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ANTONIO GENOVESI 
„OD METAFIZYKI DO HANDLU?”

Podczas gdy Condillac kształcił bezow ocnie pewnego  
księcia w łoskiego, G enovesi w ykładał w  Neapolu c ie
sząc się uznaniem  sw ych uczniów.

F. S. Salfi, Du génie des italiens... (1819).

Antonio Genovesi (1713—1769) znany jest przede wszystkim jako naj
wybitniejszy teoretyk reform w królestwie neapolitańskim i jako inicjator 
nauczania ekonomii politycznej. Aczkolwiek Giovanni Gentile posłużył 
się jego nazwiskiem, aby oznaczyć nim pewną epokę w dziejach filozofii 
włoskiej, to sama już koncepcja, która leżała u podstaw tej periodyzacji, 
ujmująca Oświecenie włoskie jako okres przejściowy czy nawet cezurę 
pomiędzy samotnym geniuszem Vica i odrodzeniem idealizmu ’, i zmie
rzająca raczej do wyodrębnienia „nosicieli myśli spekulatywnej w jej roz
woju historycznym”, a nie do studiowania uwarunkowań praktycznych 
i oddziaływania politycznego idei filozoficznych — pozostawiła w znacznej 
mierze na marginesie złożoność i różnorodność nie zawsze zresztą orygi
nalnej twórczości filozoficznej Genovesiego. Gentile co prawda zastrzegł 
się, że poświęca Genovesiemu jedynie krótki rozdział („niewspółmierny do 
wagi przedmiotu”) i że nie zamierza „przedstawiać ani człowieka, ani 
myśliciela” . Interesował go jedynie sposób, w jaki Genovesi rozwiązał pro
blem pochodzenia pojęć („czyli ten aspekt jego myśli, który dla filozofii

1 G. G entile, Storia  della fi losofía italiana dal Genovesi al Galuppi  (1903), obec
n ie pt. Storia  della fi losofía italiana,  wyd. E. Garin, t. I, F irenze 1969, s. 454 nn.; por. 
też G. Gentile, Antonio Genovesi  (1932), w: M emorie italiane e probierni della fi losofía  
della vita ,  F irenze 1936, s. 12-21; po Vicu „G enovesi stanow i regres lub dew iację. 
Znakom ite talenty spekulatyw ne, jakie okazyw ał on jako student, zanikły. M yśl 
zm ieniła kierunek porzucając trudne zagadnienia, z którym i była spojona. A toli po
rów nanie z Vico n ie jest uzasadnione historycznie [...] Gdy G enovesi nie dostrzegał 
problem ów staw ianych przez Vica, to ten rów nież n ie w idzia ł zagadnień podjętych  
przez G enovesiego”.
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posiada znaczenie historyczne”), a także stosunek naszego filozofa do K ar- 
tezjusza, Hobbesa i Locke’a oraz związany z tym dalszy rozwój jego myśli 
w kierunku krytycystycznym i sensualistycznym („w swoim niezdecydo
wanym eklektyzmie Genovesi [...] nie zdołał uniknąć synkretyzmu”). Stąd 
też w opinii Gentilego, Genovesi „nie był obdarzony umysłem prawdziwie 
spekulatywnym [...], choć był to umysł często wnikliwy i — jak na owe 
czasy — otwarty na powiew nowych idei”. Z punktu widzenia historio
grafii Gentiliańskiej zasługi kulturalne Genovesiego nie rehabilitują „du
cha zdecydowanie sprzeciwiającego się oderwanej spekulacji [...], a zatem 
prawdziwej i całkowicie bezinteresownej filozofii”. W najnowszej his
toriografii charakterystyki takie mogłyby — odwrotnie — spotkać się 
z ocenami bardziej pozytywnymi i mniej deformującymi.

Atoli nawet w badaniach odnowionych w duchu ideologii Gramsciego 
fortuna Genovesiego nie odpowiada jego historycznemu znaczeniu. Ponad 
dwadzieścia lat temu Antonio Santucci2, później zaś Nicola Badaloni3, 
podjęli na nowo centralny u Genovesiego — choć nie jedyny — problem 
pochodzenia pojęć, wnosząc do dyskusji nowe elementy i korektury. Stu
dia te pozwoliły na dokładniejsze sprecyzowanie ostrożnego, a zarazem 
pełnego zrozumienia stanowiska neapolitańskiego myśliciela wobec współ
czesnej mu filozofii, wciąż jednak brak i nadal zapewne brakować będzie 
wyczerpującej analizy pism filozoficznych Genovesiego. Sam charakter 
tych pism, przeznaczonych niemal w całości dla potrzeb szkolnych, u trud
nia uchwycenie ich znaczenia, jeżeli się nie rozważy — z jednej strony — 
w sposób jednolity jego „planu studiów, a — z drugiej — istotnych wa
riantów i korektur, które Genovesi w ciągu trzydziestu lat swej twórczoś
ci wprowadzał do własnych dzieł. Fakty te skłaniają do zwrócenia szcze
gólnej uwagi na przemiany, jakie zachodziły w poglądach Genovesiego 
i do ponownego rozważenia tezy o ciągłości — względnie o braku ciągłoś
ci — w jego biografii intelektualnej. Jeśli więc należy rozpatrywać aspekt 
systematyczny i synchroniczną artykulację różnych części jego „encyklo
pedii” (Fiorentino uchwycił trafnie jego podobieństwo do Kanta, Venturi — 
do Diderota 4), należy również dokonać diachronicznej weryfikacji jej roz
woju i modyfikacji.

2 11 problema della conoscenza nella filosofía dell’abate A. Genovesi,  „II M ulino”, 
24—26, 1953, s. 681—711.

3 Antonio Conti, un abate libero pensatore tra  N ew ton  e Voltaire, M ilano 1968, 
s. 203—216.

4 F. Fiorentino, Manuale di storia della filosofía, t. III N apoli 1881, s. 306—309: 
„Można by pow iedzieć, że w  tym  czasie pow iało w  N eapolu jakby tchnienie zapo
w iadające K r y ty k ę  i że G enovesi pod w pływ em  Leibniza i Locke’a w  sposób daleki 
jeszcze od klarow ności przeczuw ał problem, który w  tym  sam ym  czasie nurtow ał 
um ysł Im m anuela K anta”. F. Venturi, I lluministi italiani. V. Riformatori napoletani, 
M ilano—N apoli 1958, s. 3, podejm uje opinię F. Galianego: „Jego nam iętnością [D ide-
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Genovesi pisał na temat logiki i metafizyki, prawa naturalnego, etyki 
i  teologii; od 1754 r. pisał również na temat ekonomii i polityki, gdy me
cenat Bartolomeo Intieriego stworzył dla niego pierwszą europejską ka
tedrę handlu i ekonomii politycznej. W tym wydarzeniu i w tych nowych 
zainteresowaniach Genovesiego dopatrywano się często całkowitego od
cięcia się od poprzednich jego doświadczeń, a w szczególności od teologii. 
Trudno jednak oddzielić teologię od metafizyki. Uprawiana przez Geno
vesiego teologia jest przede wszystkim teologią naturalną i wzoruje się 
na racjonalistycznych traktatach Wolffa, Buddeusa, Limborcha i samego 
Locke’a. Genovesi rozprawia stąd o problemach typowych dla filozofii po- 
kartezjańskiej: rozróżnienie dwóch substancji rozważa odwołując się do 
rozwiązań Kartezjusza, Malebranche’a, Hobbesa i Spinozy. Również i w 
dziedzinie dogmatycznej, w istocie pobieżnie przez niego omawianej (z nie
mal całkowitym pominięciem sakramentologii i liturgii), ujawnia się wy
raźny wpływ protestanckich tez o możliwości redukcji dogmatu do kilku 
podstawowych twierdzeń, a nawet „socyniańskiej” tezy Locke’a zawartej 
w  The Reasonableness oj Christianity, że wystarcza wiara w jeden tylko 
artykuł — o boskim posłannictwie Mesjasza-Chrystusa. Genovesi odrzu
cił formalnie taką koncepcję religii u Locke’a — jego zdaniem miała ona 
źródło w De cive Hobbesa. W rzeczywistości jednak od młodych lat, kiedy 
to dyskutował nad traktatem  Locke’a i tłumaczył go dla pewnego przy
jaciela, pozostawał zdecydowanie pod jego urokiem. Chodziło więc o pro
blematykę metafizyczną, dla Genovesiego bowiem różnica między teo
logią a metafizyką miała raczej charakter instytucjonalny. Obie te dyscyp
liny posiadały odrębne katedry, jednakże katedra teologii była ważniejsza 
i bogatsza, zrozumiałe jest więc, że młody kapłan, syn ubogiego łatacza 
obuwia, związał z nią swe ambicje. Pokrewieństwo obu dyscyplin było 
atoli dla niego tak ścisłe, że wykluczał z teologii cały balast konfesyjny, 
uprawiany przez scholastycznych teologów, głównie zakonników, którzy 
wciąż jeszcze odgrywali dominującą rolę w nauczaniu. Wyraźne — choć 
jawnie nie deklarowane — opowiadanie się za wzorami racjonalistyczno- 
protestanckimi i socyniańskimi, położenie wielkiego nacisku na teologię 
racjonalną, a więc na argumentację obowiązującą niezależnie od kryteriów 
konfesyjnych, było przedsięwzięciem wręcz zuchwałym na tle sytuacji 
panującej we Włoszech i w szkołach teologicznych tego kraju i ono to legło 
u podstaw późniejszych niepowodzeń Genovesiego; zarazem tłumaczy to 
jednakże, w jaki sposób potrafił on wykładać jednocześnie obie dyscypliny,

rota] była m etafizyka; m ógłbym  w ięc porównać go do naszego G enovesiego, którego 
przypom inał rów nież w ie lce  postawą, głosem  itp.”. Porów nanie w szakże Venturiego  
nie opiera się na w spólnej nam iętności obu m yślicieli do m etafizyki, ale przede w szy 
stkim  na „dążeniu do ujęcia w szystkich prowadzonych przez nich badań w  zarys 
encyklopedyczny, do ujęcia w  praktyczny zbiór tego w szystkiego, co poznaw alne”.
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a nawet włączyć do swej Metafizyki znaczną część potępionego tekstu 
TeologiiB.

Zakończone niepowodzeniem starania o uzyskanie katedry teologii oraz 
twórczość rękopiśmienna Antonio Genovesiego, która w 1784 r. stała się 
głównym celem ataków delatorów i cenzorów, często były oceniane przez 
historyków, rzadziej natomiast szczegółowo analizowane i odtwarzane. Dla 
większości badaczy epizod z 1748 r. (który stanowił przyczynę zasadni
czą, choć nie wystarczającą, późniejszego „przefkoku na inną katedrę”, 
ufundowaną przez Bartolomeo Intieriego w 1754 r.), wytycza wyraźną 
cezurę, a nawet przełom w ewolucji intelektualnej Genovesiego. Pogląd, 
jaki w tej sprawie głosił Giuseppe Maria Galanti, najwybitniejszy z pew
nością, choć nie jedyny ze współczesnych jego biografów, ma już charak
ter klasyczny:

„Owa wojna wytoczona przeciw księdzu Genovesiemu nie przyniosła 
wiele korzyści społeczeństwu. Genovesi nabrał wstrętu do teologii. Zebrał 
swe rękopisy i postanowił stanowczo nie myśleć już więcej o tych tyle 
niepokoju budzących studiach. Od tej chwili jego talent zaprzątnęły cie
kawsze zagadnienia. Ostre i złośliwe prześladowanie, jakie go dotknęło, 
stało się przyczyną zawarcia głębokiej i niczym nie zachwianej przyjaźni 
z Bartolomeo Intierim [...] Owocem tej pięknej przyjaźni z panem Intierim  
było to, że ksiądz Genovesi zaczął się przykładać do badań nad tymi rze
czami, które służą do zachowania, a zarazem ulepszania człowieka i do 
zapewnienia mu bardziej szczęśliwego życia [...] Intieri postanowił wspa
niałomyślnie założyć własnym sumptem katedrę handlu i mechaniki w na
szym uniwersytecie [...] powierzając nauczanie wybitnym zdolnościom 
księdza Genovesiego” 6.

Nikt nie wątpi, że niepowodzenia na Uniwersytecie, które spowodowały 
zakaz nauczania — nawet prywatnie — teologii oraz drukowania dzieła 
„wykładanego uczniom w okresie 10 la t” 7 zmusiły Genovesiego do po
rzucenia tej dyscypliny, która jeszcze w 1748 r. uchodziła — w trady
cyjnej wizji — za najwyższą z nauk. Wielu jednak historyków zrozumiało 
ów zwrot w karierze dydaktycznej Genovesiego jako nagłe lub stopniowe 
przejście od filozofii in genere do nauk społecznych, względnie — by użyć 
określeń mniej anachronicznych —- jako przejście od teologii i etyki, meta

6 K w estie te zostały obszernie przeze m nie om ów ione w  książce La formazione  
filosofica di Antonio Genovesi,  N apoli 1972. Do pracy tej pozwalam  sobie odesłać  
C zytelnika zainteresow anego szczegółową dokum entacją przeprowadzonej tu analizy  
i  innych w yw odów .

6 [G. M. G alanti], Elogio storico del signar abate Antonio Genovesi pubblico p ro -  
fessore di civil economía nella Universitá  di Napoli,  N apoli 1772, s. 91—92, 96—98. 
99— 100.

7 Ibidem,  s. 67.
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fizyki i logiki do ekonomii i polityki. Wedle tego stanowiska Genovesi do 
1748 r. był więc tradycyjnym „metafizykiem”, tkwiącym w klasycznej 
problematyce scholastycznej, który w parę lat później (ale nie więcej niż 
pięć — skoro w 1753 r. ogłosił Discorso sul ver o fine delle lettere e delle 
scienze) stał się klasycznym philosophe czy wręcz nawet politykiem i eko
nomistą nie związanym już zupełnie z zagadnieniami logiki, metafizyki 
i etyki i nie interesującym się nimi. Tego rodzaju opinie przeważają w naj
nowszych studiach nad twórczością Genovesiego. Wyraźnym tego dowo
dem są dwie imprezy, poświęcone obchodom dwóchsetlecia powstania ka
tedry ekonomii8 oraz dwusetnej rocznicy śmierci Genovesiego9. Jego 
twórczości filozoficznej natomiast, która się rozwijała długo jeszcze po 
roku 1754, nie poświęcono żadnej wzmianki. Można by podejrzewać, że 
historycy oceniają ową twórczość jeśli nawet nie jako błąd młodzieńczy, 
to przynajmniej jako marginalne zainteresowanie, które zostało przezwy
ciężone w ostatecznej syntezie myśli Genovesiego i dlatego powinno zostać 
usunięte z kart historiografii. Również i niedawne, znakomite studia 
Franco Venturiego 10 oraz niezwykle interesujący artykuł Rosario Villarie- 
go 11 opierają się na podobnym założeniu, choć każdy z nich przedstawia 
ten problem w nieco odmienny sposób i odmiennie też rozkładając akcenty. 
Venturi uważa, że Genovesi w tym okresie zmuszony był do „przemyśle
nia na nowo samych podstaw swego życia” i do „odnowienia swej myśli 
przez dostosowanie się do rytm u własnej epoki”, czyli „do postawienia 
sobie natrętnego pytania, jaki sens mają owe dysputy filozoficzne, w któ
rych był mistrzem, i jakie korzyści może przynieść bliźniemu i jemu sa
memu owa filozofia niezdolna do wpływania na życie [...] w jakim celu

8 S tudi in onore di Antonio Genovesi nel bicentenarie dell’is tituzione della ca- 
tedra  di economia,  wyd. D. Demarco, Pubblicazioni dolla Facoltà di Econom ia e Com- 
m ercio dell’U niversità di Napoli, N apoli 1956, s. 349, na tem at których por. recenzję 
L. V illariego, „Cronache m eridionali”, III, 1956, fasc. 12 i m oją Nota genovesiana, 
„Rivista critica di storia della fiłosofia”, X , 1961, s. 321—327.

8 M amy tu na m yśli n ie ogłoszone jeszcze w  znacznej m ierze m ateriały Convegno  
d i studi genovesiani,  zorganizowanego przez R. M oscatiego w  Salerno oraz w  C asti- 
glione w  dniach 23 i 24 w rześnia 1969 r. W ygłoszone tam referaty i kom unikaty  
(F. V enturi, Per un’edizione critica degli scritii di A. Genovesi;  D. Demarco, G eno
ves i  economista, oggi; P. V illani, A spe tt i  della v ita  economica e sociale del Regno  
d i Napoli nell’e tà  del Genovesi; G. Galasso, Umanitarismo e religiosità in A. Genovesi;  
R. Villari, Intelle ttuali e società nel pensiero di A. Genovesi) w  chw ili pisania tego 
artykułu jeszcze się n ie ukazały, oprócz prac R. V illariego i G. Galasso, o których  
por. niżej przyp. 11.

10 F. Venturi, Settecento riformatore,  Torino 1969, rozdz. VIII La Napoli di A n 
tonio Genovesi, s. 523—644; l l lum in is ti  italiani, op. cit.; „Lezioni d i  comm ercio” di 
Antonio Genovesi,  „R ivista storica italiana”, LXX II, 1960, s. 511—530; Antonio G eno
vesi, „Terzo Program m a”, NS., 2, 1970, s. 15—24.

11 R. Villari, Antonio Genovesi o la ricerca delle forze motrici dello sviluppo  
sociale, „Studi Storici”, XI, 1970, s. 26—52.



48 Paola Zam belli

nadal żongluje — choćby z tak wielką maestrią — słowami i pojęciami, 
które on sam uważał za coraz mniej aktywne i realne” 12. Dla Venturiego 
był to więc w istocie przypadek wyraźnego i radykalnego przejścia „od 
metafizyki do mechaniki i ekonomii”, aczkolwiek historyk ten — z właś- 
ciwą'sobie wnikliwością — zastrzega się, że „podobnie jak wszystko w ży
ciu Genovesiego, zwrot ten nie był dramatyczny i nagły. Nie chodziło tu
o zerwanie z przeszłością, lecz o pojawienie się odmiennej koncepcji mo
ralności, która powoli rozwijała się w jego duszy. Był to dla Genovesiego 
okres „dojrzałości” 13.

Zdaniem Villariego natomiast, „zwrot z roku 1754 był nie tylko przejś
ciem od pewnego typu abstrakcyjnej i metafizycznej spekulacji, oderwanej 
od nowoczesnych nurtów myśli filozoficznej, do bardziej konkretnych roz
ważań nad problemami ekonomicznymi [...], lecz przede wszystkim przejś
ciem od zacofanej polemiki (metafizyczno-teologicznej), prowadzonej na 
tradycyjnym terenie sił konserwatywnych z pozycji «wewnętrznych» wo
bec całego systemu, do walki polityczno-kulturalnej, która zmierzała do 
związania się z ruchem przemian w społeczeństwie europejskim” 14.

Przytoczone tu opinie byłyby słuszne, gdyby na podstawie utworów 
młodzieńczych Genovesiego — jego Metafizyki z 1743, 1747 i 1751 r. oraz 
jego nieopublikowanej Teologii z tych samych lat — można było odworzyć 
obraz myśliciela wciąż związanego z tradycją scholastyczną 15 czy dyskus
jami na temat łaski. Tymczasem jest rzeczą pewną, że Genovesi nigdy nie 
dał się wciągnąć w polemiki dogmatyczne toczące się między jansenistami 
a probabilistami. Wiadomo również — z jego pierwszej Autobiografii16, 
napisanej około 1750 r. — iż od najwcześniejszych lat buntował się prze
ciw scholastycznym metodom nauczania, z którymi spotkał się w okre
sie swej prowincjonalnej młodości. Już przed 1737 r. w Salerno czytał 
z entuzjazmem dzieło Muratoriego Riflessioni sopra il buon gusto nelle 
scienze e nelle arti oraz wiele innych pism „nowożytnych” l7. Zapoznał

12 F. Venturi, Antonio Genovesi,  s. 18—20.
13 F. Venturi, Settecento  riformatore,  s. 552, 583; por. l l lum in isti  italiani, s. 14— 15.
14 R. V illari, Antonio Genovesi,  s. 29.
15 R. V illari, Antonio Genovesi,  s. 27; „odrzuca [...] panującą kulturę”. •
10 W spraw ie Autobiografii  G enovesiego, pisanej w  1750 r., w  której szczególny  

nacisk położony został na przedstaw ienie kolei jego form acji intelektualnej oraz po
czątków  nauczania, pozw olę sobie odesłać czytelnika do edycji tego tekstu, który  
ogłosiłam  w  cytow anej już książce La formazione filosofica di Antonio Genovesi,  
s. 797—860.

17 Na tem at w ierności w obec „dobrego sm aku”, czyli w obec kultury krytycznej 
pisarzy now ożytnych, zwróconej przeciw  scholastyce, zepchniętej już na m argines 
oficjalnego nauczania por. w ażny dokum ent, zasygnalizow any, ale n ie  w ykorzystany, 
przez F. Venturiego; chodzi tu o opinię w ydaną przez G enovesiego, w skutek  oficja l
nej prośby Tanucciego — na tem at A cta  Regiae Ancaranae Scholae,  które opubli
kow ał bez zezw olenia rządu neapolitańskiego Pasquale Cepeti, prorektor tegoż k o 
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się również z systemem kartezjańskim i uzupełniał swe wiadomości 
na ten temat czytając dzieła Arnaulda, Bernarda Lamy’ego i Malebran- 
che’a. Posługiwał się podręcznikami i opracowaniami historii filozofii, pi
sanymi przez zwolenników „nowożytnych”, jak Thomas Pope Blount 
i Giambattista Capasso. W pewnym okresie — dokładnej daty nie potra
fimy określić, z powodu przezornych przemilczeń w obu Autobiogra
fiach — Genovesi przeczytał Dictionnaire Bayle’a, dzieła Hobbesa, Spino
zy i Locke’a (a nie tylko ich refutacje — choć sam Genovesi usiłował spra
wić takie wrażenie — pióra C. Witticha i P. M. Doria), słowem zapoznał 
się ze wszystkimi doświadczeniami kultury europejskiej XVII wieku. Zet
knął się więc z fizyką Newtona, rozpowszechnioną w Neapolu dzięki dzia
łalności Galianiego i pewnych nauczycieli (takich jak Niccoló i Piętro de 
Martino oraz Giovanni Maria della Torre — obaj byli nauczycielami Geno- 
vesiego — i Giuseppe Orlandi), odwołujących się otwarcie do naukowych 
tradycji Galileusza, które zresztą nie były nigdy zapomniane w królestwie

legium . W zw iązku z tym podręcznikiem  logiki i m etod scholastycznych, gw ałtow nie  
przeciw staw iającym  się prądom now ożytnym , G enovesi — w  dniu 12 lutego 1765 r .—  
zw racał uw agę na potrzebę podjęcia polem iki w  obronie now ych prądów: „1. Całe to 
dzieło pisane bez m etody w ydaje się raczej kompilacją, a nie rozsądnym i przem yś
lanym  wyborem ; 2. Powtarza ono często te sam e k w estie [...]; 3. W ykazuje od po
czątku do końca zdecydow ane stanowisko, dążąc do przywrócenia w  K olegium  kró
lew sk im  dialektyki perypatetyckiej i starej içetody scholastycznej. I choć głosi, że 
nie pochw ala w szystkich niedorzeczności, śm iesznych i szkodliw ych kw estii, zaleca  
jednak, by om aw iano problem y kategorii ob non exiguaiU utili tatem,  [...] pow szech- 
n ik i Porfiriusza [...], cały balast teorii zdań [...], w ie le  kw estii w stępnych i całkiem^ 
zbędnych [...] 4. N ajw iększy atoli zarzut, który uważam  za swój obowiązek w ysunąć 
przeciw  autorow i tego podręcznika i przeciw  Kolegium , dotyczy mało rozważnego  
sposobu, w  jaki ocenia ono najw iększych m ężów  Rzeczypospolitej L iterackiej, której 
w ysiłkom  zaw dzięczam y obecną św iatłość europejskiej nauki [...] z zuchw ałą jakąś 
pogardą m ów i ono o Valli, Agrykoli, V ivesie, Nizoliu: de pedantism o benemerit i.
O Baconie z W erulam u [...]: male olet insolito foetidisque verb is  ac miseris ieiunis- 
que partit ionibus confusa methodo illic, implicatus ordo horrentque omnia obscuris-  
sftno dicendi genere  [...] w yśm iew a się z Gassendiego [...] o Kartezjuszu powiada, że 
puellarum  philosophiam dedit,  o M alebranche’u: adeo implexus, confusus, obscurus 
exis ti t ,  ut qu em quam  alium puderet dicere non intelligere, si ipse intoïligeret ea 
quae tractat.  O L ocke’u: ac misellus ipso tam qu am  labyrintho su ismet constructo m a -  
nibus inclusus. O Janie Clerc: ridiculus exis tens v,ellicator. [...] Obraża M ariotte’a, 
jednego z najsław niejszych francuskich znaw ców  m echaniki. Arnauld to w edług n ie
go praciudiciis dem enta tus stomachum facit.  Chrystian W olff — et ipse infirm ita te  
sua circumdatus, si a vero  atque u tinam  non deflexerit ,  sa l tem  d o rm ita v i t”. Geno- 
vesiego obrona now ożytnych dochodzi aż do odrzucenia zarzutu eklektyzm u w ysu 
niętego przeciwko Corsiniemu, oraz odparcia „śm iesznego ataku” przeciwko sobie 
sam em u (Vivat noster Genuensis in P eripateticam  logicam misericors et miserator),  
jednakże rozpoczyna się wręcz od antyarystotelesow skich logików  hum anistycznych, 
aby objąć następnie w szystkich w iększych filozofów  współczesnych (Archivio di 
Stato w  Neapolu, A ffari esteri, 4406).

4 A rch iw u m  H ist. F il. 22
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Neapolu. Stali się oni szybko przyjaciółmi Genovesiego i wraz z nim pod
jęli polemikę o charakterze metodologicznym, inspirowaną przez poglądy 
Newtona i Locke’a, a wymierzoną przeciw hipotezom.

Genovesi wszedł też w kontakty osobiste z Giambattista Vico; atoli 
wykłady prywatne Vica i przyjaźń z nim nie wyrobiły w Genovesim nie
chęci do nowych prądów. Vico, z którego Nauką nową zapoznał się Geno
vesi już w Salerno, był nawet w jego opinii zwolennikiem historii natu
ralnej religii i społeczeństwa interpretowanej w duchu epikureizmu. Geno
vesi porównywał go do Hobbesa, lecz jego własne przekonania religijne 
(które aż do ostatnich łat były szczere i niezachwiane) zmuszały go do 
odrzucenia tez Vica, tak jak i niektórych — jeszcze bardziej zuchwałych — 
wypowiedzi Locke’a i Spinozy. Nie był to wszakże nigdy dogmatyczny 
werdykt scholastyka ani też denuncjacja inkwizycyjna na modłę niektó
rych współczesnych, nie była to również apologetyka tego rodzaju, jaką 
w Neapolu uprawiał Alfonso de’Liguori, lecz pełna głębokiego zaintereso
wania dyskusja człowieka, który — zdając sobie wprawdzie sprawę z trud
ności i sprzeczności — stara się utrzymać na tym samym co przeciwnicy 
planie racjonalnym. Podobny w istocie typ dyskusji proponowali Leibniz, 
Buddeus i Wolff, i schematy przez nich wypracowane przyjął Genovesi 
jako wzór do swych podręczników metafizyki i teologii. Oparta na analo
gicznych przesłankach religijnych orientacja krytyczna ożywiała twór
czość Richarda Simona i Jean Le Clerc’a, których pisma Genovesi czytał 
z uwagą i przytaczał jako wzór metody, zarówno w swej Theologia jak 
i w Ars logico-critica, chwalonej przez Muratoriego za włączenie krytyki 
historycznej do kanonu reguł badawczych.

Lektury i orientacje intelektualne, które poprzedziły pierwsze publi
kacje Genovesiego, stanowią ich fundament teoretyczny, co tłumaczy za
równo gorące przyjęcie, z jakim publikacje te spotkały się ze strony bar
dziej oświeconych współczesnych, jak i potępienie ze strony kół zacho
wawczych. Genovesi nie był nigdy scholastykiem, a problemy, które 
roztrząsał w swoich młodzieńczych pracach łacińskich są problemami 
Hobbesa i Spinozy, Locke’a i Leibniza. Antonio Conti, znany „libertyn” 
i kosmopolita, pragnął sprowokować go do dyskusji, do której nigdy prze
cież nie zaprosiłby scholastyka. Jeśli nawet w słynnej Lettera sull’origine 
delle idee, zaadresowanej w 1746 r. do Contiego, zaniepokoiły go konsek
wencje metafizyczne płynące z empiryzmu Locke’a, to umiejętność do
strzeżenia faktu, że gnoseologia Essay on the Human Understanding opie
rać się musi na podstawie materialistycznej lub sensualistycznej, stanowi 
dowód wnikliwości i bezstronności młodego myśliciela. Ta zaś okoliczność, 
że zarówno w tym wypadku, jak i dyskutowanej wówczas kwestii pocho
dzenia religii od pioruna, Genovesi nie widział możliwości uznania tez, któ
re — nie całkiem jeszcze jawnie — prowadziły do odrzucenia poglądu o bez-
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cielesności duszy, stworzeniu świata i boskiej opatrzności, nie pozwala go 
zaliczyć do rzędu myślicieli reakcyjnych. Fakt, że tego rodzaju problemy 
w pierwszej połowie XVIII wieku (jak później u Kanta i Rousseau) były 
uwikłane w trudności, jakich nie sposób było przezwyciężyć w płaszczyź
nie dyskusji ówczesnych, nie pozwala na zaklasyfikowanie do rzędu zaco
fanych czy reakcyjnych tych myślicieli, którzy znajdowali się wewnątrz 
tej perspektywy. Dopiero Kant i Rousseau ukażą konieczność jej prze
zwyciężenia poprzez naturalne wyjaśnienie pochodzenia religii i nierów
ności społecznej oraz poprzez krytykę rozumu.

Zdaniem Venturiego, tradycja historiografii filozoficznej i tzw. Dog- 
mengeschichte stanowi przeszkodę dla historyków ruchów intelektualnych
i politycznych. Miałyby one skłaniać ich nieuchronnie do szukania „źródeł 
każdej idei i każdego ruchu. Jeśli idzie o wiek XVII [...] punkt odniesienia 

_dla tej tradycji stanowią Kartezjusz, Locke, Spinoza, Leibniz i — by od
wołać się do spraw włoskich — Vico” 18. Atoli takie właśnie poszukiwanie 
źródeł wydaje się niezbędne dla zrozumienia formacji najbardziej dojrza
łej działalności Genovesiego. Odwołuje się on bowiem stale do tych kla
syków — nie tak bardzo zresztą odległych i „przeżytych” — czyniąc to 
nawet wtedy, gdy z wielkim pośpiechem czytał pisma Woltera, Diderota, 
Helwecjusza i Rousseau’a. Albowiem do klasyków tych odwoływali się 
sami philosophes, a historia intelektualna rozwija się w cyklach dłuższych 
niż programy polityczne, które nie są jedynymi faktami godnymi odnoto
wania przez historię. Prawdą jest, że owa epoka, trafnie nazwana Sette- 
cento ri for mat ore „rozpoczęła się z chwilą, gdy zabrakło już wielkich my
ślicieli po obu stronach Alp, i kiedy rodził się ruch nastawiony wobec 
nich z coraz to większą nieufnością i dystansem, ożywiony natomiast wolą 
poznania empirycznego, eksperymentu i panowania nad rzeczywistością 
życia społecznego i politycznego” 19. Atoli nieufność ta i dystans dotyczyły 
raczej warunków i ciasnych granic, w których siłą rzeczy pozostawali 
wielcy filozofowie XVII wieku, nie dotyczyły zaś płodnych inspiracji 
tkwiących w ich dziełach. Zwracały się one na przykład raczej przeciw 
apologetyce Medytacji aniżeli przeciwko metodzie i fizyce mechanistycz- 
nej Kartezjusza. Bez tych zasad — których nie wyeliminuje ani nie prze
zwycięży żaden philosophe aż do czasów kaniowskiej krytyki rozumu, teo
rii alienacji Rousseau’a i systematycznych konstrukcji heglowskich — nie 
sposób zrozumieć przesłanek, na jakich opierali się zwolennicy reformy, 
czy to w kraju „zacofanym” (a takim były Włochy i stąd dyskusja toczyła 
się tam również w terminach „zacofanych”), czy to w krajach awangardo
wego Oświecenia. Skoro „ruch ten czerpał soki żywotne z rodzącej się 
nauki ekonomicznej [...] i spoglądał z podziwem na wielkie postępy, jakie

18 F. Venturi, Settecento  riformatore,  s. XIV.
19 Ibidem.

4*
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czyniły wtedy nauki przyrodnicze” 20, wolno badaczom zajmującym się 
empirycznymi programami reformy pomijać przesłanki teoretyczne, na 
których się ona opiera. Warto jednak sobie uświadomić, że nawet Adam 
Smith związany był empiryzmem i teorią moralności opartej na koncepcji 
sympatii, tkwiących w tradycjach filozofii angielskiej. Innowacje naukowe
i techniczne XVIII wieku odwoływały się otwarcie do nauki Kartezjusza
i Newtona.

W opinii licznych historyków znaczenie Genovesiego polega głównie 
na tym, że zapoczątkował on nauczanie ekonomii na pierwszej w Europie 
katedrze tego przedmiotu i że skupił wokół niej bardzo wielu studentów 
ożywionych szczerym pragnieniem reform, które zresztą skończyły się 
niepowodzeniem. Jest to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w bio
grafii intelektualnej i politycznej Genovesiego, a nawet w dziejach włoskie
go Oświecenia, i słusznie znalazło się.też w centrum zainteresowań badaw
czych. Wydarzenie to bowiem — jak pisze Villari — „nie tylko przyczyniło 
się do zmiany dyscyplin (metafizyki na ekonomię), ale otworzyło nowe 
perspektywy w konkretnych stosunkach, jakie wiążą kulturę z życiem 
społecznym i stało się platformą ideową i programem działania”, których 
„nie mógł zaatakować nie przygotowany aparat cenzury” 21. Nie wydaje 
się jednak słuszne, by wydarzenie to traktować w oderwaniu od filozofii 
Genovesiego, która, nawet po roku 1754, stanowić będzie nadal podstawę 
ideologiczną i — naszym zdaniem — jedną z najważniejszych przyczyn

20 Ibidem.  Por też F. Venturi, Utopia e riforma nell’illuminimo,  Torino 1970 (por. 
rozw ażania m etodologiczne i polem iki zaw arte w e w stęp ie do tej książki).

21 Ibidem,  s. 30, gdzie dodaje: „w w yniku tej zmiany, wraz z form owaniem  się  
programu reform y, zm ienia się stosunek «filozofa» Genovesiego do w ładzy [...]”. V il
lari (s. 31) dopatruje się naw et u G enovesiego „szlachetnej antycypacji — uspraw ied
liw ionej przez szczególne w arunki społeczeństw a Południa [Włoch] — polem iki prze
c iw  hum anistom , która znalazła niem ało obrońców rów nież w  publicystyce bliższych  
nas epok”. Interpretacja taka w ydaje się nam nie do przyjęcia, zw łaszcza że chodzi tu
o polem ikę antyscholastyczną, podjętą przez m yśliciela, który opierał się nie tylko  
na argum entacji B ayle’a i Leclerca, ale również V ivesa, Ramusa itp. Mało również 
przekonyw ająca — zwłaszcza po badaniach N. Badaloniego — w ydaje się też inna 
uw aga tegoż badacza. V illari pisze bow iem  tak oto: „[...] środowisko [...] neapolitańs- 
kie, które w  nikłym  stopniu uczestniczyło w  now oczesnych badaniach techniczno- 
naukow ych, zapoczątkow anych przez dzieło G alileusza” (s. 28). Gdy zaś wiadom o  
z pew nością, że w  Neapolu — od czasów Tommaso Cornelia i Lionardo di Capua — 
istn iała silna tradycja „badawcza” odwołująca się do Galileusza, tw ierdzenie to 
Villariego należałoby chyba przekształcić w  rozróżnienie pom iędzy w ynalazkiem  
a innow acją techniczną, pom iędzy zadaniem  naukow ym  a jego technicznym i zasto
sow aniam i. Wśród spadkobierców m yśli G alileusza i N ewtona z pokolenia G enove
siego, a zw łaszcza u Bartolom eo Intieriego (por. w szakże Villari, s. 27), kw estia  zasto
sow ań techniczno-ekonom icznych w ysunęła  się na czoło. W spraw ie tezy Villariego  
por. rów nież Venturi, Settecento  riformatore,  s. 553—556, który bardziej atoli szczegó
łow o rozważa m łodzieńcze zainteresow ania Intieriego.



A ntonio Genovesi 53

jego dominującej roli kulturalnej i politycznej. Liczne dzieła filozoficzne 
pisane przez Genovesiego w języku włoskim i opublikowane po rozpo
częciu wykładów z ekonomii nie wystarczyły jednak, by dowieść kru
chości przyjętej periodyzacji i tezy o zerwaniu Genovesiego z przeszłością. 
Należy to prawdopodobnie przypisać też nikłemu zainteresowaniu histo
ryków filozofii, którzy chwaląc niezmiennie Genovesiego jako najwięk
szego myśliciela włoskiego w okresie Oświecenia, rzadko poświęcali czas 
studiom nad jego dziełami.

Przełom w twórczości Genovesiego uważany jest za niewątpliwy, co 
paradoksalnie potwierdza również dokonana niedawno próba odwrócenia 
tradycyjnej tezy. Nie podając w wątpliwość „porzucenia przez Genove- 
siego studiów metafizyczno-teologicznych na rzecz badań nad handlem” 
M. Agrimi interpretuje bowiem to wydarzenie, jako „przejście z płasz
czyzny zaangażowania ‘ideologicznego’ do płaszczyzny ‘praktyki’ i ‘tech
niki’, do której Kościół odnosił się z dużą tolerancją, gdyż nie wi
dział w niej bezpośredniego zagrożenia dla własnych interesów [...] Zbyt 
zresztą optymistyczne i dogodne byłoby traktowanie porażki i porzucenia 
teologii jako wydarzeń w pełni pozytywnych”. Oceniając w szerszej per
spektywie Oświecenie w południowej Italii, „które znamionuje przewaga 
racjonalizmu techniczno-naukowego i ekonomicznego”, niezdolnego do 
„przezwyciężenia groźnego kryzysu ekonomiczno-społecznego Południa”), 
Agrimi stawia pytanie, „czy nie należałoby dopatrywać się w kryzysie 
Genovesiego pierwszych oznak kompromisów i ustępstw, symptomów 
przemęczenia i rezygnacji z dalszej walki z przygniatającą hegemonią 
kultury metafizyczno-scholastycznej, przy której tak twardo stały władze 
kościelne” 22.

Nie opowiadając się ani za powszechnie przyjętą opinią, ani za tak 
paradoksalnym jej odwróceniem, wydaje się konieczne podać kilka spo
strzeżeń natury ogólnej, które wykażą, że w perspektywie podjętej przez 
nas analizy historycznej wybór taki nie jest konieczny ani-nawet możliwy. 
Celem naszym jest podważenie przesłanki, na jakiej opierają się przyto
czone wyżej opinie, a mianowicie owej cezury w twórczości neapolitań- 
skiego myśliciela i radykalnej rzekomo zmiany jego zainteresowań.

22 M. A grim i, Antonio Genovesi e 1’il luminismo riform atore nel Mezzogiorno, 
„B elfagor”, X XII, 1967, s. 388, 409. Pogląd Agrim iego na tem at cenzury kościelnej, 
która dotyczyć m iała w yłącznie m etafizyki i teologii, podziela również, w  innym  
kontekście, V illari, op. cif., s. 29—30 (por. w yżej przyp. 21). N ależy w szakże przypo
m nieć tu proces, jaki w  latach 1756—63 św . Oficjum toczyło przeciw  Genovesiem u, 
który był już profesorem  ekonomii. R ównież Lezioni di commercio,  opublikowane  
na dwa lata przed śm iercią G enovesiego, stały się przedm iotem  ataków  ze strony  
m aestro  S. Palazzo, T. M amachiego i często były  w spom inane w  późniejszej pole
m ice zw róconej przeciw  Teologii Genovesiego,  aby w reszcie znaleźć się na indeksie 
książek zakazanych.
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Pierwsza uwaga, jaka się tu nasuwa, dotyczy niewystarczającego za
kresu tych dystynkcji, które biorą pod uwagę jedynie publiczne wykłady 
Genovesiego, gdy natomiast z jego Lettere familiari wynika, że do ostat
nich lat swej działalności poświęcał się nauczaniu w świetnie prosperującej 
szkole prywatnej. Był to charakterystyczny — i nader korzystny — rys 
ówczesnej kultury neapolitańskiej: od czasów Vica aż do De Sanctisa
i Bertranda Spaventy nauczanie w Neapolu odbywało się również w szko
łach prywatnych, w których panowała bardziej swobodna i nowoczesna 
atmosfera aniżeli na wykładach publicznych. Celestino Galiani, po swej 
nominacji na prefekta studiów, nie zamierzał przeciwstawiać się rozpo
wszechnionej praktyce, a nawet pozyskiwał ze szkół prywatnych niektó
rych wybitnych profesorów do wykładów publicznych 2S. Wśród nich był 
młody Genovesi, zastępca wykładowcy metafizyki (1741—1744), a później 
wykładowca etyki (1741—1754). Genovesi prawdopodobnie nigdy nie zre
zygnował z wykładów prywatnych, które prowadził równolegle z naucza
niem publicznym. Jeszcze w 1765 r. pisał do jednego ze swych korespon
dentów: „zbliża- się już godzina jedenasta i kończę zajęcia szkolne [...], 
lecz mózg mój męczy się po czterech i pół godzinach mówienia” 24. A w 
innym liście ze stycznia 1767 r. wspominał o czyichś odwiedzinach w jego 
„prywatnej szkole”, w chwili gdy dyktował „chłopcom kilka wskazówek 
z dziedziny logiki” 25.

Wiadomości te, które nie uszły uwadze Galantiego, Racioppiego i innych 
historyków neapolitańskiego uniw ersytetu26, potwierdzone są przez dwa 
interesujące świadectwa uczniów Genovesiego. Jego biograf i wydawca, 
Domenico Forges Davanzati, pisząc Vita di Francesco Serrao, poświęcone 
życiu swego kolegi i przyjaciela, wspomina, że Serrao po pobycie w Rzy
mie, w środowisku jansenistycznym Corsinich, został wysłany przez ojca 
„do Neapolu, aby studiował filozofię i teologię pod kierunkiem sławnego 
księdza Antonio Genovesiego — najuczeńszego męża, jakiego kiedykolwiek 
wydało państwo neapolitańskie. Rezultaty wykładów takiego nauczyciela 
nie dały na siebie długo czekać i Serrao szybko się wyróżnił wśród kole

23 F. N icolini, Un grande educatore italiano. Celestino Galiani, N apoli 1951, roz
dział IX  i s. 95.

24 L ettere  familiari, wyd. D. Forges D avanzati, t. II, V enezia 1787, s. 26 (list bez 
adresata z 13 m aja 1765).

23 Ibidem,  t. II, s. 58 (list do Antonio C antelliego 20 stycznia 1767 r.).
26 G. M. Galanti, Elogio, s. 26 i 192; A. Racioppi, Antonio Genovesi, Napoli 19582, 

s. 81 (ale na s. 85 Racioppi przyjm uje tradycyjną tezę na tem at zm iany katedry i w y 
nikłych stąd konsekw encji: „Zakończył się pierw szy okres w  życiu G enovesiego; 
rozpoczyna się drugi, który uzupełnia pierw szy, ale różni się w  kierunku badań, 
w  ich obiektyw nej użyteczności i treści. Z dawnego człow ieka w yłan ia  się nowy. 
Ten, kto by n ie  rozróżniał obu okresów  i chciał w yjaśniać jeden przez drugi, n ie  
dałby praw dziw ego w izerunku G enovesiego”); G. M. M onti — A. Zazo. Da Roffredo  
da B enevento  a Francesco de Sanctis,  N apoli 1926, s. 64—69.
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gów uczęszczających do tej samej szkoły, z której wywodzą się wszyscy 
wielcy mężowie, którzy okryli chwałą królestwo Neapolu w ostatnich 
czasach” 27. Serrao nie mógł uczęszczać do prywatnej szkoły Genovesiego 
wcześniej niż przed rokiem 1759, a nawet obecność jego tam winna by 
sięgać drugiej połowy 1762 r. M. Ze świadectwa Forges Davanzatiego (oraz 
na podstawie dwóch rękopisów z Bari zatytułowanych: Theologia... a praec- 
larissimo Antonio Genuensi iam Ethicae, nunc professore Commercii et 
Mechanicae agrariae in cathedra Interiana) można wywnioskować, że 
w ciągu dziesięciu lat zakaz nauczania teologii, wydany Genovesiemu 
w 1749 r. przez Galianego, uległ już — przynajmniej w przypadku nie
których uczniów — przedawnieniu. W innym miejscu Forges Davanzati 
stwierdza expresse, że „Genovesi nadal wykładał metafizykę, logikę i pra
wo naturalne, zawsze chwalebnie i wobec niezliczonej liczby uczniów, aż 
do roku 1767, w którym nasilająca się choroba zmusiła go do zamknięcia 
szkoły prywatnej i zatrzymania tylko katedry handlu” 29.

Jeden z najzdolniejszych uczniów Genovesiego, Francesco Longano, 
wybrany później na jego zastępcę w ostatnim okresie choroby mistrza
i wymieniony przez niego w testamencie, potwierdza znaczenie wspomnia
nej szkoły domowej: „Dom tego męża stał otworem dla całej Italii jako 
wszechnica i zakład naukowy, a w jego ścianach mistrz osiągnął taką 
sławę, jaką już nikt po nim się nie cieszył” 30.

Przywołane powyżej świadectwa na temat prywatnego nauczania Geno
vesiego (które, oczywiście, nie miało charakteru specjalistyczno-profesjo- 
nalnego, ale musiało obejmować pełny zestaw przedmiotów zawierających 
nawet pewne wiadomości z teologii) wskazują, że legło ono u podstaw 
owego cyklu wykładów w języku włoskim, które obejmują — obok Lezioni

27 D. Forges Davanzati, Giovanni Andrea Serrao, vescovo di Potenza e la lotta  
dello S ta to  contro la Chiesa in Napoli nella seconda m e tà  del Settecento,  z przedmową 
i uw agam i B. Crocego, Bari 1937, s. 7—8.

28 G. Cigno OMCap., A. G. Sorrao e il giansenismo nell’Italia méridionale,  P a ler
mo—-Lovanio 1938, s. 56.

29 D. Forges D avanzati, Note al Componimento di Mattia Damiani in morte di 
A. Genovesi, w  dodatku do: A. G enovesi, Lettere  accademiche,  V enezia 1772, s. 235, 
gdzie na s. 250 czytam y sław ną ocenę: „w okresie 30 lat w ykładów  pryw atnych i pu
blicznych m iał on 30 000 uczniów ”.

30 F. Longano, Philosophiae rationalis elementa,  t. I, N apoli 1791, s. 25. Autor 
ten w  przeglądzie pt. De Claris dialecticae scriptoribus  kreśli nader w yrazisty port
ret mistrza: Sequitur A ntonius G enuensis ad omnia sum m a natus, qui a m agis- 
tris parum institutus, naturam habuit admirabilem. Omnia m agna erant, sed cor
poris actio singularis. Manus enim, humeri, latera, oculi, status, proceritas, gratia, 
incessus om nisque motus cum verbis sententiisque consentiens erant huiusmodi, ut 
statuo n ih il fieri petuisse perfectius. Unus, ut scis, losephus C yrillus, om nium  eloquen- 
tium  iurisperitissim us et iurisperitorum  eloquentissim us cum eo in  cathedra poterat 
decertare [...]”.
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di commercio e d’economia civile — logikę, metafizykę i „diceosina” w po
staci podręczników na poziomie elementarnym, napisanych i ogłoszonych 
drukiem w ostatnich latach życia Genovesiego. Obu tych kierunków zain
teresowań Genovesiego, które tłumaczą się nawzajem i wspierają, nie na
leży rozumieć jako dowodu niczym nie zmąconej i nie zróżnicowanej 
ciągłości. Ciągłość taka wprawdzie istnieje, ale przejawia się w całokształ
cie jego zainteresowań badawczych i kulturalnych; nie wyklucza ona jed
nak przemian, jakie u niego w tych dziedzinach zachodziły, nowych mo
mentów wzbogacających jego myśl, przemieszczenia wreszcie akcentów czy 
ocen. W programie studiów Genovesiego, w układzie rozmaitych dyscyplin
i w godności, jaką im przyznawał, zachodziły zmiany. Nie można więc tu 
mówić o porzuceniu — byłby to bowiem anachronizm nieusprawiedliwiony 
w dobie poprzedzającej Krytyką czystego rozumu — ale tylko o rozmyśl
nym pomniejszaniu problematyki teologicznej. Teologia nie będzie już 
odtąd stanowić najwyższej nauki, której służebnicami są w pewnym sensie 
wszystkie inne dyscypliny, lecz będzie tylko częścią metafizyki czy ency
klopedii. Celem studiów nie będzie odtąd jedynie zbawienie duszy w ra
mach właściwie pojętej wiary, ale „szczęście publiczne” osiągane dzięki 
ekonomii i polityce, które naprawiają niesprawiedliwości społeczne. Ewo
lucja ta wiąże się niewątpliwie z pogłębieniem przekonań politycznych 
Genovesiego, które uległy zradykalizowaniu dzięki studiom nad ekonomią, 
nie nastąpiła jednak w sposób mechaniczny i natychmiastowy po zmianie 
katedry i nawiązaniu przyjaźni z Bartolomeo Intierim. Dojrzewała ona 
bowiem w ostatnich latach życia Genovesiego, ujawniła się zaś w pełni 
dopiero po ogłoszeniu Lezioni di commercio i w walce o skasowanie ka
tedry dekretałów. Teksty ogłoszone i wnikliwie zbadane przez G. M. Mon- 
tiego nie pozostawiają wątpliwości co do niechęci, jaką Genovesi żywił 
w r. 1767 do prawa kanonicznego, porównanego przezeń do „krzyżowców”, 
którzy wniwecz obracali cudzą własność prywatną i narodowe bogactwo 81.

31 G. M. Monti, Due grandi r i jorvia tor i del Settecento: A. Genovesi e G. M. Ga-  
lanti, F irenze b.d. [1926], s. 69, 70—72; por. s. 20 nn. Jest to najlepsze z istn iejących  
opracowań, zaopatrzone w  aneks źródłowy obejm ujący liczne dokum enty z okresu  
ostatnich batalii politycznych i kulturalnych G enovesiego. Por. G. Galasso, 11 pensiero  
religioso di A. Genovesi, „Rivista storica italiana”, LX X X II, 1970, s. 800—823, który  
przyjm uje tezy i ustalenia G. Montiego. W tekście artykułu czynię aluzję do listu  
G enovesiego pisanego do m inistra De Marco 21 stycznia 1768 r. (L ettere  fam iliari  t. I, 
s. 69 nn.): „Czy Jego Ekscelencja życzy sobie, bym  powiedział, co m yślę o dekretałach?  
To procesja krzyżowców zbrojnych w  brzytwy, ukryte pod szatam i duchow nym i lub 
jaw nie noszone, którzy z w ielką — i udawaną — pobożnością oraz nam aszczeniem  
w ychodzą z W atykanu, aby rozejść się na cztery strony św iata i detronizować pa
nujących, palić w szystk ie prawne kodeksy, odbierać w szelk im  urzędom św ieckim  
ich jurysdykcję a w szystkim  biskupom ich w ładzę, uznawać w szelk ie narody wraz 
z ich zasobam i za Vectigales populi Romani  i pozbawiając je resztek naw et bogactw  
podporządkować je w  końcu po kolei R zym ow i”.
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Jeszcze dziesięć lat wcześniej, wypowiadając opinię na temat organizacji 
studiów w Modenie, Genovesi zalecał gorąco „wykłady na tem at dekre- 
tałów, które najlepiej tłumaczą prawo naturalne, boskie i kościelne. Sło
wem, nauka prawa kanonicznego nie powinna i nie może być oderwana 
od prawdziwie zdrowej teologii, gdyż stanowi ona jej część, nie można 
bowiem być wybitnym kanonistą, nie będąc wybitnym teologiem” 82.

W obrazie tym, naszkicowanym dotąd ogólnie i statycznie, należałoby 
zaznaczyć teraz zmiany, wskazujące na rozwój i stopniowe wzbogacenie 
problematyki podjętej przez Genovesiego.

*

Oprócz pewnych dokumentów z Archiwum Watykańskiego i Archiwum 
Państwowego w Neapolu, które w nikłym tylko stopniu zostały dotąd wy
korzystane w badaniach nad Genovesim, a pozwalających prześledzić roz
wój wydarzeń dotyczących konkursu o katedrę teologiczną, dostępne dotąd 
źródła sprowadzają się do drugiej Autobiografii, Elogio storico Galantiego
i not biograficznych Forgesa dodanych do Componimento poetico, który 
Matia Damiani da Volterra napisał z okazji śmierci Genovesiego. Rękopisy 
Theologia, zawierające jej trzy odrębne redakcje, z których każda odmien
na jest od edycji z 1771 r. (pierwszej spośród dzieł wydanych pośmiertnie), 
pozwalają obecnie na rekonstrukcję tych wydarzeń i osadzenie tego dzieła 
na tle całej twórczości i „polityki” Genovesiego, na co dotychczas mało 
zwracano uwagi. Nie znam żadnego studium poświęconego wyłącznie Theo
logia. Nawet sumienna i wnikliwa książeczka Tisiego Pensiero religioso di 
A. Genovesi33 oraz niedawno wygłoszony referat G. Galassa34 omawiają 
Teologię nader pobieżnie. Działa tu nie tylko zrozumiałe uprzedzenie, które 
wyraża ironiczne przysłowie ukute przez Ruffiniego: theologicum est, non 
legitur, ale również wątpliwość, wysunięta przez Racioppiego 36 co do „peł
nej zgodności tekstu drukowanego z oryginałem”. Nieufne stanowisko 
Racioppiego wobec pracy wydawniczej podjętej anonimowo przez Forges 
Davanzatiego, „duchownego, teologa i przyjaciela zmarłego autora” (jed
nakże był to teolog jansenista, regalista i polemista), nie upoważnia do 
snucia domysłów o manipulacjach zmierzających do uortodoksyjnienia 
tekstu oryginalnego. Niemniej przeto — jak zobaczymy — rodzą się znaki

32 L ettere  jam iliari,  t. I, s. 86 list do Camillo Torriego, Giammario V alentiniego  
i A ntonio C antelliego, reform atorów  studium  w  M odenie, 6 czerwca 1757; por. orygi
nał rękopiśm ienny w e Florencji, B iblioteca N azionale, Fondo Gonnelli, 15, k. 218.

33 A. Tisi, II pensiero religioso di A. Genovesi,  Salerno 1937; por. obecnie tegoż
autora artykuł o takim sam ym  tytule, „Luce serafica”, lip iec — sierpień 1969, s. 346— 
347.

84 Por. w yżej przyp. 32.
*5 A. Racioppi, A. Genovesi, s. 84 przyp.
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zapytania co do intencji wydawcy, wskazujące na utworzenie się odrębne
go odłamu zwolenników Genovesiego, odłamu całkowicie różnego od grupy 
Giuseppe Maria Galantiego. Na różnice występujące między zwolennikami 
Genovesiego o tendencji deistycznej i wolteriańskiej (Galanti) a tymi, 
którzy skłaniali się ku jansenizmowi i regalizmowi (Forges, Serrao)38, 
kłaść będą silny nacisk krytycy Theologia. W latach 1770-tych, w okresie 
odnowienia polemiki na temat jurysdykcjonalizmu (która znajdowała się 
już w stadium, by tak rzec, febroniańskim), wykorzystują oni te różnice, 
by całkowicie zdyskredytować szkołę Genovesiego. Dwa najważniejsze roz
działy Theologia — których tekst zachowały wersje rękopiśmienne — do
tyczące autorytetu papieża w sprawach teologicznych i roli rozumu w teo
logii, ze względu na swój umiarkowany ton i kompromisowość rozwiązań 
nie byłyby więc wówczas wygodne dla tych, którzy — jak Galanti i For
ges — atakowali władzę papieża. Uwaga ta nie upoważnia wszakże do wy
ciągania pochopnych wniosków o rozmyślnym pominięciu w ogłoszonej 
edycji przytoczonych tu rozdziałów, brakuje w niej bowiem wielu innych 
pomniejszych fragmentów, zastąpionych niekiedy przez ustępy, które wy
szły prawdopodobnie spod ręki samego Genovesiego.

Rozpatrzymy poniżej dokładnie te problemy, ograniczając się obecnie 
tylko do wstępnych spostrzeżeń, a to również dlatego, aby zwrócić uwagę 
na drugi — obok ciągłości zainteresowań Genovesiego — niepodważalny 
fakt: jego ewolucję. Jedną z trudności, która powstrzymywała badaczy 
przed studiowaniem Teologii, stanowi nieustalona chronologia tekstu wy
danego pośm iertnie37. Podkreśla to świadectwo Galantiego, który w przed
mowie do wydania Teologii twierdzi, że autor w wieku dojrzałym odrzucił 
własne dzieło:

36 P. V illani, Contributo alia storia dell’anticurialismo napoletano: l’opera di G. 
F. Conforti,  w: Mezzogiorno tra Riforme e Rivoluzione, Bari 1962, s. 192— 194, który 
jako jedyny zwraca uw agę na różnicę, jaka zachodzi m iędzy tym i dwoma odłam am i 
zw olenników  Genovesiego.

37 W ątpliwości na ten tem at w yrażali już liczni badacze, a ostatnio rów nież Ga- 
lasso na w yżej w ym ienionym  kongresie; nie m iał ich jednak G. G entile, Antonio  
Genovesi, s. 4, który sądzi, że Teologia została w ydana przez autora. W iadomo 
skądinąd z pewnością, że G enovesi zam ierzał ją w ydać w  r. 1748. Galanti w  Elogio, 
s. 67 pisze: „Ksiądz G enovesi w ykładał teologię przez 10 la t sw oim  uczniom , a n a 
stępnie zam ierzał podać ją do druku”. Por. rów nież A rchivio Segreto Vaticano, Se- 
greteria di Stato, N unziatura di Napoli, t. 227, k. 146r: „M iałem w  ręku pism a teo 
logiczne, które w ykładał na tym  U niw ersytecie ksiądz Genovesi. D ałem  je do zbada
n ia”, i k. 188r, gdzie nuncjusz G ualtieri pisze: „mam zaszczyt przekazać pisma teo
logiczne w ykładane przez księdza Antonio G enovesiego, n ie publicznie atoli, tylko  
w jego szkole pryw atnej”. W neapolitańskim  A rchivio di Stato, Dispaccio Ecclesias- 
tico, 106, f. 7r. 112r, znajduje się podanie o zezw olenie w ładz św ieckich na druk 
Teologii, w niesione przez drukarza S. P ersilego 24 maja 1748, które zostało jednak  
w ycofane przed lipcem  t.r.



Antonio Genovesi 59

„Owe rękopisy ukazują się obecnie nie z inicjatywy autora. Znawcy 
rzeczy podziwiać będą świetność poruszonej w nich problematyki, jej układ 
oraz pobożność autora. Muszę atoli uprzedzić czytelników, że w 1767 r. usi
łowałem kilkakrotnie przekonać księdza Genovesiego, aby podał do druku 
swą Teologię. Odpowiedział mi na to, że ludzie nie zawsze myślą jednako
wo, a obecnie jego poglądy są różne od tych, które głosił w czasie, gdy 
pisał to dzieło; gdyby więc miał zastosować się do mojej rady, musiałby 
całkowicie to dzieło przerobić, co byłoby przedsięwzięciem długim i trud
nym ” 38.

Znane nam są również inne samokrytyczne wypowiedzi Genovesiego 
dotyczące Teologii oraz — rzadziej — innych jego łacińskich utworów. Jest 
rzeczą oczywistą, że zaostrzenie polemiki Genovesiego przeciw kurii pa
pieskiej, na dwa lata przed śmiercią — zresztą chrześcijańską — stanowi 
tylko logiczny ciąg dalszy owej ewolucji i porzucenia tych ostrożności
i kompromisów, które jeszcze w 1748 r. ciążyły nad dziełem, ponieważ 
jego celem było wygranie konkursu i... uzyskanie biskupstwa39. Warto 
jednak przypomnieć argumentację pewnego badacza, który bardziej niż 
inni zbliżył się do sedna zagadnienia, i wskazać, w jaki sposób Genovesi — 
w Logica per i giovanetti  — definiował ostatecznie pojęcie teologii: „zwias
tować po prostu głos kościoła powszechnego, bez dysput i frakcji — na * 
tym, jak sądzę, polega najpiękniejsza i naprawdę pożyteczna teologia. Al
bowiem jeżeli teologia nie czyni ludzi bardziej sprawiedliwymi [...], bar
dziej ludzkimi [...], jeżeli nie dąży do zjednoczenia całego rodzaju ludz
kiego — i to nie siłą, ale miłością -— staje się niepotrzebna albo szkodli
wa” 40.

Warto przytoczyć tu pogląd E. Garina: „religia chrześcijańska była dla 
Genovesiego prawdziwie miłością Boga, praktykowaniem dobra i edu-

33 G. M. G alan ti, Elogio, s. 92 przyp.
39 A rch iv io  Segre to  V aticano, S eg re te ria  di S tato , N u n z ia tu ra  di N apoli,

t. 227, k . 146rv (re lac ja  n u n c ju sza  G ualtierego  z 1748 r.): „W iadom o m i, że k a rd y n a ł 
a rcy b isk u p  nie by ł zadow olony z n auczan ia  tego p rzedm io tu . Sądzę, że teraz, gdy
[G enovesi] ub iega  się o p ie rw szą  k a te d rę  teologii n a  w ym ien ionym  U niw ersy tec ie ,
p rzek aza ł on te  sw e w ątp liw ości m onsignorow i g łów nem u k ap e lan o w i [C. G alia -
n iem u], k tó ry  sp raw u je  rząd y  n ad  tym że un iw ersy te tem , chociaż [G enovesi] cieszy 
się  u  w ładz  i pub liczności w ie lk im  k red y tem  zau fan ia , a n iek tó rzy  n a w e t sądzą, że
m oże być w zię ty  pod uw agę p rzy  nom in ac jach  b isk u p ich ”.

40 E. G arin , S toria  della  filo so fía  italiana, t. III, T orino  19662, s. 971—973: in te re 
su jące  p o tw ierdzen ie  te j tezy  p rzynoszą P ostille  au togra fe  in ed ite  alla „Logica” [per 
i g io v in e tti] di A . G enovesi, w yd. A. Potolicchio . „A tti de ll’A cadem ia di Scienze m o- 
ra li  e p o litich e”, L X X III, 1962, N apoli 1963, s. 55—58 (na te m a t teologii n a tu ra ln e j , 
k tó re j n ie  m ożna p rzec iw staw iać  teologii ob jaw ionej; na  te m a t a u to ry te tu  ojców  
kościoła, k tó rego  n ie  należy  oceniać p rzy  pom ocy k ry ty k i n au k o w ej; n a  te m a t scho 
lastyków , k tó rzy  n as tąp ili po T om aszu z A kw inu , igno ran tów  i niegodziw ców )
i s. 63—65.
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kacją rodzaju ludzkiego. W miłości chrześcijańskiej upatrywał on gwaran
cję boskości chrześcijaństwa. «Wielbię Ewangelię — pisał Genovesi 
w 1765 r. — której istotą jest wyłącznie miłość [...] Skoro jest to główne 
przykazanie Chrystusa — chrześcijaństwo jest boskie». Podobny nurt re 
ligijny odnajdujemy w Elementa theologiae, w których wyraźnie również 
odzywa się jego antykurializm. To wszystko nie pomniejszało żarliwości 

'jego wiary moralnej i religijnej. «Wierzyłem, że w moich dziełach bronię 
wiary w naszego Stwórcę, sprawiedliwość i miłość do ludzi» -— w taki oto 
sposób pisał on w r. 1769 w swym testamencie” 41.

Skoro testament Genovesiego42 i jego spowiedź na łożu śmierci nie 
budzą zastrzeżeń co do szczerości jego przekonań religijnych, historyka 
interesuje przede wszystkim ustalenie kierunku tej religijności oraz jej 
powiązań z problemami politycznymi i ekonomicznymi, które odegrały 
tak wielką rolę w okresie dojrzałej twórczości neapolitańskiego filozofa. 
Niemało światła na to zagadnienie rzuca osobowość spowiednika Geno
vesiego na łożu śmierci, kapucyna Felice Maria de Napoli, którego naz
wisko świeckie brzmiało Garzia Alonzo Guzm an43. Był to zapalony jan-

41 E. G arin , Storia , s. 972'—973.
42 O głosił go G. M. M onti, D ue grandi r ifo rm a tor i, s. 163. O dm ienną re d a k c ję  

opub likow ał A. Potolicchio , In to rn o  a ll’abate A . G enovesi, „A rch iv io  sto rico  p e r  la  
p rov inc ia  d i S a le rn o ”, I I I , 1922, s. 108. R ękopisy  te s tam en tu  z n a jd u ją  się w  A ltam u - 
rze, A rch iv io  B ib lio teca M useo Civico, fondo S eren a  i w  A rchiv io  Segre to  V aticano, 
S e g re te r ia  di S ta to , N u n z ia tu ra  di N apoli, 279, f. 251 (na co u p rze jm ie  zw rócił m i 
uw agę prof. R. De M aio); p u b lik o w an y  b y ł on rów nież  w  ów czesnej p rasie . P o r. 
„N uove di d iv erse  corti e p aesi”, L ugano  23 paźd z ie rn ik a  1769, n r  43 i „N otizie del 
M ondo”, F iren ze  17 paźd z ie rn ik a  1769, n r  83, s. 681—682 (te s tam en t „ je s t pow szech
n ie  chw alony  jak o  w ypow iedź doskonałego ch rześc ijan in a  i w artościow ego człow ie
k a  [...]”). T a sam a gazeta , k tó ra  7 paźd z ie rn ik a  1769, n r  80, poda ła  w iadom ość o śm ie r
ci G enovesiego („pozostaw ił w  sp ad k u  sw ojem u b ra tan k o w i... 15 000 d u k a tó w ”), sp ro s
to w a ła  je d n a k  2 w rześn ia  1769 (w  n rz e  70, s. 570—571) p rzedw czesną  i ten d en c y jn ą  
w iadom ość: „z na jw yższym  zdum ien iem  przeczy ta liśm y  w  m ałej u lo tce  w iadom ość
0 śm ierc i sław nego  p an a  A ntonio  G enovesiego, k tó ry  z łask i n iebios pow raca  do 
zd row ia  po ciężkiej chorobie i ju ż  chodzi po m ieście. B ardzie j nas w szakże obeszła 
w iadom ość, iż n a  łożu śm ierc i odw ołał on sw e n ie k tó re  w ypow iedzi p rzec iw  p raw u  
kościelnem u, gdy przecie  znany  by ł pow szechnie jak o  człow iek bard zo  re lig ijn y
1 obdarzony  n a jzd row szą  n a u k ą ”. N ieufność i w rogość k u ria lis tó w  w obec G enove
siego o raz  jego spow iedn ika  pośw iadcza  n o ta tk a  tow arzysząca  p rzesy łce  kopii te s 
ta m e n tu  G enovesiego p isan a  3 paźd z ie rn ik a  1769 przez n u n c ju sza  w  N eapolu  m on- 
s igno ra  C alcagniniego: „P rzed  śm ierc ią  o trzym ał sak ram en ty  od dw óch k ap u cy 
nów, z k tó ry ch  jeden , ojciec Felice, uchodzi tu  w szakże za zak o n n ik a  sp rz y ja ją 
cego dzisiejszym  poglądom  zw anym  ośw ieconym i; podobno rów nież  i G enovesi b ra ł  
ud z ia ł w  p u b likac jach , k tó re  się tu  w  o sta tn ich  czasach ukazały . S tąd  też te s ta m e n t 
oraz o s ta tn i ok res jego  życia nastręczy ły  okazję  do w ie lu  rozm ów  w  te j sto licy”. 
(A rch iv io  Segre to  V aticano , S eg re te ria  di S ta to , N u n z ia tu ra  di N apoli, 279, f. 249r.).

43 Por. S tan islao  da  C am pagnola , Felice M aria da N apoli (1712—1788) tra  illu m i-  
n ism o  e g iansenism o, „C ollectanea fra n c isc a n a ”, X X X V II, 1967, s. 33—88. Ju ż  od m ło 
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senista, tłumacz monumentalnej Morale chrétienne Piotra Floriota, „sa
motnika” z Port-Royal-des-Champs. Za dokonanie tego tłumaczenia Guz
man został skazany na 14 miesięcy więzienia pod zarzutem apostazji. Ge
novesi znał go przynajmniej od piętnastu lat. W r. 1753 zalecał — w pla
nie studiów zawartym w Ars logico-critica — jego przekład Moralności 
chrześcijańskiej (w tym samym planie była również mowa o jansenis- 
tycznym katechizmie Pouget’a, rozpowszechnianym pod nazwiskiem bis
kupa Montpellier Colberta). Podpisał również Genovesi opinie kwalifiku
jące do druku Sermoni sopra i dolori délia Madonna e sopra la passione 
di Gesucristo oraz — przede wszystkim — Apologia della Morale cristia- 
na 44 Guzmana. Bardziej otwarcie atoli zbliżył się Genovesi do jansenizmu 
dopiero w okresie swej dojrzałości. Guzman był zdecydowanym regalistą 
i stąd też jurysdykcjonalizm stanowił niewątpliwie tę płaszczyznę, na któ
rej zbliżył się do Genovesiego45. Przed r. 1748 Genovesi uważał się sam 
za „pół molinistę” w kwestii łaski i już wtedy był skłonny — a nastawienie 
takie stawało się potem coraz bardziej zdecydowane — zaliczyć to zagad
nienie do kwestii, które Muratori uważał za nierozwiązalne, a zatem za 
zbyteczne. W okresie owym Genovesi pozostawał w bliskich stosunkach 
z prowincjałem jezuitów i nie mógł patrzeć z sympatią na stronnictwo 
jansenistów, któremu patronował kardynał arcybiskup Spinelli i inkwi
zytor dominikański Concini. Później jednak, po odejściu Spinellego i po
wstaniu silnej partii regalistów, którzy w walce z kurią i „zelantami” wy
korzystywali poglądy jansenistów, Genovesi — trzymający się, jak zwykle, 
z dala od problematyki czysto dogmatycznej — związał się z tym właśnie" 
ugrupowaniem. Niewątpliwie świadczy o tym zaginiona dziś dedykacja
dości F elice  M aria  da  N apoli za jm ow ał stanow isko  nonkon fo rm is tyczne , p rz e d k ła 
d a jąc  np. p lan  stud iów  bardzo  k ry ty czn ie  nastaw io n y  do tra d y c ji scho lastycznej, za 
k tó rą  szedł w ciąż zakon kapucynów . Por. m ało  zbadane O razioni sacre... dedykow ane 
L udovico  G ualterio , nunc ju szow i aposto lsk iem u, N apoli 1747 — V II: A d theologiae s tu 
d iu m  A d h o rta tio , s. 173—177 i zw łaszcza V I: De instaura tione  a tud io rum , s. 164— 170, 
w  k tó re j Felce M aria  da N apoli głosi: „ m e th o d u m ... iu x ta  illu m in a tae  ae ta lis  nos- 
t r a e  c la r io ru m  hom inum  sen ten tiam  e t ra tio n em  m o d eran d am ”.

44 O ba dzieła  u kaza ły  się w  N eapolu  w  r. 1758 i 1763. Dzieło drugie , k tó re  s ta 
now iło  k o m p ro m itu jącą  — w  oczach ortodoksów  — obronę tłum aczen ia  t r a k ta tu  F lo - 
r io ta , w y d a je  się G enovesiem u „uczone i pe łne  n a u k i ch rześc ijań sk ie j, tch n ące  w ie l
k im  zapałem  do' w zniosłej teo rii ła sk i”.

45 S tan is lao  da  C am pagnola , op. cit., i En terno  al in flu jo  de Z eg er-B ern a rd  V an - 
E spen, „L a u re n tia n u m ”, V II, 1966, s. 135 przyp . 19, k tó ry  w sk azu je  n a  oddzia ływ an ie  
ju ry sd y k c jo n a lizm u  w  A llegazion i crim ina li e c ivili, p isanych  przez  G arzię  w  N eapolu 
w  1. 1752— 1763. G arz ia  m ia ł rów nież  pow iązan ia  osobiste z p o lity k am i z p a r t ii  ju ry s -  
d ykc jona lis tów  n eap o łitań sk ich , k tó rzy  — ta k  ja k  T anucci — b ro n ili go p rzed  os
k a rżen iam i o apostazję , w yw ołanym i przez tłum aczen ie  dzieła F lo rio ta . Por. jego 
O razioni... pe’ fu n era li de l Sup rem o  M agistrato  del C om m ercio  d. F rancesco V e n 
tura , N apoli 1760; F unera li del fu  C onsigliere d. G iuseppe A ure lio  De G ennaro, 
N apoli 1763.
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dla króla, którą przygotował do słynnej edycji neapolitańskiej jansenis- 
tycznego katechizmu Mesenguy’ego. Niektóre świeżo opublikowane listy 
z korespondencji Bottariego świadczą o jego zakamuflowanym i ostrożnym, 
niemniej jednak znamiennym udziale w sprawie, w którą zostali uwikłani 
Tanucci i rzymscy janseniści ze środowiska A rchetto46. Potwierdza to 
również opinia, którą Genovesi sporządził na temat dzieła Regola 
de’costumi contro le false massime della morale mondana, które wyszło 
spod pióra jansenistycznego polemisty Gabriela Gerberona. Dzieło to 
przetłumaczył i opatrzył długim polemicznym aneksem Giovanni Bottari. 
We wspomnianej opinii Genovesi powraca do swych dawnych polemik 
z etyką kazuistów i ustala związek między etyką rygorystyczną a prawem 
natury.

„Zgodnie z tym odwiecznym prawem świat ten jest stworzony i kiero
wany [...] to samo prawo, które przenika wszystkie części wszechświata 
i wiąże je nawzajem w sposób harmonijny i podporządkowuje ich celowi, 
zostało nazwane prawem naturalnym. Atoli to prawo naturalne dochodzi 
do głosu przede wszystkim w sumieniu ludzi, i to zarówno mądrych, jak 
i nieuczonych, kulturalnych i nieokrzesanych, dobrych i złych, i stanowi 
podstawową normę życia ludzkiego oraz pewne i niezawodne źródło praw 
cywilnych” 47.

A więc prawo i etyka naturalna są „jasno i obszernie” wyłożone w Piś
mie św ię tym ,  które dla Genovesiego — podobnie jak dla Spinozy w Trak
tacie teologiczno-politycznym  — nie podlega krytyce ani też skażeniom 
tekstu w tych partiach, gdzie mowa o przykazaniach moralnych. Jednakże 
„w ostatnich czasach” Biblia była źle interpretowana przez niektórych 
„miernych pisarzy”, którzy nie znają lub znać nie chcą prawa boskiego:

„Ci fałszywi prorocy [...] głoszą jedynie taką doktrynę, która bardziej 
odpowiadała ich przewrotnym sercom, ich interesom i celom doczesnym 
[...] stąd zrodziło się powszechne zepsucie wśród narodów, tak że uwa
żano za możliwe być bezbożnym bez pogwałcenia wiary, zabójcą, mści

46 P. Sposato , A lb erto  Capobianco... e la sua corrispondenza eon i g iansen isti 
ita lian i ed esteri, e s tra tto  con un  append ice  di docum enti ag g iun ti d a li’ ’’A rch iv io  
sto rico  p e r  la  C a lab ria  e la  L u can ia”, X X X IV , 1965—1966, s. 262, 251, 253—254. S tu 
d ium  to je s t bogato dokum en tow ane  n a  podstaw ie  m a te r ia łu  p rzechow anego  w  n e -  
ap o litań sk im  A rch iv io  di S ta to  i rzy m sk ie j B ib lio teca  C orsin iana  (cartegg io  B o tta r i, 
ms. 1570). N ie zgadza się z ta k ą  w y raźn ie  jan sen is ty czn ą  k w alif ik ac ją  ow ych u g ru 
pow ań  (jak  rów n ież  i g ru p y  Spinellego) R. Do M aio, Societá  e v ita  religiosa a N apo li 
ne ll’eta  m oderna , N apoli 1971. O k a tech izm ie  M ésenguy’ego i znaczen iu  jego ro zp o 
w szechn ien ia  w e W łoszech por. C. A. Jem olo , II g iansen ism o in  I ta lia  p rim a  della  
R ivo luzione , B ari 1928, s. 119, 167, 170, 210.

47 La regola de’ co stu m i contro  le fa lse  m assim e  della  m orale m ondana . N apoli 
1764, s. 449—450. D zieło ukazało  się anonim ow o i n ie  w zbudziło  — o ile  w iem  — 
ta k  silnych  re a k c ji ja k  u tw ó r M esenguy’ego. W płynął n a  to zapew ne fak t, że n ie  
było  ono nap isan e  w  fo rm ie  katech izm u.
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wym, zdrajcą, złodziejem i cudzołożnikiem -— bez pogwałcenia sprawied
liwości, ciemiężycielem ubogich i drwiącym z nich, okrutnym, nieludz
kim, skąpym, niegościnnym, złorzeczącym — bez naruszenia praw mi
łości bliźniego. W taki sposób [...] zostało tragicznie naruszone szczęście 
rodzinne i społeczne” 48.

„Szczęście publiczne” stanowiło jedną z głównych trosk Genovesiego, 
od czasów młodzieńczych spędzonych w cieniu wpływów Muratoriego aż 
do przytoczonej tu wypowiedzi z 1764 r. Lecz godne uwagi jest nie tylko 
powiązanie szczęścia publicznego z prawami natury, ale również teza gło
sząca, iż jedynie rygorystyczna moralność może ów związek uzasadnić 
i należycie go wyjaśnić. Widoczne już tu zainteresowanie aspektem spo
łecznym religijności jest główną cechą odróżniającą stanowisko Geno
vesiego od postawy filojansenistów — tych nawet, którzy związani byli 
ze stronnictwem regalistów. Za życia Genovesi inspirował i popierał sta
nowisko antyjezuicko nastawionych funkcjonariuszy i ministrów, takich 
jak De Marco, De Leon, Stefano Patrizi, Fraggiani i Tanucci49, domagając 
się nie tylko kasacji katedry dekretałów, ale również radykalnego mniej- 
szenia nadmiernej ilości kleru. Po śmierci Genovesiego stanowisko to spot
kało się z charakterystyczną reakcją jego przyjaciela i spowiednika Guz- 
mana. Otóż Lezioni di commercio  podają pewne obliczenia sugerujące ko
nieczność zmniejszenia stanu osobowego kleru w taki sposób, aby jeden 
kapłan przypadał na stu wiernych. Gdy jeden z adeptów Genovesiego, 
Carlo Antonio Pilati, przybyły z Trydentu do Tanucciego, podjął analo
giczny postulat, Guzman, choć zażarty obrońca praw jurysdykcji świeckiej, 
walczący przedtem o zniesienie zakonu jezuitów, poczuł się zmuszony do 
wydrukowania broszurki pt. Dimostrazione wymierzonej przeciw Rifles- 
sioni Pilatiego, które uchodziło ogólnie za dzieło Genovesiego. W broszu
rze tej broni Guzman pamięci przyjaciela, któremu rok wcześniej udzielił 
ostatniego namaszczenia: „Cały kontekst wszystkich jego dzieł aż w nad
miarze [potwierdza] zasługi i niezwykłą sławę tego wybitnego umysłu, któ
ry  do śmierci poświęcał się dla dobra publicznego” 50. Atoli z kontekstu

48 Ib idem .
49 Por. G. M. M onti, D ue grandi rifo rm a tori. N a te m a t m in is tra  do sp raw  koście l

nych  (k tórego  T anucci w  chw ili iry ta c ji nazw a ł „ jan sen is tą  d ek lam ato rem ; w ierzy  
on b a rd z ie j w  p raw o  kanon iczne  an iże li w  sylogizm ”), w ie lk iego  p rzy jac ie la  G eno
vesiego, por. A. P an areo , II m in is tra  Carlo De M arco e la po litica  napo le tana  dal 
1760—1798, „S tud i sa le n tin i”, I, 1956, s. 66—135, a  zw łaszcza s. 81—83. W p ierw szej 
A u to b io g ra fii G enovesi ośw iadcza, że w  1743 r. n aw iąza ł p rzy jaźń  z de lega tem  do 
sp raw  k ró lew sk ie j ju ry sd y k c ji N icole F ragg iann im , a w cześniej m ia ł k o n tak ty  z p rzy 
jac ie lem  G iannonego w  W iedniu , M arcello  P ap in ian o  C usano; czy ta ł rów nież  Istoria  
civile , k tó rą  cy tu je  w  sw ojej Teologii.

60 D im ostrazione d e ll’em p ie ta  ... d e ll’ita liano  anonim o autore delle  R iflessioni..., 
N apoli 1770, III , s. 658.
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tego usunął Guzman motyw o charakterze niewątpliwie zasadniczym — 
postulat zmniejszenia klas bezproduktywnych, a w szczególności kleru.

Ten sam Guzman, który podał wzruszający opis ostatnich lat Genove- 
siego („[...] dyktował i wyjaśniał problem ponad stu słuchaczom, obecnym 
w jego pokoju — gdyż zmuszony był to czynić nie wstając z łóżka [...]”), 
aktywny przecie jansenista, uważa za konieczne odrzucić postulat zmniej
szenia liczby k le ru 61. W ten sposób wyłania się wyraźnie różnica między 
dwoma pokoleniami zwolenników jansenizmu: tymi, którzy się za nim 
opowiadali ze względów w głównej mierze dogmatyczno-etycznych, a ty 
mi, którzy wiązali się z nim w sposób krytyczny, dążąc do celów świadomie 
już politycznych, a nawet zmierzając do ściśle określonego programu re
dystrybucji bogactw społecznych.

Ostatni dokument świadczący o tego rodzaju poglądach Genovesiego 
stanowi obszerna opinia wydawnicza z 2 grudnia 1766 r. omawiająca uczo
ną „konsultację” Stefano Patriziego, opatrzoną uwagami monsignora Gio- 
vani Andrea Serrao, pt. De recta dotium monasticarum ratione ineunda. 
Sama ta konsultacja stanowi dokument walki, którą prowadzili zjedno
czeni janseniści i regaliści. Był to wspólny rys całego pokolenia jansenis- 
tów włoskich, który pozwala porównywać ludzi w rodzaju Serrao z grupą 
Scipionego de’Ricci. „Jednakowe były bowiem w Neapolu i w Toskanii 
ideały polityczne i sympatie dla jurysdykcjonalizmu, jeśli idzie o kwestię 
praw państwa wobec kościoła; jednakowe były aspiracje reformatorskie, 
które zmierzały do przeprowadzenia w duchu jansenistycznym reformy 
Kościoła, uważanego za skażony i niezdolny do powrotu do swych czystych 
tradycji”. Jeśli prawdą jest, że tradycja neapolitańska „znajdująca się 
zawsze po stronie praw świeckiej jurysdykcji i w opozycji do kurii, gło
siła na przemian hasło walki z przewagą Kościoła w państwie lub tezę
o podporządkowaniu Kościoła państwu” 62, to dodać trzeba, że w tej właś
nie dziedzinie grupa związana z Genovesim położyła nieco inny akcent na 
poszczególne problemy.

Przedmiotem „konsultacji” Patriziego jest problem feudalnych dóbr 
kościelnych, a mianowicie nagromadzanych wciąż w zamożnych klaszto
rach bogactw, które powstały z tzw. zapisów wieczystych. Prawnik ten 
postulował — a Genovesi go w tym popierał — by rząd przedsięwziął dra
styczne środki zmierzające do ograniczenia i zahamowania akumulacji ka
pitału kościelnego. Należało więc — ich zdaniem — zabronić obdarowy
wania dotacjami „mniszek i mnichów, z wyjątkiem tych, których zasoby 
nie wystarczały na utrzymanie w stopniu odpowiadającym ich randze”.

51 Ib id em , I I I ,  s. 659.
52 P. Sposato, O rien ta m en ti g iansen isti nella  v ita  e ne l pensiero  de ll’ab. V incenzo  

Troisi, „A rchivio  storico  p e r  le  p rov inc ie  n ap o le tan e”, L X X II (N. S. X X X IV , 1955), 
s. 218.
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Podobnie jak w przypadku zgonu żony, wiano zakonnicy winno być po jej 
śmierci zwrócone rodzinie. Zwyczaj zatrzymywania przez klasztor wiana 
to „przywilej zrodzony z chciwości i pragnienia dóbr doczesnych, przywi
lej, który wzbogaca nadmiernie święte przybytki, pozbawiając je ducha 
zakonnego i wprowadzając do nich stopniowo pożądanie dóbr tego świata 
i wszystkie przywary związane nieodwracalnie z życiem wystawnym 
i z modą” 53.

Wciąż jeszcze są to poglądy wspólne dla regalistów i rygorystów, jed
nakże Genovesi wysuwa dalej nowe argumenty, które należą do najbar
dziej mocnych i postępowych akcentów w jego polityce ekonomicznej.

„W miarę jak wzrastają dochody kościelne, uszczuplają i kurczą się 
z każdym dniem zasoby rodzin świeckich, stanowiących podporę narodu, 
wszystkich klas społecznych, a nawet samego tronu. Jest to jawna nie
sprawiedliwość, źródło niekończących się nadużyć, grożące strasznymi 
nieszczęściami. Jeżeli wszyscy ludzie posiadają wrodzone prawo do życia 
na ziemi, prawo potwierdzone ustawami wszystkich narodów, czyż może 
być sprawiedliwe doprowadzenie znacznej części rodzin do stanu żebract
wa, sponiewieranie i zubożenie narodu po to, by naruszając harmonię spo
łeczną bogacić nieliczne zgromadzenia osób, które nie tylko, że nie mają 
wielkich potrzeb, ale nie powinny się bogacić pod groźbą sprzeniewierze
nia się własnym ślubom” 54.

Jeśli bogactwo mnichów oznacza sprzeniewierzenie się ślubom i za
sadom zakonnym — była to obserwacja wciąż jeszcze tradycyjna i o ro
dowodzie daleko starszym niż cała ta polemika — to konsekwencje za
konnej akumulacji, nieproduktywnej dla innych środowisk społecznych, 
pozbawionych ziemi i kapitału, przedstawia Genovesi jako przykład ra
żącej niesprawiedliwości w rozdziale środków produkcji. Idzie tu o fakt 
moralny i ekonomiczny zarazem, którego źródłem jest sprzeniewierzenie 
się nakazom ewangelicznym, a nawet autentycznej idei Boga.

„Nie istnieje większe źródło przestępstw niż skrajna nędza. W miarę 
jak klasy rolników, rękodzielników, szlachciców i magnatów ubożeją, pa
noszą się wśród nich kłamcy, szalbierze, oszuści i złoczyńcy [...] Przesadne 
bogactwa będą zawsze przedmiotem zazdrości, zwłaszcza tam, gdzie zbiera 
ten, kto nie sieje. Z zazdrości łatwo przejść do nienawiści, z nienawiści do 
wojny. Czyż nie może zrodzić się z tego straszna katastrofa? [...] Gdy pew
ne zło w społeczeństwie dochodzi do szczytu, cały świat pragnie reformy 
[...] Trudno przypuszczać, by ci, którzy reformy takiej potrzebują, sami 
to uczynili, lud nie przeprowadzał nigdy reform inaczej, jak niszcząc

53 De recta  d o tiu m  m onastica rum  ra tione ineunda , N apoli 1766, s. 222—223.
54 Ib id em , s. 224.
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wszystko od fundamentów, co stanowi też lekarstwo bez porównania gor
sze od samej choroby” 55.

Kończąc tę gwałtowną wypowiedź, pisaną w przeczuciu dramatycznej 
alternatywy — bądź przeprowadzenie reform, bądź też rewolucja — Geno- 
vesi zwraca się do króla z apelem o interwencję:

„Władca skupia w sobie wszystkie prawa społeczeństwa jako protek
tor i regulator prawa prywatnego i publicznego w państwie [...] jest on 
czujnym stróżem prawa kanonicznego i obrońcą ducha Ewangelii, gene
ralnym biskupem czuwającym od zewnątrz nad dyscypliną kościelną” 
[zwróćmy uwagę na tę typowo jansenistyczną formułę] — może więc 
i powinien „naprawić nadużycia, które czas i słabość natury ludzkiej mo
gły zrodzić we wszelkich częściach jego państwa” 50.

Tradycyjna obrona świeckiej jurysdykcji nad dobrami kościelnymi łą
czy się tu z nową polityką, domagającą się od króla ponownego przepro
wadzenia rozdziału środków produkcji. W tym właśnie tkwi znaczenie 
walki antyfeudalnej, która nie poprzestaje na zwalczaniu władzy baronów 
w celu wzmocnienia władzy „absolutnej” (wprawdzie mocno w rzeczywis
tości ograniczonej), ale chce postawić samego władcę wobec wielkiej od
powiedzialności” 57.

Analiza warunków ekonomicznych i społecznych Królestwa, którą 
Genovesi przy pomocy uczniów (Longano, De Gemmis, Galanti) przepro
wadził w trakcie tych polemik, zbiega się tedy zarazem z jego kompeten
cjami kanonicznymi i jego zainteresowaniami religijnymi.

Aczkolwiek Theologia i Metaphysica  Genovesiego poszły dziś w za
pomnienie, a przeciętny czytelnik wybiera już raczej Lettere Accademiche  
i Lezioni di Commercio, to jednak świadczą one w sposób niezbity o jed

55 Ib id em , s. 225—227.
36 De recta  dotium ..., s. 226—227, w  k tó ry m  p isze d a le j: „ Je s t to n ie  ty lko  p raw o , 

a le  i obow iązek, od k tó rego  n ie  m ożna się uchylić, v) chw ili gdy w  spo łeczeństw ie  
pew ne  w ady  doszły do szczytu, a  w szyscy oczekują  refo rm y . T ak a  re fo rm a  m oże być  
ty lko  p rzep row adzona  albo 1) przez tych , k tó rzy  pow inn i te j re fo rm ie  podlegać, a lbo  
2) p rzez  tego, k tó ry  rząd z i R zeczpospolitą, albo  3) p rzez  lud. T ru d n o  przypuszczać, 
by  ci, k tó rzy  tak ie j re fo rm y  po trzeb u ją , sam i to  uczyn ili; lud  n ie  p rzep ro w ad za ł 
n igdy  re fo rm  inaczej ja k  n iszcząc w szystko  od fundam en tów , co s tan o w i też le k a r s t
wo bez p o ró w n an ia  gorsze od sam ej choroby. P o trzeb n a  w ięc jes t, P an ie , w asza  
rę k a ”. A pel do k ró la  i uw aga n a  te m a t n ieszczęśliw ych sk u tk ó w  rew olucy j, k tó ry ch  
G enovesi n a  pew no n ie  uw aża ł za ła tw e  i bezpieczne, n ie  w y k lu cza ją  fak tu , że 
w  w iz ji po litycznej G enovesiego w  osta tn ich  la ta ch  jego życia — w ciąż jeszcze pozo
s ta ją c e j pod w pływ em  prob lem ów  kanonicznych  i teologicznych —  rew o lu c ja  ja w i 
się  jak o  re a ln a  a lte rn a ty w a . G enoves^ n ie  s taw ia  na  rew olucję , a le rozw aża  je j p e rs 
pek tyw y.

37 N a te m a t tych  zagadn ień  i na  te m a t po litycznej w agi L ezion i di C om m ercio
por. R. V illari, A. G enovesi e la ricerca delle  fo rze  m o tric i dello  sv ilu p p o  sociale ,
s. 40—52, k tó ry  to a r ty k u ł zaw ie ra  n ad e r w ażne obserw acje .
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ności oraz ciągłości zainteresowań i doświadczeń Genovesiego, który nie 
pozostał nigdy obojętny wobec problemów religijnych i nigdy też nie wie
rzył w możliwość wykluczenia metafizyki.

„Niektóre szalone umysły, które próbowały to czynić na modłę ba
jecznych Gigantów, w niewielkim stopniu znały, człowieka [...] Jeśli bo
wiem nie dacie ludziom rozumnej metafizyki, to sami ją sobie stworzą; 
albo będzie to metafizyka śmieszna i dyskredytująca rozum, albo okrutna 
i nieludzka” 5S.

Genovesi dopatrywał się nawet istotnego waloru społecznego w połą
czonej problematyce teologii naturalnej i moralności.

„Ci filozofowie i matematycy, którzy te dyscypliny odrzucają i nie 
chcą ich uprawiać, nie rozumieją chyba rzeczywistych ich pożytków dla 
rodzaju ludzkiego, a stąd i własnych, jako że dobro jednego nie da się od
łączyć od dobra w szystkich69 [...] Metafizyka i teologia muszą więc dążyć 
do przedstawienia nam obrazu Boga i porządku obowiązującego na tym 
świecie w taki sposób, aby napełniać nas cnotą i miłością do Najwyższej 
Istoty i Ojca, ż y c z l i w o ś c i ą  w o b e c  r o d z a j u  l u d z k i e g o ,  
umiarkowaniem jeśli idzie o nas samych, siłą woli wobec trudności, na
dzieją co do wyników praktykowania cnoty, bo jaźnią na widok grzechów, 
u m i a r e m  w k o r z y s t a n i u  z d ó b r ,  ł a g o d n o ś c i ą ,  u p r z e j 
m o ś c i ą ,  słowem — tym wszystkim, co lepiej i mocniej łączy nas między 
sobą i z Panem tego świata. Wtedy nauki te zapewnią ludziom szczęście 60.

Młodzieńcze utwory metafizyczne Genovesiego służą zatem jako do
wód, że i w dziedzinie „teologii naturalnej”, która rozwija się od Spinozy 
do Locke’a, od Vica do Rousseau’a, od kwestii zastawów do problemu 
redystrybucji bogactw, dostrzec można ewolucje, konflikty i przemiany, 
które wpłynęły również na problematykę i działalność polityczną.
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S o m m a r i o

Q u est’artico lo  costitu isce  un  fram m e n to  del lib ro  La form azione  filo so fica  di A n 
tonio  G enovesi, p u b b lica to  n e l 1972.

58 La logica per i g iovane tti, N apoli 17692, s. 300 (L. V, c. v., § 10 przyp.).
53 Ib idem , s. 301 (L. V., c. v., § 11).
00 Ib id em , s. 301 (L. V., e.V., § 12) i por. w yd. I  (N apoli 1766), s. 191—192 (L. V.,

c. v., § 7).
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