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choćby w  obszernej, doprowadzonej do bieżącej chwili, b ibliografii 
oraz w  szeroko rozw iniętych przypisach, co dla p racujących w  dzie
dzinie filozofii przyrody stanowii praw dziw ą kopalnię inform acji.

Na podkreślenie zasługuje przejrzysty  schem at małości pracy, precy
zja języka, ścisłość analiz, kokluzywność wniosków. T rzeba jednak 
zaznaczyć, że m onografia nie jest ła tw a w  odbiorze, w ym aga znacz
nego w ysiłku intelektualnego oraz znajom ości elem entów filozofii przy
rody. Niie jest książką dla początkujących.

Podobnie jak rozpraw y wcześniej publikow ane om aw iana praca zna j
dzie niew ątpliw ie szerokie w ykorzystanie i przyczyni się do kry tycz
nej au torefleksji u tych, którzy upraw ia ją  przedm iotow o szczegółowe 
dziedziny filozofii przyrody.

Sz. W. Slag a 
M. Lubański

Jàn  L. Frąckiew icz: Systm y sprawnego działania, W rocław—W arsza
w a—K raków —G dańsk. Zakład N arodowy im. Ossolińskich, 1980, s. 224.

K ażda praca czy działanie, jeżeli m a być skuteczne i ekonomiczne, 
w ym aga znajom ości w arunków  i odpowiednich metod. Uwidacznia się 
to szczególnie w w ypadku działań bardziej złożonych czy długofalo
wych, k tórych efekt końcowy uzależniony jest od dobrego zaplanow a
nia oraz organizacji środków, narzędzi i  samego przebiegu. .1  chociaż 
z tego fak tu  zawsze zdaw ano sobie spraw ę w  sposób m niej lub bardziej 
świadomy, to jednak  o początkach refleksji naukow ej i odrębnej n au 
k i o spraw ności i efektyw ności różnych działań celowych i o organi
zacji pracy mówi się dopiero od czasów A. Espinasa (1890) i F. Taylora 
(1898). Tak narodziła się prakseologia, ściśle zw iązana z n au k ą  o r
ganizacji i k ierow nictw a, opracow ująca od strony teoretycznej dy rek 
tyw y ogólne, pew ne praw idłow ości, reguły  i metody, k tórych stosow a
nie i  przestrzeganie pozwala na unikanie błędów praktycznych i osią
ganie w yników  korzystnych w  stosunku do nak ładu  sił i czasu. Pol
skie badania prakseologiczne, m ające uznaną dziś w  świecie renomę, 
w iążą się n ierozerw alnie z nazw iskiem  prof. Tadeusza K otarbińskiego, 
tw órcy hasła „dobrej roboty”, w yrażającego skrótow o teorię i zasady 
spraw nego działania.

Publikacja Ja n a  Leona Frąckiew icza S ys tem y  sprawnego działania  
należy do zakresu n auk  o pracy, w  szczególności do prkseologii oraz 
teorii organizacji i teorii k ierow ania. W śród tych nauk  i  im  pokrew 
nych zajm uje m iejsce szczególne, a mówiąc dokładniej, w ykracza po^a 
ich ram y ak tualne  stw arzając teoretyczno-em płryczne podstaw y now ej 
wiedzy o system ach spraw nego działania. Pod tym  pojęciem  ty tu ło 
wym  autor rozum ie „kom pleks, spójny zbiór układów  elem entów 
w szystkich i tylko tych, k tóre m ają  związek ze św iadom ie lub nier 
św iadom ie zam ierzonym i w ynikam i zachow ania tw órców  biologicznych 
i biologiczno-techndcznych, ukształtow any w  sposób optym alny, tj. tak i, 
k tóry  w zasadzie pow inien zabzpieczyć możliwie najlepsze — z uw agi 
na określone w arunk i d k ry teria  —· osiągnięcie podstaw ow ych celów” 
(s. 12). W tym  określeniu działanie oznacza szereg czynności pow iąza
nych ze sobą wspólnym  celem (s. 10; 33—34).
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Całość swoich dociekań A utor zaw arł w  ośmiu rozdziałach zgrupo
w anych w  dwie' części, z k tórych pierw sza tra k tu je  o teoretycznych 
podstaw ach system ów spraw nego działania, a druga dotyczy szczgó- 
łowej m etodyki kształtow ania racjonalnego system u działania.

Mówiiąc o podstaw ach teoretycznych Frąckiew icz określa główne po
jęcia, założenia, przedm iot i m etodykę w iedzy o system ach sprawnego 
działania (rozdz. 1 ) oraz ich stosunek do różnych typów  system ów ogól
nych (rozdz. 2). N astępnie ch rak teryzu je  sk ładnik i i s tru k tu rę  syste
m u działania oraz organizację działania (rozdz. 3). Część pierw szą 
zam yka prezentacja przedm iotu, celu, zakresu i ogólnych zasad kształ
tow ania racjonalnych system ów działania. Uszczegółowienie i konk re
tyzacja tych zasad ogólnych i reguł mieści się w  części drugiej, gdzie 
po podaniu w skazań m etodologicznych dla początkowych faz cyklu 
racjonalnego działania (rozdz. 5) scharakteryzow ano try b  p ro jek tow a
n ia system ów  działania, m etody i technik i opracow yw ania m odeli uk ła
dów, m etody podejm ow ania decyzji, prognozow ania oraz badań  ope
racy jnych  (rozdz. 6 ). W rozdz. 7 podane zostały zasady, reguły  i m tody 
projek tow ania układu kierow niczo-organizacyjnego oraz modeli innych 
układów, np. układu rzeczowego, przestrzennego, czasowego, układu 
pobudzania, układu pow iązań z otoczeniem itp. Rozw ażania końcowe 
(rozdz. 8 ) dotyczą realizacji praktycznej racjonalnego system u działa
nia, a więc przygotow yw ania działania, sposobów pobudzania do działa
nia, zasad sterow nia w ykonaniem  zasadniczym  oraz kon tro li wyników.

Ten k ró tk i przegląd treści w skazuje w yraźnie zarówno na donios
łość, jak  i bogactwo i złożoność analizow anej-przez Frąckiew icza p ro 
b lem atyki działnia. Na tym  teren ie  A utor,, znany z w ielu swych p u 
blikacji, porusza się z w ielkim  znaw stw em , w ykorzystu je osiągnięcia 
i m etody w ielu dziedzin wiedzy, poczynając od cybernetyki, p rakseo
logii, teo rii organizacji i kierow nictw a, ogólnej teo rii systemów, aż do 
biologii teoretycznej 1  filozofa biologii, m etodologii nauk i i analiz lo- 
giczno-sem antycznych. Znjomość tych dziedzin pozw ala A utorow i — 
przy zachow aniu w  całej rozciągłości ścisłości naukow ej — n a  jasne 
określanie pojęć i precyzyjne ·— a przy tym  zrozum iałe także dla n ie- 
specjalistów  w  tej dziedzinie —г form ułow anie tw ierdzeń.

Żałować jedynie należy, że n ie  sporządzono indeksu rzeczowego oraz 
że nie wydzielono osobno bibliografii, k tó ra  umieszczona jest w  przy
pisach,. Ossolineum w ydało książkę starannie, a drobne pom yłki ze
cerskie (np. na s. 113, w ierz 13 od góry zam iast: m etoda analityęz- 
no-m edytoryczna w inno być: analityczno-m erystyczna) można będzie 
z łatw ością usunąć w  następnym  w ydaniu.

G łów ną zasługą A utora, uw idaczniającą się już w  jego wcześniejszej 
publikacji Organizacja pracy i k ierow nictw a  (W arszawa 1967), jest 
udana próba połączenia prakseologii, cybernetyki, teorii organizacji 
i k ierow nictw a z techniką organizow ania i badania , pracy, w  szero
kim  naw iązaniu  do analizy i techniki system owej. Tego rodzaju  b a 
danie o w yraźnie in terdyscyplinarnym  charakterze, „skoncentrow ane 
n a  form ie zjaw iskow ej procesów, w  których  biorą udział isto ty  żywe 
i ew entualnie rzeczy nieożywione, w spółdziałające dla osiągnięcia okre
ślonego pożądanego skutku, k tó ry  m ożna nazw ać Celem” (s. 6 ), m a nie 
tylko doniosłe znaczenie prak tyczno-operacyjne, ale rów nież w yraźnie 
teoretyczne, także dla dalszego rozw ijan ia precyzow ania system ow o- 
-inform atycznej teorii kształtow ania racjonalnych  system ów spraw nego 
i efektyw nego działania. Z tych względów praca Frąckiew icza może



okazać się pomocna także dla tych —· którzy in te resu ją  się m etodolo
gicznymi ogólnofilozoficznymi aspektam i teorii inform acji czy ogólnej 
teorii systemów.

Sz. W. Slaga

A. K eller: Sprachphilosophie, 'F re ib u rg —M ünchen 1979, ss. 190, Verlag
K arl Alber.

Jeśli się szuka powodów w yw ołujących żywe zainteresow anie języ
kiem  u w ielu współczesnych filozofów, nleży zwrócić uw agę na trzy  co 
najm nie j czynniki.

Po pierwsze, język p rzestał być sam ozrozum iałym  uposażeniem  lub 
w ytw orem  racjonalnej n a tu ry  człowieka. B adania nad zachow aniem  
się zw ierząt oraz teoria ew olucji podważyła daw ną opinię głoszącą, że 
już p ierw si ludzie posługiwali się językiem  w  pełni uform ow anym . Na 
in trygujące pytanie „w jak i sposób język pow stał?” nie znaleziono do 
daiś żadnej n iekontrow ersy jnej odpowiedzi, Do dostrzeżenia zagadko
w ej na tu ry  języka przyczyniły się od innej strony porównawcze b ad a
nia różnych k u ltu r zaw ierających w łaściw e sobie języki. N asunęły one 
m. in. problem  wielości języków  i /ich w zajem nych relacji. Po drugie, 
gw ałtow ny przyrost in form acji we w szystkich dziedzinach, koniecz
ność ich porządkow ania, przechow yw ania i przesyłania, możliwość w y
korzystan ia ich do rozm aitych celów wzmogły specjalistyczne bada
nia nad językiem, a te  nasunęły  liczne problem y bardziej podstaw o
w e i ogólne, dotyczące sam ej n a tu ry  języka. Po trzecie, do rozw ija
nia filozofii języka skłania kryzysow a sy tuacja naszej ku ltu ry , 
a w  szczególności —■ dyskusje dotyczące podstaw , m etod i w zajem nych 
stosunków  ta k  licznych już dyscyplin naukow ych.

Odpowiednio do odm iennych powodów w yw ołujących zain tereso
w anie językiem  oraz odm iennych trad y c ji ogólnofilozoficznych i stoso
w anych metod badaw czych m amy już dziś w iele k ierunków  w  filozo
fii języka (niektórzy w olą mówić w prost o różnych filozofiach języka). 
W szybkim  tem pie n ara s ta  też lite ra tu ra  z zakresu te j dyscypliny. Po
noć w ostatn im  czasie jedynie w  europejskich językach ukazyw ało 
się ponad dwieście pozycji rocznie, z tego około jedna trzecia to  książ
ki. W tak iej sy tuacji potrzebne są już publikacje encyklopedycznie 
prezen tu jące dotychczasowy dorobek filozofii języka. Potrzebne p rze
de w szystkim  dla laików  w  te j dziedzinie, z jakichś m otywów in te re 
sujących się jej osiągnięciami.

O m aw iana tu  książka Sprachphilosophie  A lberta K ellera S J  należy 
do pozycji typu  przeglądowego. A utor (ur. 1932) w ykłada teorię po
znania oraz filozofię języka w  prow adzonej przez jezuitów  Hoch
schule iiir  Philosophie M ünchen. Dotychczasowe w iększe jego prace 
to: Sein oder Existenz?, A u fsä tze zur E rkenntnistheorie, Sprachphilo
sophie und  Ontologie.

Sprachphilosophie m a być z zam ierzenia au to ra  zwięzłym przeglądem  
najw ażniejszych prądów  we współczesnej filozofii języka. Za tak ie  a u 
to r uw aża: k ierunek  analityczny w  dw u odm ianach: zw iązanej z lo
giką języka idealnego oraz związanej z poszukiw aniem  logiki języka


