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WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie ary- 
stotelesowskiej koncepcji dowodu naukotwórczego oraz jego 
klasyfikacji w ujęciu Jana od Tomasza. Zagadnienie to posia
da nie tylko wielką tradycję historyczną, ale i rzeczywistą 
aktualną doniosłość z racji, że dotyczy ono jednej z najstar
szych teorii o nauce — teorii stanowiącej poza tym najlepiej 
opracowany wzór klasyczny i zarazem nadal niewysychające 
źródło inspiracji dla wielu rozwijających się współcześnie dys
cyplin metalogicznych. Rzecz charakterystyczna — wartość 
tę zachowała ona dotychczas niezależnie od takich czy innych, 
mniej lub więcej udanych czy płodnych w osiągnięcia później
szych komentarzy. Zwłaszcza w okresie szczytowego rozwoju 
scholastyki, przypadającym na czasy Tomasza z Akwinu, Duns 
Szkota i Wilhelma Ockhama staje się ona domeną szczegól
nych upodobań i zainteresowań badawczych ze strony tych 
najwybitniejszych myślicieli i twórców filozofii średniowiecz
nej, a nadto podstawę ich trwałego dorobku w dziedzinie, 
która w czasach nam współczesnych zajmuje bądź co bądź 
jedną z najwybitniejszych pozycji w ramach uprawianych te
orii metalogicznych. Faktem godnym specjalnej uwagi jest to, 
że właśnie już w dobie pojawienia się trzech owych znako
mitych średniowiecznych rzeczników teorii nauki i logiki Ary
stotelesa interpretacje jego spuścizny zawartej w Organonie, 
zwłaszcza gdy chodzi o dziedziny dotyczące wskazań episte- 
mologicznych, przyjęły dwie różne formy i potoczyły się dwo
ma skrajnie odmiennymi i przeciwstawnymi sobie nurtami. Je-



•den z nich reprezentuje Akwinata oraz późniejsi kontynua
torzy jego myśli, drugi — niemal wyłącznie — Duns Szkot 
i Wilhelm Ockham. Interpretacja pierwsza, Tomaszowa, zosta
ła wyłożona w języku tradycyjnej perypatetyCkiej metafizyki 
i tworzy razem z nią integralną organiczną całość. Druga, Duns 
Szkota, a przede wszystkim Ockhama, jest typowym przykła
dem realizacji postulatu (na ówczesną miarę) logicyzacji wszel
kiego poznania pretendującego do miana wiedzy prawdziwie 
i ściśle naukowej. I jedna i druga interpretacja jest zjawiskiem 
wyjątkowo interesującym, i to nie tylko z punktu widzenia 
historycznego, ile raczej merytorycznego. Przy tym  nadzwyczaj 
ciekawym i oryginalnym w ujęciach jest jej wykład przeka
zany nam przez Ockhama. Zakłada on np. osobliwą i nienoto- 
waną prawdopodobnie gdzie indziej w historii koncepcję konie
czności zdań składowych dowodu naukowego i wiedzy nauko
wej. Zgodnie z tą koncepcją zdania dotyczące rzeczywistości 
stworzonej są konieczne tylko i jedynie z racji określonej for
my, nigdy zaś z racji wyrażanych przez nie treści poznawczych. 
Zdania bowiem są znakami umownymi myśli (sądów) jako tzw. 
znaków naturalnych, które z kolei jako naturalne odpowiedni
ki poznawanego umysłowo bytu realnego pełnią wobec niego 
jedynie funkcję zastępczą, odtwórczą — mogą go co najwyżej 
jakoś odzwierciedlać, odtwarzać, w żadnym natomiast wypad
ku zmieniać czy przekształcać. Ponieważ byt stworzony jest 
bytem w całej swej strukturze tylko przygodnym tj. niekonie
cznym i zmiennym, wobec tego i uformowane na zasadzie je
go „doświadczenia” intelektualne treści poznawcze muszą no
sić identyczny, a więc niekonieczny i zmienny czyli przygodny 
tylko charakter. Jeżeli się zatem mówi o koniecznym charak
terze zdań, to może to być tylko i wyłącznie mowa o konie
czności ze względu na formę tj. na taką, a nie inną ich struk
turę wewnętrzną. 1 Ockham czyni tu jedyny wyjątek: miano

1 K oniecznym i z racji form y są, zdaniem  Ockham a, a) okresy w a
runkow e, budow ane na zasadzie im plikacji ścisłej (konsekw encja sim 
p le x  w  przeciw staw ien iu  do konsekw encji u t nunc) i spełn iające w a 
runek, aby ich sk ładniki tj. zarów no poprzacznik jak i następnik  były  
zdaniam i „przez się”; b) zdania z m odalnym  funktorem  konieczności;
c) zdania z  m odatnym  funiktorem m ożliw ości; d) zdania przeczące, o ile  
spełn iają w arunek zdań przeczących „przez się” ; e) koniunkcja, której 
członam i są zdania konieczne w  sen sie  konieczności jak w yżej; f) a lter
natyw a, o ile  co najm niej jeden z jej członów  jest zdaniem  koniecznym  
w  rozum ieniu konieczności jak w yżej; g) rórwniowożność, o ile  jest ró w 
now ażna koniunkcji im plikacji, z których zarów no im plikacja w prost 
jak i im plikacja w zględem  niej odwrotna są konsekw encjam i w  sensie  
ścisłym ; h) obustronna negacja jako rów now ażna komiunfccji prze
czących zdań koniecznych; i) w szystk ie  zdania złożone, rów now a-



wicie dla zdań odnoszących się do samej N atury Bytu Bożego 
względnie istotnych atrybutów tej Natury, bowiem jedynie 
tylko Byt Boży jest bytem niezmiennym i k'oniecznym, w kon
sekwencji tylko zdania, które wyrażają istotę tego Bytu m u
szą być zdaniami koniecznymi z racji właściwej im treści.

Łatwo dojść do przekonania — choćby na podstawie po
wyższej uwagi — w jak znacznym stopniu ockhamowska kon
cepcja dowodu naukowego odbiega od tej, którą wyłożyli — 
Arystoteles, a za nim Tomasz z Akwinu. Koncepcja obfitują
ca w liczne odkrywcze pomysły, a ponadto rozszerzająca za
kres poznania naukowego w daleko większej mierze, aniżeli 
czyniła to koncepcja lansowana przez koła należące do ściśle 
perypatetycko-tomistycznego kierunku.

Przeświadczenie o bogactwie problematyki logiki średniowie
cznej z całą oczywistością narzuca się każdemu, kto choćby 
tylko z lekka zapuścił sondę w jej gąszcze. Stąd widać, jak 
pochopne i krzywdzące są tu i ówdzie pokutujące jeszcze opi
nie w rodzaju tej, że „logika średniowieczna nie wniosła do 
dorobku naszej nauki żadnej nowej problematyki w większym 
stylu” lub że „postęp w logice scholastycznej... sprowadzał się 
raczej do osiągania poziomu wiedzy arystotelików, megarejczy- 
ków i stolików” 2. Dlatego warto niekiedy przypomnieć nie
które momenty z jej dziejów. Ten właśnie cel przyświeca ni
niejszemu opracowaniu.

Dlaczego jednak wybór padł na Jana od Tomasza? Otóż — 
jak się wydaje — jest to autor szczególnie typowy dla pierw
szego ze wspomnianych wyżej, tomistycznego nurtu interpreta-

żne którem ukolw iek  z w ym ien ionych  w yżej zdań koniecznych. Z u- 
kształtowanyim  w  ten  sposób pojęciem  form y koniecznej zdań  
Wiąże się  śc iśle  naczelny postulat, aby sylogizm  tw orzący w iedzę  
naukow ą był sylogizm em  ukonstytuow anym  w  postaci okresu w a 
runkow ego, czyniącego przy tym  zadość uw arunkow aniom  kon
stytucji w łaściw ej dla konsekw encji „po prositu” (consequentia  
s im p lex )  tj. uw arunkow aniom  w spom nianej już im plikacji ścisłej
i poza tyim, aby jego przesłanki b y ły  tak dobrane ze w zględu  na 
w łaściw ą sobie strukturę konieczną, iżby w  rezultacie gw arantow ały  
w niosek  konieczny. Jest rzeczą n ie budzącą w ątp liw ości, że w szystk ie  
pow yższe założenia i postu laty stały się dla Ockham a głów nym  bodź
cem  i okazją, która m usiała go skłonić do nader szerokiego i grun
tow ego w  porów naniu z innym i działam i log ik i potraktow ania zagad
n ień  należących  do teorii zdań m odalnych i jeszcze w ięcej — zagadnie
nia z zakresu teorii sy łog isłyk i tychże zdań, i to  opracow ania daleko  
bardziej poigłębionego i wzboigaconego o w ie le  zgoła niorwyoh i in teresu 
jących inw encji, an iżeli to, na które natrafim y na gruncie logik i sa
m ego Stagiryty czy logik i m egarejsko-stoickiej.

2 H enryk G reniew ski, E lem en ty  log ik i form aln ej, W arszawa 1955, 
s. 395.,



cji dorobku Mistrza ze Stagiry. Drugim powodem jest fakt 
świadczący o tym, iż cała jego filozoficzna twórczość, a więc 
i logika stanowi bezpośrednie nawiązanie do autentycznych 
idei Stagiryty; a zarazem także to, że prezentuje ona rzadko 
spotkaną wierność wobec wytycznych tomaszowego wykładu 
arystotelizmu, jak również wyjątkowo zwięzły, bystry i wni
kliwy sposób tłumaczenia podstawowych tez i zasad tomizmu, 
a przytym nie pomija bardzo szerokiego wachlarza zdobyczy 
i osiągnięć późniejszych potomaszowych generacji logików i 
teoretyków nauki.

Opracowanie to nie jest — rzecz jasna — jakimś pełnym 
i wyczerpującym przedstawieniem Janowej teorii o dowodzie 
naukowym. Stara się ono jednak uwypuklić nieliczne wpraw
dzie, ale za to szczególnie istotne i charakterystyczne jej ele
menty.

1. KONIECZNOŚĆ AKCEPTACJI ZAŁOŻENIA O ISTN IENIU  
TZW. „W IEDZY UPRZEDNIEJ”

Zgodnie z ujęciami Jana od Tomasza,3 na dziedzinę nazy
waną w języku filozofii perypatetyckiej praecognitio albo co
gnitio praeexistens składają się łącznie zdania zwane zdaniami

3 Jan Poinsot, dom inikanin, zw any Janem  od Tom asza, urodził się  
w  Lizbonie 9 lufo 11 lipoa 1589 r. jako syn  Piotra Podmsot’a, sekreta
rza arcyksięcia A lberta zw iązanego z dw orem  Filipa I, króla H iszpanii 
i M arii Garcez, portugalskiej arystokratki. N a un iw ersytecie w  K oim - 
brze studiow ał filozofię  uzyskując ty tu ł m agistra sztuk w yzw olonych. 
N astępnie przeniósł się w raz z rodzicam i do Flandrii, gdzie na uni
w ersytecie  w  L ow anium  ukończył teologię pod k ierunkiem  Tomasza 
de Torres y Jibaja. W roku 1612 w stęp u je  do zakonu D om inikanów. 
Począw szy od roku 1613 przez 30 lat do (1643) w yk ład a ł filozofię  i te 
ologię w  dom inikańskim  K olegium  św. Tom asza w  K om plutum , a 
rów nocześnie pełn ił różne funkcje w  zakonie. U m iera przedw cześnie  
17 czerw ca 1644 r. w e  Fradze n ieopodal Leridy w  Aragonii.

U chodził za jednego z w ybitn iejszych  scholastycznych kom entato
rów  filozofi A rystotelesa. Znany jest rów nież jako autor traktatów  te 
ologicznych, lecz przede w szystk im  interesuje go filozofia, a zw łaszcza  
logika upraw iana zgodnie z tradycją scholastyczną. Całość tej dy
scyp liny w yłoży ł w  szeregu dzieł, które zostały zebrane i w ydane w  ro
ku 1930 staraniem  B. R eiser’a O. S. B. pod w spólnym  tytu łem  A rs lo
gica seu de form a e t m a teria  ratiocinandi (Taurini — Ita lia , пора ed itio  
a P. Beato R eiser O. S. B. — MCMXXX). Do zbioru tego należą n a
stępujące traktaty uszeregow ane w  dw u częściach:

Część p ierw szą stanow ią:
1° Sum m ulae  albo De d ia lectic is in stitu tion ibu s. O bejm ją one w  za

rysie całość zagadnień logik i tradycyjnej.
2° Q uaestiones d ispu tandae  stanow ią obszerniejszy i bardziej pogłę

biony w ykład  w szystk ich  zasadniczych k w estii zaw artych w  S u m m u 
lae.



pierwszymi, czyli zdania, które stanowią podstawę wyjściową 
dla wszelkiej sylogistycznej dedukcji naukotwórczej.

O praecognitio tej mówi Stagiryta na początku pierwszej 
księgi Analityk wtórych  — pasa didaskalia k  ai pasa mathe-

3° Illu stra tion es  albo A p p en d ix  ad secundam  p a rtem  Sum m ularum  
zaw ierają now ą, w  znacznej części zm ienioną reakcję niektórych — 
dość licznych zresztą — partii z Sum m ulae. R edakcja ta obejm uje te 
ksty będące w yjaśn ien iem  w zględnie korekturą poglądów  zaw artych  
w  odnośnych partiach z Sum m ulae.

Część druga zawiera:
4° De in s tru m en tis  logicalibus ex  parte  m ateriae . Traktat ten za

w iera obszerny w yk ład  zagadnień dotyczących przedm iotu i koncepcji 
logik i w  ujęciu  tradycyjnym . Przedm iotem  logik i rozum ianej w edług  
tradycji perypatetycko-scholastycznej jest tzw . byt m yślny (ens ra 
tionis), ściślej — jedna z dziedzin bytu m yślnego, na którą składają  
się tzw . intencje w tóre (in ten tiones secundae) będące osobliw ego typu  
relacjam i, a w ięc  tw oram i już czysto m yślnym i. Logika jest nauką  
o tego rodzaju tw orach m yślnych. Poza tym  traktat ten  zaw iera grun
tow ną analizę zagadnień należących do teorii o pow szechniku (de u n i
versali). Jest to zatem  rozprawa, w  której Jan od Tomasza om aw ia  
problem y w chodzące w  skład teorii, którą m ożna określić jako m e- 
tateorię logik i tradycyjnej.

5° E xplica tio  tex tu s  Isagogis P orph yrii. Traktat ten  jest czym ś zna
cznie w ięcej, n iż ty lk o  obszernym  kom entarzem  do Isagog  P orfiriu- 
sza. A utor zaw arł w  nim  dokładną i w yczerpującą analizę zagadnień  
zw iązanych z logiczną k lasyfikacją  orzekalników  (de d iv ision e u n iver
salis) w edług pięciu  praw ideł orzekalności, w ykorzystując przy tym  
w ażniejsze osiągnięcia dotychczasow e w  dziedzinie om aw ianego przed
miotu.

6° L iber p raed icam en toru m  jest traktatem , w  którym  Jan od Tom a
sza w yłożył w  sposób rów nie dokładny ów czesną teorię orzeczników, 
zw anych też w ów czas term inam i ogólnym i. Jest to  teoria o hierar
chicznych układach tych term inów . Autor podkreśla w  niej szczególną  
doniosłość tego rodzaju układów  ze w zględu na ich przydatność dla 
konstrukcji defin icji dokonyw anych przez rodzaj najbliższy i różni
cę gatunkow ą. Nadto om aw ia w  niej dość szczegółow o każdą z k ate
gorii bytu, ujm ując każdą z nich także jako sem antyczną kategorię  
języka oznaczoną przy użyciu orzecznika zw anego najw yższym ; przy 
czym  każdy z tych  orzeczników  pełni w zględem  odpow iedniego sobie 
układu rolę tzw . rodzaju najw yższego (genus suprem um ), obejm ując 
jednocześnie sw ym  zakresem  na zasadzie subsum pcji zakresow ej pełną  
hierarchię orzeczników  podrzędnych. Traktat ten jest przy tym  obszer
nym  i szczegółow ym  w ykazem  arystotelesow ej księgi O kategoriach .

l°C irca  lib ros p rio ru m  A risto te lis . W księdze tej autor analizuje za
gadnienia: „O znaku jako tak im ” (De signo secundum  se), „O podzia
łach  znaku” (De d iv ision ibu s signi), a także zagadnienie, które można 
określić jako zagadnienie prostego term inu m yślnego (De n o titiis  et 
conceptibus). Mimo, że om aw ia te zagadnienia na m arginesie A n ali
ty k  p ierw szych , to jednak traktuje je jako w stęp n e do rozw ażań nad 
zaw artością następnej k sięgi O rganonu  tj. księgi, której pośw ięcił oso
bny kom entarz pod tytu łem  In lib ros posterio ru m  A risto te lis .

8° In libros posterioru m  A ris to te lis  jest kom entarzem  do A n a lityk



sis dianoetike ek prouparchouses gineta gnoseos.4 Jan  od To
masza nie wydaje się w dyskusję na tem at sporu, co mógł 
mieć na myśli Arystoteles mówiąc o mathesis dianoetike i ja
kie racje skłoniły go do powzięcia takiej czy innej koncepcji 
kryjącej się pod tymi wyrażeniami. Stwierdza po prostu, że 
wyrażenie mathesis dianoetike (poznanie intelektualne) może 
być rozumiane dwojako tj. bądź jako poznanie intelektualne 
jako takie, czyli poznanie intelektualne w odróżnieniu od po
znawczej sfery doznamowo-zmysłowej, bądź też jako pozna
nie potraktowane w sensie specjalnym tj. takie poznanie umy
słowe, które osiąga się na drodze racjonalnego i dyskursywne- 
go postępowania uzasadniającego. 5

w tó ry c h  A rysto te lesa , w  których autor zaw arł w yk ład  teorii o nauce
i stosow anych  w  niej dow odzeniach naukotw órczych.

Warto podkreślić, że traktaty  — De in s tru m en tis logicalibus ex 
p a rte  m ateriae . E xplica tio  te x tu s  Isagogis P o rp h yrii i L ib er p ra e 
d icam en toru m  należą do najlepiej opracow anych przez Jana od Tom a
sza działów  log ik i tradycyjnej. Ogólnie biorąc poglądy filozoficzne au
tora podobnie jak i jego ujęcia problem atyki logicznej są zasadniczo  
zbieżne z zapatryw aniam i szkoły tom istycznej czyli kierunku, który  
w yrósł ma gruncie doktrynalnej spuścizny arystotelizm u w  interpretacji 
Tom asza z A kw inu. N atom iast szczególna w ierność dla idei Tom aszo- 
w ych  daje się ła tw o zauw ażyć u autora w  takich  dziedzinach jak: a) 
Teoria o nauce i dow odzeniach naukotwómczych, b) teoria orzekaln i- 
ków  i ich  podział w edług pięciu  praw ideł orzekalności, c) teoria h ie
rarchicznego układu orzeczników  ukonstytuow anego na podstaw ie po
działu bytu oraz w yrażeń języka na poszczególne kategorie, w reszcie
d) rozw ażania m etateoretyczne w  zw iązku z zagadnieniem  przedm iotu  
log ik i i jej koncepcji jako nauki. N ie  znaczy to w szakże, by Jan od 
Tom asza trzym ał się n iew olniczo nauki A kw inaty. Specjaln ie gdy cho
dzi o w spom niane w yżej zagadnienia, stanow ią one n ie  tylko w n ik liw ą  
analizie om aw ianej tem atyki, a le  też jej interpretacja i w ykład  u Jana 
od Tom asza jest w  stosunku do doktryny A kw in aty  znacznym  jej roz
w in ięciem , uw zględniającym  w szystk ie  istotne osiągnięcia zarówno  
odeń w cześn iejsze jak i jem u w spółczesne.

Odnośne teksty  z A rs logica  w skazuję w  odnośnikach w zględnie cy
tu ję  w  następujący sposób: Log. XI. P. Q... art... s... W szystkie teksty  
należą bow iem  do drugiej części interesującego nas dzieła. Strony  
oznaczam  zgodnie z paginacją ogólną Ars logica  (w edług w ydania  jak 
w yżej). M ałe litery  a oraz b oznaczają kolum ny danej strony, przy 
czym  litera a oznacza kolum nę pierw szą, litera b kolum nę drugą. C y
fry  arabskie um ieszczone po literach a oraz b oznaczają num erację  
w ierszy  danej kolum ny.

4 A ristoteles: Anal, poster, cap. I.
5 E t lice t p o sse t in tellig i, quod om nis cogn itio  in te lle c tiva  o r itu r  ex  

alia, quatenus secunda opera tio  oritu r ex  p rim a  e t apprehensio  ex  
sen sitiva ; tam en  hoc non conducit ad in ten tu m  P hilosophi, sed  so lum  
lo q u itu r de cognitione p ro b a tiv a  m odo ra tion a li e t d iscursivo , s ive  
sc ien tifice  s ive  probabiliter,... (Log. II. P. Q. X X IV . art. I. s. 753 
b 5— 13). Por. rów n ież te k s t zam ieszczon y tam że s. 756 a 29—35.



, Przy pierwszym rozumieniu wyrażenia „poznanie” można by 
— jak mniema Jan od Tomasza — zgodzić się z zasadą, w myśl 
której posuwanie się w nieskończoność przy wyprowadzaniu 
jednych treści poznawczych z drugich lub zamykanie się w 
błędnym kole przy uzasadnianiu czegoś na podstawie czegoś 
innego i na odwrót, mogło by znaleźć jakieś usprawiedliwienie. 
Przy drugim rozumieniu tego term inu przyjęcie podobnej za
sady byłoby czymś niemożliwym i niedorzecznym. Zgodnie z 
tym  drugim rozumieniem należy odrzucić zasadę o możliwości 
posuwania się bez końca w postępowaniu uzasadniającym i w 
konsekwencji przyjąć zasadz przeciwną tj. zasadę o niemożli
wości przeciągania procesu uzasadniania w nieskończoność.6 
Wydaje isię, że tę ostatnią zasadę można by potraktować jako 
regułę aiksj oma tyczną obowiązującą na gruncie języka teorii
0 nauce, która w  rozumieniu Arystotelesa i scholastyków jest 
nauką filozoficzną.

Arystotelesowi bowiem chodzi wyraźnie — potwierdza Jan 
od Tomasza ■— o pewną szczególną postać poznania intelektu
alnego, mianowicie o taką postać, którą otrzymuje się w wyni
ku postępowania opartego na uzasadnianiu (probatio) wzglę
dnie dowodzeniu (demonstratio), innymi słowy, chodzi mu o 
poznanie rozumiane z punktu widzenia relacji występujących 
między poznaniem uzasadnionym i uzasadniającym, dowodzo
nym i dowodzącym — oczywiście uzasadnianym lub dowodzo
nym na podstawie określonych reguł uzasadniania lub dowo
dzenia.

Zgodnie z powyższym nie każde poznanie, które uzasadnia 
coś, względnie dowodzi czegoś, samo musi być uzasadnione lub 
dowiedzione przez jakieś, wcześniejsze odeń treści poznawcze. 
Istnieją wszakże w poznaniu umysłowym takie treści, które 
uzasadniając coś względnie dowodząc czegoś, same nie są już
1 nie mogą być uzasadniane czy dowodzone, a to dlatego, że 
są one właśnie treściami samymi przez się znanymi.

Powyższe ujęcie można by nazwać ujęciem ze względu na 
inferenieję. Podstawową zaś cechą tej inferencji jest to, że za
chodzi wprawdzie stosunek zależności koniecznej między każ
dym poznaniem uzasadnionym czy dowiedzionym, a każdym 
wcześniejszym odeń poznaniem, na podstawie którego zostało 
ono uzasadnione czy dowiedzione, lecz nie każde poznanie

6 Q uod en im  a liqu id  necessario praecognoscendum  seu  p raesu ppo-  
nendum  s it o ritu r ex  illo  princip io , quod non p o te s t dari processus  
in in fin itu m  neque circulus in  dem onstra tion ibus. (Tamże, s. 754 a 38—  
44). Jak też inne teksty , a zw łaszcza Log. II. P. Q. XXV. art. III. 
s. 783 a 44—45.



wcześniejsze, przy pomocy którego się coś uzasadnia lub do
wodzi, musi być z konieczności ■ poznaniem skądinąd uzasadnio
nym czy dowiedzionym. Nie zachodzi to wtedy, gdy na drodze 
postępowania uzasadniającego natrafia się na takie treści poz
nawcze, które są już same przez się znane i które wobec tego 
legitymują się swoją własną poznawalnośoią samą przez się. 7

Stąd zarówno założenie o możliwości obracania się w błęd
nym kole, jak i założenie o możliwości posuwania się w nie
skończoność przy uzasadnieniu jednych treści poznawczych przy 
pomocy inych stanowi pogwałcenie wspomnianej reguły aksjo- 
matycznej. W konsekwencji przyjęcie obu powyższych założeń 
uniemożliwiałoby tworzenie ścisłych, logicznie uporządkowa
nych systemów wiedzy naukowej. Powstaje stąd konieczność 
przyjęcia wspomnianej już reguły aksjomatycznej, która z 
jednej strony zabrania prowadzenia w nieskończoność procesów 
uzasadnienia, z drugiej zaś strony nakazuje zatrzymywanie się 
na takich treściach poznawczych, których nie wyprowadza się 
już z innych uprzednio danych treści, lecz akceptuje się je jako 
pierwotne podstawowe punkty wyjścia dla wszelkich operacji 
uzasadniających lub dowodzących.

Założenie o istnieniu takich treści intelektualnych, które 
były by treściami samymi przez się znanymi, jest — jak sądzi 
Jan  od Tomasza ■— przede wszystkim wyrazem metodycznej 
postawy Arystotelesa, przeciwnej postawie tych, którzy nie go
dząc się na powyższą regułę, bądź sądzili, że każda posiadana 
przez nas wiedza jest wiedzą na sposób konieczny i odnoszą
cą się do wszystkiego (scientia de omnibus)8, bądź wyrażali 
przekonanie jak np. Sofiści, że niczego nie można ściśle do
wieść i że wobec tego utworzenie wiedzy nieuwarunkowanej, 
bezwzględnej czyli „po prostu” (simpliciter) jest niemożliwe9.

Platońskie pojęcie uzasadniania sprowadzało się do procesu 
wywodzenia jednych koniecznych treści poznawczych z dru
gich, drugich zaś z trzecich, trzecich z czwartych itd ., przy

7 E t quod, deven ien du m  s it ad ta les proposition es reso lven do  illas  
per processu m  directum , m an ifeste  constat, quia cum  unum  dem on 
s tre tu r  p er a liud e t non p o ss it dari processus in  in fin itu m , oporte t 
deven ire  ad a liquod  prin cip ium , quod carea t alio priori, quo dem on s
tre tu r, e t tam en  s it ra tio  e t p rin cip iu m  dem on stran d i alia, cum  quibus 
h abet necessariam  connexionem ; e t ta le  prin cip iu m  vo ca tu r  p er se 
notum ,.,. (Log. II. P. Q. X XV 1. art. III. s. 783 a 39—50 i b 1). Por.
inne teksty  np. tam że s. 783 a 35—39 oraz tam że Q X X IV 1. art. I.
с 7^4 h 9Q__
' s Tamże, Q. XXV. art. III. s. 783 a 33— 34.

9 Tam że, s. 783 a 32—33, jak rów nież tam że, art. II. s. 779 b 4— 12
oraz Log.II. P. Q. III. art. II. s. 315 b 36—45.



czym każdy tego rodzaju krok dowodowy winien się koncen
trować wokół danej idei i do niej ostatecznie się sprowadzać. 
Nazwa owej idei stanowiłaby w tym wypadku coś, co — jak 
się wydaje ■— przypominałoby arystotelesowsko-seholastyczne 
pojęcie terminu pierwotnego, zaś sąd dotyczący tejże idei 
względnie jego sformułowanie — coś w rodzaju zdania samego 
przez się znanego jako pierwotnej przesłanki dowodzenia. Idee 
bowiem są — zdaniem Platona — jedynymi treściami poznaw
czymi, które posiadają konstytucję konieczną i niezmienną 10; 
natomiast ich poznanie uzyskuje się na drodze reminiscencji 
czyli przypominania sobie wiadomości z okresu preegzysten- 
cji. 11

Solistyczna koncepcja dowodzenia odmawiała przede wszys
tkim treściom poznawczym ich koniecznego charakteru, wobec 
czego postępując od jednych treści do następnych, nie jesteś
my w stanie natrafić na takie dane, które stanowiłyby jako 
przesłanki rację właściwą i konieczną wyprowadzonych wnios
ków, albo też jesteśmy skazani na obracanie się w zamknię
tym kręgu od jakichś pierwszych danych do następnych i na 
odwrót od następnych do pierwszych.

Przyjęta przez Stagirytę reguła o niemożliwości posuwania 
się w nieskończoność kazała mu szukać rozwiązania pośrednie
go pomiędzy jednym i drugim z powyższych stanowisk. Roz
wiązanie takie musiało zawierać w sobie odpowiedź zarówno 
na trudności wysuwane ze stanowiska koncepcji wiedzy ko
niecznej o wszystkim tj. takiej koncepcji wiedzy, która byłaby 
zbiorem zdań o treści koniecznej w sensie jakiejś koniecznoś
ci „jednoznacznej” czyli „jednopoziomowej”, jak też na trud
ności wynikające z sofistycznej koncepcji o niemożliwości wie
dzy uwarunkowanej w sposób konieczny czyli o wiedzy „po 
prostu”. Otóż zdaniem Jana od Tomasza — Arystoteles znalazł 
taką odpowiedź w postaci pomysłu polegającego na założeniu 
istnienia czegoś, co jest samo przez się znane i co wyrażamy 
przy pomocy zdań samych przez się znanych. Pozwoliło mu to 
umknąć zarzutów zarówno pierwszego jak i drugiego rodzaju, 
nadto zaś dało mu możność utworzenia takiej koncepcji nauki, 
która jest zbiorem konkluzji wypowiedzianych ostatecznie z 
przesłanek samych przez się znanych,12 co w konsekwencji

10 Tamże, Q. X XV 1. art. II. s. 779 b 12—21 i Q. III. art. II. s. 315 
od b 44 do s. 316 a 1— 19.

11 Tam że, Q. X X IV . art. I. s. 754 a 11— 13 i tam że, s. 756 a 12— 21.
12 P ropositionem  P hilosoph i in te llig i de cognitione, quae per a liqu am  

proba tion em  habetur; haec en im  proprie  est doctrina  e t d iscip lina, 
siqu idem  hoc in ten d im u s addiscere, quod p er proba tion em  acquirim us.



stanowi najbardziej właściwą i adekwatną odpowiedź na oby
dwie przeciwstawne sobie opinie.

Odpowiedź na błędy teorii dopuszczającej możliwość wie
dzy koniecznej o wszystkim czyli wiedzy składającej się ze 
zdań koniecznych w sensie konieczności tego samego identy
cznego „poziomu”, sprowadzała się do tego, że Arystoteles 
dostrzegł i wskazał różnicę, jaka zachodzi pomiędzy zbiorem 
zdań samych przez się znanych, a zbiorem wywiedzionych 
z nich na sposób inferencji koniecznej konkluzji. Różnica po
lega a tym, że zbiór pierwszy nie tworzy jeszcze sam wie
dzy naukowej, natomiast zbiór drugi taką wiedzę właśnie sta
nowi. Przy czym poszczególne zbiory konkluzji tworzą od
rębne systemy naukowe, a wchodzące w skład zbiorów kon
kluzje są elementarnymi składnikami tychże zbiorów. W yra
zem powyższej różnicy jest jeszcze m in . i to, że wiedza za
warta w zdaniach samych przez się znanych jest wiedzą bar
dziej znaną, aniżeli wiedza mieszcząca się w konkluzjach. 
Wiedza bowiem, którą osiągamy przez konkluzję, tkwi poten
cjalnie w tym, co wiemy już na mocy zdań samych przez się 
znanych. Na skutek tego zdania te są traktowane jako osta
teczne racje wszelkich następstw wywiedzionych na drodze 
dowodzenia i ujawniających wiedzę uwikłaną w tychże zda
niach. W tym sensie wyprowadzenie następstw jest niczym 
innym, jak tylko pojmowaniem in actu tego, co w racjach znaj
dowało się jedynie in potentia . 13

Co do trudności wysuwanych przez Sofistów, to odpowiedź 
ta nie mieści się w fakcie, iż pewne systemy naukowe wyrażone 
w zdaniach o treści koniecznej jak np. geometria Euklidesa, 
zostały już za czasów Arystotelesa zrealizowane. Tym samym 
więc należało przyjąć możliwość dojścia do przesłanek osta
tecznych o treści koniecznej i znanej samej przez się. Przesłan
ki te stanowią rację właściwie dla swych następstw wywnio

Id  au tem , quod non proba tu r per a liud, sed im m ed ia te  a ttim g itu r  p e r  
se, non add isc itu r, neque est d iscip lina. (Tamże, s. 756 a 29—38). E t 
sic con trad ic it p rim o errori ostendendo, quod a liqu orum  da tu r scien tia  
deven iendo ad aliquid, quod non s it scitum , sed  p er se notum , quod· 
plus est quam  scitum . E t tcon sequ en ter e tiam  d estru itu r alius error  
con trarius, sc ilice t quod om nium  da tu r scien tia ,cum  deven ien du m  sit 
ad aliquod  prin cip iu m  per se notum , de quo non da tu r scien tia , sed  ab  
ipso oritu r scientia. (Log. II. P. Q. XXV. art. II. s. 783 b 4— 15).

13 Quod om nis doctrina  et d iscip lina  ex  p ra eex is ten ti cognitione fit,' 
id  est, om nis conclusio ignota  e x  a liquo prin cip io  n o tiori dedu citu r, in  
quo ta lis  conclusio sit qu idem  ignota  in  actu , cognita  au tem  in  v ir tu te  
et in  potentia ... (Log. II. P. Q. X X IV . art. I. s. 754 a 19—25). Por. ione· 
teksty,szezególn ie tekst zam ieszczony tam że, s; 756 b 22—29.



skowanych z tychże racji na mocy konsekwencji poprawnej 
zarówno pod względem formy jak i materii dowodzenia. Nie 
zachodzi zatem konieczność posuwania się w nieskończoność lub 
obracania się bez końca w zamkniętym kole uzasadnień.

Już bowiem w czasach arystotelesowskich podniesiono zarzut, 
że chociaż niemożliwą rzeczą jest prowadzenie procesów dowo
dzenia bez końca metodą secundum processum directum, to jed
nak nie jest rzeczą niemożliwą postępowanie metodą per demon
strationem circularem. W ten  więc przynajmniej sposób wymie
niona reguła aksjomatyczna byłaby czymś niekoniecznym i zbę
dnym. Otóż Stagiryta odrzuca metodę uzasadnień przy pomocy 
błędnego koła jako logicznie sprzeczną.' Odrzuca ją zaś na mo
cy rozumowania, które Jan od Tomasza nazywa deductio ad 
impossibile czyli rozumowania o charakterze czysto formal
nym. Okoliczność ta zdaje się przemawiać za tym ■—· jak to 
zresztą sugerują teksty Ars logica — że Arystoteles powo
łując się na tego rodzaju argumentację, chciał dać wyraz sta
nowisku, że racjami zasadniczymi, które go skłoniły do przy
jęcia reguły postulującej istnienie zdań samych przez się zna
nych jako pierwotnych przesłanek dowodzenia, były racje po
dyktowane nie tyle przez względy teoriopoznawcze, treściowe, 
ile raczej względy metodologiczne. Świadczy o tym dobitnie 
fakt, iż Stagiryta opierając swoją argumentację na rozróżnie
niu między błędnym kołem o postaci jednokształtnej (circulus 
vitiosus uniformis), a tzw. błędnym kołem o postaci niejedno- 
kształtnej (circulus vitiosus difformis), odrzuca jedynie postać 
pierwszą jako formalnie nieprawidłową, natomiast nie odrzuca 
postaci drugiej, która z logicznego punktu widzenia jest całko
wicie poprawna.

Błędne koło o postaci jednokształtnej polega bądź na pos
tępowaniu progresywnym od racji do następstwa przez uprzed
nie uznanie racji na podstawie tegoż następstwa, bądź też od
wrotnie na postępowaniu regresywnym od następstwa do racji 
przez uprzednie uznanie następstwa na podstawie tejże racji. 
Natomiast błędne koło o postaci niejednokształtnej polega bądź 
na postępowaniu progresywnym od racji do następstwa przez 
uprzednie uznanie racji przy pomocy terminu średniego for
malnie różnego niż samo to następstwo, bądź też na postępo
waniu regresywnym od następstwa do racji przez uprzednie 
uznanie następstwa na podstawie term inu średniego formal
nie innego niż racja. Metoda błędnego koła o postaci jedno
kształtnej jest metodą formalnie nieprawidłową i reprezentu
je typ rozumowania idem per idem  tj. rozumowania wadliwego



pod względem formalnym. Stąd Jan  od Tomasza nazywa tego 
typu rozumowanie błędnym kołem w sensie formalnym. Zaś 
metoda błędnego koła w postaci niejednokształtnej jest meto
dą formalnie poprawną i przedstawia przykład rozumowania 
prawidłowego zarówno pod względem konsekwencji formal
nej jak i m aterialnej, stąd tego rodzaju rozumowanie nie jest 
rozumowaniem idem per idem  i dlatego autor nazywa je błę
dnym kołem jedynie w sensie materialnym. O ile więc rozu
mowanie metodą błędnego koła o postaci niejednokształtnej 
jest z logicznego punktu widzenia dopuszczalne i nie prowadzi 
do sprzeczności, o tyle rozumowanie za pomocą metody błęd
nego koła o postaci jednokształtnej, jako nieprawidłowe pod 
względem formalnym, powoduje sprzeczność logiczną. Przy
kładem takiej sprzeczności jest możliwość skonstruowania od
nośnie jednej i tej samej materii dwóch sprzecznych ze sobą 
sylogizmów — jak na przykład: „Jeżeli rozumne jest zdolne 
do uśmiechu i człowiek jest rozumny, to człowiek jest zdolny 
do uśmiechu” oraz „Jeżeli zdolne do uśmiechu nie jest rozumne 
i człowiek jest zdolny do uśmiechu, to człowiek nie jest rozum
ny”. Otóż jeżeli uznamy ■— twierdzi autor — że rozumowanie 
przy pomocy błędnego koła w sensie formalnym jest rozumo
waniem logicznie poprawnym, to wówczas musimy też uznać 
za poprawną metodę dopuszczającą dowodzenie tego samego 
przez to samo (idem per idem), i w wyniku musimy założyć, 
że to samo jest czymś bardziej znanym i nie jest czymś bar
dziej znanym pod jednym i tym samym względem tj. pod 
względem jednego i tego samego terminu średniego czyli w 
ostatecznym rezultacie dojść do sprzeczności. Sprzeczność tę 
ilustrują przytoczone wyżej sylogizmy. W pierwszym z nich 
term in „rozumny” jest terminem bardziej jasny i znanym niż 
term in „zdolny do uśmiechu”, gdyż term in „rozumny” wyjaś
nia przy pomocy tegoż sylogizmu term in „zdolny do uśmiechu”. 
W sylogizmie drugim zachodzi sytuacja odwrotna, mianowicie 
termin „zdolny do uśmiechu” jest terminem bardziej jasnym 
i znanym, aniżeli term in „rozumny”, pierwszy bowiem jest 
w tymże sylogizmie wyjaśnieniem drugiego. Stąd jeżeli zało
żymy, że to przy pomocy czego coś wyjaśniamy, jest bardziej 
jasne i znane niż to co wyjaśniamy, to wtedy winniśmy rów
nież przyjąć, że jedno i to samo jest bardziej znane i jasne 
i zarazem nie jest bardziej znane i jasne pod jednym i tym 
samym względem tzn. pod względem jednego i tego samego 
term inu średniego. Tak więc term in „rozumny” ze względu 
na „zdolny do uśmiechu” jest terminem bardziej znanym i jas
nym niż term in „zdolny do uśmiechu”, i odwrotnie termin



„zdolny” do uśmiechu” ze względu na „rozumny” jest term i
nem bardziej znanym i jasnym niż term in „rozumny”. Zatem 
term iny „zdolny do uśmiechu” i rozumny” są same ze wzglę
du na siebie jednocześnie i terminami średnimi i terminami 
stanowiącymi przedmiot dowodzenia wyjaśniającego według 
obu powyższych sylogizmów. Wszak obydwa te term iny są ze 
względu na same siebie jednocześnie i więcej jasnymi i mniej 
jasnymi, lepiej znanymi i nie lepiej znanymi.

Tego rodzaju sprzeczność nie występuje natomiast w przy
padku rozumowania zwanego błędnym kołem w sensie mate
rialnym. W przypadku tym  bowiem mamy do czynienia z po
stępowaniem regresywnym od następstwa do racji względnie z 
postępowaniem progresywnym od racji do następstwa przy 
zastosowaniu term inu średniego innego niż sama owa racja 
względnie sarno owo następstwo, stąd następstwo to względnie 
racja ta staje się terminem bardziej jasnym nie na mocy sa
mej racji względnie samego następstwa (co byłoby błędnym 
kołem w sensie formalnym), lecz na mocy term inu średniego 
innego niż sama owa racja względnie samo owo następstwo. 
Uprzednie uznanie następstwa w postępowaniu regresywnym 
dokonuje się tu nie dzięki racji, lecz dzięki terminowi średnie
mu różnemu od racji, podobnie też uprzednie uznanie racji 
w postępowaniu progresywnym dokonuje się nie przez nas
tępstwo, lecz przez term in średni różny od następstwa. Stąd 
tzw. błędne koło w postaci niejednokształtnej czyli inaczej — 
rozumowanie przy pomocy błędnego koła w sensie material
nym nie jest właściwie błędnym kołem w świetle postulatu pra
widłowości formalnej. Tego typu rozumowanie jest przeto z 
logicznego punktu widzenia dopuszczalne. Jest bowiem zgodne 
zarówno z prawem konsekwencji formalnej jak i z prawem 
konsekwencji materialnej, wobec czego nie zawiera w sobie 
sprzeczności logicznej. Jeżeli zatem odrzuca się koncepcję błęd
nego koła jako sprzeczną, to czyni się to jedynie w odniesie
niu do koncepcji potraktowanej w sensie formalno-logicznym 
czyli w sensie jednokształtnym .14

Jeżeli dalej przyjm uje się wspomnianą już regułę aksjoma- 
tyczną dlatego tylko, że nie można posuwać się w nieskończo
ność ani secundum processum directum  ani też per demons
trationem circularem czyli że należy zatrzymać się na jakichś 
zdaniach absolutnie pierwszych, to oznacza to, że akceptuje się 
ją przede wszystkim ze względu na formę postępowania. Jed-

14 Por. cały ustęp  Log. II. P. Q. X XV. art. III. od s. 783 b 25—50
do s. 784 a 1—42.
7 — Studia Philosophiae Christianae



nak w ujęciu Jana od Tomasza nie był to wzgląd wyłączny. 
Jego zdaniem o postawie Arystotelesa decydowały także wzglę
dy teoriopoznawcze tj. względy dotyczące treści intelektual
nie poznawczych.

Całość nauki Jana od Tomasza zawarta w Ars logica na
rzuca wniosek, iż w doktrynie Stagiryty przewijają się dwie 
w tym  względzie orientacje — pierwsza z nich nawiązuje do 
jakiejś bliżej jeszcze nie sprecyzowanej logiki języka przyję
tego dla nauki o nauce. W obrębie tegoż języka obowiązuje 
postulat, by na mocy owej reguły aksjomatycznej uznać ko
nieczność istnienia zdań pierwszych, które by stanowiły punkt 
wyjścia dla wszelkiego rodzaju procesów dedukcyjnych w ra 
mach poszczególnych systemów wiedzy ścisłej. Druga z nich 
opiera się na założeniach teoriopoznawczych w rozumieniu re
alistycznej teorii poznania. Zgodnie z tymi założeniami tw ier
dzi się, że zdania pierwsze oznaczają treści konieczne i same 
przez się znane, owszem bardziej i lepiej znane niż treści za
warte w wydedukowanych w sposób konieczny konkluzjach. 
Stwierdzenia te staną się zresztą bardziej widoczne w świetle 
dalszych naszych rozważań.

2. ZDANIA PIERW SZE A DOWÖD TWORZĄCY  
WIEDZĘ NAUKOW Ą

Przejdźmy następnie do wyjaśnień na temat problemu do
tyczącego samej istoty tego, co Arystoteles zawarł w pojęciu 
owej prouparchouse gnosis. Problem sprowadza się w gruncie 
rzeczy do pytania czym właściwie jest w swojej istocie tzn. 
zarówno w swoim charakterze jak i w swojej strukturze owa 
arystotelesowa „wiedza uprzednia” czyli wiedza przesłanko- 
wa oraz w jaki sposób wpływa ona na ukształtowanie się do
wodzeń tworzących naukę w ogóle, a zwłaszcza dowodzeń 
tworzących naukę w sensie ścisłym? Odpowiedź na to pytanie 
stanowić będzie zawartość tej drugiej części niniejszego rozwa
żań.

W Ars logica naszego autora natrafiam y na cztery następu
jące sformułowania charakterystyki zdań pierwszych czyli 
zdań składowych wiedzy przestankowej: a) Zdania ogólne, któ
re uznaje się tylko na podstawie zrozumienia znaczeń term i
nów składowych w nich występujących 15: b) Zdania ogólne, 
w których orzeczenie wyraża na sposób „bezpośrednio” i „przez

15 P ropositio  per se nota, d efin itu r .illa, quae ex  ip s is  term in is  seu  
exp lica tion e term in oru m  innotescit... (Log. II. P. Q. X XIV . art. IV1. 
s. 767 b 25—27 i inne).



się” składowe (ew. co najmniej jedną ze składowych) tego, co 
stanowi tzw. „ratio” czyli znaczenie podm iotu16: c) Zdania 
ogólne, które uznaje się bez udziału term inu średniego i w 
których term in taki nie w ystępuje:17 d) Zdania ogólne, które 
wykluczają wszelkie inne zdania od siebie wcześniejsze18 i 
które· wobec tego w oznaczonym systemie naukowym nie są 
konkluzjami żadnego sylogizmu. Wszystkie te cztery sformuło
wania definicji zdań pierwszych są uszeregowane w ten sposób, 
że każde następne wyjaśnia względnie poszerza zakres poprze
dniego. W tym sensie sformułowanie drugie uzasadnia pier
wsze, wskazując na rację obiektywną, dzięki której uznaje się 
subiektywnie jakieś zdanie na mocy samego zrozumienia zna
czeń orzeczenia i podmiotu. Samo bowiem poznanie i zrozu
mienie terminów składowych zdania ■— jak stwierdza się w 
sformułowaniu pierwszym — i to bez odwoływania się do ja
kiegokolwiek innego czynnika metodycznego, jest jedynie su
biektywnym przyzwoleniem na to, aby uznać to zdanie jako 
zdanie samo przez się znane. Zaś racją obiektywną najzupeł
niej wystarczającą, aby to uznanie wymusić, jest fakt bezpoś
redniej przynależności znaczenia nazwy pełniącej w zdaniu 
rolę orzeczenia do znaczenia nazwy pełniącej w tymże zdaniu 
rolę podmiotu. Okoliczność ta oznacza żądanie, aby orzecze
nie wyrażało cechy istotne, kwiddytatywne podmiotu czyli aby 
orzeczenie wyrażało takie cechy, które łącznie składają się na 
ratio przedmiotu oznaczonego przez podmiot. Należy zauwa
żyć, że obydwa powyższe sformułwania dotyczą tylko zdań sa
mych przez się znanych w sensie ścisłym. Natomiast sformu
łowanie trzecie, opierające się na przeciwstawieniu zdań uz
nanych bez udziału term inu średniego zdaniom uznanym przy 
udziale tegoż terminu, czyli zdań pierwszych niedowodliwych 
zdaniom wtórym dowodliwym, rozszerza tym  samym zakres —· 
przynajmniej implicite — pojęcia zdań składowych wiedzy 
przesłamkowej na zdania same przez się znane w sensie szer
szym. Mając na uwadze owo rozróżnienie zdań pierwszych na 
zdania same przez się znane w sensie ścisłym oraz zdania 
same przez się znane w sensie szerszym, stanowiące pod

19 ...quod tun c est a liqu id  per se n o tu m , quando p raed ica tu m  est 
de ratione subiecti... U bi op o rte t a d vertere , quod illa  defin itio  est 
in te lligen da  form aliter , id  est, quando a liquod  p raed ica tu m  est de 
ra tione su b iec ti im m ed ia te  e t per se. (Tamże, s. 767 a 43—45 i b 1—4). 
Por. też Tom asz z A kw inu, De ver ita te , q. 10. art. 12.

17 P ropositio  carens m edio... (Tamże, s. 767 a 34—35). I inne.
18 ...propositio , qua non est alia prior. (Tamże, s. 767 a 35— 36). Por. 

Tom asz z A kw inu, In libros poster, anal, ex p o sitio , lib . I. 1. 5.



stawę wyjściową dla dowodzeń egzystencjalnych, a także peł
ny zbiór tzw. zasad — w terminologii scholastycznej nazywa
nych ogólnie prinicipia — należało by strawestować sformuło
wanie trzecie — „zdania ogólne, które uznaje się bez udziału 
terminu średniego”, w formie alternatywnej — „zdania ogól
ne, które uznaje się bez udziału wewnętrznego terminu śred
niego” lub „zdania ogólne, które uznaje się bez udziału zew
nętrznego terminu średniego”. W tym rozumieniu pierwszy 
człon alternatyw y stanowiłby charakterystykę pojęcia zdań 
samych przez się znanych w sensie ścisłym, drugi zaś jej człon 
charakterystykę pojęcia zdań samych przez się znanych w sen
sie szerszym. Rozróżnienie bowiem między tzw. wewnętrznym 
terminem średnim i tzw. zewnętrznym terminem średnim i 
wskutek tego rozróżnienie między obydwiema powyższymi 
grupami zdań pierwszych spełnia na gruncie doktryny Jana 
od Tomasza decydującą rolę, gdy chodzi o zagadnienie podziału 
dowodzeń naukotwórczych na dowodzenia z istoty rzeczy i do
wodzenia z egzystencji rzeczy19. Jest to zresztą problem, któ
ry  niebawem będzie przedmiotem dalszych naszych rozważań. 
Wreszcie sformułowanie trzecie jak i czwarte, będące w isto
cie rzeczy zmienioną tylko wersją trzciego, implikują nadto 
dalszy podział zdań pierwszych na zdania bezwzględnie pier
wsze i względnie pierwsze. Zdania same przez się znane na
zywają się bezwzględnie pierwszymi wtedy i tylko wtedy, 
jeżeli w ogóle nie istnieje żadna taka nauka, w obrębie 
której można by znaleźć dla nich term in średni, na 
podstawie, którego mogłoby być wywiedzione, wobec czego 
uznanie tych zdań wyklucza udział jakiegokolwiek te r
minu średniego. W tym  również znaczeniu zdania te wyklucza
ją wszelkie inne zdania od siebie dedukcyjnie wcześniejsze 
i dlatego nie istnieją żadne takie systemy nauki, których zda
nia te jako konkluzje mogłyby być składnikami. Przeciwstaw
nymi do zdań bezwzględnie pierwszych są zdania bezwzględnie 
wtóre albo pochodne. Takimi zaś są zdania wtedy i tylko wte
dy, jeżeli istnieje jakiś oznaczony system nauki, w obrębie 
którego jest możliwe znalezienie term inu średniego, przy u- 
dziale którego mogą one być wywiedzione ze zdań pierwszych. 
Charakterystyczną cechą tych zdań jest to, że będąc konklu-

19 N azw ą — „dow odzenie z istoty  rzeczy” określam  ten  typ  dow o
dzeń, który w  term inologii scholastycznej nosił techniczną nazw ę de
m on stra tio  p ro p ter  quid, zaś w  języku A rystotelesa  apodeiksis d io ti; 
analogicznie, nazw ę — „dow odzenie z egzystencji rzeczy” przyjm uję  
na określenie tych typów  dow odzeń, które scholastycy nazyw ali ogól
n ie dem on stra tio  quia, a A rystoteles apodeiksis hoti.



zjami systemów nadrzędnych mogą równocześnie wystąpić ja
ko przesłanki w systemach podrzędnych. Pojęciu zdań bez
względnie wtórych można by z kolei przeciwstawiać pojęcie 
zdań względnie wtórych. Na pojęcie to składają się zdania bę
dące ostatecznymi wnioskami wszelkiej naufcotwórczej dedu
kcji sylogistycznej. Są to zatem zdania, które jako konkluzje 
ostateczne tworzą systemy wiedzy naukowej o najniższym 
z możliwych szczeblu podrzędności. Wskutek tego zdania te 
w żadnym z sylogizmów nie mogą wystąpić jako właściwe mu 
przesłanki. Pojęcie zdań względnie wtórych stanowi pojęcie 
przeciwstawne wobec pojęcia zdań względnie pierwszych, czy
li zdań będących zdaniami niedowodliwymi jedynie tylko na 
gruncie określonego systemu naukowego np. na gruncie sys
temu Sn. I jedynie tylko na gruncie tegoż sytemu są one uz
nane bez udziału terminu średniego, bywają natomiast dowo
dzone na gruncie systemu nadrzędnego względem sytemu Sn 
tj. na gruncie systemu Sn_i. W wyniku czego zdania te mogą 
występować w sylogizmach naukotwórczych zarówno w roli 
konkluzji jak i przesłanek.20 _

Wróćmy wszakże do kwestii zdań samych przez się znanych 
w sensie ścisłym. Co mianowicie znaczy, że uznanie jakiegoś 
zdania za zdanie same przez się znane w sensie ścisłym doko
nuje się bez udziału wewnętrznego terminu średniego? Otóż 
aby jakieś wyrażenie dotyczące danego związku rzeczowego 
mogło być zdaniem samym przez się znanym w sensie ścis
łym wystarczy, że w wyrażeniu tym orzeka się o podmiocie 
w sposób bezpośredni i przez się (immediate et per se) taką 
cechę istotową, która zgodnie z hierarchicznym uporządkowa
niem pojęć według rodzajów i gatunków jest pierwszą jego 
cechą (prima passio). Należy zwrócić uwagę na to, że cecha 
ta jest pierwszą nie tylko w układzie cech konstytutywnych 
jako elementów stanowiących definicję podmiotu, ale również 
pierwszą i w odniesieniu do stanu rzeczowego oznaczonego 
przez tenże podm iot21. Zarówno bowiem sam podmiot jak i je
go definicja powinny oznaczać — przynajmniej w ostatecznym 
rezultacie — jakieś faktyczne aspekty rzeczowe. Poznawcze 
ujęcia tychże aspektów składają się wszakże m. in. i na treść

20 Por. cały artykuł zatytu łow any — Quid sit scientia subalternans  
et subalternata  e t  quando d if feran t in ter  se. (Log. II. P. Q. XXVI. 
art. II. s. 795—799).

21 Por. Log. II. P. Q. XXV. art. II. s. 782 b 46—50 i s. 783 a 1—22, 
także Log. II. P. Q. X IV. art. I. s. 500— 504, gdzie autor om aw ia ogól
nie zagadnienie — Quid sit p raed icam en tu m  et quid  reguiratur u t  
aliquid  sit in praed icam en to? .



podmiotu i na elementy konstytutywne jego definicji. Należy 
to również pamiętać, że podmiotem w zdaniu może być nie 
tylko term in oznaczający substancję, ale i każdy inny termin 
oznaczający jakikolwiek inny poznany przedmiot, a więc i 
każda z przypadłości — o ile jest poznawczo ujęta. W myśl 
tak interpretowanej teorii realizmu staje się możliwe takie 
powiązanie terminów składowych zdania, by ich wzajemna do 
siebie przynależność miała charakter przynależności bezpoś
redniej i przez się oraz równocześnie odzwierciedlała jakiś as
pekt bytowy 22. Ponieważ orzeczenie orzekające coś o podmio
cie jest w tym wypadku bądź w całości definicją podmiotu 
np. „„człowiek” jest „zwierzęciem rozumnym”” (tautologia) 
bądź elementem składowym tej definicji np. „„człowiek” jest 
„zwierzęciem”” (również tautologia w sensie szerszym), dla
tego tego rodzaju powiązanie posiada charakter zwiążku ko
niecznego 23. Każda bowiem definicja posiada tak dobrane ele
menty składowe, że bez któregokolwiek z nich rzecz definio
wana nie byłaby tąż rzeczą czyli nie byłaby tąż rzeczą tak 
a tak zdefiniowaną (inaczej, byłaby niedefiniowalna), np. gdy
by z definicji „człowiek” usunąć element „zwierzę”, wykluczy
ło by się możliwość skonstruowania definicji „człowieka” czy
li możliwość skonstruowania wyrażenia „zwierzę rzurnne”. Ka
żdy przeto związek zdaniowy uznany na mocy zrozumienia 
i wyjaśnienia samych jego terminów składowych i ich koniecz
nej przynależności do siebie jest zdaniem samym przez się zna
nym w sensie ścisłym 24. Natomiast wszystkie inne zdania 
o charakterze koniecznym jako wyprowadzone w postępowa
niu dowodowym ze zdań samych przez się znanych w sensie 
ścisłym i bezwzględnie pierwszych zakładają pośrednictwo defi
nicji jako wewnętrznego term inu średniego pełniącego w tym 
wypadku rolę racji formalnej dowodzenia. I tylko dzięki te
mu terminowi staje się jasny i oczywisty konieczny charak
ter tychże zdań. Ilustruje to każdy dowód sylogistyczny pod 
warunkiem, że nie jest zbudowany ze zdań, z których choćby

22 Por. Log. II. P. Q. X X IV . art. IV. s. 768 a 40— 47 oraz tam że, 
s. 768 a 47—48 i b 1—5, jak rów nież b 24—46, a nadto Log. II. P. Q. 
X X V . art. II. s. 781 b 16—21.

23 Quia ergo m a ter ia  requisita  ad dem on stra t ion em  seu reso lu tio 
n e m  cer tam  su a t  propositiones necessariae et per  se, il lae au tem  sunt  
p er  se, in quibus essentialia praedicata  v e l  propriae passiones p ra ed i
cantur, quia haec sola habent necessariam connexionem  cum  subiecto. 
(Log, II. P. Q. I. Proem ium . s. 250 b 18—23). Oraz — .. .conveniens  
m odu s inveniendi is tam  m a te r ia m  necessariam et p e r  se su m itu r  e x 
p licando coordinationes praedicamentorum...  (tamże, s. 250 b 26—29).

24 Log. II. P. Q. X X V . art. II. s. 781 od a 36 do b 46.



jedno było zdaniem jednostkowym. Weźmy choćby najpros
tszy przykład: „Jeżeli każdy człowiek jest zwierzęciem rozum
nym i każde zwierzę rozumne jest czuciowym jestestwem ży
jącym, to każdy człowiek jest czuciowym jestestwem żyją
cym”. Tak więc wtedy i tylko wtedy jakieś zdanie może być 
uznane za zdanie same przez się znane w seksie ścisłym, je
żeli spełnia dwa następujące postulaty: a) Postulat wyklucza
jący udział wewnętrznego terminu średniego zarówno w sen
sie formalnym (medio probativo) jak i w sensie zastosowania 
do określonej materii (medio illativo), b) postulat uznawania 
zdań pierwszych na drodze wyjaśnienia i zrozumienia term i
nów składowych zdania. Jednak postulat pierwszy tj. niewys
tępowanie wewnętrznego terminu średniego w procedurze uz
nawania zdań pierwszych jest jedynie konieczną i wystarcza
jącą składową charakterystyki tychże zdań jako zdań samych 
przez się znanych. Drugi bowiem postulat jest tylko konse
kwencją pierwszego. Uzasadnieniem tego stanowiska jest fakt, 
że każdy związek zdaniowy, w którym orzeczenie łączy się 
z podmiotem w  sposób bezpośredni i przez się, sam w sobie po
siada dostateczną podstawę dla swej uznawalności i nie wyma
ga innej podstawy — podstawy, którą w tym wypadku mógłby 
być tylko wewnętrzny term in średni jako wewnętrzna racja 
formalna każdego dowodzenia istotowego. Mówiąc o charak
terze bezpośrednim tego związku autor ma na uwadze ów brak 
udziału terminu pośredniczącego; mówiąc zaś o związku przez 
się chce podkreślić, że związek ten sam przez się, jakby z ra
cji swej natury i na mocy aktu samego zrozumienia znaczeń 
terminów składowych związku wymusza przyjęcie go i uzna
nie za prawdziwy. Każdy kto pozna znaczenie orzeczenia i pod
miotu tego związku oraz zrozumie charakter wzajemnej ich 
przynależności do siebie, ten musi uznać ów związek za obiek
tywnie konieczny. Obiektywny charakter konieczności zdań uz
nawanych, w myśl arystotelesowsko-scholastycznej koncepcji 
nauki, za naukowe spełnia się wtedy i tylko wtedy, gdy zdania 
te dotyczą bądź tzw. orzekalników istotowych (praedicabilia 
esentialia), które składają się na konstytutywne elementy de
finicji, bądź podmiotu i jego właściwości (subtectum et passio
nes). W wypadku zdań pierwszych przyjm uje się, by przynale
żność orzeczenia do podmiotu posiadała charakter przynależ
ności bezpośredniej i przez się; natomiast w wypadku zdań 
wtórych przyjmuje się tylko tę drugą cechę, by mianowicie 
zdania te były zdaniami przez się. Tylko ta druga bowiem ce
cha wyznacza cechę konieczności zdań występujących w do
wodzeniu demonstratywnym jako konkluzje. Cecha pierwsza



jest właściwa wyłącznie dla zdań pierwszych i dlatego to zda
nia te uznawane są bez udziału wewnętrznego term inu śred
niego; stają się bowiem jasne na mocy zrozumienia znaczeń 
terminów i ich bezpośredniej przynależności do siebie. Gdy 
tymczasem zdania wtóre przyjmuje się przy udziale terminu 
średniego wewnętrznego, co znaczy to samo, że przyjm uje się 
je na mocy dowodzenia ścisłego. W dowodzeniu tym bowiem 
term in średni wewnętrzny — jak już wiadomo — występuje 
jako czynnik konstytutywny i racja formalna tegoż dowodze
nia 2S. Stąd to nie może być mowy o tym, by cecha przynależ
ności bezpośredniej charakteryzowała w jakikolwiek sposób 
zdania wtóre.

Termin średni wewnętrzny charakteryzuje jedynie tzw. do
wodzenie propter quid (demonstratio propter quid). Dowodze
nie to tworzy naukę propter quid (scientia propter quid). Jest 
to nauka jedynie ścisła, gdyż jest oparta na definicji istoty 
rzeczy czyli na tzw. quidditas. Dla dowodzenia propter quid 
przyj'mujemy polską nazwę — dowodzenie Molowe, zaś d la ła
cińskiej nazwy scientia propter quid polską nazwę — nauka 
istotową. Powody dla których przyjmujemy te nazwy staną się 
bardziej oczywiste w toku dalszych jeszcze wyjaśnień. Nato
miast wszędzie tam, gdzie wewnętrzny term in średni nie wy
stępuje, mamy do czynienia z innymi kategoriami dowodzeń 
i z innymi rodzajami tworzonych przez nie nauk. Obok bo
wiem dowodzeń istotowych czyli dowodzeń propter quid napo
tykamy w całej perypatetyckiej tradycji — w tym i u Jana od 
Tomasza ·— typy dowodzeń nie opartych na definicji istoty 
rzeczy i nie tworzących wśkutek tego nauki istotowej, ścisłej 
czyli nauki propter quid. Wszytkie te typy dowodzeń bywają 
określane wspólną nazwą dowodzeń quia. Dla tych dowodzeń 
przyjm ujem y polską nazwę — dowodzenia egzystencjalne, na
uki zaś, które one kształtują ■— naukami egzystencjalnymi 
(scientiae quia).

Dowodzenia egzystencjalne odwołują się do danych pozade- 
finicyjnych tj. takich elementów, które nie determinują istoty 
rzeczy i dlatego nie należą do definicji jako jej elementy kon
stytutywne. Nie odnosząc się do istoty rzeczy dowodzenia egzy
stencjalne nie mogą wskutek tego operować jej definicją jako 
narzędziem dowodzenia — narzędziem, które w dowodzeniu

25 W ynika to jasno z tekstów  — O mnis dem onstra t io  prop ter  quid  
est... per  causam p ro x im a m  et im m ed ia ta m  (tamże, art. IV. s. 786 
b 22—25) i — D em onstra tio  a u tem  prop te r  quid est illa, quae osten
d it  ver i ta tem  a liquam  secundum  suam  propr iam  causam e t  radicem  
cognitam  u t ta lem,  (tamże, s. 787 a 8—12).



istotowym występuje zawsze jako wewnętrzny term in średni. 
Stąd to następnie nie mogą one budować nauki ścisłej, istoto- 
wej, kwiddytatywnej ■— nauki, która zgodnie z arystoteiesow- 
ską i scholastyczną koncepcją nauki jest jedyną nauką dosko
nałą. Stąd też środki, którymi się posługują, są innymi środ
kami, aniżeli wewnętrzny term in średni i nauki, które są ich 
rezultatem, należą do rzędu nauk mniej doskonałych, aniżeli 
nauki oparte· na dowodzeniu istotowym. 26

W czymże atoli tkwi zasadnicze podłoże i główna racja do
konywanego w ramach arystofelesowskonscholastycznej teorii 
o nauce podziału wszystkich dowodzeń na dowodzenia bądź 
istotowe bądź egzystencjalne? Wiadomo, że reprezentowana 
przez Stagirytę i scholastyków koncepcja nauki była kon
cepcją apodyktycznodedukcyjną, że dotyczyła wobec tego 
wyłącznie zdań koniecznych i o treści w jakimś tam sensie 
rzeczowym. Wobec tego i sama struktura dowodzeń za
równo od strony formalnej jak i materialnej musiała 
posiadać nie tylko charakter konieczny, ale powinna była 
być nadto uzasadniona w oparciu o jakieś dane rzeczowe 
w ujęciu metafizycznym. W tym sensie podstawą, na któ
rej opierano tłumaczenie faktu różnicy między kategorią 
dowodzeń istotowych i kategorią dowodzeń egzystencjal
nych było metafizyczne rozróżnienie w bycie dwóch je
go aspektów, mianowicie aspektu istoty bytu i aspektu 
istnienia bytu. Jan  od Tomasza nie tylko akceptuje to 
tłumaczenie, ale w szczególny sposób je uwypukla i akcentuje 
w swej nauce. Podkreśla ze specjalnym naciskiem, że zarówno 
pojęcie istoty bytu jak i jego egzystencji należy brać w rozu
mieniu możliwościowym nie zaś faktycznym. Akcentuje to zwła
szcza mocno gdy chodzi o aspekt egzystencjalny bytu. Stwier
dza, że problem istnienia czegoś zawsze wyprzedza problem 
dotyczący istoty tego czegoś i że nie można mówić o pozna
niu czym coś jest bez uprzedniej wiedzy, o tym, że to coś 
istnieje. 27 W pytaniu o istnienie czegoś (an est?) ·— zaznacza

29 Por. treść artykułu zatytułow anego — Quid sit dem onstra t io  quia  
et prop ter  quid, et an sit bona divisio  (tamże, art. IV. s. 785—791).

27 . ..quaestionem an est so lum  respicere ex is ten t iam  ve l  poss ib il i
ta te m  seu rem  a liquam  dari, non tam en  causam v e l  radicem, pro p ter  
quam  datur. Eodem  m odo  in assignanda dif feren tia  dem onstrationis  
prop te r  quid et quia p roceden du m  est. (Tamże, s. 785 od b 45 do 
s. 786 a 1— 15). A także — ...quia quaestio an est praesupponitur  ad  
quaest ionem  quid  est; neque en im  po tes t  cognosci; quid aliquid sit, 
nisi praesupponatur, quod sit. Et nomine „an es t” in tell ig im us non p ra e 
cise ip sam  ex is ten t iam  in actu, quae qu idd ita t i  contingenter adven it ,  
sed e tiam  p oss ib il i ta tem  illius, id  est, an aliquid  sit dabile  in suo



Jan  od Tomasza — chodzi dokładnie nie tyle o aspekt istnie
nia faktycznego (existentia in actu), które charakteryzuje się 
przygodnym jedynie związkiem z tzw. quidditas, ile przede 
wszystkim o aspekt możliwości istnienia (possibilitas existen- 
tiae). W ujęciu tym „istnieć” znaczy tyle, co „być danym” 
w jakimś rodzaju czyli mieścić się w jakimś układzie h ierar
chicznym orzeczników jako rodzaj dzielący się na gatunki — 
gdy chodzi o dziedzinę myśli lub też tyle, co „być danym” 
w jakimś określonym porządku rzeczowym — gdy mianowicie 
chodzi o dziedzinę b y tu 28. Jednym słowem kwestia istnienia 
możliwego dotyczy samej rzeczy lub samej prawdy, nigdy 
zaś powodu dla którego rzecz istnieje lub racji dla której coś 
jest prawdziwe. I odpowiedź na tę kwestię będzie zawsze wska
zywać na to, że rzecz istnieje jako prawdziwa lub że jest nam 
dana jako prawdziwa; innymi słowy, że jest dana bądź w po
rządku ontycznym (jako coś realnie danego) bądź w porząd
ku poznawczym (jako coś, co jest nam dane jako prawdziwe): 
Nigdy zaś nie będzie wskazywać powodu, dzięki któremu istnie
je lub racji przez którą jest prawdziwa. 29 Autor uważa, że to 
ujęcie egzystencji jest doniosłe z tego względu, iż jedynie ono 
tylko prowadzi do orzekania koniecznego i do sformułowania 
zdań o charakterze koniecznym, w ostatecznej zaś konsekwen
cji do sformułowania definicji ścisłej, gdyż tylko ono napro
wadza nas na właściwe pojęcie rzeczy i ewentualnie na właś
ciwe ujęcie jej isto ty .30 Uwypuklenie różnicy między ujęciem 
egzystencji faktycznej i możliwej z jednej strony oraz pod
kreślenie faktu wyłącznej przydatności ujęcia egzystencji mo
żliwej dla uformowania pojęcia istoty (quidditas) danej rzeczy 
i skonstruowania jej definicji z drugiej strony, stanowi dla Ja 
na od Tomasza punkt wyjścia i logiczną podstawę w wyjaśnie
niu zarówno samego podziału dowodzeń na istotowe i egzysten
cjalne, różnicy między nimi występującej jak i ich wzajem
nych powiązań oraz relacji.

I tak dowodzenia egzystencjalne dotyczą aspektu istnienia 
lub prawdziwości rzeczy ewentualnie przedmiotów, dowodze
nia istotowe zaś dotyczą powodów istnienia lub prawdziwości 
rzeczy ewentualnie przedmiotów czyli dotyczą istoty bytów 
przedstawianej w pojęciach właściwych tj. w quidditates wy

genere, s ive  in re s ive  per  rationem, et uno verbo  quaestio  an est 
inqu iri t  re m  e t  non causam, id  es t  rem  esse ,vel dari, sed  non prop ter  
quid  detur.  (Log. II. P. Q. X X IV . art. I. s. 755 b 3— 16).

28 Tam że, s. 755 b 11— 13 i 19—20.
29 Tam że, s. 755 b 13— 16.
30 Tamże, s. 755 b 16—23.



powiedzianych w definicjach.31 Zadaniem dowodzeń egzysten
cjalnych jest stwierdzenie koniecznej oczywistości tego, że coś 
jest i jest prawdziwe czyli że jest nam dane jako prawdziwe, 
natomiast zadaniem dowodzeń istotowych jest dochodzenie te
go, w jaki sposób jest nam coś dane jako prawdziwe, czyli co 
jest właściwym powodem, racją dla której coś jest prawdzi
we. 32 Stąd dowodzenie istotowe winno wychodzić z przesła
nek, które są bezpośrednimi uznanymi i prawdziwymi przyczy
nami czyli bezpośrednio uznanymi i prawdziwymi powodami, 
racjami zdań uznawanych pośrednio na drodze dowodzenia, 
a nazywanych konkluzjami 33. Dowodzenia egzystencjalne obej
mują takie i tylko takie typy dowodzeń naukotwórczych, które 
nie należą do rodzaju dowodzeń istotowych. Obydwa rodzaje 
dowodzeń tzn. dowodzenia istotowe i dowodzenia egzystencjal
ne stanowią dziedziny wzajemnie się wykluczające oraz jedne 
i drugie tworzą w ramach klasycznej arystotelesowsko-scho- 
lastycznej koncepcji nauki zakresy składowe rozłączne i wy
czerpujące wszystkie możliwe dowodzenia naukotwórcze. Wy
kluczanie się tych dwóch dziedzin dokonuje się więc na zasa
dzie dychotomii, wobec czego zachodzi między nimi zakresowy 
stosunek sprzeczności w ten sposób, że negacja jednej z nich 
jest równważna afirmacji drugiej z nich i na odw rót.34 Jedy
ną właściwością wspólną dla obydwu tych rodzajów dowodzeń 
jest okoliczność, że w  obu występują przesłanki oczywiste i nie
zawodne. 3S. Podstawą tej niezawodności jest konieczna przy
należność orzeczenia do podmiotu w zdaniach stanowiących 
przesłanki pierwotne dowodzenia, w których orzeczenia są de
finicjami w przypadku dowodzenia istotowego. W przypadku 
natomiast dowodzeń egzystencjalnych konieczny związek sku
tku w odniesieniu do przyczyny, gdy chodzi o dowodzenie

ai . . .demonstratio quia... non versa tu r  circa ob tectum  perfecte  scien-  
ti ficum, quod est quidditas  et ea, quae ad q u id d i ta tem  sequuntur, sed  
versa tur  circa ip su m  an est, non att ingendo rad icem  et causam v e r i 
ta t is  p ro p ter  quam  est. (Log. II. P. Q. X X V . art. IV. s. 788 a 32—37).

32 Praecipue d ifferunt in hoc, quod dem onstra t io  quia solum in 
ten d i t  ostendere ev identer ,  quod aliquid  sit ve ru m , id  est  quod vere  
datur , non tractando, quomodo sit v e ru m  seu causam prop ter  quam  
de tu r ,  sed  hanc in ves tiga t dem onstra t io  prop ter  quid. (Tamże, s. 786 
a 5—12).

33 Tamże, s. 786 a 34— 35.
34 ...quia is ta  trad itu r  per  m em b ra  im m ed ia te  opposita , quorum  unum  

in fer t  contrad ic toriam  negationem  ad a lterum ,  (tamże, s. 786 a 44—47). 
...causa autem  im m ediata et proxim a et non im m ediata contradictio
nem  im portant. Ergo d ifferunt istae dem onstrationes per im m ediatam  
opposi tionem , e t  sic adaequate  exhauriunt d iv isum .  (Tamże, s. 787 a 
12— 17).

SB Tamże, s. 788 a 24—30 i inne.



egzystencjalne per effectum  tj. ze skutku, lub konieczny zwią
zek przyczyny dalszej w odniesieniu do skutku, gdy chodzi 
o dowodzenie egzystencjalne per causam remotam  tj. z przy
czyny dalszej, wreszcie konieczne powiązanie typu relacyjnego, 
w ramach którego konstatuje się zachodzenie pewnych przed
miotów na podstawie danych relacji. Tego typu dowodzenie 
egzystencjalne nazywa autor „demonstratio per aliquid con- 
comitans”. 36

Elementem odróżniającym dowodzenia istotowe od egzysten
cjalnych jest — jak widzimy — przede wszytkim odpowiednio 
różna ich rola w procesie tworzenia wiedzy naukow ej.37 Oby
dwa te rodzaje dowodzeń jak i ukształtowanie przez nie nauki 
różnią się między sobą istotnie i są wzajemnie do siebie niespro- 
wadzalne. Dowodzenia egzystencjalne tworzące naukę egzysten
cjalną posiadają jednak charakter wstępny, przygotowawczy w 
stosunku do dowodzeń istotowych, formujących naukę istotową 
czyli naukę w sensie ścisłym, naukę doskonałą, Zależność do
wodzeń egzystencjalnych i nauk egzystencjalnych od dowodzeń 
istotowych i nauk istotowych polega na tym, że zewnętrzne 
środki dowodzenia (środki egzystencjalne czyli zdania same 
przez się znane w sensie szerszym) determinują to, co stano
wi przedmiot nauk ścisłych i w ten sposób zostają 
jak gdyby przywłaszczone przez tenże przedmiot, gdyż 
przygotowują go prowadząc do zrozumienia jego istoty 
(quidditas) i sformułowania jego definicji.38 Środki te spro
wadzają się do trzech typów konieczności egzystencjalnej, o 
której była mowa wyżej. Stanowią one zewnętrzne sposoby 
uznawania zdań pierwszych za zdania same przez się znane 
w sensie ścisłym. Metoda bowiem uznawania zdań pierwszych 
jako zdań samych przez się znanych w sensie ścisłym pole
gająca na wyeliminowaniu wewnętrznego terminu średniego 
jako formalnej racji dowodzenia czyli metoda przyjmowania 
tychże zdań bez dowodu nie wyklucza możliwości uznawania 
ich na innej drodze, mianowicie na drodze dowodzenia egzy
stencjalnego, posługującego się środkami zewnętrznymi czyli 
pozadefinicyjnymi, nazywanymi przez autora media extrinse
ca. 39 Do środków tych należą: a) Media per causam extrinsecam

39 Tamże," s. 788 a 46—48 i b 1—13 i s. 786 b 17 i s. 787 a 22—23.
37 Tamże, s. 786 a 31—32 oraz cały odcinek od a 1 do a 46, jak rów 

nież s. 788 b 15—48 i s. 789 a 1—3.
38 Tamże, s. 788 b 30—33 i s. 791 a 44—48 i b 1— 13.
39 Propositio  per  se nota  a d m i t t i t  m e d iu m  extrinsecum... ad pro

posi t ionem  per se n o ta m  absolute  loquendo sufficere, quod careat
m ed io  intrinseco; non a u tem  quod e tiam  m edio  extr inseco careat, s ive  
per effectus s ive  per causam exem plarem , s ive  p er  deductionem  ad



albo media per causam remotam, non propriam, efficientem  
vel exemplarem  (dowodzenia egzystencjalne z przyczyny zew
nętrznej albo z przyczyny dalszej, niewłaściwej, sprawczej lub 
wzorczej). b) Media per aliquid concomitans, które składają 
się na zbiór środków uzasadniających coś przez elementy wy
stępujące współcześnie i nie należące do zakresu relacji przy
czynowo-skutkowych. c) Media per effectus (dowodzenia egzy
stencjalne ze skutku). Wspominana niekiedy w Ars logica me
toda dowodzenia, określana nazwą medium per deductionem  
ad impossibile należy do dziedziny wynikania formalno-impli- 
kacyjnego, które może być stosowane do różnych rodzajów in- 
ferencji zarówno istotowej jak i egzystencjalnej. A oto prze
gląd różnych typów dowodzeń egzystencjalnych.

3. TYPY DOWODZEŃ EGZYSTENCJALNYCH

Jedynym z zakresu dowodzeń egzystencjalnych typem two
rzącym razem z grupą dowodzeń istotowych dziedzinę dowo
dzeń a priori czyli dowodzeń apriorycznych są dowodzenia egzy
stencjalne z przyczyny dalszej.40 Pozostałe bowiem typy do
wodzeń egzystencjalnych, mianowicie dowodzenia ze skutku 
i dowodzenia przez korelat, ze względu na swój specyficznie 
odrębny charakter nie mogą być zaliczone do rzędu dowodzeń 
a priori.

Cechą wspólną dla obydwóch grup dowodzeń apriorycznych 
i charakteryzującą te grupy w sposób istotny jest zgodność 
kierunku wynikania logicznego z kierunkiem zależności onty
cznej przedmiotów dowodzenia, gdy mianowicie racja logiczna 
jest poprzednikiem konsekwencji sylogistycznej i pokrywa się 
z pojęciem przyczyny w porządku ontycznym, a następstwo 
logiczne jest następnikiem tej konsekwencji i pokrywa się z 
pojęciem skutku ontycznego. Innymi słowy, kierunek porządku 
zależności bytowej jest tożsamy czyli zgodny z kierunkiem za
leżności intencjonalnej tj. z szykiem dotyczącym porządku wy
nikania logicznego. Ponieważ pojęcie przyczyny jako określo
nej wartości bytowej oraz ujęcie definicyjne tejże przyczyny 
jako racji logicznej i principium  czyli medium demonstrationis
im possibile.  (Tamże, art. II. s. 781 a 37—44). ...et in tell igatur carere  
medio  p roba tivo  probatione interinseca et a priori... licet possit ad 
m it te re  proba tionem  a posterior i e t  per  causas extrinsecas.  (Log. II. P. 
Q. X X V . art. IV. s. 767 a 36— 41).

49 Unde non omnis dem onstra t io  quia est so lum  a posteriori, id  esi 
ex effectu, sed aliquando per  aliquid prius, scilicet per  causam rem o
tam.  (Tamże, art. IV. s. 786 b 18—21). A t  vero  omnis dem onstra t io  
prop ter  quid  sem per  est a priori,  quia sem per  est per  causam eam que  
pro x im a m  et im m edia tam .  (Tamże, s. 786 b 22—25).



(termin średni) jest punktem wyjścia i początkiem w operacji 
dowodzeń apriorycznych, dlatego Jan od Tomasza chętnie uży
wa na oznaczenie tychże dowodzeń nazwy — demnonstrationes 
per aliquid prius. Ta równoległość kierunków bytowego i my
ślowego jest cechą charakteryzuj ącą dziedzinę tych dowodzeń 
w sposób jedyny i wyłączny i jako taka stanowi dla tejże 
charakterystyki warunek konieczny i zarazem wystarczający.

Dziedziną dowodzeń przeciwstawnych dowodzeniom aprio
rycznym są dowodzenia aposterioryczne (demonstrationes a pos
teriori). Są nimi dowodzenia egzystencjalne ze skutku. 41 Cechą 
charakterystyczną dla dowodzeń tego typu jest odwrotność kie
runków bytowego i myślowego. Kierunek zależności intencjo
nalnej między pojęciem skutku jako medium demonstrationis 
(termin średni) czyli racja dowodzenia i pojęciem przyczyny 
jako następstwa logicznego wynikającego z tejże racji jest prze
ciwny do kierunku zależności bytowej, jaka zachodzi między 
pojęciem przyczyny, a pojęciem skutku w dziedzinie bytu on
tycznego.

Wreszcie dowodzenia przez korelat (demonstrationes per ali
quid concomitans) stanowią szczególny dział dowodzeń — dział 
całkowicie odrębny i autonomiczny ze względu na klasyfikację 
dowodzeń na dowodzenia a priori i a posteriori — dział nie da
jący się zatem zaszeregować ani do grupy dowodzeń apriory
cznych ani też do grupy dowodzeń aposteriorycznych. Dowo
dzenia przez korelat bowiem noszą charakter dwodzeń a simul- 
taneo (z równoczesności) i jako tafcie muszą z konieczności wy
kluczać wszelkie dowodzenia, które nie noszą tego charakteru, 
które przeto są dowodzeniami non a simultaneo, a więc nie ró
wnoczesnymi, a takimi zaś są dowodzenia bądź aprioryczne 
bądź aposterioryczne. 42

Dowodzenia egzystencjalne z przyczyny dalszej (demonstra
tiones quia per causam remotam). Nazwa „dowodzenia egzy
stencjalne z przyczyny dalszej” albo „dowodzenia egzystencjal
ne przez przyczynę dalszą” oznacza ten typ dowodzeń, w któ
rych rolę „principium demonstrationis” czyli rolę term inu śre
dniego jako specyficznej ze względu na swą strukturę meto
dologiczną racji dowodzenia pełni pojęcie tzw. „przyczyny dal
szej”. Przeciwstawieniem pojęcia „przyczyny dalszej” (causa 
remota) jest pojęcie „przyczyny najbliższej” (causa proxima). 
Stąd też zdefiniowanie pojęcia „przyczyny dalszej” jest uw arun

41 Tam że, s. 786 b 12— 16.
42 ...quia po tes t  fieri dem onstra t io  per  aliquid, quod non si t  prius  

nec posterius, sed  concomitans...  (tamże, s. 787 a 17—22).



kowane znaczeniem nazwy „przyczyna najbliższa”. Otóż 
przez nazwę „przyczyna najbliższa” rozumie autor taką 
przyczynę, która w stosunku do swego skutku spełnia 
warunek konwersji — Quando autem convertitur cum effe
ctu formaliter loquendo et per se, dicitur causa proxim a43. 
Zatem przez nazwę „przyczyna dalsza” należy rozumieć każdą 
taką przyczyną, która nie jest przyczyną najbliższą i która wo
bec tego nie spełnia konwersji — ... causa remata est illa, 
quae non convertitur cum suo effectu. 44 Omtologicznym uza
sadnieniem tego braku konwersji w wypadku tejże przyczy
nowości dalszej — braku, który jest jej istotną i jedynie konie
czną cechą charakterystyczną, jest ta okoliczność, że ... causa 
remota non nisi remote influit in effectum, et sic excedit il
lum. 45 Autor mówiąc tu o konwersji ma na myśli coś w rodza
ju konwersji logicznej, co jednak nie da się ściśle sprowadzić 
do żadnej z trzech postaci konwersji znanych w logice trady
cyjnej, bądź jako konwersja prosta (conversio simplex), bądź 
jako konwersja przez przypadłość (conversio per accidens), bądź 
też jako konwersja przez kontrapozycję (conversio per contra
positionem). Żadna bowiem z tych form konwersji nie da się 
zastosować do pojęć „przyczyny najbliższej” i właściwego jej 
„skutku najbliższego” — pojęć wzajemnie do siebie zrelatywizo- 
wanych przez przyczynowy charakter ich związku ontycznego, 
Wydaje się, że autorowi chodzi tu o jakiś szczególny typ kon
wersji zakresowej, taki jaki występuje w wypadku efcwipolen- 
cji terminów, gdzie różne znaczeniowo czyli różne co do treści 
pojęcia jako znaczenia terminów oznaczają identyczne zakreso
we i ontycznie grupy desygnatów. Przykładem tego rodzaju 
konwersji jest np. równość zakresowa między jakąś daną nazwą 
a jej definicją lub między podmiotem danego zdania a jego 
najbliższą i bezpośrednią właściwością, nazywaną w tradycji 
scholastycznej passio prima, a występującą w konkluzji sylo
gizmu jako jej orzeczenie. Współczesna logika zna identyczne 
przykłady równości zakresowej np. między definiendum  a de- 
finiensem  definicji w sensie współczesnym tzn. definicji rozu
mianej jako zdanie lub między nazwą ewentualnie funkcją de
finiowaną a definicją tej nazwy ewentualnie funkcji definiu
jącej — spełnia się to szczególnie wyraźnie na przykładzie de
finicji nominalnych, jak również w przypadku potraktowania 
funktora równoważności jako symbolu definicji w rachunku

43 Tamże, s. 787 b 5—7.
44 Tamże, s. 787 b 1—2.
45 Tamże, s. 787 b 2—4.



równoważnościowym. Tak więc Jan od Tomasza traktując o 
konwersji „przyczyny najbliższej” i jej właściwego oraz bez
pośredniego i „najbliższego skutku” mówi najprawdopodobniej
0 zwykłej konwersji terminów posiadających identyczne zakre
sy oznaczanych przez siebie desygnatów. Konwersji tej — przy 
zastrzeżeniu postulatu o ogólności terminów — nie da się prze
nieść na grunt żadnej ze znanych logice tradycyjnej postaci 
konwersji zdań: a więc ani na grunt konwersji prostej, gdyż 
ta dotyczy jedynie dziedziny zdań ogólnych przeczących, gdy 
tymczasem konwersja, którą ma na uwadze autor, mogłaby 
być ewentualnie zweryfikowana tylko w zakresie zdań tw ier
dzących, nigdy zaś przeczących; ani też na grunt konwersji 
przez przypadłość, gdyż ta dotyczy znów zdań bądź przeczą
cych ogólnych bądź twierdzących ogólnych — w tym jednak 
wypadku zdania ogólne twierdzące ulegają przekształceniu na 
twierdzące szczegółowe (występuje to także i w zdaniach ogól
nych przeczących), co nie da się pogodzić z pojęciem konwer- 
cji terminów postulującej tożsamość zakresową będącą w grun
cie rzeczy efektem tzw. przekładalności jako jednego z isto
tnych warunków poprawności definicji; ani też wreszcie na 
grunt konwersji przez kontrapozycję, gdyż ta nie ma tu  w 
ogóle zastosowania. Wydaje się jednak dalej, że koncepcja 
konwersji Jana od Tomasza, przynajmniej ta, o której mówi 
na stronie 787 w Ars logica, 46 nie zawiera się w samym 
tylko postulacie „czystej” równości zakresowej między te r
minami, ale postuluje jeszcze coś więcej, coś co zdaje się su
gerować kontekst, a zwłaszcza wyrażenie formaliter loquendo 
et per se. Koncepcję konwersji terminowej polegającej na sa
mej tylko równości zakresowej terminów można by nazwać 
„logiczną konwersją terminów”. Autor traktując swoją konce
pcję konwersji jako formaliter loquendo et per se żąda, aby 
konwersja ta była oparta na określonej podstawie ontologicznej. 
Podstawę tę miałaby wyrażać metafizyczna interpretacja kon
cepcji „przyczyny najbliższej i właściwej” oraz metafizyczna 
interpretacja pojęcia „skutku właściwego” wobec przyczyny
1 „bezpośrednio” z niej wynikającego. Ontologiczna zależność 
realnej przyczyny powiązanej bezpośrednio z właściwym sobie 
skutkiem realnym uzasadniałaby równość zakresową terminów 
„przyczyna” i „skutek”. Tak rozumianą konwersję można by 
nazwać metafizyczną lub nawet metafizyczno-logiczną.

Przystępując do analizy pojęcia „przyczyna dalsza” należy 
stwierdzić, że autor obejmuje tą nazwą te wszystkie przyczy

40 Tamże, s. 787 b 18—25.



ny, które nie podpadają pod zakres definicji „przyczyny naj
bliższej”. A ponieważ konstytutywnym elementem definicyj
nym dla charakterystyki pojęcia „przyczyny najbliższej” jest 
fakt występowania wyżej opisanej konwersji w ujęciu — jak 
powiedzieliśmy — metafizyczno-logicznym, polegającej na sto
sunku równości zakresów między metafizycznym pojęciem 
„przyczyny właściwej i najbliższej” a odpowiadającym mu 
metafizycznym pojęciem „właściwego” tejże przyczynie i „bez
pośrednio” z niej wynikającego „Skutku”, wobec tego do ka
tegorii „przyczyn dalszych” należy zaliczyć wszystkie te przy
czyny, które nie spełniają postulatu wyżej scharakteryzowanej 
konwersji terminów czyli te, których nie wiąże z przyporząd
kowanym im jakoś ontologicznie pojęciem „Skutku” bądź „czy
sta” relacja zakresowej równości bądź również i relacja zakre
sowa łącznie ze swoją „podbudową” metafizyczną. Fakt nie
występowania konwersji metafizyczno-logicznej w sensie wy
żej zarysowanym może przyjąć potrójną postać; a) Występuje 
wprawdzie prawo konwersji między przyczyną i skutkiem, ale 
prawo to nie jest uwarunkowane bezpośrednim charakterem 
wynikania skutku z przyczyny tzn. że zachodzi „czysta” kon
wersja zakresowa, ale pozbawiona swego podłoża metafizycz
nego w postaci bezpośredniej zależności bytowej skutku od 
właściwej sobie przyczyny — mówiąc „bytowej” należy trakto
wać to wyrażenie w aspekcie istoty bytu, a nie w aspekcie jego 
egzystencji. Oznacza to sytuację tego rodzaju, że między „przy
czyną” a równym jej zakresowo „skutkiem” musi się znajdować 
jakaś inna właściwość ewentualnie inne właściwości jako skut
ki pośrednie wiążące bytowo ową przyczynę z właściwym so
bie „skutkiem dalszym”. Taką przyczyną jest np. istota roz
ważana ze względu na swoją trzecią lub czwartą właściwość, 
które uskutecznia i warunkuje za pośrednictwem pierwszej 
lub drugiej właściwości. Primo quia licet cum effectu conver
tatur, non tamen immediate, sed aliquid inter causam et ef
fectum  debet mediare, sicut essentia considerata respectu ter
tiae et quartae passionis, quas causat mediante prima et se
cunda. 47 b) W ogóle nie zachodzi żadna konwersja ani logicz
na ani też metafizyczno-logiczna. Secundo, per aliud extre
m um  dicitur causa remonta, quae non convertitur cum effectu  
пес illum infert aut infertur ex illo, licet quandoque talem effec
tum  operetur... 48. Autor nawiązuje tu do przyczynowości spra
wczej, mówi bowiem o skutku wywoływanym przez działanie.

47 Tamże, s. 787 b 11— 15.
48 Tamże, s. 787 b 17—21.
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Kresem działania wszelkiej przyczyny sprawczej jest akt w 
postaci właściwej danej przyczynie czynności. Między przyczy- 
sprawczą a czynnością jako jej skutkiem, realizuje się zwią
zek funkcjonalny. Właściwością takiego związku jest to, że 
nie występuje on zawsze, ale tylko niekiedy. Stąd łączność 
między przyczyną sprawczą a jej działaniem jest bardzo luźna 
i posiada charakter wybitnie przygodny. Stwarza to dość kło
potliwą sytuację dla dowodzeń egzystencjalnych, których przed
miotem jest stwierdzenie związków koniecznych w aspekcie 
samej tylko egzystencji bytu z wykluczeniem jego istoty. Au
tor ratu je się w ten sposób, iż zastrzega się, że wszędzie gdzie 
mówi o egzystencji jako ontologicznej podstawie dowodzeń 
egzystencjalnych zawsze ma na uwadze tzw. egzystencję mo
żliwą, nie zaś egzystencję jedynie aktualną, fizyczną. Ta osta
tnia nie może w żadnym wypadku stanowić punktu wyjścia dla 
jakiegokolwiek dowodzenia zarówno istotowego jak i egzysten
cjalnego, gdyż posiada charakter bytu wyłącznie przygodnego, 
a więc takiego, który nie może być przedmiotem dowodzenia, 
(w konsekwencji i przedmiotem nauki), opierającego się na by
cie, który gwarantuje możliwość budowania asercji koniecz
nych, nie zaś przygodnych.49. Przykład jaki autor przytacza 
dla zilustrowania swoich stwierdzeń na temat tej drugiej po
staci niewystępowania konwersji między „przyczyną dalszą” 
i jej „skutkiem” nie jest zbyt fortunnie dobrany, nawet jeśli 
się uwzględni współczesny autorawi stan wiedzy z zakresu me
dycyny. Trudno bowiem dopatrzyć się jakiejś dalekiej choćby 
analogii między takim związkiem, jaki reprezentuje przyczyna 
sprawcza jako podmiot działający i jej działanie jako akt, 
a związkiem łączącym zjawisko wzmożonego tętna ze zjawis
kiem podwyższonej tem peratury organizmu. W wypadku bo
wiem pierwszego związku obserwujemy jakąś współzależność 
ontyczną, stwarzającą możliwość jakiegoś przejścia logicznego 
od istnienia przyczyny działającej do istnienia działania jako 
jej skutku, gdy tymczasem w wypadku drugiego związku kon
statujem y jedynie jakiś luźny kontakt współwystępowania oby
dwu powyższych zjawisk bez jakiegokolwiek powiązania rze
czowego, co zdaje się wykluczać, i to w sposób bezwzględny, 
wszelką możliwość wnioskowania w aspekcie egzystencji moż
liwej jednego o drugim. Tym bardziej, że współwystępowanie 
owo — jak to zresztą zaznacza sam autor — posiada charakter

49 Secundo, p er  aliud ex tr e m u m  dicitur causa rem ota, quae non  
con vert i tu r  cum  effec tu  пес i l lum  in fer t  au t in fer tu r  ex  illo, licet  
quandoque ta lem  effec tum  operetur...  (tamże, s. 787 b 17—22).



przypadkowy, gdyż zdarza się tylko niekiedy — ... aliquando 
enim sine febri datur pulsus concitatus, u t in currente, aliquan
do e contra febris sine concitatione, ut in m oriente.50 c) 
Zachodzi prawo konwersji, ale niezupełnej. Można by je naz
wać prawem konwersji nieadekwatnej. Tak zresztą nazywa je 
autor — conversio non adaequata lub też non adaequate con
vertitur. Dzięki tego rodzaju konwersji możliwe jest dowodze
nie egzystencjalne. Będzie się ono charakteryzować tym, że 
będzie przebiegać od „przyczyny dalszej” jako właściwego so
bie środka metodologicznego tj. racji dwodzenia do negacji 
„skutku” jako konkluzji. Ten rodzaj dowodzenia egzystencjal
nego „z przyczyny dalszej” posiadałby zatem wyłącznie postać 
negatywną. Forma pozytywna byłaby tu niemożliwa. Poprawną 
przeto będzie forma: „Non est animal, ergo non respirat, nie
poprawną zaś ... est animal, ergo respirat. 51

Dowodzenia egzystencjalne przez korelat (demonstrationes 
guia per aliquid concomitans). Ten typ dowodzeń znajduje się 
poza zakresem dowodzeń zarówno apriorycznych jak i aposte- 
riorycznych. Bowiem podział dowodzeń na a priori i a posteriori 
opiera się na zasadzie pierwszeństwa i później szóści naturalnej, 
obowiązującej w dziedzinie bytu realnego, którego prawidło
wość jest ukonstytuowana przez układ stosunków opartych na 
zależnościach przyczynowo-skutkowych bytu. Należy się tu. 
zastrzec, że pojęciom „przyczyna” i „skutek” przypisuje się 
sens zgodny z tym rozumieniem, jakie zastajemy w metafizyce 
arystotelesowsko-scholastycznej.

Dowodzenia przez korelat wychodzą z tego, co autor określa 
nazwą aliquid concomitans. Termin ten  zbiega się w rozumieniu 
autora ze znaczeniem wyrażenia aliquid simultaneum. W tym 
ujęciu grupa dowodzeń per aliquid concomitans stanowiłaby 
łącznie przeciwieństwo w stosunku do dowodzeń dzielących się 
na aprioryczne i aposterioryczne i byłaby ich pełnym przeci
wstawieniem. Uwzględniając więc postulat adekwatności kla
syfikacji dowodzeń na dowodzenia a priori, a posteriori i per 
aliquid simultaneum  należało by przyjąć jako zasadę podsta
wową podziału pojęcie współczesności i niewspółczesności zwią
zane z pojęciem czasu w ujęciu metafizycznym i przyjąć na
stępujący schemat klasyfikacyjny: a) Dowodzenia oparte na 
elementach występujących współcześnie czyli dowodzenia przez 
korelat. b) Dowodzenia oparte na elementach występujących 
niewspółeześnie czyli dowodzenia posiadające charakter dowo

59 Tamże, s. 787 b 23—28.
51 Tamże, s. 787 b 27 i następne.



dzeń bądź apriorycznych bądź aposteriorycznych. Ponieważ 
pojęcie niewspółczesności dopuszcza podwójny kierunek, dlate
go właśnie można mówić o podwójnym charakterze tych osta
tnich dowodzeń: ba) Bądź według kierunku od tego, co wcześ
niejsze (prius), do tego, co późniejsze (posterius) — dowodzenia 
a priori; bb) bądź według kierunku od tego, co późniejsze (pos
terius) do tego, co wcześniejsze (prius) — dowodzenia a pos
teriori.

Terminem średnim dowodzeń przez korelat tj. ich racją kon
stytutywną byłoby zatem nie to, co podpada pod kategorię 
„wcześniejsze”, „późniejsze”, lecz to, co występuje jako „rów
noczesne” czyli niezależne od uwarunkowań zależności onty
cznej tzn. zależności tego rodzaju, która w sposób wyłączny 
jest zdeterminowana relacjami przyczynowo-skutkowymi. Po
test fieri demonstratio per aliquid quod non sit prius nec pos
terius, sed concomitans, et quod est simul cum alio, sicut cor- 
relativa sunt simul et per unum  demonstratur aliud.52 Tego 
typu dowodzenia egzystencjalne można by też nazwać dowo
dzeniami relacyjnymi ze względu na to, że wyłącznym tere
nem na którym operują są relacje. Autor wskazuje przykła
dowo na trzy postaci dowodzeń relacyjnych. Czy stanowią one 
pełną enumerację wszystkich postaci rozumowań tego typu tru 
dno rozstrzygnąć. Autor nie daje na to odpowiedzi. Są to: a) 
Dowodzenia oparte na relacjach ontologicznych np. — jeżeli 
jest ojciec, to istnieje też i dziecko — ... si est pater, ergo da
tur filiu s .53 b) Dowodzenia oparte na relacjach ilościowych 
właściwych naukom matematycznym. Z tego powodu można 
by je nazwać dowodzeniami matematycznymi. Wydaje się, że 
również i dedukcje stosowane obecnie w budowaniu systemów 
logicznych, zwłaszcza jeżeli chodzi o systemy posługujące się 
językiem zakresowym, mogłyby być włączone do tej dziedziny 
dowodzeń. Dowodzenia te bowiem opierają się na proporcjach 
i wzajemnych korelacjach. Et similiter in Mathematicis fre
quenter contingunt demonstrationes fundatae in aliqua propor
tione vel correspondentia inter lineas vel alias figuras sine hoc, 
quod interveniat ibi ratio causae vel e ffec tu s54 (jak w przy
padku dowodzeń apriorycznych i aposteriorycznych). с) Do
wodzenia odwołujące się do świadectwa czynności psychicz
nych tj. do czynności poznawczych umysłowych lub zmysło
wych np. czynności widzenia. Przykładam takiego rozumowa-

52 Por. odnośnik 41.
53 Tamże, s. 787 a 24—25.
54 Tamże, s. 787 a 26—32.



nia będzie następujące — widzę kamień, a więc kamień istnie
je. 55

Dowodzenia egzystencjalne ze skutku (demonstrationes quia 
per effectus) są — jak stwierdziliśmy — jedynymi dowodami 
typu a posteriori. Różnią się one od poprzednich typów do
wodzeń egzystencjalnych tym, że zakładają jako medium de
monstrationis (termin średni) pojęcie „skutku d a n e g o  przez się”. 
Postępując od pojęcia „skutku przez się” jako racji logicznej 
do pojęcia „przyczyny właściwej” jako logicznego następstwa, 
obierają kierunek przeciwnytemu, jaki występuje między przy
czyną i skutkiem w obrębie bytu realnego. Opierają się zaś na 
założeniu o charakterze metafizycznym, że każdy „skutek przez 
się” jest takim ze względu na „właściwą sobie przyczynę” 
i każda przyczyna jest „przyczyną przez się” ze względu na 
„właściwy sobie skutek”. Stąd pojęcie „skutku przez się” jest 
pojęciem korelatywnym w stosunku do pojęcia „przyczyny 
właściwej”. Odniesienie „właściwego skutku” do „właściwej 
przyczyny” i „właściwej przyczyny” do „właściwego skutku” 
tworzy wobec tego relację spójną, którą potocznie określa się 
mianem „bezpośredniego związku przyczynowego”. Relacja ta 
wyklucza —■ rzecz oczywista — istnienie jakiegokolwiek członu 
pośredniego w układzie — ,,dany skutek-dana przyczyna” i 
tym  samym pozwala na orzekanie „przez się” skutku o przy
czynie i na odwrót. Jest to możliwe dzięki szeroko pojętej za
sadzie dici convertentiam 56, opartej właśnie na owej ontycz
nej korelacji „przez się” skutku i przyczyny, co z kolei w myśl 
postulatu ... secundum adaequationem, quatenus пес subrec
tum  sine ipso (sc. praedicato) пес ipsum (sc. praedicatum) sine 
subtecto invenitur 57, weryfikuje prawomocność przypisywania 
tego i tylko tego pojęcia skutku pojęciu tej i tylko tej przy
czyny.

Autor postuluje jednak, aby „skutek przez się” jak również 
jego odniesienie do „właściwej mu i bezpośredniej przyczyny” 
winny być stwierdzone na podstawie doświadczenia pewnego 
i niezawodnego lub co najmniej ugruntowane na drodze po
stępowania indukcyjnego58. Czymże jednak jest według Jana

55 Tamże, s. 787 a 35—38.
56 Log. II. P. Q. X XIV . airt. IV. s. 772 b 27—28.
57 Tamże, s. 772 b 25—27.
58 Et ad id, quod, additur  de effectibus, respondetur  tunc esse per  

se notos, quando cognoscuntur per ex per ien tiam  cer tam  et indub ita 
b ilem  ve l  sa l tem  inductive  manifesta tam , quia omnis scientia ortum  
habet ab inductione, ut cum  ostendim us ex  effectibus dari p r im a m  
causam, effectus aliquos dari in du b i ta tum  est. (Log. II. P. Q. XXV.



od Tomasza tego rodzaju doświadczenie. Niestety autor pra
wie nic, a właściwie bardzo mało mówi na ten temat. Powtarza 
na różnych miejscach, że wszelkie poznanie racjonalne, w tym 
szczególnie poznanie naukowe pochodzi od doświadczenia i o- 
statecznie powino być wciąż weryfikowane w oparciu o jego 
dane. I na tym  jedynym stwierdzeniu zamyka się bodajże cała 
jego teoria odnośnie problemu „poznania eksperymentalnego” 
(cognitio experimentalis). Stwierdza przy tym, że owo poznanie 
wywodzi się genetycznie z poznania intuicyjnego tj. z poznania 
właściwego dla sfery doznaniowo-czuciowej, która wiąże się 
z fizyczną i bezpośrednią obecnością przedmiotu poznanego. 
Od obecności tej abstrahują doświadczalne ujęcia intelektu
alne stanowiące wyabstrahowany twór umysłu, który koncen
tru je się na nich jako na danych sobie przedmiotowo, obiekty
wnie i w tym też sensie względem siebie obecnych. Jak widać 
autor przeciwstawia tu  pojęcie obecności przedmiotowej poję
ciu obecności fizycznej — pierwsza ma być właściwa poznaniu 
umysłowemu druga zaś poznaniu zmysłowemu. I na tym właś
nie kończą się uwagi autora na to ciekawe i skądinąd intere
sujące zagadnienie, które miało jednak już w okresie scholas
tyki i to na długo przed Janem od Tomasza swoich wybitnych 
i wielkich prekursorów.

ARISTOTLE’S CONCEPTION OF SCIENTIFIC-CONSTRUCTIVE  
EVIDENCE A ND  IT S C LASSIFICATIO N IN  FORM ULATION OF 

JOHN POINSOT

S u m m a r y

The problem  of Airistotle’s conception „-prouparchause gnosis” de
fined  in the scholastic language as „praecognition” or as so-called  
„preexistent science” is connected w ith  th e  conception of rational co
gnition  i.e. w ith  such a fonm of in telectual, congnitiom, w hich  is obtai
ned as result o f the procedure based on  probation is considered  
m onsration  (demonstratio),  provided that th e  cognition  is considered  
from  a point of v iew  of the relations occurring b etw een  the cognition  
m otivated  and m otivating, dem onstrated or dem onstrating — obviou
sly, m otivated or dem onstrated on the ground of the defined  rules of 
m otivation  or dem onstration. D iscussing this subject from  th e  point 
o f v iew  of these relations it is p ossib le  to  separate the fie ld  of co
gnition  com posed from  th e set of sentences, w hich  m otivating or de-

art. IV. s. 790 a 37—40). N a m  dem onstra t io  quia... per  effectus inni
t i tu r  connexioni necessariae in ter  e f fec tu m  et causam.  (Tamże, s. 788 
a 45—48).



m onstrating som ething are not and cannot be m otivated  or dem on
strated, because they are the sentences know n by them selves. A ccep
ting such set o f sentences A ristotle  expressed  a certain m ethodical 
attitude referring to the principle, w hich  can be called „axiom atic re
g ie”. Due to th is regie S tagirite could reject th e  error of the sophis
tes assum ing the possib ility  to  turn round in  v ic iou s circle from  som e 
first data to th e  n ex t and th e  other w ay  round as a lso  the error of  
P lato ooneardning the possib ility  to advance in  in fin ity  moddvatimg the  
cognitive contents by m eans of another contens.

John P oinsot g ives th e  fo llow ing  four characteristics of the senten
ces know n by them selves: a) general sentence, w hich  is acknow ledged  
only on the ground of the sense of the m eaning of th e  integrant term s 
appearing in  it, b) general sentence, in w hich  th e  predicate expresses  
„im m ediate” and „per se” the com ponents (or one of the com ponents) 
of this, w hich  creates the so-called  ’’ratio” i.e. the m eaning of the sub
ject, c) general sentence, w hich  is acknow ledged w ithout participation  
of the m edium  term  and in w h ich  such term  does not appear, d) ge
neral sentence, w hich  excludes a ll other sentences being prior to it 
and th is being so w hich  is no conclusion of any sy llog ism  in  the de
term ined scientific  system . — They indicate not only w hat is the sen
tence know n by itself, but also that it is th e  sentence of necessary  
contents and only as such sentence it can appear in the form  of de
fin itive  prem ise and su ffic ien t condition of dem onstration.

The sentence concerning the g iven  real or objective connection can  
be the sentence know n by itself, if  its predicate predicates about sub
ject „im m ediate” and „per se” such essen tia l attribute, w hich  accor
ding to  th e  hiemirchiic system  of the term s per genus and species, is 
its first attribute (prima passio). This attribute is first not on ly  in  /the 
system  of essen tia l attributes as elem ents constituting th e  definition  
of th e subject but also is the first one in relation  to the real state or 
— generally  — subjective sta te  expressed by th e  sam e subject.

A ll other sentences of necessary character as educed by m eans of 
sy llogistic dem onstrations from  the sentences know n by them selves in  
the strict sense assum e the m ediation of the defin ition  as internal m e
dium  term  being in  this case the su ffic ien t form al condition of dem on
stration. M oreover, only due to this th ese sentences have exp licit, ob
v ious and necessary character.

The internal m edium  term  characterizes only th e  so-called  dém on- 
stations „propter quid” T hese dem onstrations form  th e science „pro
pter quid”. It is the only strict science, because it is based on the 
defin ition  of th e  essence of the- m atter or on so-called  „quidditas”. I a s
sum e for the dem onstrations „propter quid” the Polish nam e — essen 
tia l dem onstration and for the science „propter quid” the Polish  na
me — essential science.



W herever the internal m edium  term  does not appear in  dem onstra
ting syllogism  w e h ave another kinds of dem onstrations and another 
kinds of categories of the created by them  sciences. Apart from  essen 
tia l dem onstrations w e find in  a ll the A ristotelian  and peripatetic  
traditions — also by John Poinsot — th e types of dem onstrations 
being not based on the definition of the essence of the m atter and 
therefore not creating the strict essentia l science. A ll th ese  types of 
dem onstrations are defined by the com m on nam e of dem onstrations 
„quia”. I assum e for these dem onstrations the P olish  nam e — ex isten 
tia l dem onstrations — and for th e  form ed by them  science — e x i
stentia l science. The ex isten tia l dem onstrations refer to the n on -d efi- 
nitional data i.e. to such elem ents, w hich  do not determ ine th e  essen 
ce of m atter and therefore they do not belong to the definition as 
its constructive elem ents. They do not refer to the essence of m atter  
and so th e  ex isten tia l dem onstrations cannot m ake use of its d efin i
tion as of instrum ent of dem onstration, instrum ent, w hich  in essential 
dem onstration appears a lw ays as internal m edium  term. C onsequen
tly, they cannot build the essentia l science, w hich  according to the  
A ristotelian  and scholastic conception is the unique perfect science. 
H ence they are using the m eans other than internal m edium  term  and 
the sciences being result of them  belong to the range of sciences less 
perfect than the sciences based on the essential dem onstration. The 
ex isten tia l dem onstrations concern the aspect of ex isten ce or of v e 
racity of the things or subjects. W hile the essentia l dem onstrations 
concern th e  reasons of existen ce or veracity  of the th ings or subjects 
i.e. they concern the essence of being presented in the adequate n o
tions expressed in the definitions. The ex isten tia l dem onstrations ha
ve in v iew  the statem ent of necessary evidence that som ething ex ists  
and is veritab le i.e. that it is g iven  us as Veritable. T he essential 
demonstrations;, how ever, have in  v iew  the inquest of th e  w ay, in 
w hich som ething is g iven  us, i.e. w hat is the due reason, ration for 
w hich  som ething is veritable. Therefore the both kinds of dem on
strations and of sciences created by them  do not d iffer essentia lly  
and they resolve them selves m utually. T he ex isten tia l dem onstration  
creating the ex isten tia l science have, how ever, the in itia l character  
being in relation to the essentia l dem onstrations form ulating the es
sentia l i.e. perfect science.

The author specifies three types of ex isten tia l dem onstrations: a) e x i
stentia l dem onstrations „per causam  rem otam ” having together w ith  
essential dem onstrations the a priori structure; b) ex isten tia l dem on
strations ,yper aliquid com m ittens’”, they are dem onstrations „a si- 
m ultaneo” excluding both the a priori and a posteriori from; c) e x i
stentia l dem onstrations „per effectu m ” being the one group of dem on
strations of a posteriori structure.


