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Recenzowana książka jest nowym tłuma-
czeniem Analityk pierwszych i Analityk 
wtórych Arystotelesa. Została wydana 
przez Polskie Towarzystwo Toma-
sza z Akwinu, znane w ostatnich latach 
między innymi z trójjęzycznego wydania 
Metafizyki Arytotelesa (wyd. 2, 2017). 
Treść rozprawy obejmuje: Słowo od wy-
dawcy (Andrzej Maryniarczyk), Przed-
mowę i obszerny Wstęp (Marian Wesoły), 
nowe tłumaczenie Analityk pierwszych 
i Analityk wtórych, oraz Bibliografię, In-
deks osobowy i cenne Glosarium grecko-ła-
cińsko-angielsko-polskie istotnych wyrażeń 
technicznych ‘Analityk’ Arystotelesa.

Analityki pierwsze i Analityki wtóre 
wchodzą w skład tzw. Organonu (gr. 
Όργανον - instrument, narzędzie, organ) 
Arystotelesa, czyli zbioru pism logicz-

nych, będących swoistym przygotowa-
niem instrumentariów badawczych do 
poznania naukowego. Analityki stano-
wią trzecią i czwartą rozprawę tego „na-
rzędzia”, które Stagiryta sformułował ce-
lem pełnego zracjonalizowania badań 
prowadzonych w zakresie filozofii, ma-
tematyki i nauk przyrodniczych. W oby-
dwu traktatach została przedstawiona 
formalna teoria sylogizmu i teoria do-
wodu, ze szczególnym uwydatnieniem 
rozumowań dowodzących oraz schema-
tów logicznych w formie symbolicznej.

Arystoteles uważał odkrycie sylo-
gizmu za jedno ze swych największych 
osiągnięć. Sylogizm wykorzystywał 
przede wszystkim jako środek dowodze-
nia tego, co jest obiektywnie prawdziwe, 
a nie tylko jako środek perswazji czy 

Bruno Sadok
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Arystoteles, Analityki pierwsze. Analityki wtóre, 
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przekonywania. Nadawał logice funkcję 
służebną w odniesieniu do metafizyki, 
a także wobec innych nauk. Logika mia-
ła umożliwiać dowodzenie prawdy. Na 
gruncie filozofii pozwalała odkrywać 
konieczne i ostateczne przyczyny istnie-
nia bytów.

Specyfika logiki Arystotelesa ukształ-
towała się w kontekście rozwijanego 
przez niego realizmu poznania metafi-
zycznego, który opierał się na wyprowa-
dzaniu poznania z doświadczenia kon-
kretnych bytów. Logika ta wypływa  
z realistycznego podejścia do rzeczywi-
stości i odczytania ze świata reguł nim 
rządzących oraz służy bardziej wnikli-
wemu przeprowadzeniu procesu pozna-
nia metafizycznego. W tym należy po-
szukiwać podstaw racjonalności logiki, 
połączenia w jej ramach zarówno rze-
czowości z formalizmem matematycz-
nym, jak i zasadności przeprowadza-
nych wnioskowań, mających służyć 
poszukiwaniu prawdy bytu. Na przy-
kład, w Metafizyce przy tłumaczeniu 
tożsamości bytu Stagiryta posługuje się 
teorią złożenia z substancji i przypadło-
ści, którą przenosi na pole orzekania 
o podmiocie w zdaniu, natomiast 
w Analitykach pierwszych stwierdza, że 
podstawą wszelkiego sylogizmu jest 
orzekanie terminu większego o mniej-
szym poprzez termin średni, który „ma 
się odpowiednio w predykacjach (ka-
tegoriai)” i który „ma spoić te predyka-
cje”1. Podobnych przykładów można 
byłoby przytoczyć znacznie więcej, co 
potwierdza, że całą logikę, jej racjo-
nalność i zasady apodyktycznego wnio-
skowania, Arystoteles opiera na meta-

1 An. Pr., 40 b 18 - 41 b 6.

f izycznych zasadach rządzących 
bytem-substancją, które odczytuje się 
z realnego bytu. Takie usprawnienie 
umysłu człowieka do odkrywania ko-
niecznych i ostatecznych przyczyn ist-
nienia rzeczy ma ogromną wartość, 
gdyż nie odrywa poznania od pozna-
wanego świata, lecz odwrotnie, bazu-
jąc na realizmie, ciągle do niego po-
wraca. Inaczej stało się ze współczesną 
matematyką (zarówno stosowaną, jak 
i tzw. czystą), która sprowadza wyja-
śnienia do operacji na liczbach lub in-
nych wyabstrahowanych strukturach 
matematycznych, a do rzeczywistości 
zwraca się ewentualnie tylko dla po-
trzeby stworzenia bardziej adekwatne-
go modelu. U Arystotelesa realizmem 
naznaczony był nawet sposób wyko-
rzystania skrótów nazw, który służył 
ujęciu istoty bytu. Sposób ten wywarł 
później wpływ na metodę tworzenia 
stałych matematycznych.

W Arystotelesowskiej koncepcji logi-
ki charakterystyczne jest to, że dla unik-
nięcia regressus ad infinitum przyjmuje się 
postulat niedefiniowalności i niedo-
wodliwości terminów pierwotnych (ho-
roi) i podstawowych twierdzeń (aksio-
mata). Do ich oczywistości i pewności 
dochodzi się drogą indukcji w sposób 
jednoznaczny i konieczny (Słowo od Wy-
dawcy, str. 7). Takie podejście, wynika-
jące z racji filozoficznych, utrwaliło się 
w naukach ścisłych do dnia dzisiejszego.

Analityki, mimo że dzielą się na pierw-
sze i wtóre, można rozpatrywać jako jed-
no dzieło traktujące o teorii dowodu 
(apodeixis) i wiedzy demonstratywnej 
(episteme apodeiktike). Każda z Analityk 
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składa się z dwóch ksiąg. W Analitykach 
pierwszych wyłożona jest teoria sylogi-
zmów w sensie ogólnym, a w Anality-
kach wtórych tzw. apodejktyka, czyli  
teoria sylogizmu epistemicznego (nauko-
wego).

We Wstępie autor przekładu podaje 
zwięzły wgląd w kompozycję i sekwen-
cję wywodów obydwu traktatów Ary-
stotelesa (s. 50-59). Na początku Stagiry-
ta wyjaśnia z czego powstaje sylogizm 
oraz w jaki sposób i w jakich figurach 
rozstrzyga się wniosek, wskazując na ko-
nieczność dochodzenia do jego przesła-
nek, a potem przechodzi do procedury 
analysis, czyli sprowadzenia sylogizmów 
do figur. Następnie rozważa, kiedy i jak 
powstają sylogizmy według trzech figur, 
analizuje sylogizmy modalne oraz moż-
liwość tworzenia sylogizmów. W II księ-
dze przechodzi do omówienia, jak z fał-
szywych bądź prawdziwych przesłanek 
wyprowadza się prawdziwy bądź fałszy-
wy wniosek, po czym zajmuje się anali-
zą dowodu błędnego koła, konwersji 
wniosku z obaleniem przesłanki i innych 
problemów (takich jak dowód przez nie-
możliwość i dowód dejktyczny, postu-
lowanie z podstawy – petitio principii, 
oraz abdukcja, entymemat, domysł, 
oznaka i świadectwo), które rozpatruje 
według trzech figur. Na zakończenie 
przedstawia sylogistykę w aspekcie prak-
tycznym, czyli metody dialektyczne sto-
sowane w retoryce. Na Analityki wtóre 
składają się dociekania dotyczące wie-
dzy naukowej opartej na znajomości 
przyczyn tego, co jest konieczne, oraz 
dowodu (sylogizmu epistemicznego) ja-
ko specyficznego rodzaju wyjaśniania. 
Ponadto Stagiryta omawia warunek 

prawdziwego orzekania, rozróżnienie 
poznania faktu i poznania racji, argu-
mentację o wyższości dowodu ogólnego 
nad szczegółowym, twierdzącego nad 
przeczącym i bezpośredniego nad con-
tradictio in contrarium. Za najbardziej 
epistemiczną, umożliwiającą odpowiedź 
na pytanie dlaczego?, Arystoteles uznaje 
figurę I sylogizmów. Księgę pierwszą 
Analityk wtórych kończy swoista teoria 
nauki. Natomiast do metodologicznych 
kwestii księgi drugiej należą m.in. for-
muły czterech pytań badawczych, roz-
różnienie trzech typów definicji, ujęcie 
dowodzenia poprzez termin średni jako 
przyczyny formalnej, materialnej, spraw-
czej i celowej, ponadto zagadnienie 
związku przyczyny i skutku oraz proble-
matyka poznania pierwszych zasad na-
uk, obejmująca zanegowanie wiedzy 
wrodzonej i nabywanie wiedzy na dro-
dze percepcji zmysłowej wykorzystywa-
nej w ramach doświadczenia i poznania 
intelektualnego.

Świadomość doniosłości Organonu, 
a w szczególny sposób dwóch jego naj-
ważniejszych traktatów logicznych, na-
dal skłania wielu uczonych do refleksji 
nad zawartymi w nich badaniami z dzie-
dziny metafizyki i bazującej na niej sze-
roko pojętej logiki. Niemniej dokład-
niejsze podejmowanie tego rodzaju 
refleksji domaga się ciągłego aktualizo-
wania istniejących przekładów wspo-
mnianych dzieł, ponieważ dzięki no-
wym studiom nad myślą Stagiryty 
zmienia się kontekst interpretacyjny. 
Wiąże się to z potrzebą ciągłego powro-
tu do źródłowego znaczenia tekstu, 
usunięcia historycznych naleciałości na 
myśl pierwotną, weryfikacji już „oswo-
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jonych” terminów i poszukiwania bar-
dziej adekwatnych słów dla oddania po-
jęć używanych w czasach antycznych. 
Z tego m.in. względu dotychczasowe 
tłumaczenie Analityk pierwszych i Ana-
lityk wtórych na język polski, dokonane 
w 1973 roku przez Kazimierza Leśnia-
ka, doczekało się swojego następcy 
w postaci nowego przekładu autorstwa 
Mariana A. Wesołego. Tłumaczenie 
sprzed prawie pół wieku nie odpowia-
dało już bowiem najnowszym opraco-
waniom i tłumaczeniom dzieł Arysto-
telesa, wprowadzającym w ich 
współczesną wykładnię liczne korekty. 

Nowy przekład został opublikowany 
w przystępnej i fachowej formie dwuję-
zycznej. Autor opatrzył go komentarza-
mi, które uwzględniają aktualny stan ba-
dań nad dziełami log icznymi 
Arystotelesa, z wykorzystaniem metody 
graficznej dla pokazania figur sylogi-
zmów i diagramów geometrycznych. 
Autor tłumaczenia od lat zajmuje się za-
równo przekładem dzieł Arystotelesa, 
jak i badaniami nad filozofią i logiką pe-
rypatetycką, o czym świadczy wiele prac 
podanych w bibliografii (warto tu przy-
toczyć chociażby takie jak: Verso un’ in-
terpretazione semantica delle  categorie 
di Aristotele (1984) Aristotle’s Lost Dia-
grams of  Analytical Figures  (1996), 
An  Analytic Insight into  Aristotle’s Lo-
gic (2003), Księga Δ „Metafizyki” Arysto-
telesa: O wyrażeniach wielorako orzeka-
nych czyli podług  przydawki  (2016), 
Towards a Reconstruction of Aristotle’s Lost 
Diagrams of the Syllogistic Figure (2019)). 
Na gruncie polskim jest on znanym i ce-
nionym badaczem w tej dziedzinie.

Rozwiązując trudności, które dotyczą 
wspomnianej wcześniej współczesnej 
adaptacji istotnych wyrażeń zawartych 
w traktacie, autor przekładu wybiera 
drogę pośrednią: ani ich nie transliteru-
je, rezygnując z tłumaczenia na język 
współczesny (jak to robił badacz logiki 
arystotelesowskiej G. Boger, pisząc te-
leios – zamiast doskonały, czy protasis – 
zamiast zdanie lub przesłanka), ani nie 
odchodzi za daleko w interpretacje (po-
dając np. syllogismos jako dedukcja, jak ro-
bili to inni), lecz tekst tłumaczy, mając 
na uwadze perspektywę bardziej histo-
ryczną niż adaptacyjną w oddawaniu tre-
ści, w sposób maksymalnie przystępny 
współczesnemu czytelnikowi, jednocze-
śnie trzymając się wiernie oryginału 
greckiego i unikając „zbędnych nowości” 
przekładów obcojęzycznych (Przedmo-
wa, s. 15). Niemniej w odniesieniu 
zwłaszcza do fundamentalnych termi-
nów greckich podejście to bywa zawod-
ne, wskutek czego przekład wydaje się 
zawężać oryginalną myśl, czego przy-
kładem jest termin nous tłumaczony 
przez Wesołego jako „intelekcja” (od łac. 
intellectus) (s. 428 n.). 

Mając na uwadze zawiłość sensu wie-
lu ważnych terminów występujących 
w Analitykach, autor dołączył do tłuma-
czenia Glosarium grecko-łacińsko-angiel-
sko-polskie, które służy objaśnieniu zna-
czenia tych terminów w szerszym 
kontekście. Glosarium, podany równole-
gle do tłumaczenia grecki oryginał oraz 
dobry aparat krytyczny do tekstu stano-
wią istotny walor tego wydania. Doce-
nić trzeba zwięzłość przypisów, choć 
niestety niekiedy są one zbyt lakonicz-
ne. Bibliografia zawiera obszerną listę 
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tekstów źródłowych, przekładów i ko-
mentarzy oraz wybrane polskie i zagra-
niczne opracowania, dotyczące nie tyl-
ko Analityk, ale też innych badań nad 
sylogistyką Arystotelesa.

Jako pierwsze w Bibliografii wśród 
wydań tekstów źródłowych podane jest 
wydanie I. Bekkera z 1831 roku, wcho-
dzące w skład dzieł wszystkich Arysto-
telesa – Aristotelis  Opera, natomiast 
w pracy nigdzie nie wskazano, że wła-
śnie na podstawie tego wydania zostało 
dokonane tłumaczenie. Warto też do-
dać, że w ogóle nie pojawia się informa-
cja na temat istotnych tłumaczeń Anali-
tyk na przestrzeni dziejów filozofii, 
między innymi o pierwszym w historii 
tłumaczeniu na język łaciński Analityk 
pierwszych (Analityki wtóre zaginęły), do-
konanym przez Boecjusza na początku 
VI wieku, a był to ogromnie ważny prze-
kład, uprzystępniający to dzieło światu 
łacińskiemu. Przekłady, komentarze do 
dzieł Arystotelesa oraz podręczniki lo-
giczne Boecjusza – napisane w ówcze-
snej lingua franca – były rewolucyjne dla 
Europy: przez wiele wieków całe poko-
lenia uczniów i studentów kształciły się 
na ich podstawie, realizując program qu-
adrivium (w ramach którego studiowa-
no początki matematyki, m.in. arytme-
tykę, sylogistykę (logikę) i geometrię), 
a do niemal XIII wieku najwybitniejsi 
myśliciele rozwijali je lub powoływali się 
na nie w swoich pracach. Tłumaczenia 
dzieł logicznych Arystotelesa i Porfiriu-
sza wyznaczały standardy badań nauko-
wych przez całe średniowiecze, a komen-
tarze Boecjusza były głównymi 

2 J. Marenbon, Anicius Manlius Severinus Boethius, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy (wydanie 
internetowe: https://plato.stanford.edu/entries/boethius/#LogiProjLogiComm [dostęp 01.08.2021]).

narzędziami, za pomocą których logicy 
od IX do XII wieku interpretowali prze-
tłumaczone przez niego teksty Arysto-
telesa2. Późniejsze przekłady na języki 
nowożytne, często wbrew zamiarowi od-
cinania się od Średniowiecza, odwoły-
wały się do tłumaczeń łacińskich, dzię-
ki czemu rozumienie arystotelizmu 
sformułowane w średniowieczu oddzia-
ływało poprzez renesans na czasy nowo-
żytne.

Mimo widocznej dużej staranności 
w redagowaniu przekładu, pewne wąt-
pliwości może budzić sam układ tekstu. 
Tekst polski umieszczony został w lewej, 
oryginał zaś grecki w prawej kolumnie 
każdej strony, co wydaje się być kontrin-
tuicyjne dla języków europejskich. Po-
danie tekstów w odwrotnym układzie, 
jak jest w większości tego rodzaju publi-
kacji, uczyniłoby dzieło praktyczniej-
szym w lekturze. We Wstępie błędnie po-
dano przypisy (od 134-go na str. 54 
zaczynając, po 172-gi na str. 58). Odsy-
łają one do niewłaściwych miejsc w Ana-
litykach pierwszych, chociaż tekst traktu-
je o Analitykach wtórych (właściwa 
numeracja mieści się w przedziale  
An. Post., 71 a 1 – 100 b 17, podczas gdy  
wymienione przypisy odsyłają do 
An. Pr., 24 a 10 – 66 b 3).

Jak zauważa M. Wesoły, jednym 
z najtrudniejszych wyzwań przy tłuma-
czeniu Analityk pierwszych i Analityk 
wtórych jest odtworzenie ich całościowej 
struktury, co ma kluczowe znaczenie dla 
wiernego przekładu poszczególnych 
mniejszych części obydwu traktatów. 
Mając na uwadze to, że nie ma w odno-
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towanej kwestii powszechnej zgody 
wśród tłumaczy i komentatorów pism 
Arystotelesa, jak też trudności interpre-
tacyjne w lekturze nawet małych partii 
tekstów Arystotelesa, należy stwierdzić, 
że wykonana praca nad nowym przekła-
dem Analityk jawi się jako naprawdę ty-
taniczna.

Natomiast samych Analityk, będących 
dziełem najwybitniejszego uczonego sta-
rożytności, a prawdopodobnie i wszech-
czasów, ich znaczenia dla rozwoju ludz-
kiej wiedzy, a w szczególności dla badań 
z zakresu filozofii, logiki i nauk ścisłych, 
nie sposób jest przecenić. Zachęta do ich 
lektury pozostanie – można śmiało po-

wiedzieć – zawsze aktualna. Opubliko-
wane ostatnio nowe ich tłumaczenie, do-
konane przez M. Wesołego w sposób na 
wskroś profesjonalny, uprzystępnia to 
dzieło współczesnemu czytelnikowi pol-
skiemu możliwie najbliżej sensu orygi-
nalnego.

Książka ma dużą wartość naukową 
i dydaktyczną. Może ona być uznana za 
wzorcowy nowoczesny przekład dzieła 
Arystotelesa na język współczesny, słu-
żący tak uczonym badaczom myśli Sta-
giryty, jak i każdemu zainteresowanemu 
najstarszym systemem logicznym – pier-
wotną sylogistyką, opartą na metafizycz-
nym realizmie.
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