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W latach 1962–1969 Janusz Chmielewski opublikował w Roczniku Orientalistycz-
nym (26–32) cykl artykułów Notes on Early Chinese Logic, I–VIII.1 Było to w owym
czasie pierwsze w literaturze światowej tak obszerne przedstawienie starożytnej logiki
chińskiej, wykorzystujące aparaturę pojęciową współczesnej logiki matematycznej.

Obecnie Polska Akademia Nauk przygotowuje nowe wydanie tych prac w formie
tekstu zwartego. Piszący te słowa ma zaszczyt być autorem jednej z trzech przedmów
do tej edycji. Pozostałe przedmowy przygotowali orientaliści o światowej renomie,
profesorowie: Christoph Harbsmeier oraz Marek Mejor. Moja przedmowa jest adreso-
wana do logików, którzy zechcą studiować dzieło Janusza Chmielewskiego. Odnoszę
się więc przede wszystkim do logicznych aspektów wspomnianego cyklu prac. Staram
się wskazać, na czym polega nowatorstwo rozwiązań proponowanych przez Chmie-
lewskiego (jest nim m.in. konsekwentne stosowanie formalizmu rachunku predykatów
w analizie argumentacji starożytnych filozofów chińskich, np. w analizie formy logicz-
nej kanonów Mohistów). Przypominam również najciekawsze — z logicznego punktu
widzenia — spostrzeżenia dotyczące starożytnej logiki chińskiej, poczynione przez
Chmielewskiego. Niektóre z nich zostaną przedstawione w komunikacie podczas ni-
niejszej konferencji.

Dzieło Chmielewskiego istotnie wpłynęło na późniejsze propozycje dotyczące re-
konstrukcji starożytnej logiki chińskiej, co przyznaje się np. w znakomitej pracy Chri-
stophera Harbsmeiera, będącej najnowszym podsumowaniem naszej wiedzy w tej ma-
terii.2 W Zakładzie Logiki Stosowanej UAM obroniona została w 1991 roku rozprawa
magisterska poświęcona starożytnej logice chińskiej, pisana pod naukową opieką au-
tora tych słów.3 Obecnie również prowadzi się tam badania komparatystyczne doty-
czące refleksji logicznej Orientu.4
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