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logicznie kanonami Milla), wnioskowania z analogii oraz wnioskowania a for
tiori. Rozdzial dopelnia krötkie przedstawienie jasnosci wypowiedzi i zdolnosci 
przekon3rwania wraz z erystykq. Ksiqzka konczy siy spisem literatury, angiel
skim streszczeniem oraz indeksem nazwisk. 

Podrycznik ten mozna polecic wszystkim, ktörzy na logiky chcq patrzec 
oczami filozofa, a wiyc przede wszystkim studentom filozofii. Humanistom, 
ktörym obce jest typowe dla filozofii scisle myslenie, ksiqzka ta moze sprawiac 
pewien klopot z powodu wiqzania logiki z filozofiq. Dla matematyköw i przedsta
wicieli nauk scisly ch taki sposöb wykladu bylby raczej zaciemniajqcy, choc moze 
atrakcyjny ze wzglydu na historyczne ustawienie wykladu, a takze ukazanie 
w szerokim horyzoncie myslowym problemöw logicznych, ktöre - choc proste -
dla dzisiejszego swiata, nie dbajqcego zbytnio o precyzjy mysli, stanowiq 
poprzeczky nazb}̂  wysokq. Dobrze jednak, ze takie podryczniki sq pisane, gdyz 
ukazujq one, jak Z3rwq naukq jest logika. 

Robert JANUSZ 

Georg SCHUPPENER, Karel MACÄK, Stanislav Vydra (1741-1804). 
Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt, Leipziger 
Universitaetsverlag - Technische Universitaet Liberec, 2004, ss. 248. 

Ksiqzka ta jest obszernq pracq o scisle historyczno-naukowym charakterze, 
przedstawiajqcq zycie Stanislawa Wydry, jezui ty, profesora matematyki na 
Uniwersytecie w Pradze. Sklada siy ona z Wprowadzenia i rozdzialöw poswiy-
conych: oswieceniu i odrodzeniu narodöw emu w Czechach; sytuacji uniwersytetu 
w Pradze, a w szczegölnosci - Wydzialu Filozoficznego; nastypnie - podryczni-
kom do matematyki na osiemnastowiecznym uniwersytecie w Pradze; zyciu Sta
nislawa Wydry oraz jego pracom naukowym - w tym kilku w szczegölnosci, 
i wreszcie - jego oddzialywaniu na matematyky i kultury Czech. Po Dodatku 
umieszczono wykaz literatury oraz szereg skorowidzöw (studenci i miejscowosci; 
ogölny indeks osöb i miejscowosci). 

Jak widac, autorzy interesowali siy postaciq czeskiego jezuity pod kqtem nie 
tylko jego matematycznego dorobku, ale takze jego wkladu w kultury narodowq 
Czech. Jezuickie kolegium w Pradze odgrywalo donioslq roly w historii - od 
polowy XVI stulecia az po kasaty zakonu w 1773 r. Dziedzina nauk przyrodni
czych i matematyki pozostala jednak otwarta dla bylych jezuitöw, ktörzy mogli 
po kasacie nadal uczyc na praskim uniwersytecie. Do takich nalezal takze 
Stanislaw Wydra. I chociaz w swoim Epigrammata dziwil siy: „Quare tam 
paucis grata est divina Mathesis? Paucis vera placent, ludicra vulgus amat" 
[s. 11], to jednak do dzis jest uznawany nie tylko jako matematyk. 

Wiele prae naukowych Wydry wydanych zostalo po lacinie, ale naröd czeski 
jest mu szczegölnie wdziyczny za dzielo Pocätkove arytmetyky, napisane 
w jyzyku naszych poludniowych sqsiadöw. Poza tym Wydra pisal o historii 
matematyki w Czechach i Morawach. Niektörzy autorzy uwazali Wydry za malo 
plodnego uczonego ksiydza patrioty i eks-jezuity. Docenia siy jednak roly, jakq 
odegral w historii Czech. Wydobyciu z zapomnienia tej barwnej postaci ma 
sluzyc ksiqzka Schuppenera i Macäka. 
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Autorzy narzucajq sobie sluszny metodologicznie rezim pracy na dokumen¬
tach, ktöre nie sq jednak jednorodne. Z racji zrozumialych, postac Wydry jest 
wazna dla Czechöw z uwagi na roly, jakq odegral w ponownym odrodzeniu siy 
ich narodowosci. Zatem ksiqzka ta stanowic moze dobre wsparcie dla historyköw 
Czech - narodu mocno zwiqzanego z Austriq i z Niemcami, ktöre wywarly 
wlasciwy sobie wplyw na Uniwersytet w Pradze, gdzie przyszlo uczyc Wydrze 
od 1772 do 1804 r. Zrödla swojej pracy autorzy podzielili na nastypujqce 
kategorie: (1) wlasne pisma Wydry, (2) korespondencja (m.in. z J. Bernoullim) 
i inne archiwalia, (3) rozprawy o Wydrze, (3) inne. Na podstawie tych zrödel 
autorzy rekonstruujq zyciorys i dzielo jezuity-matematyka i czeskiego patrioty. 

Trzeba zaznaczyc, ze analizy te majq Charakter typowo historyczny. Nie 
towarzyszy im jednak glybsza wnikliwosc matematyczna. Z tej prezentacji 
wynika, ze prace Wydry, np. dotyczqce rachunku rözniczkowego i calkowego, nie 
wykraczaly poza elementarnq problematyky. Wiele kopii oryginalnych materia-
löw, w tym dedykacja pracy Bolzano, czyniq ty ksiqzky ciekawq raczej z histo-
rycznego punktu widzenia. 

Ksiqzka Schuppenera i Macäka moze byc inspirujqcym dzielem raczej dla 
historyka Czech. Pewnym mankamentem, przy dobrze i czytelnie prezentowa-
nym materiale, sq przypisy numerowane w sposöb ciqgly przez calq ksiqzky, 
osiqgajqc niemalze liczby 800. 

Robert JANUSZ 

Stanislaw KOWALCZYK, Idee filozoficzne postmodernizmu [Philosophi
cal Ideas of Postmodernism], Radom 2004, Ed. Polwen, pp. 136. 

Rev. Professor Stanislaw Kowalczyk ist the head of the Social Philosophy 
Department at The Social Studies Faculty of the Catholic University of Lublin. 
He is a philosopher with a wide variety of interests and the author of many 
books. Philosophical Ideas of Postmodernism is his newest work. Kowalczyk 
does not present his own definition of postmodernism. He compares the most 
important philosophers of this trend and critically analyses their ideas from the 
point of view of classical philosophy. The content of the book is as follows: 

The first chapter - Terminological Explanations: The Notion of Modernism, 
The Notion of Postmodernism. The second chapter - Main Representatives and 
Genesis of Postmodernism: Zygmunt Bauman, Jacques Derrida, Michel 
Foucault, Jean-Francois Lyotard, Richard Rorty, Philosophical Genesis of 
Postmodernism. The third chapter - The Concept of Philosophy: Anti systematic, 
The Idea of Deconstruction, Philosophy and Literature. The fourth chapter -
Epistemology: The Negation of the Classical Concept of Truth, Antirepresenta-
tionism, Antirationalism, Epistemological Relativism, The Pragmatic Formula
tion of Truth. The fifth chapter - The Ontological Conception of Reality: The 
Negation of Logocentrism, Antiessentialism, Idealism, Notions of Difference, 
Trace and Ambiguity. The sixth chapter - Anthropology: The Negation of 
Human Nature, Categories of Corporality and Soul. The seventh chapter -
Conception of Social Life: The Concept of Society, AntitotaHtarianism, The Idea 


