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zowanej w Uniwersytecie Monachijskim 
po wykładzie, który wygłosił prof. K. 
Rahner, od r. 1963 następca jubilata na 
katedrze filozofii chrześcijańskiej, została 
mu wręczona księga pamiątkowa pt. „In- 
terpretation der Welt”.

Konkursy i nagrody
Société des amis de Jean Cavaillès, 

profesora Ecole Normale Supérieure, roz
strzelanego w czasie wojny, nadało w 20 
rocznicę jego śmierci dwie nagrody Prix 
Jean Cavaillès, ufundowanego celem wy
różniania dzieł z zakresu filozofii nauk. 
Nagrody otrzymali: Roger Martin za 
książkę „Logique contemporaine et for
malisation” (1964), oraz Jacques Dérida 
za przekład i komentarz studium Hus- 
serla „L ’origine de la geometrie” (1963).

Stowarzyszenie „Philosophisch-Politi
sche Akademie E. V.” (Kassel, NRF) ogło
siło konkurs na rozprawę na temat, jakie 
znaczenie dla nauk społecznych posiada 
filozofia polityczna Leonarda Nelsona; 
zostały ustanowione dwie nagrody 5000 
i 3000 DM.

Administracja prowincji Aquila we
Włoszech ufundowała pod protektoratem 
Prezydenta Republiki Włoskiej Premio 
Nazionale Benedetto Croce, która będzie 
przyznawana corocznie w trzyletnim 
cyklu, obejmującym kolejno sekcje filo
zofii, literatury i historii. Fundacja obej
muje corocznie dwie nagrody po 2 000 000 
lirów. Pierwsze przyznanie nagród za 
dzieła filozoficzne miało miejsce w sier
pniu 1964 r. z okazji obradującego 
w Aquila spotkania Institut International 
de Philosophie (zob. Ruch Filoz. X X III, 
s. 31 lab). Otrzymali je prof. F. Lombardi 
i G. Riconda.

Aristotelian Society (Anglia) przyznało 
w wyniku konkursu na rozprawę z za
kresu filozofii matematyki dwie równo
rzędne nagrody, które otrzymali: Dr Paul 
Benecerraf (Princeton University) za „Lo- 
gicism, Some Considérations”, oraz Dr 
Kurt Wuchterl (Ulm, NRF) za „Die phä
nomenologischen Grundlagen mathema
tischer Strukturen”.

Juan Marias, czołowy filozof hiszpań
ski (zob. Ruch Filoz. X X , s. 112b— 113a), 
wybrany w r. 1964 do Akademii hiszpań
skiej, został w r. 1965 odznaczony nagro
dą Prix Kennedy, udzieloną po raz 
pierwszy przez Instytut Studiów Amery
kańskich w Barcelonie.

Listy do Redakcji
Prof. Izydora Dąmbska nadesłała na

stępujące wspomnienie pośmiertne:

Jan Vetulani (4 V 1938— 23 VI 1965).
W dniu 23 czerwca 1965 r. zginął w cza
sie spływu kajakowego na Dunajcu mło
dy, świetnie zapowiadający się uczony, 
Jan Vetulani. Urodzony 4 maja 1938 r. 
Jan Vetulani ukończył studia prawnicze 
i filozoficzne na Uniwersytecie Jagielloń
skim w Krakowie, tutaj też pełnił obo
wiązki starszego asystenta przy katedrze 
prawa karnego, kierowanej przez profe
sora Woltera, prowadząc zajęcia z logiki 
dla studentów prawa. Jakkolwiek wcześ
niej rozpoczął studia prawnicze —  zakoń
czył je egzaminem magisterskim na pod
stawie pracy „O konstytucji Republiki 
Weimarskiej”, opublikowanej w Pracach 
Naukowych UJ w r. 1959 —  to jednak 
na plan pierwszy wysunęły się u niego 
niebawem zainteresowania filozoficzne. 
Studia filozoficzne odbywał pod kierun
kiem profesora Romana Ingardena i pod
pisanej. W  czerwcu 1964 r. uzyskał dy
plom magistra filozofii na podstawie 
pracy o poglądach epistemologicznych 
Kazimierza Ajdukiewicza. Część tej pra
cy przedstawiona na posiedzeniu Kra
kowskiego Oddziału Polskiego Towarzy
stwa Filozoficznego 22 lutego 1964 uka
zała się w Ruchu Filozoficznym 
X X IV /1— 2.

Kontynuując swe studia filozoficzne 
głównie w zakresie logiki i epistemologii 
Vetulani brał żywy udział w seminarium 
logicznym prowadzonym przez profeso
ra Suszkę w Warszawie i w seminarium 
z teorii nauki, prowadzonym przez piszą
cą te słowa. Uzupełniał zarazem swoje 
wykształcenie matematyczne, uczęszcza
jąc na wykłady i ćwiczenia z teorii mno
gości. Interesował się też ostatnio cyber
netyką i możliwościami stosowania jej 
w naukach społecznych. W  roku 1964 
pracował głównie nad zagadnieniem zdań 
analitycznych. Część osiągniętych wyni
ków przedstawił na Zjeździe Kół Filozo
ficznych w Poznaniu w roku 1964. Uka
zały się one w publikacji zjazdowej pt. 
„Zagadnienie zdań analitycznych w pol
skiej literaturze naukowej (1945— 1963)” . 
Nie był to pierwszy czynny udział Vetu- 
laniego w zjazdach kół filozoficznych. 
Vetulani, który na Wydziale Prawa był 
w latach 1956— 1961 prezesem Towarzy
stwa Biblioteki Słuchaczów Prawa, był 
również członkiem Zarządu (zastępcą 
przewodniczącego) Koła Filozoficznego
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Studentów UJ i reprezentował to Koło 
na sesji międzyuczelnianej w r. 1961 
w  Zakopanem, a w roku 1963 w Pozna
niu, na sesji studenckiej poświęconej pa
mięci prof. K. Ajdukiewicza, wygłosił od
czyt, opublikowany w „Materiałach” na 
tę sesję przeznaczonych, pt. „Teoria po
znania Kazimierza Ajdukiewicza” .

Doktoryzować się zamierzał Vetulani 
z filozofii. W  ostatnich miesiącach życia 
szczególnie żywo pociągały go zagadnie
nia aksjologii i etyki, ściślej mówiąc pro
blematyka poznawczego waloru zdań oce
niających i normatywnych. Na kilka ty
godni przed śmiercią oświadczył, że z te
go zakresu pisać zamierza swą rozprawę 
doktorską. W  związku z tymi planami 
przedstawił na posiedzeniu seminarium 
teorii nauki w dniu 14 czerwca obszerny 
referat, w którym polemizował zarówno 
z naturalistycznymi, jak i emotywistycz- 
nymi koncepcjami zdań oceniających, 
i przedstawił zarys własnej ich teorii, 
w  którym starał się ustalić warunki po
zwalające jego zdaniem przypisywać 
wartość logiczną prawdy i fałszu zda
niom oceniającym przy zachowaniu 
swoistego ich charakteru. Ta ostatnia 
praca Vetulaniego ukaże się drukiem 
w Studiach Filozoficznych. Dyskusja nad 
nią miała się odbyć na seminarium 
28 czerwca (21 czerwca Vetulani nie 
mógł na seminarium być obecny). Ale 
28 czerwca posiedzenie z powodu śmierci 
Vetulaniego zostało odwołane.

Jan Vetulani był filozofem w Sokra- 
tesowym tego słowa rozumieniu: był mi
łośnikiem mądrości, uparcie szukającym 
prawdy. Obcy wszelkiemu dogmatyzmo- 
wi, zawsze gotów poddawać krytyce 
i dyskusji własne i cudze poglądy, w tej 
dyskusji zawsze otwarty i wychodzący 
drugim na przeciw z życzliwością, deli
katnością i zrozumieniem. Wielkie walo
ry intelektualne: jasność i lotność myśli, 
bystrość rozumowania, gruntowność ana
lizy szły u niego w parze z szlachetno
ścią uczuć i niezwykłą, pełną prostoty 
dobrocią. Zawsze miał czas i siły, gdy 
szło o dobro drugiego człowieka, gotów 
pomagać, krzepić, podnosić, dzielić się 
pogodą i uśmiechem. Żywość i aktywność 
usposobienia łączyły się harmonijnie 
u Vetulaniego z skłonnością do kontem
placji i wielką wrażliwością estetyczną. 
Zamiłowany turysta, czas wolny od stu
diów i pracy spędzał na wyprawach pie
szo lub kajakiem, radując się urodą ota
czającego go świata. Ostatnie jego słowa 
przed śmiertelnym wypadkiem były sło
wami zachwytu nad pięknem zachodzą
cego nad górami słońca.

Przed Janem Vetulanim otwierała się 
droga życia uczonego i uniwersyteckiego 
nauczyciela filozofii. Do tej drogi był go
tów, wyposażony w rozległą wiedzę, me
todę naukowej pracy, wielkie zdolności, 
głęboką kulturę i kryształowy charakter. 
Ale wybrańcy bogów umierają młodo.

I z y d o r a  D ą m b s k a
Kraków, lipiec 1965.

P. J. Jordan, autor artykułu „Metody 
badań nad działaniem” (Ruch Filoz. X X I, 
s. 7— 22) pisze do Redakcji:

Lalande i Ottaviano o Prakseologii.
Wielce zasłużone przez Lalande’a wspo
mnienie o nim pióra p. Heleny Lelesz, 
ogłoszone w numerze 1— 2 tomu X X III  
Ruchu Filozoficznego ze względu na za
interesowania prakseologiczne w Polsce 
może należałoby uzupełnić ciekawą po
zycją bio-bibliograficzną. Lalande był 
w Institut de France w Paryżu następcą 
Alfreda Wiktora Espinasa (1844— 1922), 
zwiastuna prakseologii we Francji. Z tej 
okazji Lalande wygłosił wspomnienie
0 swym poprzedniku, które ukazało się 
kilkakrotnie w druku. Najpierw jako 
„Notice sur la vie et les travaux de M. 
Alfred Espinas [...] lue dans la séance 
du 24 janvier 1925” (Notatka o życiu
1 pracach P. Alfresa Espinasa [...] odczy
tana na posiedzeniu z 24 stycznia 1925 r. —  
Paris 1925, pp. 51). Następnie w Revue 
internationale de sociologie (Mars-Avril, 
Année 33e, No. 2— 4, Paris 1925, pp. 113—  
— 144) oraz w Compte-Rendus de L ’Aca
demie des Sciences Morales et Politiques 
(vol. CCVII, Paris 1925, pp. 327— 367).

Nawiązując do wzmianki o innych 
zwiastunach prakseologii lub tych, któ
rzy posługiwali się tym terminem, jaka 
ukazała się w „Varia” (Ruch Filozoficz
ny, nr 2, tom X X I, s. 240b— 241a), warto 
by wspomnieć przy sposobności o jeszcze 
jednym filozofie, tym razem współczes
nym, który u^ył terminu „prakseologia” 
niezależnie od prof. T. Kotarbińskiego. 
Jest nim Carmelo Ottaviano, profesor 
historii filozofii na sycylijskim Uniwer
sytecie w Katanii i redaktor wychodzą
cego w Rzymie czasopisma Sophia. 
W dwóch swoich książkach: „Metafisica 
dell’essere parziale” (Metafizyka bytu 
cząstkowego, wyd. III, t. I i II, Napoli 
1954) i broszurze „La soluzione scientifica 
del problema politico” (Naukowe ujęcie 
zagadnienia polityki, Napoli 1954) autor 
wprowadza termin „prassiologia” na 
oznaczenie nowej nauki, która miałaby 
wyjaśniać rzeczywiste działanie człowie
ka w praktyce społecznej i politycznej.


