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FILOZOFIA NA ZIEMIACH CZESKICH W XVII WIEKU 1

W roku 1618 doszło w  Czechach do powstania stanów ew angelickich  
przeciw katolickiemu w ładcy Ferdynandowi II. W ydarzenia wojenne, 
którym  powstanie to dało początek, przerodziły się —  jak wiadomo —  
w  długotrwały konflikt w ojenny, ze w zględu na swoją rozciągłość 
czateową obdarzany nazwą w ojny trzydziestoletniej. Los ziem czeskich  
został w  tej w ojnie przesądzony stosunkowo szybko. W roku 1620 pod 
Białą Górią w  pobliżu Pragi wojska protestanckie zostały doszczętnie roz
bite, a Czechy dostały się na trwałe w  sferę panowania bloku habsbur- 
sko-katolickiego. Fakt ten miał niezm iernie ważne i trwałe konsekw en
cje, zarówno w dziedzinie społecznej i politycznej, jak i w  sferze kultury.

W dziedzinie polityki klęska powstania stanowego spowodowała likw i
dację owej względnej swobody religijnej, jaką w  ramach ówczesnych  
m ożliwości w ytw orzyło w poprzednim okresie społeczeństwo czeskie. 
W prowadzenie jedynowładztwa Kościoła katolickiego w  kraju, w  którym  
katolicy stanowili mniejszość, doprowadziło do wielkiego osłabienia, 
wręcz likwidacji obu najważniejszych grup narodu: dotychczasowej 
szlachty i mieszczańsstwa. Znaczna liczba przedstawicieli tych stanów  
udała się na emigrację, a w  kraju zastąpiła ich nowa warstwa społecz
na, przeważnie obcego pochodzenia. Mieszczaństwo, jeśli pozostało w  kra
ju, ze w zględu na upadek gospodarczy spowodowany przez w ieloletnią  
wojnę nie miało m ożliwości w yzw olenia się spod hegem onii arystokracji. 
Nowa warstwa arystokracji, przeważnie pochodzenia niem iecko-rom ań- 
skiego, nie stawiała z kolei poważniejszego oporu nasilającemu się m o
narszemu absolutyzmowi, którego zw ycięstw u zawdzięczała zresztą swój 
awans.

W ślad za przewrotem na n iw ie religijno-politycznej i społecznej na
stąpiły zm iany w  dziedzinie kultury. Kraj w  nie znanym  do tej pory 
zakresie otworzył się na w p ływ y kultury romańskiej, zwłaszcza hiszpań
skiej. Przejawia się to nie tylko na polu sztuk pięknych i literatury, lecz

1 Słowo „czeski” ma dwa znaczenia: po pierwsze, „czeski” w  sensie narodowym  
(po niemiecku „tschechisch”), po drugie, „czeski” w  sensie przynależności terytorial
nej (po niemiecku „bohmisch”). W niniejszym artykule używam słowa „czeski” prze
ważnie w drugim znaczeniu.



4 Stanislav Sousedik

także w  dziedzinie nauki i filozofii. G łówna siła kontrreform acji1 —  je
zuici umacniają sw e pozycje w  założonych przez sitebie już wcześniej 
akademiach w*Pradze i Ołomuńcu. W Pradze przejmują naw et zarząd 
starego uniwersytetu, który dotychczas znajdował się w  rękach prote
stantów, a po wojnach husyckich m iał już tylko jeden w ydział (sztuk  
w yzw olonych). Jezuici łączą stary uniw ersytet ze sw oją akademią i po 
dwustu latach zastoju przekształcają go ponownie w  uczelnię o czterech  
wydziałach. Także pozostałe zakony, przede w szystkim  franciszkanie 
i premonstranci, starają się w  miarę sił i m ożliw ości zaznaczyć sw o
ją obecność na polu nauki i ośw iaty. W roku 1635 arcybiskup praski 
kardynał Harrach, przeciwstawiając się popieranym jednostronnie przez 
cesarza jezuitom, założył w  Pradze sem inarium  duchowne, a naukę 
w  nim powierzył w łaśnie nauczycielom  z zakonów niejezuickich. W ten  
sposób obok znajdujących się w  rękach jezuitów dwóch uniw ersytetów  
pojawiła się kolejna uczelnia publiczna, w  której oprócz nauk teologicz
nych m ogły być rów nież uprawiane dyscypliny filozoficzne. Dzięki temu  
powstała dość znaczna baza instytucjonalna dla rozwoju rozmaitych k ie
runków m yśli filozoficznej. Jest sprawą interesującą, a zarazem św iad
czącą o prężności kulturow ej kontrreform acyjnego katolicyzm u, że mimo 
trudności lat w ojny i złożoności sytuacji społecznej na ziem iach czeskich  
doszło w  tym  czasie rzeczyw iście do zadziwiającego rozwoju m yśli filo 
zoficznej. Jest to rozdział w  historii czeskiej kultury, o którym  history
cy —  rów nież czescy —  wiedzą jak dotąd dosyć mało. Tak jak w  w ielu  
innych krajach europejskich, również w  Czechosłowacji badanie tradycji 
m yślowej m iejscowego baroku znajduje się dopiero w  stadium  po
czątkowym.

Przedstaw iony przeze m nie artykuł jefst próbą podsumowania w y
ników  dotychczasowych badań nad czeską filozofią XVII w .2 Jego za
daniem  jest dostarczenie polskiem u czyteln ikow i podstaw ow ych inform a
cji o tym , w  jakich kierunkach rozwijała się w  tym  czasie filozofia na 
ziem iach czeskich, oraz zapoznanie go z głów nym i postaciami, które ją 
na tym  terenie reprezentowały. Praca ma następującą strukturę:

I. K ierunki i głów ni przedstawiciele:
1. Scholastyka jezuicka w  Czechach —  Rodrigo de Arriaga,
2. Jan Marcus Marci z Kronlandu,
3. W alerian Magni,
4. H ieronim Hirnhaim,

2 Z dotychczasowych prób syntetycznego spojrzenia należy wymienić: J. Kral, 
Ceskoslovenska filozofie, Praha 1937, s. 15—17; W. Winter, Tausend, Jahre G eistes- 
kam pfes im  Sudetenraum, 1938; XVII stuleciu poświęcone jest odrębne studium: 
S. Sousedik, Bóhmische Barockphilosophie, w: Bohemia Sacra. Das Christentum in 
Bohmen 973—1973, Hrsg. F. Seibt, Dusseldorf 1974, s. 427—443.
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5. Dwaj prascy przedstaw iciele epoki mathesis unwersalis  (Jan 
Caramuel z Lobkovic i Kacper K nittel),

6. Inne kierunki drugiej scholastyki w  środowisku czeskim.
II. Ogólny charakter czeskiej filozofii okresu baroku.

I

1. SCHOLASTYKA JEZUICKA W CZECHACH

Na początku doby now ożytnej po okresie upadku doszło, jak wiado
mo, do odrodzenia studiów  scholastycznych. Ojczyzną nowożytnej re
stauracji filozofii scholastycznej były  W łochy. Na ich terenie, równole
gle z rozwojem  humanizmu (a do pewnego stopnia także pod jego w p ły
wem ) miał m iejsce naw rót do pierwotnych źródeł, zwłaszcza do Toma
sza z A k w in u 3. Ten w łoski ruch stanow ił jednak w yłącznie preludium. 
Przyczyny gospodarcze i ,polityczne, które w XVI w. spow odow ały szyb
ki w zrost znaczenia Półw yspu Pirenejskiego, sprawiły również, iż cen
trum odrodzonej scholastyki przeniosło się wkrótce z Włoch do Hisz
panii, która stała się następnie ojczyzną zjawiska określanego mianem  
drugiej scholastyki 4.

W ramach drugiej scholastyki istnieją początkowo obok siebie dwa 
kierunki starszego pochodzenia: tomizm i skotyzm. W krótce jednak, 
mniej w ięcej od połow y XVI w., rozwój hiszpańskiej neoscholastyki 
przybiera nieco inną postać. Łączy się to z założeniem  zakonu jezuitów  
(1540). Ponieważ, zgodnie z wolą założyciela zakonu, jego członkowie 
m ieli w  zakresie filozofii trzymać się poglądów A rystotelesa i Tomasza 
z Akwinu, pierwsza generacja uczonych zakonnych została w ykształco
na przez tom istów (dominikanów) działających na hiszpańskich uniw er
sytetach. Jak w  w ielu  innych dziedzinach, również i w  filozofii jezuici 
zadem onstrowali jednak wkrótce znaczny stopień niezależności i orygi
nalności. Z początku fakt ten przejaw ił się tylko w  większej swobodzie 
interpretacji w yżej w ym ienionych autorytetów  —  A rystotelesa i Toma
sza. Z czasem  różnice w  stosunku do tom izm u pogłębiały się  i przera
dzały w  form y m yślow e znacznie odbiegające od swego średniow iecz

3 Por. P. O. Kristeller, Le thomism e et la pensee italienne de la Renaissance, 
Paris 1967.

4 Por. C. Giacon, La Seconda Scolastica, Milano 1946— 1950; J. de Vries, Zur 
Geschichte und Problem atik der Barockscholastik in Deutschland, „Theologie 
u. Philasophie”, 57: 1982, s. 1—20; Nauczanie filozofii w  Polsce w  XV—XVIII w ie 
ku, pod red. L. Szczuckiego, Wrocław 1978.
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nego pierwowzoru i w  sw oisty sposób przetwarzające intelektualne i nau
kowe podniety nowych czasów.

Ze skromnych początków jezuicka wersja scholastyki przerodziła się 
wkrótce w  potężny prąd, który z czasem przysłonił inne wersje schola
styki, i to zarówno szkotyzm, jak i tomizm, w którego łonie kiedyś pow 
stał. Odpowiadało to zresztą zam ierzeniom twórców i zwolenników tego 
nowego kierunku. Tak jak zakon jezuitów  stawiał sobie za cel odnow ie
nie uniwersalnej jedności świata chrześcijańskiego podzielonego na po
czątku czasów nowożytnych różnicami konfesyjnym i, tak samo filozofia  
wypracowana przez jego przedstawicieli miała za zadanie przezw ycięże
nie różnic między dotychczasowym i szkołami i trwałe zajęcie ich m iej
sca. Z dzisiejszej perspektyw y aspiracje takie wydają się nam zbyt w y 
bujałe, wręcz naiwne, jednak dla człow ieka XVII w., kiedy m yślicieli, 
będących często przedstawicielam i całkowicie odrębnych kierunków, łą
czyła wspólna idea stworzenia now ych i ostatecznych podstaw nauk, 
jawić się m usiały jako nęcące i realne. O ich realności św iadczyły zresztą 
na swój sposób niezw ykłe sukcesy, które bardzo prędko stały się udzia
łem  tej nowej filozofii. Rozprzestrzeniła się ona bowiem nie tylko w  ma
cierzystej Hiszpanii; od początku XVII w. dzieła hiszpańskich jezuitów, 
ow e w ielk ie foliały w ypełnione subtelnym i spekulacjami, zaczęły prze
nikać poza granice, gdzie —  zwłaszcza w  Europie Środkowej —  cieszyły  
się niebyw ałą wręcz popularnością 5.

W odróżnieniu od intelektualistycznych i spekulatyw nych kierunków  
ówczesnej scholastyki, zwłaszcza tomizmu i skotyzm u, kierunek jezuicki 
skłaniał się ku bliskiem u duchowi czasów empiryzmowi. Tendencja ta 
jest niem al niewidoczna u pierwszej generacji jezuickich filozofów, ta
kich jak Francisco Toletus ( +  1596) i inni, ale już u najbardziej znanego 
przedstawiciela drugiej generacji, Francisco Suareza, jest bardziej za
uważalna. Stanowisko historyków, którzy w  m yślicielu  tym  upatrują 
niem al jakiegoś nowożytnego Ockhama, nie spotkało się co prawda 
z szerszą akceptacją, jako że Suarez w yraźnie opowiada się za umiarko
waną wersją realizmu, z drugiej jednak strony nie sposób zaprzeczyć, że 
w  dziele jego spotykam y się z twierdzeniam i (zanegowanie koncepcji 
zasady jednostkowienia), od których nietrudno już przejść do nom ina- 
lizmu. Ze stanowiskiem  zdecydowanie nom inalistycznym  w  ramach je
zuickiej scholastyki spotykam y się dopiero w  XVII w., u przedstawicieli 
jej trzeciej generacji. W łaściwym autorem tej orientacji był prawdopo
dobnie Pedro Hurtado de Mendoza ( +  1651), nauczyciel filozofii w  K o
legium  w  Valladolid. Jednak największą sławę jako reprezentant kierun-

5 Scholastyka rozpowszechniła się szeroko również w  szkołach protestanckich, 
por. M. Wundt, Die deutsche Schulm etaphysik des 17. Jahrhunderts, Tiibingen 1939.
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ku nom inąlistycznego zdobył jego kontynuator —  Rodrigo de Arriaga 
(1592— 1667) 6.

W czasach k iedy w  Pradze doszło do powstania stanowego, Arriaga 
kończył w  Valladolid swoje studia i przygotowyw ał się do dalszej karie
ry naukowej. W tym  czasie, jak już wiem y, czescy jezuici objęli zarząd 
nad starym  uniw ersytetem  praskim z zadaniem przywrócenia w nim  
nauczania. Było to zadanie przerastające siły  słabej jeszcze w ów czas pro
w incji czeskiej. Na polecenie generała zakonu udało się w ięc dobrowol
nie z Hiszpanii do Czech kilku młodszych uczonych zakonnych w  celu  
objęcia opuszczonych katedr na uniw ersytecie praskim. Wśród nich był 
również Arriaga.

Zaraz po przybyciu do Pragi (1625) Arriaga rozwinął wytężoną dzia
łalność, której w ynikiem  w dziedzinie filozofii był jego obszerny Cursus 
philosophicus (Antwerpia 1632). Czytelnika tej książki w  pierwszej chw i
li najbardziej chyba uderza duch krytycyzm u w  stosunku do starszej 
tradycji scholastycznej (do tom izm u i skotyzmu) oraz żyw e zaintereso
wanie autora w spółczesnym i naukami przyrodniczym i (doprowadziło to 
Arriagę do ostrożnego co prawda, niem niej konsekwentnego poparcia 
Galileusza) 7. To, co stare, nie jest bynajm niej dla Arriagi tożsame z god
nym  zaufania, raczej przeciwnie. Jest przekonany, że właśnie jego stu 
lecie jest okresem niebyw ałych trium fów ducha ludzkiego, przewyższa
jących wszystko, co stw orzyły antyk i średniowiecze. Z pewnością siebie, 
tak charakterystyczną dla człowieka tam tych czasów, w  przedmowie do 
swego Kursu  praski jezuita pisze:

„Proszę cię, łaskaw y czytelniku, przede w szystkim  o te dwie rzeczy. 
Żebyś się nie dał odstraszyć nowością m ych poglądów i żebyś nie od
rzucił ich tylko dlatego, że są nowe. Czyni tak co prawda w ielu, lecz 
w łaśnie takim ludziom przypomina (o ile się nie m ylę) Tertullian, że i ich  
poglądy były niegdyś nowe, i że te, jktóre są now e dzisiaj, k iedyś w  przy
szłości staną się stare [...]. M ówię w tej książce nie o problemach teolo
gicznych [...] lecz o problemach, które powstają przy badaniu tego natu
ralnego świata, który nas otacza. Co się zaś tych problemów tyczy, sta
rzy filozofow ie w ygłosili o nich różne sądy. Przy ich tworzeniu w ycho
dzili oczywiście nie z bożego objawienia, lecz z doświadczeń zm ysłowych, 
czyli z tego, co widzieli, słyszeli, dotykali, wąchali i smakowali. Te ich 
sądy zostały jednak później przez stronniczych zw olenników podniesio
ne do rangi niepodważalnych dogmatów. Że jednak tych pięć zm ysłów,

B O życiu i poglądach filozoficznych Rodriga de Arriagi por.: S. Sousedik, Rod
rigo de Arriaga, „Studia Comeniana et historica XIII”, 1983, N° 26, s. 20—61.

7 Por. S. Sousedik, Heliocentricka nauka v ćeskych zcmich v 17. stoleti, „Studia 
Comeniana et historica IV”, 1973, N° 8—9, s. 139—152.
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którym i m ożem y postrzegać równie dobrze jak oni, m am y rów nież i m y,
o tym  cię chyba, m iły czytelniku, przekonywać n ie muszę. Rozum za
pew ne tak?e nie zniknął ze świata wraz ze śmiercią Platona czy A rysto
telesa. Jeżeli zaś chodzi o ilość inform acji o charakterze em pirycznym , 
to w porównaniu z nim i jesteśm y w  znacznie lepszej sytuacji [...]. Co
dziennie w  końcu dochodzi do coraz to nowych odkryć, o jakich w  ich  
czasach n ikt n ie miał pojęcia [...]. Jeżeli przestudiujesz mój K urs filozo
ficzny  bez nietolerancyjnej stronniczości wobec starszej filozofii, stw ier
dzisz, że niektóre wnioski, których podawanie w  w ątpliwość oznaczało 
nieraz niem al świętokradztwo, oparte są na tak słabych dowodach, że sam  
się zdziwisz, iż można było w  nie przez ty le  w ieków  w ierzyć” 8.

Arriaga bardzo bystrze zauważał braki w  argum entacji przedstawi
c ie li szkoły tom istów  czy szkotystów . Jego zacięcie krytyczne przew yż
szało jednak niew ątpliw ie zdolności do konstruowania system u, stąd n e
gatyw na część jego w yw odów  jest częstokroć bardziej przekonująca niż 
ta, w  której przytacza dowody pozytywne. W związku z tym  książka 
jego wzbudziła naw et podejrzenie, że autor jest w  głębi duszy pirroni- 
stą, i autentyczny sceptyk czasów oświecenia, Bayle, wyraża się o nim  
z tej przyczyny z sym patią w  sw ym  znanym Słowniku (Dictionnaire hi-  
storiąue et critiąue).

Jak Bayle słusznie spostrzegł, sceptykiem  Arriaga oczywiście nie był. 
Jego filozofia jest ciągle pod pew nym  względem  perypatetyczno-schola- 
styczna. Chodzi jednak o scholastykę, która z jednej strony pobudza 
tendencje sekularyzacyjne w  ramach filozofii nowożytnej, z drugiej zaś 
strony sama staje się z czasem  łatw ym  celem  tej krytyki.

W dziedzinie sem antyki predykatów z nauki poprzedniej generacji 
jezuickich uczonych wyprowadzał Arriaga wnioski radykalnie nom ina- 
listyczne, czemu dał wyraz w  słowach: „nullum  datur a parte rei uni- 
versale”. To, co ogólne, jest dla praskiego profesora tylko niedokładnie, 
czyli niejasno poznanym konkretem  (stąd naukę zwolenników Arriagi 
nazywano często w  XVII w. sententia confudentium). Ta bliska sensualiz- 
m owi teoria doprowadziła Arriagę do odrzucenia starszej koncepcji pod
wójnego rozumu i do zacierania różnicy m iędzy poznaniem zm ysłow ym  
a rozum owym  w  ogóle. Rozum ludzki n ie jest, w edług niego, w  stan ie  
stw orzyć naw et tzw. pojęć analogicznych. Jedyny typ analogii, który 
Arriaga skłonny jest uznać, to tzw. analogia attributionis.  W związku  
z tym  uważa on pojęcie bytu za jednoznaczne (conceptus univocus), 
powstające na skutek niejasńego poznania tego sam ego typu jak w szyst
kie podporządkowane mu pojęcia.

8 Arriaga, Cursus philosophicus, Antverpiae 1632, Praefatio ad lectorem (bez 
paginacji), passim.
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Arriaga definiuje byt jako coś, co może istnieć ens est, cui non re-  
pugnat existere). Ponieważ pojęcie bytu  jest pojęciem  jednoznacznym, 
w rozumieniu Arriagi byt jest rodzajem najw yższym , a kategorie są pod
porządkowanymi mu gatunkami. Bóg jest szczególnym  przypadkiem  by
tu  i należy do kategorii substancji. ,W stworzonych bytach nie ma żad
nej różnicy m iędzy istnieniem  a istotą, tzn. ani różnicy realnej, jaką 
umieszczają tam tomiści, ani form alnej —  którą dopuszczają szkotyści, 
a naw et brak jest distinctio rationis cum fundamento,  jaką dopuszczała 
wcześniejsza scholastyka jezuicka. B yt jako byt nie ma —  w edług Arria
gi —  żadnej struktury, jest jednorodny ontologicznie. W związku z tym  
pojawia się u niego m yśl, że m iędzy Bogiem a rzeczami stworzonym i 
zachodzi stosunek partycypacji, co ma z kolei istotne konsekwencje 
w  dziedzinie dowodów na istn ienie Boga.

Arriaga nie zajm uje się nimi w  swoim  Kursie filozoficznym,  lecz 
w pierwszym  tom ie swego teologicznego dzieła Disputationes theologicae. 
Z pięciu dróg sform ułowanych przez św. Tomasza z Akwinu praski pro
fesor całkow icie odrzuca trzy i jest skłonny dyskutować w yłącznie o dro
dze drugiej i piątej. Z drugiego dowodu Tomasza (ex ratione causae effi-  
cientis) w ynika —  w edług Arriagi —  wniosek, że istnieje jakaś pierwsza 
przyczyna, n ie wynika jednak z niego wyraźnie, czy przyczyna taka jest 
jedna, czy też jest ich w ięcej. Dowód, że pierwsza przyczyna jest tylko  
jedna, tomiści, jak wiadomo, wyprowadzali w  ten sposób, że z pojęcia 
pierwszej przyczyny w yciągali a priori  wniosek, iż przyczyną taką jest 
koniecznie sam substytujący byt, który może być tylko jeden. Takiej 
operacji m yślow ej Arriaga w  ramach swego system u dopuścić nie może 
i w  związku z tym  przy dowodzeniu jedyności ponownie ucieka się do 
dowodu a posteriori: w  jego koncepcji na jedyność pierwszej przyczyny  
wskazuje w yłącznie jednolitość całościowego uporządkowania świata, 
które podobno nie może być w ynikiem  oddziaływania większej liczby  
przyczyn. „Dowodowi” temu jeden z praskich oponentów Arrriagi, Wa
lerian Magni, słusznie zarzucił, że opiera się na nie dowiedzionym  i nie 
dającym się dowieść założeniu jedyności świata.

Dzieło Arriagi zdobyło w  swoim  czasie duży rozgłos, i to nie tylko  
w  ramach szkolnictwa jezuickiego, lecz i poza nim. Na ślady oddziały
wania nominalizm u Arriagi natykam y się w  dziełach w ybitnych m yśli
cieli czasów now ożytnych, takich jak Kartezjusz, Spinoza, a naw et Da
w id  Hum e 9. Znaczenie późnej scholastyki jezuickiej dla narodzin nowo
czesnej filozofii jest dotąd mało zbadane, jednak z czasem niew ątpliw ie  
doczeka się należnego uznania. Jeżeli chodzi o szkolnictwo jezuickie, 
wiadomo, że prace Arriagi w  XVII w. znano i studiowano w e w szyst

9 Por, S. Sousedik, Rodrigo de Arriaga, s. 36.
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kich znaczniejszych kolegiach jezuickich, poczynając od A m eryki Łaciń
skiej, przez Europę Zachodnią i Środkową aż po Wilno.

Dotychczasowi historycy, jeśli w ogóle zajm owali się tym  problemem, 
uw ażali Arriagę za zw olennika Suareza. Pogląd ten nie jest trafny i na
leży go uściślić. Z tego, co zostało powiedziane, wynika, że Arriaga wraz 
ze sw ym i kontynuatoram i w  istotny sposób odszedł od Suareza, zajm u
jąc stanowisko nawiązujące, z jednej strony, do tradycji średniow iecz
nego nominalizm u, z drugiej zaś włączające się, lub też inspirujące sen- 
sualistyczne tendencje nowoczesnej filozofii niescholastycznej.

O ile chodzi o dziedzinę kultury czeskiej, beżsporną zasługą Arriagi 
było to, iż po trw ającym  dwieście lat okresie stagnacji udało mu się  
wznieść czeską m yśl filozoficzną na niebyw ały poziom. Stało się tak nie 
dlatego, iżby udało mu się wychować spośród swoich uczniów w ybitnych  
zwolenników, lecz dlatego, że w  środowisku czeskim  pojawiło się w ielu  
bardzo zdolnych jego oponentów. Do najw ybitniejszych należał Jan 
Marcus Marci.

2. JAN MARCUS MARCI Z KRONLANDU (1595—1667)

Pochodził ze wschodnioczeskiego Landśkrounu, z rodziny czeskiej 10. 
Po studiach filozoficznych w  Ołomuńcu, po wydarzeniach z 1620 r. udał 
się do Pragi, gdzie na nowo utworzonym  przez jezuitów  w ydziale lekar
skim  poświęcił się studiowaniu m edycyny. W krótce po uzyskaniu dokto
ratu został profesorem tego wydziału, a im ię jego jest od tego czasu 
związane ściśle z historią uniw ersytetu, na którym  przez w iele lat od
gryw ał ważną rolę. Oprócz m edycyny (znane są przede w szystkim  jego 
godne uwagi przyczynki do problem atyki epileptologii) zajmował się m a
tem atyką, mechaniką (przed H uygensem  opisał prawidłowo zderzenie 
sprężystych kul), optyką i filozofią. Znane są jego przyjacielskie kon
takty z jezuitą Atanazym  K ircherem oraz korespondencja z Galileuszem. 
U schyłku życia, owdowiawszy, wstąpił z żarliwości religijnej do zakonu 
jezuitów  (pochowany został w e wspólnej krypcie zakonnej).

10 Biografię Jana Marcusa napisał J. Smolka, Joannes Marcus Marci — his 
Times, Life and Work, „Acta Historiae Rerum Naturalium”, Dzieła i literaturę o nim  
podaje D. Ledrerova, Bibliographie de Joannes Marcus Marci, ibidem, s. 39—50; do 
bibliografii zamieszczonej w  pracy D. Ledrerovej należy obecnie dołączyć jeszcze: 
Z. Servit, K  300. vyroci vydani monografie Jana Marka Marci z Kronlandu o epi- 
lepsii, „Farmakoterapeuticke zpravy Spofa”, 24: 1978, s. 449—454; idem, Parnetni 
mechanismy v epileptogenesi, „Ceskoslovenska Fysiologie”, 27: 1978, s. 309—316. Po
wyższa informacja o filozofii Marcusa oparta jest na moim artykule Filozoficka 
soustava Jana Marka Marci z  Kronlandu  (w druku).
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Niezależnie od sw ych zainteresowań m atem atyczno-przyrodniczych  
Marcus Marci był również samodzielnie m yślącym  filozofem , kontynu
ującym  —  jak w ielu  lekarzy tego czasu —  intelektualną linię renesan
sow ych spekulacji przyrodniczo-filozoficznych, pozostających pod w pły
wem  dzieł Paracelsusa.

W roku 1635, w  trzy lata po Kursie filozoficznym  Arriagi, w yszła  
w  Pradze książka Marcusa opatrzona tytułem  Idearum operatricium idea. 
Marcus twierdzi w  niej, że jeśli forma substancjalna kształtuje jakąś 
substancję niejednorodną, np. roślinę lub zwierzę, to wynika z tego, że 
sama również nie jest jednorodna. Forma substancjalna nie jest bo
wiem  —  zdaniem Marcusa — prostą zasadą, lecz czym ś złożonym: za
wiera ponoć w sobie jakieś „idee”. Idee z początku istnieją w  formie 
substancjalnej w yłącznie w  ukryciu, w  toku rozwoju rośliny lub zw ie
rzęcia „rozwijają” się z niej (evolvuntur)  i kształtują poszczególne, róż
niące się od siebie części ciała roślinnego lub zwierzęcego. W dysputach  
ustnych Marcus uzupełniał tę wyrażoną na piśm ie teorię twierdzeniem , 
że cały św iat m aterialny jest tylko jedną, rozróżnioną wyłącznie akcy- 
dentalnie substancją, jakąś olbrzymią rośliną czy zwierzęciem.

W italistyczno-hylozoistyczna teoria Marcusa wzbudziła naturalnie 
sprzeciw  jasnego i powściągliwego w  swoich sądach Rodrigo Arriagi. Je
zuita wyrażał się o dziele Marcusa bardzo nieżyczliw ie, przez co między  
obu uczonym i w ytw orzył się stan trwałego napięcia ideowego. Czasy te 
nie znały jeszcze periodyków filozoficznych, w  których można by było 
konfrontować przeciwstawne poglądy, a bieżące dysputy akademickie nie 
stwarzały naturalnie odpowiedniej oprawy do w ym iany poglądów przez 
obu profesorów. Z tego też względu Arriaga wyraził swoje zastrzeżenia  
wobec filozofii Marcusa w  kolejnych wydaniach swego Kursu,  gdy tym 
czasem Marcus, nie mając takiej możliwości, zareplikował po pew nym  
czasie dziełem  nav ev t o x v t w v  seu Philosophia vetus restituta  (I wyd. 
Praga 1662).

Obszerne dzieło Marcusa ważne jest z dwóch względów. Po pierwsze, 
daje system atyczną, pod względem  logicznym  spójną interpretację teorii 
hylozoistycznej, po drugie —  w  polem ice z Arriagą ukazuje, do jakiego 
stopnia hylozoizm  pozwala w yjść ze sprzeczności, w  jakich uwikłał się 
Arriaga wraz z całą nom inalistycznie zorientowaną scholastyką je
zuicką.

Przyjrzyjm y się najpierw polemicznej części w yw odów  Marcusa. Jak 
pamiętam y, dla Arriagi istnienie rzeczy stworzonych tożsame jest z ich  
istotą. W ynika z tego, że w  przypadku substancji podlegających powsta
niu i ginięciu i złożonych z pierwszej materii oraz substancjalnej formy 
materia jest jednym  bytem , a forma substancjalna —  drugim. W zw iąz
ku z tym  Arriaga definiuje powstanie substancji jako productio entis in
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subiecto  l l . Marcus zgadza się z tym  w szystkim , stawia sobie jednak p y
tanie: jeżeli forma substancjalna, jaka pojawia się przy powstaniu, jest —  
jak twierdzi Arrriaga —  bytem , to skąd powstaje ten now y byt? Do 
pojawienia się tego nowego bytu mogłoby dojść —  jak przekonująco 
dowodzi Marcus —  w yłącznie na drodze stworzenia. Ponieważ jednak  
powstanie substancji jest czym ś zupełnie innym  niż jej stw orzenie, nie 
pozostaje nic innego, jak przypuścić, że domniemane powstanie substancji 
jest w  rzeczywistości w yłącznie akcydentalną zmianą zachodzącą w  ra
m ach jednej substancji świata. W ten sposób od akceptowanych przez 
siebie ontołogicznych założeń Arriagi dochodzi Marcus do sw ej teorii 
hylozoistycznej.

Św iat m aterialny, tak jak został stw orzony przez Boga, jest więc, 
zdaniem Marcusa, jedną jedyną substancją stworzoną z pierwszej m a
terii i jedynej form y substancjalnej, którą nazywa on „duszą św iata”. 
Z duszy świata rozwijają się idee i kształtują poszczególne, różniące się 
od siebie wzajemnie, części m aterialnego wszechświata. To, co uważamy 
w  św iecie za poszczególne, różniące się od siebie substancje, jest więc, 
w św ietle tej nauki, tylko zm odyfikow anym  przejaw em  jednej i tej sa
mej substancji świata. W yjątek stanowi tylko człowiek, którego ciało jest 
co prawda tylko częścią tej substancji, ma jednak sobie tylko w łaściw ą  
formę substancjalną, tj. indywidualną, duchową i nieśm iertelną duszę. 
Fakt, że w  m aterialnym  św iecie stale, jak się w ydaje, giną stare i po
wstają nowe istoty, w yjaśniał Marcus za pomocą „idei”. Słow o „idea” 
budziło u jem u współczesnych, a także u niektórych dzisiejszych histo
ryków fałszyw e przeświadczenie, że Marcus był zw olennikiem  znanej 
teorii Platona, widać jednak wyraźnie, że tak nie jest. Idea jest, w edług  
Marcusa, częściową zasadą formującą ukrytą w  duszy świata, rozwija
jącą się z niej jednak wówczas, k iedy na św iecie ma powstać jakaś no
wa rzecz. Gdy rzecz ginie, jej idea powraca znowu do stanu ukrycia w  
duszy świata. Jak z tego widać, idee w  rozum ieniu Marcusa są w ięc ja
k im iś instrum entam i duszy świata, za pomocą których dusza ta realizuje 
swą materialną przyczynowość w  odniesieniu do różnych części materii 
świata. Niem niej instrum enty te nie są w  stosunku do duszy świata czym ś 
sam odzielnym , są to tylko jej organy. Z tej przyczyny Marcus nazywa  
je ideae operatrices.

Dzięki jasno przeprowadzonemu rozróżnieniu m iędzy Bogiem  a św ia
tem m aterialnym  oraz przyznaniu każdemu człow iekow i duchowej i n ie
śm iertelnej duszy Marcus doprowadził swój system  do zgodności z w y
maganiami w iary i potrafił zawsze go w tym  w zględzie skutecznie bronić 
przed zarzutami.

11 Arriaga, Cursus philosophicus, De ortu et interitu, disp. 1, sect. 1, § 2.
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Nie ma tu m iejsca na bardziej szczegółowe om ówienie filozofii Mar
cusa. W ystarczy powiedzieć, iż m iała ona w  swoim  czasie znaczny od
dźwięk w  określonych kołach w  kraju i za granicą i że pracami Marcusa 
na początku X IX  w. interesow ał się jeszcze naw et Goethe n .

Sym patię budzi sizlachetny ton Marcusa, jakiego używ ał w  sw ej czę
stokroć bardzo ostrej polem ice z Arriagą. „Kogóż innego —  pisze —  w i- 
nienem  był sobie obrać za przeciwnika w  tej kontrowersji, jak nie męża, 
który sw ą wiedzą, cnotą, rozgłosem i stanowiskiem  jest na naszym  uni
w ersytecie najprzedniejszy? A jeśli uda mi się m yśl mą obronić, nad 
kim  osiągnięte zw ycięstw o przyniosłoby m i w ięcej sławy? A  jeśli ponio
sę klęskę, gdzie znalazłbym  kogoś, z kim m niejszą hańbą byłoby prze
grać?” 13

Jest rzeczą interesującą, że obu rywali, Marcusa i Arriagę, którzy za 
życia w ied li nieustanne spory, połączyła w  końcu śmierć. Zmarli obaj 
prawie równocześnie wiosną 1667 r., a ich doczesne szczątki spoczęły na
stępnie obok siebie.

3. WALERIAN MAGNI (1586— 1661)

W osobie nieco starszego od Arragi kapucyna W aleriana Magni na
potykam y na czeskim  gruncie kolejnego siedem nastowiecznego m yślicie
la, którego dorobek filozoficzny w  znacznym  stopniu w ynikał z opozycji 
wobec reprezentowanej przez Arriagę jezuickiej w ersji sch o lastyk i14.

Jak w iele  innych w ybitnych osobistości ówczesnego czeskiego życia  
kulturalnego, rów nież W alerian nie pochodził z Czech. Jego rodzina przy
była tu u schyłku XVI w. za panowania cesarza Rudolfa II, a jej potom
kow ie żyją na czeskiej ziem i do dnia dzisiejszego. Młodość spędził Wa
lerian w  Pradze, gdzie w  szesnastym  roku życia w stąpił do kapucynów. 
Przez pew ien czas działał w  W iedniu i w  Pradze jako zakonny lektor 
filozofii. Zacisze klasztornej wspólnoty było jednak, jak się zdaje, naz
byt ciasne dla zdolnego i pełnego tem peram entu m ężczyzny. W krótce 
w yróżnia się w  służbie dyplom atycznej (która kolejno zawiodła go do

12 J. W. Goethe poświęcił Marcusowi Marci uwagę w  swojej pracy Farbenlehre.
13 J. Marcus Marci, Philosophia vetus restitu ta, Praha 1662, s. 20.
14 Na temat osobowości i dzieła Valeriana Magni istnieje dość obszerna litera

tura. Podstawowe znaczenie, o ile chodzi o biografię i wykaz dzieł, posiadają heury
styczne prace polskiego badacza J. Cygana. Pró,bą syntetycznego spojrzenia na ży
cie i dorobek filozoficzny Valeriana są prace: S. Sousedik, Valerianus Magni. 
Versuch einer Erneuerung der christlichen Philosophie im  17. Jahrhundert, Sankt 
Augustin 1982; idem, Valeridn Magni. Kapitola z kulturntch dejin 17. stoleti, Praha 
1983.
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Polski, Francji i Niem iec), niedługo potem  zyskuje duży w pływ  na roz
strzygnięcie problemów rekatolicyzacji Czech (był zwolennikiem  zasady 
łagodnego traktowania innowierców, której jednak nie udało mu się prze
forsować) i angażuje się w Polsce oraz w  Niem czech na rzecz pogodzenia 
protestantów z Kościołem  katolickim. Z czasem wdał się w  spory z jezu
itami, co obróciło się na jego niekorzyść i w  następstw ie spowodowało 
jego upadek. W roku 1661, mając 75 lat, na żądanie kurii W alerian zo
stał w ezw any do Rzym u w  celu wytłum aczenia się. Zmarł w  podróży 
w  tym  sam ym  roku.

W alerian Magni jest bardzo bogatą osobowością. Jego dzieła św iad
czą, iż był zasługującym  na uwagę m yślicielem  religijnym  i samodziel
nym  filozofem . Żywo interesował się również ów czesnym i naukami przy
rodniczym i (sym patyzował np. z Galileuszem), a naw et sam eksperym en
tował z pom yślnym  skutkiem (podczas pobytu w Polsce udowodnił praw
dopodobnie, niezależnie od uczonych zachodnich, istnienie próżni). Jed
nocześnie był zaangażowany w  sprawy wielkiej polityki i w ielokrotnie  
sprawdził się, jak już o tym  była mowa, jako zręczny dyplomata.

Z całego tego bogatego życia interesuje nas jednak tylko jego dzia
łalność w dziedzinie filozofii. W tym  czasie wśród kapucynów widoczne 
było żywe dążenie do odnowienia w jakimś stopniu tradycji Augustyna 
i Bonawentury. Próbował tego również Walerian, jednak na sposób, w  
jaki to robił, w ielk i w pływ  miał jego krytyczny stosunek do scholastyki 
jezuickiej. Filozofia ta, reprezentowana, jego zdaniem, głównie przez mo
num entalne dzieło Arriagi, w yw oływ ała jego głębokie zaniepokojenie. 
Kapucyn dobrze wyczuwał, że współczesna scholastyka jezuicka nie jest 
już w  stanie spełniać zadania, które według Kościoła jest jej w łaściw ym  
przeznaczeniem, czyli stwarzać racjonalną podstawę do przyjęcia wiary. 
Z drugiej jednak strony był zarazem głęboko przekonany, że nom inali- 
styczna interpretacja arystotelizm u, wprowadzona do obiegu przez Arria
gę, jest jedynym  m ożliwym  sposobem wykorzystania spuścizny greckiego 
m yśliciela na potrzeby wiary. W tej sytuacji jedyne w yjście z kryzysu  
współczesnej filozofii chrześcijańskiej widział W alerian w odejściu od 
przedm iotowego sposobu stawiania pytania o egzystencję (co było cha
rakterystyczne dla perypatetyzm u) i w  szukaniu odpowiedzi na to py
tanie w sferze podmiotowości.

Na dziedzinę podm iotowości wskazywała już na swój sposób trady
cja m yślowa A ugustyna i Bonawentury, do której W alerian naw iązyw ał 
w  sposób programowy. Kapucyn uzupełnił starsze założenia tezą na 
wskroś nowoczesną, przejętą prawdopodobnie z filozofii kartezjańskiej, 
tj. że bezpośrednio poznajem y tylko treści swej własnej świadomości. 
W oparciu o te oba źródła stw orzył oryginalny system  filozoficzny, który
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najbardziej system atycznie przedstawił w  dziele Opus philosophicum  
(Litom yśl 1660) *.

Zgodnie z tendencjam i filozofii nowożytnej również W alerian w yz
nacza obszar w łaściwego „ja” (ego ita s15) jako podstawę poznania bar
dziej oczywistego i pewnego niż to, jakie um ożliwia otaczający nas obie
k tyw ny świat. Analiza tego „ja” obnaża jego strukturę, jego —  można 
powiedzieć — poszczególne „w arstw y”. Najgłębszym  jądrem naszej isto
ty  jest czyste „ja” (Walerian nazywa je centrale punctum  lub nunc sta-  
bile), z którego ustawicznie tryska druga warstwa, tj. wyobrażenie ciem 
nej, niczym  nie w ypełnionej przestrzeni, którą czyste „ja” ustawicznie 
się otacza. To wyobrażenie przestrzeni jest, według Waleriana, całkowi
cie a priori,  czyli niezależne od faktycznych doświadczeń zewnętrznego  
świata, czyni jednak doświadczenie świata zewnętrznego m ożliwym . 
Rzeczy świata zewnętrznego oddziałują bowiem na nasze zm ysły i wzbu
dzają w  naszym  wnętrzu obrazy, które wprowadzam y do tego właśnie 
a priori dla nich przygotowanego wyobrażenia przestrzeni. Poznanie zm y
słowe powstaje w ięc przez połączenie dwóch elem entów, z których jeden  
jest a priori (wyobrażenie przestrzeni), a drugi a posteriori  (obrazy przed
miotów, które na nią rzutujemy). Oprócz poznania zm ysłow ego istnieje  
jeszcze poznanie rozumowe. Nie powstaje ono jako abstrakcja z poszcze
gólnych rzeczy danych nam w  doświadczeniu zm ysłowym , lecz przez bez
pośredni ogląd Bożych idei, których w yobrażenie tryska z Bożego Obra
zu, jakim jest nasza dusza. W swej duszy m ożem y zobaczyć naw et samą 
boską istotę. Ten bezpośredni wgląd um ożliwia filozofii Waleriana, po 
krytyce stanowiska Arriagi, podanie własnego dowodu na istnienie Bo
ga. Filozoficzne poznanie Boga odbywa się więc, według Waleriana, nie 
poprzez rozważania o św iecie zewnętrznym , lecz przez zwrócenie się do 
ludzkiego wnętrza. W tym  punkcie jednak przedstawiona tu tylko po
bieżnie koncepcja W aleriana zaczyna być sprzeczna: kapucyn bowiem  
z jednej strony uczy, że w  sposób bezpośredni poznajem y tylko treści 
własnej świadomości, z drugiej jednak strony jest zwolennikiem  ontolo- 
gicznej tezy, że Boga poznajem y bezpośrednio.

Mimo tych niedociągnięć system  filozoficzny W aleriana stanowi god
ną uwagi konstrukcję m yślową, um ożliwiającą głębokie w ejrzenie w  po
czątkową fazę rozwoju filozofii now ożytnej, której późniejsze osiągnię
cia (głównie transcendentalizm) są przez nią antycypow ane czasami

* Niektóre z pism zawartych w Opus philosophicum, jak np. De Peripatu, De 
logica, De per se notis, opublikował Magni uprzednio w  Warszawie w  1648 r. 
[przyp. red.].

15 Por. S. Sousedik, Das neulateinische „egoitas” ais philosophischer Terminus, 
„Archiy fur Begriffsgeschichte”, 26: 1982, s. 144—146.



10 Stanislay Sousedik

wręcz zadziwiająco. Filozofia W aleriana nie znalazła oddźwięku, nie  
udało m u się przedostać z nią na grunt uczelni kościelnych, gdzie prze
de w szystkim  —  o ile n ie w yłącznie —  pragnął ją zaszczepić. Ze w spół
czesnych W alerianowi filozofów  najbardziej podobny do niego jest młod
szy o pokolenie francuski oratorianin Nicolas Malebranche, w  którego  
pracach, mimo licznych różnic, znajdujem y m otyw y bardzo bliskie ideom  
Waleriana.

4. HIERONIM HIRNHAIM (1637—1679)

Zwróciliśm y już uwagę na fakt, ile  pewnej siebie w iary w  m ożli
wości ludzkiej w iedzy i ludzkiego rozumu zawartej jest w  dziele Rod- 
riga Arriagi. M ogłoby się wydawać, że chodzi tu o osobiste i przypad
kowe poglądy pewnego wybitnego uczonego zakonnego, rzeczywistość 
św iadczy jednak o czym ś innym . Arriaga bez wątpienia dał w  tym  
dziele ujście określonem u nastaw ieniu do życia, był w yrazicielem  m en
talności, która dla jego czasów była powszechna. Podobne optym istyczne  
zaufanie we w łasne s iły  łączy — mimo w szystkie pozostałe różnice —  
wielkich filozofów  XVII w., takich jak Kartezjusz i Bacon, przyrodni
ków  takich, jak G alileusz czy Newton, teoretyków  państwa, reform ato
rów społecznych (np. Kom ensky) i przedstaw icieli w ielu  innych dziedzin. 
U w szystkich widoczne jest przekonanie, że w łaśnie w  ich czasach ludz
kość wchodzi w  nową epokę, k iedy to —  w  niezbyt odległej przyszło
ści —  zostanie zakończona budowa nauk, dla których oni sami kładą 
nowe, tym  razem rzeczywiście pewne i ostateczne podwalm y. Wraz ze 
wszystkim i pogląd taki podzielali rów nież uczeni jezuiccy, u których  
nastaw ienie to było dodatkowo inspirowane zasadami skłaniającego do 
dynam izm u i aktyw ności ducha ich zakonu.

Ufność w e w łasne siły  i optym izm  człowieka XV II w. znalazły jed
nak już w  tam tych czasach sw ych krytyków  i oponentów. Moraliści 
i m yśliciele polityczni przedstawili w  ciem nych barwach obraz natury  
ludzkiej poddanej sw ym  skłonnościom i nam iętnościom  (La Rochefou- 
cauld, Hobbes), janseniści podnosili potrzebę łaski dla każdej, naw et naj
m niejszej skłonności w oli ludzkiej ku dobru moralnemu, a rozważania 
sceptyków (Sanchez i inni) zm ierzały ku temu, aby podkopać nieogra
niczone zaufanie do potęgi rozumu i w iedzy ludzkiej.

W siedem nastowiecznej Pradze w  bardzo interesujący sposób dał uj
ście tym  nastrojom opat klasztoru na Strahowie, prem onstrant Hieronim  
Hirnhaim  16. Urodził się w  Opawie i był z pochodzenia Niem cem . W Pra-

16 O poglądach filozoficznych Hirnhaima pisał zwłaszcza J. Brucker, Historia  
critica philosophiae, t. 4, cz. 1, Lipsiae 1743, s. 543 i n.
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dze, dokąd jako m łody mężczyzna udał się na studia, w stąpił do pre- 
m onstrantów, którzy po pewnym  czasie powierzyli mu w ażny urząd nau
czyciela filozofii w  sem inarium arcybiskupim (Hirnhaim popadł tu w  
konflikt z jezuitam i o to, czy wolno w  serńinarium utworzyć katedrę 
prawa kanonicznego). K iedy zdolny i gorljwy Hirnhaim został w  1670 r. 
opatem, położył wybitne zasługi dla zakonu, otaczając m.in. troską zna
ną bibliotekę na Strahowie. Zmarł w  roku 1679, w  w ieku zaledwie 42 lat.

Strahowski opat jest autorem dość obfitej spuścizny literackiej, któ
rej znaczna część pozostała w  rękopisach. Z prac drukowanych dla h is7 
toryka filozofii największe znaczenie ma obszerne dzieło zatytułow ane  
De typho  generis humani (czyli w  w olnym  przekładzie O tym , z czego 
ludzkość jes t  niesłusznie dumna), wydane w  Pradze w  roku 1676. W krót
ce po opublikowaniu dzieło to zwróciło uwagę jezuitów, którzy uznali 
jego treść za niepożądaną i spowodowali, że poglądami Hirnhaima zaczę
ły  interesow ać się odpow iednie urzędy w  Rzymie. Jednak wnioski, jakie 
w yciągnięto w  kurii, nie b y ły  jednoznaczne. Doceniono m oralno-religij- 
ną tendencję dzieła, zalecając jednakże dokonanie w  nim  pew nych zmian. 
Przedwczesna śmierć Hirnhaima zniweczyła te zamiary.

Przyjrzyjm y się obecnie nieco bliżej książce strahowskiego opata! 
Treścią jej jest gw ałtow ny, m iejscami wręcz nam iętny atak na naukę 
i w iedzę oraz na rolę, jaką odgrywa ona w  życiu jednostki i społeczeń
stw a. We w szystkich gorliw ych w ysiłkach naukowych, których był 
świadkiem , w  całej pełni oddania wierze w  potrzebę ustawicznego gro
madzenia wiadomości —  czemu daje w  swej książce interesujące św ia
dectwo —  widzi Hirnhaim niebezpieczne jądro. Przez fakt przykuwania 
naszej uwagi do sw ego przedmiotu nauka faktycznie przeszkadza nam  
w  uświadom ieniu sobie, czym  w łaściw ie jesteśm y: ograniczonymi, śm ier
telnym i istotami, ogarniętym i strachem przed śmiercią i nicością. Do
piero w  pokornym skupieniu, całkowicie różnym od naukowej koncen
tracji, człow iek odkrywa sam siebie, swoją pustkę wewnętrzną i otw ie
ra się w  ten sposób na przyjęcie swego prawdziwego, nieziem skiego  
i niem ożliwego do spełnienia na tym  św iecie powołania. Osiągnięcie tego 
celu  może być zagrożone przez całkow ite poświęcenie się działalności 
naukowej, która odciąga nas od nas samych, od pełnego uświadom ienia  
sobie naszej rzeczyw istej sytuacji i przez to rozprasza nas ustawicznie 
w  sposób niepożądany. Ze względu na to w łaśnie niebezpieczeństwo  
Hirnhaim ostrzega przed nauką, szczegółowo ukazując jej ciem ne stro
ny: w ysiłek, jakiego wymaga, trudy cielesne z tym  związane, tęsknoty, 
jakie wciąż roznieca nie mogąc ich nigdy ukoić, zm ęczenie, wyczerpanie 
i niepew ność co do jej ostatecznych wyników .

Na tę niepewność, którą przeniknięte są i w ewnętrznie skażone w y 
niki wszelkich w ysiłków  intelektualnych, kładzie Hirnhaim szczególny
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nacisk i nieustannie podaje coraz to now e jej przykłady. N iepew ne jest 
już podobno samo świadectwo zm ysłów, a cóż dopiero poznanie rozu
mowe, oparte na zm ysłow ym  i jeszcze bardziej pogłębiające jego nie
pewność przez sw e w łasne niejasności! Jeżeli przez naukę rozumieć pew 
ne i oczyw iste poznanie, to w łaściw ie w  ogóle jej n ie ma! Rozważania 
Hirnhaima przeradzają się w  końcu wręcz w  jakiś uniw ersalny scep
tycyzm .

Sceptycyzm  taki m ógłby jednak objąć, i to bez wątpienia bardzo 
łatwo, również same prawdy wiary, przez co w ysiłki Hirnhaima —  któ
re, jak w idzieliśm y, w yp ływ ały  z tendencji religijnej —  obrócić by się 
m ogły wniwecz. A by uniknąć tego niebezpieczeństwa i nie podważyć pe
wności wiary, opat ze Strahowa skłania się w  końcu ku fideizm owi, tj. 
przeświadczeniu, że wiara wraz z bezwarunkową pewnością, którą za
wiera, jest darem niebios, darem w  żaden sposób nie związanym  z na
szym  naturalnym  poznaniem, rozświetlającym  niczym  błyskawica ciem 
ności, które tu na ziem i są naszym  naturalnym  udziałem.

Nie jest zapewne łatw o scharakteryzować te poglądy jednym  słowem . 
Czy w  przypadku Hirnhaima m ówić należy o fideistycznym  sceptycyz
mie? Czy może raczej o sceptycznym  fideizmie?

Jest rzeczą oczywistą, że historycy filozofii byli zazwyczaj skłonni 
wyżej cenić sceptyczne skłonności Hirnhaima, słusznie wyczuwając, że 
właśnie w  tym  punkcie strahowski opat zbliża się najbardziej do filo 
zofii w  technicznym  znaczeniu tego słowa. M iędzy innym i zwłaszcza 
Joachim Jacob Brucker, autor pierwszych nowocześnie potraktowanych  
dziejów filozofii (poł. XVIII w.), w łączył w  sw ym  dziele Hirnhaima do 
rozdziału o nowożytnych sceptykach. Pod jego w pływ em  historycy filo 
zofii wiązali potem  czasem Hirnhaima z późniejszym  ośw ieceniow ym  
sceptycyzm em , uważając opata za Strahowa za jakiegoś poprzednika 
B ayle’a, Hum e’a itd.

To wszystko nie jest zapewne całkiem niesłuszne, ale nie w yczer
puje charakterystycznych cech poglądów Hirnhaima. Nie można zapo
minać, że w łaściw ą intencją Hirnhaima było nie ty le  rozwijanie pro
blem ów poznawczych, co raczej przeforsowanie określonej linii religij
no-m oralnej. Jego sceptycyzm , mimo że zawiera pew ne interesujące w ąt
ki filozoficzne, nie jest w  swojej istocie sceptycyzm em  epistem ologicz- 
nym, lecz egzystencjalnym . Nie wolno nam również przeoczyć faktu, że 
w  sw ym  nieufnym , wręcz negatyw nym  stosunku do świeckiej nauki 
Hirnhaim nie tyle w ybiega w  przód, ile raczej nawiązuje do pewnej bar
dzo starej lin ii m yśli chrześcijańskiej, reprezentowanej w  starożytności 
wyraźnie np. przez Tertulliana, a następnie w  średniowieczu przez ta
kie postacie, jak np. Piotr Damiani. Niechęć Hirnhaima do w iedzy za
wiera —  oprócz godnych uwagi w yw odów  sceptycznych —  bez w ątpię-
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nia w iele elem entów, które znacznie bardziej łączą strahowskiego opata 
z przeszłością i są w ew nętrznie obce duchowi głównego nurtu m yśli no
wożytnej. Chcąc w łączyć dorobek Hirnhaima do szerszego kontekstu hi
storii m yśli nowożytnej, należy pamiętać o tych obu obliczach jego po
glądów.

Z sobie w spółczesnych Hirnhaim najbardziej przypomina nam nieco 
starszego B laise Pascala. O czyw iście n ie sposób stawiać dzieła praskiego 
opata na równi z m yślą Pascala: sąsiedztwo jednego z największych  
dzieł literatury europejskiej przysłoniłoby pracę Hirnhaima do tego stop
nia, że nie potrafilibyśm y już potem  sprawiedliw ie ocenić jego co praw
da znacznie skrom niejszej, n iem niej specyficznej wartości i urody, Mimo 
tych w yraźnych różnic łączy jednak Hirnhaima z Pascalem  jakieś żar
liw e pragnienie nadprzyrodzonego,. tego, czego nie można osiągnąć przez 
najbardziej naw et subtelne rozważania naukowe, co jednak przychodzi 
do nas samo w  takiej mierze, w  jakiej uczynim y dla niego m iejsce uśw ia
damiając sobie swą własną nicość i pustkę wewnętrzną.

5. DWAJ PRASCY PRZEDSTAWICIELE EPOKI MATHESIS UNIVERSALIS

W średniowieczu logika formalna i nauki z nią spokrewnione osiąg
n ęły  w ysoki poziom rozwoju. Na początku czasów nowożytnych, mniej 
więcej od XV I w., rozwój m yśli logicznej - został jednak z przyczyn nie 
całkiem jasnych zahamowany. Szczytow e osiągnięcia średniowiecza na 
polu sem antyki oraz logiki zdaniowej i modałnej nie były już w ramach 
drugiej scholastyki rozwijane i mimo tradycji tej filozofii stopniowo po
padały naw et w  ogóle w  zapomnienie. Ówczesną niechęć do dawniejsze
go sposobu traktowania logiki najwyraźniej zademonstrował w XVI w. 
Piotr Ramus. Jego krytyka miała na ogół destrukcyjny charakter i pro
wadziła w yłącznie do powstania tzw. logiki tradycyjnej, która w  po
równaniu z logiką średniowieczną była w łaściw ie krokiem wstecz.

Jednak wraz z powstaniem  logiki tradycyjnej i jakby w  jej cieniu  
mają w  XVII w. m iejsce dokonywane przez różnych m yślicieli próby 
m atem atyzacji nauki, ustalania uniwersalnej m etody naukowej, próby 
konstruowania uniwersalnego języka itp. Tendencje te, którym  najpeł
n iejszy wyraz dał nieco, później G otfried W ilhelm  Leibniz, stanow iły  
pierwszą fazę przełam ywania ówczesnej stagnacji w  studiach logicznych  
i, jak wiadomo, dały podw aliny pod obecną fazę rozwoju logiki.

Obudzenie zainteresowania zagadnieniam i logiki, czego świadkam i 
jesteśm y w  w ieku XVII, przejawiło się rów nież na gruncie czeskiej f i
lozofii barokowej. Jednym  z najw ybitniejszych reprezentantów tych ten
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dencji był mało dotąd znany w  historiografii logiki praski logik Jan  
C a ra m u el z L o b k o v ic  (1606— 1682) 17.

Jan Caramuel (po matce Czech) zdobył w ykształcenie w  Hiszpanii, 
a następnie od 1632 r. działał na uniw ersytecie w  Lovanium. Zwrócił tu 
na siebie uwagę gw ałtow nym i sporami z przyjaciółm i i zwolennikam i 
Janseniusa, a także próbami wprowadzenia do teologii metod m atem a
tycznych. Kariera kościelna (był członkiem  zakonu cystersów) przyw io
dła go u schyłku w ojny trzydziestoletniej do Niem iec, a następnie do 
Pragi, gdzie Ferdynand III mianował go opatem klasztoru benedykty
nów  na Slovanach. Po w ojnie Caramuel jako generalny wikariusz kar
dynała Harracha zdobył w ielkę władzę, którą jednak nie cieszył się zbyt 
długo. Na skutek zatargu z nuncjuszem  Fabio Chigi, późniejszym  pa
pieżem  Aleksandrem  VII, został w  latach pięćdziesiątych odwołany  
z Czech i przesunięty do W łoch południow ych jako biskup m ałej, n ie
w iele  znaczącej diecezji. U schyłku życia został m ianow any biskupem  
w  niedużym  miasteczku Vigevano w północnych W łoszech. Tu także 
zmarł w  roku 1682.

Caramuel był duchem uniwersalnym , którego niew iarygodnie obfita 
spuścizna literacka sięga do w szystkich dziedzin ówczesnej w iedzy. Z je
go dorobku naukowego znalazły jak dotąd uznanie tylko prace m atem a
tyczne (znane są zwłaszcza jego rozważania dotyczące problem atyki sys
tem ów  liczbowych, w  których szczególną uwagę poświęcał system ow i 
dwunastkowemu). Liczne prace Caramuela na tem at logiki, wśród któ
rych —  jak się w ydaje —- najważniejsze są Theologia rationalis (Fran- 
cofurti 1654) i Leptotatos  (Vigevano 1681), przeszły raczej bez echa.

Stało się tak ze szkodą dla nauki. Dzieło Theologia rationalis jest ob
szerną próbą reform y i rozszerzenia scholastycznej logiki tych czasów. 
Caramuel przetwarza tradycyjną sylogistykę w  now y system , wprowa
dzając kw antyfikację predykatów. Oprócz tego rozszerza dotychczasową 
logikę godnym i uwagi badaniami w  dziedzinie logiki zdaniowej, a zw ła
szcza relacyjnej, używając naw et przy tym  swoistego zapisu sym bolicz
nego. Na szczególną uwagę w tym  zakresie zasługuje stworzony przez 
Caramuela system  relacyjnej sylogistyki, będący w  ogóle największym  
znanym  do tej pory traktatem  o logice stosunków, pow stałym  poza ra
mami nowoczesnej logiki m atem atycznej.. Praski logik, który swoją in -

17 Por. A. Cardin, Caramuel y Lobkowitz, w: Encyclopedia filosofica, 2 wyd., 
t. 1, Firenze 1967, s. 1209. Podaną tu literaturą można uzupełnić następującymi 
pracami: S. Sousedik, Jan Caramuel, opat em auzsky (1606—1682), „Acta Uniyersi- 
tatis Carolinae — Historia Uniyers. Carolinae Pragensis”, 9: 1968, s. 115—138; idem, 
Diskretni logica Jana Caramuela z  Lobkovic, „Filozoficky ćasopis CSAV”, 16: 1969, 
s. 216—228; K. Berka, S. Sousedik, On the Relational Logic of Joannes Caramuel 
Lobkowitz, „Ruch Filozoficzny”, 30: 1972, s. 50—52.
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terpretacją w  sposób bardzo interesujący antycypow ał now oczesny sys
tem  sylogistyki relacyjnej, stw orzony niedawno przez G. Keena 18, dzięki 
tym  badaniom zdobył sobie m iejsce wśród w ybitnych postaci w  historii 
logiki europejskiej.

Drugie dzieło Caramuela Leptotatos  jest dorobkiem jego starości i za
wiera szczegółowo opracowaną gram atykę sztucznego języka filozofii. 
Znany jest cały szereg prób konstruowania sztucznego języka z XVII w.; 
był to pomysł, którego liczne opracowania przygotow yw ały griint dla po
wstania idei mathesis universalis  Leibiniza i św iadczyły o ożyw ieniu za
interesowania problemami logiki i metodologii. Pracę Caramuela należy  
niew ątpliw ie rozpatrywać w  tym  kontekście i chociaż n ie została ona 
do tej pory dokładniej zanalizowana, można z zainteresowaniem  oczeki
wać na tę chwilę, mając na uwadze w ykazane już wcześniej zdolności 
autora.

Leibniz, filozof, który najpełniej i najgłębiej w yraził logiczne i m e
todologiczne zainteresowania sw ych czasów, prac Caramuela z dziedziny  
logiki prawdopodobnie nie znał. Był za to chyba zaznajomiony z pracą 
innego praskiego logika tych lat, noszącą charakterystyczny tytu ł Via 
regia ad omnes scientias et artes  (Praha 1682). Autorem dzieła będącego 
instrukcją, w  jaki sposób opanować dowolną dziedzinę nauki lub sztuki, 
był profesor uniw ersytetu  praskiego, jezuita Kacper K nittel 
(1644— 1702) 19. Idea m etody uniwersalnej miała już za jego czasów dłu
gą tradycję, której trzon stanow iły idee lullistyczne. W w iekach XVI 
i XVII zostały one wzbogacone przez niektóre inne tendencje (m nemo
nikę, elem enty ramizmu itp.) i w  tej postaci przyciągnęły również uwa
gę niektórych jezuitów. K nittol zapoznał się z tą tradycją m yślow ą w ła
śnie poprzez dzieła swoich zagranicznych kolegów, przede w szystkim  
Atanazego Kirchera i Sebastiana Iząuierdo, i na ich podstawie zbudo
wał swą własną pracę. Fundam entalnym  osiągnięciem  jego cenionej 
książki (wyszła powtórnie w  1691 r. i doczekała się naw et'trzeciego w y 
dania w  roku 1759) było oprócz zalet praktycznych to, iżl K nittel w zo
rem sw ych poprzedników pokusił się o w yrażenie kombinatorycznej za
sady zawartej w  tradycji lullistycznfej za pomocą w spółczesnych w iado
mości m atem atycznych. Dzięki temu rysowi dzieło jego przewyższa zw y
kłą produkcję logiczną tych czasów i włącza się w  nurt m yślow y przy
gotow ujący logiczno-m etodologiczne badania lat późniejszych.

18 Por. G. B. Keene, The Relational Syllogismus. A system atic Approach to 
Relational Logic, University of Exeter, 1969.

19 Na temat Knittla por. pracę czeskiego badacza K. Hubka The late seven- 
teenth-century Lullism  in Caspar Knittel, „Collectanea Franciscana”, 51: 1981, 
s. 65—82.
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6. INNE KIERUNKI DRUGIEJ SCHOLASTYKI W ŚRODOWISKU CZESKIM

Jezuicka wersja scholastyki była najbardziej rozpowszechnionym , ale 
bynajm niej n ie jedynym  kierunkiem  scholastyki barokowej. Wraz z nią 
—  nie osiągając jednak tak w yraźnych sukcesów na zewnątrz —  roz
w ija się również szkoła tom istyczna (dominikanie i benedyktyni), prócz 
tego w  XVII w. dochodzi jeszcze do wybitnego rozwoju studiów szko- 
tystycznych (franciszkanie).

W XVII w. tomizm posiadał swoich najw ybitniejszych przedstawicie
li głów nie w  Europie Południowej, zwłaszcza w Hiszpanii. W Europie 
Środkowej jego jedyną znaczniejszą enklawą był —  nie licząc Polski —  
kierowany przez benedyktynów  uniw ersytet w  Salzburgu. Poza tym  kie
runek ten w egetow ał tylko za murami niektórych klasztorów i n ie w y 
dał, o ile mi wiadomo, istotniejszych owoców.

W Europie Środkowej, a zwłaszcza w  Czechach w  sposób bardziej 
znaczący rozwinął się szkotyzm, dla którego { okres baroku był w  ogóle 
złotym  wiekiem . W Lyonie wyszło wówczas w ydanie zbiorowe dzieł 
Dunsa Szkota (zawierające zresztą —• jak się później okazało —  także 
szereg apokryfów), a wśród jego zw olenników i interpretatorów znalazło 
się w tym  czasie w ielu  zdolnych filozofów.

Głębszą znajomość filozofii Dunsa Szkota przynieśli do Czech irlan
dzcy franciszkanie, którzy po wygnaniu z ojczyzny za czasów królowej 
Elżbiety osiedli w  latach trzydziestych w  Pradze, ciesząc się poparciem  
władcy. Mniej w ięcej w  tym  sam ym  czasie arcybiskup utworzył w  Pra
dze seminarium, którego zadaniem było w ychow yw anie i kształcenie 
świeckiego kleru, a uczeni irlandzcy zakonnicy („hibernowie” —  jak ich  
nazywano w  Pradze) stali się nauczycielam i tej placówki. Później wraz 
z h ibem am i zaczęli w  niej nauczać profesorowie z zakonów niejezuickich, 
a sem inarium  —  o jego randze św iadczy fakt, iż przez pewien czas miało 
naw et prawo nadawać stopnie akademickie —  stało się duchowym  ośrod
kiem  anty jezuickiej opozycji. Tu w ychodziły dzieła filozoficzne Marcusa 
Marci, tu czeska młodzież akademicka po raz pierwszy zapoznawała się 
z ideami jansenistycznym i; z murów sem inarium  w yszło też np. zezwo
lenie na w ydanie dzieł filozoficznych Hirnhaima.

Filozoficzne inicjatyw y irlandzkich zakonników nie padły zapewne 
w  czeskim środowisku na jałow y grunt. Można tak sądzić, Spotykając 
w  Pradze już w  drugiej połow ie stulecia w yrosłych  na tutejszym  grun
cie w ybitnych znawców filozofii Dunsa S zk ota30. Jako pierw szy z nich  
dał się poznać czeski franciszkanin Broućek (Brauczek), który wydał po-

20 Czeski barokowy szkotyzm jest do tej pory najmniej przebadaną dziedziną fi
lozofii czeskiej XVII w.
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żyteczny podręcznik Domus sapientiae Scoti seu Philosophia Scotistica  
(Praha 1663). Jego kontynuatorzy w yznaczyli sobie znacznie trudniejsze 
cele  i osiągnęli to, iż do dzisiaj bywają zaliczani do w  ogóle najlepszych  
w  tych czasach znawców filozofii Dunsa Szkota. Są to Bernard Sannig, 
z pochodzenia Niem iec śląski, który pozostawił po sobie cenny kurs f i
lozoficzny Schola philosophica Scotistarum  (Praha 1684), oraz jego rodak 
Amandus Hermann, autor większej liczby prac filozoficznych, z których  
przytoczym y przynajm niej jego Sol tr ip lex  in eodem universo sive  Phi- 
losophiae cursus integrer  (Sulzbachii 1676).

Prace tych m ężów są dla nas interesujące, zawierają bowiem  kry
tyczne uw agi w odniesieniu do nom inalistycznego ducha ówczesnej je
zuickiej scholastyki. Pod tym  względem  prascy szkotyści występują jako 
obrońcy starszej m etafizycznej tradycji sproblem atyzowanej przez ów 
czesny nominalizm. N ależy krytycznie zaznaczyć, iż w  dziedzinie nauk 
przyrodniczych w  porównaniu z jezuitam i p ra scy , szkotyści zajm owali 
z reguły stanowisko konserwatywne.

II

Mały zakres inform acji udostępnionych nam przez dotychczasowe ba
dania n ie pozwala naturalnie na wyrobienie jakiegoś jednoznacznego 
i ostatecznego wyobrażenia o ogólnym  charakterze życia filozoficznego  
w  Czechach po klęsce pod Białą Górą. Dlatego też tych kilka uwag, ja
k ie dołączamy do tego szkicu, należy rozumieć zaledw ie jako hipotezę 
roboczą, którą w  toku dalszych badań trzeba będzie uzupełnić, a być 
może także skorygować. Z tym  zastrzeżeniem  spróbujem y sformułować 
kilka uogólniających wniosków.

Najbardziej w yrazistym  rysem  życia filozoficznego w  Czechach po 
Białej Górze jest zapewne fakt, iż w  tej czy innej postaci rozbrzmiewają 
w  nim w łaściw ie w szystkie w ielk ie tem aty filozofii now ożytnej ow ych  
czasów. W filozofii Arriagi pojawiają się m otyw y bardzo podobne do 
tych, jakie znam y z tradycji brytyjskiego empiryzmu; kontynentalny  
racjonalizm kartezjańskiego typu reprezentuje w  środowisku czeskim  
W alerian Magni; ówczesne zainteresowania logiczno-metodologiczne, w y 
kazujące w iele zbieżności z teorią mathesis universalis  Leibniza i przy
gotowujące obecny etap rozwoju logiki, w  w ybitny sposób reprezentują  
w  Czechach Jan Caramuel z Lobkovic i Kacper Knittel; Marcus Marci 
kontynuuje intelektualną linię renesansowej spekulacji, przyrodniczo-filo- 
zoficznej, a Hirnhaim, pod w zględem  religijnym  pokrewny Pascalowi, 
pod w zględem  filozoficznym  plasuje się wśród przedstawicieli ów czesne
go sceptycyzm u.
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U czeskich historyków kultury napotykam y czasami tendencję, aby 
przy omawianiu czeskiej filozofii XVII w. przeciwstawiać sobie z jednej 
strony obóz scholastyków trwających uparcie przy średniowiecznej tra
dycji (scholastyka jezuicka), z drugiej zaś silne indywidualności typu  
Marcusa Marci, Waleriana, Hirnhaima i innych, w  których dziełach do
chodzą już do głosu nowe czasy. Z takim podejściem  trudno się zgodzić. 
Scholastyka jezuicka przejawia bowiem  liczne charakterystyczne cechy  
filozofii nowożytnej. Pow ołuje się co prawda stale na tradycyjne auto
rytety, .Arystotelesa, Tomasza i innych, jednak niem al całkowity, będący 
wówczas stale na porządku dziennym , brak zm ysłu historycznego powo
duje, że w  starych ramach zaczynają pojawiać się idee nowe, charakte
rystyczne dla nowoczesnej filozofii. Prascy filozofow ie owych czasów, 
zwłaszcza Arriaga, dają tego przekonujące świadectwo.

Stwierdzeniem  tym  nie chcem y bynajm niej budzić przekonania, ja
koby życie filozoficzne na ziem iach czeskich w  XVII stuleciu nie kryło  
w  sobie sprzeczności i jakoby brak mu było wew nętrznego napięcia. 
Przeciw nie, sądzimy, iż napięcie takie rzeczywiście istniało. Dylem atu, 
przed którym  stali filozofow ie w  środowisku czeskim, nie można jednak  
wyrazić parami pojęć, takim i np. jak średniowiecze —  czasy now ożytne  
(lub 'innymi podobnym kategoriami), lecz trzeba go scharakteryzować 
jako dylem at im m anentny dla nowożytnej filozofii, tj. jako przeciw sta
w ienie em piryzmu i racjonalizmu.

Jeśli spojrzym y na czeską filozofię barokową pod tym  kątem, stw ier
dzimy, że linia podziału duchowego biegnie w  rzeczywistości poprzez 
obóz zw olenników scholastyki, spośród których Arriagę i jego zw olen
ników należy przyłączyć do linii empiryzmu, gdy tym czasem  np. szko- 
tystów , wraz z Marcusem Marci, W alerianem i innym i, m usim y przypi
sać do tradycji racjonalizmu i intelektualizm u. Przeciw ieństw a, jakie 
napotykam y wśród przedstawicieli m yśli filozoficznej czeskiego baroku, 
są po prostu w  ogóle przeciw ieństw am i charakterystycznym i dla ów
czesnej fazy rozwoju filozofii europejskiej, do której czeskie środowisko 
intelektualne jako jej integralna część n iew ątpliw ie należy.

M usimy tu jednak uczynić ważną uwagę ograniczającą. Czeski h isto
ryk Zdenek Kalista, w  swej syntetycznej pracy o lokalnej specyfice ku l
tury barokowej w  Czechach, sform ułował tezę, że specyficzną cechą czes
kiego baroku jest jego ścisłe powiązanie z tradycjam i średniowiecznym i, 
zwłaszcza z gotykiem  21. To powiązanie ze średniowieczem  było, zdaniem  
K alisty, spowodowane przez specyfikę naszego rozwoju politycznego 
i społecznego, w  którym  krzepnące m ieszczaństwo nie odegrało takiej 
roli, jaka przypadła mu w  udziale w bardziej rozwiniętych krajach za-

21 Z. Kalista, Cesicd barokni gotika a je ji zdarske ohnisko, Brno 1970.
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chodnich. O słuszności tego poglądu (uzasadnionego przez K alistę obszer
ną analizą czeskich barokowych sztuk pięknych i literatury oraz liczny
mi spostrzeżniami o charakterze kulturow o-historycznym ) św iadczy rów
nież i to, co dotychczasowe badania udostępniły nam z dziedziny czeskiej 
filozofii okresu baroku.

Zwracaliśm y już nieco w yżej uwagę na now ożytny charakter naszej 
siedem nastowiecznej filozofii. Jest to jednak tylko jedna strona zjawis
ka. Obecnie m usim y zwrócić uwagę także na drugą stronę. Prawdą jest, 
że np. u Arriagi znajdujem y w iele m otyw ów  pokrewnych temu, co zna
ne jest nam z brytyjskiego empiryzmu. Rozważania praskiego profeso
ra, w  odróżnieniu od szkoły brytyjskiej, w  znacznie w iększym  stopniu  
inspirowane są jednak przez tradycje średniowiecznego nominalizmu, 
Ockhama, Gabriela Biela i in. Podobnie np. W alerian Magni jest co pra
wda powiązany z kartezjanizmem, jednak rozwija swą właśną filozofię 
w  ten sposób, iż szuka inspiracji u średniowiecznych mistrzów, które by 
korespondowały z w ielkim i tem atam i współczesnego noetyzmu. To samo 
można również powiedzieć o Janie Caramuelu, którego ważne odkrycia 
logiczne krystalizują się całkowicie w  średniowiecznej ramie rozważań  
de modis significandi, de grammatica speculativa  itp. W przypadku Hirn
haima jego rzeczyw istym i nauczycielam i nie są bynajm niej współcześni 
mu m yśliciele religijni ani też nie Sextus Empiricus, z którego czerpał 
ówczesny sceptycyzm , lecz w ielcy  —  wątpiący w  wewnętrzną wartość 
scholastycznego scjentyzm u —  m yśliciele średniowiecza, jak Piotr Da- 
miani i inni. "

Ścisłe powiązanie czeskiej filozofii barokowej ze średniowieczem, ce
cha, która tak wyraźnie odróżnia ją od nowożytnej filozofii zachodnio
europejskiej, związane jest —  jak to już było powiedziane —  niew ątpli
w ie ze składem socjalnym  ówczesnego społeczeństwa czeskiego. W spo
łeczeństw ie tym  brak było wyem ancypow anej gospodarczo, mającej 
świadomość własnego znaczenia k lasy mieszczańskiej, która stać by się 
mogła radykalną nosicielką now ych dążeń duchowych. Jedyną grupę spo- 
łeczńą mogącą być nośnikiem  w iedzy teoretycznej był —- tak jak w  śred
niowieczu —  kler. Jest również rzeczą charakterystyczną, że z w yjąt
kiem  Marcusa Marci (a i ten w yjątek  jest w końcu niekonsekw entny) 
w szyscy nasi w ybitni filozofow ie tam tych czasów byli zakonnikami. Zna
czące jest również i to, że mimo zasługujących na uwagę w cześniejszych  
prób barok nasz nie zna żadnej poważniejszej próby uprawiania filozofii 
w  językach narodowych (pomijam tu oczywiście powstające przeważnie 
na em igracji dzieła Jana Amosa Komeńskiego).

Te okoliczności zewnętrzne sam e przez się nie mają naturalnie w p ły
w u na w ew nętrzną wartość tradycji filozoficznej, jaka w  XVII w. roz
w inęła się na ziem iach czeskich. W yciskają tylko na niej sw oje charak
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terystyczne piętno. Ścisłe powiązanie z w ielkim i tradycjami filozofii 
średniowiecznej jest np. mom entem, który sam przez się jest bez wątpie
nia dla filozofii pozytyw ny. Mimo szczupłości odpowiednich informacji 
można bowiem  skonstatować, iż w  XVII w. kultura m yśli filozoficznej 
osiągnęła w  Czechach wysoki poziom, w yższy —- jak się w ydaje —  niż 
kiedykolw iek przedtem i potem.

W wieku XVIII obraz bowiem  się zmienia. Znana kiedyś szkoła pra
skich skotystów  zanika, tomizm traci całkowicie na znaczeniu, a schola
styka jezuicka, będąca nadal najbardziej wydajną pozycją filozofii cze
skiej, stopniowo przeradza się w  eklektyczną filozofię bliską system ow i 
Christiana W olffa. W końcu stulecia pod naporem kantowskiego k ryty
cyzm u zanika również i ona.

Jak w yjaśnić ten szybki rozpad, następujący tak nieoczekiwanie po 
w ielkim  rozkwicie w  poprzednim stuleciu? Pytanie, które staw iam y  
w zakończeniu naszego artykułu, jest tego rodzaju, iż można na nie od
powiedzieć w yłącznie domysłami.

Jednym  z czynników, który n iew ątpliw ie zaważył na tej sprawie, był 
wspom niany już kościelny, wręcz zakonny charakter ówczesnej czeskiej 
filozofii. W XVII w. filozofia ta eksponowała swoje w ielkie, nowoczesne 
tem aty. Dalsze ich rozwinięcie i uzupełnienie nie mogło jednak w  nale
żytym  stopniu realizować się na gruncie instytucji kościelnych. Jezuici 
np. n ie m ogli śmiało i konsekwentnie kroczyć w  kierunku zarysowanym  
przez Arriagę —  doprowadziłoby ich to bowiem  w  końcu do wniosków, 
które w  rzeczywistości w yciągnął David Hume. Z podobnych przyczyn  
nie m iały w  czeskim środowisku perspektyw  historycznych również 
sceptycyzm  Hirnhaima ani rozważania W aleriana Magni.

Kościelna filozofia katolicka n ie mogła i nie chciała dotrzym ywać 
kroku rozwojowym  tendencjom  nowożytnej filozofii. Jest to, naszym  
zdaniem, główna przyczyna, dla której ruch um ysłow y przejawiający się 
w  siedem nastowiecznych Czechach z taką siłą, w  w ieku XVIII zostaje 
wstrzym any. Izolacja kulturowa, w  jakiej znajdują się ziem ie czeskie 
w  epoce oświecenia, jest w  rzeczywistości izolacją m yśli katolickiej 
w e współczesnym  św iecie w  ogóle.

Z języka czeskiego tłum. M. Chmiel

Stanislav Sousedik

PHILOSOPHY ON BOHEMIAN LANOS IN THE 17TH CENTURY

S u m m a r y/
The philosophical life of the 17th century Bohemia does still form a very little 

known chapter of the spiritual history of Europę. The author endeavours to sum- 
marize the existing specialised theses dealing with this theme and on their founda-
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tion to g(ive a synthetic picture of philosophical thinking .in Bohemia in the 17th 
century.

The first part deals with various schools, and their leading personalities. These 
are: 1) The Jesuit scholasticism, represented by Rodrigo de Arriaga. The author 
takes notice of the empirical and sensualistic character of this philosophy, and of 
its tendency towards modern explanation of natural phenomena. 2) Scottism, re
presented in Prague by Franciscan monks V. Broucek, Bernard Sannig, and 
A. Herrmann. 3) Contemporary logico-methodological interests converging towards 
the idea of mathesis universalis, as propounded by Leibniz, are in Bohemia followed 
by Caramuel of Lobkowitz, and Caspar Knittel. 4) Under the influence of St. Au- 
gustine and St. Bonaventure a philosophical system  which can be characterised as 
and early form of transcendentalism is being created by Valerianus Magni OFMCap. 
5) Marcus Marci of Kronland follows the mental track of the Renaissaince nature- 
-philosophical speculation. 6) H. Hirnhaim, religiously affiliated to Pascal, belongs, 
from the philosophical point of view, to the) representatives of contemporary 
sceptics.

In the ultimate part the author endeavours to render a generał characteristic 
of the philosophical life of Bohemia in the 17th century. He shows that, in va- 
riously modified fofms, all the great philosophical themes of the time in ąuestion 
to find their expression here. But from the contemporary western philosophy the 
Bohemian philosophy differs by its closer connexion with mediaeval traditions. This 
is apparently due to the fact that, in Bohemian environmeint, the bourgeoisie does 
not have such great influence as in the more advanced western countries. The 
monastic clergy in the 17th century Bohemia are the exclusive bearers of theore- 
tical culture and education. With this, according to the authors opinion, is connected 
the fact that the great flourishing of philosophical thinking which took place in 
Bohemia in the 17th century, was followed by an era of decline. The tendencios 
of evolution of philosophical thinking of modern age were such that philosophy, 
directed in an ecclesiastical and Catholic way, could not follow them.


