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W dotychczasowej literaturze istnieje o Mateuszu Bembusie kilka ha
seł encyklopedycznych i dość duża liczba dłuższych lub krótszych wzmia
nek *. Żadna z nich jednak — poza informacją, że wykładał filozofię w
Poznaniu — nie zajmuje się jego działalnością filozoficzną, wskutek cze
go Bembus jako filozof jest zupełnie nieznany.
Niniejszy artykuł zawiera krótką biografię Bembusa, opartą głównie
na rękopiśmiennych źródłach współczesnych, pochodzących z Centralne
go Archiwum Jezuitów w Rzymie, wykaz i omówienie jego spuścizny
filozoficznej oraz charakterystykę poglądów. Przygotowanie źródłowego
życiorysu Bembusa okazało się konieczne z powodu nieścisłości, a nawet
błędów w istniejących jego biografiach.
Oprócz tekstów z zakresu filozofii Bembus zostawił dużą spuściznę
(także rękopiśmienną) z zakresu teologii, kaznodziejstwa i retoryki, a
także publikacje w obronie swego zakonu oraz w obronie prawa do za
łożenia przez jezuitów szkół w Krakowie. Ta jego działalność nie jest
jednak przedmiotem zainteresowania w tym artykule.
1
Bibliografię podmiotową Bembusa podaje Estreicher (B ib lio g ra fia polska, t.
X II, Kraków 1891, 3. 456— 461), który jednak nie wymienia żadnej pozycji filozo
ficznej Bembusa. Na s. 460—461 kilkanaście pozycji z zakresu bibliografii przedmio
towej ze wzmiankami o Bembusie. Z nowszych pozycji należy wymienić: S. Bed
narski, w: P o ls k i sło w n ik b io g ra ficzn y, t. 1, Kraków 1935, s. 419— 420; B ibliogra fia
litera tu ry p olsk iej. N o w y K o r b u t, t. 2, Warszawa 1964, s. 19—.20; H istoria nauki p o l
sk iej, t. 6, Wrocław 1974, s. 30; D z ie je teolog ii k a tolic k iej w P o lsc e, pod red. M.
Rechowicza, Lublin 1975, t. 2, cz. 1, s. 303, 314, 318—319, czl 2, s. 29; M a te u sz B e m 
b u s (1567— 1645), w: F ilo zo fia i m y ś l społeczna X V I I w ie k u , cz. 1. Wybrał, opraco
wał, wstępem i przypisami opatrzył Z. Ogonowski, Warszawa 1979, s. 459—472
(zwięzły życiorys i przekład znacznej części traktatu P a x n o n p a x ) oraz L. Grze
bień, B e m b u s M a teu sz, w: S ło w n ik p olskich te o lo g ó w katolickich, pod redi. E. H.
Wyczawskiego, t. 1, Warszawa 1981, s. 124—1126. Wszystkie podane tutaj prace za
wierają wykaz literatury o Bembusie. Hasło w S ło w n ik u p olskich te o lo g ó w kato
lick ich zawiera nadto wykaz 9 rękopisów autorstwa Bembusa z zakresu retoryki,
filozofii i teologii
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Mateusz Bembus urodził się w 1567 r. w Poznaniu w rodzinie miesz
czańskiej. W mieście rodzinnym, w Kolegium Jezuitów, zdobył wykształ
cenie średnie i ukończył kurs filozofii pod kierunkiem Włocha Fabrycego
Pallavicini. 21 czerwca 1587 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i w
Krakowie odbył nowicjat, a następnie przez trzy lata uczył w klasach
niższych w Jarosławiu i przez rok w Poznaniu2. W latach 1592— 1596
studiował teologię w Akademii Wileńskiej i w Wilnie 10 marca 1596 r.
przyjął święcenia kapłańskie3. Chlubne świadectwo o jego postępie w
studiach wystawił Marcin Sm iglecki4. W roku 1596/97 odbył w Krako
wie trzecią probację, czyli studium prawa zakonnego i duchowości ignacjańskiej. W roku następnym (1597/98) przebywał w Lublinie, pełniąc
obowiązki prefekta studiów i kaznodziei.
W latach 1598— 1601 Bembus prowadził w Poznaniu piąty z kolei kurs
filozofii. Na jego wykłady uczęszczało min. 17 kleryków benedyktyń
skich i cysterskich. Równocześnie ze studiami prowadzono też prace przy
budowie nowego gmachu szkolnego dla studentów teologii i filozofii. 11
lipca 1599 r. urządzono uroczystą dysputę filozoficzną na zakończenie ro
ku. W nowym roku (1599) studia teologii i filozofii w Kolegium podjęli
2 Dane na ten temat oraz informacje o studiach, zajęciach itp. zawierają prze
de wszystkim tzw. katalogi trzyletnie, przechowywane w Centralnym Archiwum
Jezuitów w Rzymie (Archivum Romanum Societatis Iesu; skrót: ARSI): Catal... D o m u s P r o b . C ra c o via e , 1587 (Pol. 6, f. 46); P r im u s catal. S. I. C o li. J a roslav., 1590
(Pol. 7—II, fi. 109); C atal. p rim u s in fo rm a tio n u m C o li. V iln e n s is S. I., 1593 (ibidem,
f. 160); [C a ta l. p r im u s ] L u b lin . C oli., 1597 (Pol. 7—I, f. 225 v); C o li. Posn an . catal.
p rim u s p erso n a ru m , 1599 (ibidem f. 26,1 v). W X V II w. informacje o Bembusie za
wierają katalogi trzyletnie z lat: 1603, 1606, 1611, 1619, 1622, 1625, 1628, 1683, 1636.
1639, 1642 (Pol. 7— 11). Natomiast katalogi roczne z lat 1590— 1645 dostarczają danych
o bieżących zajęciach Bembusa (Pol. 43—44 oraz Pall. 7: dla r. 1601/02). Mikrofilm y
lub fotokopie powyższych katalogów oraz pozostałych źródeł rękopiśmiennych w y 
mienionych w tym artykule znajdują się w Archiwum Towarzystwa Jezusowego w
Krakowie.
3 B. Confalonieri do generała K. Aquavivy 1 IV i 23 V I 1596 r|., odpowiednio
z Wilna i Jarosławia, ARSI, Germ. 176, f. 147 i 187. Egzamin końcowy z teologii
zdał Bembus 28 IV 1596. Zob. na ten temat L i b e r e x ira ord in a riu s P ro vin c ia lis, W il
no, Bibl. Uniwersytecka, rkps F 13— 35, f. 61. Egzaminowali go L. Kjraker, J. Bramt,
A. Brock i M. Smiglecki.
i „Sorpseram ad P[aternitatem] V[estram] paulo ante iudicium meum de doctrina P. Mathaei Bambi [...] quorum fui constitutus exarninator, nernpe P. Bembum excellanter profecisse in Philosophia et Thcologia” , M. Smiglecki do generała
zakonu K. Aquavivy 19 I 1597 r. z Wilna (Germ. 177, f. 51). Egzamin, o którym mo
wa, to egzamlin z całości filozofii i teologii na końcu studiów teologicznych (tzw.
examen ad gradum).
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także augustianie i franciszkanie. W drugiej połowie grudnia 1599 r. w y
buchła w Poznaniu zaraza, na szczęście niezbyt groźna, tak że pod ko
niec miesiąca można było wznowić studia. W czasie powtórnej zarazy w
sierpniu 1600 r. studia mniej ucierpiały, gdyż zbliżał się koniec roku
szkolnego i wakacje. Jezuitom udzielił wówczas gościny Wojciech Mieliński, opat kanoników regularnych laterańskich w Trzemesznie. Tam
też 2 października 1600 r. rozpoczęli nowy rok studiów. Znowu notuje
my wzrost liczby studentów. Kronikarz podaje, że było ich wielu (p lu res)
i należeli do czterech rodzin zakonnych. Informacja zamieszczona w omó
wionym poniżej komentarzu do traktatu Arystotelesa O powstawaniu i
ginięciu świadczy o tym, że na początku grudnia 1600 r. wykłady Bem
busa odbywały się w Gąsawie, majątku należącym do opactwa w Trze
mesznie. Pod koniec lutego 1601 r. jezuici wrócili do Poznania i po kilku
dniach wznowiono zajęcia szkolne. Na zakończenie roku i równocześnie
całego kursu prowadzonego przez Bembusa odbyły się uroczyste dysputy
filozoficzne w dniach 25 i 29 lipca. Drugą z nich uświetnił swoją obec
nością nowy biskup poznański Wawrzyniec Goślicki.
Nowy kurs filozofii rozpoczęto w Poznaniu w październiku 1601 r.
Przez pierwszy rok (1601/02) prowadził go Bembus. Ale już w 1602 r.,
tj. po przerobieniu logiki, kurs ten został zawieszony, a klerycy jezuiccy,
studiujący dotąd filozofię w Poznaniu, zostali skierowani do Kolegium
w Kaliszu. Na podstawie katalogu rocznego 1602/03 wiadomo, że przy
słanych z Poznania do Kalisza absolwentów pierwszego roku filozofii
uczył wtedy Stanisław Radzimski, który był w Kaliszu profesorem stu
dentów drugiego roku.
Tymczasem we wrześniu 1602 r. rektorem Kolegium Poznańskiego zo
stał Marcin Śmiglecki, a w pierwszych dniach października zainauguro
wano nowy kurs filozofii, tym razem tylko dla studentów spoza zakonu
(eksternów). Prowadził go Jan G rot5. Bembus zaś został przeniesiony do
Akademii Wileńskiej na wykładowcę teologii scholastycznej, na miejsce
zmarłego w tymże roku Ryszarda Singletona.
Z okresu pracy dydaktycznej Bembusa w Poznaniu posiadamy dość
bogatą spuściznę: trzy drukowane zbiory tez z logiki oraz cztery rękopi
sy wykładów, w tym trzy z logiki i jeden zawierający komentarze do
traktatów Arystotelesa O niebie oraz O powstawaniu i ginięciu. Niestety,

5
Przytoczone tutaj szczegóły o studiach zaczerpnięto przede wszystlkim z na
stępujących źródeł: A cta et historia C oli. Posn a n . S. I., Warszawa, Archiwum A r
chidiecezji Warszawskiej, rkps 440, gdzie nazwisko Bembusa powraca często, por.
np. f. I61v, 177v, 184, 194v, 11%, 198, 198v, 204v, oiraz A m ia le s C o lle g ii Posn a n ien sis
S. I., Kraków, Bilbl. Jagiellońska, rkps 5198, t. 1, lata 1598i— 1602, f. 38— 44.
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nie udało się dotrzeć do materiałów z zakresu filozofii przyrody (fizyki)
i metafizyki.
W latach 1602— 1605 Bembus wykładał teologię scholastyczną w Aka
demii Wileńskiej. W Wilnie też 17 lipca 1605 r. złożył uroczystą profesję
czterech ślubów 6. W tym czasie — w nie określonym bliżej terminie —
uzyskał w Akademii Wileńskiej doktorat filozofii i teologii
W latach
1605— 1610 Bembus wykładał teologię scholastyczną w Poznaniu, skąd na
jego miejsce wyjechał do Wilna Walenty Fabricius (Kowalski). Pod ko
niec 1605 r. i na początku 1606 w czasie zarazy w Poznaniu Bembus bar
dzo poważnie chorował. Marcin Śmiglecki, ówczesny rektor poznański,
wykładał za niego wówczas traktat de transsubstantiatione 8.
Gdy w 1611 r. Piotr Skarga wskutek podeszłego wieku ustąpił ze sta
nowiska kaznodziei królewskiego, Bembus w listopadzie tego roku został
kaznodzieją króla Zygmunta III i był nim do roku 1618. Rozwinął w tym
czasie intensywną działalność duszpasterską i pisarską w dziedzinie teolo
gii i w obronie swego zakonu przeciw M onita secreta Zahorowskiego.
W czerwcu 1618 r. wybrał się do Rzymu, gdzie m.in. został przyjęty przez
papieża Pawła V. W listopadzie tego samego roku wrócił do kraju i za
trzymał się w Krakowie 9. Do służby dworskiej jednak nie wrócił, praw
dopodobnie dlatego, że interweniował w kurii rzymskiej W sprawach kró
lewskich bez odpowiedniego upoważnienia króla. Podczas jego podróży
do Rzymu i później funkcję kaznodziei królewskiego pełnił wspomniany
poprzednio Fabricius.
Rok 1619 i część 1620 spędził Bembus w Lublinie na zajęciach pisar
skich i kaznodziejskich. W latach 1620— 1623 był rektorem Poznańskiego
Kolegium Jezuitów, a następnie — do 1626 r. — prepozytem (przełożo
nym) Domu Profesów przy kościele Św. Barbary w Krakowie. W roku
1625 jako wiceprowincjał zarządzał przez cztery miesiące polską prowin
cją, jezuitów. Wielokrotnie też brał udział w Kongregacjach Prowincji, np.
w 1606 w Wilnie, w 1607 w Jarosławiu, w 1611 w Krakowie. W 1629 zaś

6 Professi, ARSI, Germ. 4, f. 263—264 (własnoręcznie napisana formuła ślubów).
7 Katalog trzyletni z 1603 r. notuje: „Est magister promotus in Societate”. Przy
puszczalnie chodzi tu o magisterium z filo z o fii Katalog trzyletni z 1606 r. zawiera
informację: „Phiilosophtiae et Theologiae Doctor” , natomiast analogiczny katalog z
1619 r. mówi o magisterium z filozofii i doktoracie z teologii. L a u re a e academ icae
Akademii Wileńskiej podają: „P. Matthaeus Bembus Pol. S. Th. Doctor hic creatus.
Docuit in Polonia. Vide [A l e g a m b ę ] B ib l. Scrip t. S. I.” (s. 94). Podobnie Rostowski, L itu a n ic a ru m Societatis Jesu historia ru m lib ri decem , Parisiis 1877, s. 432.
8 Acta et h istoria C o li. Posn an ., rkps cy t, f. 206.
*
J. Wielewicki, D z ie n n ik sp raw d o m u za k on n eg o O O . J ez u itó w u S w . B a r b a r y
w K r a k o w ie od r. 1609 do r. 1619 (w łą c z n ie ), Kraków 1883, s. .245; zob. także s. 252.
Bembus jest w tym dzienniku wzmiankowany kilkanaście razy.
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był delegatem jezuitów p o lsk ich na tzw. Kongregacji Prokuratorów w
Rzymie 10.
Związany aż do śmierci z Domem Profesów w Krakowie, przez wiele
lat brał czynny udział w życiu i działalności jezuitów w Polsce, m.in. jako
długoletni doradca prowincjałów. Należał do rzeczników otwarcia szkół
jezuickich w Krakowie i w obronie prawa do nich polemizował z przed
stawicielami Akademii Krakowskiej. Po 1613 r. wypowiadał się przeciw
planom pojednania z różnowiercami, popierał natomiast starania zmie
rzające do unii z prawosławiem i w 1629 brał udział w synodzie unickim
we Lwowie. Popierał również zamysł unii z Kościołem ormiańskim w Pol
sce. Był wybitnym kaznodzieją; m.in. odważnie piętnował swawolę i bez
karność szlachecką oraz upośledzenie chłopów. W ostatnich latach życia
z powodu podeszłego wieku nie brał bezpośredniego udziału w życiu pub
licznym, przygotowując do druku rozpoczęte prace, których jednak nie
zdążył wykończyć. Zmarł 30 lipca 1645 r. w Domu Profesów w Krako
wie u. Pochowano go w podziemiach kościoła Św. Barbary w Krakowie.

SPUSCIZNA FILO ZO FIC ZN A

Na spuściznę Bembusa z zakresu filozofii, do której udało się dotrzeć,
składa się 7 pozycji: 3 drukowane zbiory tez na dysputę oraz 4 rękopisy
zawierające dyktaty wytkładów prowadzonych przez niego w Poznaniu.
Żadna z istniejących bibliografii druków nie rejestruje tych zbiorów tez,
a bibliografia rękopisów filozoficznych dotąd nie istnieje.
1. Wykłady z logiki.
Poznań 1598/99, Kolegium Jezuitów, format: 19 + 15,5 cm, k. 225 +
+ 7 nie zapisanych, na początku i na końcu rkpsu, karty liczbowane
później ołówkiem, kodeks papierowy, łaciński, pismo jednej ręki (z w y 
jątkiem k. 25v— 26v). Brak k. tyt. całości.
— Warszawa, Biblioteka Narodowa, rkps I 6963.
K. lv — 14: Prolegom ena in universam Aristotelis logicam tradita in
C ollegio Posnaniensi a Rdo P. Matthaeo Bembo Societatis Iesu Anno Dni
10 Zob. C o n g re g a tio n e s P r o v . Pol., Wien, Oesterreichische Natiionalbibliothek,
Cod 11977, f. 170v, 183v, 199v, 204 oraz (o Kongr. Prok.): Ordim ationes P ro v in c ia e
P o lo n ia e et L itu a n ia e s. X V I et X V II, Arch. T. J. w Krakowie;, rkps 496, sL 566;
L i b e r o rd in a tio n u m P r o v . Lith., Wilino, Bibl. Uniwersytecka, F 3— 2382, s. 2'79, 283.
11 ARSI, Hist. Soc. 47 (Defuncti), f. 49 (data śmierci); Pol. 68, f. 405— 407 (ne
krolog); C a ta lo g u s J esu ita ru m in D o m o S. B a rba ra e m o rtu o ru m , Kraków, Bibl. Ja
giellońska, rkps 2692, s. 111— 114; V ita e sa n ctoru m illu striu m ą u e v iro ru m , Kraków,
Bibl. Czartoryskich, rkps 1266 II, s. 55 (53)— 56. Zob. także Wrocław, Ossolineum,
rkps 627 I: C o llecta n ea circa virtutes et casus p ra ecip u e P olon ia e. Authore R. P. R.
Jączyńskii, s. 65—67.
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1598 24 Novembris in vigilia s. Catherinae. Scriptus est hic liber per
F. Thomam Hirtium monachum Pelplinensem ordinis Cisterciensis.
K. 15v—47: In librum Porp h yrii de quinque universalibus com m en ta rius incipit feliciter A n n o D n i 1598 12 Decem bris.

K. 47v— 81: In librum Categoriarum Aristotelis, quae Praedicamenta
dicuntur commentaria.
K. 83— 110: [I n ] Aristotelis Stagiritae
interpretatione commentarius.

Peripateticorum

De

principis

K. 111— 140: In librum prim um Aristotelis Stagiritae priorum R esolu toriorum commentaria autore R. Patre Matthaeo Bembo Sacerdote Socie-

tatis Iesu Anno Domini 1599.
K. 140v— 207: Aristotelis Stagiritae posteriorum Resolutororum liber
primus S everin o Boetho interprete (pod koniec obszerna dysputacja de
scientia k. 186— 207); K. 207— 225v;... liber secundus.
Na k. 207 data: 1599. die 12 Julii.
Na końcu całości (k. 225v) data: Ultima die Julii Anno 1599.
W tym rękopisie był wklejony druk zawierający 20 tez z logiki, któ
rych pod kierunkiem Bembusa bronił Kościelecki (por. poz. następna).
2.

Assertiones ex universa logica. [N a końcu:] D e f e n d e t

idem

qui

supra [Petrus Kościelecki] in Collegio Posnaniensi Societatis Jesu, P ra eside R. P. M atthaeo B em bo, eiusdem Societatis,

Philosophiae

Professore

ordinario. Mense Iulio die [dopisano ręką:] 11 hora [dopisano ręką:] 118.

Posnaniae, A p u d Haeredes Ioannis W olrabi, M.D.XCIX [1599] format:
42,5 X 26,5 cm, k. 1, druk jednostronny.
Estreicher i M. Wojciechowska (Z dziejów książki w Poznaniu w X V I
wieku, Poznań 1927) nie notują tego druku.
— Warszawa, Biblioteka Narodowa, sygn.: X VI. F. 899.
Jest to druk wyklejony z omówionego poprzednio (poz. 1) rękopisu
Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn.: I 6963, zawierającego dykta
ty wykładów Mateusza Bembusa z logiki, spisane w Kolegium Jezuitów
w Poznaniu w r. 1598/99.
U góry znajduje się dedykacja Andrzejowi Kościeleckiemu, dziekano
wi poznańskiemu, podpisana przez Piotra Kościeleckiego, którego wujkiem
był wyżej wymieniony.
Druk zawiera 20 tez z logiki, iktórych na zakończenie roku szkolnego
1598/99 bronił w publicznej dyspucie pod kierunkiem Bembusa student
Piotr Kościelecki. Mimo dwuznacznej wzmianki zawartej w dedykacji12
autorem tez — zgodnie z jezuicką praktyką szkolną i ze zdrowym rozsąd12
„Emenso igitur eius philosophiae partis, quae dis.serendi sujbtilitas [ —. dialaktyka] diciitur curriculo, veteri Acadermiarum instiituto nonullas in disceptationem
ąuaestiones revocare constitui, easąue his brevibus thesibus comprehendi” .
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kiem — jest Bembus. Uczeń po roku studium filozoficznego nie był w sta
nie nabyć takiej biegłości w filozofii, by móc układać własne tezy filozo
ficzne. Reprezentował poglądy swego mistrza, którym wówczas był Bem
bus.
3. Komentarz do traktatów Arystotelesa O niebie (i ziem i) oraz O p o v;stawaniu i ginięciu.

Poznań— Gąsawa 1600, Kolegium Jezuitów, format: 19,5 X 15,5 cm, k,
284 liczbowanych później ołówkiem co 10 kart, kodeks papierowy, łaciń
ski, pismo jednej ręki z wyjątkiem k. 23— 30.
— Poznań, Archiwum Archidiecezjalne. Oddział Rękopisów i Staro
druków Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego (ul. Lubrańskiego 1), sygn.; MS 163.
K. 2— 144: D s coelo et mundo.
K. 145— 284: D e generatione et corruptione.
Na pierwszej istniejącej karcie (bez paginacji) późniejszy napis: P h iM athaei B em bo Professoris Ordinarii Gonsaviensis (!). Na
końcu rękopisu (k. 284v) napis tą samą ręką co i rękopis:£t haec sint dic
ta e x libris de generatione. Finiti sunt Consaviae 7“ D ecem br. A n n o 1600.
losophia P.

L ectore R everen d o Patre M attheo B em bo, professore

ordinario

P h ilo -

sophiae.

Są to dyktaty wykładów Bembusa w Kolegium Jezuitów w Poznaniu.
Z powodu zarazy profesor wraz ze studentami przeniósł się do Gąsawy,
gdzie dokończył wykładów traktatu O powstawaniu i ginięciu, jak o tym
świadczy notatka na ostatniej karcie rękopisu.
Na początku poszczególnych części streszczenie kolejnych ksiąg trak
tatów Arystotelesa oraz Sum m a textuum , potem następują dysputacje,
które dzielą się na kwestie.
4. Wykłady z logiki.
Poznań 1601/02, Kolegium Jezuitów format: 20 X 15,5 cm, stron 532,
w tym kilkadziesiąt nie zapisanych, na początku i końcu oraz między po
szczególnymi częściami, paginacja późniejsza ołówkiem,, kodeks papiero
wy, łaciński, pismo dwu rąk, skryptorzy nieznani. Brak k. tyt. całości. T y
tuły pisane czerwonym atramentem.
— Rękopis Biblioteki Seminarium Duchownego w Gnieźnie, Gniezno-Katedra. Sygn. Ms. 1051.
Rękopis składa się z następujących części:
5. 5— 71: Sum m ula logicae sub R e veren d o Patre B em b o in Collegio
Societatis lesu Posnaniae scripta A .D . 1602.

S. 81— 92: In Isagogen P orp h yrii commentaria.
s. 95— 157: In praedicamenta Aństotelis commentaria.
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S. 159— 169: In librum prim um P etri hermenias [ ! ] commentaria.
S. 170— 183: In libros analyticos Aristotelis.
S. 184— 204: In librum I posteriorum [a n a lyticoru m ] Aristotelis com 
mentaria.

Uwaga: Od s. 81— 204 pismo innej ręki.
Na s. 209 bez tytułu: Praefatio (4 wiersze tą samą ręką co na s. 5— 71)
oraz
Disputatio. procomialis de natura Logicae, s. 209— 226.
In libru m introductionis Porphyrianae disputationes, 7 dysp., s. 229
— 271.
In librum Praedicam entorum Aristotelis disputationes, 7 dysp., s. 273
— 387. Uwaga: Od s. 273 do końca rękopisu pismo innej ręki; tej samej,
co na s. 81— 204.
In librum prim um P eri hermenias (!), s. 388— 422.
In libru m prim u m Prioru m [A n a ly tic o ru m ] disputatio unica de s y llo gismo, s. 422— 444.
In librum prim um posteriorum [ana lyticorum ], 5 dysp., s. 445— 515,

potem strony nie zapisane 13.
Na s. 71 notatka: [...] atque adeo de tota summula Logica sint satis.
Na końcu rękopisu (s. 515) notatka: Et haec de ista disputatione et de
universa logica dicta sufficiant.

Analiza pisma oraz treści rękopisu wskazuje na to, że mamy w nim do
czynienia z podwójnym ujęciem logiki. Pierwsze ujęcie obejmuje przy
puszczalnie s. 5—71 oraz s. 209— 271, drugie natomiast s. 81— 204 i chyba
od s. 273 do końca. Trudno ustalić pochodzenie takiego układu rękopisu.
Nie jest wykluczone, że przy oprawie połączono rękopis wykładów Bem
busa z innym wykładem logiki. Tak czy inaczej Bembus jest autorem
przynajmniej jednej części rękopisu, jak o tym świadczy notatka skryptora na początku rękopisu. Na szczęście posiadamy sporo innych mate
riałów do odtworzenia poglądów Bembusa z logiki, w tym także inny rę
kopis z tego samego roku z Poznania (zob. niżej, poz. 5).
Sum m ula logicae (s. 9— 71) to skrót logiki stanowiący wstęp i przygo
towanie do obszernego studium pism logicznych Arystotelesa. W wykła
dzie skrótu logiki Bembus oparł się na Institutiones dialecticae Piotra
Fonseki ( + 1599)u. Po zagadnieniach wstępnych (potrzeba logiki, jej
11

Wydany przez Jadwigę Rył K a ta log rę k o p isó w B ib lio te k i K a te d ra ln e j w
(„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” , t. 46: 1983, s. 23, poz. 1051) w y
mienia tylko pierwszą część tego kodeksu, tji. S u m m u la logicae.
14
„Quoruni [philosophiiae professorum] nos vestigiis insistentes per brevem Lo
gicae summam oomliciiemus, ita tamen ut ad multa, ąuando satis piane ac perspicue
a Fonseca in Diolecticis In stitu tio n ib u s explicata sunt, lectorem reiiicere statuainus”
G n ie ź n ie

(s. 9).
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nazwa, przedmiot, definicja, cel, metoda) w obrębie trzech sekcji rozważa
no kolejno pierwsze (termin i pojęcie), drugie (zdanie i sąd), trzecie (do
wodzenie) działanie umysłu.
Nfl S. 81— 204 nie ma dysputacji, lecz explicatio capitis... oraz niekie
dy streszczenie (sum m a capitis) odpowiednich rozdziałów, natomiast od
s. 209 do końca są dysputacje, które dzielą się na kwestie, a te na arty
kuły. Kwestie jednak nie mają na ogół formy pytań, lecz de itp.

5. Wykłady z logiki
Poznań 1601/02 Kolegium Jezuitów, format: 19 X 16,5 cm, k. 486 licz
bowanych później ołówkiem, w tym 10 nie zapisanych, kodeks papierowy,
łaciński. Brak k. tyt. całości. Pismo jednej ręki. Skryptorem był prawdo
podobnie kleryk jezuicki, na co wskazuje często pisana dewiza jezuitów:
A d m aiorem D ei gloriam (AMDG).
—
Poznań, Archiwum Archidiecezjalne. Oddział Rękopisów i Staro
druków Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego, sygn.: MS
717.
Rękopis zawiera następujące części:
K. 1— 3: Notatki łacińskie, późniejsze i nie z zakresu filozofii.
K. 4: Assertiones logicae ex praedicamentis, Poznań 1602, druk, o któ
rym niżej.
K. 5— 68v: Su.mmula seu b reve com pendium logicae.
K. 69—69v: Assertiones Logicae ex Praedicamentis (rfcps zawierający
te same tezy, co wymieniony wyżej druk, ale bez numeracji). Na k. 69 da
ta: Anno 1602 28 Maii.
In logicam Aristotelis disputationes (k. 71, tytuł ogólny pozostałych

części rękopisu, na następnych kartach zagadnienia wprowadzające).
K. 93— 152v: In librum introductionis Porphyrianae disputationes
K. 153— 240v: In librum prim u m [Pra ed ica m en toru m ] Aristotelis dis
putationes

K. 241— 271: In librum prim u m P eri erminias [ ! ] disputationes...
K. 272— 286v: In librum prim um priorum resolutoriorum disputatio
nes [w roku] 1602
K. 287— 344: In libros posteriorum analyticorum disputationes [w
roku] 1602
Dysputacje dzielą się na kwestie, a te na artykuły.

K . 351— 362: In Isagogen P orp h y rii com m entańum
K. 362v— 406v: In praedicamenta Aristotelis commentaria
K. 407— 414: In librum I P e ri erminias [ ! ] Aristotelis seu de in terp retatione (uzupełnienie materiału wyłożonego na k. 241— 271)
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K. 415— 425: In lib. prim u m prioru m resolutoriorum prolegom ena
K. 426— 439: In lib. prim u m posteriorum [ resolutoriorum ] co m m en ta ńa

K. 440— 441v: E x tractatu prim o de antepraedicamentis quae erant
omissa...

K. 446— 484v: L ib e r I I Posteriorum [ A nalyticorum ]; na k. 484v rok:
1602
K. 485v— 486v: Conclusiones de universalibus; pod nimi notatka: D is putatum est 24 Februarii i[1602] [...] sub patrocinio R. P . Mathaei B em b i
Philosophiae [jeden wyraz nieczytelny] Professore Ordinario (k. 486v).

Po k. 486 jako k. 487 wklejono druk: Assertiones ex universa logica, o
którym będzie mowa niżej (poz. 7).
6. Assertiones logicae ex praedicamentis. [Na końcu:] D efen d en tu r a
Nicolao Zebrzyd ow sk i in Collegio

Posnaniensi Societatis lesu, Ph iloso

phiae Studioso, Anno Domini 1602, Mense Maio die 28.

[Poznań 1602, Druk. Wolbrabowska?] format:
druk jednostronny.

34,5X26,5 cm, k. 1,

Estreicher nie rejestruje tego druku.
—
druków
wklejony
znajdują

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne. Oddział Rękopisów i Staro
Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego, druk
do rękopisu MS 717 jako k. 4. Mikrofilm i fotokopia tych tez
się w Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

Druk zawiera 20 tez, których przedmiotem jest 10 arystotelesowskich
kategorii (substancja, wielkość, jakość, relacja itd.) rozważanych z punk
tu widzenia logiki.
O
autorstwie Bembusa wiadomo na podstawie porównania tych tez z
tezami zawartymi w poprzednio omówionym rękopisie jego wykładów
(por. k. 69— 69v). Za autorstwem Bembusa przemawia nadto i ta okolicz
ność, że według współczesnych katalogów jezuickich był on wówczas w
Poznaniu jedynym profesorem filozofii. O jego profesurze w Poznaniu w
tym czasie świadczą także omówione poprzednio pozycje.
7. Assertiones e x universa logica. [Na końcu:] D efendentur in C o lle
gio Calissiensi Societatis lesu a Iacobo G olem ow sk y Philosophiae studio
so Anno 1602.

[Poznań 1602, Druk. Wolbrabowska?], kartka o formacie 40X36,5 cm,
zadrukowana z jednej strony. E s tre ic h e r n ie r e je s tr u je t e g o d r u k u . Z o 
stał on wklejony do rękopisu logiki, którego autorem jest Bembus. Rę
kopis ten został omówiony wyżej (poz. 5). U góry druku umieszczono herb
Karnkowskiego Junosza, a poniżej dedykację. Potem następują A ssertio -
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nes ex universa logica. 20 tez podzielono na 5 części: D e logica in c o m muni, D e signijicatione vocum , D e prima operatione intellectus, D e se cunda operatione intellectus, D e tertia operatione intellectus.

Z tekstu dedykacji wynika, że Golemowski studiował logikę w Poz
naniu, ale po otwarciu w Kaliszu właśnie w 1602 r. pełnego kursu filozo
fii przeniósł się tam, by kontynuować studia. Dla podkreślenia więzi mię
dzy kolegiami Poznańskim i Kaliskim tez poznańskich bronił w Kaliszu
w 1602 r. Dyspucdie przypuszczalnie przewodniczył Stanisław Radzimski,
który przez dwa następne lata miał być wykładowcą dysputującego, ale
za autora tez należy uznać Bembusa, gdyż zbd,ór tez — wfedług dedyka
cji — miał być symbolicznym prezentem (m u n u scu lu m ) Kolegium Poz
nańskiego dla pełnego studium filozoficznego w Kaliszu. — Mikrofilm i
fotokopia tez znajdują się w Archiwum T. J. w Krakowie.

PO G LĄ D Y FILOZO FICZNE

Znana nam obecnie spuścizna filozoficzna Bembusa pozwala jedynie
na odtworzenie jego poglądów logicznych oraz poglądów na temat dwu
traktatów Arystotelesa: O niebie oraz O powstawaniu i ginięciu. Spuś
cizna rękopiśmienna dostarcza także kilku danych na temat jego koncep
cji i podziału filozofii. Natomiast do odtworzenia jego poglądów z zakre
su właściwej filozofii przyrody i metafizyki nie posiadamy żadnych da
nych. Dlatego też poniższy wykład poglądów filozoficzinych Bembusa do
tyczyć będzie prawie wyłącznie logiki.
W wykładach logiki z 1598/99 (por. wyżej poz. 1, k. 206) Bembus przy
tacza różne definicje filozofii; sam skłania się — choć o tym wprost nie
mówi — ku jednej z definicji wypracowanych przez Arystotelesa, wed
ług której filozofia jest umysłowym oglądem (m entalis contem platio) rze
czywistości. Bembus przytacza kilka określeń wywodzących się od Stagdryty, co świadczy o tym, że do zagadnienia koncepcji filozofii przywią
zywał dużą wagę.
Filozofię, za Arystotelesem, dzieli na teoretyczną i praktyczną, a teo
retyczną z kolei na metafizykę, fizykę i matematykę (ibidem, k. 207).
Logika jest narzędziem wiedzy naukowej, a więc także filozofii, i dla
tego można powiedzieć, że stanowi filozofię i niie stanowi jej, że należy i
nie należy do niej (k. 207): jest prawdziwą wiledzą naukową (scientia) i
częścią filozofii oraz jej narzędziem, nieodzownym także do innych nauk,
równocześnie jednak — będąc narzędziem zdobywania wiedzy naukowej,
jaką jest filozofia — nie stanowi części filozofii i do niej nie należy.
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Logika jest nauką należytego kierowania czynnościami umysłu; jej
przedmiotem są te właśnie czynności poznawcze umysłu, a celem — ich
poprawność 19.
Byty myślne (entia rationis) — czyli takie, które istnieją wyłącznie w
umyśle, choć mają pewną podstawę w rzeczach (c u m aliquo fundamento
in r e ) — nie są przedmiotem logiki.
Autor zajmuje się dalej szczegółowo trzema podstawowymi działania
mi umysłu, jakimi są: proste spostrzeżenie (sim p lex apprehensio), sąd
(com posito et divisio) oraz rozumowanie (discursus), którego głównym ga
tunkiem jest sylogizm. Dowodzenie to, według Arystotelesa, „sylogizm
rodzący wiedzę naukową” (syllogism us pariens scientiam, poz. 2, t. 10).
Istnieją dwa ijodzaje dowodzenia: redukcyjne (q u o d ) oraz dedukcyjne
(p ro p ter quid). Ten ostatni rodzaj dowodzenia jest doskonały (dem onstra tio perfecta). Środkiem dowodzenia doskonałego jest definicja.
Na temat traktatu o kategoriach posiadamy obok wykładów ręko,piś
miennych (dyktatów) także jeden zbiór tez drukowanych.
Filozofowie biorą wyraz „kategoria” (praedicam entum ) niekiedy w
znaczeniu logicznym, jako różny sposób orzekania o rzeczywistości (orzekalnik), to znowu w znaczeniu ontycznym, tj. jako różne sposoby istnie
nia rzeczywistości. Tutaj chodzi oczywiście o aspelkt logiczny. W jednym
i drugim znaczeniu — stosownie do poglądu Arystotelesa — istnieje 10
kategorii. Kategorie te są do siebie niesprowadzalne (primo diversa), mię
dzy nimi jednak niekoniecznie musi zachodzić odrębność rzeczowa lub
odrębność modalna uprzednia (distinctio modalis antecedens in re o p e rationem m entis), wystarczy bowiem odrębność myślna,
mająca pod
stawę w rzeczy (distinctio rationis ratiocinatae ex m odo nostro concipiendi fundato in re profecta). Pod kategorie podpadają w zasadzie jedynie
byty realne, p er se, skończone i pełne (com pleta ), nie podpadają natomiast
byty myślne (entisa rationis), byty przypadłościowe, negacje itp. Byt nie
skończony zaś, czyli Bóg, znajduje się poza kategoriami.
Substancja jest pierwszą kategoirilą (pijerwszym orzekalmikiem), a jej
cecha specyficzna (essentialis ratio) polega na tym, że jest to byt per se,
tj. jakiś byt kompletny, który na mocy swej racji formalnej wymaga spo
sobu istnienia per se i w sobie (poz. 6, t. 4). Najogólniejszym rodzajem
15
„Logica est scientia operafcionum iintellectus cłirectiva...” ; „Obiectum Logicae
sunt operationes iintellectus dirigibiles, ąuoniiam ciirca operationes intellectus dirigendas Logica versatur e t ad dirigendas est instituta” (w naszym wykaziie poz. 4*
Sw 11); „[...] finis Logicae est operatianum intellectus directio” (poz. 1, k. 2v); „Dico
itaąue materiam Logicae esse operationes intellectus diiriglibiles” (libidem, zob. tak
że k. 3v i 83); „Atque hoc est Logiaa, quae [.,.] circa operatiiones intellectus, quatenus directionis in cognoscendo capaces sunt, tanquam circa subdectam materiam
versatur” (poz. 2, teza IX
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(g en u s) substancji nie jest ciało ani materia pierwsza, lecz substancja ja
ko taka, która zawiera w sobie wszystkie substancje tak duchowe, jaki i
materialne. Właściwością wszelkiej substancji pełnej jest to, że nie tkwi
w podmiocie i nie dopuszcza stopniowania i przeciwieństwa. Substancji
jednak przysługuje szczególnie to, że zostając sobą zmienia się przez
przyjmowanie przeciwieństw.

Z przypadłości szerzej zostały omówione: wielkość (ąuantitas), jakość
(ąualitas) i relacja. Wielkość jest przypadłością, dzięki której substancja
formalnie uzyskuje rozciągłość i masę (m o le m ), co z kolei powoduje jej
nlieprzenikliwość. Wielkość dzieli się na ciągłą (linia, płaszczyzna, ciało) i
nieciągłą (discreta; ilość). Jakość jest przypadłością wewnętrzną i abso
lutną, stanowiącą uzupełnienie doskonałości substancji w istnieniu lub
działaniu (np. stała lub przejściowa dyspozycja, naturalna zdolność,
kształt). Relacja kategorialna jest przypadłością, której cała istota polega
na odniesieniu do czegoś innego. Z tego względu relacje logiczne i rela
cje transcendentalne nie należą do tej kategorii. Do zaistnienia relacji
kategorialnej potrzebne są: rzeczywisty podmiot i rzeczywisty termiln ak
tualnie istniejący. Relacja różni się rzeczowo od terminu, od fundamen
tu zaś jedynie myślniie (p er rationem ) 16.
Inne określenia powyższych oraz pozostałych przypadłości nie odbie
gają od poglądów arystotelesowskich i poziomu nauk przyrodniczych na
przełamie X V I i X V II w.
Wiele uwagi poświęcił Bembus zagadnieniu wiedzy naukowej, co zna
lazło także wyraz w tezach drukowanych (poz. 2, t. 14— 19). Wiedza nau
kowa to wiedza zawarta we wniosku, który w sposób konieczny wypły
wa z przesłanek17. Wiedza naukowa (scientia) ze swej istoty powinna być
poznaniem oczywistym i pewnym. Dzieli się na teoretyczną (speculativa)
i praktyczną. Wiedza teoretyczna jest istotnym poznaniem rzeczy (s e cu n d u m se et naturam suam ), a praktyczna jest poznaniem wykonawstwa
rzeczy (prou t a nobis bene vel m ałe fit). Działanie zaś w znaczeniu właś
ciwym to jakikolwiek akt zależny od człowieka, którym on może kiero
wać, niezależnie od tego, jaka władza go wykonuje; możje nią być także
um ysł18.

16 „A d relationem praediicamantalem reąuiritur subiectum reale et terminus
realis actu existeins. Et ąuidem Telatio a termino distinguitur a parte reii, a funda
ment o vero non nisi per rationem” (ibidem, teza 17).
17 „Est autem scientia proprie dicta motStia conclusianis neoessariae, ąuatenus
ex praemissis necessariis infertur” (poz. 2, teza 14).
18 „Porro praxis proprie dicta est actus quivis in. nostra potestate positus et aptus dirdgi, a ąuacunąue tandem lis potentia, etiam ab ipso intellectu efficiatur” (ibi
dem, teza 16).
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Także i w znanym nam rękopisie komentarzy do traktatów Arystote
lesa O niebie oraz O powstawaniu i ginięciu (por. poz. 3) Bembus opiera
się zasadniczo na Stagiryeie, choć uwzględnia modyfikacje wprowadzone
przez Tomasza z Akwinu. Np. druga dysputacja pierwszej części traktuje
o świecie (D e m undo, k. 34v i n.), gdzie przyjmuje się pogląd o stworze
niu świata przez Boga w czasie. O tym, żje komentarz do Arystotelesa zo
stał dokonany w świetle filozofii Akwinaty, świadczy np. sformułowanie:
„Utrum per dihdnam potentiam possit aliąuid agere in distans?” (k. 26).

PODSUMOWANIE

Filozofia zawarta w omówionej poprzednio spuściźnie Bembusa jest w
zasadzie filozofią Arystotelesa, zmodyfikowaną w niektórych zagadnie
niach przez św. Tomasza z Akwinu. Wyrazem wpływu tego ostatniego jest
m.in. wyróżnienie przy omawianiu pewnych problemów, szczególnie w
dziedzinie szeroko rozumianej filozofii przyrody, specyficznej dwutoro
wości, mianowicie naturalnego biegu rzeczy oraz możliwości jego zmiany
wskutek interwencji Bożej (p e r virtu tem divinam ). O wpływie Akwinaty
świadczy również twierdzenie, że świat został stworzony przez Boga w
czasie. Bembus odwołuje się niekiedy również do św. Augustyna.
Z autorów późniejszych powołuje się Bembus m.in. na Dunsa Szkota,
Duranda, Grzegorza z Rimini, Barbo Soncinatego ( + 1494), Zimarę
( + 1532), Kajetana, a przy omawianiu znaczenia wyrazu „logika” także
na humanistę francuskiego Guillaume Budego (Budaeus). Ze współczes
nych mu zaś pojawiają się w jego komentarzach m.in. następujący filo
zofowie i myśliciele: Jakub Zabarella, Franciszek Toletus, Piotr Fonseca,
Ludwik Molina, Benito Parera (Pererius) i filozofowie z Coimbry (C o n im bricenses). To uwzględnianie wielu autorów świadczy o dużym niewątpli
wie oczytaniu i erudycji Bembusa, zwłaszcza w dziedzinie filozofii współ
czesnej.
Oryginalny wydaje się być pogląd Bembusa na istotę relacji. Do jej
zaistnienia, według niego, wymagane są: rzeczywisty podmiot i rzeczy
wisty termin aktualnie istniejący, a sama relacja różni się rzeczowo od
terminu, natomiast nie różni się rzeczowo od swego fundamentu. Dość
trudno znaleźć poprzednika tak sformułowanego poglądu.
Bembus posługuje się oczywiście metodą i formą scholastyczną. Jego
wykład cechuje częste przytaczanie różnych opinii na omawiany temat,
zwykle na początku zagadnienia, oraz wysuwanie wielu trudności prze
ciw dyskutowanym tezom (obicies) i odpowiadanie na nie. Zwraca rów
nież uwagę dokładne cytowanie Arystotelesa i innych autorów (dzieło,
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księga, rozdział). W niektórych zagadnieniach pojawia się także argu
mentacja teologiczna.
Analiza niektórych opinii oraz stosunkowo częste powoływanie się na
Fonsekę i Toleta pozwalają wysunąć przypuszczenie, że filozofia Bembu
sa znajdowała się pod wpływem „presuarezjanizmu” , nurtu scholastycznego powstałego w drugiej połowie X V I w. w Hiszpanili i Portugalii (Coimbra). Wyrazicielami tych poglądów oraz ich przekazicielami na teren
rzymski (i polski) byli zwłaszcza Fonseca i Toletus, w szczególności dzię
ki swym rozlicznym pismom znanym także w Polsce. Najpełniejszy w y
raz poglądom tego nurtu dał później — pod koniec X V I w. — Franciszek
Suarez w swych Disputationes metaphysicae (1597). Bembus mógł poznać
ten nurt np. za pośrednictwem swego 'nauczyciela filozofii w Kaliszu
Włocha Fabrycego Pallaviciniego lub z książek wspomnianych autorów.
Nie jest także wykluczone, że korzystał z D ysputacji m etafizycznych sa
mego Suareza. Jednakże wobec braku materiałów pozwalających na od
tworzenie pełniego obrazu filozofii wykładanej przez Bembusa nie można
powiedzieć nic wiążącego na ten'temat. Fakt, że u innych wykładowców
jezuickich w Polsce w X V I w. natrafiamy na elementy „presuarezjaniz
mu” , wzmacnia jeszcze powyższe przypuszczenie.

R o m a n D a ro w sk i

MATEUSZ BEMBUS, S. J. 01567— 1645),
PROFESSEUR DE PH ILO SO PH IE A PO ZN A Ń
Resume
L ’a.rticle coinstitue une breve monographie de Bembus en ta-nt que philosophe
dont l’activite etait jusqu’a maintenant peu coinnue.
Bembus, ne a Poznań, eintria dans la Compagnie de Jesus en 1587, aprels avoitr
fait le cours de philo.soph.ie au College des Jesudtes dans sa ville natale. Apres son
noviiciat a Cxacovie, il fit les etudes de theologie a l’Academie de Wilno (1592— 1596).
II enseigna la philosophie a Poznań (1598—1602) et la theologie a 1’Academlie de
Wilno (1602— 1605) ou dl obtiint le doctorat en philosophie et en theologie. Plus tard,
il enseigna la theologie a Poznań (1605— 1610) et fut le prediicateur a la cour de
Sigismond III, rofi. de Pologne (1611— 1618). II mourut a Cracovie le 30 juillet 1645.
Bembus est l’auteux de 7 ouvrages de philosophie: cours mainuscrit de logique,
Poznań 1598/99; A sse rtio n e s e x u n ive rsa logica, Posnaniae 1599; cours manuscrit sur
D e coelo et munćLo et D e g en era tion e et c orru p tion e, Poznań 1600; cours manuscrit
de logique, Poznań. 1601/2; cours manuscrit de logique — une autre verslion du cours
precedent; A sse rtio n e s logicae e x p raedicam entis, Posinaniae 1602; A sse rtio n e s e x
u n ive rsa logica (Poznań-Kalisz 1602).
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Grace a ces souTces, on a presetnte les points essentiels de la logiąue de Bem
bus et ąueląues elements d’autres disciplines. II suit avant tout Aristote et parfais
Thomas d’Aquim, mads gin y trouve aussli des iniluences pasterieures: Zabarella, Tolet, Fomseca, Molina, Per era, ConimbricanseisL Bembus aflirm e par ex«m ple que le
sujet reel et le terme reel epcistant actu sont essentiels k la relation; la relatian
elle-meme differe reellement de son terme, mais elle ne differei pas rćellemmt de
san foaidement.
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