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Wstęp. 1. Podstawy wyróżnienia dwóch koncepcji wiedzy: 1.1. Cztery 
typy Pytań 'poznawczych; 1.2. Pytania prowadzące do Wiedzy hóti i diöti. 
2. Poznanie naukowe hóti·. 2.1. Poznanie faktyczne przez tzw. sądy egzy
stencjalne; 2.2. Poznanie faktu w zakresie tzw. orzekań istotnych; 2.3. Ro

zumowania hóti.

Wstęp

Zainteresow anie arystostelesow ską teorią nauki jest ciągle 
aktualne. W ystarczy wspomnieć, że na jej tem at ukazały się 
w ostatnich dziesięciu latach następujące ważniejsze pozycje; 
Mario Mignucci, La teoria Aristotelica della scienza, Firenze 
1965, s. 422; Tadeusz Kwiatkowski, Poznanie naukowe u A ry 
stotelesa. N iektóre poglądy teoretyczne, W arszawa 1969, PWN, 
s. 226; W. K ullm ann, W issenschaft und Methode. In terpreta
tionen zur aristotelischen Theorie der Naturwissenschaft, Lon
don 1974, s. 400.

Ostatnia z wym ienionych pozycji jest jeszcze niedostępna 
w kraju  i dotyczy, jak sugeruje ty tu ł, teorii nauk  przyrodni
czych. Uwzględnimy więc tylko dwie pierwsze pozycje, ponie
waż dotyczą one szczególnie zakresu naszych zainteresowań. 
Powody zajęcia się nim i są następujące.

W polskiej lte ratu rze  filozoficznej dawał się odczuwać brak 
opracowania poglądów na poznanie naukowe u Arystotelesa. 
Nie ulega wątpliwości, że podjęcie opracowania wym ienionych



poglądów było wskazane. Udostępniona więc polskiemu czy
telnikow i praca Kwiatkowskiego, w swej problem atyce tak  
bardzo pożądana, budziła nadzieję w ypełnienia odczuwanej 
w naszym piśim ennictw ie luki na tem at arystotelesow skiej teo
rii nauki. Nadzieja ta była tym  większa, że Kwiatkowski in te
resu je się A rystotelesem  niejako ex professo. Taką przynaj
m niej sugestię nasuw ają jego artykuły  dotyczące niektórych 
koncepcji arystotelesow skiej teorii n a u k i1 oraz ujaw nione za
m iary na przyszłość 2. Sam Kwiatkowski nadzieje te  umacnia. 
Widzi i podkreśla doniosłość i nowoczesność poglądów Stagiry- 
ty  oraz wskazuje różne argum enty  przem aw iające za potrzebą 
zajęcia się jego problem atyką poznania naukowego. Po takim  
ujęciu spraw y można by oczekiwać, że praca Kwiatkowskiego 
zorientuje czytelnika o stanie badań i poda pełniejsze niż to 
było dotychczas przedstaw ienie poznania naukowego u A rysto
telesa. Bliższe zapoznanie się z książką Kwiatkowskiego zawo
dzi wiązane z nią nadzieje: mimo wielu cennych spostrzeżeń 
i analiz au to r nie daje ani wiernego obrazu dotychczasowego 
stanu badań (nawet w środowisku krajowym ), ani własnego 
a uzasadnionego rozum ienia koncepcji arystotelesow skiej teorii 
nauki. Przede wszystkim  Kwiatkowski zawęża swoje badania 
do fragm entarycznego opracowania niektórych zagadnień z dzie
dziny arystotelesow skiej teorii nauki. Po wtóre, zamierza 
oprzeć te  badania w zasadzie tylko na teoretycznych wywo
dach S tag iry ty  na ten  tem at i to przedstaw ionych głównie 
w jego pismach logicznych. W praktyce zaś, w  analizach swo
ich, Kwiatkowski uwzględnia, choć tylko w części, analizy do
konane już przez innych, przy czym niekiedy nie zaznacza

1 T. Kwiatkowski: Rozumowania (hóti) i (dióti) u Arystotelesa, 
„AUMOS Sect. Phil.”, v. 16 (1961), 1—21; Dialektyka Arystotelesa, „Bocz. 
Fil.”, t. XI (11963) z. 1, 81—102; O definicji nominalnej u Arystotelesa, 
„Buch Fil.”, t. XXVI (1968) nr. 3, 214—216.

2 Zob. T. Kwiatkowski: Poznanie naukowe u Arystotelesa. Niektóre 
poglądy teoretyczne, Warszawa 1969, PWN, 7 i 217; zob. także, Bogusława 
Skrobaczówna: Działalność naukowa katedry filozofii Uniwersytetu Ma
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Studia Filozoficzne”, 1 (1969), 259.



nawet skąd czerpie treści, przez co stw arza pozory osobistego 
w k ład u 3. W uwzględnionej przez Kwiatkowskiego literatu rze 
jego ekskursy krytyczno-polem iczne w stronę niektórych auto
rów budzą poważne zastrzeżen ia4. Zwraca uwagę też to, że 
Kwiatkowski prawdopodobnie nie uwzględnia pozycji na jnow 
szych, gdyż nie cytuje on ani razu wydanego cztery lata  wcze
śniej dzieła Mignucciego.

Ze względu na wymienione cechy praca Kwiatkowskiego 
wym agałaby poważnej rew izji i zasadniczej rekonstrukcji. 
W konfrontacji analiz Kwiatkowskiego z innym i dotychczaso
wymi in terpretacjam i arystotelesow skiej teorii nauk, a szcze
gólnie z nieuwzględnioną przez niego książką Mignucciego, 
obejm ującą całokształt problem ów poznania naukowego u S ta
giryty, okazuje się, że szereg kw estii poruszanych przez K w iat
kowskiego podlega dyskusji. Analiza tekstów  S tagiry ty  nasu
wała nowe myśli, np. o potrzebie przeanalizowania py tań  ary- 
stotelesowych, a szczególnie jego pytania o istnienie rzeczy 
z uwzględnieniem  współczesnych w arunków  staw ianych py ta
niom naukowym , lub też zwrócenie uwagi na przykłady sylo
gizmu w form ie inferencyjnej u Stagiryty.

Niniejszy artyku ł m iałby więc być próbą inform acji o w y
mienionych wyżej sprawach, skrom nym  przyczynkiem  do sta
nu badań nad arystotelesow ską teorią nauki, uwzględniającym  
dotychczasowe osiągnięcia, szczególnie Kwiatkowskiego i M ig
nucciego, a także próbą pogodzenia niektórych stanowisk w in
terp retacji tekstów  Stagiryty, jako też zakom unikowaniem  nie
których, w ydaje się, że nowych myśli, budzących się przy 
analizie arystotelesow skiej teorii nauki.

U S tagiryty  znajdujem y różne koncepcje wiedzy, trudne nie

3 Zob. punkt 1.1. tej pracy i odn. 11: zob. także punkt 1.2. (sprawa 
rozumienia medium  u Arystotelesa), odn. 41 i 42.

4 Np. Krytyka Łukasiewiczowej koncepcji przyczyny, zob. T. Kwiat
kowski, Poznanie naukowe..., dz. cyt., 104/5 i odpowiedź na nią, punkt 
1.2. tej pracy, ode. 44, lub krytyka klasyfikacji rozumowań u Molskie- 
go, tamże, 64 i odpowiedź, punkt 2.3., odn. 96.



kiedy do rozgraniczenia. W zakresie jego teorii nauki, wym ie
nia się jednak często, choć schematycznie, dwie: Koncepcję 
tzw. wiedzy faktycznej i koncepcję tzw. wiedzy wyidealizowa
nej. Takie wyróżnienie przyjm ują również Mignucci i K w iat
kowski. Stosują tylko, odpowiednio do wym ienionych koncep
cji, nazwy: poznanie hóti i poznanie dióti. Z tego powodu, dla 
osiągnięcia wym ienionych wyżej naszych zamiarów, przyjęliś
m y w artykule  podział poznania naukowego u Arystotelesa za
sugerowany przez Mignucciego i Kwiatkowskiego, tzn. na po
znanie hóti i poznanie dióti, w zakresie których postaram y się 
uwzględnić przynajm niej najw ażniejsze zagadnienia poruszane 
zazwyczaj w związku z tym i koncepcjami. ''

Ramy artyku łu  zmuszają do podzielenia go na dwie części 
i drukow ania w oddzielnych num erach Studiów. W pierwszej, 
niniejszej części zajm iem y się zagadnieniam i związanymi z kon
cepcją poznania hóti u Arystotelesa, a więc także spraw ą w y
różnienia dwóch koncepcji wiedzy u Stagiryty, jego pytania
mi naukowym i i ich redukcją oraz niektórym i rozumowaniami 
hóti.

1. Podstaw y wyróżnienia dwóch koncepcji wiedzy

W yróżnienia tzw. wiedzy faktycznej (OTI) i tzw. wiedzy 
wyidealizowanej, doskonałej (DIOTI) dokonuje S tagiryta w to
ku analizy pytań prowadzących do wiedzy w ogóle. Na począt
ku Księgi В A nalityk Drugich wym ienia on cztery rodzaje py
tań  prowadzących do wiedzy, k tóre następnie redukuje  do dwu 
typów pytań — hóti i dióti — wyznaczając dwie odmienne 
koncepcje wiedzy naukowej. Idąc za tokiem  jego rozważań, 
przedstaw im y cztery typy pytań prowadzących do wiedzy, 
a następnie omówimy możliwości połączenia ich w  dwie grupy 
wyznaczające dwie odmienne koncepcje wiedzy naukowej — 
OTI i DIOTI. Podamy też niektóre trudności wysuw ane przez 
współczesnych in terpreta torów  związane z rozumieniem 
wspom nianych pytań.



1.1. Cztery typy pytań poznawczych

W rozdziale pierwszym  Księgi В A nalityk Drugich A rysto
teles wym ienia następujące pytania prowadzące do wiedzy 
w ogóle: to hóti, to dióti, ei ésti, ti estin 5.

1° — to hóti — „że coś jest” . Jest to pytanie, k tóre staw ia
my na początku naszych dociekań. Przykład tego pytania: 
„Czy słońce podlega zaciemnieniu, czy nie podlega”? 6.

2° — to dióti — „dlaczego”. Postaw ieniem  takiego pytania 
uzupełniam y nasze poszukiwania po znalezieniu już odpowie
dzi na pytanie poprzednie. P rzykład tego pytania: „Skoro w ie
my, że słońce zaciemnia się, a ziemia się porusza, wówczas py
tam y, dlaczego się zaciemnia, lub dlaczego się porusza” 7.

W innym  wypadku — mówi Stagiryta — pytamy:
3° — ei ésti — „czy coś istn ieje”. Np. „Czy istnieje lub nie 

(istnieje) Centaur, Bóg”? 8.
4° — ti estin  — „co to jest”. Pytan ie  to stawiam y, gdy już 

znajdziem y odpowiedź na pytanie poprzednie. Przykład: „Co to 
jest Bóg?, lub co to jest człowiek”? 9.

Sposób rozum ienia wym ienionych pytań 
Dla uniknięcia nieporozumień podamy na wstępie pewne 

uwagi dotyczące samej term inologii pytań, na które dotych

5 ,,Tà ksëtoûmena estin isa ton artihmón hósaper epistâmetha. Kse- 
tońmen de téttara, tô hóti, tô dióti, ei ésti, ti estin”. Anal. Post., BI, 
89b 23—25. Uwaga: W transkrypcji tekstów greckich — ze względów 
drukarskich — ujednolicono akcenty, przydeoh mocny zaznaczano literą 
„h”, a samogłoski długie (eta i omega) zaznaczano kredką poziomą.

6 „hótan mèn gär póteron tóde ë tóde ksëtoûmen eis arithmón théntes, 
hóion póteron ekleipei ho hélios è où, tô hóti ksëtoûmen”. Tamże, 89 b 
25—26.

7 „hóion eidótes hóti ekleipei kai hóti kineitai hë gé, tô dióttt ekleipei 
è dióti kineitai ksëtoûmen”. Tamże, 89 ib 30—31.

8 „énia d’âllon proton ksëtoûmen, hoion ei éstin è mè estii kéntauros 
è theôs”. Tamże, 89 b  32.

9 „gnońtes dè hóti ésti, ti esti ksëtoûmen, hoion ti oûn eSti theôs, 
è ti estin ânitrôpos”. Tamże, 89 b 34—35.



czas nie zwracano uwagi. Dwa pierwsze w yrażenia — hóti 
i dióti — nie są — ściśle biorąc — pytaniam i. Są to bowiem 
w yrażenia określające dwa rodzaje wiedzy: wiedzę hóti i w ie
dzę dióti. W przekładzie dosłownym wyraz „hóti" znaczy tyle 
co „że”, a „hóti ésti” ty le  co „że jest” . Należy on do odpowie
dzi na pytanie, które powinno brzmieć „póteron”. Analogicznie 
ma się rzecz z w yrażeniem  „dióti”, k tóre dosłownie tłum aczy 
się jako „z powodu”, a „dióti ésti" jako „jest z powodu”. W y
rażenie to jest partykułą  odpowiedzi nia pytanie, k tóre winno 
brzmieć „dià t i” — „dlaczego”, „z powodu czego”, lub „z jakiej 
przyczyny’. Biorąc więc rzecz ściśle w yrażenia „hóti” i „dióti” 
to nie pytania lecz określenia dwu rodzajów Wiedzy. Odpo
wiednie dla tych rodzajów wiedzy pytania powinny brzmieć: 
dla „hóti” — „póteron"; dla „dióti” — „dià ti” 10. Zaznacza się 
tu  pewien schem atyzm  myśli, częsty w pismach Stagiryty. 
W w ypadku pytań prowadzących do wiedzy schematyzm ten 
ujaw nia się w tym, że Arystoteles zamiast używać oddzielnego 
wyrażenia na pytanie i oddzielnego na odpowiedź — „póteron” 
i „hóti", oraz „dià ti” i ,, dióti” — używa jednego wyrażenia 
łącznie na pytanie i odpowiedź. Pytanie „póteron” i odpowiedź 
na nie „hóti" — schematycznie nazywa „hóti". Py tan ie „dià ti” 
i odpowiedź na nie „dióti" — również schem atycznie nazywa 
„dióti”. Są to, jak wspominaliśmy, zarazem określenia dwu ro
dzajów wiedzy. Ponieważ u S tagiryty  powtarza się ten sche
matyzm, pozostaniemy przy term inologii „pytania hóti” i „py
tania dióti”, m ając stale na uwadze powyższe wyjaśnienia, iż 
chodzi tu  raczej o pytania prowadzące do wiedzy „hóti” oraz 
pytania prowadzące do wiedzy „dióti”.

Pytanie pierwsze — hóti — jest najczęściej rozum iane przez 
in terpreta torów  jako pytanie dotyczące właściwości rzeczy istnie
jącej n . Dokładniej chodzi tu  o występowanie pewnej właści

10 Met. 17, 1041 a 13 ł nast., Anal. Post., B I , 89 b 32: Zob. także, 
M. A. Krąpiec: Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu 
Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, Lublin 1963, 17; M. Mignucci: La 
teoria Aristotelica della scienza, Firenze 1965, 51.

11 W. D. Ross: Aristotle’s Prior and Posterior Analytics, Oxford 1957,
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wości rzeczy lub jej niewystępowanie, inaczej — o potw ierdze
nie lub zaprzeczenie jej zachodzenia 12. W poszukiwaniach poz
nawczych, gdy posiadamy już wiedzę o tym, że coś zachodzi, 
nie pytam y, czy to zachodzi1S.

Pytanie drugie — dióti — jest według S tagiryty najisto t
niejszym  pytaniem  w poszukiwaniach naukowych. Jest to py
tanie o przyczynę (rację) istnienia właściwości rzeczy. Jest ono 
jednym  punktów  wiążących arystotelesow ską koncepcję nauki 
z jego koncepcją rzeczyw istości14.

s. 611: M. Mignucci, cz. cyt., s. 51. T. Kwiatkowski wyjaśniając zwrot 
Stagiryty eis arithmdn théntes pisze: „Arystoteles określa ten rodzaj py
tań w sposób następujący: są to pytania, w których ujmujemy wielość 
terminów”. Zob. T. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 37. Z tym twierdzeniem 
Kwiatkowskiego trudno się o tyle zgodzić, że nie jest to wprost tłuma
czenie Stagiryty, tak jak chciałby Kwiatkowski, ale według Rossa jest 
to sugestia, próba wyjaśnienia tego zwrotu podawana przez Zabarellę 
i Paciusa. „This curious phrase schould probably be taken (as it is by 
P. E. Zalbarella and Pacius) to mean „introducing a plurality of term ”, 
i. e. ascribing о particular attribute to the subject”. Ross podaje jeszcze 
inne wyjaśnienia: „Waitz takes the phrase to mean „stating more than 
one possibility”. But that is not part of the essence of the inquiry as to 
the hoti”. ZOb. W. D. Ross, dz. cyt., 610.

12 Przykład Arystotelesa o zaciemnianiu słońca lub nie zaciemnianiu, 
świadczyłby — według P. Gohlke — że odpowiedź na pytanie hoti po
daje jedno z dwóch zdań sprzecznych. Zob. Aristoteles, Zweite A naly
tik, Die Lehr Schriften, herausgegeben, übertragen und in ihrer Entste
hung erläutert von P. Gohlke, II. 3, Paderborn 1053, 90.

13 ,,Tà ksëtoûmenâ estin isa tôn anithmôn hôsaper epistâmetha”. Anal. 
Post., В 1, 89 b 23.

14 Istnieją tu różne poglądy. Za ścisłym związkiem arystotelesowej 
teorii nauki z jego koncepcją rzeczywistości opowiadają się: św. To
masz, P rantl, Maier, Zeller, Dopp, Mignucci, Kwiatkowski. Za niezależ
nością logiki opowiadają się Lukasiewicz i Patzig. Powodem takich 
rozbieżności jest tu, jak się wydaje, brak wyraźnego stanowiska samego 
Arystotelesa. Możliwość tak przeciwstawnych ustosunkowań się słusznie
przedstawia Iwanicki: „Gdy chodzi o strukturę logiki Arystotelesowej, 
to — zdaniem Łukasiewicza — wymieniona struktura jest autonomicz
na, (...). Zdaniem Doppa: Arystotelesowy wykład podany w Anality
kach Pierwszych jest systematycznym wiązaniem elementów logicznych 
z filozoficznymi, a Arystotelesowy kontekst nie wyklucza tezy, że jego



Pytanie trzecie — ei ésti — bywa różnie rozum iane i in ter
pretowane. Jest ono najczęściej rozum iane jako pytanie 
o istnienie podmiotów właściwości, czyli o istnienie bezwzględne 
(haplós) czegoś 15. Są jednak in terpretatorzy, którzy twierdzą, 
że nie chodzi tu  o istnienie bezwzględne, ale o istnienie czegoś 
w związku z czymś innym, czyli o istnienie względne 16.

Pytanie czwarte — ti estin  — jest pytaniem  o istotę rzeczy. 
Odpowiedź na to pytanie ma zawierać elem enty konstytutyw ne 
rzeczy czyli podawać definicję rzeczy 17.

1.2. Pytania prowadzące do wiedzy hóti i dióti
Nie wszystkie z wyżej wym ienionych pytań są jednakowo 

istotne w  poszukiwaniach naukowych i nie wszystkie wydzie
lają odrębną dziedziną wiedzy. W dalszej bowiem ich analizie 
Stagiryta redukuje  pytanie trzecie do pytania pierwszego, 
a pytanie czwarte do drugiego. Pytanie trzecie — ei ésti — 
zanika niejako w pytaniu pierwszym  — hóti, bowiem pytanie 
hóti, czyli pytanie o właściwość rzeczy istniejącej zakłada już 
istnienie rzeczy, o k tórej właściwość pyta, a zatem zawiera 
w sobie tak  pytanie „czy rzecz ta istn ieje”, jak i odpowiedź na 
to pytanie „istnieje rzecz” . Gdyby bowiem owa rzec? nie istnia
ła, nie można by zasadnie pytać o jej właściwość. Pytanie zaś 
czw arte — ti estin, jest, jak zobaczymy, tożsame z pytaniem  
dióti, właściwie z pytaniem  prowadzącym do wiedzy dióti. 
W ten  sposób zostają tylko dwa typy pytań prowadzących 
do dwóch odrębnych koncepcji wiedzy — hóti i d ió ti18.

logika — w pewnym zakresie — jest tworem wtórnym — w stosunku 
do koncepcji filozoficznych”. Zob. J. Iwanicki: O sylogistyce Arystote
lesa, „Studia Phil. Christianae”, 1 (1965) 2, 86/87.

15 „gnóntes dè hóti ésltin, ti esti ksëtoümen”. Anal. Post., В 1, 89 b 34.
16 М. Mignucci, dz. cyt., 59.
17 „tótan... pàlin tô dià ti ksëtômen ë tô ti esti, tôte ksëtoümen ti tô 

méson”. Anal. Post., B 2, 90 a 1; M. Mignucoi, dz. cyt., 52.
18 „ksëtoümen dé, hôtan mèn ksëtômen tô hóti ë tô ei éstin haplôs, 

ar’ ésti méson autoü ë ouk éstin. hôtan dè gnóntes ë tô hóti ë ei éstin, 
ë tô epi mérous ë to haplôs, pàlin tô dià ti ksëtômen è tô ti esti, tôte 
ksôtoümen ti tô méson”. Anal. Post., B 2, 89 b 37 — 90 a 1; „simbainei



Spraw y te w ym agają wyjaśnień, dlatego omówimy bliżej sa
mą redukcję pytań z czterech do dwóch, wskażemy racje uza
sadniające dokonanie takiej redukcji, przy czym wyjaśnim y 
rozum ienie „m edium ” i rozum ienie pytań  prowadzących do 
wiedzy hóti i dióti po dokonaniu redukcji.

Redukcji ulegają pytania trzecie i czwarte — ei ésti i ti estin. 
Pytanie trzecie — ei esti — dotyczy istnienia czegoś bez
względnie {haplós, czyli istnienia podmiotu, który  może po
siadać jakieś w łaściw ości19. Pytan ie zaś pierwsze — 
hóti — dotyczy zachodzenia lub niezachodzenia jakiejś właś
ciwości w rzeczy is tn ie jące j20. Zakłada więc ono istnienie da
nej rzeczy, o k tórej właściwość pyta. Odpowiedź na to pyta
nie zawiera już w  sobie — jako założenie — odpowiedź na 
pytanie poprzednie: ei ésti. Stąd jeżeli staw iam y pytanie pierw 
sze — hóti — możemy pominąć pytanie trzecie — ei ésti — 
i zredukować go do pytania pierwszego. Jako istotniejsze po
zostaje pytanie pierwsze — hóti — mianowicie, czy rzecz ist
niejąca posiada jaką właściwość, czy też jej nie posiada.

Podobnie rzecz ma się z pytaniem  czw artym  — ti estin — 
które redukuje  się do pytania drugiego — dióti. S tagiryta — 
mówi: „ti estin  (co to jest) i dióti (dlaczego jest) są tym i sam y
mi pytaniam i, bowiem odpowiedź na nie jest ta  sama: np. to 
samo jest wiedzieć, co to jest zaćmienie księżyca (brak światła 
z powodu ustaw ienia się ziemi) oraz wiedzieć, dlaczego jest

ara en hapàsais tais ksëtësesd ksëtein ë ei ésti méson ë ti esti tô méson. 
tô mèn gàr aitiion tô méson, en hâpasi dè toüto ksëteitai”,.. tamże, 90 a 
5—7 Mignucci tak komentuje te  teksty: „Di consegueńza, a' tipi diversi 
di ricerca eorrisponderanno tipi diversi di dimostrazione: il problema 
ei ésti — hóti darà luogo alla dimostrazione e alla soienza dell’hôti 
e al problema ti esti — dioti faranno seguito la dimostrazione e la 
scienza del dióti”. Zob. M. Mignucai, dz. cyt., 64.

19 „légô dè tô mèn haplôs tô hipokeiménon, hoion selënën ë gën 
ë hëlion ë trigônon, tô dè ti ékleipsin, isôtêta anisôtëta, ei en méso 
è mé. en hâpasi gàr toütois phanerôn estin hôti tô autó esti tô ti esti 
kai dià ti éstin”. Anal. Post., B 2, 90 a 12—15.

20 Anal. Post., B 1, 89 b 25—26.



zaćmienie księżyca (pozbawienie św iatła z powodu ustaw ienia 
się ziemi)” 21. Jeszcze mocniej podkreślone jest powiązanie 
tych pytań w następującym  tekście Arystotelesa: „Zatem  jak 
widzieliśmy, poznanie tego, czym rzecz jest (ti estin) sprowa
dza się do poznania dlaczego rzecz jest (dióti), i to jest praw 
dziwe zarówno w odniesieniu do rzeczy istniejącej po prostu 
(...), jak i o rzeczach posiadających jakiś a trybu t (...)” 22. P y ta
nie więc czw arte — ti estin  — redukuje  S tagiryta do pytania 
drugiego — dióti — dlaczego coś istniejącego posiada jakiś 
a trybut.

In terpreta torzy  są zgodni w tym, że taką redukcję należy 
przeprowadzić, ale czynią to bardzo różnie. Nowsi z nich k ry 
tycznie odnoszą się do dotychczasowych rozwiązań problem u 
redukcji pytań, przez co wnoszą do niego wiele światła, sami 
jednak, jak wykażemy niżej, nie rozw iązują go zadowalająco.

Jeden z najnowszych kom entatorów, Mario Mignucci, w yka
zuje, że do problem u redukcji pytań schem atycznie odniósł 
się św. Tomasz 23, który  nie zastanaw ia się nad racjam i i słu

21 Jest to własne, dowotoe, ale — wydaje się — oddające treść tłum a
czenie tekstu Stagiryty z Anal. Post., В 2, 90 a 15—18. Kwiatkowski 
tłumaczy ten tekst następująco: „Jest rzeczą jasną, że we wszystkich 
tych przykładach można mówić o identycznej pomiędzy naturą rzeczy 
i tym, dlaczego ona istnieje. Pytanie: Co to jest zaćmienie? I odpowiedź 
na to pytanie: Brak światła na księżycu na skutek odpowiedniego poło
żenia ziemi, są tożsame (znaczeniowo — Т. K.) z pytaniami: Dlaczego 
jest zaćmienie? Lub: Dlaczego księżyc podlega zaćmieniu? I odpowie
dzią na nie: Z racji braku światła, kiedy ziemia przyjmie odpowiednie 
położenie”. Zob. T. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 46.

22 „hóster oûn légomen, tó ti estin eidénai tautó esti kai dià ti estin, 
toûto d’ ë haplôs kai më tön hiparkhöntön ti, ë tön hiparkhónton, hoion 
hôü dùo orthai, ë hóti meikson ë étetton”. Anal. Post., В 2, 90 a 31—34. 
Tłumaczenie podaję za Kwiatkowskim, dz. cyt., 46. Stagiryta potwierdza 
tę myśl w ininym tekście: Anal. Post., В 8, 93 a 3—6. Tłumaczenie tego 
teksitu, zob. A. Achmanow: Logika Arystotelesa. Przełożyli: A. Zabłu
dowski i B. Stanosz, Warszawa 1955, 346.

23 „Cosi s. Tommaiso, a proposito dell’ identificazione del problème 
ei ésti con quello hóti, si limita ad osservare ehe in ambedue i casi si 
cersa „an sit id quod est medium: quia id quod est medium est ratio



sznością takiej redukcji, a tylko przekazuje treść Stagiryty; 
Zabarella zaciera jakąkolwiek różnicę między pytaniam i ei 
ésti i hóti oraz pytaniam i ti estin  i dióti 24 ; Ross nie widzi spe
cjalnej trudności w połączeniu tych pytań  2S; Suzanna Mansion 
łączy pytania ei ésti i hóti w zespół początkowych poszukiwań,

eius, de quo ponitur an hoc sit hoc, vel an simpliciter” egi i lascia 
dunque impregiudieati i probierni che tale affermazione suscita”. Zob. 
M. Mignucci, dz. cyt., 54. »

24 >rLo Zabarella poi, oltre ad afferma re che il méson che è oggetto 
di ricerca non deve essere inteso come meddo sillogistico, ma semplice
mente came causa, riduce la ricerca dell’ ei ésti ad nu mero momento 
de quelle del’ ti esti, negando con ciô ogni effettiva distinzione tra 
i due probierni, senza d ’altra parte dar spiegazione délia tesi aristote- 
lica secondo la quale i probierni ei ésti e ti esti sono assimilabili rispet- 
tivamente a quelli hóti e diiótti”. Zob. M. Mignucci, dz. cyt., 54/55.

25 „II Rosis non vede partieolari difficoltâ n effila riduzione del protolema 
ei esti a quelle hoti e di quello ti esti a quelle dioti quando si abbia 
a ehe fare con l’es ist en za о con l’essenza dli un „attribute” o di un 
„event”, dato che la loro esdstenza è data dalla loro essenza ad un 
soggetto che dsliste per se stesso e la loro essenza è epressa da „a cou- 
sal definition explaining why inheres in its subject”; egli ritiene invece 
ehe Aristotele non abbia tenulto conto, о non ada accorto, deile diffi- 
coltà che tali affermazioni potevano ingenerare nel casio in cui si do
mandi ei esti о ti esti di una sastanza ehe, par definizdone „does not 
inhere anything” e in rapporte alia quale „there are not two terms 
between Which a middle term is to be found”: egli pensa di superare, 
alemno parziailmente l’aponia proponendo che, nel caso in cud i probierni 
vertano su una sostamza, il meson di cui si va in cerca sda inteso 
semplicemente come aition. Tale soluzione, analoga a quella deilo Zaba- 
rella, implica la stessa difficoltâ rivelata nell’ esposdzdone del pensiero 
di quest’ ultimo, e cdoè rinspiegabdiità, in tale prospettiva, del modo 
cud i probierni ei esti e ti esti possano essere rieondotti a quielli hoti 
e dioti”. Zob. M. Mignucci, dz. cyt., 55/56.

26 Wyniki analiz przeprowadzonych przez S. Mansion w jej dziele, 
Le qugement d’ existence chez Aristote, Louvain-Paris 1946, na s. 162 
i nast. M. Mdgnuccd tak komentuje: „Per quanto suggestive possa sem- 
brare la tesi della Mansion, è doveroso asservare ohe non risponde al 
testo aristotelico: per lo Stagirita infatti anche i probierni ei esti e hoti 
sono veri e propri probierni scientifiici”. Zob. M. Mignucci, dz. cyt., 56.



których celem jest znalezienie p rzyczyny26; Riondato, mimo 
starannego rozróżniania pytań, proponuje tylko oddzielać py
tania o istotę od pytań  o istnienie czegoś 27.

Wszyscy ci interpretatorzy, zdaniem Mignucciego, pom ijają 
jedną ważną kwestię związaną z redukcją pytań, mianowicie 
jak pogodzić staw ianie pytań „czy istnieje rzecz” z założeniem 
Stagiryty, · że rzeczy istnieją. Mignucci uważa, że w rozwiązy
waniu problem u redukcji pytań — szczególnie redukcji pytań 
ei ésti do pytań hóti — należy wyjść z założenia, iż S tagiryta 
przyjm uje istnienie rzeczy. Taki punkt wyjścia rzuca światło 
na specyficzne rozum ienie pytań ei ésti i możliwości połą
czenia ich z pytaniam i hóti. Poznanie u Arystotelesa, 
wg Mignucciego, dotyczy przedm iotu już istn iejącego28 
Dlatego i pytanie ei ésti odnosi się tylko do właści
wości rzeczy, a nie do jej istnienia w prost 2S>. Pytanie to, zda
niem Mignucciego, może niekiedy dotyczyć również istnienia 
podmiotu (substancji), ale i wówczas nie chodzi o istnienie 
bezwzględne pom iotu (haplós), lecz tylko o istnienie czegoś 
w związku z czymś innym, a więc w zględne30. Przykładem  
szczególnie trafnym , wg Mignucciego, jest pytanie o Pierw sze
go Poruszyciela, gdzie — jak mówi — „pytanie, czy coś tak ie

27 „II Riondato infine, dopo aver distinto con molta cura la formula- 
zione d e i: vari tipi di probierni, propone di intendere la riduzione de 
ogni questione alle due forme dell’ hóti, e del dicti come riduzione 
ai probierni rispottivamente dell’ esistenza e dell’ essenza: ...”. Zob. 
M. Mignucci, dz. cyt., 57.

28 „In riferimento alia riduzione del problema ei esti al problema 
hoti, è opportuno richiaimare prima di tutto un’ osservazione fatta 
sopra: il soggetto di ogni problema, ciô su cui esse verte, è sempre 
dato come esistente. A tale regola non puô sfuggire nemmeno il pro
blema ei esti, se esso è un vero problema”. Zob. M. Migniueci, dz. 
cyt., 58.

29 Tamże s. 58/9.
30 „Se invece oggetto del problema ei esti è una sostanza (...) ciô 

che in effetti si cerca è se la sostanza in questione sia in una qualche 
connessione predicabili positiva о negativa con un’ altra sostanza...”. 
Zob. M. Mignucci, dz. cyt., 59.



go istnieje zmienia się w pytanie, czy rzeczy, k tóre są poru
szane, o czym m am y konkretne doświadczenie, a stąd pew 
ność ich istnienia, im plikują coś poruszającego, co samo nie 
jest poruszane” 31. Tylko w tak i sposób, zdaniem  Mignucciego, 
można wykazać odrębność py tań  hóti i ei ésti, a zarazem  do
konać ich połączenia. W pierwszym  w ypadku badam y, czy 
rzecz jest taka, czy nie, np. czy księżyc zaciemnia się, czy nie; 
pytam y wówczas póteron, a odpowiadamy hóti. W drugim  w y
padku pytam y ei ésti, a odpowiadamy hóti é s t i32.

Zgadzam y się z k ry tyką  dotychczasowych stanow isk prze
prowadzoną przez Mignucciego. Zgadzamy się także ze słu
sznością postawionego problem u: jak pogodzić staw ianie py
tań  o istnienie czegoś z założeniem istnienia tej rzeczy, które 
to założenie S tag iry ta przyjm ował. Rozwiązanie jednak proble
mu przez Mignucciego wydaje się nam  niezadowalające. Na
szym zdaniem in terp retacja  Mignucciego nie może być przy
jęta bez zastrzeżeń. Chociaż bowiem rozum ienie pytań i wska
zanie podstaw ich łączenia przez Mignucciego w ydaje się być 
zgodne z całym system em  Stagiryty, k tó ry  zakłada istnienie 
rzeczy, to jednak wyraźnie odbiega od tekstów w A nality
kach Drugich. Świadczy o tym  przykład podany przez A ry
stotelesa: „Czy istnieje lub nie (istnieje) Centaur, Bóg?” 31. 
S tagiryta w yraźnie przy tym  zaznacza, że w pytan iu  ei ésti 
chodzi o istnienie bezwzględne (haplós) czegoś. Dlatego in te r
pretacja Mignucciego m ogłaby być przyjęta, ale przy pewnej 
modyfikacji. Należało by tu  poczynić rozróżnienia, przy któ
rych zachowana byłaby odrębność i autonomiczność pytań 
o istnienie rzeczy, od założenia istnienia rzeczy. Założenie 
istnienia rzeczy dotyczyłoby nie istnienia rzeczy konkretnej, 
o k tórą w pytaniu  chodzi, ale i s t n i e n i a  rzeczy (r z e- 
c z y w i s t o ś c i )  w ogó le34. P rzy  takim  założeniu, popraw -

31 Tamże, 59.
32 Tamże, 51, 61.
33 Anal. Post., В 1, 89 b 33.
34 Powiemy o tym więcej przy omawianiu tzw. stwierdzania faktu.
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nym  w każdej filozofii obiektywnej, nie trzeba by się uciekać 
do zmiany rozum ienia pytań ei ésti jako pytań  o istnienie 
względne. Pytan ie o istnienie rzeczy w prost — ei ésti, byłoby, 
według S tagiryty, sprawdzeniem  zachodzenia lub niezachodze- 
nia w danym  konkretnym  w ypadku ogólnego założenia o istnie
niu rzeczywistości obiektywnej. Wówczas pytanie ei ésti by
łoby odrębnym , zasadnym  pyatniem . Racja zaś łączenia pytań 
ei ésti z pytaniam i hóti leżałaby nie w specyficznym rozumie
niu pytania ei ésti jako pytania o istnienie względne — jak 
chce Mignucci, ale w tym  — jak wykażemy niżej — że w  obu 
tych pytaniach szukamy, czy jest m edium , oraz w tym, że 
odpowiedź na pytanie hóti jest zarazem odpowiedzią na pyta
nie ei ésti. Byłoby to zgodne tak  z całym system em  S tagiryty 
zakładającym  istnienie rzeczy, jak i konkretnym i tekstam i 
w skazującym i na staw ianie pytań  o istnienie rzeczy wprost

Redukcja pytań  staje  się bardziej zrozumiała i uzasadniona, 
gdy uwzględnim y racje przem aw iające za nią i zezwalające na 
jej dokonanie. S tagiryta dokonuje redukcji py tań  z czterech 
do dwóch ze względu na cel poszukiwań. Celem tym  jest m e
dium. Koncepcja m edium  jest jedną z głównych koncepcji 
A rystotelesa w  zakresie jego teorii nauki. Dla dalszych roz
ważań potrzebne jest chociaż krótkie jej omówienie.

Jest spraw ą ogólnie znaną, że koncepcja m edium  nie jest 
swoista, odrębna, ale związana z koncepcją przyczyny u A ry
stotelesa. Z definicji wiedzy podanej przez S tagirytę wiemy 
bowiem, że poznać coś naukowo, to poznać przyczynę tegoż. 
Dopiero w dalszych analizach Arystoteles mówi, że poznaje
m y naukowo, gdy poznajem y m edium  czegoś. Dokonuje więc 
w yraźnej zamiany koncepcji przyczyny na koncepcję medium , 
ale nie mówi w prost jak  tę zamianę rozumie i dlaczego tak 
czyni. Pow stają więc różne domysły i in terpretacje  medium, 
m ające swe źródło w stosunku w zajem nym  tych dwu kon
cepcji. W ielu kom entatorów uznaje zależność koncepcji m e
dium  od koncepcji przyczyny, ale zależność tę różnie rozumie. 
Ujęcie tej zależności rzu tu je jednak na samo rozum ienie 
medium.



W ydaje się nam  — odmiennie od wielu współczesnych ko
m entatorów  — że S tagiryta dokonuje tu  tylko im iennej za
m iany koncepcji przyczyny na koncepcję medium. Czyni to 
dlatego, że koncepcja przyczyny jest ściśle związana z m eta
fizyką. Używa więc innej nazwy dla podkreślenia odrębnej 
dziedziny badań, ale rzeczową zawartość koncepcji przyczyny 
przenosi na koncepcję medium. Rozumie on bowiem m edium  
jako to, co stanowi przyczynę poznania czegoś, przyczynę 
stw ierdzania czegoś lub wyprowadzenia wniosku.

Owa odpowiedniość koncepcji m edium  z koncepcją przy
czyny wziętej z zakresu poglądów m etafizycznych Stagiryty, 
wskazuje, między innymi, na zależność jego poglądów logicz
nych od jego koncepcji rzeczywistości, o czym wspominaliśmy 
wyżej.

Zanim przejdziem y do uzasadnienia odpowiedzialności kon
cepcji przyczyny i m edium  podamy jeszcze jedno wyjaśnienie. 
S tagiryta używa niekiedy zamiast „m edium” w yrażenia „ te r
m in średni”, który  rozum ie jako wyrażenie oznaczające 
medium.

Teksty A rystotelesa wskazują, że koncepcja przyczyny z za
kresu poglądów m etafizycznych S tag iry ty  odpowiada koncepcji 
m edium  z zakresu jego poglądów logicznych. W ydaje się, że 
tw ierdzenie to winno być założeniem w in terp retacji medium. 
M edium  powinno być tak  zróżnicowane jak zróżnicowane jest 
pojęcie przyczyny. S tag iry ta wyraźnie bowiem mówi, że w po
znaw aniu biorą udział wszystkie p rzyczyny35. Jeżeli potem  za
m iast przyczyny wprowadza m edium , to m usi być ono tak 
różnorodne jak różnorodne są przyczyny. Dotyczy to szczegól
nie tzw. przyczyn m aterialnych i form alnych. Odpowiednio bo
wiem do przyczyn m aterialnych i form alnych, S tag iry ta rozu
mie m edium  również m aterialn ie — jako rzecz, oraz form al-

35 „epei dè epistathad oiómetha hótan eidômen tên aitian, aitiai dè 
téttares, mia mèn tô ti ën einali, mia dè tô tinôn ôntôn anànkë tout’ 
einai, hetéra dè ê ti proton ekinëse, tetârtë dè tô timos héneka, pâsai 
haùtai dià tou meson deiknytai”. Anal. Post., B 11. 94 a 20—24.



nie — jako racja: a nie, jak chciałoby wielu kom entatorów 
współczesnych, że m edium  może być rozum iane tylko form al
nie 36. Przy tak  ujętym  m edium , branym  m aterialnie oraz for
malnie, uw yraźnia się jeszcze mocniej zależność arystoteleso- 
wej teorii nauki od jego koncepcji rzeczywistości.

M edium  nie może być brane tylko form alnie, bowiem Stagi- 
ry ta  wyraźnie zaznacza, że w pew nym  wypadku rozumie m e
dium  jako coś podpadającego pod zmysły, jako rzecz czy sub
stancję 37. Nie możemy zapominać, że A rystoteles był realistą. 
Dla niego w pierw  musi rzecz istnieć, aby można zająć się nią 
poznawczo, czyli sama rzecz, jej stan bytowy jest m edium  
ujęcia pierwszych treści poznawczych —■ stw ierdzenia jej 
istnienia. Dopiero na podstawie ujęcia tych pierwszych treści 
poznawczych, stw ierdzenia że dana rzecz istnieje, którego to 
ujęcia m edium  jest sama rzecz — możemy dalej iść w pozna
waniu tej rzeczy38. Zachodzi tu  wyraźnie tożsamość pojęcia 
m edium  z zakresu teorii nauki z pojęciem przyczyny z zakresu 
arystotelesow skiej koncepcji rzeczywistości, bowiem m edium  
odpowiada tu  zupełnie przyczynie m aterialnej czy sprawczej. 
Sama rzecz istniejąca — substancja, jest w  tym  w ypadku m e
dium  scil. przyczyną ujęcia treści poznawczych, stw ierdzenia 
jej istnienia. Inaczej mówiąc, stw ierdzenie takie jest zależne od 
istnienia samej rzeczy i dlatego mówimy, że m edium  takiego 
ujęcia poznawczego jest rzecz, czyli, że m edium  jest tu  brane 
m aterialnie — analogicznie do pojęcia przyczyny m aterialnej

38 Chodzi tu o tzw. szkołę francuską (Hamelin, Robin, Blond, u nas 
Salamucha): zob. uwagę M. A. Krąpca w: St. Kamiński i M. A. K rą
piec: Z teorii i metodologii metafizyki, Lublin 1962, 207, odn. 32. Za 
takim poglądem idą również: C. J. Vogel: La méthode d’Aristote en 
métaphysique d’après Métaphysique A  1—2, w: Aristote et les problè
mes de méthode, Louvain-Paris 1961, 153—154: S. Ziemiański: Rola 
przyczyn w poznaniu naukowym u Arystotelesa, „Rocz. Fil., KUL” 
XII (1964), z. 1, 33—34: T. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 61—62.

37 „hóti d’esti toń méson ë ksétësis, deloi hósón tô méson aisthetón”. 
Anal. Post., В 2, 90 a 24—25: Phis., II 3, 194 b 23—25.

38 Anal. Post., В 1, 89 b 23. Tekst zob. odn. 5.



czy sprawczej. Zależność taką można by nazwać zależnością 
rzeczowo-poznawczą, ponieważ rzecz sama w prost jest „przy
czyną” poznania, stw ierdzenia jej istnienia.

Od takiej zależności należy odróżnić zależność form alną, 
gdzie m edium  poznania czegoś jest istota rzeczy, definicja rze
czy, inaczej mówiąc, ujęcie poznawcze rzeczy wyrażone w de
finicji, lub podaniu istoty rzeczy 39.

W koncepcji m edium  zachodzą — naszym zdaniem — oba 
wym ienione porządki: porządek rzeczowo-poznawczy oraz po
znawczy: przy czym w pierw  idzie porządek rzeczowo-poznaw
czy, a następnie porządek czysto poznawczy. Rozumiem to tak, 
iż najpierw  sama rzecz jest przyczyną ujęcia treści poznaw
czych — pierwszy porządek i pierwszy etap poznawania; na
stępnie zaś same owe treści poznawcze u jęte  w pierwszym  eta
pie, są przyczyną poznawania jakie dokonuje się w  drugim  
etapie — w drugim  porządku. O takim  podziale porządków 
poznawczych u Arystotelesa, w którym  m edium  jest brane m a
terialn ie — porządek pierwszy, oraz form alnie ·— porządek 
drugi, świadczy arystotelesow y podział wiedzy, na wiedzę 
hóti —  odpowiadającą pierwszem u porządkowi, oraz na wiedzę 
dióti — odpowiadającą porządkowi drugiem u 40.

U różnych in terpreta torów  znajdujem y różne rozumienie 
arystotelesowego m edium . Tzw. Szkoła Francuska (Hamelin, 
Robin, Blond, u nas Salamucha) in terpretow ała arystotelesow e

39 ,,'hós'te hös ékhomen hóti eśtin, hoütôs ékhomen kai près tó ti estin. 
hón ούη ékhomén ti toù ti  estin, estó próton mèn hóde ékleipsis eph’ 
hoù tó A, selënë aph’ hoù G, antiiphraksis gës eph’ hou B”. Anal. Post., 
B 8, 93 a 28—30: Anal. Post., B 2, 90 a 31—33. Tekst aob. odn. 22. „As 
regards the ti esti of substances he will be saying th a t since they, 
no less than attributes, must have a sufficient ground of their being, 
to inquire whether something that is its cause exist. As regard ti esti 
of substances he will be saying that to inquire w hat a certain substance 
is, no less than of attribute, should de causal, that a substance should 
be defined by reference either to a final or to an efficient cause”. 
W. D. Ross, dz. cyt., s. 612.

40 Anal. Post., В 2, 90 a 5—7. Tekst zob. odn. 18.



m edium , jako rację logiczną4ł. Stanowisko takie ma nadai 
zwolenników, mimo, iż jak zauważa M. A. Krąpiec — S. M an
sion wskazywała słusznie nietrafność takiego podejścia. Np. 
Kwiatkowski, nie mówiąc nawet, że idzie za wym ienioną Szkołą 
Francuską, zawęża rozum ienie m edium  u  S tagiryty  tylko do 
porządku formalnego. Uważa on, że m edium , przyczyna to ty l
ko racja, istota rzeczy, defin ic ja42. Mignucci natom iast przy
chyla się do szerszej in terpretacji m edium , uważając, iż może 
nim  być, przynajm niej niekiedy, także substancja, rzecz43. 
W ydaje się, że stanowisko to można by jeszcze mocniej zaak
centować. W m yśl S tagiryty bowiem, wszystkie przyczyny bio
rą  udział w poznaniu, a zatem  i m edium  — odpowiadające rze
czowo przyczynom — m usi być tak  zróżnicowane, jak zróżni
cowane są przyczyny 44.

41 M. Mignucci, dz. cyt., 53/54. Zob. też odn. 36.
42 T. Kwiatkowski, dz. cyt., 61—62, 104.
43 M. Mignucci, dz. cyt., 53/54.
44 Chodzi tu oczywiście o różne przyczyny w rozumieniu Arystote

lesa, a nie innych autorów, których koncepcja przyczyny jest specy
ficzna. Kwiatkowski, dla poparcia swego rozumienia przyczyny arysto
telesowskiej, porównuje swoją interpretację z Lukasiewiczową koncep
cją przyczyny. Mówi on: „Twierdzenie to przy innym niż podany wyżej 
sposobie rozumienia terminu przyczyna jest fałszywe. Byłoby ono fał
szywe np. gdybyśmy rozumieli wyraz przyczyna zgodnie z jego zna
czeniem w języku potocznym lub zgodnie z następującą definicją Łu- 
kasiewicza: Przyczyna jest przedmiotem rzeczywistym, wywołującym 
z konieczności jakiś inny przedmiot rzeczywisty, a nie wywołanym prze
zeń w sposób konieczny. Fałszywość omawianego twierdzenia przy tym 
sposobie rozumienia wyrazu przyczyna jest dostatecznie Widoczna”. Zob. 
T. Kwiatkowski, dz. cyt., 104/5. Krytyka ta wydaje się niesłuszna z na
stępujących powodów: Po pierwsze, Lukasiewicz w pracy cytowanej 
przez Kwiatkowskiego operuje swoistym pojęciem przedmiotu i nauki, 
a w świetle tych pojęć również swoistym pojęciem przyczyny. Po d ru 
gie, nawet przy takich zastrzeżeniach Lukasiewiczowe pojęcie przyczyny 
bardziej odpowiada pojęciu przyczyny u Stagiryty, aniżeli rozumienie 
jej podane przez Kwiatkowskiego. Lukasiewicz bowiem w pracy tej 
mówi: „Nie chodziło mi przy tym o skonstruowanie jakiegoś idealnego 
przedmiotu abstrakcyjnego, tylko o stworzenie realnego pojęcia, które 
by swym zakresem obejmowało konkretne przyczyny”. (Zob. J. Łuka-



Dla S tag iry ty  m edium  stanowi racją połączenia pytań, a za
razem  rację wydzielenia dwóch porządków poznawczych: wie
dzy hóti, oraz wiedzy dióti. Pytanie ei ésti łączy się z pytaniem  
hóti ponieważ w obu tych pytaniach poszukujemy, czy m e
dium  (ar’ ésti méson) 45. Wyznacza to jeden porządek poznaw
czy, wiedzę hóti. Pytanie zaś czwarte — ti estin  — łączy się 
z pytaniem  drugim  — dióti, gdyż w obu pytaniach chcemy się 
dowiedzieć, czym jest m edium  46. Wyznacza to drugi porządek 
poznawczy, wiedzę dióti. Podw ójny jest w tedy cel poszuki
w ań — czy istnieje m edium  oraz czym jest m edium  — i d la 
tego pozostają jako istotne dwa pytania — wyznaczające dwie 
dziedziny badań — hóti i dióti. Z czterech pytań  wym ienio
nych poprzednio (1.1.) pozostają jako zasadnicze tylko te  dwa 
pytania. S tag iry ta po dokonaniu redukcji operuje w  dalszych 
analizach tylko tym i dwoma p y tan iam i47.

siewicz: Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny, w: J. Lukasiewicz: 
Z zagadnień logiki i filozofii, Pisma wybrane, Warszawa 1961, 50). Luka
siewicz dalej mówi: „Otóż można pomyśleć naukę ogólną, która by obej
mowała w swych badaniach przedmioty każdego rodzaju, zajmując się 
najogólniejszymi cechami wszystkich przedmiotów. I to jest właśnie 
nauka o przedmiotach, czyli metafizyka”. (Tamże, 54). Mimo takiej kon
cepcji przedmiotu i nauki, do których Lukasiewicz stosuje swoją kon
cepcję przyczyny, koncepcja ta — w swym zakresie — bardziej odpo
wiada koncepcji przyczyn u Stagiryty, niż rozumienie przyczyny ary- 
stotelesowej podawane przez Kwiatkowskiego. Odpowiada koncepcji 
przyczyny z zakresu metafizyki Stagiryty. Lukasiewicz bowiem wyraź
nie odnosi swoją koncepcję przyczyny tylko do zależności rzeczowych, 
przy czym odróżnia on stosunek przyczynowy od innych stosunków, 
tych właśnie, do których Kwiatkowski odnosi jego pojęcie przyczyny. 
Mówi on: „Tym właśnie, jak zaznaczyliśmy powyżej, różni się stosunek 
przyczynowy, od innych stosunków zależności prostej, zwłaszcza od sto
sunku racji i następstwa”. (Tamże 45).

45 Anal. Post., В 2, 89 b 37—38. Tekst zob. odn. 18.
46 Anal. Post., В 2, 89 b 38—90 a 1. Tekst zob. odn. 18. „Sic ergo 

quaestio quid est et quaestio propter quid redeunt in idem subiecto, 
quamvis differant ratione”. Sw. Tomasz z Akwinu: In Post. Anal., II. 
с. II. lect. 1, n. 8.

47 Anal. Post., A  13, oraz Metaph., Z 17.



O tym  że są tylko dwa istotne pytania, świadczą również od
powiedzi na nie. W iemy z wyżej poczynionych analiz, że py ta
nie hóti staw iam y wówczas, gdy odpowiedzieliśmy już pozy
tyw nie na pytanie ei ésti. Dopiero bowiem pozytyw na odpo
wiedź na pytanie ei ésti pozwala na postawienie pytania hóti. 
Skoro więc staw iam y pytanie hóti, to już odpowiedzieliśmy na 
pytanie ei ésti. Jeżeli zaś odpowiemy na pytanie hóti, że dana 
rzecz posiada jakąś właściwość — to zarazem  odpowiemy na 
pytanie ei ésti, że istnieje dana rzecz, o k tórej właściwość pyta
liśmy i8. Inaczej mówiąc, jeśli w  obu pytaniach — ei ésti 
i hóti — poszukujem y czy jest m edium , a pozytyw na odpo
wiedź na pytanie ei ésti w arunkuje  postaw ienie 'py tan ia  hoti, 
to odpowiedź na pytanie hóti, jest zarazem  odpowiedzią na py
tanie ei ésti. Nie trzeba się tu  uciekać, jak chce Mignucci, do 
specyficznego rozum ienia pytania ei ésti jako pytania o względ
ne istnienie czegoś, aby przy takim  jego rozum ieniu dokonać 
połączenia tego pytania z pytaniem  hóti. Pytanie ei ésti jest, 
jak  powiedzieliśmy wyżej, pytaniem  o istnienie czegoś wprost. 
Nie sprzeciwia się to przyjm ow anem u przez Stagirytę założe
niu o istnieniu rzeczy, bo takie założenie dotyczy istnienia rze
czywistości w  ogóle. Racja zaś połączenia pytania ei ésti z py
taniem  hóti leży w m edium  — w obu tych pytaniach poszuku
jem y czy jest m edium  — oraz w  odpowiedzi na pytanie hóti, 
k tóra jest zarazem  odpowiedzią na pytanie ei ésti.

Jeśli chodzi zaś o odpowiedź na pytanie dióti, to nie będziemy 
się tu  nią bliżej zajmować gdyż już wcześniej stwierdziliśm y, 
że jest ona tożsama z odpowiedzią na pytanie ti estin  49. Odpo
wiadając na pytanie dióti odpowiadamy zarazem  na pytanie ti 
éstin. Racja połączenia tych pytań leży również w m edium  — 
w obu poszukujem y czym jest m edium  — oraz w odpowiedzi

48 „hoiin eidótes hótii eMelpei kai hóti kiineitai hë gë tó dióti ekleipei 
ë dióiti kineitai ksêtoûmen”. Anal. Post., В 1, 89 b 30—31.

49 „epei d’esltin, hös éphamien tauitôn tô eidénai ti esti kai tô eidénai 
tô aition toü ei ésti logos dè toutou, hôti ésti ti tô aition, kai toûto 
ê tô auto ê âllo, kàn ë allô, ë apodeiktilkôn ë anapódeiktikon”. Anal. 
Post., B 8, 93 a 3—6: Tamże, B 2, 90 a 31—35. Tekst zob. odn. 22.
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na nie: odpowiedź na jedno z tych pytań  jest zarazem odpo
wiedzią na drugie pytanie.

W ypada zauważyć, że spraw a redukcji py tań  arystoteleso- 
wych — z czterech do dwóch — nie budzi jakichś specjalnych 
trudności. In terp reta to rzy  bowiem — niezależnie od tego jakie 
podają racje — zgodni są w tym, że cztery podstawowe pytania 
wym ieniane przez Stagirytę należy — w m yśl jego intencji — 
zredukować do dwóch: hóti i d ió ti50. Tylko te dwa pytania róż
nią się istotnie między sobą i wyznaczają dwie odrębne kon
cepcje wiedzy: koncepcję wiedzy faktyczne (OTI, DOXA) i kon
cepcję wiedzy doskonałej (EPISTEME).

Sam Stagiryta, jak  wspominaliśmy wyżej, dokonuje takiej 
redukcji pytań. Nie w ydaje się przeto słuszne rozróżnianie 
węższego i szerszego rozum ienia pytań  hóti i dióti — jak  to 
czynią niektórzy, ponieważ takie rozróżnianie nic nowego nie 
w n o si51. Również niesłuszne w ydaje się tw ierdzenie tych, co 
utrzym ują, jakoby sam A rystoteles m iał trudności w rozróż
nianiu pytań, gdyż raz wym ienia ich cztery, a kiedy indziej 
mówi o dwóch pytaniach 52.

Rozumienie pytań hóti i dióti po redukcji przedstawiałoby 
się następująco: a) w  pytaniach hóti szukam y czy coś istnieje, 
dokładniej czy istnieje m edium  53; b) w pytaniach dióti szuka
m y dlaczego coś istnieje, lub — co jest jednoznaczne — jakie 
jest m edium  54.

W ypada dodać za S tagirytą, że w pewnym  sensie także py
tania hóti i dióti wiążą się w  jedno. W iąże je razem  poszukiwa
nie medium. Poszukujem y go bowiem tak  w  pytaniach hóti jak 
w pytaniach dióti. Pytan ia te  należy jednak oddzielać ze wzglę
du na istotną różnicę między nim i polegającą na tym, jak w y

50 M. Mignucci, dz. cyt., 53/54.
51 T. Kwiatkowski, dz. cyt., 52/53.
52 Z. Cackowski: Problemy i pseudoproblemy, Warszawa 1964, 37/38.
53 Anal. Post., В 2, 89 b 37—38.
54 Anal. Post., В 2, 89 b 38—90 a 1.



żej zaznaczyliśmy, że w pytaniach hóti szukamy, czy jest m e
dium, a w  pytaniach dióti szukamy, jakie jest m edium  55.

2. Poznanie naukowe OTI

Koncepcję poznania naukowego hóti, nazywanego niekiedy 
wiedzą DOXA lub wiedzą faktyczną, wiąże się zazwyczaj — 
choć schem atycznie — z pytaniem  hóti i odpowiedzią na nie 56. 
Przegląd problem ów związanych z tą wiedzą pozwoli nam  zro
zumieć, na czym ta  wiedza polega. Rozważymy je tu ta j w na
stępującej kolejności: 2.1. Poznanie faktyczne przez tzw. sądy 
egzystencjalne, 2.2. Poznanie faktyczne w zakresie orzekań 
istotnych — per se, 2.3. Poznanie faktyczne osiągane przez ro 
zumowania hóti. W zakończeniu podamy próbę ogólnej charak
terystyki poznania naukowego hóti.

2.1. Poznanie faktyczne przez tzw. sądy egzystencjalne

Sądy egzystencjalne, tzw. sądy de secundo adiacente, to są
dy stw ierdzające istnienie czegoś, dokładniej, stw ierdzające za
chodzenie jakiegoś faktu. Ich zew nętrzny schem at byłby na
stępujący: „A jest”, lub „A istnieje” , gdzie „A” symbolizuje 
przedm iot, o który  pytam y. Sąd tak i posiada więc dwa czło
ny: jeden człon w skazuje przedm iot, a drugi stw ierdza jego 
istnienie. Odróżniany bywa od tzw. sądów de tertio adiacente, 
o schemacie „A jest B”, posiadającym  trzy  człony.

Sąd egzystencjalny jest odpowiedzią na pytanie, czy coś ist
nieje, i stąd jest jakim ś poznaniem, poznaniem faktu. Zachodzi 
pytanie, jak S tag iry ta rozum ie poznanie przez tzw. sądy egzys

55 „ed gàr esiti ti ë më ésti ti en tois toioûtois ksëtoümen. haplës d’ei 
éstin è më selëmë ë nÿfcs. symibainei àra en apâsais tais ksëtësesi ksën- 
tein ë ei ésti méson ë ti esti tô méson”. Anal. Post., B 2, 90 a 3—6.

56 Eth. Nic. Z 10, 1142 b 13—14: De anima, G 3, 428 a 20—21: Top., 
A 1, 100 b 21—23: Metaph., B 2, 996 b 27—29: Anal. Post., A 33, 88 b 
30—31.



tencjalne, czyli poznanie faktu, i jaką rolę przypisuje tem u po
znaniu w poznaniu naukowym.

W odpowiedzi na postawione pytanie musimy na początku 
poruszyć zagadnienie, wiążące się ściśle z sądami egzystencjal
nymi. Chodzi mianowicie o to, jak pogodzić pytanie „czy coś 
istn ieje” i odpowiedź na nie u jętą  w sądzie egzystencjalnym, 
z przyjm owanym  przez Stagirytę założeniem istnienia rzeczy 
poznawanej. Dlatego najpierw  podamy próbę uzgodnienia py
tania o istnienie rzeczy, z założeniem przyjm ow anym  przez 
Arystotelesa, że rzecz poznawana istnieje, następnie wskażemy 
specyficzne rozum ienie „istnienia” w pytaniu  „czy coś istnieje” 
oraz związanej z tym  pytaniem  odpowiedzi. Na zakończenie po
dam y próbę oceny wiedzy uzyskiwanej przez poznanie faktu.

Z analiz poczynionych wyżej wiemy, że S tagiryta przyjm o
wał istnienie obiektywnej (przedmiotowej) rzeczywistości, sta
nowiące zasadnicze założenie filozofii realistycznej. Nie przy j
mował zaś istnienia tej konkretnej rzeczy, o k tórej istnienie 
pytał. Inaczej mówiąc, nie dopuszczał on niewiedzy o realnie 
istniejących rzeczach (rzeczywistości) w ogóle, natom iast do
puszczał niewiedzę o istnieniu danej, konkretnej rzeczy 57. Cie
kawą jest spraw a jak pogodzić przyjm ow anie owych założeń 
ze staw ianiem  pytań  o istnienie rzeczy, szczególnie od strony 
ich poprawności i trafności.

Arystoteles nie dał teorii pytań, jednak form ułując je, czy
nił to — intuicyjnie chyba — tak  starannie, że spełniał wym a
gania staw iane dzisiaj pytaniom  naukowym. W arto zestawić 
jego p raktykę w staw ianiu pytań  z dzisiejszą teorią ich sta
wiania.

W arunki staw iane obecnie wszelkim pytaniom  to popraw 
ność i tra fn o ść58. Pytanie popraw ne to tyle co pytanie sen
sowne i jednoznaczne, przy czym przez sensowne rozumie się

57 M. Mignucci, dz. cyt., 51.
58 A. B. Stępień: O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne. 

Lublin 1966. TN KUL, 41. W pracy naszeij opieramy się przede wszyst
kim na analizach Stępnia. Szetnsze opracowanie teorii pytań czytelnik 
może znaleźć w pracach: J. Giedymin: Problemy, założenia, rozstrzyg



takie pytanie, w którym  nie zachodzi (1) bezład syntaktyczny 
lub sematyczny, (2) jaw ny fałsz, (3) sprzeczność wew nętrzna, 
(4) negacja własnego istnienia. Pytanie zaś trafne, inaczej słu
szne, to pytanie, k tóre nie posiada fałszywych założeń 39.

Pytania spełniające owe w arunki mogą być — mówiąc ba r
dzo ogólnie — problem atyzujące i nieproblem atyzujące. 
W nauce liczą się tylko pytania problem atyzujące, inaczej — 
ważne. Takim pytaniom  staw ia się jeszcze w arunek zasad
ności 60. Pytan ie zasadne powinno posiadać co najm niej dwie 
odpowiedzi możliwe, sensowne, oraz powinna istnieć dosta
teczna racja postawienia takiego pytania 61.

Nie wprowadzając dalszych rozróżnień, które to rozróżnienia 
nie są dla naszych rozważań is to tn e 62, można stwierdzić, że 
pytanie „czy istnieje rzeczywistość obiektyw na” nie spełnia 
wszystkich w arunków  staw ianym  pytaniom. Jest ono pytaniem , 
jak stw ierdzają ci, co zajm ują się bliżej analizą pytań, n ie traf
nym  i niezasadnym: nie istnieje dostateczna pozytyw na racja 
postawienia takiego pytania, ponieważ nie można dopuścić nie
wiedzy o istnieniu rzeczy w ogóle 63.

Zupełnie inaczej ma się spraw a z pytaniem  o konkretną 
rzecz np.: „Czy A istn ieje”, gdzie „A” symbolizuje konkretną 
rzecz, przedmiot. Pytan ie takie spełnia wszystkie wyżej w y
m ienione warunki, stąd jest ono pytaniem  popraw nym , tra f
nym  i zasadnym  64.

nięcia, Poznań 1964; T. Kubiński: Przegląd niektórych zagadnień logiki 
pytań. „Studia Logica”, 18 (1966), 105—131; Tenże, Analiza logiczna 
pojęcia założenia pytania, w: Rozprawy filozoficzne. Księga poświęcona 
Prof. T. Czeżowskiemu w 80 rocznicę jego urodzin. Toruń 1969, 189—200.

59 A. B. Stępień, dz. cyt., 41: Zob. także, T. Kotarbiński, Kurs logiki 
dla prawników, Warszawa 1974, 15.

60 A. B. Stępień, dz. cyt., 41.
91 Tamże, 41.
92 Chodzi tu szczególnie o rozróżnienie pytań rozstrzygnięcia i pytań 

dopełnienia. Zob. A. B. Stępień, dz. cyt., 38: J. Giedymin, dz. cyt., 17, 
36, 39, 74—103.

93 A. B. Stępień, dz. cyt., 109.
94 Tamże, 107.



Stagiryta — jak  wspom inaliśm y — stawiał, przynajm niej in
tuicyjnie, pytania poprawnie, naw et zgodnie ze współczesnymi 
wym aganiam i staw ianym i tym  pytaniom. Przyjm ow ał on jako 
zasadnicze założenie filozofii realistycznej istnienie obiektywnej 
rzeczywistości. Pytanie o jej istnienie nie spełniałoby bowiem 
w ym agań staw ianym  takim  pytaniom: nie istnieje dostateczna 
racja  postawienia takiego p y ta n ia 6S. Stawiał zaś pytania 
o istnienie konkretnej rzeczy; takie pytania spełniają w arunki 
staw iane pytaniom  naukowym , gdyż są poprawne, trafne i za
sadne. Dwa pierwsze w arunki nie budzą zastrzeżeń. Trzeci 
w arunek również się spełnia: w pytaniu  „czy coś konkretnego 
istn ieje” jest możliwość dwu odpowiedzi — potwierdzenia lub 
zaprzeczenia głównego członu pytania, oraz istnieje dostateczna 
racja pstaw ienia takiego pytania, bowiem może zachodzić w ąt
pliwość czy przedm iot ów nie jest fikcją. Można więc powie
dzieć, że arystotelesow e pytanie o istnienie konkretnej rzeczy 
nie tylko jest zgodne z przyjm ow anym i przezeń założeniami 
niedopuszczania niewiedzy o istnieniu rzeczywistości obiektyw
nej i dopuszczania niew iedzy o istn ieniu  rzeczy konkretnej, ale 
jeszcze mocniej pytanie takie założenia owe uwyraźnia.

Mówiliśmy wyżej o możliwościach różnorodnego in terp re to 
w ania pytań o istnienie, jako pytań o istnienie względne czy 
bezwzględne (haplös). Uzupełniając poczynione tam  uwagi na
leżało by jeszcze dodać, że tak  pytania o istnienie czegoś, jak 
rów nież odpowiedzi na nie, są u S tag iry ty  specyficzne, a to ze 
względu na rozum ienie samego istnienia. B rak wyraźnych teks
tów powoduje różnorodne in terpretacje, jak należy to istnie
nie rozumieć.

Niektórzy z nowszych in terpreta torów  doktryny A rystotelesa 
tw ierdzą nawet, że koncepcja istnienia w  tzw. „dzisiejszym ro
zum ieniu” nie była Stagirycie znana, oraz że nie wprowadza 
on tzw. realnej różnicy między istotą a istnieniem  66. W takim  
ujęciu — przy wszelkich pytaniach — chodziłoby mu o istotę.

65 Tamże, 107.
66 J. Owens: The doctrine of Being in Aristotelian Metaphysics, To

ronto 1963, 170; M. A. Krąpiec, Struktura..., dz. cyt., 309—313.



Inni utrzym ują, że odpowiedź na pytanie „czy coś istnieje” 
ma stw ierdzać istnienie g a tu n k u 67. Nie wyjaśnia to jednak 
wcale samego rozum ienia istnienia u Arystotelesa.

Jeszcze inni stw ierdzają — chyba najsłuszniej — że chodzi 
tu  o istnienie specyficznie rozum iane, czyli o istotę w pewnym 
tylko sen sie68. Pytanie „czy coś istn ieje” miałoby według tej 
in terp retacji sens: „czy to jest b y t”, lub „czy to jest tym  by
tem ”, inaczej, „czy jest tym  przedmiotem, o k tóry  właśnie py
tam y” 69. Odpowiedź zaś wskazywałaby, czy ten byt (przed
miot), o k tóry  pytam y, jest właśnie bytem  (tym przedmiotem), 
czy nim  nie jest, co równałoby się w  pewnym  sensie podaniu 
jego istoty, lub, jak chcą niektórzy, ogólnemu określeniu kate
gorii przedm iotu 70; inaczej — czy dany byt (przedmiot) można 
zaliczyć do pewnego gatunku 71.

Powyższe analizy rzu tu ją  na zaklasyfikowanie poznania fak
tu  w tzw. sądach egzystencjalnych, oraz na wskazanie roli 
i funkcji takiego poznania w poznaniu naukowym  u A rystote
lesa. Stw ierdzenie przynależności jakiejś rzeczy do pewnego 
gatunku, czego dokonujemy w tych sądach, jest już pozna
niem 72. Poznanie to ma swe miejsce w  poznaniu ludzkim, dla
tego w ogólnej analizie sposobów osiągania wiedzy nie można 
go pomijać. Jednak  według S tagiryty  nie bierze ono udziału

67 T. Kwiatkowski, dz. cyt., 50.
68 M. A. Krąpiec, T. Żeleźnik, dz. cyit., 194.
69 J. Owens, dz. cyt., s. 170; Zob. także, M. A. Krąpiec, T. Żeleźnik, 

dz. cyt., 194.
70 „Zdaniem Owensa pytanie pierwsze „czy jest”? ma sens: „czy to 

jest byt”? i chodzi w nim o ogólne określenie kategorii przedmiotu”. 
Zob. M. A. Krąpiec, T. Żeleźnik, dz. cyt., 194.

71 „Metafizyka Arystotelesa pozostaje w ścisłym związku z jego poglą
dami na nauikowe poznanie. Poznać przedmiot to uchwycić jego istotę 
(ousia), czyli pojęcie ogólne, pod które ów przedmiot podpada”. Zob. 
Cz. Nowiński i L. Kuźnicki: O rozwoju pojęcia gatunku, Warszawa 1965, 
16; Zob. także, St. Kamiński, M. A. Krąpiec, dz. cyt., s. 112.

72 M. A. Krąpiec: Realizm  ..., 459, 511.



w poznawaniu naukowym , branym  naw et w sensie szerokim  73. 
Stąd można je nazwać poznaniem  w stępnym  lub początkowym. 
Nazwę tę  można jednak odnieść tylko do tego poznania, a nie, 
jak  chcą niektórzy, do całej dziedziny wiedzy hóti 7i.

2.2. Poznanie faktu  w zakresie tzw. orzekań istotnych

Stw ierdzając istnienie jakiejś rzeczy, lub też dokładniej za
liczając przedm iot do pewnego gatunku przypisujem y m u już 
jakąś właściwość, że ta  oto rzecz, jest w łaśnie tą  oto rzeczą. 
W ystępuje tu  ograniczona funkcja um ysłu, k tóra pozostaje poza 
wiedzą naukową, bram ą naw et w ujęciu bardzo szerokim, 
kiedy to za wiedzę naukow ą uważa się także wiedzę uzyskaną 
w tzw. poznaniu faktycznym , o k tórym  jest mowa u Arysto
telesa.

Po w yjaśnieniu tej spraw y zostają do omówienia następne 
etapy poznawania, bowiem po stw ierdzeniu istnienia rzeczy 
następuje według A rystotelesa stw ierdzenie u niej jakiejś jej 
właściwości. Należy ono bezpośrednio do poznania hóti, ponie
waż w pytaniu hóti szukam y potwierdzenia lub zaprzeczenia 
jakichś właściwości rzeczy. Świadczy o tym  przykład takiego 
pytania podany przez Stagirytę: „czy księżyc się zaciemnia” 73 
W poznaniu faktycznym  (hóti) nie chodzi więc o stw ierdzenie 
tylko istnienia przedm iotu, ale o przypisywanie istniejącem u 
już przedm iotowi właściwości jako elem entu należącego do 
istoty przedm iotu. Zagadnienie to rozwiązywane jest u  S tagiry
ty  w problem ie tzw. orzekań istotnych o przedm iotach orzeka
nia per se) lub analitycznych, czy — jak chcą niektórzy — orze-

73 „kai eàn arkhës eidömen hóti ekleipei, ou ksëtoümen póiteran. hó- 
tan dè eidömen tô hóti, tô dióti ksëtoûmen”. Anal. Post., B 1, 89 b 
28—29: Met., Z 17, 1041 a 23—25. Zob. także, M. A. Krąpiec: „Struktura 
bytu  ..., s. 268: Zob. także, A. Korcik: Zda nia egzystencjalne u Arysto
telesa, „Polonia Sacra” VI (1953—1954), 49—50.

74 T. Kwiatkowski, dz. cyt., 48.
75 Anal Post., В 1, 89 b 25—26.



kań przyczynowych 76. Wiąże się ono z problem em  w ykryw ania 
w przedmiocie tzw. stanów koniecznych (koniecznościowych) 
oraz problem em  definicji. Jest jednak związane i z samym po
znaniem  faktycznym  (hóti), dlatego omówimy je tu ta j, pow ra
cając później — jeśli zajdzie potrzeba — do uzyskanych tu 
wyników.

Nie m a trudności z wyliczeniem tzw. orzekań istotnych 
u Stagiryty. Nie ma ich właściwie także w  scharakteryzow aniu 
poszczególnych wypadków, bowiem na ten  tem at są już liczne 
prace. Trudności jawią się dopiero w  ocenie, k tóre z nich na
leży zaliczyć do orzekań naukowych.

In terp re ta to rzy  stw ierdzają, że u S tagiryty  znajdujem y na
stępujące przypadki orzekań istotnych:

1° — Gdy właściwość, k tórą się orzeka, należy do istoty 
podmiotu, tak  jak np. linia do tró jkąta, lub punkt do l in ii77.

2° — Gdy podmiot tak  przynależy do właściwości, że bez 
niego nie może być owa właściwość orzekana, np. parzystość 
liczby 78.

3° — Gdy właściwość, k tórą orzekamy o czymś należy tylko 
do danej a nie innej substanc ji79.

76 M. A. Krąpiec, Realizm..., s. 463. Na temat sprowadzania tzw. sądów 
egzystencjalnych do sądów orzecznikowych, zob. E. Gilson: Byt i istota, 
221 i n.

77 „kath’ autà d’hôsa hipâxchei te en tó ti estin, hoion trigónó gram 
me kai gramme stigmë (hë gàr ousia autön ek toûton esti, kai en tô 
lógó tô légonti ti estin echipârchei)”. Anal. Post., A 4, 73 a 34—37: Zob. 
także, W. D. Ross, dz. cyt., 519.

78 „kai hósois tón hiparchóntón autois autà en tó lógó enipârehousi 
tô ti esti dëloùnti, hoion tô eithi hipârohei gramme kai tô periphegés, 
kai tô perittôn kai àrtion arithmô, kai tô proton kai sÿntheton, kai 
isópleugon kai heterômëkes. kai pàsi toutois enipâxchousin en tó lógó 
tó ti esti légonti éntha mèn gramme éntha d’arithmôs. homoiôs dè kai 
epi tön àllôn tà toiauth’ hekâstois kath’ autà légo, hôsa dè mëdetéxôs 
hipàrchei, simbebëkôta, hoion tô mousikon ë leukôn tó dzóó”. Anal. 
Post., A 4, 73 a 37 — b 5: Zob. T. Kwiatkowski, dz. cyt., 41.

79 ,,éti ho mè kath^hipokeiménou légetai âllou tinôs, hoion tô badikson 
héterôn ti ôn badikson esti kai tô leukôn, ë d’ousia, kai hósa tôde ti 
sëmainei, ouch héteron ti ônta estin hôper estin. tà mèn dëmèkath’ hi-



4° — Gdy właściwość, k tórą orzekamy o podmiocie należy 
do niego z powodu działania zew nętrznej przyczyny 80.

Owe orzekania istotne o przedm iotach brane są często jako 
orzekania przyczynowe — z uwzględnieniem  arystotelesow ych 
przyczyn. Wówczas rozum iane są następująco:

Pierwszy przypadek orzekania przyczynowego zachodzi przy 
wskazywaniu przyczyny form alnej, form y rzeczy, jej części lub 
całości, co w poznawczym ujęciu wyraża się przez definicję 
całkowitą lub część definicji. Poddaje się tu  następujące p rzy
kłady: „człowiek jest zwierzęciem rozum nym ” (orzekanie przez 
całą definicję), „człowiek jest zwierzęciem ” orzekanie przez 
część definicji). Zasadnicze jest jednak to, że wskazany jest 
elem ent form alny rzeczy lub zespół elem entów tworzących stan 
rzeczy, a w yrażony w definicji lub jej części81.

Drugi przypadek orzekania przyczynowego zachodzi przy 
w skazywaniu przyczyny m aterialnej, ściśle — podmiotu, w któ
rym  tkw i dana cecha. W takim  orzekaniu naprzód uwzględnia 
się właściwość a następnie podmiot, w którym  dana właściwość 
tkw i, np. „Zezowatość jest taka to a taka wada oka” 82.

Trzeci przypadek orzekania dotyczy rzeczy indywidualnych 
i nie jest traktow any jako orzekanie przyczynowe, lecz tylko 
jako sposób istnienia indywiduów, którym  przysługują imiona 
w ła sn e 83.

-pokeimćnou kath’ ańta lêgô, tà de kath ’ hipokeiménou sirnbebëkôta”. 
Anal. Post., A 4, 73 b 5—10.

80 „é'ti d’âllon trôpon tô mèn di’ auto bipârchon ekâstô kath’ auto, 
tô  dè mè di’ auto symibebêfcos, hoion ei badiksontos éstrapse, symbebë- 
kos. ou gàr dià tô badiksein éstrapsen, alla sy.nébê, phamén, toûto”. 
Anal. Post., A 4, 73 b 10—13.

81 W. Marciszewski: Zdania konieczne u św. Tomasza i w filozofii 
analitycznej (Rozprawa doktorska na Wydz. Fil. KUL, 1958). Tekst do
tyczący orzekań istotnych drukowany był w pracy M. A. Krąipca: Rea
lizm..., dz. cyt., ГЭб—498, oraz S't. Kamiński, M. A. Krąpiec: Z teorii 
i metodologii metafizyki, dz. cyt., 216—217.

82 St. Kamiński, M. A. Krąpiec, dz. cyt., 216.
83 Tamże, 217.

11 — Studia Phil. C hristianae 12 (1976) 1



Czwarty przypadek orzekania zachodzi przy wskazywaniu 
przyczyn zewnętrznych, najczęściej sprawczej i celowej jakie
goś zjawiska. Jako przykład tego orzekania podaje się zazwy
czaj następujące zdanie: „to, co zabito, nie żyje” ; wskazuje ono 
przyczynę zaistniałego zjawiska, mianowicie u tra ty  życia84.

Z wym ienionych tu ta j — na podstawie czwartego rozdziału 
Księgi A A nalityk Drugich i na podstawie opinii in terp reta to 
rów — czterech sposobów orzekania istotnego lub przyczyno
wego, większość in terpretatorów  zalicza do naukowych przypa
dek drugi, gdzie właściwość orzekana wchodzi w definicję 
przędm iotu orzekanego, oraz przypadek czwarty, gdzie właści
wość, k tórą orzekamy o przedmiocie należy do niego z powodu 
działania zew nętrznej p rzyczyny85. Są jednak autorzy, którzy 
za naukowe uw ażają trzy  z wyżej wym ienionych przypadków: 
według ich in terpretaacji sam Stagiryta m iałby zaliczać do 
naukowych przypadki: pierwszy i d ru g i86. Natomiast przypa
dek czw arty m iałby być problem atyczny i dopiero po ususnię- 
ciu pewnych trudności można go włączyć do orzekań nauko
wych 87.

Teksty S tagiryty  mogą nasuwać trudności w zaklasyfikowa
niu do naukowych wym ienionych wyżej przypadków orzeka
nia istotnego. Zauważył je już S alam ucha88, rozwiązał je zaś
O. Krąpiec. Rozwiązanie polega na tym , że jeśli bierze się pod 
uwagę tezy m ające być przesłankam i w dedukcji naukowej, to

84 Tamże, 217.
85 J. Salam/ucha: Pojęcie dedukcji u Arystotelesa i św. Tomasza 

z Akwinu, Warszawa 1930, 29: W. D. Ross, dz. cyit., 518: Zob. także, 
St. Kamiński, M. A. Krąpiec, dz. cyit., 217.

86 T. Kwiatkowski, dz. cyit., 42.
87 „Omawiane sądy, jako wyrażające czwarty typ orzekania istotnego, 

znalazłyby się zatem poza zakresem sądów naukowych w sensie ścisłym. 
Takie rozwiązanie omawianej trudności nie mogło zadowolić Arystote
lesa. (...) Ostatecznie podaje próbę pozytywnego rozwiązania omawianej 
kwestii, to zniaczy włącza fakty podpadające pod czwarty typ orzekania 
istotnego do zbioru przedmiotów badań naukowych”. Zob. T. Kwiat
kowski, dz. cyt., 42.

88 J. Salamucha, dz. cyt., 30.
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trzeba zaliczyć tu  — według S tag iry ty  — także przypadek 
pierwszy orzekania przyczynowego. Tezy te  jednak „nie są te 
zami ściśle naukowym i, gdyż są czymś godniejszym ” 8e. Są 
aksjom atam i. Jeżeli zaś bierze się pod uwagę tezy jako konklu
zje w ynikania syłogistycznego, to wówczas w ejdą do nauko
wych tylko przypadek drugi i czwarty 90. Przypadek pierwszy 
nie jest konkluzją lecz aksjom atem  i jako taki nie wchodziłby 
do tez ściśle naukowych.

3. Rozumowania hóti

Poznanie faktyczne nazywane OTI lub DOXA kończy się 
właściwie na stw ierdzenie właściwości rzeczy istniejącej, przy 
czym poznanie to dochodzi do skutku w edług wyżej podanych 
sposobów. W szelkie inne sposoby osiągania wiedzy nie należą 
do poznania OTI. Stąd i wiedza osiągana przez tzw. rozum owa
nia hóti, ściśle mówiąc nie należałaby do poznania OTI. Jest to 
bowiem następny z kolei etap poznawania, niejako doskonal
szy, gdyż wiedza bywa tu  osiągana przez przyczyny. Z pewnych 
jednak racji, o których powiemy niżej, wiedza osiągana takim  
sposobem nie może być zaliczona, zdaniem  Stagiryty , do tzw. 
wiedzy doskonałej. Zbliżona jest więcej do wiedzy niedosko
nałej. Rozumowania hóti można by więc nazwać przejściowym  
etapem  poznawania, granicznym  z poznaniem  hóti i pozna
niem  dióti. Bliższe zajęcie się tym  problem em  pozwoli nam  le
piej zrozumieć intencję S tag iry ty  o roli i funkcji rozum owań 
hóti w poznaniu naukowym.

Zachodzi pewne podobieństwo między stw ierdzaniem  istnie
nia rzeczy oraz przypisywaniem  właściwości przedmiotowi, k tó
rego to przypisywania dokonujem y w orzekaniach „per se”, 
i rozum owaniam i hóti. W rozum owaniach hóti również chodzi 
o przypisanie właściwości przedmiotowi. Dokonuje się ono jed
nak inną drogą aniżeli poprzednie przpisywanie, dlatego m usi

89 M. A. Krąpiec, T. Żeleźniak, dz. cyt., 29/30.



być od niego odróżniane. W poprzednich etapach poznawania 
przypisywanie właściwości przedm iotowi dokonywało się nie
jako wprost: przy stw ierdzaniu istnienia przez wskazanie 
w prost najbardziej podstawowej właściwości istnienia: przy 
orzekaniach „per se” przez wskazanie w prost stanów rzeczo
wych ujm ow anych w definicji lub części. W rozumowaniach 
hóti przypisanie przedm iotowi jakiejś właściwości dokonuje się 
na podstawie jakiejś racji. Jest to więc postępowanie, w  któ
rym  sąd stw ierdzający jakąś właściwość rzeczy, bywa uzasad
niany innym  sądem.

U Stagiryty  mamy następujące przypadki rozum owań h ó ti91.
1° Gdy przyczyna (racja), z k tórej w ynika skutek, nie 

jest przyczyną bezpośrednią, ale dalszą, a kierunek wynikania 
zachodzi od przyczyny do sku tku  92.

2° Gdy przyczyna, chociaż bezpośrednia, jest równoważna 
wnioskowi, a kierunek w ynikania zachodzi od skutku do przy
czyny 93.

3° Gdy przyczyna jest m niej znana niż skutek, a wynikanie 
zachodzi od skutku do przyczyny 94.

90 Tamże, 30.
91 Arystoteles dzieli przypadki rozumowań hóti na dwie grupy: na 

grupą rozumowań hóti zachodzących w jednej nauce (Anat. Post., A 13, 
78 а 22); oraz grupę rozumowań hóti zachodzących w różnych naukach, 
które są w jakiejś zależności do siebie (Anal. Post., A  13, 78 b 34). Skoro 
jednak rozumowania hóti w drugiej grupie nie są inne od tych w gru
pie pierwszej, dlatego pomijamy to rozróżnienie jako nieistotne. Zob. 
także, W. D. Ross, dz. cyt., 550/1.

92 „Tó d’hôti diaphérei kai tô diófci epistasthai, proton mèn en té auté 
epistémë, kai en taùtë dichós, héna mèn trópon eàn mè di’ amésôn 
ginëtai ho syllogismos (ou gàr lamibânetai tô prâton aition, ë dè toü 
diôti epistémë kata tô prôton aition)”. Anal. Post., A 13, 78 a 22—26: 
,,..jif the syllogism does not proceed by immediate premisses...”. Zob. 
W. D. Ross, dz. cyt., 550.

93 „âllon dè di’ amésôn mén, alla mè dià toń aition alla ton anti- 
strephôntôn dià toù gnôrimôtérou einai eniote tô mè aition, host’ estai 
dià toutou ë apódedksis, hoian hóti engis hoi planètes dià toń mè 
stilbein”. Anal. Post., A 13, 78 a 25—30.

94 ,,eph’ on dè tà  mésa mè antistréphei kai ésti gnôrimôteron tô anai-



4° Gdy przyczyna jest zew nętrzna i zarazem  chodzi nie 
o stw ierdzenie, lecz o negację jakiejś w łaściw ości95.

C harakterystykę wym ienionych dopiero co przypadków ro
zumowań można by sformułować następująco: gdy wynikanie 
zachodzi od przyczyny — lecz nie bezpośredniej — do skutku, 
lub gdy kierunek w ynikania zachodzi od skutku do przyczy
ny — choćby to była przyczyna bezpośrednia — m am y zawsze 
do czynienia z rozum owaniam i h ó t i96.

tion, to hóti mèn deiknitai, tó dióti d’ou”. Anal. Post., A  13, 18 b 11—13: 
„Where the middle term  are not eonvientiiMe and the n cm-causal term 
is the more familiar, the fact is proved but not the reason”. Zob. 
W. D. Ross, dz. cyt., 551: Zob. także, T. Kwiatkowski, dz. cyt., 58.

95 „eti aph’ ón to mason éksô tithetai. kai gàr en tońtois toń hóti kai 
ou tod dióti ë apódeiksis. od gàr légetai tô aition. hoion diià ti ouk 
anapnei ho toichos; hôti ou dzôôn”. Anal. Post., A 13, 78 b 13—16: „So 
toio when middle terim taken is placed outside the other two. Why does 
a wall not breathe? Because it is not an animal. If this were the cause, 
being ain anim al sehould be the cause of breathing. So too if the pre
sence of a condition is the absence of the attribute”. Zob. W. D. Eos's, 
dz. cyt., 551.

96 Niektórzy autorzy dołączają tu jeszcze rozważania na temat sto
sunku rozumowań hóti do rozumowań a posteriori i a priori, oraz do 
rozumowań redukcyjnych i dedukcyjnych. Nie trudno zauważyć, że sto
sunek ten będzie się układał przede wszystkim w zależności od pojmo
w ania wyżej wymienionych rozumowań, które mogą być bardzo zróż
nicowane. Łatwo przy tym o nieporozumienia i pomyłki. Kwiatkowski 
omawiając to zagadnienie twierdzi, że: „Nie wydaje się natomiast praw - 
dziwne twierdzenie M. Molskiego, że przypadek (1) rozumowań hóti na
leży do rozumowań dedukcyjnych”. (Zob. T. Kwiatkowski, dz. cyt., 64). 
Gdyby nawet nie brać pod uwagę tego, iż Molski odnosi swoje analizy 
tylko do św. Tomasza, a nie do Arystotelesa, to i tak twierdzenie 
Kwiatkowskiego wydaje się nieporozumieniem. Mólslki bowiem mówi 
jasno: „Jeżeli kierunek rozumowania jest zgodny z kierunkiem zależ
ności rzeczowej, a więc przebiega od przyczyny... do poznania skutku... 
to  rozumowanie o takiej własności należy do grupy noszącej nazwę 
demonstratio propter quid’’. (Zob. M. Molski: Zdania pierwotne w nauce 
w g filozofii św. Tomasza z Akwinu, Coll. Theol., XXVIII (1957), z. 1, 7). 
Konsekwentnie zaś do takiego Określenia zalicza przypadek (1) do rozu
mowań dedukcyjnych. Kwiatkowski nie uważa tego za słuszne, ale sam 
zalicza do rozumowań dedukcyjnych przypadek (3), który — jak sam



Nieco odmiennie przedstaw ia spraw ę tych rozum owań Mi
gnucci. Nie analizuje on poszczególnych wypadków wyżej w y
m ienionych rozum owań hóti, tylko mocno podkreśla, że chodzi 
w nich przede wszystkim  o przypisanie przedm iotowi jakiejś 
właściwości na podstawie w arunku sine qua non  „bycia ta 
kim ” 97. W arunkiem  tym  — odmiennie od innych rozum owań — 
jest przyczyna m aterialna 98. W ydaje się, że Mignucciemu cho
dzi tylko o podkreślenie porządku rzeczowo-poznawczego, do
minującego w poznaniu OTI.

Próba ogólnej charakterystyki poznania naukowego hóti.
i

Jest rzeczą ogólnie przyjm owaną, że poznanie faktyczne 
u S tagiryty  jest poznaniem naukowym , aczkolwiek nie jest po
znaniem  doskonałym, właściwym nauce wyidealizowanej — 
dióti. Istnieją jednak i odmienne stanowiska. M. Mignucci jest 
zdania, że poznanie hóti jest poznaniem naukowym, a dowo
dzenie hóti, jakiego dokonuje się za pomocą rozum owań hóti, 
jest dowodzeniem właściwym arystotelesow skiej nauce wyide
alizowanej. Dowodzenie to nazywa w prost „sylogizmem wie
dzotwórczym”, bowiem dokonuje się ono na podstawie przy
czyny, z tą  tylko różnicą, że na podstawie przyczyny m aterial

stwierdza — jesit „odwróceniem przypadku (1)”, gdzie „zachodzi wyni
kanie w kierunku przeciwnym” od przypadku (1). (Zob. T. Kwiatkowski, 
dz. cyt., 48). Tym trudniej przyznać rację Kwiatkowskiemu, iż powo
łuje się on na Łukasiewiczowe rozumienie dedukcji (tamże, 63, odn. 
124), który ,przecież za dedukcję uważa rozumowanie wychodzące z racji, 
a szukające następstw. (Zab. J. Lukasiewicz: O twórczości w nauce, w: 
J. Lukasiewicz: Z zagadnień logiki i filozofii, dz. cyt., 70). Żadną więc 
miarą nie można zaliczyć przypadku trzeciego rozumowań hóti — tak 
jak Chce Kwiatkowski — do rozumowań dedukcyjnych w rozumieniu 
Łukasiewicza, bowiem rozumowania te przechodzą od następstwa do 
racji.

97 „...bastera assumere una condizio sine qua non dell’ esser-tale del 
soggeitto”. Zob. M. Mignucci, dz. cyt., 137.

98 „...in quesito senso è precisamente causa materiale dell fatto”. 
Tamże, 138.
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nej " .  Przeprowadza też kry tykę odmiennych stanowisk. W e
dług Mignucciego nie m ają racji ci, k tórzy tw ierdzą, że rozu
mowanie hóti są poznaniem wstępnym , przednaukowym , a tak 
że ci, którzy uważają, że nie jest ono dowodzeniem przyczyno
wym: np. Bourgey, który  tw ierdzi, że jest ono tylko prostą 
obserwacją fa k tó w 100; Viano, k tóry  red u k u je ,je  do sylogizmu 
indukcyjnego 101, lub Le Blond, k tóry  widzi je jako wiedzę nie
zupełną 102; słuszność m iałby Zabarella, który  nie podkreśla 
specjalnego odróżnienia poznania hóti od poznania d ió ti103. 
Teksty S tag iry ty  — zdaniem Mignucciego — dosyć w yraźnie 
w skazują, że poznanie faktyczne jest poznaniem  naukowym  
w przedstawionym  wyżej rozum ieniu 104.

Naczym zdaniem M. Mignucci nie ma zupełnej racji. Pozna
nie hóti jest poznaniem  naukowym  w edług A rystotelesa, ale 
poznaniem  odrębnym  — nie należącym  do nauki wyidealizo
wanej. Rozumowania zaś hóti są przejściowym  etapem  pozna
w ania między poznaniem hóti a poznaniem  dióti. Nie można ich 
włączyć do poznania dióti, gdyż zmieniłoby to charakter pozna
nia naukowego właściwego nauce wyidealizowanej.

Konkludując rozważania na tem at poznania OTI u Stagiryty, 
należałoby stwierdzić, że nie powinno się oddzielać tego rodzaju 
poznania od ogólnej teorii wiedzy u A rystotelesa 10S. S tagiryta

99 ,ДЗа quanto si è detito finora seraturisee un’ importante conseguenza: 
la  dimonstrazione dell’ hoti è vere e propria dimostrazione, cioè syllo
gismos epistemonikós, conducente alla scienza”. Tamże, 138.

100 „Cosi per esempio il Bourgey nega alla conoscenza dell’ hoti il 
valore scientifico, nidiuoendola a osservazione dl fatti”. Tamże, 138.

101 „...il Viano riduce la dimostrazione dell’ hóti al sillogismo indutti- 
vo”. Tamże, 138.

102 „...il Le Blond afferma ohe dei due silliogismii, quello dell’ hóti 
e quello del dióti, solo il secondo è pienamente scientifico”. Tamże, 138.

103 „Prima di loro, lo Zabarella aveva negaito all’ hoti il valore di un 
momento distinto di conoscenza seiemtifica, affenmando che la scienza 
dell hóti è data dalia conrispondente dimostrazione del dióti”. Tamże, 
138.

104 Tamże, s. 138/139.
195 A. Mansion: Introduction à la physique aristotélicienne, Louvain- 

-Paris 1946, 213.



przecież sam cenił i praktycznie stosował ten  sposób uzyskiwa
nia wiedzy 106. Inna rzecz, że wyróżniał wiedzę wyidealizowaną 
i jej teorię opracował. Bliższej charakterystyce tej teorii będzie 
poświęcony następny artykuł.

Die aristotelische Lehrtheorie

Zusammenfassung

Das ist der erste Teil des Artikels, welcher eine Information und 
eine Probe der Begutachtung der bisherigen, besonders der neuesten 
Analisen sein soll (M. Mignucci, T. Kwiatkowski), die betreffs der 
aristotelischen Lehrtheorie vorgenommen wurden; es soll desgleichen 
eine Information betreffs der neuen Beobachtungen sein, welche bei der 
Analise der entsprechenden, aristotelischen, Texten zutage treten. Eine 
Kurzabfassung der der Gesamtheit werden wir im zweiten Teil des 
Artikel« vornehmen.

los Przyjmuje się, że w pewnym sensie opracował także teorię prak
tycznego poznania. Zob. P. Chojnacki: Metoda dialektyczna Arystotelesa, 
dz. cyt., 45: Zob. także, St. Kamiński: Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, 
Lublin 1970, 58/59.


