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KOLEJE ŻYCIA I DZIAŁALNOŚĆ FILOZOFICZNA 
ALEKSANDRA PODLESIECKIEGO (1683— 1762)

Mimo że nazwisko Aleksandra Podlesieckiego pojawia się we wszystkich 
publikacjach bibliograficznych dotyczących filozofii XVIII w. oraz w więk
szości wydawnictw encyklopedycznych, gdzie jest uważany za jednego z wy
bitniejszych filozofów polskich tego okresu, to jednak nie doczekał się 
żadnego większego opracowania dziejów swego życia i działalności filozo
ficznej. To, co o nim dotąd napisano, jest bardzo skrótowe i schematyczne, 
a przy tym niewolne od nieścisłości i błędów 1. Pomyłki dotyczą w szczegól
ności roku jego urodzenia (najczęściej 1682 zamiast 1683), miejsc jego 
pracy dydaktycznej (np. Wąsik podaje, że był profesorem w Akademii 
Krakowskiej) oraz liczby opublikowanych przez niego prac.

W niniejszym artykule pragnę w jakiejś mierze wypełnić tę lukę na 
podstawie źródeł z pierwszej ręki. Artykuł obejmuje: biografię, wykaz spuś
cizny pisarskiej i charakterystykę poglądów Podlesieckiego.

BIOGRAFIA

Aleksander Podlesiecki pochodził z Rusi Czerwonej (Roxolanus, Sub- 
montanus, ex Palatinatu Russiae); urodził się 3 maja 1683 r. Jego ojcem 
był być może Stefan Podlesiecki herbu Drzewica, pochodzący z województwa

1 K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XXIV, s. 409; De Backer-Sommervogel, Biblio- 
thegue de la Compagnie de Jesus, t. VI, Bruxelles— Paris 1894, kol. 914; J. Brown, 
Biblioteka pisarzów asystencji polskiej Towarzystwa Jezusowego, Poznań 1852, s. 325. Z no
wszych publikacji należy wymienić: W. Wąsik, Historia filozofii polskiej, t. I, Warszawa 
1958, s. 74— 75; Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1971, s. 321 (S. Grzybowski); 
Historia nauki polskiej, t. 6, Wrocław 1974, s. 525; Polski słownik biograficzny, t. 27, 
Wrocław 1982, s. 121— 122 (R. Darowski).
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ruskiego, który podpisał elekcję 1697 r .2 Znane nam obecnie źródła nie 
zawierają bliższych danych o jego pochodzeniu ani gdzie uczęszczał do 
szkół. Wiadomo jednak, że przed wstąpieniem do zakonu jezuitów ukończył 
szkoły niższe i średnie. 9 sierpnia 1698 r. wstąpił do Polskiej Prowincji 
Towarzystwa Jezusowego; dwuletni nowicjat odbył w Krakowie w domu 
przy kościele Św. Szczepana (dziś nie istniejącym) pod kierunkiem Stani
sława Bielskiego (pierwszy rok) i Jana Symońskiego (drugi rok). 10 sier
pnia 1700 r. złożył pierwsze śluby zakonne. W 1700/01 jako „rhetor aca- 
demicus” zdobywał wykształcenie pedagogiczne w Kolegium pw. św. Jana 
w Jarosławiu. Kolejne trzy lata (1701— 1704) spędził w Kaliszu, studiując 
filozofię pod kierunkiem Marcina Ługowskiego (logika, filozofia przyrody, 
czyli fizyka i metafizyka)3. Studiował także wykładaną w obrębie studiów 
filozoficznych etykę i matematykę. W 1702/03 r. wykładał je Jan Bielski, 
a w 1703/04 — Franciszek Błociszewski. Ponieważ matematykę wykładano 
zwykle na drugim roku filozofii, a etykę na trzecim, Podlesiecki był 
prawdopodobnie uczniem obu tych wykładowców. Wykłady filozofii prowa
dzone przez Ługowskiego w Kaliszu nie są nam znane, natomiast znane

2 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1917, s. 141. Życiorys Podle- 
sieckiego oparto przede wszystkim na następujących źródłach: katalogi roczne (tzw. breves) 
z lat 1698— 1763, przechowywane w Centralnym Archiwum Jezuitów w Rzymie (Archivum  
Romanum Societatis Iesu; skrót: ARSI), Pol. 45— 46 (Prov. Polona) oraz Pol. 47 A  (Prov. 
Poloniae Minoris: od 1756 r.) z wyjątkiem lat: 1725/26 (Bibl. Czartoryskich w Krakowie, 
sygn.: 27279 II), 1734/35 (ibidem, 1062 III), 1755/56 (Archiwum T. J. w Krakowie, 1559), 
1756/57 (Bibl. Bollandystów w Brukseli, 2120 I), 1758/59 (Bibl. Ossolineum we Wrocławiu, 
XVIII-2720), 1759/60 (ibidem, 2045) i 1761/62 (ibidem, XVIII-3008); niektóre katalogi z lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVIII w. znajdują się zarówno w ARSI, jak i w innych 
bibliotekach polskich, zwłaszcza w Ossolineum; począwszy od 1717r. są to, poza wyjątkami, 
katalogi drukowane. —  Katalogi trzyletnie (irienm les) z lat: 1700 (Dom us Probations Craco- 
viensis; ARSI, Pol. 22, f. 24v)', 1705 (Coli. Gedanense; Pol. 22, f. 200), 1711 (Coli. 
Posnaniense; Pol. 23, f. 60), 1714 (Coli. Sandomiriense; Pol. 23, f. 248), 1717 (Coli. Ca- 
lissiense; Pol. 24, f. 10), 1723 (Coli. Gedanense; Pol. 24, f. 220), 1727 (Coli. Leopoliense; 
Pol. 25, f. 70), 1730 (Coli. Cracoviense ad S. Petrum; Pol. 25, f. 309), 1737 (Coli. 
Luceoriense; Pol. 26, f. 89), 1743 (Coli. Lublinense; Pol. 27, s. 146), 1746 (Coli. Jaroslaviense 
ad BVM; Pol. 28, f. 69), 1749 (Dom us Professa Cracoviensis; Pol. 31, f. 11), 1754 (ibidem, 
Pol. 32, f. 5), 1758 (Coli. Jaroslaviense ad BVM; Pol. 38. s. 41) i 1761 (Dom us 3 Pro- 
bationis Jaroslaviensis; Pol. 39, f. 36). —  Wien, Oesterreichische Nationalbibliothek, cod. 12364: 
Informationes ad gubernandum ex Provincia Poloniae Societatis Jesu. 1734, f. 49— 49v. 
Fotokopie lub mikrofilmy wymienionych w tym artykule źródeł znajdują się w Archiwum  
T.J. w Krakowie.

3 W iadomość tę potwierdza i uznanie swemu mistrzowi wyraża sam Podlesiecki w ręko
pisie swej logiki, która została omówiona w dalszej części tego artykułu: „Ex eadem cathedra 
[tj. w Kolegium Jezuitów w Kaliszu] aestimatissimus mihi meus in Philosophicis Professor, 
cui ad mensuram obligationis respondebo nunąuam, quia nunąuam respondendi par ero, 
R.P. Martinus Ługowski docuit” (k. 189).
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są jego wcześniejsze wykłady z dialektyki i logiki, prowadzone w pierwszym 
roku dwuletniego kursu (1697— 1699) we Lwowie4.

Po ukończeniu studiów filozoficznych Podlesiecki — zgodnie z ówczesną 
praktyką jezuitów — został skierowany do pracy dydaktycznej w gimnazjum. 
W latach 1704— 1706 uczył w Kolegium Jezuitów w Gdańsku w klasie 
infimy i gramatyki (w pierwszym roku) oraz w klasie poetyki (w drugim 
roku). Następnie został przeniesiony do Poznania, gdzie przez rok (1706/07) 
uczył poetyki. Rok 1707/08 rozpoczął w Rawie jako nauczyciel poetyki 
i kronikarz kolegium. Jednakże po dwu i pół miesiącach został skierowany 
na studia teologiczne do Kolegium Poznańskiego5. Odbył je w latach 
1707— 1711, a jego profesorami byli: Karol Sawicki i Józef Andrzejowicz 
(teologia scholastyczna), Jan Daleszycki i Adam Ryben (tzw. tertia lectio), 
Franciszek Błociszewski (tertia lectio oraz teologia pozytywna i kontro
wersyjna), Michał Cyboni (teologia moralna), Jan Sulikowski, Kazimierz 
Ostrowski i Stanisław Lisowski (prawo kanoniczne) oraz Kazimierz Drawski 
(język hebrajski).

Po trzecim roku studiów teologicznych, tj. w 1710 r. Podlesiecki przyjął 
święcenia kapłańskie, a bezpośrednio po teologii odbył w Jarosławiu pod 
kierunkiem Stanisława Leszczyńskiego trzecią probację, czyli roczne studium 
prawa zakonnego i duchowości ignacjańskiej.

Po tym wieloletnim przygotowaniu rozpoczął długi, bo trwający kilka
dziesiąt lat, okres pracy dydaktycznej i duszpasterskiej w różnych kolegiach 
jezuickich. Najpierw skierowano go do Sandomierza, gdzie w 1712/13 r. 
uczył retoryki i był kronikarzem Kolegium, a przez kolejne dwa lata 
(1713— 1715) prowadził tamże dwuletni kurs filozofii dla studentów świeckich, 
będąc równocześnie moderatorem Kongregacji Dobrej Śmierci.

W latach 1715— 1718 Podlesiecki wykładał filozofię klerykom jezuickim 
w Kolegium Kaliskim, prowadząc pełny, tj. trzyletni, kurs obejmujący 
dialektykę i logikę, fizykę (filozofię przyrody) oraz metafizykę. Był także 
doradcą (consultor) rektora Kolegium. Z tego okresu jego pracy dydak
tycznej znane nam są dyktaty jego wykładów z dialektyki i logiki, spisane 
przez jednego z jego uczniów. Zostaną one omówione w dalszej części

4 Introductio in universam Aristotelis philosophiam seu dialectica [...] a dieseptembr. 
1697 anno, Kraków, Biblioteka oo. Dom inikanów, rkps 224, format 16x19 ,5  cm. s. 1— 74; 
Logjca seu rationalis scientia [...] disputationibus illustrata anno Dom ini 1697 in Collegio 
Leopoliensi Soc. Jesu sub Professore Reverendo Martino Ługowski, ibidem, s. 75— 309. 
Wykłady te spisał student Jan Ciszewski (zob. s. 75). Przechowywany w tej samej bibliotece 
rkps 338 „Collecta ex Patre Martino Ługowski Soc. Jesu” zawiera zebrane z kilku autorów  
sentencje i notatki z zakresu etyki i teologii moralnej (w. XVIII, s. 2 8 2 +  k. 3).

5 Zob. Catalogus primus Coli. Posnaniensis, 1711, ARSI, Pol. 23, f. 60.
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artykułu. Podczas pobytu w Kaliszu, 13 grudnia 1716 r., złożył uroczystą 
profesję zakonną czterech ślubów6.

Profesura w Kaliszu kończy okres pracy dydaktycznej Podlesieckiego 
w dziedzinie filozofii. Widocznie posiadał znaczne uzdolnienia do nauczania, 
skoro przez następnych wiele lat powierzano mu w różnych kolegiach 
funkcje dydaktyczne w zakresie teologii. Na ogół jednak nigdzie nie prze
bywał długo, najwyżej trzy lata (z wyjątkiem Lublina, gdzie był pięć lat, 
ale jako prefekt studiów). I tak w roku 1718/19 był w Toruniu profesorem 
Pisma iw., teologii kontrowersyjnej i kazusów (teologii moralnej) oraz do
radcą rektora Kolegium, w roku następnym był w Kolegium w Ostrogu 
profesorem kazusów, a kolejne dwa lata spędził w Kolegium Lwowskim 
iako profesor Pisma iw. i teologii kontrowersyjnej. W drugim roku swego 
pobytu był nadto prefektem szkół. W ciągu tego dwuiecia odznaczył się 
w służbie ofiarom zarazy.

Od 1722 do 1725 r. pracował w Gdańsku, wykładając teologię: w pierw
szym roku — bez bliższego określenia, jak ą ; w drugim roku — scholastyczną 
i Pismo św., a w trzecim —- kontrowersyjną, będąc także prefektem szkół. 
Przez kolejne dwa lata (1725— 1727) Podlesiecki wykładał teologię scholas
tyczną i był prefektem szkół we Lwowie. Ten sam przedmiot wykładał 
przez następne trzy lata (1727— 1730) w Kolegium Krakowskim, będąc 
w pierwszym roku także prefektem biblioteki, a w trzecim — doradcą rektora. 
W latach 1730— 1733 widzimy go w Sandomierzu, gdzie w pierwszym roku 
wykładał prawo kanoniczne i pełnił funkcję prefekta studiów. Tę ostatnią 
funkcję pełnił także przez następne dwa lata. Podczas pobytu w tym 
mieście przygotował do druku i wydał swoją pracę monograficzną pt. 
Connotata antonomastica (Sandomierz 1731). Z Sandomierza przeniósł się 
na dwa lata do Lublina na prefekta studiów i duchownego kierownika 
domu, a w 1735 r. został mianowany rektorem Kolegium w Łucku, gdzie 
m.in. zaprowadził. Bractwo N. Serca Jezusa7. Jednakże już po roku — 
nie wiadomo z jakiego powodu — został zwolniony z rektorstwa i przy
dzielony do zależnej od Kolegium Łuckiego misji w Markowiczach.

Przez kolejne 8 lat pełnił przede wszystkim obowiązki prefekta studiów 
w Sandomierzu (1737/38), Krakowie (1738— 1740) i Lublinie (1740— 1745), 
potem był kierownikiem duchownym w domu-pw. NM P w Jarosławiu (1745— 
1747), prefektem studiów w Sandomierzu (1747/48), kierownikiem duchownym 
w domu przy kościele Św. Barbary w Krakowie (1748— 1751), duszpasterzem

6 ARSI, Germ. 37, f. 223— 224 (własnoręcznie napisana formuła ślubów) oraz Germ. 188, 
f. 125 (Assitentia Germaniae, Professi 1553— 1773, index).

7 Zob. S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4, cz. 2, Kraków 1904, s. 953; Hist. Coli. 
Luceoriensis S. I. ab a. 1734 ad a. 1737, ARSI, Pol. 59, f. 197— 198 (z czasów rektorstwa 
Podlesieckiego).



Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego (1683— 1762) 7

w kościele Św. Piotra w Krakowie (1751/52) i ponownie kierownikiem 
duchownym u Św. Barbary (1752— 1754). Ostatnie lata życia spędził w Kroś
nie (1754— 1756) i w domu trzeciej probacii w Jarosławiu, gdzie zmarł 
18 czerwca 1762 r.

Po podziale Prowincji Polskiej TJ w 1756 r. na Małopolską i Wielko
polską należał do Prowincji Małopolskiej.

Podlesieckiego uważano za jednego z najuczeńszych jezuitów polskich 
w połowie XVIII w. Podkreślano zwłaszcza jego uzdolnienia spekulatywne 
i doskonałe opanowanie sztuki dysputowania.

Anonimowy autor nekrologu podkreśla jego wybitną wiedzę i wyrobienie. 
Prowadzone przez niego wykłady filozofii i teologii spotykały się z pow
szechnym uznaniem. Był długoletnim — aż do późnej starości — prefektem 
studiów w najbardziej znanych kolegiach obu prowincji polskich i seniorem 
profesorów jezuickich w Polsce. Dwukrotnie odznaczył się także w niesieniu 
pomocy ofiarom zarazy8.

SPUŚCIZNA PISARSKA

Bibliografowie nie są zgodni co do liczby dzieł, jakie zostawił Podlesiecki. 
Poprzednicy Estreichera wyliczają ich pięć, natomiast Estreicher (XXIV, 409) 
ustalił ich liczbę na trzy:

1) Compendium philosophiae Aristotelicae ad consummatissimorum in Polona 
Soc. Jesu provincia philosophorum [radonem], Typis Coli. Sandomiriensis, 
1731, 8°, ss. 374,

2) Connotata antonomastica (zob. niżej),
3) Placita recentiorum in Prońncia Polona Soc. Jesu philosophorum, 

Lublini, Typis Coli. Soc. Jesu anno 1743, 8°, ark. 22.
Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań nie udało mi się dotrzeć do 

żadnego egzemplarza pozycji pierwszej i trzeciej. Jednakże zachowany rękopis 
jego wykładów z dialektyki i logiki pozwala na dość dokładne odtworzenie 
jego poglądów logicznych. Tak więc obecnie dysponujemy tylko dwoma 
pracami Podlesieckiego:

1) Philosophia scholasticis disputationibus explicata Anno Domini 1715 
[...] per Reverendum Patrem Alexandrum Podlesiecki Calissii.

Kodeks papierowy, tekst w języku łacińskim, pismo jednej ręki, skryptor 
nie znany, form at: 20x16  cm, kart liczbowanych 326 +  5 nie liczbowanych.

Jest to rękopis wykładów dialektyki i logiki prowadzonych przez Podle
sieckiego w Kolegium Jezuitów w Kaliszu w r. 1715/16. Znajduje się

? Ianozki, Lexicon, I, Wrocław 1755, s. 123; Defuncti in D om o Tertiae Probationis Jarosla- 
viensis a Junio 1761 ad Junium 1764, Pol, 89, f. 157.
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w Bibliotece Seminarium Duchownego w Sandomierzu (rkps sygn. F 719).
Rękopis składa się z dwu głównych części, poprzedzonych wstępem 

(.Prooemium) i paragrafem „Logica”, podającym definicję i podział tej dyscy
pliny. Główne części rękopisu to: Logica minor seu dialectica (k. 290— 326 
oraz 1—63; paragrafy znaczone na marginesie: 1—241) i Logica maior 
(k. 64— 288 v.; paragrafy: 1—261 oraz 1—419).

2) Connotata antonomastica, ab aliąuibus consummatissimis Provinciae nos- 
trae philosophis, privatis ad calamum lucubrationibus assertive proposita, pu- 
blico soli et iudicio exposita, auctore P. Alexandro Podlesiecki Soc. Jesu. 
Anno Domini MDCCXXXI. Typis Clari Collegii Sandomiriensis Die 6. Julii.

Sandomierz 1731, 8°, ss. 8 n lb .+  348 +10 nlb (index i Pro coronide 
operis = sprostowanie jednej z opinii). — Egzemplarz książki posiadają waż
niejsze biblioteki polskie. Korzystam z egzemplarza Biblioteki Wydziału 
Teologicznego T. J. „Bobolanum” w Warszawie (sygn. : XVIII.0.90.S).

Książka Connotata antonomastica jest rozprawą monograficzną na temat 
konstytutywnych składników bytu (constitutiva) oraz związanego z nim i bardzo 
wówczas dyskutowanego problemu konotatów, czyli treści współoznaczanych 
(connotata). W pracy chodzi o składniki konstytutywne i konotaty anto- 
nomastyczne (constitutiva et connotata antonomastice talia). Antonomazja 
(z g r.: zamiana imienia) jest jednym z ustalonych w retoryce antycznej 
tzw. tropów, czyli postaci mowy. Polega ona na zastępowaniu nazwy oso
bowej przez nazwę pospolitą i na odwrót, przy czym chodzi często o pod
kreślenie znaczenia i wartości danej osoby lub rzeczy (por. Enciclopedia 
Italiana, III, Milano— Roma 1929, s. 574), np. Stagiryta zamiast Arystoteles, 
Stolica zamiast Warszawa. Podlesiecki jednak nadaje przymiotnikowi „anto- 
nomastyczny” i antonomazji nieco inne znaczenie. Według niego „antono
mastice tale” oznacza— jak się wydaje— raczej: „w znaczeniu pierwotnym, 
podstawowym, zasadniczym” (zob. przypis 15).

Książka składa się z 7 rozdziałów, zwanych w tekście paragrafami, 
które dzielą się na sekcje, a całość na drobniejsze jednostki numerowane 
od 1 do 241. Przedmiotem poszczególnych paragrafów są następujące za
gadnienia: 1. definicja składnika konstytutywnego (Quid sit Constitutinim  
Antonomastice tale?); 2. podział składnika konstytutywnego (Quotuplex sit 
constitutivumT)\ 3. znak (kryterium) składnika konstytutywnego (Quodnam 
sit indicium Constitutm Antonomastice talis?); 4. definicja i podział konotatu 
(■Quid sit et quotuplex sit connotatuml); 5. znak (kryterium) konotatu anto- 
nomastycznego (Quodnam sit indicium connotati Antonomasticil); 6. jak ro
zumieć ekskluzywność w definicji konotatu (Propositio exclusiva ąuomodo 
sit exponendal)\ 7. możliwość konotatu antonomastycznego (An possibile 
sit connotatum antonomastice talel).

Zgodnie z informacją zawartą w pełnym tytule dzieła Podlesiecki wyjąt
kowo często i obficie powołuje się i cytuje rękopiśmienne prace polskich
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konotatystów jezuickich. Obok tego pojawiają się często także tytuły prac 
drukowanych oraz wyjątki, których autorami są jezuici polscy i obcy, 
a także filozofowie spoza Zakonu. Na podstawie omówionych w książce 
opinii współczesnych mu jezuitów i zawartych tam cytatów można w znacz
nej mierze zrekonstruować ich poglądy w kwestii współoznaczenia.

W przedmowie do monografii Podlesiecki zaznacza, że praca powstała 
dwadzieścia kilka lat wcześniej i że wydaje ją  na prośbę swych słuchaczy 
teologii w Krakowie (w latach 1727— 1730 wykładał — jak wiemy— teologię 
scholastyczną w Kolegium Jezuitów w Krakowie).

PO G LĄD Y FILOZOFICZNE

Znane nam obecnie materiały pozwalają odtworzyć jedynie część po
glądów filozoficznych Podlesieckiego, tj. koncepcję i podział filozofii oraz 
dialektykę i logikę. Podstawę do tego stanowi omówiony powyżej rękopis 
wykładów. Natomiast drukowana praca monograficzna daje nam możność 
wniknięcia w szczegóły i subtelności problemu współoznaczania (konotacji). 
Odtworzenie jego poglądów z innych dziedzin filozofii byłoby możliwe, 
jeśliby się udało odnaleźć dyktaty z pozostałych dyscyplin filozoficznych 
(które niewątpliwie istniały, a może nadal istnieją w bibliotekach publicznych 
lub w zbiorach prywatnych) lub wzmiankowaną przez Estreichera pracę 
drukowaną pt. Compcndium philosophiae aristotelicae, co nie udało się pi
szącemu te słowa.

P o ję c ie  i p o d z i a ł  f i l ozof i i .  Definicja słowna filozofii wyraża, zda
niem Podlesieckiego, dążenie do osiągnięcia mądrości i umiłowanie jej 
(studium et amor sapientiae). Natomiast jej definicja rzeczowa — z powo
łaniem się na Arystotelesa — według Podlesieckiego brzm i: filozofia jest 
nauką, która kontempluje prawdę (scientia contemplatrix veritatis), w szczegól
ności zaś jest to rozumowa nauka o wszelkim bycie stworzonym, roz
ważanym z różnych formalnych punktów widzenia, oraz nauka o bycie nie 
stworzonym9. Filozofia jest nauką, nie tylko dlatego że przedstawia dowody 
na swe wnioski i prawdy, ale także dlatego, że składa się na nią wiele 
innych nauk. Wzmiankowane w definicji różne racje formalne (punkty 
widzenia) sprawiają, że filozofia jako taka różni się od poszczególnych 
dyscyplin, np. od metafizyki. Filozofia jest nauką rozumową (est lumen 
naturae) w przeciwieństwie do teologii, która wyprowadza swe wnioski 
i prawdy z przesłanek wiary.

Filozofia dzieli się na logikę, filozofię przyrody (fizykę), metafizykę,

9 „[Philosophia] est scientia omnis entis creati sub varia ratione formali et entis increati. 
Est lumen naturae” . Rękopis wykładów dialektyki i logiki, k. 289.
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etykę i matematykę. Określenia i roli tych dyscyplin nie podaje Podlesiecki 
we wstępie, odsyłając studenta i czytelnika do materiału, który miał być 
przerabiany później.

L o g i k a  m a ł a ,  czyl i  d i a l e k t y k a .  Stosownie do znaczenia wyrazu 
greckiego „logika” definicja słowna logiki w ogóle określa ją jako sztukę 
rozumową związaną z mową (gr. logos, łac. ratio i sermo), przy czym 
wyraz „mowa” rozumiany jest tutaj analogicznie i oznacza „mowę umysłową” 
i słowo myślne (verbum mentis), których wyrazem są słowa zewnętrzne, 
wypowiedziane ustami i głosem. Logika w ogólności dzieli się przede wszystkim 
na logikę małą (logica minor), która jest równoznaczna z dialektyką, i na 
logikę wielką (logica maior). Inne podziały logiki omówione zostaną w obrębie 
logiki właściwej, czyli logiki wielkiej.

W myśl poglądów Podlesieckiego dialektyka jest nauką podającą ogólne 
sposoby i narzędzia zdobywania wiedzy, można ją  więc nazwać nauką
0 nauce10. Dialektyka dzieli się na dwie ęzęści: pierwsza dostarcza tych-* 
wiadomości, które nieodzowne są dla całej filozofii jako wstęp do niej, 
druga zaś podaje zagadnienia dodatkowe i uzupełniające.

Wspomniana pierwsza część, czyli wstęp do całej filozofii, obejmuje 
następujące kwestie: definicja, podział logiczny (divisio) i dysputa, które 
kolejno są przedmiotem wykładu. Wyjaśnienia, podziały i wskazówki mają 
na celu stopniowe wprowadzenie studenta w sztukę dysputowania. Podano 
przy tym wiele uwag i rad natury praktycznej. Poruszane tu kwestie zwią
zane są z korelatywnymi w stosunku do nich zagadnieniami pojęcia, sądu
1 jego zewnętrznego wyrazu, czyli zdania, oraz rozumowania. Dość dużo 
uwagi poświęcono dyspucie, pojętej jako badanie i poszukiwanie prawdy 
(investigatio veritatis). Ograniczono się jednak głównie do wskazówek prak
tycznych: jak formować dowód, jakie zasady zachować, gdy się występuje 
przeciw jakiemuś twierdzeniu, i jak postępować, gdy się broni jakiegoś 
twierdzenia.

W drugiej części dialektyki w jednej dość obszernej kwestii zostały omó
wione zagadnienia związane z terminami (De terminis). Stosunkowo dużo 
miejsca poświęcono różnorodnym podziałom terminów, a na k. 323v. za
mieszczono rysunek „drzewa Porfiriusza”. Osobne obszerne dysputacje trak
tują o zdaniu (na k. 33v.-—35 wykresy opozycji zdaniowej) i o dowo
dzeniu (na k. 49v.—51, a także na k. 58v.— 59v. wykazy figur sylogistycz- 
nych według Arystotelesa i według Galena).

L o g i k a  wi e l ka .  Logika właściwa, czyli logika wielka (logica maior) — 
nazwana tak, zdaniem Podlesieckiego, ze względu na swą objętość — dzieli 
się na dwie części. Pierwsza część bbejmuje trzy traktaty: o działaniach

10 „In re dialectica est scientia docens summatim modos et instrumenta sciendi. Ideoque 
vidctur esse scientia sciendi in summam redacta” . Ibidem, k. 290.
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umysłu, o naukach w ogólności oraz o tej nauce w szczególności, jaką 
jest logika. Część druga dzieli się także na trzy traktaty, dostarczające 
kolejno pogłębionej znajomości zagadnień związanych z terminami, ze zda
niem i z dowodzeniem. Podlesiecki zauważa przy tym, że w porównaniu 
z dialektyką logika wielka stanowi jej poszerzenie i pogłębienie, ze szczegól
nym uwzględnieniem zagadnień spornych (disputabilia).

W stosunkowo krótkim traktacie pierwszym w czterech kolejnych kwestiach 
poruszane są niektóre zagadnienia dyskusyjne dotyczące działań umysłu, 
z których każde, także postrzeganie (apprehensio), jest poznaniem. Najpierw 
autor stawia kwestię, czy definicja i podział (logiczny; divisio) należą do 
pierwszego, czy też do drugiego działania umysłu? Opowiada się za ich 
przynależnością do pierwszego działania, gdyż jedno i drugie wyraża jedynie 
istotę (ąuidditas) rzeczy definiowanej i w gruncie rzeczy nie jest sądem, 
mimo że zwykle mają one na zewnątrz postać sądu. Na pytanie, czy 
trzecie działanie umysłu różni się od drugiego, wbrew poglądowi Jana 
Gzowskiego SJ, odpowiada twierdząco, a w trzeciej kwestii przeciw Józefowi 
Andrzejowiczowi SJ wykazuje, że dowód a pań  odpowiednio sformułowany 
jest argumentem udowadniającym (konkludującym); często jednak posiada 
on różnorodne defekty. Podlesiecki szerzej rozwodzi się na temat tej po
prawności sformułowań i zasad z nią związanych. Ostatnia kwestia tego 
traktatu dotyczy czwartego działania umysłu. Po przedstawieniu różnych 
opinii na ten temat (m. in. Moliny, Soaresa i Vazqueza) stwierdza, że już 
podczas swego pierwszego kursu filozoficznego, jaki prowadził w Sando
mierzu (w latach 1713— 1715), uczył, iż przyzwolenie (assensus) i niezgodność 
(,dissensus) różnią się rzeczowo zarówno od drugiego, jak i od trzeciego 
działania umysłu, co oznacza przyjęcie czterech działań umysłu. Tę samą 
co do istoty opinię reprezentuje w omawianym tutaj kursie kaliskim.

Traktat drugi O naukach w ogólności dzieli się na cztery obszerne 
dysputacje, w których kolejno omawiane są następujące zagadnienia: rodzaj 
odległy nauki (genus remotum scientiae), istota i istnienie nauki, przedmiot 
nauki, cechy {proprietates) nauki. Wiedza naukowa (nauka) rozważana jest 
jako stan (habitus) oraz jako akt. Podlesiecki podaje następującą jej de
finicję: „Nauka we właściwym znaczeniu filozoficznym jest to akt pewny 
i oczywisty dzięki motywowi, który umysł dostrzega, a motyw ten jest 
inny niż powaga mówiącego; jest to akt wyprowadzony w sposób ko
nieczny i prawidłowo z przesłanek pewnych i oczywistych z racji ich przed
miotu, dostrzeganego przez tenże umysł” 11. Podlesiecki odrzuca jako nie-

11 „Scientia proprie philosophice talis est actus certus et evidens ratione sui motivi, 
quod attingit animus, distincti ab auctoritate dicentis, deductus per se et legitime ex
antecedente certo et evidente ratione sui obiecti, quod idem attingit animus”. Ibidem, 
k. 87v., paragraf 69.
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(in essendo), jest to jedna bytowość zdolna istnieć oddzielnie w wielu 
poszczególnych bytach w sposób identyczny przez swe zwielokrotnienie13. 
Podlesiecki przyjmuje oczywiście istnienie tego rodzaju powszechnika, a jego 
przykładem jest natura ludzka. Te powszechniki nie istnieją jednak poza 
bytami jednostkowymi (singularia) i poza umysłem. Dość szczegółowo została 
omówiona jedność bytowości wymagana od powszechnika. Powszechnik 
w znaczeniu logicznym (universale logicum), czyli powszechnik orzekający 
(in praedicandó), to jedno pojęcie zdolne orzekać o wielu oddzielnie14.

Trzecia dysputacja tego traktatu zajmuje się tradycyjnymi sposobami 
orzekania (praedicabilia), jakimi są rodzaj, różnica, gatunek (w tym kon
tekście jest także mowa o jednostce — individuum — jako o pojęciu korela- 
tywnym do gatunku), właściwość i przypadłość.

W kontekście pogłębienia problematyki terminów została także umie
szczona czwarta dysputacja traktująca o jednej z kategorii bytowych, tj.
o relacji. Podlesiecki zauważa przy tym, że inne kategorie bytowe (substancja, 
wielkość, jakość itp.) są przedmiotem fizyki i metafizyki. Relacja definiowana 
za Arystotelesem jako „odnośnia” jednego bytu do drugiego (habitudo unius 
entis ad aliud) zawiera cztery elementy: fundament, termin (kres) relacji, 
racja powodująca relację (ratio fundandi) oraz racja kończąca relację (ratio 
terminandi). Relacja dzieli się na rzeczową (realis) i myślną (rationis), wza
jemną (mutua) i jednostronną itd., a zwłaszcza na transcendentalną i kate- 
gorialną (praedicamentalis). Autor przyjmuje oczywiście istnienie relacji, przy 
czym stwierdza, że nie jest ona w sposób pełny (adaeąuate) tożsama ze 
swym fundamentem. W obrębie tej samej dysputacji zostało także omówione 
zagadnienie współoznaczania (De connotatis, k. 25 lv—264). Nie referuję go 
tutaj, gdyż będzie o nim szerzej mowa w związku z książką Podlesieckiego 
Connotata antonomastica.

W drugim traktacie części drugiej podał Podlesiecki zagadnienia uzupeł
niające na temat zdania. Pierwsza dysputacja tego traktatu ma wprawdzie 
za przedmiot zdanie słowne i myślne (De propositione \ocali et mentali), 
ale skoncentrowano się w niej przede wszystkim na znaczeniu wyrazów 
(voces significativae), ich podziale itp. Wyrazy artykułowane (voces articulatae) 
posiadają charakter znaku, a określone znaczenie zyskują na podstawie 
konwencji (ex placito) w przeciwieństwie do znaków naturalnych (dym— 
ogień, jęk—ból). Druga dysputacja tego traktatu roztrząsa zagadnienia prawdy 
zdaniowej (De veritate propositionis). Po udowodnieniu, że prawda formalna 
zachodzi w akcie (poznawczym) i że znajduje się ona tam wówczas, gdy 
wypowiada on to, co zawiera przedmiot, autor porusza szczegółowe zagad-

13 „Universale metaphysicum seu in essendo est unum aptum inesse in multis sigillatim  
per identitatem cum sui multiplicatione” . Ibidem, k. 204, paragraf 128.

14 „Unum aptum praedicari de multis cum sui multiplicatione”. Ibidem, k. 219v., paragraf
185.



Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego (1683— 1762) 15

nienia prawdy w zdaniach, np. czy to samo zdanie może być równocześnie 
prawdziwe i fałszywe, czy może być sukcesywnie prawdziwe i fałszywe.

Ostatni, trzeci traktat tej drugiej części logiki miał za zadanie pogłębienie 
kwestii związanych z dowodzeniem. Jednakże — przypuszczalnie wskutek 
braku czasu pod koniec kursu — został skrócony do 7 stronic rękopisu. 
Na tę niewielką ilość tekstu składają się wprawdzie dwie dysputacje, ale 
pierwsza z nich, traktująca o sylogizmie jako takim i o poszczególnych 
jego częściach (tj. o przesłankach i wniosku), obejmuje tylko półtorej strony. 
Druga dysputacja zajmuje się dowodzeniem w ogólności i jego skutkiem, 
jakim jest nauka (scientia), oraz tzw. dowodzeniem ex antecedente irnpos- 
sibili, którego walor Podlesiecki przyjmuje.

Problem konstytutywnych składników bytu (constitutiva) 
i problem współoznaczania (konotacji)

Oba te związane ze sobą problemy należą zarówno do logiki, jak 
i do filozofii bytu. W drugiej połowie XVII i w pierwszej połowie XVIII w. 
były one żywo dyskutowane wśród jezuitów polskich. Podlesiecki podjął 
je naturalnie w logice oraz w monografii Connotata antonomastica.

Konstytutywny składnik bytu (constitutivum) jako taki, pojęty antono- 
mastycznie, czyli w znaczeniu pierwotnym i zasadniczym, jest według Pod
lesieckiego tym, co jest wymagane w sposób istotny do zaistnienia rzeczy 
i jest całkowicie identyczny z tą rzeczą15. Jest to więc byt, bez którego 
rzecz „od wewnątrz” nie może istnieć, nawet dzięki ingerencji absolutnej 
potęgi Bożej. Takim reąuisitum essentiale dla człowieka jest np. jego ciało, 
tj. te jego części, które są nieodzowne do życia. Bez ciała bowiem człowiek 
nie byłby człowiekiem. Identyczność, o której mowa w definicji składnika 
konstytutywnego, należy rozumieć tak, że chodzi o byt mieszczący się 
całkowicie w tej rzeczy i nie wychodzący poza nią, inaczej mówiąc — o byt
o treści uboższej niż sama rzecz, której jest reąuisitum.

Constitutivum dzieli się na adekwatne i nieadekwatne, a to z kolei na 
fizyczne i metafizyczne, to ostatnie zaś na istotne w pierwszej kolejności 
(primo essentiale) i w drugiej kolejności (secundo essentiale) oraz na pośrednie 
(medium). Także i constitutimm  adekwatne dzieli się na fizyczne i m eta
fizyczne. Constitutivum adekwatne nie różni się ani rzeczowo, ani myślnie 
od samej rzeczy, np. człowiek jest constitutivum adaeąuatum siebie samego, 
gdyż człowiek stanowi siebie i nawet myślnie nie różni się od siebie.

15 „Dico. Constitutivum ut sic Antonom astice tale est requisitum essentiale ad esse 
rei totaliter identificatum eidem rei” . Connotata antonomastica, s. 18, paragraf 15. —  Jak 
Podlesiecki rozumie tutaj „antonomastyczność” (Antonomastice), wyjaśnia w pierwszym paragrafie 
swej rozprawy: „Praemitto in praesenti rem esse de Constitutivo ut sic (sicut et de Connotato) 
Antonom astice tali, cui scilicet principalissime a D octis attribuitur denominatio constitutivi. 
Porro id, cui principalissime a Doctis attribuitur demominatio constitutivi, debet esse requisitum  
essentiale rei” (s. 1).
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Constitutivum nieadekwatne różni się od danej rzeczy albo rzeczowo, ale 
w sposób niepełny (inadaeąuate), albo w sposób myślny, ale posiadający 
podstawę w rzeczy (per radonem ratiocinatam). Takim constitutimm  nie
adekwatnym człowieka jest jego dusza rozumna, która stanowi go i jest 
w nim tożsama w wyjaśnionym poprzednio sensie, a jednak różni się od 
niego rzeczowo, choć w sposób niepełny. Podobnie „zwierzęcość” stanowi 
constitutimm  nieadekwatne człowieka, bo należy do jego istoty metafizycznej, 
ale różni się od niego myślnie, choć nie bez podstawy w rzeczywistości. 
Constitutivum nieadekwatne fizyczne od rzeczy, której dotyczy, różni się 
rzeczowo, ale nieadekwatnie, np. ciało w stosunku do człowieka; natomiast 
constitutimm  nieadekwatne metafizyczne różni się od niej myślnie, ale 
z podstawą w rzeczy, np. element rozumny (rationale) w człowieku w sto
sunku do człowieka. Dalsze podziały constitutivum inadeąuatum metaphysicum 
mniej nas tutaj interesują. Dodajmy jeszcze, że constitutimm  adekwatne 
fizyczne to agregat nieadekwatnych składników konstytutywnych fizycznych 
danej rzeczy, np. zbiór, w skład którego wchodzą ciało, dusza rozumna 
i połączenie (unio) obu. Constitutimm  adekwatne metafizyczne zaś to zbiór 
nieadekwatnych składników metafizycznych danej rzeczy, np. zbiór zawiera
jący czynnik „zwierzęcy” (animale) i rozumny, czyli animal rationale.

Przeciw opinii Józefa Domaradzkiego SJ, a zgodnie z poglądami wielu 
autorów, w tym także wielu konotatystów jezuickich w Polsce, Podlesiecki 
stwierdza, że istnieje constitutimm  adekwatne rzeczy, i udowadnia to twier
dzenie kilkoma argumentami. Pierwszy z nich brzmi: „Człowiek pojęty 
adekwatnie w sposób adekwatny stanowi siebie samego. A więc istnieje 
i dlatego możliwe jest constitutimm  adekwatne” (s. 47). Obszerna argumentacja 
za prawdziwością poprzednika sprowadza się do wykazania, że na podanym 
przykładzie sprawdza się ustalona poprzednio definicja składnika konstytu
tywnego adekwatnego. Drugi dowód jest podobny do pierwszego, ale 
uwzględnia nieco inny aspekt zagadnienia: „Adekwatna istota np. czło
wieka jest adekwatnym składnikiem konstytutywnym człowieka. A więc 
istnieje constitutimm adaeąuatum’' . Dowód za prawdziwością poprzednika 
przebiega podobnie jak i w dowodzie pierwszym. Dowód trzeci wskazuje 
na sprzeczności wynikające z odrzucenia constitutimm adaeąuatum.

Kolejny obszerny rozdział (w druku oznaczony paragrafem 3) dotyczy 
zagadnienia, co jest znakiem (indicium, signum) składnika konstytutywnego. 
Po odrzuceniu wielu zdań na ten temat autor przedstawia i udowadnia 
pogląd własny: znakiem tym jest zbiór terminów, na podstawie których 
można wnioskować o constitutim m 16.

16 „[...] universalissimum (de quali hic controvertitur) indicium seu signum constitutivi 
Antonom astice talis ultimo resolutorie sit complexum seu aggregatum terminorum [...] ex 
quo colligi et legitime inferri potest, quod aliquid sit Antonomasticum constitutivum rei” . 
Ibidem, s. 78, paragraf 61.
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Druga część rozprawy Podlesieckiego traktuje o zagadnieniach związanych 
ze współoznaczeniem, czyli o konotacji. Współoznaczanie — jak wynika z na
zwy — polega na tym, że jakiś termin oznaczając coś, np. jakiś jeden byt 
lub jego cechę, oznacza równocześnie, czyli współoznacza, coś innego, np. 
byt stworzony współoznacza Stwórcę17. Rzeczowo zaś sprawę ujmując, 
konotat jest to byt, w stosunku do którego inny byt, realnie od niego 
różny, w swym pojęciu zawiera do niego relację skutku do przyczyny18. 
Rozróżnia się konotaty wymagane do istnienia rzeczy, tj. takie, bez których 
rzeczy nie mogą istnieć „od wewnątrz” (np. stworzenie i Bóg, modus 
i to, co zostało zmodyfikowane, czyli to, co posiada modus — modus et 
modificatum), oraz konotaty niekonieczne do istnienia rzeczy (np. istnienie 
w stosunku do negacji istnienia, zimno — ciepło). W pierwszym przypadku 
„wymaganie” może mieć charakter moralny (matka—miłość do dziecka), 
fizyczny (ogień—spalanie) i metafizyczny (stworzenie—Bóg, modus—modifi
catum). Kontekst rozprawy Podlesieckiego wskazuje na to, że pierwszy 
rodzaj współoznaczania i konotatu (tj. gdy jeden i drugi termin są ze 
sobą związane w taki sposób, iż jedna rzecz po usunięciu drugiej przestaje 
istnieć, ginie) nazywa on antonomastycznym (antonomastice tale), co wskazy
wałoby na pewną zmianę znaczenia tego pojęcia w stosunku do tego, 
jakie wydawał się stosować przy omawianiu zagadnień pierwszej części 
rozprawy, tj. konstytutywnych składników rzeczy19.

W kolejnych partiach rozprawy Podlesiecki obszernie referuje poglądy 
i opinie konotatystów. Poddaje krytyce i zbija ich opinie na temat znaku 
(indicium) współoznaczania, odpowiadając obszernie (s. 176—243) na rzeczy
wiste i ewentualne trudności. Krytykuje także pojęcie wyłączności, przy 
pomocy którego wielu przeciwników współoznaczania wyjaśnia constitu- 
tivum20, i wprowadza do tej kwestii pewne uściślenia.

W ostatnim rozdziale pracy Podlesiecki rozprawia się definitywnie z kono- 
tatystami, stwierdzając za wieloma powagami filozoficznymi i wykazując 
przy pomocy wielu dowodzeń (autor przytacza aż 16 dowodów), że repre
zentowany przez nich pogląd na temat współoznaczania zawiera sprzecz

17 „Connotatum (ut consentiunt etiam Connotatistae) ex vi vocis est id, quod quasi cum  
alio notatur et significatur, adeoque connotatur et consignificatur. Sic per ens creatum  
connotatur Creator etc.” Ibidem, s. 162, paragraf 114.

18 „Quoad rem et definitive connotatum universalissime sumptum est ens, ad quod aliud 
ens ab ipso realiter adaequate distinctum, in aliquo suo conceptu dicit aliquam habitudinem  
seu relationem effectus ad causam” . Ibidem, s. 163.

19 Zagadnieniem współoznaczania zajmował się kilkanaście lat później m.in. Jan Kowalski 
SJ. Zob. na ten temat moją pracę: Filozofia Jana Kowalskiego SJ  ( 1711— 1782), (maszynopis 
w posiadaniu autora).

20 „Plures Nostri Connotatistis Oppositi constitutivum rei explicant per id, quo solo 
ablato tollitur res, ac proinde per propositionem exclusivam” . Ibidem, s. 243, paragraf 175.
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ność21. Sprzeczność ta — zdaniem Podlesieckiego — wynika zarówno z racji 
ogólnofilozoficznych, jak i z refleksji nad argumentacją samych konotatystów, 
która jest niespójna i sama w sobie sprzeczna, nie wytrzymuje więc kry
tyki wewnętrznej. Taka właśnie jest konkluzja tego rozdziału i całego dzieła, 
jak to podkreślił sam Podlesiecki22. Przyjmuje on więc składniki_ konstytu
tywne (constitutiva) rzeczy, ale nie przyjmuje konotatów antonomastycznych.

PODSUM O W ANIE

Spuścizna pisarska Podlesieckiego, do jakiej udało mi się dotrzeć, do
tyczy w zasadzie tylko zagadnień teoriopoznawczych. Ona też jedynie może 
być podstawą do wyciągania wniosków na temat filozofii omawianego 
autora.

Pod względem treści jest ona w swym głównym zrębie filozofią arysto- 
telesowską. Została jednak zmodyfikowana i uzupełniona przez myślicieli 
chrześcijańskich, szczególnie przez św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. 
Mimo to Podlesiecki dość rzadko powołuje się na nich, częściej natomiast 
odwołuje się do nowszych autorów inspiracji tomistycznej. Należą do nich: 
Kajetan, Fonseca, Molina, Vázquez, Oviedo, Lugo, Arriaga, Izquierdo, 
Augustyn Erath ( +  1719) i wielu innych. Dzięki tym wpływom wykład 
Podlesieckiego, zwłaszcza co do formy, został w dużej mierze unowo
cześniony.

Podlesiecki przytacza również obficie — co zasługuje na szczególne pod
kreślenie — autorów polskich, zwłaszcza jezuickich, a czyni to zarówno w dyk
tatach wykładów z logiki, jak i monografii Connotata ant onomástico. W roz
prawie tej referuje w sposób niemal systematyczny poglądy następujących 
konotatystów jezuickich: Jana Gzowskiego (którego nazywa wodzem kono
tatystów — connotatistarum dux), Franciszka Koczorowskiego, Jana Rado- 
mińskiego, Józefa Domaradzkiego, Stanisława Popiela, Józefa Kobielskiego 
i Józefa Tuchołki, a w mniejszym zakresie wielu innych filozofów jezuickich, 
np. Tomasza Młodzianowskiego, Jana Morawskiego i Adriana Miasko- 
wskiego. Charakterystyczne jest przy tym to, że autorzy omawiani w sposób

21 „An possibile sit connotatum Antonomastice tale? D ico implicare praefatum connotatum ” . 
Ibidem, s. 292, paragraf 204.

22 „Concludo hunc paragraphum et opus. Repugnantia cannotati Antonom astice talis iam 
probata est tum ex principiis sibi extrinsecis, ut declaratum probatione sexta, septima, octava, nona, 
décima et undecima, tum ex ipsis sibi intimis principiis Connotatisticis, ut videtur patere ex 
probatîonibus reliquis, ideoque illud révéra est etiam sibiipsi oppositum, seu intra sua pro se 
instructissima rationum castra continet, quae repugnant sibi ac contra idem haec ipsa faciunt, 
vel pro N obis contra Oppositos militant, in quibus illi summum reponunt robur sententiae” . 
Ibidem, s. 341, paragraf 235.
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systematyczny w Connotata nie pozostawili po sobie prac wydanych drukiem, 
lecz jedynie rękopisy i do nich właśnie odwołuje się Podlesiecki. Była to 
rzecz na owe czasy tak dalece wyjątkowa, iż uznał on za stosowne uspra
wiedliwić swój sposób postępowania, powołując się na powagę innych jezuitów 
polskich, którzy także cytowali rękopisy innych. Dzięki temu cytaty za
warte u Podlesieckiego dają możność odtworzenia przynajmniej niektórych 
poglądów autorów, gdyby ich rękopisy zaginęły lub nie były znane.

W wykładach z logiki oprócz wymienionych powyżej autorów polskich 
Podlesiecki cytuje nadto — czy to w charakterze zwolenników, czy też prze
ciwników reprezentowanych przez siebie poglądów — Józefa Andrzejowicza, 
Marcina Ługowskiego, Bazylego Narbuta, Stefana Sczanieckiego i innych. 
Świadczy to o dużym oczytaniu autora i jego erudycji, a także o znajo
mości i docenianiu koncepcji filozoficznych wypracowywanych na terenie 
jego kraju ojczystego.

Brak pełnego obrazu poglądów Podlesieckiego nie pozwala stwierdzić, 
jak w szczegółach wyglądał wpływ wymienionych wyżej autorów na jego 
własne poglądy; w dyscyplinie, jaką jest logika, wpływy te bywały na ogół 
mniej wyraźne niż np. w metafizyce. Dlatego tym bardziej należy sobie 
życzyć odnalezienia czy to sygnalizowanych prac drukowanych, czy przy
najmniej wykładów rękopiśmiennych Podlesieckiego z pozostałych przed
miotów filozoficznych.

Posiadane przez nas teksty wskazują na to, że znaczny wpływ wywarły 
na Podlesieckiego poglądy szkoły suarezjańskiej, co objawia się m. in. 
w przyjęciu modusów i różnicy modalnej, a także w twierdzeniu, że relacja 
jest tożsama ze swym fundamentem.

Styl filozofowania Podlesieckiego cechują: daleko posunięta'precyzja ję
zyka i niezwykle subtelne analizy, nieraz nawet nużące, zwłaszcza w Conno
tata antonomastica. W wykładzie stosuje on oczywiście metodę scholastyczną 
i formę sylogistyczną. Budowa kwestii, na które zwykle dzielą się dysputacje 
logiki, jest najczęściej następująca: Quaeritur (postawienie problemu), Prae- 
mitto (uwagi wstępne), Dico (teza autora), Probatur (dowody, zwykle kilka), 
Obicies (odpowiedź na trudności). Oprócz tego często występują działy: 
Adverto (uwagi), Firmatur (dodatkowe dowody), Ad sohendas obiectiones 
(uwagi do grup trudności) itp. W argumentacji ujawnia on wysoki stopień 
spekulacji i duże zacięcie polemiczne w stosunku do przeciwników, których 
teksty często cytuje i na różne sposoby zbija.

Mimo podkreślenia autonomii filozofii niekiedy wprowadza do filozofii 
problematykę zaczerpniętą z teologii i wiary albo w formie przykładów, 
albo nawet jako argument dla rozważań filozoficznych.
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VIE ET ACTIVITÉ PHILOSOPHIQUE D ’A L E X A N D R E  PODLESIECKI (1683— 1762)

R é su m é

L’article constitue une brève monographie de Podlesiecki en tant que philosophe dont 
l’activité était, jusqu’à maintenant, peu connue.

Podlesiecki, né en Pologne orientale le 3 mai 1683, entre dans la Compagnie de Jésus 
à Cracovie le 9 août 1698. Il fait ses études de philosophie à Kalisz (1701— 1704) et de 
théologie à Poznań (1707— 1711). De 1713 à 1715, il enseigne la philosophie au Collège des 
Jésuites de Sandomierz et, de 1715 à 1718, à celui de Kalisz. Puis, il est professeur de 
théologie en différentes villes. Il meurt à Jarosław le 18 juin 1762.

Il est l’auteur d’un manuscrit de logique (Kaüsz 1715/16) et de trois livres: Compendium 
philosophiae Aristotelicae (Sandomierz 1731), Connotata antonomastica (ibid. 1731). Placita  
recentiorum in Provincia Polona S. J .  philosophorum  (Lublin 1743).

Bien que la philosophie de Podlesiecki s’appuie principalement sur les conceptions 
d’Aristote, on y découvre aussi des influences postérieures (st Augustin, st Thomas d’Aquin, 
Suárez). Il admet par exemple l’existence des « modes » de l’être et la distinction modale 
et il affirme que la relation est identique à son fondement.

Podlesiecki est aussi un des principaux connotatistes polonais du XVIIIe siècle.


