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Mimo upływu lat i zmian kulturowych 
filozofia zdaje się zmagać od wieków 
z tymi samymi problemami. Chociaż 
mamy do dyspozycji wiele przydatnych 
narzędzi naukowych, których poprzed-
nicy współczesnych filozofów nie znali, 
tematyka dzisiaj poruszana nie wydaje 
się nam czymś nowym. Doskonałym te-
go świadectwem jest książka Tropy i uni-
wersalia. Badania ontologiczne autorstwa 
Pawła Rojka. Mimo tego, recenzowana 
pozycja stanowi świeże spojrzenie na 
problem nie tylko powszechników, ale 
i tropów. Autor chce „uporządkować 
trwający od dwóch tysięcy lat spor o uni-
wersalia i pokazać na gruncie współcze-
snej metafizyki analitycznej podobień-
stwa i różnice między teoriami 
uniwersaliów św. Tomasza z Akwinu, 
Hegla i Romana Ingardena”.

Rozprawa podzielona została na dwie 
zasadnicze części, poprzedzone wstę-

pem. W nim zawarte zostały podstawo-
we rozróżnienia ontologiczne i termino-
logia.

Paweł Rojek prezentuje w formie 
kwadratu ontologicznego dwa istotne 
podziały bytowe: na to, co konkretne lub 
abstrakcyjne (niezależne/zależne onto-
logicznie), i to, co ogólne lub jednostko-
we (występujące w wielu przypadkach/
niepowtarzalne). Otrzymujemy z nich 
cztery kategorie bytowe: konkretne par-
tykularia, abstrakcyjne partykularia (tro-
py), konkretne uniwersalia, abstrakcyj-
ne uniwersalia. Zarysowany zostaje 
rozwój teorii tropów na przestrzeni dzie-
jów. 

Autor określa byty ogólne jako uni-
wersalia/universale lub powszechniki/po-
wszechnik; byty jednostkowe: partyku-
laria/particulare. Relację między 
particulare a universale nazywa „egzem-
plifikacją” bądź „realizacją”. Jednostko-

Maciej Nowak
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Paweł Rojek, Tropy i uniwersalia. Badania 
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wa własność to trop albo abstrakcyjne 
particulare. 

W pierwszej części Rojek analizuje 
trzy główne problemy: 1) problem uni-
wersaliów; 2) trzy pojęcia uniwersaliów; 
3) trzy teorie tropów.

Ad 1) Problem uniwersaliów (problem 
jedności w wielości) stanowi splot trzech 
zagadnień, które wcale nie muszą po-
krywać się w jednej teorii. Są nimi: by-
ty wspólne, znaczenia terminów ogól-
nych i byty idealne.

Punktem wyjścia każdej teorii uni-
wersaliów jest zjawisko posiadania na 
pierwszy rzut oka tych samych własno-
ści czy też należenia do tego samego ro-
dzaju. Tłumaczyć ma je teoria uniwer-
saliów, która oparta jest na przyjęciu 
bądź odrzuceniu bytów wspólnych. 
Zgodność niektórych cech może być tłu-
maczona wielorako: a) przez podobień-
stwo; b) przez wspólną predykację; c) 
przez odnoszenie się do wspólnych wła-
sności. Każda z nich odpowiada różnym 
stanowiskom w sporze. Kolejno są to: a) 
nominalizm podobieństwa, b) nomina-
lizm predykatu, c) realizm. Nominalizm 
polega na odrzuceniu istnienia bytów 
o charakterze wspólnym, realizm je 
przyjmuje. Autor dodatkowo rozróżnia 
uniwersalia zakresowe („uniwersalia za-
kresowe to byty, które posiadają pewną 
szczególną naturę mianowicie, że są rze-
czywiście czymś jednym w wielości”) 
i uniwersalia funkcjonalne (te, które ma-
ją za zadanie wyjaśniać jedność w wie-
lości).

Istotnym argumentem za przyjęciem 
realizmu w kwestii uniwersaliów jest ar-
gument ze znaczenia. „Prawdziwość 
zdań, zawierających wyrażenia ogólne, 

można wyjaśnić tylko uznając istnienie 
uniwersaliów, do których się one odno-
szą”. Autor pokazuje kontrowersje, do 
jakich ten argument prowadzi, przyta-
czając „obrazkową teorię języka”. Na 
podstawie jej głównej zasady rozbitej na 
trzy zasadnicze człony, poddaje analizie 
tematykę predykatów. W kwestii wła-
snościowości predykaty mogą być pre-
dykatami ontologicznymi (dotyczącymi 
rzeczy nie ze względu na własność ist-
niejącą w nich, lecz na inny czynnik np. 
relację) lub predykatami nonfaktualny-
mi (nieodpowiadającymi strukturze by-
towej). Jednorodność predykatów zakła-
da, że jeżeli o dwóch odrębnych rzeczach 
orzekamy ten sam predykat, to własność, 
która temu predykatowi odpowiada jest 
w nich taka sama (ale niekoniecznie ta 
sama). Powszechnikowość, która jest 
zgodnie z „obrazkową teorią języka” 
trzecią cechą predykatów, mówi o tym, 
że „jeśli jakiś predykat stosuje się do 
pewnych przedmiotów, jest tak dlatego, 
że oznacza coś ogólnego, co posiadają 
wspólnie przynajmniej niektóre z tych 
przedmiotów”.

Inny problem stanowią byty idealne. 
Często ich teorie, niekoniecznie świado-
mie, pokrywały się z teoriami uniwer-
saliów. Te niekoniecznie muszą stano-
wić jedność w wielości. Są to byty 
nieczasoprzestrzenne. Mogą występo-
wać w rzeczach o wspólnych cechach 
w sposób transcendentny lub immanent-
ny. Te dwie cechy są kluczowe w kwe-
stii uniwersaliów – jak Autor pokazuje – 
transcendentne powszechniki stanowią 
w gruncie rzeczy ukryte teorie nomina-
listyczne. Przeciwieństwem bytów ide-
alnych są byty czasoprzestrzenne, w kon-
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tekście których omawiane są zasady 
lokalizacji. W ostatnim rozdziale o by-
tach idealnych Autor podejmuje się kry-
tyki dotychczasowych prób rozwiązy-
wania sporu o uniwersalia poprzez teorie 
zbiorów.

Ad 2) Po zarysowaniu granic tematy-
ki powszechników następuje właściwa 
analiza ich problemu. Ta dotyczy abs-
trakcyjnych własności, nieokreślonych 
aspektów i konkretnych całości.

Własności abstrakcyjne, które miały-
by stanowić jedność w wielości, musia-
łyby być jednością szczegółową – każda 
z nich jest taka sama np. ten sam kolor 
w wielu tulipanach. Takie własności 
podlegają relacji inherencji – są one nie-
samodzielnie ontologicznie w stosunku 
do konkretów, w których „tkwią”.

Drugim rodzajem jedności jest jed-
ność ogólna – nie jest ona tak ścisła jak 
szczegółowa. Własności, które są tego 
typu jednościami, nie są ze sobą iden-
tyczne. Mają wspólny aspekt – swego ro-
dzaju element (rozumiany jako coś, co 
może być wyodrębnione jedynie w umy-
śle, coś, co nie jest częścią, jak np. ża-
rówka w żyrandolu). Aspekt sam w so-
bie jest czymś niezdeterminowanym, 
stąd stosunek własności do niego nazy-
wamy determinacją. Polega ona nie tyl-
ko na niesamodzielności egzystencjalnej, 
ale i na jakościowej. Oprócz tego, że 
aspekt istnieje zawsze w zależności od 
własności, to jest też określany przez tę 
własność. Aspektem może być na przy-
kład barwa, a jej dookreśleniem czer-
wień. 

Dość mało popularnym i nieintuicyj-
nym rodzajem powszechników są kon-
kretne całości. Każda jednostka, która 

pod nie podpada, jest od niego niezależ-
na – człowiek zależy w takim wypadku 
od konkretnego powszechnika, jakim 
jest człowieczeństwo. Takie rozumienie 
uniwersaliów możemy spotkać u Hegla 
i neoheglistów.

Każda z relacji odpowiadających wy-
żej wymienionym rodzajom powszech-
ników została przez Autora poddana 
analizie formalnej.

Ad 3) Omówienie głównego zagad-
nienia książki, jakim są tropy, polega na 
objaśnieniu pojęcia tropów i przytocze-
niu różnych teorii tropowych.

Każdy trop charakteryzują dwie ce-
chy: abstrakcyjność i partykularność. 
Abstrakcyjność, jak już było wspomnia-
ne, rozumiana jest jako bycie niesamo-
dzielną częścią czegoś. Partykularność 
mówi, że dany trop może przysługiwać 
tylko i wyłącznie jednej rzeczy. Kwestią 
sporną jest przyznanie tropom cech pro-
stoty bądź złożoności. Zdaniem Autora 
odpowiednim kryterium wyboru którejś 
z opcji jest utworzenie systemu tropów. 
Jeśli będzie on spójny przy użyciu pro-
stych tropów, wprowadzenie złożoności 
będzie niezgodne z zasadą ekonomii my-
ślenia, a przez to zbyteczne. Z poprzed-
nim podziałem wiąże się (choć nie jest 
uwarunkowany) podział na tropy prze-
chodnie i nieprzechodnie. Jeśli dany trop 
jest przechodni, może przysługiwać do-
wolnej jednostce – nie ma w nim powią-
zania z określonym indywiduum. Tro-
py nieprzechodnie mogą występować 
tylko i wyłącznie w rzeczy, z którą są 
związane.

Autor wyróżnia kilka głównych teo-
rii tropów w zależności od przyjmowa-
nia bądź odrzucania określonych kate-
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gorii bytowych (tropów, substancji, 
uniwersaliów). Mocna teoria tropów, 
zwana również tropizmem klasycznym, 
polega na sprowadzeniu wszystkich ka-
tegorii ontologicznych do pierwotnej ka-
tegorii tropów. Dodatkowe uznanie sub-
stancji jest tropizmem ziarnowym. 
Uniwersalizm tropowy (lub realizm tro-
powy) przyjmuje tropy i uniwersalia. 
Każdą ze wspomnianych kategorii by-
towych możemy spotkać w teorii Hus-
serla i Lowe’a. Teorie, w których odrzu-
ca my i s tn ien ie  un iwer sa l iów, 
a przyjmujemy tropy, nazywamy nomi-
nalizmem tropowym.

Druga część książki stanowi analizę 
teorii powszechników trzech wspomnia-
nych już filozofów: Romana Ingardena, 
św. Tomasza z Akwinu, G.W. Hegla. 
Autor ogląda je przez pryzmat dokona-
nej wcześniej systematyki.

Chociaż Roman Ingarden nie zajmo-
wał się sporem o uniwersalia, możliwe 
jest określenie jego stanowiska. Głów-
nym obiektem zainteresowań było dla 
niego współwystępowanie własności 
i zależności między nimi. Okazuje się, 
że efekty jego pracy nie stoją w sprzecz-
ności z teorią tropów. Własności, który-
mi się zajmował, nie były dla niego w ża-
den sposób wspólne. Są one poddane 
analizie pod trzema różnymi względa-
mi: formy rozumianej jako przynależ-
ność do którejś z kategorii bytowych, 
materii, czyli pewnej jakości i sposobu 
istnienia. Pierwsza z nich jest w uniwer-
saliach „przysługiwaniem czemuś”. „In-
garden pisał, że „w «byciu brązowym», 
«byciu ciężkim», itp. trzeba z jednej stro-
ny wyróżnić jego «materię», a więc «brą-
zowość», «ciężkość», «twardość» itp., a z 

drugiej jego formę, a więc «przysługiwa-
nie czemuś»”. Jeśli chodzi o materię 
i sposób istnienia, ich charakterystyka 
jest na tyle rozbudowana, że nie sposób 
jej w tym miejscu przytoczyć. Aby wy-
dobyć pogląd Ingardena na powszech-
niki, należy poznać jego teorię idei. Ro-
jek umożliwia to nam, omawiając 
metody poznania przez abstrakcję, ide-
ację i uzmiennianie, po czym przecho-
dzi do przedstawienia teorii idei i czy-
st ych jakości idea lnych, które 
w rozważaniach na temat tropów i uni-
wersaliów są kluczowe. Są one bowiem 
idealnym odpowiednikiem samych wła-
sności (przy czym Autor zwraca uwagę 
i omawia problem „odpowiedniości” 
cech i jakości idealnych). Idee stanowią 
pewne wzory współwystępowania tych 
jakości. Na ich mocy pewne cechy mu-
szą w sposób konieczny występować 
z innymi, jak przykładowo pewien 
kształt zawsze występuje z cechą rozcią-
głości. Na sam koniec Autor wymienia 
trudności związane z teorią Ingardena – 
podobnie jak w przypadku Platona, je-
go teoria bytów ściśle transcendentnych, 
zewnętrznych wobec ich rzekomych eg-
zemplifikacji prowadzi wprost do nomi-
nalizmu. Rojek wskazuje nam możliwo-
ści skierowania koncepcji Ingardena na 
realistyczne tory, poprzez odrzucenie 
jednostkowości aspektów własności lub 
uznanie jakości za byty intencjonalne. 
Dokonuje oceny, na ile modyfikacje te-
go systemu są możliwe. Niestety pod-
czas omawiania teorii Ingardena Autor 
z niewiadomych powodów nie używa 
terminologii, którą sam we wstępie za-
proponował. Przykładowo, słowo „mo-
ment”, którego używał sam Ingarden, 



351

Recenzja - Paweł Rojek, Tropy i uniwersalia. Badania ontologiczne

może oznaczać zarówno własność, jak 
i jej aspekt. Niedociągnięcie to nie jest 
jednak tak duże, by utrudniło rozumie-
nie analizy problemu.

Teoria powszechników św. Tomasza 
z Akwinu jest, zdaniem Autora, trudna 
do zinterpretowania. Waha się bowiem, 
jak twierdzą jego komentatorzy, między 
realizmem i nominalizmem. Rojek po-
kazuje, że jest ona na tyle unikatowa, że 

„każda z niezgodnych ze sobą interpre-
tacji wydobywa jedynie część koncepcji 
Akwinaty, która jako całość wykracza 
poza istniejące we współczesnej litera-
turze stanowiska”. Własności, zgodnie 
z nią, mogą być rozpatrywane trojako: 
absolutnie (ani nie jednostkowo, ani 
ogólnie), w rzeczach jako jednostkowe 
i w umysłach jako ogólne. Jakie w kon-
sekwencji miałyby być powszechniki? 
By odpowiedzieć na to pytanie, Autor 
wysuwa trzy tezy obowiązujące w kon-
cepcji Tomasza: 1) jedna i ta sama natu-
ra może być w rzeczy i w umyśle; 2) jed-
na i ta sama natura może być w różnych 
rzeczach; 3) jedna i ta sama natura mo-
że być w różnych umysłach. Teza 2 jest 
na pierwszy rzut oka niespójna z jednost-
kowością własności rzeczy, jaką Tomasz 
przyjmował. Poznanie ludzkie jest jed-
nak aspektowe – nie jesteśmy w stanie 
pojąć bytu w sposób absolutny, wraz z je-
go jednostkowymi cechami. Poznawa-
nie powszechników polega na procesie 
abstrakcji, której Autor wyróżnia kilka 
rodzajów. Formy zmysłowe, które są nam 
dostępne, otrzymujemy, gdy abstrahuje-
my przypadłości od podmiotu. Tak jest 
na przykład podczas obserwowania „tej 
oto czerwieni” róży. Czerwień ta jest ści-
śle określona ze względu na posiadanie 

tak zwanych „uwarunkowań material-
nych”. Chociaż forma zmysłowa nie ma 
materii, jak rzeczy materialne, to nadal 
ma ów czynnik jednostkujący. Pozby-
wamy się go dopiero w procesie pozna-
nia intelektualnego – podczas abstrakcji 
formy ogólnej, umysłowej. Proces ten 
jest nazywamy indeterminacją, gdyż wy-
odrębnia on aspekty własności. To, co 
jest wydobywane, ma rzecz jasna pod-
stawę w rzeczach. Forma ogólna (quid-
ditas) jest wspólna dla każdego przed-
stawiciela tego samego rodzaju lub 
gatunku. Nie należy jej mylić z istotą in-
dywidualną (essentia), która ludzkiemu 
poznaniu jest niedostępna. Może ją po-
jąć jedynie Absolut. „Essentia […] jest 
tym samym, co quidditas, tylko poten-
cjalnie, a nie aktualnie”. Quidditas 
w konsekwencji jest bytem znajdującym 
się w rzeczach (a konkretnie w ich moż-
ności). Forma ta aktualizowana jest w umy-
śle jako powszechnik.

Ostatnią i według Autora najmniej 
dyskutowaną obecnie teorią uniwersa-
liów jest teoria Georga Wilhelma Frie-
dricha Hegla. Poznanie powszechników 
i ogólnie prawdy ma u niego charakter 
dialektyczny. Rozpoczyna się od nasta-
wionego empirycznie zdrowego rozsąd-
ku, przechodzi do refleksji rozsądkowej, 
która odrzuca bogactwo treści doświad-
czenia, kończy się na filozoficznym po-
znaniu spekulatywnym, które do tego 
bogactwa powraca. Pierwszy etap doty-
czy tego, co konkretne, natomiast na 
drugim dokonuje się proces abstrakcji, 
który dla Hegla jest wspomnianym po-
zbawieniem bogactwa, „potęgą tego, co 
negatywne”. Otrzymujemy w ten spo-
sób powszechnik „obdarty” z tego, co 
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jednostkowe. Dopiero w filozoficznym 
poznaniu docieramy do powszechnika 
konkretnego, który ujmuje i ogólność 
i jedność. Stanowi on u Hegla substan-
cję pierwszą – podstawę bytowania każ-
dej jednostki. Przy konkretnych uniwer-
saliach również występuje relacja 
inherencji. W odróżnieniu od powszech-
ników abstrakcyjnych, to jednostki są 
zależne od universale. Każdy człowiek 
jest zależny od konkretnego człowie-
czeństwa, które stanowi bytową podsta-
wę jednostki. Po wyjaśnieniu licznych 
niespójności systemowych i pojęciowych 
Autor pokazuje, że w zaprezentowanej 
teorii Hegla jest miejsce na jednostkowe 
własności. Koncepcja, która miałaby z nią 
współgrać, była zaprezentowana przez 
George’a Fredericka Stouta, chociaż on 
sam odsuwał się od neoheglizmu. W je-
go zamyśle tropy inherują w rzeczach 
jednostkowych, które inherują w kon-
kretnych uniwersaliach, te natomiast we 
wszechobejmującym uniwersum. W ro-

li całości, która obejmuje zależne od niej 
particulare występuje w tym systemie 
jedność dystrybutywna, której interpre-
tacje przytacza Autor. Pokazuje on, że 
teoria Stouta była teorią pionierską, je-
śli chodzi o tropy, a wraz z upływem cza-
su myśliciele odrzucili elementy zwią-
zane z konkretnymi powszechnikami, 
co doprowadziło do współczesnego no-
minalizmu tropowego.

Recenzowana książka Pawła Rojka 
jest świetną okazją do oglądania sporu 
o uniwersalia z dwóch stron. Systema-
tyczna analiza tematu powszechników 
i tropów stanowi fundament mającego 
miejsce w drugiej części bezpośrednie-
go spotkania z problemem. Autor nie-
wątpliwie osiągnął swój cel. Nie tylko 
uporządkował ogromną ilość materiału, 
próbującego wyjaśnić jedność w mnogo-
ści, ale pokazał, że współczesna myśl na 
temat teorii tropów idzie w parze z naj-
większymi umysłami, jakie zna historia 
filozofii.
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1974, zakończone magisterium u prof. M. Gogacza. Doktoryzował się ze 
średniowiecznej filozofii arabskiej u prof. M.-T. d Àlverny na Uniwersytecie 
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