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LOGIKA MIKOŁAJA MOŚCICKIEGO
(Z badań nad logiką polską doby Odrodzenia)
WSTĘP

W czasach Odrodzenia em piryczne i faktyczne podejście do rzeczy
wistości staje się punktem w yjścia dla wszelkiego myślenia. Nie
spekuluje się, lecz ogląda jasnym wzrokiem n aturę i życie ludzkie.
Zostają poznane now e praw a rządzące kosmosem ;i zdobyte nowe po
glądy na podstaw ie obserw acji biegu życia przyrody i życia spo
łecznego.
Nowa postaw a naukow a 'Oddziałuje zapładniająco także w dziedzinie
logiki we w szystkich tw órczych środow iskach krajów europejskich.
Przy badaniach nad tekstam i polskich logików doby Odrodzenia
uw ydatniają się w ielostronne związki myśli polskiej i europejskiej.
W łasne wyniki logików polskich w yrastają ze wspólnej problem atyki,
nurtującej całą ówczesną m yśl logłazną w Europie. Logicy renesansow i
podejm ują problem y ustalania związków empirycznych, badania przy
czyn zjawisk, w nioskow ania ze skutków o przyczynach w związku
z potrzebam i rozw ijających się nauk em pirycznych, poszukujących
w łaściw ych m etod i sposobów rozumowania dla badania rzeczywistości
dostępnej zmysłowo.
W logice renesansow ej m ożemy zauważyć rów nocześnie kontynu
ację klasycznych problem ów szkół greckich, ujętych jednak w świetle
nowych potrzeb rozw ijających się sztuk i nauk empirycznych.
U kształtow anie nowej m etodologii nauk, nowych działów logiki in 
dukcyjnej, w ystępow ało w epoce Renesansu w pow iązaniu z recepcją
najw ybitniejszych prądów myśli starożytnej, greckiej ,i rzymskiej.
Epikurejskie, stoickie, perypatetyckie zdobycze w logice zostały na
nowo opracow ane i przetw orzone dla potrzeb rozw ijających się nauk
em pirycznych — m edycyny, nauk przyrodniczych, nauk politycznych,
językoznaw stw a, retoryki dtp. Równocześnie należy podkreślić, że zo-
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stały w ydobyte i przysw ojone w Odrodzeniu te ziarna starożytnej myśli
logicznej, które zw iązane były z ustalaniem zw iązków empirycznych.
Problem m etody w ysuw a się n a w ażne m iejsce w rozw ażaniach logi
ki renesansow ej. W Dialektyce Ramusa zagadnienie ogólnej m etody
nauki wieńczy rozw ażania księgi drugiej pośw ięconej sprawom wnios
kow ania1.
Zabarella, Burski, Bacon, K artezjusz pośw ięcają szerokie rozprawy
dociekaniom mad w łaściw ą m etodą badania rzeczywistości. Zastoso
wanie m etody pow inno dawać, zdaniem tych autorów , wyniki pewne,
niezaw odne w nauce. W oparciu o pisma logiczne A rystotelesa, sto
ików, C ycerona logicy renesansow i n a nowo rozw ażają zagadnienie
najlepszych dróg poznawczych nauki. Spośród zachow anych pism lo
gików starożytnych szczególnie te dzieła skupiają uw agę m yślicieli
XV—XVI w., w których w ystępują spraw y dróg budow ania nauki, w a
runków, jak ie m uszą spełnić sądy naukow e pod względem ogólności,
adekw atności czy niezawodności.
A rystotelizm w czasach O drodzenia w ystępuje w nowej, przetw o
rzonej postaci. W pism ach Pomponazziego, Campanelii, Zabarelli re 
cepcja A rystotelesa zw iązana jest z nastaw ieniem przyrodniczym , z za
interesow aniem się rolą dośw iadczenia zm ysłowego przy zdobywaniu
praw d ogólnych o świecie. C am panella śmiało głosi pogląd, że do praw 
dziwych aksjom atów i definicji ogólnych, stanow iących punkt oparcia
dla p racy naukow ej, można dojść tylko na drodze in d u k cy jn ej2.
Z tym nastaw ieniem ówczesnych m yślicieli uw arunkow anym obiek
tyw nym i potrzebam i epoki wiąże się specyficzna recepcja dzieł A rysto
telesa. Punkt ciężkości zainteresow ań przesuw a się stopniowo z proble
m atyki m etafizycznej A rystotelesa, zajm ującej głównie filozofów śred
niowiecznych, n a spraw y m etodologii nauk i filozofii praktycznej.
W pracach nad pismami logicznym i Stagiryty, które z niesłabnącym
zainteresow aniem studiują dalej uczeni), m yśliciele Odrodzenia, zanikają
badania n ad Pierwszymi Analitykam i, zaw ierającym i w ykład deduk
cyjnie ujętego system u sylogistycznego. Główna p asja logików średnio
w iecznych — teoria sylogizmu staje się przedm iotem krytyki i ata
1 Pi-Tttr Ramus dzieli sw ój kurs logiki n a dwiie części: pierw sza k sięga pośw ię
cona je st rozum ow aniom odkryw czym , stanow i naw iązanie do T opik A ry sto telesa;
część druga o sądzeniu (De lu d itio ) o b ję ta tosięgą drugą zaiwiera wyklaid p ra w w nio
sk o w an ia d e d ukcyjnego i k o ń c z y -s ię rozw ażaniam i .nad ogó ln ą m etodologią nauk.
Petri Rami D ialectice libri duo. Krankofuriti1. A pud h ered es A ndreae W echeli, 1'586,
E ditio ąuśntfa.
2 Por. M aria V/:!mich Die E rkenntnistheorie C am panellas und Fr. Bacons. Bonn
1920 s. 17 i nast.
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ków, nie z punktu widzenia struktury formalnej system u, znakomicie
wzniesionego przez A rystotelesa, lecz zastosow ania sylogizmu jako
głównej m etody naukow ej. Zainteresow ania logików skupiają się na
Analitykach Wtórych, zaw ierających w ykład m etodologii i logiki sto
sowanej w naukach. Powraca także problem atyka Topik obejm ująca
rozw ażania nad rozumowaniami dialektycznymi, opartym i na różnych
typach relacji em pirycznych. W ysunięcie zagadnień Topik na jedno
z czołowych m iejsc w zakresie problem ów logicznych zajm ujących fi
lozofów renesansow ych znajduje swój wyraz w nadaw aniu nazwy
Dialectica wielu traktatom logicznym czasów Odrodzenia, ja k np. przez
Ramusa, M elanchtona, Agricolę, Górskiego, Burskiego.
Cztery naczelne problem y w ysunięte przez Stagirytę w Topikach:
1) badanie podobieństw przedmiotów, 2) badanie różnic, 3) zagadnienie
uzasadniania sądów, 4) różne znaczenia wyrażeń — były w pełni ak tu 
alne w czasach O drodzenia przy budow aniu naiuk realnych. Reguły ro 
zumowań opartych n a pew nych typach relacji em pirycznych rozw ijane
są w podręcznikach renesansow ych w naw iązaniu do reguł retoryki
i sztuk praktycznych.
Żywy, postępow y arystotelizm w logice w ystępuje w pism ach logi
ka włoskiego Zabarelli, którego Stefan Batory zapraszał na katedrę do
W szechnicy Jag iellońskiej3. Jakkolw iek Zabarella wysoko ceni geniusz
A rystotelesa nie ustępując w swym podziwie — ja k m niem a — nik o 
mu ze współczesnych, to jednak uważa, że A rystoteles nie mógł sam
w szystkiego napisać ani wszystkiego poznać, ani też praw dy w swoich
dziełach tak ugruntow ać w szechstronnie, żeby nigdy nie mógł się m y
lić. „Ego vero etsii in adm iratione ingęnii A rystotelis nulli mortalium
secundus esse volo, tam en credo ipsum n eąue omnia soibere, neąue
cognoscere patuisse, n eąue etiam veritatem iin omnibus, quae scripsit,
ita esse assecutum , ut nunąuam errare potuerit'4.
Z wypowiedzi Zabarelli przem aw ia postaw a krytyczna płynąca z sa
modzielnego poszukiw ania praw dy i m etody nauk w dobie Odrodzenia.
Podobnie ja k A rystoteles zajął stanow isko wobec Platona mówiąc, że
przyjacielem jest Platon, ale jeszcze większą przyjaciółką jest prawda, -tak
postępow i arystoteliicy renesansow i widząc w A rystotelesie twórcę logfiki jako n a u k i5 zdawali sobie sprawę, że dzieło to nie było skończo
3 Z -wdzięczności za inicjatyw ę k ró la polskiego Z abarella z adedykow ał Stefa
now i Batorem u sw e dzieła tagiczne. N a z-wiązek Zaibarelli z Polską zw rócił mi uw a
gą m gr Stanisław Zaleski.
4 Por. Z abarella Opera logica. V enetis 1578 ,s. 222
5 „ A ry sto teles enim logicae in v en to r fuit — pisze Z abarella — primuisque eam
red ig it ad airtem". Tamże, s. 223,
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ne i zupełnie doskonałe, wymagało tw órczej kontynuacji w nowej epo
ce, w okresie nowego rozwoju n a u k i6.
Ten sam tw órczy stosunek do w ielkiego dzieła logicznego i filozoficz
nego Stagiryty przenika pisma polskich logików. Nie naśladownictwo
litery pism a i tekstu, ja k to było w ielokrotnie w zw yczaju średnio
wiecznych m yślicieli (Philosophus dixit...), lecz badanie i rozwój płod
nych dla nauki myśli A rystotelesa o metodzie nauki, o rozumowaniach
prawdopodobnych, o zw iązku przyczynow ym stało się światłem prze
wodnim dla dalszych rozważań logików renesansow ych.
Niem ożliwe było- odrzucenie całego fundam entalnego wkładu A ry
stotelesa do dzieła stw orzenia logiki jako system u i nauki będącej na
rzędziem .innych nauk, zwłaszcza, że dzieło- to wykazyw ało — przy
właściwym odczytaniu — istotne pow iązania z duchem m yślenia przy
rodniczego i badawczego, ta k znam iennym dla epoki Odrodzenia.
W ielki dyskurs w dialogu Burskiego nad m etodologią A rystotelesa,
zagadnieniam i czterech -operacji — podziału, definicji, indukcji i de
dukcji — przedstaw iony jest w atm osferze wysokiego szacunku
i czci dla dzieła Stagiryty panującej wśród w szystkich dyskutantów,
jakkolw iek w ystępują głosy krytyczne wobec zbyt słabego zaznacze
nia w Organonie roli indukcji -dla procesu -badania naukow ego. Podob
nie w dziełach innych polskich logików odczytanie A rystotelesa nosi
rysy znam ienne dla epoki: zw raca się uw agę n a zagadnienie więzi przy
czynowej, n a rodzaje związków em pirycznych w ystępujących w rozu
mowaniach, n a w nioskow anie a signo — z objawów -o przyczynach, na
budowanie tw ierdzeń naczelnych w sposób adekw atny tak, żeby cechy
przypisyw ane klasie przedm iotów badanych były ściśle dobrane do
tych w łaśnie przedmiotów. Zagadnienia te w ystępują w podręcznikach
logiki dom inikanina M ikołaja M ościckiego; jakkolw iek w osłonie sta
rych form (terminologii -i układu -działów, poruszane są przez niego pro
blem y logiczne znam ienne i ważne dla czasów Odrodzenia.
W śród prac polskich logików tego -okresu najbardziej kom pletny
a równocześnie przejrżysty i jasny w ykład zasad logiki formalnej spo
tykam y u Mościckiego. Szedł o-n śladam i A rystotelesa, ale uwzględ
niał także w yniki logiki stoickiej, Cycerona, m odernistów. Postępowość
jego ujęaia polega na odłączeniu problem ów logiki -od spekulatyw nych
elem entów filozofii średniow iecznej, n a skrystalizow aniu ważnych p ra
ktycznie i naukow o reguł rozumowań opartych n a określonych typach
relacji em pirycznych, a przy tym n a sprecyzow aniu istotnego dla nauk
G Zgodnie z tak ą postaw ą badaw czą, ja k ą rep rezen to w ał airystotelik Z abarella we
w łoskim środow isku, m ogło p ow stać w ielkie dzieło (przyrodnicze G alileusza, p rz e 
zw yciężającego elem enty średniow iecznej tnadycjl p e ry p ałety c k ie j. (Por. P. P. W ie n er
The Traćtition B ehind G alileo's M ethodology. „O siris", t. 1, styczeń 103(6.
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em pirycznych pojęcia więzi przyczynowej w naw iązaniu do koncepcji
A rystotelesow skiej — budow ania tw ierdzeń naukow ych adekwatnych.
O
życiu M ikołaja M ościckiego w iem y niew iele; naw et okres, w któ 
rym żył, nie jest ściśle określony. Są to praw dopodobnie lata 1574—
16327. Oprócz dzieł logicznych w języku łacińskim pisze dobrą polsz
czyzną prace o charakterze etyczno-obyczajowym , w których w ystę
pują hum anistyczne z aint e r es o w ani a życiem człowieka, jego troskam i
i trudnościam i. C harakterystyczna dla O drodzenia jest w alka M ościc
kiego z prostactw em , zaniedbaniem wyglądu zew nętrznego i dążenie
do kultury obyczajów , um ożliwiających w spółżycie z ludźm i8. N iektó
re fragm enty żywo przypom inają Erazma z Rotterdam u i jego uwagi
,,0 wytwornośoi obyczajów".
H um anistyczna dbałość o doibry język, popraw ną formę i jasność
w yrażania w ystępuje także w łacińskich podręcznikach logiki Mościc
kiego. Ja k bardzo poczytne i cenione były te podręczniki dowodzi sie
dem ich w ydań w kraju i za granicą. Pierwsze w ydanie podręcznika
logiki pt. Institutionum logicarum libri VII wychodzi w Krakowie
w ro k u 1606 (w 1614 r. pow tórne w ydanie w Kolonii). Estreicher no
tuje także dzieło M ościckiego Rudimenta logices ... libri septem, które
miało trzy w ydania w Krakowie i Kolonii', N iestety podręcznik ten
praw dopodobnie zaginął. W roku 1625 Mościcki w ydaje w Krakowie
zachow any do dziś, popraw iony przez siebie podręcznik pt. Elementa
logices libri septem pow tórnie w ydany w Kolonii jeszcze w 1650 roku.
Dla opracow ania logicznych poglądów M ościckiego posłużono się teks
tami Institutionum... oraz Elementa...
Oba podręczniki M ościckiego m ają podobną dyspozycję: składają
się ze w stępu i. siedmiu części. W e w stępie autor podaje w yjaśnienia
dotyczące stosunku logiki do dialektyki (pojętej jako sztuka dyskusji).
Księgi I i II zaw ierają tradycyjny podział orzeczników i kategorii.
Część III obejm uje szeroko rozbudowaną klasyfikację zdań w sensie
logicznym, analizę zdań m odalnych i zdań hipotetycznych. Szczególnie
są tu interesujące fragm enty dotyczące budow y zdań złożonych, spój
ników m iędzyzdam owych oraz reguły rozumowań opartych na zda
niach hipotetycznych (reguły logiki zdaniow ej). Księga IV obejm uje
bardzo jasn y w ykład teorii sylogizmu kategorycznego. W księdze
V spotykam y rozważania nad sposobami dowodzenia, rodzajam i zw iąz
ków przyczynow ych i ich znaczeniem w nauce oraz elem enty teorii
adekw atności zdań ogólnych. W pozostałych księgach om ówione są
rodzaje rozum ow ań praktycznych oraz teoria błędów rozumowania.
7 Por. E streicher B ibliogialia polska.
8 M. M ościcki N auka ostrożnego życia. K raków 1627,
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W śród obfitej problem atyki logicznej om awianej przez Mościckiego
w ysuw ają się na plan pierw szy znamienne dla O drodzenia badania nad
rozumowaniam i opartym i na zw iązkach em pirycznych, szeroko uw zglę
dniane w logice ówczesnej przez autorów polskich oraz przez myśl eu
ropejską. Ogniskiem tych zainteresow ań były dociekania nad rodzajami
rozumowań opierających się n a zw iązkach przyczynow ych.
ZAGADNIENIE W IĘZI PRZYCZYNOW EJ

Zagadnieniom różnych typów zw iązków przyczynow ych oraz rozu
mowaniom. opartym n a zw iązkach przyczynow ych M ościcki pośw ięca
wiele uw agi w swym wykładzie logiki, om aw iając w różnych częściach
swoich podręczników związki przyczynow e i ich w artość poznawczą.
Zagadnienia te ,są szczególnie interesujące na tle odżyw ającego w o k 
resie Renesansu program u budow ania nauki w oparciu o poznanie
związków przyczynowych.
W stosunku do poglądów średniow iecznych program budow ania n a 
uki w ysunięty przez M ościckiego w ykazuje nowe rysy. M yśliciele
średniow ieczni najw yższą w artość poznaw czą przypisują badaniu przy
czyn najodleglejszych, pierw szych przyczyn rzeczy i całego świata.
N aw iązują do poglądu A rystotelesa w yrażonego w Metafizyce, że ce
lem, k tó ry m a osiągnąć nauka, jest poznanie przyczyn pierw szych;
w tedy znamy jak ąś rzecz, gdy m ożem y poznać jej pierw szą przyczynę9.
M ościcki w ysuw a natom iast n a czoło program badania przyczyn n aj
bliższych, zgodnie z tendencjam i nauki now ożytnej. N auka, która o sią
ga najw yższy w alor pew ności (scientia perfecta) jest wedle M ościc
kiego poznaniem rzeczy przez przyczyny najbliższe10.
W zw iązku tz ta k ujętym zagadnieniem budow ania nauki doskonałej
M ościcki podaje podział przyczyn n a dwa rodzaje: causa proxima i ca
usa remota. Przyczyną najbliższą (causa proxima) autor nazyw a taką
przyczynę, która jeśli działa, to z koniecznością pow staje skutek, jeśli
przestaje działać, to z koniecznością znika sk u tek 11. W łasność drugie
go rodzaju przyczyn, to jest przyczyn odległych, jest taka, że jeśli w y
stępuje causa remota, to nie zaraz pow staje skutek, natom iast jeśli zo
staje usunięta, to skutek zostaje u su n ięty 12. Termin causa proxima
0 Por. A ry sto teles M etcli/.yka. Ks. 3„ 983a, 24—32 oraz Ks. 4, 1026a, 10—20.
i® „D efim tio Scientiae. Scientia p erfecta, e s t cognitio >rei scitae cum certudine,
p e r cauisam proxiimam." Institutionum , s. 108, E lem enta, s. 199.
11 „C ausa autem p roxim a est: qua posllta, necessamio pom itar effeotus1; et qua sublata, necessaiao a u fe rtu r effectus". E lem enta, s. 200.
12 ,,R em ota cau sa est: cpia ablata, a u fertu r effectus; sed qua posita, non statim
p o n itu r effeotus". Elem ento, s. 200.
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M ościckiego odpow iada w e współczesnej term inologii pojęciu przyczy
ny bezpośredniej, natom iast „causa rem ota" odpowiada współczesnemu
pojęciu przyczyny pośredniej.
W wykładzie M ościckiego zaznacza się pogląd, że nauka m a . cele
obiektyw ne — poznanie n atu ry rzeczy. W szczególności pierw sze prze
słanki, na których opiera się w nioskow anie naukow e, zaznacza M oś
cicki, muszą być utw orzone w edle porządku natu ry rzeczy (secundum
ordinum naturae rerum), a nie naszych w yobrażeń o rzeczach. A także
pojęcia naukowe, k tóre są instrum entem naszego poznania, powinny
oddawać w łaściw ą n atu rę rzeczy, do której się odnoszą. Dla pozna
nia n atu ry rzeczy potrzebne jest zbadanie przyczyn, które stanowią
źródło pew ności nauki.
N asuw a s;ię pytanie, dlaczego rozumowaniom przechodzącym od
przyczyn najbliższych do skutków autor przypisuje najw yższy _w a 
lor — pewności? M ościcki pisze, że przyczyny, które są wcześniejsze
w czasie do swoich skutków, nie są przyczynam i koniecznymi', lecz
wolnymi albo zdarzającym i się13. Bliższe w yjaśnienie, czym są „przy
czyny wolne" spotykam y u Jakuba Górskiego. Otóż „wolnym i" nazy
wa Górski takie przyczyny, k tóre m ają swe źródło w woli lub nam ięt
ności ludzkiej. Jakubow i Górskiemu, który w pełni uznaw ał ogólne
prawo przyczynow ości chodziło o takie czynniki w ystępujące w dzia
łalności ludzkiej, które nie dadzą się dokładnie przewidzieć. Przyczy
nami zdarzającym i się (causae contingentes) są w myśl ujęcia Mościc
kiego takie przyczyny, które nie są stałym i ogniwam i łańcucha przy
czynowego pom iędzy przyczynam i odległymi a skutkami.
Rozumowanie przechodzące od przyczyn bezpośrednich do skutków
jest pew ne w m yśl reguł M ościckiego, natom iast w nioskow anie ze skut
ków o przyczynach odległych lub z danych przyczyn o skutkach od
ległych jest zawodne. Nie ma się pew ności przy takim wnioskowaniu,
czy trafnie zostały uwzględnione ogniwa łańcucha przyczynowego.
W podobnym sensie można zrozumieć wypowiedź Bacona: „przy
czyny o d le g łe ... są niedokładne i pow ierzchow ne i nauce prawdziwej
i czynnej mdc w łaściw ie nie przynoszą"1'4.
Zgodnym chórem głoszą m yśliciele renesansow i, że poznanie przy
czyn stanowi podstaw ę nauki. „Causa est cuius vi res est, Estąue hic
locus fons omnii sciemtiae" — pisze Ramus. „Vere .scire esse p er causas
scire'' —• powiada Bacon. Ramus, M elanchton, Bacon, Górski, Petrycy,
Mościcki i w ielu innych — podkreślają ważność poznania przyczyno13
„Nam causae quae su n t prioires tem pore suis effectubusi, niom sunt causae aaecessariae: (quod requdmitur aid demonsiratiionem ) se d a u t liberae, aut1 contingentes".
Elementa..., s. 203.
14 Fr. Bacon N o v u m Organum . W arszaw a 1955, s. 163.
4 A r c h iw u m H is to r ii F ilo z o iił
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wego. Program A rystotelesa chcą -uczeni renesansow i faktycznie zre
alizować w nauce. Pow stają tu jednak dalsze kw estie metodologicz
ne — jakie rodzaje przyczyn należy badać w nauce i na czym polega
więź przyczynowego uw arunkow ania zjawisk.
Mościcki staje na stanowisku, że należy badać przyczyny najbliższe,
przy działaniu przyczyn najbliższych spostrzegam y konieczność związ
ku przyczynow ego15.
Pozostaje druga kwestia, na czym polega więź przyczynow a pom ię
dzy zjawiskami. I tu zdania logików i myślicieli1 ówczesnych są po
dzielone. W w ykładach logiki Ramusa, M elanchtona, Górskiego, Moś
cickiego spotykam y zasady form ułujące sposoby przyporządkow ania
przyczyn do skutków . U autorów tych przyczyny pojm uje się bądź
w sensie w arunku .niezbędnego (jeśli nie ma przyczyn, to z konieczności
nie ma skutków), bądź w sensie w arunku w ystarczającego i niezbędne
go zarazem (jeśli istnieją przyczyny danego rodzaju, to w ystępują od
pow iednie skutki; jeśli nie ma przyczyn, to nie ma skutków), bądź
w sensie tylko w arunku w ystarczającego (jeśli istnieją przyczyny,
to z koniecznością w ystępują skutki).
N a tle badań logików renesansow ych nad rozumowaniami opartym i
n a związku przyczynow ym zarysow ują się dwa poglądy na więź przy
czynową w ystępujące już od czasów starożytnych: jedno ujęcie głosi,
że może listruieć wielość przyczyn w stosunku do danego skutku. ,,Unius
rei possunt esse m ultae causae" — głosi Ram us16. Drugi pogląd przyj
m uje ściślejsze przyporządkow anie przyczyn do skutków, które mo
glibyśm y określić jako jednoznaczne przyporządkow anie: przyczyny
są specyficzne w stosunku do skutków, a skutki są specyficzne w sto
sunku do przyczyn w obrębie pew nych rodzajów zjawisk.
Obydw a omówione problem y w ystępują łącznie w pracach logicz
nych Mościckiego. Zanim jednak przejdziem y do meritum sprawy, po
trzebne są pew ne w yjaśnienia historyczne. M ościcki w prow adza m ia
nowicie obok podziału przyczyn n a najbliższe i odległe, drugi równie
w ażny podział przyczyn: przeciw staw ia przyczyny właściwe, czyli sa
me przez się, przyczynom przypadkow ym 17. Term inologia ta używ ana
15
,,Cauisa autem quae iingredlitar d e m o n.st rastio nem debet esise tallis quae necessarto producat eJfectumi, et ea posiita, stafian necessairi® ponatuT effeotus". Tamże,
s. 203.
10 Dialecticae libri duo., Wytd. 5, F ra n k fu rt 1596, s. lOb.
17 W tłum aczeniu używ am y n a stęp u jąc y c h w yrażeń:
causa propria — przyczyna w łaściw a
(przyjm ując tłum aczenie „propiiium" jafco właściw ość)
causa per se — przyczyna sam a p rzez się
(„per se" w pow iązania z pojęciem p rzy czy n y składnie je s t tłum aczyć: przyczyna
sam a przez s5ę — zgiodnie z in te n c ją M ościckiego, że są to przyczyny, które
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jest dość szeroko wśród logików doby Odrodzenia, jednakże często
kroć w odm iennych znaczeniach, zależnie od ujęcia zagadnienia więzi
przyczynowej. O kreślenie „per se", którego używ ają autorzy renesanso
wi piszący po łacinie, odpowiada greckiem u term inow i A rystotelesa
,kat' auto". A rystoteles określa znaczenie term inu „k at’ auto" jako
cechy, którą pew ien podm iot posiada w sobie bezpośrednio lub w je
dnej ze sw oich części; taka cecha należy do istoty rzeczy, a nie do
cech przypadkow ych. Przy analizie różnych rodzajów przyczyn A rysto
teles przeciw staw ia przyczynom przypadkow ym przyczyny określone
terminem „kat' a u to "18.
Przeciwstawienie przyczyn sam ych przez się i przyczyn przypadko
wych ma drugorzędne znaczenie w dziełach Stagiryty. A rystoteles tw o
rząc to w yróżnienie nie w yciąga konsekw encji logicznych z podziału,
w szczególności nie precyzuje reguł rozumowań, w których występują
pojęcia ty c h rodzajów przyczyn. To ostatnie zagadnienie podejm ują
logicy renesansow i zainteresow ani praktycznym i regułami rozumowań,
potrzebnych w retoryce, sztuce prow adzenia sporów, dowodzeniu na
ukowym.
Dla ośw ietlenia i sprecyzow ania ujęcia M ościckiego sięgnijmy do
innych autorów tego okresu, om aw iających zasady występow ania przy
czyn sam ych przez się i przypadkowych.
W śród logików renesansow ych, poprzedników Mościckiego, Filip
M elanchton daje następujące ujęcie w spom nianych rodzajów przyczyn
w dwóch zasadach:
Jeśli przyczyna sama przez się (causa per se) w ystępuje wraz z po
zostałymi przyczynam i samymi przez się, koniecznym jest wystąpienie
skutku, a jeśli nie w ystępuje, chociaż pozostałe przyczyny istnieją, nie
może w ystąpić skutek.
Przyczyna przypadkow a (causa per accidens) ma zaś taką własność,
że jeśli w ystępuje, to -nie jest koniecznym w ystąpienie sk u tk u 19. Przysame m ają moc w yw ołać określony sk u te k ; oba p o jęc ia „causa p ro p ria" i „causa
per se" są używ ane przez M ościckiego zam iennie)
causa per accidens — przyczyna przypadkow a.
Por. tłum aczenie proprium — w łaściw ość, accidens — cecha przypadkow a.. T. Czeżowski, Logika, W arszaw a 1949, s. 102—3.
13 Por. M et. 1022a,, 25—35. 1014a, 5— 25 oraz A nalit. W tóre, 73b, 5— 15.
19
Erotem ata diaiecticae et rhetoricae Phiiippi M eianchtonis. W item berga 1567,
s. 130: De loco causarum.
„Q uae est prim a d ivisio Caiusaruim?
Causarum alia e momimamtur p e r se causae., ailiaie p e r accidens.
Q uid e st C ausa p e r se?
Est, qua p o sita Sin actu cum ©aełeris peir se causis n ecesse est s«qui effectum,
et qua non p o sita im aotu, etiam si cae te ra e p o n a n tu r. n o n p o test sequi effectus.
Q uae esit C ausa p e r a c ó d e n s?
Est, qua posiita in actu, non e st necesse sequii effectum , ut: Febris e st causa per
accildens tem perantiae."
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czynę przypadkow ą pojm uje M elanchton jako jeden z wielu m ożliwych
rodzajów przyczyn prow adzących do danego skutku, który może być
w yw ołany także innym i czynnikami. Na takie rozumienie w skazuje
przykład febry, którą M elanchton określa jako przyczynę przypadko
wą gorączki. Przyczyna sam a przez się ujęta jest w podanej zasadzie
M elanchtona jako jeden z w arunków niezbędnych, bez istnienia k tó 
rego nie może pow stać skutek.
Jeszcze inaczej ujm uje przyczynę „samą przez się" Jakub Górski —
mianowicie w sensie w arunku w ystarczającego: jeśli występuje, to
skutek pow staje w sposób konieczny, np. jeśli pali się ogień, to ogrze
wa; jeśli wzejdzie słońce, to jest jasno.
Stanowisko M ościckiego jest różne od obu poprzednio omówionych.
A utor w ym ienia taką więź rzeczową pom iędzy przyczynam i samymi
przez się a ich skutkam i, że przyczyny są specyficzne w stosunku do
skutków, a skutki specyficzne w stosunku do przyczyn. Położenie ziemi
(na osi) m iędzy słońcem i księżycem jest przyczyną w łaściw ą zaćm ie
nia księżyca. Jeśli w ystępuje takie położenie ziemi, następuje koniecz
nie zaćm ienie; jeśli położenie ziemi zostaje zmienione, zaćmienie u stę
puje. Przy takim przyporządkow aniu przyczyn i skutków przyczyny
są adekw atne w stosunku do skutków, a skutki adekw atne w stosun
ku do przyczyn. W alor konieczny ma rozum ow anie przechodzące za
równo od tak ich przyczyn do skutków, jak i od skutków do przy
czyn20.
Rozważania nad om aw ianym i wyżej typam i przyporządkow ania przy
czyn i skutków pow iązane są w toku w ykładu M ościckiego z analizą
struktury zdań ogólnych. Rozw ijająca się wśród wywodów o rozum o
w aniach dem onstratyw nych koncepcja wyżej opisanego stosunku po
między przyczynam i w łaściw ym i i skutkam i zarysow ała się u M oś
cickiego na tle rozw iązań nad zdaniam i ogólnymi adekwatnym i, tzn.
takimi, w których orzecznik nie jest węższy ani szerszy od podmiotu.
Gdy w łaściw y orzecznik orzeka się o właściw ym podmiocie w spo
sób adekw atny, tj. ani za szeroko, ani za wąsko, pow staje w tedy zda
nie konieczne, gdyż „podmiot je st konieczny w stosunku do orzeczni
ka, a orzecznik w stosunku do podm iotu"21.
20 „O uartus m odus 'tunc est uitiliisi dem onstratkm i, quaodo ex p T o p iia causa et
effeetu, conficiitiur propositSo necesisiaiia: hoc autem tu n c est, quamdo causa et
effectus Tecip.rocantur seu ;oonverituntuir: ita, ut) poisita causa, pomafcUT effectus: et
subl&ta, a u fera tu r. Et ta lis e st causa Eclipsiils, -ródelicet obiectio temrae in te r solem
e t lunam ”. Lnstitutiotfium, s,, 116.
21 Por. Institu tio n u m , s. Iil7: „...Uibi est praedicatum , a d a e ą u a tu ą i suibiecto, ibi
est necessaraa comnexio, tam ex pairte p ra ed tca ti quam ex paTte subdecti: ho-c est,
et praed icatu m e st necessarium subiecto, et subieotum p raed icato : quia neutrum
absque ałtero consisteTe potest".
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Jednym ze sposobów adekw atnego orzekania jest użycie jako pod
miotu i orzecznika dwóch pojęć, z których jedno oznacza właściwą
przyczynę, drugie zaś jej skutek. W ten sposób ukształtow ała się
u autora płodna myśl o adekw atnym przyporządkow aniu (autor przy
analizie związków przyczynow ych nie używ a tego terminu) przyczyn
i skutków, jeśli jako przyczyny obierzem y przyczyny właściw e (a nie
przypadkowe), które m ają m oc same wywołać z koniecznością okreś
lone skuitki22.
Zasada adekw atności dotycząca zdań rozszerzona przez autora na
ujęcie związków przyczynow ych prow adziła do koncepcji takiego przy
porządkowania przyczyn ,i skutków , które możemy określić współczes
nym term inem jedno-j ednoznacznego przyporządkow ania w obrębie
związku przyczynowego. Punktem w yjścia do stw orzenia płod
nej koncepcji związku przyczynowego były rozw ażania nad koniecz
nością logiczną ze zdań ogólnych, zapoczątkow ane przez A rystotelesa
w Analitykach W tó r y c h 23.
W swym ujęciu znaczenia badania zw iązków przyczynow ych Mościc
ki jest zgodny z Ramusem (1515— 1572), M elanchtonem (1497—1566),
Baconem (1561— 1626) i 'innymi autoram i renesansow ym i: badanie przy
czyn stanowi podstaw ę wszelkiej wiedzy (lons omni scientiae — jak
pisze Ramus), Podobnie jak oni sądzi, że rozumowania oparte na związ
kach przyczynow ych m ają w artość dem onstratyw ną, dodaje jednak,
że tylko w tym wypadku, jeśli są oparte na (wyżej omówionej) ścisłej
więzi przyporządkow ania przyczyn i skutków. C harakterystyczne jest
u M ościckiego pow iązanie teorii adekw atności zdań ogólnych z ujęciem
konieczności zw iązków przyczynowych.
Dla ogólnej charakterystyki ujęcia przez M ościckiego związku przy
czynowego w arto jeszcze przytoczyć podział przyczyn na zewnętrzne
i wewnętrzne. Przyczyny w ew nętrzne określa autor jako związane z sa
22
Podobne m yśli spotykam y rozw inięte u Bacona, gdy om aw ia on przepisy wiedzy
oparte n a zw iązku „p rzyczyny fioirmalnej" (formy) zi ipewną w łasnością sta le tow arzy
szącą dainej formie:
„Do praw dziw ego w ięc .i zupełnego przepisu postępow ania odnosić się będzie
w skazanie następ u jące: pow inien om być pew ny, sw obodny i poręczny, czyli p rz y 
datn y do działania. To samo odnosi) się do odkrycia praw dziw ej form y. Albow iem
form a jaikiejś w łasności je st czymś takim , że k ie d y je s t ona dana, to niezaw odnie
w ślad za m ą idzie odpow iednia w łasność. D latego1 stale je s t o<beona, kied y obecna
jesit ow a w łasność, pow szechnie ją potw ierdza i w y stęp u je we w szystkim , w czym
się ow a w łasność zmaijduije. A zarazem form a je s t czym ś t a k t a że z je j usunięciem
niezaw odnie znika d an a własność... Dla praw dziw ej w ięc i zupełnej ogólnej z a 
sady w iedzy przepis i w skazania są n astępujące: należy znaleźć in n ą własność,
któ ra by z daną w łasnością była zam ienna..." Fr. Bacon N o v u m Organum , W arszaw a
1955, s, 165 i 166.
23 Por. Ks, Ii, rozdz. 4,6 oraz T. K otarbiński Z dziejów pojęcia teorii adekw atnej
,,Przegląd Filozoficzny", R. 40. W arszaw a 1037, s. 265—8.
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mą naturą przedm iotu, np. budow ą człow ieka czy zwierzęcia. Przyczy
ny w ew nętrzne stanow ią cechy w ystępujące w samej naturze przedm io
tu, które w danym przedm iocie pociągają za sobą pew ne inne własności
(cechy konsekutyw ne zw ane „propria acoidentia").
Przyczyny zew nętrzne leżą poza samym przedm iotem, ja k np. okreś
lone położenie ziemi m iędzy słońcem, a księżycem jest przyczyną ze
w nętrzną zaćm ienia księżyca. Podzilał przyczyn n a zew nętrzne i w e
wnętrzne jest zilustrow any n a przykładzie dwóch rodzajów przyczyn
sprawczych.
Przyczyna spraw cza w ystępuje przez działanie (per veram actionem)
pew nego przedm iotu zewnętrznego. W tym sensie przyczyną sprawczą
jest czynnik, k tó ry dokonuje pew nego działania (veram operationem
exerceł); np. arty sta czy pisarz w stosunku do dzieła przez siebie stw o
rzonego.
Drugiego rodzaju przyczyny spraw cze stanow ią cechy, które w spo
sób n atu raln y w spółtow arzyszą innym cechom i w yw ołują je w danym
przedmiocie (per emanatioriem ąuandam et naturalem concomitantiam).
Ten drugi rodzaj przyczyn spraw czych Mościcki zalicza do przyczyn w e
wnętrznych, tj. w ystępujących w sam ym przedm iocie i w yw ołujących
w nim pew ne własnoś;ći.2,4 W tym sensie np. cecha rozumności czło
wieka jest przyczyną spraw czą jego zdolności do śmiechu; zjawisko
ognia jest przyczyną spraw czą ciepła palących się przedmiotów.
Przy analizie zw iązków przyczynow ych Mościcki porusza także za
gadnienie przechodzenia pew nej w łasności w ystępującej w przyczy
nach na skutki. Zwraca uwagę, że w pew nych w ypadkach czynnik
działający posiada wspólną cechę, ale w wyższym stopniu nasilenia
niż czynnik, na który działa. I tak: w oda jest ciepła z powodu ognia,
w ięc ogień jest gorętszy od wody. Błędne natom iast jest rozumowanie:
Piotr jest p ijan y z pow odu wina, więc wino jest bardziej pijane iod
Piotra. W przykładzie pierw szym w ystępuje popraw ne rozumowanie,
gdyż cecha ciepła jest cechą, która może przysługiw ać zarówno ognio
wi ja k i wodzie, w przykładzie drugim upicie się nie jest cechą wspól
ną wina i Piotra, lecz w yłącznie cechą P iotra25.
W w ypow iedziach M ościckiego o zw iązkach przyczynow ych w róż
ny ch częściach jego podręczników logiki spotykam y cztery podziały
przyczyn:
1.
Przyczyny najbliższe — przyczyny odległe (podział potrzebny przy
ch arak tery sty ce celów nauki i źródeł jej pewności).
24 Por. Elem enta, s. 228—-31.
25 Por, Institutionum , s. 112 oraz E lem enta, s. 205.
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2. Przyczyny w łaściw e — przyczyny przypadkow e (podział związany
z koncepcjam i adekw atności zdań ogólnych, konieczności związku
przyczynowego i konieczności' zdań opartych na stosunku przyczyn
właściw ych do ich skutków).
3. Przyczyny zew nętrzne — przyczyny w ew nętrzne (podział w iążący
się z badaniam i nad rolą term inu średniego w rozum ow aniach demonstratyw nych).
4. Przyczyny sprawcze, m aterialne, celow e i form alne (zachowany
tradycyjny podział, w ystępujący głównie w części dotyczącej rozu
mowań praktycznych).
W w ykładzie logiki praktycznej (Institutionum i Elementa Ks. VI)
Mościcki pośw ięca w iele uwagi regułom rozum owań opartych na zw iąz
kach przyczynow ych m ających zastosow anie w dyspucie i życiu p u 
blicznym.
Podgląd M ościckiego n a pew ność nauki wiąże się z program em bada
nia przyczyn najbliższych. Znając przyczyny najbliższe uzyskuje się
wiedzę pew ną i niezawodną, natom iast poznanie przyczyn odległych
ma drugorzędne znaczenie dla nauki. Odległe przyczyny zjaw isk m o
gą być różnorodne, a w nioskow anie ze skutków o przyczynach odle
głych (causae remotae) jest niepew ne. Trudno jest m ianowicie ustalić
zw iązek konieczny pom iędzy odległymi w czasie czynnikam i a określo
nymi skutkami.
Postulat zdobyw ania wiedzy pew nej, właściw y Arystotelesowi., M o
ścicki opiera n a badaniu przyczyn najbliższych i właściwych. Sądzi przy
tym, że gdy posiadam y w iedzę o koniecznych zw iązkach przyczyno
wych można w tedy zastosować m etodę dem onstratyw ną, w yprow adza
jącą w nioski pewne.
Program badania przyczyn najbliższych i w łaściw ych zgodny jest
z dążeniem m yślicieli renesansow ych z Fr. Baconem na czele, żeby zdo
bywać wiedzę pew ną w oparciu o poznanie zw iązków przyczynowych.
Do tego program u budowania nauki pew nej naw iązuje jeszcze w XIX
wieku J. St. Mili sądząc, że przez zastosow anie w łaściw ych metod b a
dania związków przyczynow ych (kanonów indukcji) można uzyskać
w yniki n ie tylko prawdopodobne, ale zupełnie pew ne. M. Mościcki nie
badał, na jakich drogach rozumowań stw ierdza się istnienie związków
koniecznych pom iędzy przyczynami' najbliższym i i skutkam i. Badanie
tego zagadnienia podjął Fr. Bacon i jego następcy w późniejszych
w iekach — Herschel, Mili i inni badacze. Długa gałąź badań logicznych
nad indukcją elim inacyjną i jej waloram i poznawczym i mogła się roz
począć od właściwego postanow ienia zagadnień badania związków
przyczynowych. Trafne postaw ienie w yjściow ych zagadnień w dobie
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Odrodzenia m iędzy innymi i przez pisarzy polskich otworzyło drogi do
rozbudow ania now ożytnej logiki indukcyjnej.
Twórczość Ramusa, M elanchtona, z polskich logików J. Górskiego
i M. M ościckiego jest jednym z ogniw przejścia pom iędzy starożytnym
ujęciem nauki, a pow staniem now ożytnej logiki, w ynajdującej induk
cyjne drogi do ustalania ogólnych praw przyczynow ych.
Bezpośrednią spuścizną średniow iecza jest podział przyczyn na
sprawcze, celowe, form alne i m aterialne. Podział te n zachow uje Ra
mus, M elanchton, w ystępuje on tak że w rozw ażaniach Mościckiego.
A utor nie umie się jeszcze obejść bez pojęcia przyczyn celowych, k tó 
re om aw ia przy okazji pew nych sposobów rozumowania. Uwzględnia
jednak szeroko płodne pojęcie przyczyny spraw czej oraz m aterialnej,
pojętej jako tworzywo, z którego pow stają przedm ioty (w naturze lub
w w ytw órczości ludzkiej). T radycyjny rozpow szechniony podział wzbo
gaca innym i podziałami i ch arak tery sty k ą rodzajów przyczyn potrzeb
nymi w postępow aniu badawczym w nauce.
ROZUM OW ANIA PRAKTYCZNE W LOGICE MOŚCICKIEGO

Jako oddzielną grupę zagadnień logicznych om awia Mościcki rozu
mowania, które stanow ią źródła i podstaw y argum entacji praktycznej
i sztuki dysputow ania. W księdze VI Elementów logicznych oraz Nau
czania logiki podane są reguły rozumowań, w których w ystępują róż
nych typów zw iązki rzeczowe, będące podstaw ą wnioskow ania. Owe
związki rzeczowe stanow ią źródło argum entacji i na nich opierają się
reguły rozum ow ań form ułow ane przez autora. W stosunku do wykładu
logiki formalnej znajdujem y w tym dziale bogatszy zespół dyrektyw
i bogatszą aparaturę pojęciow ą. Rozum owania te obejm ujem y wspól
nym m ianem rozumowań praktycznych, gdyż różnorodne formy tych
rozumowań były odkryw ane dla celów m yślenia praktycznego.
Odpow iednie rozw ażania M ościckiego są kontynuacją problem atyki
Topik A rystotelesa i Cycerona. Topiki stanow iły od czasów starożyt
nych dział logiki stosow anej, obejm ującej nie tylko- rozważania nad
użyciem w różnych naukach definicji, sylogizmów czy podziału, lecz
również pew ne ty p y rozum owań stosow anych praktycznie, nie miesz
czących się w ram ach reguł tradycyjnej logiki formalnej. A więc różne
typy w nioskow ania praw dopodobnego potrzebne w praktyce życia co
dziennego, miiędzy innym i rozum ow ania w artościujące. Już w Topikach
A rystotelesa praw o obyw atelstw a m iały nie tylko w artości logiczne
(prawda i fałsz), lecz także oceny użytkowe, etyczne i estetyczne.
Znaczne ożyw ienie w zakresie tej problem atyki przynosi okres Od
rodzenia ze względu na renesansow e zainteresow ania życiem praktycz
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nym i naukam i realnym i. Z polskich autorów n a pierw szym miejscu
wymienić należy Jakuba Górskiego, przeprow adzającego szeroko roz
budowane analizy rozum owań praktycznych opartych n a związkach
rzeczowych, w szczególności na wielu typach zw iązków przyczyno
wych. Idąc śladem Górskiego i innych renesansow ych pisarzy Mościc
ki precyzuje szereg różnorodnych reguł w rozum ow aniu praktycznym .
Reguły rozumowań, które om aw ia tu autor, oparte są na stosunkach
całości do ich części i części do całości, na stosunkach proporcji, po
dobieństwa i różnic przedmiotów, n a stosunkach pom iędzy w łasnościa
mi abstrakcyjnym i i konkretnym i, na stosunkach pom iędzy pewnymi
rodzajam i przyczyn i ich skutkam i d tp. Mościcki uwzględnia również
związki, jak ie zachodzą w rozumowaniu pom iędzy oceną w artości tw ór
cy i jego dzieła: np. z tego, że jest dobry rzem ieślnik można w niosko
wać (z pew nym praw dopodobieństw em ), że jego dzieło jest dobre, i od
wrotnie — z jakości dzieła m ożem y wnioskować o jakości rzemieślnika.
M ościcki precyzuje także reguły takich rozumowań, w których oce
nę przenosi się z przedm iotu n a jego użytek, lub odw rotnie — z użytku
na sam przedmiot. Przykładem rozumowanie: jeśli siekiera jest dobra,
to jej (właściwy) użytek jest dobry. (W yrażam y to w powiedzeniu:
dobra siekiera dobrze rąbie drzewo). I odw rotnie wnioskujem y: jeśli
siekiera dobrze rąbie, to siekiera jest dobra. Refleksje nad strukturą
rozumowań, w których w ystępują oceny użytku przedmiotów, oceny
w ytw órcy i jego -dzieła itp. w chodziły w skład ówczesnej logiki uw z
ględniającej nie tylko związki formalne, lecz także pew ne typy związ
ków em pirycznych, na których opierają się rozum owania spotykane
stale w życiu codziennym.
W podręcznikach M ościckiego .spotykamy w tym dziale wyrażenie
łacińskie „locus" znaczące w sensie węższym źródło argum entacji,
a w sensie szerszym używ ane jest także przez autora w znaczeniu ro
zumowania opartego na określanym związku rzeczowym, empirycznym.
W szystkie rodzaje rozumowań praktycznych au to r dzieli na cztery
grupy ze względu na różne ty p y zw iązków rzeczow ych w ystępujące
w tych rozumowaniach. Podział om awianych rozumowań jest następu
jący: 1. Locus intia rem. 2. Locus circa rem. 3. Locus extra rem. 4. Locus
contra rem.
Pierwsza grupa (locus intra rem) obejm uje rozum ow ania opierające
się na definicjach, opisach lub interpretacjach, w yjaśniających w e
w nętrzną naturę rzeczy.
Druga grupa (locus circa rem) zaw iera rozum ow ania oparte na relac
jach pom iędzy rzeczami, ja k zw iązki przyczynowe, stosunki różnych
rodzajów całości do ich części, w spółw ystępow anie w czasie i m iejscu
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pew nych przedmiotów. Pewne typy om awianych tu rozumowań doty
czą związków pom iędzy ocenami przedm iotu i jego użytku, tw órcy (ar
tysty, rzemieślnika) i jego dzieła.
Trzecia grupa (locus extra rem) obejm uje rozum ow ania posługujące
się stosunkam i proporcji, podobieństw a, stosunkiem większego do
m niejszego — pod względem pew nej cechy (locus a maioii) oraz od
w rotnie m niejszego do większego (locus a minori).
W reszcie w czw artej grupie (locus contra rem) w ystępują rozum ow a
nia oparte n a regułach w nioskow ania z przeciw ieństw a (bezwzględnego
oraz względnego), ze sprzeczności, z braku pew nej cechy, z niepodo
bieństw a przedmiotów.
O graniczm y się tylko do pew nych przykładów rozumowań praktycz
nych om awianych przez M ościckiego w wym ienionych czterech gru
pach. Pierwsza grupa obejmuje, ja k wspomniano, rozumowania oparte
na znajomości w ew nętrznej n atu ry rzeczy zdobytej na dradze interpre
tacji, opisu lub definicji1. Definicja po jęta w sensie klasycznym (zbudo
w ana przez rodzaj najbliższy i różnicę gatunkową) określa przedm ioty
przez ich cechy stałe, należące do istoty przedmiotu. In terpretacja po
ję ta jest u M ościckiego w sensie definicji, k tó ra niekoniecznie musi
m ieć budowę klasyczną, definiens może być prostym term inem lub
(szerszą) w ypow iedzią26.
Opis (descriptio) dotyczy natury rzeczy, którą w yjaśnia częściowo
przez cechy istotne (stałe), częściowo przez cechy zmienne (accidentalia).27 Podobne ujęcie opisu spotykam y u Ramusa.
Mościcki omawia reguły zastępow ania pew nych członów w rozumo
w aniach przez inne człony n a mocy definicji, interpretacji, opisu, a ta k 
że tzw. transsumpcji, o której dalej będzie mowa.
A utor podaje następujące reguły dla rozumowań, w których w ystę
p u ją pojęcia będące członam i definicji:
1. Co orzeka się o definiensie, to można orzec o definiendum.
2. O czym orzeka się definiens, o tym można orzec definiendum.
3. Co orzeka się o definiendum, to można orzec o definiensie.
4. O czym orzeka się definiendum, o tym można orzec definiens.
Istnieją analogiczne do wyżej podanych cztery reguły negatyw ne
w formie przeczącej, ja k np.: co przeczy się o definiensie, to można
zaprzeczyć o definiendum., itd.
20
,,'Iinterpretatfto est ejoplicatio alicutus term in i m inus raoti p a r alium term teiuiinm agis
notum , siv e terminu® expMcans s it sim plex, siv e sit oratiio; tam eiusdem Sdkimatis,
quaim alteriis; dum modo AnterpTetatio co rw ertatu r cum term in o linterpretało; ut, Philosophus, id e st a m a to r sapientiae." Institutionum ..., s. 101.
27
„Desorfptiio significat naituram re i, se d eam e xplicat partim p e r essentialia, p a r
tim p e r accidem taiia: ut, Homo est ani mai trisibile, vel loąuems, et bipes etc." (Por.
Tamże).
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Otóż reguły powyższe autor rozciąga także n a rozważania, w któ 
rych w ystępują człony opisu łub interpretacji. W opisie i! w interpre
tacja, podobnie jak w definicji, istnieją dwa człony — człon w yjaśniany
i człon w yjaśn iający28. Implicite zaw arty jest tu w arunek, że postulat
adekw atnej budow y obow iązuje wedle poglądów M ościckiego nie tylko
przy definicji, ale również przy opisie i interpretacji. Żądanie adek
watności tw ierdzeń naukow ych, w ybiegające poza ram y definicji jest
jednym ze znam iennych rysów w ykładu logiki M ościckiego.
Inny rodzaj zastępow ania w ystępuje w typie rozum ow ania zwanym
locus a transsumptione. Choidzi tu o rozum ow anie polegające na tym,
że jeśli pew na funkcja zachodzi w stosunku do jednego argumentu,
to zachodzi i w stosunki do drugiego przy równow ażności obu argu
mentów. Ten rodzaj rozum ow ania wymieniamy także przez M ichała
z W rocław ia w ystępuje u M ościckiego w sw oistym sform ułowaniu
o praktycznym znaczeniu retorycznym . Rozumowanie to w skrótow ym
określeniu M ościckiego polega n a zastępow aniu nazw y bardziej zna
nej przez nazwę mniej znaną29. M ożna dodać, że tym sposobem rozu
mowania posługujem y się stale w życiu codziennym, gdy zastępujem y
nazwisko „M ickiew icza'' przez „twórca liryk lozańskich", „A rystote
lesa" przez „Stagiryta". Ten typ rozumowania nie opiera się na in ter
pretacji, która wyjaśniia nazwę mniej znaną przez nazw ę bardziej zna
ną, lecz przeciwnie, zdaniem autora, wprow adza nazw ę m niej znaną
na m iejsce bardziej znanej.
W obrębie drugiej grupy rozumowań (nazwanych locus circa rem)
spotykam y interesujące zagadnienia z pogranicza logiki i językoznaw st
wa, dotyczące kw estii przekształcenia zdań o jednej strukturze logicz
nej na równow ażne im zdania o innej strukturze logicznej dzięki za
stąpieniu w tych zdaniach wyrazów należących do jednej kategorii
gram atycznej przez w yrazy należące do innej kategorii gram atycznej
w obrębie tej sam ej — mówiąc współcześnie — rodziny w yrazów
(np, rzeczowników przez przymiotniki, przym iotników przez przy 
słówki).
,
A utor w yróżnia dwa typy upraw nionych rozumowań; pierw szy typ
obejm uje rozum ow ania oparte n a związkach cech abstrakcyjnych z ce
chami konkretnym i (locus a coniugatis), a do drugiego typu należą
28
„Somaliiter locius a desoraiptaone ad des-crijptum, et e conve:rso a descripto ad
descriptionem ... Item intelligendum est de loco ab in te rp reta tio n e ad in te rp reta tu m et
e contra, aib in te rp ie ta to ad limteTpTetaitionem." fBor. Tamże, s. 132).
29 „Dri citar autem hic tiransBumptio, acceptio nomina® siiraplicis' m agis noti, loco
nom inis m inus noti... Q uod covenit alicui sum pto sub nom ine notiori, illud convenit
eidem sub nom ine ignotiori." (Por. Tamże).
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rozumowania oparte na regułach zastępow ania w zdaniach przym iotni
ków przez przysłów ki (locus a casibus).
Omówilmy najpierw zachow ując porządek M ościckiego reguły rozu
mowań pierw szego typu, oparte n a zw iązkach logicznych cech abstrak
cyjnych (w yrażonych w formie rzeczowników) z cecham i konkretnym i
(wyrażonymi w formie przym iotników ). Trzeba dodać, że nazw ę locus
a coniugatis autor w yjaśnia następująco. „Coniugata hic dicuntur abstractum et concretum: ut bonitas ©t bonum. Religio ac religiosus.
Dicuntur autem ooniugata, quia sunt iconiunota una et eadem significatio n e"30. A utor ma na myśld użycie w rozum ow aniu w yrazów pow iąza
nych znaczeniem, z których jedne są nazw am i cech abstrakcyjnych, in 
ne oznaczają cechy konkretne. Zw iązek między tym i w yrazam i zacho
dzi w obrębie tej samej — pod względem znaczeniowym — rodzilny
w yrazów (sunt coniuncta una et eadem significatione).
Pierwsza reguła brzmi następująco: jeżeli możemy orzec abstrakcyj
ną w łasność o abstrakcyjnej własności, to również można orzec kon
kretną własność o konkretnej własności. Sens tej zasady jest następu
jący: jeśli o pew nej własności abstrakcyjnej A orzekam y własność
abstrakcyjną B, to również o konkretnej własności A i, która podpada
pod A, m ożna orzec własność konkretną Bi, podpadającą pod własność
B. W yjaśnia to przykład rozum ow ania opartego n a tej regule: spraw ie
dliwość jest cnotą, więc (każdy) spraw iedliw y jest cnotliwy.
Słuszność pow yższej reguły może być w yjaśniona n a podstaw ie
dwóch niżej podanych praw współczesnej logiki funktorów (przy in ter
p retacji kolektyw nej tych praw):
{(<pC (JO= TT[(<p x) ( <J ) x]}

(1)

X

{(< p = ^ ) =

7 t[(< p x ) =

(< Jjx)]|.

(2>

X

Jeśli jedną cechę abstrakcyjną (<p) orzekam y o linnej cesze abstrak
cyjnej (t)>), to może zachodzić m iędzy nimi stosunek logicznej im plikacji
form alnej lub równoważności. M ościcki obu tych w ypadków nie w y
różnia w podanych regułach, dotyczących orzekania cechy abstrakcyj
nej o cesze ab strak cy jn ej31.
Podana jesit także u M ościckiego druga reguła, zw ana negatyw ną
(maxima negativa): jeżeli neguje się przysługiw anie abstrakcyjnego
abstrakcyjnem u, to również neguje się przysługiw anie konkretnego
W In stitu tio n u m ... s. 139.
31 Por. H. Greniewsfci E lem en ty lo g ik i form alnej. W arszaw a 1955. 4'. 1. 2. 30 oraz:
4, 1. 2. 31.
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konkretnem u: np. siła nie jest słabością, więc (każdy) silny nie jest
słab y 32.
Ja k widać reguła negatyw na pow staje przez zanegow anie obu członów
równow ażności (względnie implikacji) w ystępujących w regule pozy
tyw nej; zgodna jest z praw em logiki funktorów.
(< p C < K )'^ { 7 t[(9 x ) ^ ( < j , x ) ] } '

(3)

X

Obie powyższe reguły nie mieszczą się w ram ach teorii sylogizmów
kategorycznych czy hipotetycznych. Rozważania objęte regułam i po
danym i przez M ościckiego były badane w dalszym rozw oju logiki przez
Joachim a Jungiusa (1587— 1657). Teoria tych rozumowań, tzw. dziś
logika funktorów, została rozbudowana później w ram ach logiki ma
tem atycznej w XIX w ieku przez De Morgana, Pierce'a i Schródera.
Przy drugim typie rozumowań, zw anym locus a casibus, w ystępuje
zagadnienie zastępow ania przym iotników przez (pochodzące od nich)
przysłów ki w zdaniach sobie równow ażnych. Skrótowo podana przez
M ościckiego reguła rozum ow ania jest następująca: jeżeli przymiotnik
orzeka się o przym iotniku, to przysłów ek można orzec o przysłówku.
Przykład rozumowania: jeśli spraw iedliw y jest .cnotliwy, to spraw ied
liwie jest cnotliwie. Istnieje także reguła negatyw na, zbudow ana ana
logicznie do poprzedniego typu rozumowania, polegająca na wprow a
dzeniu negacji do obu członów zasady: jeżeli przym iotnika nie można
orzec o przym iotniku, to przysłów ka nie można orzec o przysłów ku33.
Reguły te przy bliższym sprecyzow aniu m ają znaczenie przy prze
kształcaniu zdań o strukturze kategorycznej n a rów now ażne im zdania
o strukturze hipotetycznej. Np. w myśl reguły M ościckiego zdanie
„każdy spraw iedliw y jest cnotliwy" jest równow ażne zdaniu ,Jeśli co
kolw iek jest sprawiedliwie, to jest cnotliwie".
Problem obydwóch typów rozumowań postaw iony był przez A rysto
telesa w Topikach, późniejsi autorzy różnie go rozwiązywali. W arto
przytoczyć ujęcie M elanchtona różniące się od ujęcia Mościckiego.
Otóż M elanchton w ym ienia tylko jeden typ rozumowań, który naizywa
„locus a coniugat-is seu casu". Reguła tego rozumowania jest następu
jąca: czemu przypisuje się cechę konkretną (wyrażaną przymiotnikiem),
tem u można przypisać cechę abstrakcyjną (wyrażoną rzeczownikiem).
32 Elem enta ...., s. 255. O bie le g u ły M ościckiego brzm ią następ u jąco :
„M axima. Si a to trac tu m de absrtracto p ra ed ica tu r, e t oonicretum de co n cieto praedicabiltuir. M axim a negatiw a. Sil ab stractu m d e .aibstraoto n eg atar, e t cołicretum de
conoreto negabtftur: ut, Foubitudo nosn est debilitas. Ergo fortis n o n est debilils".
31
„Si adśeotiVum de adiectiivo ptraedicatur., e t adverbium de adverbio prajedicabitur. E t si adiectivum de adiectivo negatuT , adveirbiuim quiique d e adverbio negabitur:
tit, Fortis n o n e st dełAlis. Ergo quod siit foirtiiter, non)est d eb iliter", In stitutionum s. 140.
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Np, jeśli można orzec, że woda jest ciepła, to można orzec, że w wo
dzie jest ciepłość314,
W tej samej drugiej grupie (locus circa rem) autor omawia sposoby
rozumowań oparte n a różnych pojęciach całości, jak całość ogólna,
całość w sposobie istnienia, całość ilościowa, całość integralna, całość
czasu i całość m iejsca. Całością ogólną (totum universale) nazyw a ta 
ką całość, k tó ra jest klasą nadrzędną — rodzajem w stosunku do ga
tunku lub gatunkiem w stosunku do indywiduum . Drugie pojęcie (to
tum lin modo) oznacza całość, k tóra jest o b jęta przez pojęGie ogólne
użyte bez żadnego określenia zw ężającego jego zakres (bez determ i
nacji). Całością ilościową (totum in ąuantitate) nazyw a autor pew ien
zbiór składający się z szeregu przedm iotów. Całość integralna (totum
integrale) jest taką całością, której części są ze sobą integralnie pow ią
zane, jak np. dom i jego części składowe — fundam enty, ściany, dach
(Ramus podaje jako przykład organizm i jego członki). Ponadto M oś
cicki wym ienia całość czasu (totum temporale) obejm ującą wszystkie
m om enty czasu i całość m iejsca (totum locale) — obejm ującą wszystkie
m iejsca.
A utor podaje reguły rozumowań, w których używ a się pojęć róż
nych itypów całości. Rozumowania te dzielą się na dw a rodzaje:
a) rozumowania, które przechodzą od pew nych całości do ifch
części,
b) rozumowania, które przechodzą od części do całości.
Przy rozumowaniu przechodzącym od pojęcia całości ogólnej do jej
części ważna jest reguła negatyw na: jeśli o czymś nie można orzec
całości ogólnej (będącej rodzajem lub gatunkiem), to również nie m o
żna orzec żadnej z jej części (gatunku lub indywiduum ). Jeśli coś nie
jest zwierzęciem, to nie jest człowiekiem.
Dla rozumowań przechodzących od części do całości ogólnej Mościc
ki form ułuje następującą zasadę: orzekając o czymś rodzaj niższy mo
żna orzec o nim także rodzaj wyższy. Popraw ne jest rozumowanie: jeśli
coś jest człowiekiem, to jest zwierzęciem. Nie ma natom iast reguły
negatyw nej dla rozumowań przechodzących od części do całości;
z tw ierdzenia, że coś nie należy do pew nego gatunku, nie można w y
wnioskować, że coś nie należy do innych gatunków rodzaju nadrzęd
nego.
Przy omawianiu reguł rozumowań posługujących się pojęciem ca
łości w sposobie istnienia (totum in modo) Mościcki zw raca uwagę na
34 „Cm tmibuiituir concretum , in eo rem esse n e ce sse est, q uae effertur voce abstraoti, ut,
A qua est caMda,
Ergo in aqua est calo-r." (Erotemata, s. 123).
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interesujące zagadnienie różnych funkcji pojęć determ inujących przy
tw orzeniu nazw złożonych. Otóż weźm y pod uwagę dw a określenia
dodane do pojęcia „człowiek": ,,biiały" i „m artwy". W łasność „biały" —
dołączona do pojęcia „człowiek" zw ęża tylko zakres przedm iotów o bję
tych pojęciem ogólnym. O kreślenie „m artw y" burzy — zdaniem M oś
cickiego — pierw otnie założony sposób istnienia przedm iotów objętych
pojęciem ogólnym „człowiek” i zm ienia sposób istnienia na zupełnie
inny. W myśl ty ch poglądów w pojęciu „człowiek" zaw arte jest im pli
cite założenie, że każdy człowiek to istota żywa. Dodając określenie
„m artwy" podajem y zupełnie inny sposób istnienia. Koncepcja M ościc
kiego jest taka, że przyjm ując istnienie całości w yrażonej przez pew ne
pojęcie ogólne (użyte bez determ inacji przyjm ujem y eo ipso określony
sposób istnienia tej .całości i z tym sposobem m usimy się liczyć w ro 
zumowaniu. Lwy m ożemy np. dzielić na różme gatunki w edle wielkości,
barw y, miejsca życia, lecz lwów nie możemy dzielić n a żyw e i nam a
lowane, gdyż w yrażenie użyte jest w tedy w innym sensie. O kreślenie
„nam alowany lew " oznacza specyficzny sposób istnienia przedmiotów,
które nie m ieszczą się w klasie zw ierząt zw anych Iwami. Podobnie
podaje Mościcki przykład przeciw staw ienia dwóch pojęć „rzecz"
i „rzecz fikcyjna" oznaczające różne całości.
Pojęcie ogólne użyte bez determ inacji oznacza w logice M ościckiego
pew ną całość w sposobie istnienia, łj. klasę o określanym sposobie
istnienia przedm iotów wchodzących w jej skład. Jeśli tworzym y naz
wy złożone n a oznaczenie części tej całości, to nazwy te muszą skła
dać się z pojęć determ inujących, które nie zm ieniają sposobu istnienia
całości nadrzędnej.
Reguły rozum ow ań przechodzących od całości w sposobie istnienia
do części i odw rotnie są analogiczne do poprzednio om ówionych ro
zumowań, w k tórych w ystępuje pojęcie całości ogólnej, a więc: jeśli
coś nie należy do całości w sposobie istnienia, to- >nie należy do żadnej
z jej części; jeśli coś należy do części, to należy także do całości.
Om aw iając dalsze reguły rozum owań posługujących się innymi po
jęciam i całości M ościcki podkreśla, że to co przysługuje całości ilościo
wej (pojętej dystrybutyw nie), to przysługuje także każdej jej części;
np. jeśli w szyscy ludzie biegają, to Piotr biega. Reguła pozytyw na jest
następująca: cokolw iek orzekam y o całości ilościowej, to należy orzec
o dowolnej jej części. A reguła negatyw na brzmi: cokolw iek odm awia
my całości ilościowej, należy odmówić każdej z jej części.
Przy rozum ow aniach przechodzących od części do całości ilościowej
obowiązuje reguła: cokolwiek orzekam y o wszystkich częściach wzię
tych oddzielnie, możemy orzec też o całości. Istnieje także analogicz
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na reguła negatyw na: czegokolwiek odm awiam y wszystkim częściom
wziętym oddzielnie, to należy odm ówić także całości. Obie te zasady
są regułam i indukcji zupełnej.
Obok całości ilościow ej pojętej w sposób dystrybutyw ny Mościcki
w ym ienia inny typ całości, którą ujm uje w sposób kolektyw ny; jest to
tak zw ana całość integralna (totum integiale). Przy analizie tego typu
całości autorzy renesansow i zw racają uw agę na to, że istnieją takie
części, które są istotne dla istnienia całości integralnej. Jeśli brak jest
ściany, to nie ma całości domu; jeśli nie ma głowy, to nie m a całości
organizm u ludzkiego. W ujęciu tego typu całości kryje się pogląd, że
części tego typu całości są ze sobą funkcjonalnie pow iązane tak, że
usunięcie pew nej części uniem ożliwa spełnianie przez daną całość
określonych funkcji, należących do całości jako takiej. Dom bez ścian,
dachu lub podłóg nie nadaje się do zam ieszkania. Ramus podaje n astę
pujące określenie tego typu całości: „Integrum est totum, cui pantes
sunt essentiales. M em brum est pars Antegri''35. Ramus nazyw a człon
kiem (membrum) istotną część całości. Mościcki natom iast używa w y
rażenia część integralna (pars integralis) na określenie takich części,
które są .niezbędne dla ,i stnienia całości.
W przeciw ieństw ie do innych typów całości (ujm owanych dystrybutnie) pew ne cechy orzekane o tym typie całości nie muszą przysługiwać
jej częściom, ja k np. Jeśli dom w całości nadaje się do zamieszkania,
to nie m ożna z tego wnioskować, że dach nadaje się do zamieszkania.
Jed y n ie cechy istnienia oraz nieistnienia mogą być orzekane zarówno
o całości integralnej, jak i o jej częściach istotnych (partes integrales).
Przy rozum ow aniach przechodzących od pojęcia całości integralnej do
jej części (locus a toto integrali) i w rozum ow aniach przechodzących
od części istotnych do całości (locus a parte integrali) obow iązuje w e
dle M ościckiego następująca zasada: jeżeli przyjm ujem y istnienie ca
łości integralnej, to należy przyjąć istnienie każdej jej .części istotnej
(posito toto integrali, ponitur et ąuaelibet eius pars). Mościcki nie po
daje zasady negatyw nej, która byłaby niesłuszna: jeśli odrzucim y ist
nienie całości integralnej, to należy odrzucić istnienie każdej jej części.
Dla rozumowań przechodzących od części (istotnych) do całości inte
gralnej obowiązuje zasada, że jeśli nie ma pew nej części istotnej to
nie ma całości. Jeśli została zniszczona np. jakaś część istotna, to zosta
ła zniszczona i sama całość (destructa parte integrali, destruitur et
ipsum totum): jeśli została zniszczona jedna kondygnacja domu, to nie
ma domu jako całości.
35 Tamże, ®. 66
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C harakterystyczne jest, że zasada „dictum de ommii et de nullo" nie
ma zastosow ania w tych rozumowaniach, w których w ystępują relacje
całości integralnych do ich części. Tego, co orzekam y o wszystkich
częściach stanow iących razem całość integralną, nie m ożna orzec
o każdej części wziętej z osobna, poniew aż całość integralna pojęta
jest w ujęcdu M ościckiego w sposób kolektyw ny.
Świadomość dystrybutyw nego i kolektyw nego sposobu ujm owania
całości (klas) odzw ierciedla się w sform ułowaniu reguł rozumowań
posługujących się pojęciam i różnego rodzaju całości. W przeciw ieńs
tw ie do kolektyw nego ujęcia całości integralnej, całości czasu i ca 
łości' m iejsca Mościcki ujm uje dystrybutyw nie. Przy użyciu pojęcia
całości czasu obowiązują jego zdaniem następujące zasady: co istnieje
zawsze, to istnieje też w danym m omencie czasu; czego n ie ma w p e 
wnym czasie, tego nie m a zawsze (w całości czasu). Co do pojęcia
całości miejisca form ułuje aultor następujące reguły rozumowań: cokol
w iek odmawiamy całości miejsca, odm awiam y też i jej części, jak np.
chim er nigdzie n ie ma, więc nie ma ich tutaj. Reguła pozytyw na brzmi:
cokolw iek przysługuje całości m iejsca, przysługuje też i jej części.
Całość m iejsca znaczy u Mościckiego tyle, co każde miejsce, a całość
czasu jest odpowiednikiem każdego m om entu czasu.
Zainteresow anie rozumowaniami opartym i na związkach całości
i części jest dość żyw e wśród polskich logików renesansow ych. (Z po
przedników M ościckiego Jakub Górski obszernie om aw ia te rozumo
w ania w swej D ialektycej. Tego rodzaju rozumow ania były szeroko
stosowane w życiu praktycznym . Zasługą logików renesansow ych było
zebranie i usystem atyzow anie reguł tych rozumowań. M iały one sta 
now ić pom oce dla um ysłu ludzkiego w spraw nym rozumowaniu i a r
gum entowaniu. Nie były to zagadnienia bezpłodne także dla nauki,
choć ujęte jeszcze w sposób elem entarny. Dalszy rozwój tych rozw a
żań doprowadził do stw orzenia m atem atycznych pojęć zbiorów różnie
uporządkow anych36.
W śród rodzajów rozumowań praktycznych należących do grupy dru
giej autor om aw ia także zasady argum entow ania w oparciu o pew ne
typy zw iązków przyczynow ych, z których najciekaw sze dla nas będą
sposoby argum entacji zw iązane z przyczynam i materialnym i' i spraw 
czymi. W ystępują tu pew ne rozumowania m ające charakter tylko p ro 
blem atyczny, potrzebne w myśl poglądów M ościckiego nie na odcinku
budow ania nauki, k tóra m a spełniać postulat pew ności, lecz w zagad
nieniach życia praktycznego.
sfi Z agadnienie p o ję c ia całości w e w spółczesnej nauce om aw ia L. K ołakow ski
w p ra c y A ktu a ln o ść sporu o pow szechnikl. ,,M yśl Filozoficzna." 1956, 2 (22).
5 A r c h iw u m H is to r ii F ilo z o fii
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Mościcki dzieli przyczyny m aterialne n a dwa rodzaje. Pierwsze są
to takie przyczyny m aterialne, których m ateria zachow uje swe w łas
ności (zewnętrzne) w wytworze. Żelazo np. w siekierce nie zmienia
barwy, wyglądu w stosunku do żelaiza, z którego siekiera została zro
biona. Maścickiii nazyw a ta k ie przyczyny trw ałym i (permanens). Dru
giego rodzaju przyczyny m aterialne składają się z materii, która zmie
nia sw e własności zew nętrzne, jak np. barwę, smak, postać w w ytw o
rze. A więc np. m ąka zm ienia swe własności zewnętrzne, jeśli z niej
zostanie zrobiony chleb. Ten rodzaj przyczyn został nazwany zmien
nymi (transiens). Przy istnieniu przyczyny m aterialnej trw ałej lub
zmiennej w ystępuje możliwość, nie ma konieczności powstania skut
ku: jest żelazo, więc może być zrobiona siekiera. N atom iast jeśli nie
było przyczyny m aterialnej, to z konieczności brak jest skutku. Nie
było żelaza, więc nie m ogła być zrobiona siekiera. Podobnie apodyk
tyczny charakter m ają rozum ow ania przechodzące od skutku do przy
czyny m aterialnej. Jeśli istnieje skutek, to m usiała istnieć przyczyna
m aterialna (trw ała lub zmienna).
W przykładach rozum ow ań opartych n a zw iązkach pom iędzy przy
czynami sprawczym i i skutkam i w ystępują oceny „dobry" i „zły", uży
te najczęściej w znaczeniu przydatności do pew nych celów: jeśli bu
downiczy jest dobry, to dzieło jego jest też dobre. Zły rzemieślnik
tw orzy złe przedm ioty. I odwrotnie, przy w nioskow aniu przechodzącym
od skutków do przyczyn sprawczych: dobrze postaw iony budynek
świadczy o dobrym budowniczym, źle zrobione buty świadczą o złym
szewcu. Z jakości dzieła m ożna w nioskow ać (z pew nym prawdopodbieństwem) o jakości przyczyny sprawczej, a z jakości przyczyny
sprawczej można podobnie w nioskow ać o jakości skutku.
Oceny w ystępują także w rozum ow aniu zwanym locus ab usu proprio alicuis rei — z w łaściw ego użytku pew nej rzeczy. Obowiązują
tu reguły następujące: czego użytek (właściwy) jest dobry, to jest tak
że dobre; czego użytek (właściwy) je st zły, to jest złe. Z tego, że sie
kiera dobrze rąbie drzewo, w nioskujem y, że siekiera jest dobra. Moś
cicki słusznie wprow adza zastrzeżenie, że tylko z właściwego użytku
można wnioskow ać o dobrej lub złej w artości przedm iotu37. A utor do
ty k a tu interesującego zagadnienia stosunku jakości działania do uży
tego narzędzia.
W śród wielu dalszych reguł rozum ow ań praktycznych, które om a
w ia autor w innych grupach (locus extra rem i locus contra rem) zwra37
„Sum itur autem hic usus p r;o a ctto n e et o p e ratio n e ,p;r.opria v el
aiicuius rei: u t S ecuiis usus esit cecaire, vesłds vestire..." (P ot . Tamże, s. 130).
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cają uwagę rozum ow ania oparte na podobieństw ach oraz na różnicach
przedmiotów, na stałym w ystępow aniu dwóch w łasności łącznie, na
różnych typach przeciw ieństw własności przedm iotów. Reguły tych
rozumowań pozw alają przew ażnie na wnioskowanie w sposób tylko
prawdopodobny. M ościcki zwra,ca uwagę nie tylko na badanie podo
bieństw przedmilotów, budując reguły rozumowań — jakbyśm y dziś
powiedzieli — z analogii pozytyw nej, ale również n a reguły rozumo
w ania opartego na różnicach przedm iotów (locus a dissimili). W arte
jest to podkreślenia, gdyż badanie różnic przedm iotów (zagadnienie ana
logia negatyw nej) było ważnym rysem m yślenia naukow ego czasów nowożfytnyeh.
Badanie różnorodnych form rozumowań praktycznych w ystępujących
u autorów renesansow ych rzuca pew ne światło na zagadnienie empi
rycznej genezy reguł logicznych tworzonych, uogólnianych z konkret
nych przykładów rozumowań stosow anych w życiu codziennym, w ów
czesnej nauce, w dysputach ścierających się kierunków św iatopoglądo
wych. W starożytnej Grecji, Rzymie, w późnym średniow ieczu, w do
bie Odrodzenia budow ano now e reguły dla rozumow-ań spotykanych
w ówczesnym użyciu. Scalenie tych reguł w postaci teorii logicznych
jak np. teorii sylogizm u, teorii indukcji, następow ało w okresach, gdy
podstawowe elem enty do stworzenia teorii były już gotowe, w yprecyzow ane i pirzygotow-ane w postaci poszczególnych spraw dzonych za
sad i reguł logicznych.

Nasuw a się pytanie, czy dotyczy logiki renesansow ej krytyka Ba
cona w ysuw ającego pogląd, że logika, ówczesna była narzędziem bez
silnym w upraw ie nauk i poznaw ania rzeczywistości. Znaną jest rze
czą, że Franciszek Bacon przystępując do budowy w łasnej teorii in
dukcji przeprow adził krytykę dotychczasowej logiki: „Podobnie jak
nauki, które obecnie posiadamy, są bezużyteczne dla tw orzenia dzieł,
tak też logika, którą obecnie posiadam y jest bezużyteczna dla tw orze
nia n au k "38. Bacon kw estionuje w artość sylogistycznego rozumowania
dla nauki: „Sylogizmu nie używ a się dla uzasadnienia pierw szych za
sad nauki, a do tw ierdzeń średniej ogólności próżno się go stosuje,
ponieważ daleko mu do subtelności przyrody. W ym usza więc uzna
nie, ale nie opanow uje rzeczy39.
Ostrzem swym skierow ane są zarzuty Bacona głównie przeciw uję
ciu sylogizmu jako podstaw ow ej m etody rozumowania naukowego.
38 Er. Bacom N’o vum Organum, W arszaw a 1S55, s. 59.
39 Por. Tamże,
5»
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B aranow ska k ry ty k a sylogizmu jako podstaw ow ego narzędzia rozum o
w ania naukow ego nie była jedyną i odosobnioną w epoce Renesansu.
Adam Burski w swej D ialektyce Cycerona (wydanej w 1606 r. w Za
mościu) przeciw staw iał sylogizm i metodę naukow ą:" ... żadna przy
czyna, racja czy konieczność nie skłania nas do/tego, byśm y ... m iesza
li m etodę z sylogizmem, a tym mniej, byśm y rodzaj sylogizm u demonstratyw nego ujm owali jako <to samo narzędzie"40 — mówi przedstaw i
ciel arystotelizm u renesansow ego w dialogu Burskiego. „W łaściwą
różnicą pom iędzy m etodą i sylogizmem — mówi: P ery p atety k — jest to,
że m etoda w ynajduje całą m aterię sylogizmu, zagadnienia, zasady, prze
słanki, term iny średnie..." Ogólny pogląd na rolę dedukcji w nauce w y
rażony jest w sentencji: „M etoda jest narzędziem tych dziiałań, które w y
przedzają ded u kcję"41. W dyskusji toczonej w dziele Burskiego pomiędzy
przedstaw icielam i arystotelizm u i stoicyzm u w logice renesansow ej —
Perypatetykiem i Stoikiem, P erypatetyk reprezentuje stanowisko', że
w m etodzie naukow ej w ystępują trzy operacje logiczne: indukcja,
klasyfikacja i definicja; stolik natom iast reprezentuje stanow isko h ar
dziej radykalne, w ysuw a n a czoło operacja logicznych, n a których
opiera się m etoda naukow a, indukcję:"... indukcja jest drogą i pierw szą
racją odkryć, nauk i sztuk..."42.
Obaj polscy logicy, Burski i Mościcki', nie odrzucają w alorów m eto
dy dedukcyjnej dla nauki, rozszerzają jednakże ujęcie dedukcji poza
ram y szkolnego sylogizmu kategorycznego uw zględniając praw a logiki
zdaniowej. Burski pom ija zupełnie w sw ej D ialek tyce w ykład teo rii s y 
logizmu kategorycznego zastępując go obszernie potraktow anym i roz
ważaniam i nad sylogizmamii hipotetycznym i. M ościcki zaś pośw ięca d u 
żo uwagi w sw ych podręcznikach zagadnieniom sylogizm ów katego
rycznych i m odalnych idąc za w ykładem A rystotelesa; poprzedza je d 
nakże w ykład sy logistyki badaniem zw iązków m iędzyzdaniowyćh,
omówieniem podstaw ow ych funktorów i w ybranych praw logiki zda
n io w ej43. Pod tym względem u jęcie M ościckiego przypom ina w spół
czesny układ w ykładu elem entarnego logiki dedukcyjnej, w którym
rachunek zdań poprzedza rachunek nazw. Mościcki stoi n a stanowisku,
że naukę doskonałą, 'której w yniki są niezawodne, buduje się w spo
sób dedukcyjny w oparciu o znajom ość koniecznych zw iązków przy
czynow ych w ystępujących w naturze. Sądzi przy tym, że dla celów
40 A. Burski D ialectica Ciceronis..., ®. 3S7. •
„differenitia igituir proprila est, u t dixii, anethiodl iiw en ire lomnem m ate iłam syłlogism i,
ąuaestiiomem, p rincipia, praepositlŁcnnes, medila...". Tamżą, s. 398.
41 „Horum igiitur operum, quae pree-unt ra e to d n a ti omem imstirumentum est m ethoduis", Tamże. s. 400.
43 Tamże, s. 410, poi. także s. 395— 410.
Por. Ks, III De E nuntialione seu P ropositione w In stitu tio n u m onaz Elem enta.
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praktycznych potrzebne są oprócz dedukcji inne rodzaje rozumowania:
indukcja, rozum owanie przez przykład, entym em at44. W dyspucie,
w upraw ie sztuk istotną rolę odgryw ają rozum ow ania uprawdapadabniające (problematyczne), a także pew ne rodzaje rozumowań apody
ktycznych, w k tórych w ystępują specyficzne reguły dedukcyjne.
Naczelnym celem Franciszka Bacona było stw orzenie nowej metody
rozumowania naukow ego, pozw alającej „tłumaczyć przyrodę". Zasady
indukcji elim inacyjnej stw orzone w dziełach Bacona budowane były
w oparciu o rozum ow ania przyrodnicze. W pracach logicznych Górskie
go, Burskiego, M ościckiego niew ątpliw ie silniej zaważył kontakt z n au 
kami hum anistycznym i, now ą retoryką, językoznaw stw em , zagadnie
niami społecznymi niż z m edycyną lub przyrodoznawstw em . W ysu
wano potrzebę stosow ania indukcji jako m etody odkryw czej w nauce
(dołącza się tutaj głos Petrycego z Pilzna), jednak nie opracowano no
wej teorii indukcji. Położone natom iast zostały stopnie wiodące do
rozbudowy teorii indukcji w postaci pogłębionej
i rozbu
dowanej analizy rozum ow ań opartych n a związkach
empirycz
nych, a w szczególności n a zw iązkach przyczynow ych. Dzieła logików
polskich znane i w ydaw ane poza granicam i kraju były niew ątpliw ie
pozytyw nym wkładem do rozw oju myśli europejskiej; budowały szcze
ble, po których kroczyła nauka renesansow a do swoich najwyższych
osiągnięć w dziedzinie logiki i m etodologii nauk. Pełny obraz wzajem 
nych związków pom iędzy m yślą polską i m yślą europejską epoka Odro
dzenia byłby możliwy przy opracow aniu m onograficznym poglądów
w ybitnych logików O dradzenia europejskiego, jak W aw rzyńca Valli,
Rudolfa Agricoli, Vivesa, Ramusa, M elanchtona, o których dotychczas
szczupłe posiadam y wiadom ości w literaturze. I to je st pole oczekujące
na prace historyków logikii, prace, które pozw oliłyby zapełnić niezba
dany dotychczas okres w dziejach logiki i oświetlić rolę myśli logicz
nej w jednym z najśw ietniejszych okresów tw órczych w dziejach nau
ki i kultury.”

44 Por. Institutionum ..., s. 128.
„Quo.niiam dispuitatio non tan tu m slŁt p e r syllogismum ,
veruimetiam p e r alias sp ecies aaigum entationis; id ciico de his- quoque brevdter aliquid est d ic e n d u m '.
■ Badania n a d poglądam i logicznym i M. M ościckiego b y ły prow adzane przez
mgT A. Spiralo w Tamach bad ań nad poilską logftką re n esan so w ą pod k ierunkiem
zast. prof. d r S. Ziemskiego'. 'Rozumow ania prak ty czn e w logice M ościckiego oraz
życie a u to ra o pracow ała w pow yższym a rty k u le A. Spiralo. B adania źródłow e nad
problem em wiązi przyczynow ej ■u M ościckiego oraz n a d ogólnym tłem rozw oju
logiki europejskiej przeprow adzi! i o pracow ał S. Ziemski.

