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Publikacja książki Volkera Halbacha Aksjomatyczne teo-
rie prawdy pod wieloma względami stanowi ewenement. 
Profesjonalne monografi e z zakresu najnowszej metalogiki 
ukazują się w Polsce ogólnie rzadko, a przekłady prac za‑
granicznych autorów na język polski zwyczajnie nie istnie‑
ją. Aksjomatyczne teorie prawdy (Axiomatic theories of truth) 
Volkera Halbacha opublikowano oryginalnie w Cambridge 
University Press w roku 2011, a rok później — w polskim 
tłumaczeniu. Wielkie słowa uznania należą się tak autorom 
przekładu, jak i Wydawnictwu Naukowemu PWN.

Autor książki to ceniony reprezentant młodego pokolenia fi lozofów (rocz‑
nik  1965), profesor uniwersytetu w Oxfordz ie (uprzednio uczelni w Mona‑
chium i Konstancy) i reprezentant nieznanej w naszym kraju grupy badawczej 
zwanej Kołem Luksemburskim — skupiającej logików i fi lozofów z Wielkiej 
Brytanii i Niemiec odbywających cykliczne spotkania seminaryjne poświęcone 
węzłowym problemom z zakresu metalogiki i fi lozofi i języka, wyznaczonym 
międz y innymi przez badania Alfr eda Tarskiego. Najważniejszą, jak dotych‑
czas, monografi ą Volkera Halbacha jest praca The logic manual ogłoszona przez 
Oxford University Press w 2010 roku.

Rekomendowana publikacja Aksjomatyczne teorie prawdy składa się z czterech 
częściowo niezależnych części. Niezależnych, bowiem, zgodnie z intencją autora, 
możliwa jest lektura wybranych rozdz iałów: części drugą (Prawda stratyfi ko-
wana) i trzecią (Prawda niestratyfi kowana) — kierowane do profesjonalistów 
— można pominąć za cenę przyjęcia „na wiarę” prezentowanej w pozostałych 
częściach (pierwszej — Podstawy i czwartej — Drogi do prawdy) argumentacji.
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Jakąkolwiek strategię lektury przyjmie czytelnik, trzeba podkreślić, iż książ‑
ka napisana jest niezwykle klarownie i przystępnie; może ona służyć jako pod‑
ręcznik akademicki do współczesnej logiki — przeznaczony dla ambitniejszych 
z czytelników, nie z racji stopnia trudności, lecz z powodu podejmowanej w pu‑
blikacji problematyki.

Na koniec tych uwag, z patriotycznego obowiązku, pragnę podkreślić, iż 
znaczącą rolę w rozważaniach autora odgrywają prace filozofów i logików z kra‑
ju nad Wisłą, którzy podtrzymują żywość tradycji Alfreda Tarskiego i szkoły 
lwowsko ‑warszawskiej. Wśród ważnych odniesień Halbacha znajdziemy prace 
między innymi Cezarego Cieślińskiego, Andrzeja Grzegorczyka, Henryka Ko‑
tlarskiego, Stanisława Krajewskiego czy Jana Woleńskiego.

Z najgłębszym przekonaniem rekomenduję tę monografię, zwłaszcza że za‑
pewne nie prędko polski czytelnik będzie miał okazję zetknąć się z współczesną 
kulturą logiczną z najwyższej półki.
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