie sądu o kształcie okre
ślonym stwarza faktyczną niemożność odrzucenia pewnego 
innego sądu określonego ksz ta ł tu — tego właśnie sądu, który 
z pierwszego, mocą jakichkolwiek logicznych prawideł , wyni
ka. Prawid ła rozumowania byłyby tedy opisami pewnych po
wtarzalnych związków między faktami zachodzącymi w psy
chicznym albo nerwowym ustroju człowieka. 

2. Kry tyka Husserla dopatrywała się w tej doktrynie ruiny 
wszystkich przeświadczeń, na których wspiera się kul tura du-
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chowa Europy, a t akże kompletnego zniekształcenia sensu, 
j a k i rzeczywiście przypisujemy naszej logice. W rzeczy samej, 
psychologizm przymusza nas do takiej oto zniechęcającej kon
kluz j i : całość naszej wiedzy rządzona jest zasadami, k tóre nie 
m a j ą żadnej cechy norm obligujących wszelkie myślenie , my
ś lenie jako takie, nie gwarantu ją też wcale, iż tak właśnie 
„mus i się myśleć"; opisują po prostu, j ak mózg nasz działa 
w pewnym zakresie swoich czynności. Dopuszczają tedy do
mysł , iż mózg inaczej zbudowany myśli wedle innej logiki, 
a nasza jest w tym znaczeniu „przypadkowa", iż zrelatywizo-
wana do gatunkowych jakości naszego cielesnego ustroju. Ca
ły obraz świata , wyprodukowany przez wieki naukowych wy-
si leń, a wsparty nieodmiennie na obligacji jednego i tego sa
mego rygoru myślowego, byłby, przy tym założeniu, zbiorem 
zasymilowanych przez gatunek ins t rumentów skutecznego 
obchodzenia się z rzeczami i o „prawdę" jego albo zasadność 
poznawczą pytać moglibyśmy z równym prawem, j a k o „pra
wdę" mło tka albo sprężyny. Ze myśl naukowa jest czym in
nym, niż fizjologiczna reakcja, że nie tylko przysposabia nas 
lepiej do oswajania świata, ale również odsłania nam świat 
w prawdzie — tego niepodobna przyjąć na gruncie psycholo
gicznego relatywizmu. Niepodobna przeto dopuścić nieciągło
ści między a n i m a l n ą czujnością naszego ciała i pasją naszych 
intelektualnych eksploracji. W owym relatywizmie czai się 
klasyczny błąd, hysteron proteron wszystkich sceptyków, któ
rzy próbują użyć środków dowodowych, aby ujawnić nicość 
wszelkiego dowodzenia; psychologiści opisują logikę jako me
chanizm „życia", odwołując się do reguł logiki potraktowanej 
jako organ prawomocnej argumentacji; żeby odmówić jej za
sadniczo usprawiedliwienia racjonalnego, "korzystają z niej 
jako racjonalnie usprawiedliwionej. Wikłają się tedy w koło 
bez wyjścia i bez podstawy. Wyjście wszelako jest, lecz wy
maga zejścia z kolein empirycznych nałogów. Twierdzenia lo
giki nie mówią o tym, j a k faktycznie mózg nasz pracuje; nie 
zakładają t akże żadnych realności doświadczenia, żadnego 
obszaru „psychiczności" i żadnych faktów. Są normami obo
wiązującymi bezwzględnie i wyprzedzają jakiekolwiek myśle-
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nie faktyczne; nie mówią o tym, j ak s i ę m y ś l i , lecz 
o tym, jak m y ś l e ć t r z e b a , aby myśleć poprawnie. 
Nie zawierają odniesienia do czasu i s ą prawomocne bez 
względu na to, czy człowiek istnieje, czy ktokolwiek myśli, 
czy świat istnieje. Należą do świata więzi idealnych, który 
konieczność swoją odsłania radykalnemu wzrokowi myśliciela 
uwolnionego od uprzedzeń biologistycznego empiryzmu. 
Świat ten zawiera noetyczne warunki a priori wszelkiego my
ślenia konkretnego, a te warunki są rozpoznawalne od razu 
jako nieuchronne, ilekroć je zrozumiemy. 

3. Istnieją inne możliwości niepsychologicznego rozumie
nia logiki, aniżeli ta, przez Husserla zarysowana. Możemy 
mianowicie, zgodnie z dokt ryną logicznego empiryzmu, uznać 
przymus reguł logicznych za wynik sensu, j a k i sam język na
daje swoim wyrażeniom. Korzystając, na przykład, ze sposobu 
mówienia wprowadzonego przez Kazimierza Ajdukiewicza, 
powiemy, że sens reguły, j a k ą podaje modus ponens, sprowa
dza się do tego oto: ktokolwiek uznawałby sąd ksz ta ł tu Jeże l i 
p to q" oraz sąd p, a zarazem przeczył sądowi q , ujawniałby 
tym samym, że nie pojmuje wyrażenia „jeżeli... to" w tym 
znaczeniu, jakie przypisuje temu wyrażeniu język polski. I n 
nymi słowy, ważność jednej z reguł dedukcyjnych, tej właśnie , 
k tórą modus ponens podaje, a t akże poczucie przymusu, do
świadczane przy jej rozumieniu, pochodzą z okoliczności języ
kowych, mianowicie ze znaczenia stałych logicznych utrwalo
nego w odpowiedniej mowie etnicznej (lub w konwencjach 
sztucznego języka systemów dedukcyjnych). Wszelka struktu
ra logiczna jest tedy wtórna w stosunku do konwencji języka, 
w którym jest wypowiedziana. Pochodzenie tak właśnie 
utrwalonych sensów wyrażeń jest kwest ią faktyczną, nie na
leżącą do epistemologiczego dociekania, lecz do historii lub 
psychologii języka. Milcząca przes łanka tego wyjaśnienia jest 
taka oto: pochodzenie konwencji językowych nie ma znacze
nia dla epistemologicznego wartościowania sądów i reguł, 
uznawanych na mocy tych konwencji. 
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4. Częściowym powrotem do psychologicznej interpretacji 
jest doktryna Jeana Piageta, zwana przezeń epistemologią 
genetyczną. W rzeczywistości nie jest to epistemologia, lecz 
rozwojowa psychologia inteligencji, k tó ra w ramach swoich 
rygorów eksperymentalnych nie może przyjąć do wiadomości 
żadnego pytania epistemologicznego, lecz przekszta łca je 
wszystkie, w punkcie wyjścia, w pytania psychologiczne. 
Z punktu widzenia tej doktryny istnieją czynnościowe ekwi
walenty operacji logicznych, wyprzedzające w rozwoju osob
niczym ich uogólnioną artykulację słowną, ale niezbędne, by 
artykulacja taka mogła dojść do skutku w późniejszej fazie. 
Nie ma, wbrew dawnym psychologistom, wrodzonych kon
strukcji logicznych. Ale nie ma też norm transcendentalnych 
myślenia. Sama potrzeba dowodzenia, uzasadniania własnego 
stanowiska, rodzi się z potrzeby przekonywania, a więc z ob
cowania społecznego na poziomie dyskusji. Stopniowe wyksz
tałcenie się norm myślowych jest rezultatem skojarzonego 
wpływu okoliczności społecznych, zabiegów praktycznych na 
przedmiotach we wczesnych fazach dzieciństwa, wreszcie mo
wy, k tóra nie narzuca wprawdzie, jako warunek wystarcza
jący, logicznych schematów, lecz umożliwia im przejście na 
obszar stosowalności w pełni samowiednej. W toku obustron
nej adaptacji już gotowych schematów poznawczych (a zawsze 
jak ieś już zastajemy w badaniu), usiłujących przyswoić nowe 
percepcje bez zmiany samych siebie oraz tychże percepcji, 
k tóre je stopniowo odmieniają i same ulegają ich presji, 
umysł nasz zmierza k u zrównoważeniu, którego wyraz 
abstrakcyjny osadza się między innymi jako społecznie uzna
ne prawa logiki. Zasada sprzeczności, aby s tać się n o r m ą my
ślenia, wymaga komunikacji międzyludzkiej, w której staje 
się warunkiem solidarności (jest w tym j a k gdyby powtórze
nie starego pomysłu J a n a Łukasiewicza, który sugerował uję
cie zasady sprzeczności jako normy moralnej). Dziecko we 
wczesnych fazach rozwoju nie jest zdolne do rozumienia re
lacji przechodniej, tj. wiedząc już , że A>B i że B>C, nie po
trafi na tej podstawie zawładnąć wnioskiem A>C. Mimo to 
potrafi w praktycznym zachowaniu wykrywać asymetryczne 
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stosunki i dzięki temu zdoła z czasem umysłowo zapanować 
nad genera lną zasadą, k tóra je opisuje i reguluje zarazem. 
W sumie, mimo niejakich dwuznaczności, powstałych zapew
ne z lekceważenia kantowskiej i husserlowskiej przestrogi, 
by pytanie epistemologiczne odróżniać od wszelkich, ekspery
mentem rozstrzygalnych pytań genetycznych, myśl Piageta 
skupia się wyraźnie wokół genetycznego relatywizmu: reguły 
logiki nie mają prawomocności, która by wyprzedzała ich kon
stytucję efektywną w myśleniu. Podobnie twierdzenia aryt
metyczne i geometryczne. Nie jest tak, mówiąc brutalnie, by 
„w naturze samej" człowiek miał dwoje oczu i stopniowo do
chodził do odkrycia tej prawdy, kiedy opanuje umiejętność 
korzystania z pojęcia „dwa"; dwójkowość jako cecha w świecie 
obecna rodzi się razem z obecnością dwójki w myśleniu, za
chowaniu i mowie człowieka. (Niemowlę ma wprawdzie dwoje 
oczu, zanim wie o tym, ale ma je z e w z g l ę d u na 
kul turę dorosłych, nie zaś bez względu na nic, nie przez od
niesienie do systemu liczb naturalnych bytującego w świecie 
przedludzkim). An i logika ani arytmetyka nie wymagają do
świadczenia jako instancji odwoławczej, by się usprawiedli
wić. Ale więź ich z doświadzeniem nie polega tylko na oka
zjonalnej przyczynowości. Doświadczenie umożliwia powsta
nie narzędzi pojęciowych, dzięki którym reguły logiki s t a j ą 
s i ę prawdą, to znaczy stają się po prostu. 

5. Kiedy zestawiamy te cztery interpretacje, zauważamy 
natychmiast, że pierwsza i czwarta nie są rozstrzygnięciem 
pytania epistemologicznego, lecz jego unieważnieniem, pod
czas gdy trzecia unieważnia pytanie genetyczne. W obu od
mianach psychologizm każe nam zrezygnować z przypuszcze
nia, by jakiekolwiek normy, wyprzedzające faktyczną pracę 
naszego rozumu, pracę tę obligowały; nie ma apriorycznej ety
ki myśli. W granicach doświadczenia, o którego prawomoc
ność osta teczną zapytywać niepodobna, podmiot i przedmiot, 
myślenie faktyczne i normatywne jego regulacje, uchwytne 
są tylko w sprzężeniu wzajemnym i żadne nie jest bezwzględ
nie wobec drugiego pierwotne. Doświadczenie jest uwięzione 
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w samowystarczalności i nie może mieć racji. Sens reguł lo
giki jest taki , że bądź opisują one faktyczne regularności na
szej pracy myślowej (np. „niepodobna z przekonaniem wypo
wiedzieć jednocześnie dwóch zdań bezpośrednio kontrady-
ktorycznych"), bądź, jeśli odnoszą się do zdań samych, nie zaś 
naszych pomyśleń, prawomocność swoją zawdzięczają prakty
cznej potrzebie komunikacji międzyludzkiej i skuteczności 
technologicznej. Dlaczego zaś tak właśnie się dzieje, że sku
teczność technologiczna wymaga pewnej logiki określonej, nie 
zaś dowolnej —jest to pytanie wyrosłe z metafizycznych na-
wyknień i odarte z sensu doświadczalnego. Tym samym, nie 
mamy prawa wierzyć w to, by na myśli naszej logika ciążyła 
jako p o w i n n o ś ć . Tym samym, reprodukcja naukowa 
świata jest ogniwem w łańcuchu zbiorowego trudu pokoleń, 
pragnących się w tym świecie urządzić. Wartościowanie po
znawcze nie ma innego horyzontu interesowności uprawnio
nej, niż ten właśnie , wyznaczony naszą potrzebą komunikacji 
w kolektywnej adaptacji siebie do rzeczy i rzeczy do nas. 

Anulując z kolei, w duchu logicznego empiryzmu, war tość 
pytania genetycznego (jako ąuaestio facti) w interpretacji lo
giki i poprzestając na możliwie dokładnym opisie jej jako 
zbioru tautologii wyznaczonych przez znaczenie stałych logi
cznych w języku potocznym zawartych, czynimy z reguł logi
cznych normy pozbawione racji wykraczającej poza przypad
kowy uzus lingwistyczny; „używaj par tykuły negacji w taki 
sposób, by użycie to wykluczało możliwość jednoczesnego 
uznania zdań p i —p" — takie oto znaczenie będzie przypi
sane zasadzie sprzeczności. Na pytanie „dlaczego?" można od
powiedzieć tyle tylko: język potoczny taki sens wiąże z par
tyku łą negacji. Na tej wiadomości o fakcie urywa się możliwe 
wyjaśnienie. Czy jest w naturze myślenia jakość przymusza
jąca wszelki język potoczny do konstruktów, z których taka 
właśnie , zawsze ta sama logika wyłaniać się musi? — to py
tanie wykracza poza obszar możliwego doświadczenia. 

Ale odpowiedź na to pytanie rozstrzyga ostatecznie o sensie, 
j a k i ma wszelka reguła logiczna. Opatrując je wskaźnik iem nie
ważności , czynimy z logiki fakt językowy: „taki jest język". Dla-
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tego wyjaśnienie pozytywistyczne, rezygnując z pytania gene
tycznego, nadaje prawidłom myśli ten sam status faktyczny, co 
wyjaśnienie psychologiczne, które na pytaniu genetycznym po
przestaje. (Być może nawet, logika w tym ujęciu bardziej jesz
cze podejrzana jest o przypadkowość, skoro zmuszona jest od
woływać się, dla uprawomocnienia, nie do gatunkowych cech 
człowieka, ale do mowy etnicznej, k tóra w każdym wypadku 
z osobna może dopiero normy rozumowania zalegalizować; 
zgodność tych orzeczeń w wielu językach jest t akże przypadko
wa, a w każdym razie wydawać się musi zadziwiająca). 

Dlatego z czterech projektów zanotowanych jedynie hus-
serlowski próbuje ocalić logikę jako rea lną obligację, k tó rą 
myśl z a s t a j e i której w i n n a jest posłuch. Zdolny jest 
wszakże ocalić j ą dzięki mitowi, którego mityczności znać nie 
chce: mitowi świadomości transcendentalnej, k tóra , uwolnio
na od wszelkich przesądów faktycznych, potrafi zawładnąć 
koniecznościami ejdetycznymi bytu, a więc potrafi też eidos 
myślenia w jego prawodawstwie nieodpartym, wszelkie po
myślenia faktyczne wyprzedzającym, odsłonić. 

Mit Husserla, skonstruowany jako twierdza przeciw nisz
czącemu sceptycyzmowi psychologów i psychologistów, histo
ryków i historycystów, jest powtórzeniem mitu, który Platon 
zbudował przeciw sofistom (być może, z większym stopniem 
samowiedzy co do jego mityczności). Świat idei miał być od
kryciem obszaru, który pozwala ujawnić konieczność niefa-
ktyczną zawar tą w faktycznym naszym myśleniu o przed
miotach matematycznych i o wartościach. To samo zadanie 
podjęła się pełnić świadomość transcendentalna — identyczna 
funkcjonalnie, chociaż ontologicznie inaczej niż mit platoński 
zinterpretowana. Relatywizuje ona myślenie faktyczne i war
tościowanie faktyczne do imperatywnych przymusów, jakie 
nosi w sobie eidos myśli, eidos sprawiedliwości, eidos piękna. 
Konstytuuje n ie re la tywną realność, która daje nam — jako 
myślącym, jako osądzającym — niedowolną miarę naszej 
orientacji w świecie. Daje satysfakcję tym, którzy chcą mieć 
pewność, iż tak n a p r a w d ę dobrze się myśli , iż tak n a 
p r a w d ę dobrze się ocenia. 
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Ale ta satysfakcja nie jest potrzebna po to, by skutecznie 
uprawiać naukę , skutecznie rozumować. Stosowanie reguł na
ukowych operacji nie wymaga, byśmy znali racje prawomoc
ności tych reguł. Znajomość tych racji lub przeświadczenie, 
że je znamy, potrzebne jest nam po to, byśmy mogli wierzyć, 
iż to, co tworzy wynik naukowego trudu, jest nie tylko uży
teczne, lecz prawdziwe, i że co innego znaczy prawdziwe wy
jaśn ien ie świata , a co innego — wyjaśnienie skutecznie sto
sowalne. Całość wiedzy jako sk ładnika naszej kultury tech
nologicznej może się obyć bez tego rozróżnienia. O tyle nie 
chcemy się bez niego obyć, o ile nosimy w sobie potrzebę od
niesienia samych siebie do realności mitycznej, a potrzeba ta 
nie może być inaczej zaspokojona, j ak obecnością mitu, który 
jurysdykcję fundamenta lną naszej nauki osadza w przed
historycznej jurysdykcji myśli jako myśli, osadza j ą tedy 
w realnościach wyprzedzających nasze istnienie empiryczne 
jako osób, jako podmiotów psychicznych, jako uczestników 
kultury n ie t rwałe j , jako cząstek nietrwałego gatunku. 

To samo dotyczy tak zwanego sporu o prawomocność induk
cji; kry tyka błędnego koła zawartego w próbach legalizacji in
dukcji przez indukcyjne zabiegi, krytyka Dawida Hume'a pozo
s ta ła w przewodniej idei nieodparta. Przytaczany bywa argu
ment: co innego prawomocnie stosować reguły indukcji, co inne
go dowieść tej prawomocności, a więc można stosować prawo
mocnie reguły indukcji bez błędnego koła. Ale argument taki nie 
jest niczym innym, j ak rezygnacją z uprawomocnienia. W rzeczy 
samej, uprawomocnienie nie jest niezbędne jako przes łanka , by 
reguły postępowania indukcyjnego stosować. Jest potrzebne po 
to, byśmy wierzyli , że indukcyjne operacje nie tylko mogą pro
wadzić do wyników skutecznie stosowalnych, ale że nadto mogą 
prowadzić do wyników prawdziwych. Reszta j a k wyżej. 

6. Prawda jako war tość różna od skutecznej stosowalności 
jest tedy częścią mitu, k tóry warunkowe realności empirii od
nosi do niewarunkowego świata. Jest częścią mitologii Rozu
mu, k tó ra ustanawia nieciągłość między Rozumem i biologi
czną asymilacją świata, k tó ra więc nie chce uznać Rozumu 
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za organ ciała. Jeś l i mózg jest częścią ciała, a rozum częścią 
zachowań mózgu, wartościowanie epistemologiczne nie może 
być ocalone; nie może być ocalona prawda — jakość wiedzy 
różna od stosowalności technologicznej; ani reguły logiki jako 
kodeks przez myślącego zastany w naturze myśli . 

Mit Rozumu potrzebny jest, aby obecna była wiara , iż lo
gika nasza nie jest tylko savoir-vivrem zbiorowości współpra
cujących w myśleniu, ani tylko faktyczną jakością naszego 
cielesnego ustroju lub naszego sposobu mówienia. 

Mit Rozumu nie jest prawdziwy ani fałszywy, ponieważ 
żaden mit nie podlega dychotomii prawdy i fałszu. Ale coś 
może być prawdziwe lub fałszywe tylko dzięki mitowi Rozu
mu. 

Mit Rozumu nie przestanie być mitem właśnie; tylko w łu
dzącym zaślepieniu może być przekuty w część wiedzy. Pra
womocność środków dowodowych nie może być dowiedziona 
wcześniej, nim się j ą przyjmie. Wiara w Rozum nie może mieć 
racji wykrytych przez samo zastosowanie Rozumu. Wiara 
w Rozum jest opcją mityczną, wykracza tedy poza uprawnie
nia Rozumu. Jest potrzebna, by człowieczeństwo mogło się 
ukonstytuować jako obecność Rozumu w świecie nierozum
nym. Jest potrzebna dla samokonstytucji człowieczeństwa, 
dla samoidentyfikacji, dla radykalnej samowiedzy bycia czym 
innym, niż plazmą o wrażliwości bardziej zróżnicowanej. Mit 
Rozumu ma przeciwdziałać rozpaczliwej zgodzie człowieka na 
własną przypadkowość. Pytania o w łasną przypadkowość 
można nie zadać, podobnie j ak każdego pytania ostatecznego, 
można bowiem zużyć życie nie wykraczając poza bezpośred
niość. Jeś l i jednak pytanie o przypadkowość człowieczeństwa 
pojawia się jako dziura w myśleniu człowieka o sobie, to od
powiedź, k tóra wymusza naszą zgodę na przypadkowość włas
ną, jest rozpaczliwa. C i , którzy godzą się na przypadkowość 
człowieczeństwa i twierdzą, że zgoda taka nie jest rozpaczli-
wa, n ieprawdę mówią. Mit Rozumu oczyszcza z rozpaczy; jest 
racją przeciwko przypadkowości, lecz sam nie może mieć ra
cji. Ma jednak za sobą prawo, które wywodzi się z równej 
arbitralności obu opcji: opcji za mitem lub przeciwko niemu. 
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Otóż nauka jest punktem widzenia. Tłumacząc pochodze
nie własnego prawodawstwa — nade wszystko logiki — i ska
zując to prawodawstwo na przypadkowość, korzysta z niego 
tak, iż milcząco od przypadkowości je uwalnia, przypisując 
postanowieniom w jego imieniu powziętym, sens nie-tylko-uty-
litarny. Nauka może być uprawiana bez opcji przeciwko mi
towi; ilekroć jednak próbuje u twierdzić sama siebie w swojej 
przypadkowości i powziąć decyzje samo-ustanawiające, które 
redukują jej sens do tylko-utylitarnego — tylekroć odwołuje 
się milcząco do nie-tylko-utylitarnego sensu swoich wyników, 
tylekroć więc wykracza poza siebie. Szukając racji swojej sa-
mo-wystarczalności , nie jest już samo-wystarczalna, a optu
jąc przeciwko mitowi w imię własnych reguł, nie uniknie 
błędnego koła naturalizmu. Nadawanie sensu całości wiedzy 
nie może być prawomocnie podjęte wewnąt rz uwięzienia, j a 
kie wiedza stwarza, lecz wykracza poza nie, również wów
czas, gdy sens nadany owej całości ma być zerwaniem z mi
tem Rozumu. W szczególności utylitarne rozumienie prawdy 
nie może powoływać się na racje empiryczne, którym samo 
dopiero nadaje znaczenie. Jest tedy opcją wartościującą prze
ciwko innej opcji, oczarowanej mitem Rozumu. Tylko w uro
jeniu bywają rozstrzygnięcia epistemologiczne powściągane 
rygorami nauki, rozstrzygnięcia te nie mogą bowiem, bez pe-
titio principii, uznać owych rygorów na obligacje zastane 
i znane co do sensu. 

Dlatego scjentyzm i naturalizm nie są wyrokami wiedzy 
naukowej osądzającymi mit Rozumu, ale opcjami arbitralny
mi przeciwko arbitralnej opcji za tym mitem. Nie zawierają 
decyzji rozumu, który wiarę osądza, lecz wyrażają akt wiary 
wymierzonej przeciwko wierze w Rozum. Jakikolwiek sens 
nadajemy całości wiedzy, jego poziom logiczny jest inny, ani
żeli poziom któregokolwiek sk ładn ika tej wiedzy, a także ich 
sumy. Każdy składnik z osobna i wszystkie razem wzięte za
wiera ją w sobie milcząco sceptyczne „nic więcej" wobec włas
nego sensu, w treści swojej s ą względem niego neutralne 
i obojętne. 


