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GENEZA DZIEŁA WOJCIECHA TYLKOWSKIEGO SJ 
»PHILOSOPHIA CURIOSA«

WSTĘP

Gromadząc bibliografię filozofii jezuitów w Polsce, w XVII w., zwró
ciłem uwagę na znaczną ilość zbiorów materiałów na dysputy, pocho
dzących z kolegium Jezuitów w Braniewie z 1666 r. i noszących tytuł 
Conclusiones ex universa philosophia. Estreicher, który w Bibliografii 
polskiej rejestruje tylko niektóre z nich, umieszcza je pod nazwiskiem  
defendensa, czyli tego, który w publicznej dyspucie bronił określonych 
uprzednio tez. Nie podaje jednak przewodniczącego dysputy (praeses) 
i równocześnie autora zbiorów, gdyż karty tytułowe wspomnianych 
pozycji takiej informacji nie zawierają. Także i katalog starych dru
ków Biblioteki Publicznej m. W arszawy1, który wymienia kilka analo
gicznych zbiorów, nie znanych Estreicherowi, nie zawiera wzmianki
o przewodniczącym dysputy. W celu ustalenia, pod czyim kierunkiem  
odbywały się te dysputy i kto jest autorem omawianych materiałów, 
odszukałem w jezuickich źródłach nazwisko wykładowcy filozofii w  
Braniewie. Okazało się, że jedynym profesorem filozofii i  matematyki 
był Wojciech Tylkowski. Dalsze ustalenia biograficzne dotyczące Tyl- 
kowskiego, zbadanie treści i formy tych zbiorów oraz porównanie ich 
z wydaną trzy lata później (1669) w Krakowie przez Tylkowskiego 
pod jego nazwiskiem książką Philosophia curiosa dowodzą ponad wszel

1 Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy.  Cz. III: 
Polonica XVII wieku, oprać. J. Rudnicka przy współudziale J. Górki i K. Soko
łowskiej -Grzeszczykowej, Warszawa 1976, poz. 262, 263, 499, 508, 1858. Informacja 
umieszczona przy tych pozycjach, jakoby tłoczono je w  Drukarni Jezuickiej, 
nie odpowiada prawdzie, gdyż jezuici nabyli drukarnię dopiero w  1697 r. Praw
dopodobnie drukowano je w  oficynie Henryka Schultza. Por. Encyklopedia wiedzy
o książce, Wrocław 1971, kol. 331: „Braniewo”.
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ką wątpliwość, że autorem obszernych zbiorów materiałów filozoficz
nych z Braniewa z 1666 r. jest właśnie Tylkowski i że stanowią one 
pierwszą z trzech wersji jego monumentalnego dzieła Philosophia 
curiosa.

ANONIMOWE ZBIORY MATERIAŁÓW DO DYSPUT W BRANIEWIE
W 1666 ROKU

Estreicher rejestruje 4 tego rodzaju zbiory. Wszystkie one posia
dają tytuł: Conclusiones ex universa (Aristotelis) philosophia, po któ
rym następuje zwykle nazwisko mecenasa (sub auspiciis...) i defendensa 
oraz informacja, że dysputa odbyła się w kolegium jezuickim w Bra
niewie w 1666 r. Niekiedy podany jest miesiąc i dzień (dopisany 
ręcznie). Wszystkie pozycje zostały wydrukowane w 8°, ale ich obję
tość wg Estreichera jest różna.

Estreicher umieścił Conclusiones pod nazwiskami defendensów, któ
rymi byli: 1) N. C. Garczyński (XVII 30, ark. nlb. Dł); 2) A. A. Helming 
(XVIII 89, k. 25 i 1 tablica); 3) R. et A. Klein (XIX 282, k. 35 nlb.); 
4) M. Nusczyński (XXIII 209, k. 103).

Bibliografia polska nie rejestruje jednak kilku innych pozycji 
pochodzących z Braniewa z 1666 r., dlatego poniżej podaję o nich 
obszerniejsze informacje bibliograficzne,.

1. Conclusiones ex universa Aristotelis philosophia sub auspiciis ... Matthaei 
Alberti Bogurski Praepositi et Can. Gudst[adiensis] propositae per Petrum loan. 
German Anno 1666; 8°.

K. tyt. sztychowana, doklejona do arkusza A; na k. A—Av dedykacja Bogur- 
skiemu, podpisana przez Germana. K. A2: Selectae conclusiones philosophicae ex  
libris Aristotelis de ortu, interitu ac elementis.

Do k. B7 omówiono krótko 24 zagadnienia; na k. B7—B8v: Paradox a, Parerga, 
Propositiones mathematicae ex geometria, Ex etílica monastica, Ex Oeconomia, 
Ex política. Między k. B7 a B8 wklejona tablica z 3 rysunkami geometrycznymi 
do zadań przedłożonych w tekście. —* Zob. egz. Bibl. Publicznej m. st. Warszawy, 
sygn.: XVII. 1. 476 adl. Taką samą k. tyt. i Conclusiones, ale bez dedykacji, która 
została wyrwana, i bez rysunków zawiera egz. Bibl. Prowincji OO Bernardynów  
w Krakowie, sygn.: X¡VII P 179 adl.

2. Conclusiones ex univ. philosophia sub auspiciis ... Ioannis Baptistae Nycz  
Can. Varm. et Krusv. Oecon. Generalis Episc. Varm. ... a Ioanne Casimiro 
Sigismundi publice in Collegio Ilosiano Brunsb. Anno 1666 [dopisano ręką:] die 
X  Junii; 8°.'

K. tyt. sztychowana, doklejona do arkusza A. na k. A-A v dedykacja.
K. A2: Selectae conclusiones ex  libris Aristotelis de mundo, coelo, meteoris  

breviter decisae,
Do k. B 7v  omówiono 43 zagadniena (pytanie i odpowiedź). Na k. B7v—B8v: 

Paradoxa, Parerga, Propositiones mathematicae de coelo supremo, Similitudines
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ethicat, — Zob. egz. Bibl. Powincji oo. Bernardynów w  Krakowie, XVII P 
179 adl.

3. Conclusiones ex universa Aristóteles philosophia sub auspiciis ... Thomae 
de Rupniow VIEISKI [Ujejski] Epis. Chiow. et. Czern. ... a Nicolao Thad. Sos
nowski prop. Anno 1666; 8o.

K. tyt. sztychowana, doklejona do arkusza A; na k. A_AT dedykacja.
K. A2: Selectae conclusiones ex libris Aristóteles de mundo, coelo, meteoris 

breviter decisae.
Poza dedykacją do k. B8v jest to ten sam skład drukarski co w  poprzedniej 

pozycji (Sigismundi). — Zob. egz. Bibl. Narodowej w  Warszawie, sygn.: IXVTI.
2. 691 adl. Taki sam egz. znajduje się w Bibl. Publicznej m. st. Warszawy, sygn.: 
XVII. 1. 475 adl. oraz w  Bibl. Seminarium Duchownego w  Warszawie, sygn.: 
P. 36. 54.

Estreicher (XXIX 87) korzystając z egzemplarza Biblioteki Ja
giellońskiej w Krakowie, który nie posiadał k. tyt., podał tylko tytuł 
nagłówka bez danych o defendensie, miejscu i czasie.

4. Conclusiones ex universa philosophia in Collegio Brunsb[ergensi] propositas 
Anno 1666\ 8°.

K. tyt. sztychowana, dołączona do arkusza; na dole pozostawiono przestrzeń 
wolną jak gdyby przeznaczona na wpisanie nazwiska broniącego tez; brak k. A.

Na k. A2: Selectae conclusiones ex universa Aristotelis lógica. Do końca 
arkusza (A8v) omówiono 17 zagadnień logicznych Ex Prooemialibus. Po atrak
cyjnie sformułowanym pytaniu następuje odpowiedź i wyjaśnienie. — Zob. egz. 
Bibl. Publicznej m. st. Warszawy, sygn.: XVII. 1. 477 adl.

Omówione druki braniewskie z 1666 r. zachowały się do naszych 
czasów co najmniej w kilku bibliotekach polskich. Dzięki danym Biblio
grafii polskiej Estreicherów i dokonanym wyżej jej uzupełnieniom  
oraz dzięki Centralnemu Katalogowi Starych Druków (Biblioteka Na
rodowa w Warszawie) stosunkowo łatwo można do nich dotrzeć i zba
dać je. Autopsja oraz zestawienie i porównanie znanych egzemplarzy 
wykazały, że mają one różną objętość i zróżnicowany układ części 
składowych. Analiza ich treści oraz cech poligraficznych prowadzi do 
wniosku, że poszczególne partie tych zbiorów, dotyczące różnych dzia
łów filozofii, świadomie drukowano oddzielnie. Świadczy o tym prze
de wszystkim niezależne od innych sygnowanie poszczególnych części, 
co umożliwiało dowolny ich układ, jaki stwierdzamy w znanych nam 
zbiorach. Karty tytułowe wykonywano oddzielnie (sztych, metaloryt) 
z wyjątkiem zbioru z nazwiskiem braci Klein. W miarę potrzeby 
i stosownie do ilości uczestników dysput dołączano (doklejano) je do 
wydrukowanych arkuszy całości dziełka lub być może do niektórych 
tylko jego części. Niekiedy także — co zaznaczyłem w odpowiednim  
miejscu — na początku arkusza jako jego część drukowano dedykację, 
a w przypadku defendensów Sigismundiego oraz Sosnowskiego wydru
kowano nawet w części nakładu dedykację Nyczowi, a w  części zaś
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dedykację Ujejskiemu. Takie rozwiązanie podyktowała prawdopodob
nie chęć uzyskania wielu urozmaiconych zestawów do dysput przy 
niezbyt dużych kosztach druku. Na podstawie powyższych danych 
można już powiedzieć, że zakończenie roku szkolnego 1665/66 na 
studium filozoficznym w Braniewie było niezwykle uroczyste: odbyło 
się co najmniej 8 publicznych dysput w różnych dniach lipca 1666 r. 
(wiadomo o dysputach dnia 8, 9 i 10 lipca).

Zaznaczyłem poprzednio, że w  znanych nam zbiorach na dysputy 
braniewskie niektóre partie powtarzają się. Mimo odmiennej karty 
tytułowej, a czasem nawet dedykacji poszczególne zbiory trudno uznać 
za sąmodzielne jednostki drukarskie. Zachowane w różnych bibliote
kach egzemplarze pozwalają wyróżnić partie pierwotne, stanowiące 
jednostkę bibliograficzną w znaczeniu drukarskim, które zostały włą
czone do różnych zbiorów. Takich pierwotnych części jest 6. Oto ich 
wykaz w takiej kolejności, w jakiej prawdopodobnie były wykładane 
i w  jakiej zostały umieszczone przez Tylkowskiego w książce Philo- 
sophia curiosa z 1669 r. W wykazie pomjinięto opisy kaft tytułowych, 
które — jak wspomniałem — doklejano później. Uwzględniono nato
miast dedykacje, gdy stanowiły część arkusza drukarskiego.

PIERWOTNE CZĘŚCI SKŁADOWE ZBIORÓW BRANIEWSKICH

1. Logika

K. A: k. tyt. drukowana: Conclusiones ex universa Aristotelis philosophia 
in Auditorio Collegii Brunsbergensis Soc. Jesu disputationi publicae propositae 
a Reinholdo et Alberto Klein FF. Anno 1666 Mense [dopisane ręką:] Jun. Die 
[dopisane ręką:] 8 et 9. K. A2: tytuł nagłówka: Selectae conclusiones ex universa  
Aristotelis lógica. Ex prooemialibus; k. A2-Agv: 17 paragrafów, których tytuły 
stanowią atrakcyjnie sformułowane pytania. Zagadnienia tutaj poruszane należą 
do dialektyki (logiki formalnej). Nie ma jednak mowy o sylogizmie i jego re
gułach, i figurach.

2. Fizyka (właściwa filozofia przyrody)

K. A: tytuł nagłówka: Selectae conclusiones ex libris Aristotelis de physico 
auditu; k. A-D4: teksty dotyczące fizyki, podzielone na 8 części. Od k. D2V do 
końca: Paradoxa, Par erga, Ex mathesi propositiones staticae, Conclusiones ex  
libris Politicorum Aristotelis ... Po tytule naukowym paragrafów następuje 
zwykle tytuł „atrakcyjny” w  formie twierdzenia, a nie pytania.

3. O powstawaniu i ginięciu oraz o żywiołach
K. A: dedykacja; k. A2: tytuł nagłówka: Selectae conclusiones ex libris 

Aristotelis de ortu, interitu ac elementis; k. A2-B8V: tekst ujęty w  24 paragrafy
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z tytułem  zapowiadającym tematykę, np. De generatione, De conversione  itd. 
Nie ma tez ani pytań; k. B4V-B6: tablice dotyczące astronomii; k. B7-B8V: Para- 
doxa, Parerga, Propositiones mathematicae ex geometria  (3 zadania wraz z roz
wiązaniem między k. B7 a B8 wklejona tablica z 3 rysunkami geometrycznymi 
do tych zadań), Ex ethica monastica, Ex oeconomia, Ex política. Istnieją dwa 
różne składy arkusza A (por. egz. w  Bibl. „Bobolanum” w  Warszawie i  w  Bibl. 
Prowincji OO. Bernardynów w  Krakowie).

4. a) O świecie, niebie i meteorach (wersja krótsza)

K. A: tytuł nagłówka: Selectae conclusiones ex libris de mundo, coelo et 
meteoris; k. A-Bv: tekst złożony z 18 paragrafów z tytułami w  formie pytań. 
Na k. A8-B v: Paradoxa, Parerga, Propositiones mathematicae, Ethica sacra. 
Wersja ta występuje tylko w  egz. Bibl. Teologicznej „Bobolanum” w  Warszawie.

4. b) J.w. — wersja dłuższa

K. A: dedykacja; k. A2: tytuł nagłówka: Selectae conclusiones ex libris 
Aristotelis de mundo, coelo, meteoris breviter decisae; k. A2-B7V: tekst dziełka 
złożony z 43 paragrafów z tytułami w  formie pytań2; k. B7v-Bgv: Paradoxa 
Parerga, Propositiones mathematicae de coelo supremo, Similitudines ethicae.

5. Psychologia

K. A: dedykacja; k. A2: tytuł nagłówka: Selectae conclusiones philosophicae 
ex libris de anima; k. A2-D2V: 73 paragrafy z zakresu psychologii; k. D3-D4V: 
Paradoxa, Parerga, Ex óptica, Aenigmatum ethicorum solutiones.

6. Metafizyka

K. B: tytuł nagłówka: Selectae conclusiones ex libris metaphysicorum Aristo
telis. — K. B-B8v: łącznie 9 paragrafów posiadających tytuły w  formie zapo
wiedzi treści, np. De essentia et existentia, De ente a se, sive Deo itp.

Po ustaleniu pierwotnych części interesujących nas druków łatwiej 
będzie podać skład znanych nam egzemplarzy tego dzieła w bibliote
kach polskich. Obok nazwy biblioteki i sygnatury podano nazwisko 
defendensa oraz składające się na egzemplarz części. Zaznaczono także 
istniejące w  nim dedykacje.

Warszawa, Bibl. Narodowa XIVII. 2. 690—692 adl.: Klein, 1, 2; Sosnowski, 
dedykacja Ujejskiemu, 4b; Helming, dedykacja Stanisławskiemu, 3. 6.

2 O poglądach na geo- i heliocentryzm wyrażonych w  tym zbiorze pisze 
B. Bieńkowska (Kopernik i heliocentryzm w  polskiej kulturze umysłowej do 
końca XVIII wieku,  Wrocław 1971, s. 117—118, 189—190). Za autora tekstu uważa 
ona Mikołaja Sosnowskiego, „absolwenta najprawdopodobniej kolegium jezuic
kiego w  Braniewie”.
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Warszawa, Bibl. Seminarium Duchownego P. 36. 54 adl.: Garczyński, dedy
kacja św. Franciszkowi Ksaweremu, 5; Sosnowski, dedykacja Ujejskiemu, 4b; 
Helming, dedykacja Stanisławskiemu, 3, 1, 2, 6.

Warszawa, Bibl. Wydziału Teologicznego „Bobolanum” XiVII. O. 116: Klein, 
1, 2, 4a, 3, 5, 6 (brak k. B8) s.

Warszawa, Bibl. Publ. m. st. Warszawy XVII. 1. 474— 478 i(adl.): Garczyński, 
5; Sosnowski, dedykacja Ujejskiemu, 4b; German, dedykacja Bogurskiemu, 3; 
k. tyt. z wolnym miejscem na nazwisko defendensa, brak k. A, 1, 2, 6.

Kraków, Bibl. Jagiellońska 53881 I: Nusczyński, dedykacja Maksymilianowi 
Fredro, 5, 4b, 3, 1, 2, 6; tamże 53201 I: Garczyński, dedykacja św. Franciszkowi 
Ksaweremu, 5; tamże 53238 I: Klein, 1, 2; tamże 53368 I: brak k. tyt., dedykacja 
Ujejskiemu przez Sosnowskiego, 4b: tam ie 53218 I: Helming, dedykacja Sta
nisławskiemu, 3, 6.

Kraków, Bibl. Prowincji OO. Bernardynów XVII P 179: Sigismundi, dedy
kacja Nyczowi, 4b, 1, 2; German, 3, 5 (między arkuszem B a C wklejona k. tyt. 
tez bronionych przez Nusczyńskiego), 6.

Z powyższego zestawienia wynika, że komplet znanych nam części 
posiadają wszystkie wymienione wyżej biblioteki z wyjątkiem Biblio
teki Narodowej, gdzie brak psychologii. Natomiast Biblioteka Jagiel
lońska posiada 2 komplety, z których jeden aż pod trzema różnymi 
sygnaturami (dawniej stanowiły one prawdopodobnie jedną całość). 
Krótsza wersja traktatu O świecie, niebie i meteorach znajduje się 
tylko w Bibl. „Bobolanum”, pozostałe biblioteki posiadają wersję 
dłuższą 4.

TYLKOWSKI — AUTOREM ZBIORÓW BRANIEWSKICH

Początkowe przypuszczenie, że autorem zbiorów braniewskich może 
być Tylkowski, nabrało cech pewności, gdy na podstawie źródeł archi
walnych prześledziłem koleje jego życia w  latach sześćdziesiątych 
XVII w. oraz gdy porównałem te zbiory z wydaną trzy lata później 
w Krakowie pod nazwiskiem Tylkowskiego książką Philosophia curiosa. 
Jedno i drugie świadczy niezbicie, że ich autorem jest właśnie Tyl
kowski 5.

* Opis tego egzemplarza podaje L. Grzebień, Uzupełnienia do Bibliografii 
Estreicherów z Biblioteki Teologicznej Bobolanum w  Warszawie, „Archiwa, Bi
blioteki i Muzea Kościelne”, t. 19, 1969, s. 58.

4 Egzemplarze druków braniewskich posiadają nadto — wg Centralnego Ka
talogu Starych Druków — Bibl. Publiczna im. Łopacińskiego w  Lublinie oraz 
Bibl. Towarzystwa Naukowego Płockiego.

5 Wykaz bogatej spuścizny Tylkowskiego zawiera Bibliografia polska Estrei
cherów (t. XXXI, s. 452—473) oraz Bibliothèque de la Compagnie de Jésus braci 
De Backerów i C. Sommervogla (t. VIII, kol. 286—296). Bibliografia przedmio
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Ze źródeł przechowywanych w Centralnym Archiwum Jezuitów  
w Rzymie (Archivum Romanum Societatis Iesu — skrót: ARSI) w y
nika, że Tylkowski wykładał filozofię w kolegium jezuitów w  Branie
wie od r. 1664/65— 1665/66 i był wówczas j e d y n y m  profesorem  
filozofii6. W 1665/66 r. był nadto profesorem matematyki. Był to kurs 
przeznaczony dla studentów świeckich. Od jesieni zaś 1666 r. prowa
dził on kurs filozofii dla kleryków jezuickich w Warszawie.

Omawiane zbiory obejmowały znaczną część wykładów Tylkow
skiego i stanowiły materiał do dysput z całości filozofii, które odbyły 
się w Braniewie w lipcu 1666 r. na zakończenie dwuletniego kursu 
filozofii! Z praktyki szkolnej jezuitów wiadomo, że tezy (i ewentual
nie także inne materiały) na dysputę przygotowywał profesor prowa
dzący wówczas wykłady. On też przewodniczył dysputom. Dlatego też 
autorem omawianych zbiorów nie mógł być ktoś inny niż Tylkowski. 
Okoliczność, że był on wtedy jedynym profesorem filozofii, bardzo 
upraszcza sprawę ustalenia autorstwa.

Porównanie zbiorów braniewskich z wydaną trzy lata później książ
ką Tylkowskiego Philosophia curiosa stanowi drugi dowód przemawia

towa znajduje się w  Bibliografii literatury polskiej. Nowy Korybut, Piśmien
nictwo staropolskie,  oprać, zespół pod kierunkiem R. Pollaka, t. 3, Warszawa 
1965, s. 366—367. Z nowszych publikacji należy wymienić: W. Tatarkiewicz, 
Historia estetyki,  t. 3: Estetyka nowożytna, Wrocław 1967, s. 428—429, 443 (to 
samo w  angielskiej wersji dzieła, The Hague-Paris, Warszawa 1974); K. Targosz, 
Polscy korespondenci Atanazego Kirchera i ich wkład w  jego dzieło naukowe, 
„Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria A, z. 12, 1968, s. 121, 
122, 134, 136; Filozofia w  Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1971, s. 411; H. Ba
rycz, Barok, t[w:] Historia nauki polskiej, t. 2, Wrocław 1970, s. 207—-209 oraz 
passim, ibidem, t. 6, Wrocław 1974, s. 710; A. A. Biralo, Filosofskaja i obśćest- 
wiennaja m ysi’ v  Belorussii i Litve v  końce XV1L—seredine XVIII v., Mińsk 
1971, s. 29—33, 37—40; J. Tazbir, Wstęp do wyboru  (dziwacznych) rozważań  
z „Uczonych rozmów” W. Tylkowskiego, [w:] OKO. Obyczaje  — kultura  — osob
liwości, red. L. Pijanowski, Kraków 1975, s. 50; s. 51—63: wyjątki z Uczonych 
rozmów;  R. Plećkaitis, Feodalizmo laikotarpio filosofija Lietuvoje, Vilnius 1975, 
s. 185—186, 481 oraz passim;  J. Tazbir, Wojciech Tylkowski  — polihistor ośmie
szony,  „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 23, 1978, nr 1, s. 83—100.

6 Katalogi roczne (breves) Prowincji Litewskiej T. J. z lat 1663—1667, 
ARSI, Lith. 56; Cat. primus Coli. Brunsbergensis z 1665 r„ tamże, Lith. 12, 
f. 2; Cat. primus Domus Professae iVarsav. z 1969 r„ tamże, Lith. 13, f. 71. — 
Biblioteka Warszawskiego Seminarium Duchownego posiada rękopis wykładów  
filozofii przyrody prowadzonych przez Tylkowskiego w Braniewie w  1665 r. 
(sygn.: C. 1. 2. 13). Zob. na ten temat B. Bieńkowska, T. Bieńkowski, Kierunki 
recepcji nowożytnej myśli naukowej w  szkołach polskich (1600—1773), Cz. I: 
Przyrodoznawstwo,  Warszawa 1973, s. 53—54. Wzmiankują oni także omawiany 
w niniejszym artykule zbiór tez „Conclusiones ex universa Aristotelis philo
sophia”, bronionych przez M. T. Sosnowskiego, uważając go za ich autora.
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jący za jego autorstwem 7. Porównanie to dowodzi w sposób nie bu
dzący wątpliwości, że w  jednym i drugim przypadku autorem jest ten 
sam człowiek. Spośród wielu danych zwrócę uwagę na najważniejsze.

Obie publikacje składają się z tych samych części: logiki, filozofii 
przyrody (fizyki), traktatu o powstawaniu i ginięciu, psychologii i me
tafizyki. W zbiorach braniewskich znajduje się nadto meteorologia, 
której wprawdzie nie ma w książce Tylkowskiego Philosophia curiosa 
(1669), ale tamże po traktacie O powstawaniu i ginięciu zamieścił on 
informację, że meteorologia została wydana oddzielnie8. W obu publi
kacjach zwraca uwagę brak etyki jako samodzielnego traktatu. Tyl- 
kowski opracował ją później i wydał w  1691 r. W zbiorach braniew
skich etyka została uwzględniona tylko marginalnie, na końcu części 2,
3, 4b i 5. Wiele tytułów i charakterystycznych dla Tylkowskiego sfor
mułowań ze zbiorów braniewskich weszło do wydania książkowego, np. 
w logice „An quis Logicae studere possit, ideo ut diu vivat?” (Lógica, 
k. A2 oraz Lógica, s. 1), ,,An qui bene confundit, bene distinguit?” (tam
że, k. A 3v  oraz s. 16); w  filozofii przyrody te same tytuły: „De materia 
prima”, „De forma”, „De natura et arte”, „De modis”, „De causis...”, 
„De infinito”. Podobnie sprawa wygląda w traktacie O powstawaniu 
i ginięciu i w metafizyce. Meteorologia wydana oddzielnie uległa w sto
sunku do wersji braniewskiej bardzo znacznemu przepracowaniu i po
szerzeniu.

Tetyczne sformułowania tytułów w psychologii zastąpione zostały 
w wydaniu książkowym z 1669 r. zapowiedzią problematyki (np. „De 
quidditate animae”, „De corpore orgánico”) oraz umieszczeniem atrak
cyjnego pytania, streszczającego paragraf. Treść zbiorów weszła jednak 
do treści książki.

W wydaniu książkowym powracają całe partie tekstu ze zbiorów 
braniewskich, np. w  filozofii przyrody na temat „De modis” (A6v oraz

7 Philosophia curiosa seu quaestiones et conclusiones curiosae ex  universa 
Aristotelis philosophia ad genium et ingenium huius saeculi formatae et pro- 
■positae a R. P. Adalberto Tylkowski Soc. Iesu Theologo et in  Collegio Varsa- 
viensi eiusdem Societatis philósophiae professore, Cracoviae, Apud Stanislaum  
Piotrkowczyk, S. R. M. Typographum. Anno MDCLXIX. Korzystałem z egz. 
Bibl. Jagiellońskiej w  Krakowie, sygn.: 56256 I.

8 „De meteoris seu meteorologia curiosa impressa seperatim in octavo, 
prostat apud eundem Typographum”; Meteorologia curiosa, Cracoviae, apud 
Stanislaum Piotrkowczyk, 1669. W książce pominięto istniejące w  wersji bra
niewskiej tytuły w  formie pytań. Na s. 133 potwierdzenie autorstwa O. Kriigera 
w przypadku książki Iris seu colores apparentes, Wilno 1647: „...ait P. Krüger 
in  Iride pag. 109...”. Między książką Iris a zbiorami braniewskimi zachodzi pew 
na analogia: jedno i drugie zostało wydane bez nazwiska autora; podano je
dynie nazwisko defendensa (por. Estr. XXVI 281).
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s. 13— 14) lub w metafizyce na temat zagadnienia „De viribus intel- 
ligentiarum in animam rationalem” (k. B7V-B8 oraz s. 20—21). Powta
rzają się także cytaty, np. z Tomasza z Akwinu w logice na k. A2 
i odpowiednio na s. 2, k. A3 oraz s. 37; z Cycerona w metafizyce (k. Bv 
oraz s. 22). W obu wersjach występuje charakterystyczne dla Tylkow
skiego bardzo częste odwoływanie się do różnych autorów oraz przy
taczanie ich opinii. W obu wersjach znajduje się też — rzecz wyjąt
kowa — polski wyraz „Baraniec”, oznaczający roślinę („planta Tar- 
tarica dicta Baraniec forma agni...”, psychologia, A3 oraz s. 7). Tak 
znamienna dla twórczości1 Tylkowskiego dążność do uatrakcyjnienia 
wywodów znajduje w zbiorach braniewskich pełne zastosowanie. Obja
wia się to szczególnie w  nagłówkach (tytułach) paragrafów, które 
w różnych częściach zbiorów mają różną formę: pytań, twierdzeń (tez) 
lub zapowiedzi tematu.

Wskazane powyżej tożsamości i  podobieństwa mają charakter przy
kładów. W tekście obu publikacji jest ich znacznie więcej. Porównanie 
obu publikacji dowodzi, że ich autorem jest ten sam człowiek. A po
nieważ wiadomo, że autorem pozycji książkowej jest Tylkowski, dla
tego trzeba przyjąć, że jest on także autorem zbiorów braniewskich 
z 1666 r.

Między obu omawianymi publikacjami zachodzą jednak znaczne 
różnice. Dotyczą one objętości, treści i formy. Objętość pełnego tekstu 
zbiorów braniewskich, tj. zawierającego wszystkie 6 części, wynosi 
104 karty, czyli 208 stron drobnego druku formatu ósemki. Natomiast 
książka Tylkowskiego z 1669 r. zawiera 5 części z osobną paginacją, 
łącznie 286 stron formatu czwórki oraz 8 k. nlb. Tak więc wydanie 
z 1669 r. nawet bez bez meteorologii jest przeszło dwa razy obszer
niejsze niż komplet zbiorów braniewskich. W zakresie treści obszerniej 
potraktowano istniejące tematy oraz dodano omówienie wielu nowych 
zagadnień, szczególnie w  logice.

Gdy wreszcie chodzi o formę, to ujednolicono tytuły i nagłówki. 
Poszczególne części otrzymały tytuły: „Logica curiosa”, „Physica cu
riosa”, „De ortu, interitu et elementis”, „De anima”, „Metaphvsica 
curiosa”. Tytuły paragrafów, na które dzieli się książka, posiadają 
zawsze dwie wersje, jedną „naukową”, rozpoczynającą się od „De” 
(„De obiecto...”, „De principiis...”) oraz drugą wzbudzającą ciekawość 
i sformułowaną w pytaniu, np. „An qui semel verum dicit, semper 
verum dicit?”, „An res sine sensu habeant sensum?”, „An calvi integri 
homines?”. W zbiorach braniewskich tego rodzaju pytania występują 
jedynie w logice oraz w formie nie udziwnionej w traktacie o św iede, 
niebie i meteorach.
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W wydaniu książkowym pominięto także Paradoxa, Parerga, nie
które zagadnienia z matematyki i etyki (ekonomii, polityki), które 
figurowały na końcu poszczególnych części (z wyjątkiem logiki i meta
fizyki) zbiorów z 1666 r.

W świetle powyższych danych zbiory braniewskie z 1666 r. trzeba 
uznać za pierwszą wersję książki Philosophia curiosa z 1669 r.

UWAGI O TREŚCI I FORMIE ZBIORÓW BRANIEWSKICH

Tylkowski nie doczekał się dotąd monografii, na którą w pełni 
zasługuje, choćby ze względu na to, że jest najbardziej płodnym  
i wszechstronnym pisarzem okresu staropolskiego. Wydany kilkadzie
siąt lat temu artykuł Gabryla — mimo swych niedostatków — stanowi 
ciągle jeszcze najobszerniejsze i najpełniejsze omówienie filozofii Tyl- 
kowskiego9. Istnieje natomiast duża ilość prac wycinkowych i przy- 
czynkarskich. Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie interesujących nas 
tutaj zbiorów braniewskich, które stanowią drobną część spuścizny 
Tylkowskiego, dlatego nie można ich rozciągać na całą jego bogatą 
twórczość i w ich świetle jej oceniać.

Powstaje przede wszystkim pytanie, jaka filozofia zawarta jest 
w tych zbiorach? Jest to w zasadzie szeroko rozumiany komentarz do 
wybranych pism Arystotelesa, będących przedmiotem ówczesnego stu
dium filozofii i to przeznaczonego dla studentów świeckich. Studium  
to trwało zwykłe dwa lata i niejednokrotnie świadomie ograniczano 
w nam poważniejszą i trudniejszą problematykę, by studentów nie 
zniechęcić do filozofii i utrzymać ich w szkole. Ta okoliczność przy
puszczalnie wpłynęła na charakter i formę wykładanej przez Tylkow
skiego filozofii, choć niewątpliwie nie była to okoliczność jedyna.

Więź tej filozofii ze Stagirytą jest dość luźna, głównie ze względu 
na jej wybiórczy charakter. Ograniczono się bowiem do niektórych 
zagadnień. Wprawdzie omawiane zbiory nie pozwalają stwierdzić, jak 
rzeczywiście wyglądał wykład filozofii, która przypuszczalnie obejmo
wała także inne zagadnienia, nie uwzględnione w  zbiorach, ale nie 
należy sądzić, by w ciągu dwóch lat można było potraktować proble
matykę filozoficzną obszernie i w  sposób pogłębiony.

Filozofia ta oddala się od Arystotelesa także przez formę przekazu, 
jaką zastosowano zwłaszcza w logice, a w wydaniu książkowym roz

9 F. Gabryl, Pojęcia filozoficzne naszych scholastyków z  XVII wieku, „Ate
neum Kapłańskie”, r. 5, 1913, t. 10, s. 97—114, 217—227 (cały artykuł o Tyl- 
kowskim).
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ciągnięto na całe dzieło. Jest to forma w filozofii dość niezwykła, 
zmierzająca do zadziwienia i zaskoczenia słuchacza lub czytelnika —  
tak przez sformułowania, jak i przez odpowiednio dobraną treść — 
i dzięki temu obudzenia w  nim ciekawości i zainteresowania zagadnie
niem. Taka forma była zresztą jedną z typowych cech tamtej epoki, 
swoistą modą, do której świadomie nawiązał Tylkow ski10. Współczes
nemu. czytelnikowi tych zbiorów wydaje się, że ma do czynienia nie 
z filozofią, lecz z jakąś zabawą, jak gdyby uczono się filozofowania 
i filozofii „igrając”. Jednakże jej ocena nie może nie uwzględniać 
realiów tamtego okresu. Trzeba wreszcie zauważyć, że osobliwe pytania 
i sformułowania zachodzą tylko w tytule. W samym tekście paragrafów 
wyjaśnienie zagadnienia oraz argumentacja przebiega w zasadzie zu
pełnie normalnie i poważnie zarówno w pierwszej, jak i w drugiej 
wersji książki. Natomiast w trzeciej, ostatecznej wersji dzieła Philo
sophia curiosa tego rodzaju udziwnienia zostały w znacznej mierze 
ograniczone.

Z drugiej strony jednak nie można tej formie odmówić wszelkich 
walorów; przyciągała bowiem uwagę, pobudzała zainteresowanie 
i zwiększała zaangażowanie słuchacza lub czytelnika 11.

Drugim obok Arystotelesa myślicielem nadającym kształt tej filo
zofii był św. Tomasz z Akwinu. Główne modyfikacje i uzupełnienia 
arystotelizmu, dokonane przez niego, przejął także Tylkowski (czaso- 
wość świata, poznanie przez Boga prawdy zdań dotyczących zdarzeń 
przygodnych w przyszłości itd.). Zwraca nadto uwagę częste nawiązy
wanie do poglądów św. Augustyna.

Istnieją także wyraźne wpływy poglądów Suareza, przede wszyst
kim w  metafizyce. Przedmiotem tej dyscypliny jest byt realny, a nie 
byt możliwy. Pojęcie bytu jest jednoznaczne w stosunku do substancji 
i do przypadłości, Boga i stw orzeń12. Między istotą a istnieniem nie 
zachodzi różnica rzeczowa, lecz jedynie m yślna1S. Materia pierwsza

10 Świadczy o tym końcowa partia tytułu dzieła Philosophia curiosa z  1969: 
Conclusiones ... ad genium et ingenium huius saeculi formatae, gdzie zastosował 
grę słów między wyrazami „genium” oraz „ingenium”.

11 Podobną pod względem formy filozofię reprezentuje profesor Akademii 
Wileńskiej, Mikołaj Narmunth, w  dwu zbiorach stanowiących materiał na dy
sputę: Quatuor decades problematum  ... oraz Problemata  ..., Wilno 1685 (Estrei
cher XXIV 124, pod: Paszkiewicz S. oraz XXII 547, pod: Montrymowicz G.).

12 „Entis vero datur conceptus univocus a Substantia et accidente, Deo et
Creatura abstrahibilis”, metafizyka, k. B.

18 Zob. metafizyka, k. B. Problem został jaśniej wyłożony w  wydaniu
książkowym: „Ex quo inferimus Essentiam ab existentia realiter non distinguí, 
cum nullum eiusmodi discriminis signum deprehendamus ... Quare inter essen
tiam et existentiam  compositio est solum rationis”, metafizyka, s. 3.
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nie jest czystą możnością, lecz posiada własne istn ien ieu . Charakte
rystyczny przy tym jest fakt, że Tylkowski wcale nie cytuje Suäreza 
ani nie powołuje się na niego.

Mimo omówionych dotąd zależności i wpływów Arystotelesa, Augus
tyna, Tomasza z Akwinu i Suäreza w  filozofii Tylkowskiego zauważa 
się jednak wyraźne ambicje pewnej samodzielności, która objawia się 
zwłaszcza w otwarciu na nowsze prądy umysłowe poprzez nawiązy
wanie do nowożytnych pisarzy, myślicieli i filozofów.

W zbiorach braniewskich, których objętość nie jest przecież wielka, 
Tylkowski referuje poglądy lub cytuje wyjątki ponad stu (!) autorów: 
filozofów i przedstawicieli nauk szczegółowych, zwłaszcza przyrodni
czych, do których bardzo często nawiązuje. Zna i powołuje się na 
pisarzy wszystkich okresów historii filozofii, ale większość z nich 
należy do czasów nowożytnych i do czasów mu współczesnych. Z tego 
mnóstwa autorów wymienię niektórych z epoki nowożytnej: Pico delła 
Mirandola, Tomasz de Vio z Gaety (Cajetanus), Vives, Scaliger, Para
celsus, Cardano, Lipsius, Goclenius, F. Bacon, Galileusz, Campanella, 
Descartes, z astronomów oprócz Kopernika 15 np. Regiomontanus, Tycho 
Brahe i Kepler; z jezuitów np. Clavius, Scheiner, Conimbricenses, 
Oviedo, Nieremberg, a ze współczesnych Tylkowskiemu Arriaga, Riccioli 
i Kircher (wielokrotnie); z terenu Polski zaś obok wspomnianego już 
Kopernika Witelo, Kromer, Bzowski (Bzovius), Keckerman, O. Krüger 
i Heweliusz. Znajomość tak wielu autorów świadczy o niezwykłej 
erudycji Tylkowskiego.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone w artykule ustalenia i analizy pozwoliły najpierw 
uzupełnić Bibliografię polską Estreicherów o 4 pozycje. Szczegółowe 
zaś zbadanie druków braniewskich z 1666 r. doprowadziło do stwier
dzenia ich specyficznego charakteru, wskutek czego ich ocena ilościowa 
może stanowić osobną trudność dla bibliografów: niełatwo bowiem  
powiedzieć, czy mamy do czynienia z 1 lub z 2 pozycjami czy też aż 
z 8 pozycjami?

14 „Ñeque enim materia prima per formae existentiam  existit”, fizyka, k. Aj. 
Por. także w wydaniu książkowym: „materia prima habet propriam existentiam, 
alioqui dum illam a forma acciperet, produceretur ab illa”, fizyka, s. 3—4.

15 Tylkowski nazywa Kopernika „nostrae gloria Prussiae” (De mundo, 
coelo ..., k. A3v oraz A5v), ale sam opowiada się za hipotezą Tychona Brahe 
jako bardziej prawdopodobną.
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Na podstawie badań biograficznych dotyczących Tylkowskiego oraz 
poprzez porównanie zbiorów braniewskich z książką Tylkowskiego 
Philosophia curiosa, wydaną w 1669 r., ustalono, że autorem zbiorów 
braniewskich jest także Tylkowski. Dzięki temu już i tak duża ilość 
pozycji autorskich Tylkowskiego jeszcze się zwiększyła.

Ustalenie autorstwa Tylkowskiego w przypadku zbiorów braniew
skich stanowi dalszy dowód na to, że autorem materiałów i tez na 
dysputę nie był ten, kto ich bronił podczas dysputy, lecz profesor 
wykładający filozofię, który z reguły był przewodniczącym dysputy.

Ustalenie autorstwa Tylkowskiego w przypadku zbiorów braniew
skich z 1666 r. i porównanie ich z wydaną przez niego w 1669 r. 
książką Philosophia curiosa pozwala na uznanie ich za pierwszą wersję 
tej ostatniej, która zresztą nie była wersją ostateczną, gdyż w  latach 
1680— 1691 ukazała się w Oliwie trzecia, kilkunastotomowa wersja 
dzieła. W tym świetle uzasadniony jest tytuł obecnego artykułu, który 
przedstawia pierwszy i częściowo także drugi etap powstawania dzieła 
Philosophia curiosa.

Roman Darowski

LA GENÈSE DE L’OEUVRE DE WOJCIECH TYLKOWSKI SJ PHILOSOPHIA
CURIOSA

R é s u m é

L’auteur analyse les 8 recueils imprimés de Conclusiones ex universa philo
sophia, provenant du Collège des Jésuites de Braniewo (Braunsberg) de 1666 
dont 4 seulement étaient jusquà maintenant connus des bibliographes. Inconnu 
égalem ent était leur auteur, les feuilles-titres de ces recueils ne portant que les 
noms de ceux qui les défendaient lors des disputes publiques.

Grâce aux sources concervées aux Archives Centrales de la Compagnie de 
Jésus de Rome (ARSI), on a pu établir que Tylkowski était alors seul professeur 
de philosophie à Braniewo et que — selon les usages scolaires — il a dû être 
l ’auteur de ces thèses.

La comparaison des textes et des conceptions contenues dans les Con
clusiones avec le livre de Tylkowski Philosophia curiosa CCracovie 1669) 
prouve que c’est la même personne qui a rédigé les deux ouvrages. Les Con-'

s
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clusiones constituent la première version de son oeuvre monumentale Philo- 
sophia curiosa, la deuxième version a paru à Cracovie trois ans plus tard, et 
la troisième — en plusieurs volumes —i à Oliwa dans les années 1680—1691.

La philosophie contenue dans les Conclusiones est celle d’Aristote, modi
fiée parfois par saint Thomas d’Aquin et par Suárez (le concept de l'être est 
univoque, l’essence et l’existence ne diffèrent pas réellement, la matière prime 
possède une existence propre, etc).


