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M ETAFIZYKA TOMASZA MŁODZIANOWSKIEGO S. J. *
(1622— 1686)

FILOZOFICZNE DZIEŁO MŁODZIANOWSKIEGO
— UKŁAD TREŚCI I METODA JEJ PRZEKAZU

Miało ono dwa wydania, pierwsze w kraju, a drugie w  kraju i za gra
nicą. W wydaniu I składa się ono z dwóch osobnych tomów o różnych 
wymiarach karty i różnej, choć zbliżonej, liczbie stronic. Tom pierwszy 
liczy 231 kart folio o paginacji odrębnej dla dwu zawartych w nim tema
tyk: metafizycznej (225 stronic) i logicznej (233) +  2 karty tytułowe. Tom 
drugi natomiast ma paginację ciągłą i kart 256 o formacie mniejszym od 
poprzedniego, lecz trudnym do określenia.

W wydaniu II, jednotomowym, wymiar kart jest jednolity o znako
waniu (literowo-liczbowym) na dolnym marginesie, zmieniającym się co 
szósta karta. Liczba kart w stosunku do I wydamia bywa zwykle o kilka 
kart mniejsza nawet tam, gdzie format wydaje się podobny, co sprawia 
inny, bardziej zróżnicowany rodzaj druku. Niezależnie od tych różnic 
format o wo-liczbowych cały tekst filozoficzny Młodzianowskiego w II wy
daniu góruje ilością stronic nad wydaniem pierwszym (co najmniej o 80), 
a to dzięki dwom nowym, dodatkowym tekstom, nieobecnym jeszcze w 
I wydaniu.

Całokształt jego filozofii mieści w sobie trzy zasadnicze jej działy, wy
wodzące się ze starożytnej tradycji perypatetyckiiej, a przejęte przez scho
lastykę: logikę, fizykę i metafizykę, ale w porządku znacznie zmienionym 
i częściowo odwróconym, bo uszeregowane od metafizyki poprzez logikę 
do fizyki (filozofii przyrody) wraz z psychologią.

Każdy z tych trzech głównych członów filozofii albo stanowi jeden 
osobny traktat, albo zespół dwu (jak logika) lub więcej traktatów, któ
rych w  I wydaniu fizyki jest aż siedem, a w II —  trzy, choć obejmują 
ten sam zakres treści. Znaczy to, że niektóre traktaty z I wydania połą

* Artykuł ten stanowi fragment większego opracowania dotyczącego całości po
glądów filozoficznych T. Młodzianowskiego [przyp. red.].
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czono razem w wydaniu II, ale dodano do nich nadto dwa nowe traktaty 
(O  stawaniu się i ginięciu oraz O duszy), których nie było w I wydaniu. 
Traktat u Młodzianowskiego nie jest więc jednostką treściową jednoznacz
nie określoną ani też w1 pełni nadrzędną i nie widać jasno, jakimi rządzi 
się zasadami. Tak rozumianych traktatów jest 10 w I wydanilu, a 8 w 
wydaniu II, mimo jego poszerzonej treści.

Podział na traktaty nie jest jedyny u naszego autora; te bowiem dzie
lą się dalej trójstopniowo na coraz mniejsze człony, tj. na dysputacje, 
zagadnienia (kwestie) i trudności (difficultates). Liczba zastosowanych 
podziałów nie zawsze jest taka sama, lecz kształtuje się dość rozmaicie 
na wszystkich wymienionych płaszczyznach rozczłonkowania tiekstu, jak 
to ujawni się dokładniej w szczegółowym przeglądzie treści.

W świetle ukazanego tu układu treści nietrudno zauważyć, że nasz 
autor to zwolennik przejrzystości, dokładnego wyodrębniania poruszanych 
problemów z równoczesnym uwydatnianiem ich wzajemnych powiązań 
oraz że w swych dociekaniach posługuje się bardziej metodą dyskusyjno- 
dialogową niż tetyczno-wykładową i wnikliwą, może aż za drobiazgową, 
analizą różnych stanowisk w danej kwestii, jak ii argumentów przytacza
nych za i przieciw. Ilość podawanych argumentów to swoista miara zawi
łości i dyskusyjności badanego zagadnienia.

Dodajmy, że tekst właściwy w poszczególnych tomach poprzedzają de
dykacje, a dopełniają go dwa indeksy: treści i wniosków z niej płynących.

OPIS TOMU METAFIZYCZNO-LOGICZNEGO

Nagłówek ten o tak złożonej tematyce znaczy tu, że w takiej właśnie 
zespołowej postaci ukazał się I tom Wykładów filozoficznych Młodziano
wskiego w ich I wydaniu. Znajduje się on między innymi w  Bibliotece 
Wydziału Teologicznego Księży Jezuitów w Warszawie, Rakowiecka 61.

Dwie pierwsze karty dzieła z jego tytułem, aprobatą i dedykacją nie 
mają paginacji. Pierwsza stronica tytułowa w swej górnej części dużą 
czarną czcionką o czterech różnych wielkościach podaje zasadniczy tytuł 
tekstu: Wykłady z metafizyki i logiki ks. Tomasza Młodzianowskiego, pol
skiego jezuity. Środek stronicy zajmuje stylizowana winieta z wizerun
kiem Ukrzyżowanego Chrystusa i  jezuickim monogramem „I H S” pośród 
czterech symbolicznych postaci. U dołu stronicy widnieje metryczka wy
dawnicza z miejscem, datą druku i z nazwiskiem drukarza. Na odwrocie 
karty tytułowej znajdują się dwa zezwolenia na druk: kościelne i jezuic
kie, to jest Generalnego Oficjała Gdańsko-Pomorskiego z 12 kwietnia 
1668 r. i wice-Prowincjała polskich jezuitów z 25 czerwca 1667.



Drugą kartę nieliczbowaną, trzeciią stronicę, wypełnia charakterystycz
na dla naszego filozofa, bo „pobożna” dedykacja dzieła, skierowana nie 
do kogoś z ziemskich dostojności, lecz do Matki Najświętrzej —  podobne 
dedykacje poprzedzają także inne teksty Młodzianowskiego —  a ułożona 
w dość zawiłej łacinie, dlatego niełatwa do odczytania *. Taką właśnie 
okazała się dla Struvego, a odczytana błędnie stała się dlań istnym ka
mieniem obrazy i dowodem na rzecz jego negatywnej oceny filozofii Mło
dzianowskiego.

ZAWARTOŚĆ TREŚCIOWA 
„M ETAFIZYKI”

Właściwy jej tekst —  jako I traktat filozofii Młodzianowskiego —  
obejmuje 218 stronic liczbowanych i rozpada się na 5 rozdziałów (dyspu- 
tacji) rozczłonkowanych na jeszcze drobniejsze jednostki treściowe (kwe
stie, trudności). Każdy z tych pięciu rozdziałów ma też co dwadzieścia 
wierszy dodatkową numerację na bocznych marginesach, która z każ
dym rozdziałem zaczyna się od nowa, wyznaczając w ten sposób rozpię
tość poszczególnych dysputacji.
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1 Oto tekst łaciński owej dedykacji M etafizyki i Logiki Młodzianowskiego: 
„Scientiae sctientiarum (Bernard) — de Methaphysioa •— concipienti duo extrema — 
Deum et Hominem — De Prima (operatione mentis) — Ma tri, cujus praedicat.um 
Vdrgo — De Secunda — Formae Dei (August) — De tertia Operatione — Dei Lo- 
gicae, Verbum tractanti — De Logica — Spirlitus Sancti Orgaino Deum edenti —• 
in Organum Aristotelas Praelectiones Philosophicas dictavit, dicavit Mancipium su- 
um T. M. S. Jl”

Dwie uwagi dla prawidłowego odczytania tekstu: 1) Wielokrotnie powtarzają
cy się w  nim myślnik nie należy do tekstu oryginalnegoi, lecz wprowadzomo- gp w 
tym odpisie dla zaznaczenia, że ów tekst nie jest ciągły, lecz tak właśnie się ukła
da w kolejnych wierszach. 2) Prawidłowy przekład tekstu z łaciny na polski wyma
ga domyślnych uzupełnlień dwoma wyrazami, tylko jedan raz występującymi w 
tekście, tj. przed każdym de trzeba postawić domyślne Praelectiones (pięciokrotnie), 
a do De Prim a  i De Secunda dodać domyślnie operatione mentis.

W świetle tych wyjaśnień takie byłoby mniej więcej pełne brzmienie owej de
dykacji: „Wiedzy nad wiedzami [Stolicy mądrości] według słów św. Bernarda — 
[wykłady filozoficzne] z Metafizyki; Tej, która poczęła dwie skrajności, Boga i Czło
wieka — [wykłady] o pierwszej [czynności umysłowej, poczynającej pojęcia]; Mat
ce, której orzecznikiem Dziewica — [wykłady] o drugiej [czynności umysłowej, zaj
mującej się orzekaniem]; Formlie Boga [dającej kształt Bogu] jak się wyraził Au
gustyn — [wykłady] o trzeciej czynności [umysłowej]; Bożej Logice piastującej 
Słowo [Boże] — [wykłady] z Logiki; Narzędziu Ducha Świętego rodzącemu Boga
— wykłady filozoficzne na temat Organami [„narzędzia” ] Arystotelesa podyktował 
i poświęcił Jej niewołnlik, Tomasz Młodzianowski z Towarzystwa Jezusowego” .

W tak skomentowanym tekście widać interesujące zestawienia różnych działów 
filozofii scholastycznej z różnymi tytułami, dawanymi Matce Chrystusa.
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Rozdział I podzielony na cztery zagadnienia zajmuje się bytem w ogól
ności, jako takim, jak się on jawi w  myśli poznającej z różnych punktów 
widzenia: sam w sobie, w pojęciu, w stanie możliwości i aktualizacji. Stąd 
cztery człony podrzędne: problem pojęcia i definicji bytu (jego pojęcio
wej jedności i analogii), problem możliwości bytowej, problem istoty i ist
nienia w bycie (nie różnicowanych rzeczowo).

Rozdział II w  dwu kwestiach omawia powszechne przymioty bytu w  
ogólności i ich trzy szczegółowe postaci: jedność (z dodatkiem jedności 
jednostkowej), prawdziwość i dobroć, zarówno same w sobie, jak i w od
niesieniu do bytu jako takiego, jego zasadniczej treści.

Rozdział III (obszerny) pod tytułem: o rozróżnieniach, odrębnościach 
(distinctiones) pośród wielości składników w jakiejś jedności -— obejmu
je aż siedem zagadnień, w których kolejno rozpatruje się znaczenie tre
ściowe pojęcia odrębności (distinctio) oraz różne odmiany i zastosowania 
tejże treści, jak: odrębność rzeczowa (realna), współoznacznikowa (per 
connotata), modalna, wirtualna, formalna z natury rzeczy i myślna uza
sadniona i nieuzasadniona (z podstawą i bez podstawy w rzeczach).

Rozdział IV  w dwu kwestiach przedstawia najbardziej podstawowe 
zróżnicowanie bytu na samoistność (substancję) i przypadłość, omawiając 
zwięźle obydwie kategorie i  ich znaczenie.

Rozdział V obejmujący trzy zagadnienia dotyczy przeciwieństw bytu 
realnego, a mianowicie: bytu myślnego i niebytu (wielorakich zaprzeczeń).

Dodajmy, że rozdziały są różnych rozmiarów, najwięcej stronic liczy 
rozdział III, bo 83. Inne są krótsze: I —  64, IV  —  31, V  — 24, II —  16.

Z tego ogólnikowego przeglądu i zestawu treści metafizyki Młodziano
wskiego rzuca się W oczy szczupłość jej problematyki —  przynajmniej w 
zestawieniu z dzisiejszym jej rozumieniem —  w której widnieją jedynie 
pewne zręby metafizyki ogólnej, ontologii, a pominięto niemal zupełnie 
metafizykę szczegółową (filozofię Boga, duszy). Co więcej, ontologię ujęto 
wyłącznie statycznie, usuwając z jej obrębu bytową dynamikę i działal
ność (przyczynowość), zgodnie zresztą z ówczesnym sposobem pojmowa
nia i dzielenia filozofii, według którego wiele z tematyki metafizycznej 
przydzielano innym działom filozofii, w dużej mierze fizyce ■— filozofii 
przyrody (zagadnienie przyczynowości), częściowo logice, a nawet odsy
łano do teologii.

Zasygnalizowana zaś przed chwilą różna objętość poszczególnych roz
działów metafizyki nasuwa spostrzeżenie, że nasz autor nie taką samą do
zę uwagi poświęcał podejmowanym tematom i, co może jeszcze bardziej 
znamienne, że swobodniej i rozwlekłej poruszał się w dociekaniach bar
dziej abstrakcyjnych i spekulatywnych, jak na przykład różnorakie „dys
tynkcje” , zagadnienia zaś bardziej bytowe załatwiał o wiele krócej 
i zwięźlej. W tym świetle Młodzianowski to urodzony metafizyk analityk
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o umysłowości bardziej spekulatywnej i dociekliwej niz empiryczno-do- 
świadczalnej i pozytywnej.

ZM IANY W DRUGIM WYDANIU „M ETAFIZYKI”

Różnice formalne: drobne zmiany wniosła już karta tytułowa zarów
no w samym tytule, jak i w metryczce wydawniczej —  to drugie jest 
zrozumiałe samo przez się. Naczelny nagłówek II wydania to Praelectio- 
nes philosophicae de Metaphysica et Logica, który zastąpił —  nie zmie
niając zasadniczego sensu —  tytuł w  I wydaniu: Praelectiones Metaphy- 
sicae et Logicae. Nadto w II wydaniu doszła też druga karta tytułowa, 
ozdobniejsza od pierwszej dzięki zastosowaniu czcionek o różnych wy
miarach i kolorach (czarny i czerwony), ale nie różniąca się w sformuło
waniach.

Gdy idzie o metryczkę u dołu karty tytułowej, to w II wydaniu nastą
piły w niej trzy zmiany: w dacie, nazwisku drukarza i częściowo' co do 
miejsca, gdyż do Gdańska doszła jeszcze Moguncja jako drugie miejsce 
równoczesnego przedruku; drukarza D. F. Rhetiusa zastąpili Sym. 
Beckensteinowie, a rok 1671 zmienił się na 1682. Aprobata natomiast i de
dykacja nie uległy zmianom.

Inna różnica polega na tym, że w I wydaniu niektóre trudności wystę
pują anonimowo, a w II wydaniu związano je z konkretnym autorem.

Tekst podsumowujący Metafizykę jest taki sam w obu wydaniach: 
„Po sporze o zaprzeczeniach następuje zaprzeczenie zajmowania się Meta
fizyką. Oby ta rozprawa o bycie wypadła ku chwale Bytu bytów” . W II 
wydaniu dołączono jezuickie hasło: Ad M.D.G. Bq. V.H. z podpisem b.M.

B^T W OGÓLNOŚCI (PODSTAWOWE POJĘCIA I ZASADY)

Taki jest pierwszy ogólny temat Metafizyki Młodzianowskiego, zawar
ty w I dysputacji, na który składa się wprowadzenie i czteiy szczegółow- 
sze zagadnienia (kwestie): o pojęciu bytu w jego treści i znamionach,
0 bycie w stanie możliwości (o możliwości bytowej), o dwóch jakby obli
czach bytu: o jego istocie i istnieniu.

W tym miejscu zajmuje nas wyłącznie tematyka wstępna, przedsta
wiona we wprowadzeniu, a omawiająca obiegowe w metafizyce i od niej 
zapożyczane przez inne nauki pojęcia oraz zasady podstawowe dla niej
1 w  ogóle.



234 Franciszek Bargiel

Wśród uwzględnionych pojęć i wyrażeń znalazły się: ratio, formalność, 
rzecz (realność, rzeczywistość), modus (moralność), ąuidditas, pozytyw- 
ność, zasady zaś o charakterze ściśle metafizycznym sprowadzono do 
trzech: wyłącznego środka, sprzeczności i tożsamości, ale podano je bez 
użycia tych dziś stosowanych nazw.

Na pierwsze miejsce wysunął Młodzianowski termin ratio, trudny do 
oddania po polsku, w jego znaczieniu filozoficznym. Ratio to nie zdolność 
poznania umysłowego and jego akt, tylko jakiś obiektywny element, treść 
przedmiotowa, tworzywo, budulec, składnik czegoś (bytu), ale rozumiany 
tak szeroko, że da się stosować także do zaprzeczeń.

W pojęciu formalności ma się kryć powyższa ratio, ale na sposób czy
o charakterze aktu, to jest z wyłączeniem potencjalności.

Przez rzecz, rzeczywistość, realność należy rozumieć jakiś konkret, 
splot bytu i trwałości, czyli byt utrwalony jakoś, zdolny do samodzielnego 
istnienia (bez innego współskładnika) przynajmniej cudownym sposobem.

Modus i modalność mają się do siebie jak konkret i abstrakt, choć 
często stosuje się je zamiennie, chcąc wyrazić „fizyczne określenie bytu 
obojętnego” wobec czegoś, nie określonego jeszcze ostatecznie.

Quidditas (nieprzekładalna) to formalność przysługująca przedmiotowi 
jako takiemu, a nie według ubocznych jego ujęć, czyli istota.

Pozytywność wreszcie to formalność, dzięki której coś jest przeci
wieństwem nicości, czyli ma własną bytowość, istnienie jako takie.

W przytaczanych tu ustaleniach Młodzianowski odwołuje się raz po 
raz do formalności jako treści najbardziej oczywistej ze wszystkich innych, 
czyli zdolnej wyjaśniać i tłumaczyć inne, mniej oczywiste treści. Można 
by widzieć w tym jakiś dowód czy przejaw forma Ust ycznych upodobań 
czy skłonności jego umysłu albo też jakieś ślady szkotystycznych nalecia
łości w jego doktrynie, którą tym samym dałoby się opatrzyć etykietką 
jakiegoś „formalizmu” .

Zasady metafizyczne podano w sformułowaniach ważnych po dziś 
dzień. 1) Coś jest lub go nie ma (nie jest). 2) To> samo nie może równocze
śnie być i nie być —  zdanie to uznano za ogólniejsze od poprzedniego. 
3) Każdy byt jest bytem (samym sobą). Ma to być najwyższe, a więc na
czelne prawo metafizyczne.

BYT SAM W SOBIE I W SWOIM POJĘCIU

Byt i bytowość, zdaniem Młodzianowskiego, bywają stosowane za
miennie. Z zaznaczonych różnych ujęć i sposobów rozumienia wyrazu 
„byt” bardziej uwydatnił dwa: byt w znaczeniu imiesłowowym i rzeczow-
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nikowym (ens participialiter —  qua participium et nominaliter —  qua 
nomen sumptum), to znaczy: będący i byt (imiesłów i rzeczownik od 
„być”). Ten ostatni1 właśnie jest dla niego właściwym przedmiotem zain
teresowania w metafizyce.

Rozglądając się za stosowną definicją bytu, wziął pod uwagę dotych
czas wypracowane. Nie zadowoliły go jednak. Ani definicja Oviedy: „To 
wszystko, co nie jest dziwotworem (chimerą)” , ani Arriagi, Suareza i in
nych: „Co wyraża zdatność do .istnienia” , choć zyskała dość powszechne 
przyjęcie2. Do niego to nie przemawia, gdyż istnieje jako swoista przy
padłość metafizyczna nie może określać tego, co ją wyprzedza, bytu. Nie 
zadowoliły go też dwie definicje Pereza: „Byt to podstawa rozróżnień” i 
byt jako „podnieta dla władzy intencjonalnej” (poznawczo-pożądawczej), 
ani wreszcie anonimowo podane określenie bytu przeczące (przez zaprze
czenie): „co nie jest niczym” —  jest bytem3.

Tym wszystkim próbom określenia bytu przeciwstawił własną defini
cję, może i oryginalną, ale niewiele mówiącą i niełatwą w zrozumieniu 
i w przekładzie; nie widać też, czy jej słowna inność wnosi również róż
nicę treściową od definicji Arriagi. Bo podług Młodzianowskiego byt jako 
byt w znaczeniu rzeczownikowym to ens prout radix esse primo forma li
ter, co by znaczyło dosłownie: byt jako rdzeń bycia pierwszorzędnie 
w sensie formalnym, a to ostatnie sformułowanie (formaliter) ma wyrażać 
przeciwstawność do istnieć (existere), być zaktualizowanym4. Znaczy to 
dalej, że tak pojęty byt nie Wnosi istnienia ani od niego nie zależy, lecz 
określa się i sprawdza na jakiejś innej wyższej czy wcześniejszej płasz
czyźnie. Nawiązanie zaś do istnienia dochodzi do głosu w innym ujęciu 
bytu, gdy się go rozumie imiesłowowo jako byt aktualnie istnieijący. 
U naszego metafizyka występuje jeszcze trzecie pojęcie bytu, szersze od 
obydwu wymienionych, nadrzędne względem nich, obejmujące je swoim 
treściowym zakresem, o nazwie „byt wspólny” i definicji: „Byt, któremu 
przysługuje bycie w sposób nieokreślony, bez jakichkolwiek ograniczeń” .

W świetle tak ustalonego i zróżnicowanego pojęcia bytu zastanawia 
się Młodzianowski, komu lub czemu przysługuje właściwa treść bytu —•
o czym można rzec, że jest bytem — konkretnie, czy ten orzecznik przy

2 Francisco de Ovtiedo (1602— 1651), jezuita hiszpański, filozof i teolog, autor 
In teger cursus philosophicus ad unum  corpus redactus, Lyon 1640 (1651, 1663). — 
Rodrigo de Arriaga (1592—1667), jezuita hiszpański ze szkoły Suareza o postawie 
postępowej, autor Cursus philosophicus, wyd. I, Antvarpiae 1632.

3 Perez Antonio (1593—1649), jezuita hiszpański, filozof ii teolog, komeaitatcr św. 
Tomasza, autor In  I  partem  divi Thom ae tractatus ąuinąue.

4 Zob. Praelectiones Metaphysicae..., disp. I, qu. 1, dif. 1, nr 37.
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należy różnicom gatunkowym bytu, zacieśniającym jego zakres do bar
dziej szczegółowych i określonych postaci bytu, co zakwestionował szko- 
tystyczny odłam scholastyki. Poszedł tu za ogólniejszym zdaniem twier
dzącym, starając się je uzasadnić różnymi racjami, wyciągając równo
cześnie stąd wniosek, że różnice gatunkowe pojęcia bytu nie poiwlodują 
właściwego jego zacieśnienia, ale tylko pełniejsze wyjaśnienie w poznaniu 
umysłowym. W związku z tym autor na czterech stronicach rozprawia się 
z zarzutami Pontiusa i Mastriusa5.

Inne pytanie, często poruszane w scholastyce o pojęciu bytu, dotyczy 
jego jedności. Jaka ona jest: doskonała czy niedoskonała, jednoznaczna 
czy analogiczna. Za pierwszym stanowiskiem stoją szkotyści i częściowo 
suarezjanie (Suarez, Arriaga, Oviedo), za drugim — tomiści i niektórzy 
inni (Vasquez, Fonseca) 6. Młodzianowski usiłuje uzgodnić z sobą oba po
glądy, przyjmując możliwość doskonałej jedności pojęcia bytu, wyraźnie 
odciętego od swoich różnic, a tym samym jednoznacznego w takim oder
waniu, a mimo to analogicznego w stanie zespolenia z owymi różnicami. 
I jego zdaniem tylko to zestawienie pojęcia bytu ze swymi podrzędnika- 
mi, a treściami dzielącymi jego zakres, może być źródłem i uzasadnieniem 
jego analogii, która nie wynika ani z samego pojęcia bytu, ani z jego re
alnych stanów, rzeczywistych postaci.

Taką analogię zwykło nazywać się w scholastyce fizyczną w odróżnie
niu od metaficzycznej jako znamię pojęć rodzajowych, ściśle ogólnych, nie 
powszechnych jak byt. W wypadku Młodzianowskiego pozostaje zagadką 
nie do rozwikłania, jak taka właśnie analogia godzi się z jego tezą o by- 
towości różnic gatunkowych bytu. Jeśli bowienl przenikają się wzajem
nie z bytem, to jakże ten mógłby się z nich oczyścić aż do stanu dosko
nałej swej jedności (jednoznaczności)?!

6 Pantius, Pancius, John Ponce (1603—1673), franciszkanin, szkotysta, autor 
Philosophiae cursus ad m entem  Scoti w trzech tomach (Roma 1643) i licznych ko
mentarzy do pism Dunsa Szkota, w których wydaniu był czynny. — Mastrius (Mas- 
trio, Mastri) Bartolomeo (1602—1673), franciszkanin, szkotysta (princeps scotistarum), 
autor dysputacji do Organonu Arystotelesa w obronie logiki Dunsa Szkota, jak rów
nież do ksiąg metafizyku i innych tekistów Stagiryty w duchu szkotystycznym. Wy
dano je pośmiertnie w  5-tomowym zbiorze: Philosophiae ad mentem. Scoti cursus 

integer, Wenecja 1678 <ed. V: 1727).
6 Pedro da Fonseca (1528— 1599), jezuita portugalski, arystoteUk, autor Institu - 

tioniim dialecticarum libri octo, Roma 1567, i Com m entariorum ... in L ibros M e ta - 
physicorum  Aristotelis, Roma 1577, iktóre zapoczątkowały zbiorowy komentarz do 
Stagiryty jezuitów portugalskich: Com m entarii Collegii Conim bricensis SJ..., w y
dawany w Cołimbra. — Vasquez Gabriel (ok. 1550—1604), jezuita hiszpański, wybit
ny filozof i teolog, komentator Akwinaty, autor 10 tomów wydanych pośmiertnie w 
1620 r.
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MOŻLIWOŚĆ BYTOWA (ZAGADNIENIE 2)

Zagadnien ie bytu możliwego ro zw ija  Młodzianowski trzema nierów
nymi etapami; najpierw przedstawia różne sposoby pojmowania możliwo
ści i na ich tle swój własny poigląd na nią, by potem obszernie (na pięt
nastu stronach) i krytycznie rozpatrzeć bardziej szczegółowe jej zastoso
wania w myśleniu filozoficznym, podejmując dyskusję ze znamienniej- 
szymi obiegowymi kontrargumentami i rozprawiając się z nimi.

Dla uściślenia kwestii rozróżnił możliwość fizyczną i logiczną, zew
nętrzną i wewnętrzną, czynną i  bierną. Możliwość fizyczna nie przeciw
stawia się aktualności, lecz wybiega poza nią: co może istnieć bez względu 
na to, czy już istnieje, czy jeszcze nie. Możliwość logiczna natomiast prze
ciwstawia się aktualności, dotyczy tego, co jeszcze nie istnieje, lecz mo
że istnieć kiedyś. Możliwość zewnętrzna wyraża zdolność urzeczywistnie
nia, czego jeszcze nie ma, a więc coś, co się znajduje poza samą możliwo
ścią jako taką. Możliwość wewnętrzna to treść możliwa w jej wew
nętrznym kształcie, widziana od wewnątrz, w niej samej, bez wyraźnego 
odniesienia do wytwórczej sdły, na którą jest jeddnak podatna jako zada
nie do zrealizowania; jest też uprzednia i bierna wobec niej, z tego tytu
łu późniejszej i czynnej. Wobec tego możliwość czynna i bierna, zewnętrz
na i wewnętrzna to tylko różne nazwy tych samych dwóch aspektów 
możliwości.

Mówiąc o możliwości bytowej, o bycie możliwym, Młodzianowski ma 
na uwadze możliwość, którą nazwał logiczną, i tylko tę, a nie fizyczną, 
zazębiającą się z aktualnym istnieniem. Dlatego odrzucił rozumienie mo
żliwości przyjęte przez Hurtado jako „możliwości stworzenia czegoś przez 
Boga” 7. Podobnie nie przekonały go określenia możliwości dane przez 
Arriagę i Oviedo: że jest to „bytowość niesprzeczna w swym istnieniu” , 
to znaczy, jeżeli by zaistniała, bo możliwość jako taka, jego zdaniem, nie 
ma nic wspólnego z warunkowością.

Niedostateczność tych i innych ujęć możliwości kazała Młodziano
wskiemu szukać lepszego, własnego jej określenia, które dostrzegł w ta
kim sformułowaniu: „Możebne to sam byt jako podstawa więzi [wzajem
nej] dla [jego] istotnych orzeczeń, skąd wynika ich niesprzeczność” . Że 
to określenie możliwości różni się rzeczowo od zwalczanych, nie zauważył 
nawet sam autor, ale jemu chodziło tu przede wszystkim o ścisłość for
malną i terminologiczną.

W świetle takiego określenia możliwości dano kilka konkretniejszych 
dotyczących jej sformułowań. 1) Odwieczna możliwość rzeczy nie ma w

7 Pedro Hurtado de Mandoza (1578—1651), jezuita hiszpański, filozof i teolog, 
autor Disputationes a summulis ad Metaphysicam..., Valladolid 1615, wydawane tak
że pod tytułem Universa  philosophia... (wiele wydań).
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sobie samej żadnej aktualnej bytowości, niezależnej od jakiejś myśli po
znającej, ma natomiast odwieczną aktualność co do swej podstawy, zdol
nej ją zaktualizować —  jest nią Boża wszechmoc, odnosząca się „transcen
dentalnie” (ze swej istoty) do swych kresów, te więc nie muszą być aktu
alne. 2) Ze światła zaś wiary wynika, że Boża wszechmoc stanowi możli
wość czynną stworzeń, ale nie bierną; dlatego ostrożność nie pozwala na 
utożsamianie możliwości jako takiej z Wszechmocą! Nie można i, nie wol
no jej też nazywać zewtnętrzną nazwą, bo możliwość bierna jest czymś 
w sobie sarniej, ale w sensie metafizycznym, nie fizycznym. O metafi
zycznym bytowaniu powiedziano dalej, że przeciwstawia się ono z jednej 
strony fizycznej aktualności, a z drugiej —  fikcji myślowej (zmyśleniu) 
i że w swej podstawie jest niezależne od myśli, będąc wypqsażone w 
prawdę odwieczną, wobec czego może się aktualizować w' pojęciu, w my
śli poznającej.

W pięciu kolumnach (na dwie i pół stronicy) rozprawia się następnie 
Młodzianowski z zarzutami Maurusa, a dwukrotnie szerzej z poglądami 
i racjami bardziej współczesnych filozofów, między innymi Jana Mora
wskiego, ale w I wydaniu tekstu bezimiennie, dopiero w II wydaniu ujaw
nił jego nazwisko 8. Uczynił to też w I wydaniu pod koniec Metafizyki, 
s. 216.

W podsumowaniu zagadnienia możliwości autor rozpatruje jeszcze 
kilka dalszych zarzutów i jeszcze raz zbiera skrótowo racje uzasadniające 
własne stanowisko, by jak najlepiej ukazać ich zasadność i moc przeko
nywającą.

BYT JAKO ISTOTA

Dla Młodzianowskiego istota to byt jako źródło zasadniczego bytowa
nia w odróżnieniu od istnienia jako takiego (ens prout radix primo et 
formaliter essendi; ratio essendi opponitur existentiae).

Na temat istoty stawia i rozpatruje głównie dwa pytania:
1) Jakie bytowanie nie przysługuje stworzeniom odwiecznie?
2) Jakie bytowanie posiadają odwieczne istoty (rzeczy)?

. 8 Silvestro' Maurus (Mauro) (1619—1687), jezuita włoski, filozof i teolog, autor 
Quaes:ionum  philosophicarum libri ąuattuor, Rzym 1658, oraz Aristotelis opera... 
brevi explanatione illustrata, w 6 tomach. I I  wyd. w: t. II, Philosophia moralis, We
necja 1676—1678. — Jan Morawski (1633—1700), jezuita pedagog, filozof d teolog, 
płodny pisarz po łacinie i  po polsku na tematy teologiczne, ascetyczne i kaznodziej
skie. Z filozofia opublikował tylko zwięzłą syntezę tejże: Totius philosophiae prin
cipia..., kilkakrotnie wznawianą, również w Lyonie (1666— 1688).
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Z istotowej płaszczyzny stworzeń usuwa przede wszystkim tak zwane 
bytowanie pomniejszone (esse diminutum), przyjmowane przez szkoty- 
stów, i jakkolwiek bądź inaczej pojmowane, między innymi według myśli 
Albertinusa, jako bezzasadne, bo po prostu uwikłane w sprzeczność, co 
stara się wykazać autor wprost i ubocznie na siedmiu stronicach 9.

Istotom stworzeń Młodzianowski przyznaje natomiast trojakie byto
wanie odwieczne: aktualne w ich przyczynie, zdolnej je zrealizować (w 
Bożej wszechmocy), przedmiotowe (obiektywne) w Bożym umyśle jako 
przedmiotów jego poznania i trzeciego jeszcze rodzaju bytowanie w Bo
żej woli (miłosne) jako przedmiotów miłości tejże.

W związku z tym poruszono kwestię zdań „odwiecznej prawdy” i ich 
właściwego sensu, to jest takich, których treść nie zależy od czasu, lecz 
sprawdza się zawsze. Dziejle się tak, bo ich sens jest bezwzględny, nie 
uzależniony od istnienia ich podmiotu, a wyraża jedynie tożsamość skład
ników zdania (człowiek to zwierzę rozumne). I sam ten właśnie wewnątrz- 
zdaniowy związek (między podmiotem a orzecznikiem) uznał Młodziano
wski za jedyny sprawdzalnik (verificativum ) takich zdań bez potrzeby 
uciekania się do Bożej istoty i wszechwiedzy, jak to czynią Esparza i Pe- 
rez 10; dla niego bowiem w Bogu znajduje się tylko ostateczna podstawa 
śródzdamiowej więzi, a nie jej bezpośrednie tworzywo. Stosownie do tego 
zapatrywania sądzi autor, że sama Boża istota nie stanowi wyłącznej po
budki Bożych aktów i działań (umysłu i woli), a co za tym idzie, "że Bożej 
doskonałości wcale by nie uwłaczało, żeby Boże działanie miało za po
budkę jakieś dobro stworzone.

Wyniki swych dociekań na temat odwiecznego bytowania istot stwo
rzonych zawarł Młodzianowski w takim dość obszernym sformułowaniu: 
„Istoty mają odwiecznie jakieś realne bytowanie, odrębne od przedmio
towego bytowania w Bożej myśli i zawartego W każdej innej Jego wła
dzy, nie mają jednak tego bytowania w sposób realny (realiter), lecz tyl
ko intencjonalnie (intentionaliter), a poza »intencjami« nie mają bytowa
nia jak tylko podstawowo (fundamentaliter)” . Jako przykład objaśniają
cy je§° pogląd podaje cel i jego przyczynowy wpływ, który dokonuje 
tylko intencjonalnie, a nie realnie, mimo że jest to przyczynowość realna

3 Francesco Albertiinus — było dwóch jezuitów włoskich teigo nazwiska i imie- 
nlia czynnych na polu filozofii i teologii scholastycznej: starszy (oto. 1552—1619), au
tor Corollaria seu ąuaestiones theologicae ex  principiis philosophicis deductae, Ne
apol 1606, i młodszy (1643—1693), po którym pozostały Assertiones selectae ex u n i- 
versa philosophia (1690). Względy chronologiczne każą odnośnik ten skojarzyć z 
pierwszym z nich.

10 Martino Esparza de Artieda (1606—(1689), jezuita hiszpański, autor Quaestio - 
nes disputandae de Deo uno et trino (kilka wydań). — Perez, por, przyp. 3.
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i prawdziwa. Potwierdzenie swego stanowiska znalazł u takich powag, jak 
Tomasz z Akwinu, Suarez i  bliżej nie znany Albertinus, z którym po
przednio polemizował. Stara się zresztą uzasadnić je we wszystkich 
szczegółach własnymi dowodami.

BYT JAKO ISTNIENIE — ROLA ISTNIENIA W BYCIE

Całość problemu skupia się w dwu pytaniach: czy wyodrębnia się rze
czowo istnienie od istoty (i na odwrót) oraz jak wyodrębnia się istnienie 
od istoty? —  iw  towarzyszącym im wraz z odpowiedzią na nie odparciem 
racji przeciwnych —  za rzeczową odrębnością.

Istnienie jako takie dla Młodzianowskiego jest pojęciem abstrakcyj
nym na wyrażenie aktualności czegoś —  że coś znajduje się w samym 
sobie, poza swymi przyczynami. Na dowód swej umysłowej bystrości roz
różnił istnienie wewnętrzne, nieuprzyczynowane, właściwe samemu Bo
gu, i zewnętrzne, przysługujące bytom stworzonym.

W zaznaczonym na wstępie, trójstopniowym podejściu do problemu 
krok pierwszy stanowi odrzucenie rzeczowej odrębności między istnie
niem a istotą, przeciw tomistom i dwom jezuitom: Maurusowi i Fonsece, 
zwolennikowi różnicy modalnej. Uzasadniono to wielu racjami: 1) bra
kiem znaków rozpoznawczych na różnicę rzeczową (argument Arriagi), 
2) brakiem konieczności takiej odrębności, 3) powtórzeniem za Suarezem 
i Oviedo, że nie można istnieć cudzym istnieniem, podobnie jak nie moż
na być bytem dzięki obcej bytowości, i innymi jeszcze dowodami wprost 
oraz zbiciem dowodzeń przeciwnych.

Drugi etap w rozwiązaniu zagadnienia to stwierdzenie samej tylko 
odrębności myślnej między istnieniem a istotą rzeczy po uprzednim od
rzuceniu jeszcze różnicy formalnej szkotystów. Swój pogląd wyraził Mło
dzianowski w takim oto sformułowaniu: „Istnienie od istoty aktualnej 
jako aktualnej (specijicative accepta) różni się współoznacznikowo (con - 
notative), tak że brane wprost (in recto) są tym samym, brane zaś nie 
wprost, ubocznie (in obliąuo) różnią się” , oczywiście myślnie, i to odręb
nością doskonałą, jak powie dalej, bez wzajemnych zazębień się pojęć 
istoty i istnienia.

Najwięcej miejsca, ponad cztery stronice, zajęło zbijanie argumentów 
przeciwnych, tak tomistów, jak i nowszych scholastyków, zwłaszcza 
Maurusa. Zwolennicy różnicy rzeczowej będą się doszukiwać w argumen
tacji Młodzianowskiego przerostów jałowej spekulacji, stosowania wy
krętów i czysto słownej szermierki, ale nim nie powodowało chyba tu nic 
innego prócz filozoficznego przekonania, jakie sobie urobił.
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PRZYM IOTY I WŁAŚCIWOŚCI (POWSZECHNE) BYTU

Temu tematowi poświęcono II dysput ację o dwóch zagadnieniach
(szesnaście stron). P ie rw sze  zagadnienie, króciutkie, półstronicowe, przed
staw ia p rzym io ty  bytu  w  ogólności, ich naturę, realność i  zróżnicowanie 
(czym są, czy są i  jakie są?). Zagadnienie zaś drugie, wielokrotnie obszer
niejsze, omawia kolejno wyszczególnione przymioty: jedność, prawdzi
wość, dobroć, najwięcej miejsca (niemal piętnaście stron) poświęcając 
pierwszemu z nich, a pozostałe dwa załatwia na jednej stronicy.

Przymiot, właściwość czegoś, bytu —  to w rozumieniu Młodziano
wskiego „doskonałość wyłaniająca się z istoty rzeczy w pełni ukształto
wanej” , ale bez dokładniejszego określenia sposobu, jak się to dzieje, i  ich 
wzajemnych ustosunkowań, z zaznaczeniem tylko, że nie ma między nimi 
różnicy rzeczowej ani szkotystycznej (formalnej z natury rzeczy). Real
ność i troistość właściwości bytowych przyjęto bez zastrzeżjeń jako oczy
wistość bezsporną w całej scholastyce.

Poszczególne przymioty bytowe ułożono w ogólnie przyjętym porząd
ku według ich logicznego następstwa: jedność, prawdziwość, dobroć.

Zagadnienie jedności ujęto w pięć punktów-pytań: Jaki zaprzecza po
dział? Jest czymś pozytywnym czy negatywnym? Czy da się wyodrębnić 
od bytu? Jakie dopuszcza odmiany, typy? Jak tworzy się jedność indywi
dualna, jednostkowa?

Jedność bytową pojmuje Młodzianowski jako niepodzieloność bytu w 
sobie i przez siebie (in se, a se), czyli zaprzeczenie w nim podziału, co sta
ra się uzasadnić tekstami Arystotelesa i Tomasza oraz odparciem zarzu
tów, zwłaszcza Oviedo. By dokładniej scharakteryzować naturę jedności, 
włącza się w siedmiostronicową dyskusję scholastyczną na temat: jakim 
elementem w bycie jest jedność —  pozytywnym, jak chcą Vasquez, Ovie- 
do Hurtado i Mastrius, czy negatywnym w myśl Suareza i Arriagi. Opo
wiada się za drugim zdaniem.

Następny krok w wyjaśnieniu jedności bytowej to okfleślenie jej sto
sunku do bytu i jej odrębności od bytu. Młodzianowski odrzucił realną 
i formalną odrębność jedności od bytu, ale przyjmuje myślną, choć z do
datkowymi uściśleniami, które wydają się raczej zagadkowe. Twierdzi bo
wiem, że jedność nie jest odrywalna od bytu w jego stanie realnym, ale 
jest odrywalna od bytu danego nam w pojęciu, podobnie jak jest odrywal
na od poszczególnych rodzajów jedności (podrzędników), ale nie od 
wszystkich razem.

Mówiąc o odmianach jedności, wspomina dość liczne, z których więk
szość odsyła do innych działów filozofii, do logiki i fizyki. Tu bierze pod 
uwagę głównie jedność powszechną, nadrzędną, ponadrodzajową (trans
cendentalną) i jej podziały: unum per se, per accidens, simplicitatis, com-

16



242 Franciszek Bargieł

positionis (jedność istotną, przypadłościową, prostoty i złożoności) i naj
obszerniej jedność jednostkową, zwaną haecceitas, gdyż dziięki niej coś 
jest tym, a nie czymś innym. Na jej temat zaznacza, że w plewnej mierze 
różni się od jedności bytowej jako takiej (transcendentalnej) i z nasiskiem 
stwierdza, że jej tworzywem bezpośrednim czy pośrednim nie jest zes<- 
pół przypadłości ani tak zwana materia naznaczona wielkością (materia 
ąuantitate signata), jak chcą tomiści. Arystotelesa i Akwinatę stara się 
wyłączyć z grona zwolenników zwalczanego stanowiska, własnego jednak 
zdania nie ujawnia wyraźnie, choć nietrudno się domyślić, że podziela tu 
pogląd Suareza uznający całokształt bytu jednostkowego za podstawę je
go jednostkowości, indywidualności.

Problematykę jedności zamyka rozważanie o źródle i sposobie ujed- 
nostkowienia modalności i w ogóle przypadłości jako takich, ale zawężone 
do samej tylko przyczyny zewnętrznej tlegoż zjawiska, do pytania, czy 
jest nią siła wytwórcza modalności, czy też kres jej odniesienia, czy 
może jedno i drugie. Na tak sformułowane pytanie nie dano jednak jasnej 
odpowiedzi, poza stwierdzeniem, że powstanie modalności wymaga stô - 
sownej przyczyny i że może ona wywodzić się z różnych liczbowo dzia
łań.

Kwestii prawdy i dobra, dwom innym właściwościom bytu, poświęco
no zaledwie stronicę druku, a z tego tylko ćwiartkę stronicy tej drugiej 
sprawie.

Prawdę jako właściwość bytu (obiektywną, metafizyczną) odróżnia 
Młodzianowski od prawdy formalnej, logicznej. Co do prawdy bytowej — 
to zastrzega się, że nie jest ona bytem myślnym ani odnośnią (relacją), 
ani samym zaprzeczeniem fałszu. Uznaje dwa ujęcia prawdy przedmioto
wej: względne i bezwzględne. W pierwszym jest ona zgodnością z umys
łem poznającym jakiś przedmiot tak jak jest (a więc jednak jakaś odnoś- 
nia, skoro zgodność!). W drugim, bezwzględnym ujęciu prawda obiektyw
na to podstawa (radix) owej zgodności, czyli sam byt, o ile jest taki, jaki 
być powinien. Wobec czego istotę prawdy ontologicznej stanowi zgodność 
bytu z samym sobą, potwierdzona przez poznający go umysł.

Na temat dobra autor stwierdza najpierw, że w  jego treści kryją się 
różne znaczenia, takie jak: dobro w sobie (bezwzględne) i dobro dla kogoś 
—  odpowiadające jakiemuś pożądaniu. To z kolei może być szlachetne 
(umysłowe), przyjemne (zmysłowe) i użyteczne (celowe, przydatne do ce
lu). Właściwa tym różnym odmianom dobra pożądalność, odnośnia do czy
jegoś pożądania, nie stanowi jednak najgłębszej istoty dobroci. Ta bo
wiem polega na wewnętrznej doskonałości, jest więc czymś bezwzględ
nym jak sam byt, niemniej jest ona źródłem pożądalności, odpowiednio- 
ści dla jakiegoś pożądania. W podziale dobra uwzględniono jeszcze dwa 
jego typy: dobro ze wszech miar (nieskończone, boskie) i ograniczone,
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stworzone. Nie wspomniano natomiast o dobroci moralnej, może dlatego 
że jest to przedm iot etyki, albo te dlatego, że w metafizyce rozumianej 
statycznie zasadniczo nie ma miejsca na działanie jako takie i to wszyst
ko, co go dotyczy.

PROBLEMATYKA ROZROZNIEŃ I ODRĘBNOŚCI 
(WPROWADZENIE)

Problematyka odrębności czy rozróżnień (distinctio) zajmuje trzecią 
z rzędu, najobszerniejszą dysputację (aż osiemdziesiąt dwie strony), zło
żoną z siedmiu zagadnień omawiających wspomniane treści najpierw ogól
nie, a potem w sześciu szczegółowych ich zastosowaniach i odmianach, 
a więc odrębność rzeczową (realną), współoznacznikową (per connotata) 
modalną, wirtualną, formalną (z natury rzeczy) i myślną.

Na wstępie Młodzianowski podkreśla wagę obecnego rozdziału jego 
Metafizyki, który ma wnosić wiele światła nie tylko do czysto filozoficz
nych dociekań, ale i do wielu problemów ściśle teologicznych. Uzasadnia 
też stosowność rozważań „dystynkcyjnych” w tym właśnie miejscu, to 
jest po omówieniu bytowych właściwości; te bowiem określają i objaśnia
ją byt od wewnątrz,''odrębności zaś —  od zewnątrz, w jegO stosunku do 
innych bytów.

W zagadnieniu pierwszym o odrębnościach w ogólności stara się okre
ślić i  uprzystępnić to pojęcie, zestawiając je i porównując z pokrewnymi 
treściami, takimi jak: podział, różność i odmienność (divisio, diversitas, 
differentia), które to odrębność (distinctio) zawiera w swym zakresie ja
ko najsłabszy dch przejaw, najmniejszy stopień inności. Jest to bowiem 
taka „inność” czy różność, która może się urzeczywistniać nawet w jed
nym i tym samym jestestwie, a nie tylko między ich wielością.

Młodzianowski uznaje zasadność odrębności pojętej jako zaprzeczenie 
czy brak tożsamości między współczynnikami: danej całości, jako jakąś 
inność jednego od drugiego.

Przyjmuje różne rodzaje czy stopnie odrębności. Najogólniej dzieli 
odrębność na rzeczową (realną) i myślną (poznawczą), pomiędzy którymi 
nie widzi członu pośredniego, chociaż w  p ew n ym  sensie tak ie właśnuie 
„umiejscowienie” daje odrębności modalnej, która —  jego zdaniem -— nie 
jest w pełni realna ani czysto myślna. Odrębność rzeczową różnicuje da
lej na wirtualną, potencjalną i formalną, zupełną i niezupełną, pozytyw
ną i, negatywną; myślną zaś na uzasadnioną rzeczowo i nieuzasadnioną, 
czyli z podstawą w rzeczywistości i bez takiej podstawy. W tym zesta
wie członów odrębności nie figurują dwie — nie wiadomo dlaczego — o 
których jest mowa w dalszym rozwinięciu tematu. Są to odrębność współ- 
oznacznikowa i modalna (distinctio per connotata et modalis).
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ODRĘBNOŚĆ RZECZOWA 
(D IS T IN C T IO  R E A L IS  R IG O R O S A : IN T E R  R E M  ET  R E M )

W pełnym wymiarze zachodzi ona między wielością rzeczy, z których 
jedna nie jest drugą. By ją należycie określić, autor przeprowadza naj
pierw1 dyskusję na temat, czym jest rzecz (res), dochodząc do wniosku, 
że jest to konkret, zespół bytu i realności (concretum ex ente et realitate), 
zacieśniającej byt do jakiejś bardziej szczegółowej postaci. Wobec czego 
odrębność realna to inność jednej rzeczy od drugiej.

Z kolei bada znaki rozpoznawcze różnicy rzeczowej. Przytacza kilka 
ogólnie przyjmowanych znaków, które mu jednak wydają się niewystar
czające, bo nie powszechne —  nie stosowalne we wszystkich wypadkach. 
Za takie uznał trwałą rozdzielalność elementów (gdy elementy rozdzie
lone zachowują swe trwanie), przeciwstawność wytwórcy i wytworu oraz 
zdolność posiadania własnego istnienia. W jego mniemaniu jeden jest 
tylko powszechny i niezawodny znak rozpoznawczy rzeczowej odrębnoś
ci w świecie stworzonym —  rozdzielczość bytowa (separabilitas entitativa). 
Na pierwszy rzut oka nie widać wyraźnie, w czym to stanowisko różni 
się od pierwszego z odrzuconych, ale nia będziemy się wdawać w dokład
niejsze zbadanie tej kwestii.

W Bożej natomiast rzeczywistości dostrzega dwa znaki rozpoznawcze 
realnej odrębności, które przedstawia w dość niezwykłych i dziwnych 
sformułowaniach, bo jako „przeciwstawność wytwórcy i wytworu” oraz 
swoistą „rozddzielczość” Boskich Osób. O tym drugim wyrażeniu sam 
otwarcie zaznacza, że jest ono nowatorskie i może razić, niezwykłością.

Z rozważań o rzeczowej odrębności wyprowadził trzy dość znamienne 
wnioski:^!) Z zaprzeczenia realnej różnicy między rzeczami nie wynika 
wcale ich rzeczowa tożsamość. 2) Podobnie zaprzeczenie rzeczowej toż
samości w jakimś zespole nie uprawnia do wnioskowania o istnieniu tam 
realnej odrębności. 3) Tak samo z aktualnego zaprzeczenia tożsamości 
kilku elementów nie wynika aktualność ich istnienia w danej chwili.

ODRĘBNOŚĆ WSPOŁOZNACZNIKOWA 
{D IS T IN C T IO  P E R  C O N N O T A T A )

To druga uwzględniona przez Młodzianowskiego odmiana odrębności, 
omówiona na dziesięciu stronach, jako przydatna do zrozumienia wielu 
innych kwestii, na przykład natury relacji, wolnych aktów Boga itp. Nie 
uwydatnił jednak, w jakim pozostaje ona stosunku do pozostałych typów 
odrębności, do różnych odmian odrębności rzeczowej i myślnej, czy jest 
może jakimś splotem różnych odrębności. Jeśli gdzie, to tu niełatwo uch
wycić właściwą myśl autora, tyle subtelności i zawiłości w  jego wywo
dach. . I
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Jakie takie zrozumienie zagadnienia wymaga wyjaśnienia czterech 
stosowanych w nim pojęć i wyrazów, trudnych raczej do przetłumaczenia 
i wyłożenia: connotans, connotatum, connotatio, connotativum, które z 
różnych punktów widzenia ukazują interesującą nas tu treść. Ich polski
mi odpowiednikami mogłyby być: współoznacznik (element współozna- 
czający), współoznaczeniowiec (element współoznaczany), współoznaczanie 
(jako takie) i współoznaczalność względnie układ i splot współoznaczenio- 
wy jako zespół trzech poprzednich aspektów.

Nie ulega wątpliwości, że mamy tu do czynienia z treściami ustosun
kowanymi do siebie, które jako od siebie uzależnione i w jakimś sensie 
względne wzajemnie się dopełniają i objaśniają. Młodzianowski nie sta
wia jednak znaku równości między connotativum, o którym mowa, a re- 
lativum, kategorią bytu przeciwstawną absolutnej rzeczywistości (odnoś- 
nia, względność, stosunek), widząc w nich dwa gatunki Wspólnego ro
dzaju, różniące się od siebie jak rzecz i jej nazwa. Zdaniem jego bowiem, 
względność znajduje się w samej rzeczy, a „konotacja” na płaszczyźnie 
znaczeniowej, dotyczy wyrazów, jako że chodzi w niej zasadniczo o pow
stawanie i przydzielanie nowych, coraz to innych nazw tym samym tre
ściom na skutek zmiany w ich okolicznościach, gdy na przykład spożycie 
posiłku nazywa się rozmaicie: śniadaniem, obiadem, podwieczorkiem lub 
wieczerzą w zależności od pory spożywania.

Nie rozróżnia się natomiast tych dwu treści (connotativum, relativum), 
lecz stosuje się je raczej zamiennie w faktycznym rozprowadzeniu bieżą
cej kwesti, która w gruncie rzeczy sprowadza się do pytania o rolę przy
sługującą kresowi (terminowi), czyli punktowi odniesienia (względniko- 
wi) w jakimś układzie ustosunkowanym (relacyjno-konotatywnym), czy 
jest to czynnik dla danego układu wewnętrzny i istotny, stanowiący go 
w jego istocie, czy tylko wymagalnik zewnętrzny, choć nieodzowny.

Wynikł stąd spór filozoficzny między przeciwnikami współoznaczni- 
ków (konotatów) a ich zwolennikami (konotatystami), głównie nomina
listami, bo pierwsi punkt odniesienia włączają w wewnętrzną strukturę 
układu względnego, a drudzy stawiają go zewnątrz n ie jlł.

Młodzianowski opowiedział się za realnością „konotatów” , a więc i za 
„zewnętrznością” kresów odniesieniowych, na przykład syna wobec treści 
ojcostwa i ojca wobec treści synostwa, popierając ten pogląd powagą sta- 
giryty i Akwinaty, racjami rozumowymi oraz odparciem argumentów 
przeciwnych, głównie Arriagi i  Oviedy.

11 przez nominalistów rozumie się tu i gdzie indziej zwolenników tzw. via m o 
derna w filozofii scholastycznej o krytycznym nastawieniu do tradycji tomistyczmo- 
-szkotystycznej, której głównym wyrazicielem i patronem byl angielski franciszka
nin, Wilhelm Ockham (ok. 1300—ok. 1350).
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Z dodatkowych objaśnień dowiadujemy się jeszcze takich szczegółów
o współoznacznikach: że ich realność nie godzi w absoluty, żie dadzą się 
rozpatrywać trojako, ujmować w trojakim pojęciu (według licłl Stanu re
alnego, myślowego i na kształt formalności), że jedne ich elementy bywa
ją wyrażane wprost, a inne ubocznie, co zwykle niesie ze sobą odrębność 
rzeczową między nimi.

ODRĘBNOŚĆ MODALNA (SPOSOBOWA)

Poświęcono jej dziesięć stronic, by ukazać jej potrzebę i znaczenie oraz 
określić jej pojęcie poprzez znamiona, przejawy i zastosowania modal- 
ności jako takiej, bo tej zasadniczo dotyczy obecna kwestia.

Punktem wyjścia jest tu dla Młodzianowskiego wyraz modus, „mo- 
dalność” w jego wielorakim znczeniu. Między innymi zaznaczył, ze w 
nowszej filozofii występują dwa rodzaje modalności: modi essendi i enti- 
tativi —  trudne do wyrażenia po polsku —  a różniące się między sobą 
tym, że pierwsze nie wnoszą nowych treści do rzeczy określanych, choć 
nie utożsamiają się z nimi, drugie zaś wnoszą nową rzeczywistość, nie
zdolną jednak do samodzielnego istnienia. Te drugie właśnie są przed
miotem obecnych dociekań.

Młodzianowski uznał ich możliwość i zasadność ze względu na zmien
ność ii niedoskonałość rzeczywistości stworzonej, odpierając przeciwne ra
cje filozoficzne ii teologiczne. Bez nich byłoby nie do pojęcia przejście od 
jednej sprzeczności do drugiej. Czym zaś są owe modalności, to najlepiej 
miał określić Suarez, zwolennik nie tylko modalnośoi przypadłościowych, 
ale i substancjalnych, wśród których umieścił nawet stworzoną osobni- 
czość (subsistentia). On to pojmuje modalność jako determinatio physi- 
ca rei indifferentis (określenie fizyczne rzeczy obojętnej, zdatnej do róż
nych określeń) oczywiście celem zniesienia owej obojętności czy równo
wagi bytowej. Tak więc do istoty modalności należy tak ścisłe zespole
nie z jakimś podmiotem, że poza nim nie ma już możliwości istnienia. Z 
tego względu za modalności nie można uznać stworzeń wobec Stwórcy 
ani Osób Boskich wobec Bożej Natury.

Między tak rozumianymi modalnościami a ich podmiotem dostrzega 
Młodzianowski za Suarezem odrębność modalną, a jej podstawowy znak 
rozpoznawczy widzi w takiej rozdzielności obu członów, że tylko jeden z 
nich może się ostać, istniejąc dalej, po zerwaniu wspólnej więzi.

Na zakończenie tematu podjął jeszcze pytanie: jak wyodrębniają się 
od siebie różne modalnośoi tej samej rzeczy, dając odpowiedź poniekąd 
wymijającą, że nie jest to odrębność ściśle modalna ani ściśle realna, ale 
jakaś niewłaściwa.
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ODRĘBNOŚĆ W IRTUALNA (UTAJONA)

Poświęcił jej Młodzianowski kilkakrotnie więcej miejsca od innych 
rodzajów odrębności, bo aż czterdzieści stronic (109— 148). By ją określić, 
odwołuje się najpierw do jej teologicznej genezy i podstawy, do- tego 
mianowicie, że w Bogu natura Boża udziela się poszczególnym Osobom 
Boskim. Te natomiast —  choć utożsamione ze wspólną im naturą —  nie 
udzielają się sobie nawzajem; stąd narzuca się wniosek, żę Boża natura
o doskonałej jedności tai w sobie wielość, czyli odrębność.

Na pytanie, czym jest odrębność wirtualna, daje autor dwie odpo
wiedzi: negatywną — nie jest to odrębność w możności (możnościowa), 
która się aktualizuje przez jakieś umysłowe działanie i pozytywną — 
jest to równoważność tej samej niepodzielonej rzeczywistości z wielością 
elementów danych gdzie indziej oddzielnie, czego przykładem mogą być: 
przyczyna i jej skutki, przesłanki i wnioski z nich wynikające, moneta 
wyższej wartości i zawarte w niej monety tańsze. Za jej znak rozpoznaw
czy uznał obecność osobną (w osobnych podmiotach) treści gdzie indziej 
utożsamionej i  jednolitej, ujednoliconej. Zaznacza następnie, że może ona 
występować w dwu płaszczyznach: czysto logicznej (wtórno-intencjonal- 
nej) i rzeczowej, metafizycznej (pierwszo-intencjonalnej), kiedy to do
chodzi do głosu odrębność wirtualna w sensie właściwym, zwana inaczej 
wewnętrzną wirtualną.

Stwierdziwszsy konieczność tejże w Bogu trójosobowym, Młodzianow
ski stara się jeszcze głębiej wniknąć w jej rolę i wymowę. Zastanawia 
się więc, czy można ją utożsamić z odrębnością realną w czymś trzecim 
oraz czy można w niej widzieć podstawę do sprzecznych z sobą orzecz
ników? Obie te kwestie rozstrzygnął przecząco, choć z pewnym zacieśnie
niem, bo pierwszą w odniesieniu wyłącznie do Boga, a drugą w odniesie
niu do samych stworzeń. Dodajmy, że na tle pierwszej z tych kwestii 
polemizuje ze współczesnym sobie Janem Morawskim —  w I wydaniu 
swej Metafizyki czyni to bezimiennie, a w II już całkiem jawnie —  zbi
jając na dziewięciu stronach jego argumenty za możliwością kojarzenia z 
sobą tych dwu odrębności: wirtualnej d realnej w czymś trzecim.

Na dalszych sześciu stronicach toczy się dyskusja nad możliwością 
względnie niemożliwością odrębności wirtualnej w świecie stworzonym. 
Zapatrywanie autora nie jest przejrzyste, ale kontekst zdaje się przema
wiać za nierozstrzygalnością tego zagadnienia.

Zasadniczy przejaw odrębności wirtualnej widzi Młodzianowski w 
tzw. „odcinaniach się” (praecisiones), które dzieli na formalne (czysto 
umysłowe) i  obiektywne (obecne w rzeczach pomiędzy ich różnymi for
malnościami, rzeczowo utożsamionymi, które jednak umysł może ujmować
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osobno, na przykład zwierzęcość i rozumność w człowieku). Ich właśnie 
dotyczy ponad połowa obecnego rozdziału, pełne dwadzieścia trzy stroni
ce.

Za większością filozofów i teologów przyjmuje autor obecność obiek
tywnych „precyzji” w Bogu, między Jego różnymi przymiotami i dosko- 
nałościami, przykładowo: między Jego miłosierdziem i sprawiedliwością. 
Skoro dzięki miłosierdziu Bóg przebacza, a ze względu na swą sprawie
dliwość karze —  a są to akty sobie przeciwne —  to i Boskie przymioty 
stojące u ich podstaw muszą się od siebie odcinać 12.

Schodząc do szczegółów polemizuje <z twierdzeniem, że Bożej naturze 
nie może nie przysługiwać doskonałość właściwa poszczególnym Oso
bom Boskim, na przykład Bogu Ojcu, powołując się na odnośne wypo
wiedzi Kościoła, między innymi na Soborze Laterańskim, a także na ra
cje rozumowe. Na pięciu stronicach zbija zarzuty i argumenty przeciw
ne, odwołuje się między innymi do powagi św. Augustyna.

Z kolei rozpatruje kwestię, czy w świecie stworzonym występują 
owe obiektywne odcinania się (precyzje), przychylając się do opinii twier
dzącej. Dowodlem na to ma być ich niesprzeczność, konieczność oraz nie
wątpliwa obecność w Bogu; wobec czego w równej mierze powinny być 
i w stworzeniach. Przeciwne zdanie Arriagi otrzymało odprawę na dzie
sięciu stronach.

Subtelną i obszerną dyskusję podsumowano zaznaczeniem dwu różnic 
znamionujących „precyzje obiektywne” w Bogu i  stworzeniach. Różnią 
się mianowicie w swych podstawach i sposobem poznania. W odniesieniu 
bowiem do Boga ma zastosowanie odrębność wirtualna I-intencjonalna 
jako podwalina i znak rozpoznawczy owych „precyzji” , w odniesieniu zaś 
do stworzeń —  odrębność wirtualna II-intencjonalna w tejże roli.

Odnotujmy tu jeszcze na dowód rzetelności naszego filozofa w podejś
ciu do tego zagadnienia — i nie tylko tego —  co sam wspomniał jakby 
mimochodem, że przed przelaniem na papier swoich sformułowań zasię
gał porady u osobistości naukowych, między innymi u Daniela Pawłow
skiego, swego onegdajszego kolegi, a w owym czasie profesora teologii w 
krakowskim kolegium, wielce biegłego w humanistyce i bystrego w kwe
stiach spekulatywnych (ingeniosissimus in humanioribus, acutissimus in 
speculativis), który w osobistej rozmowie uznawał słuszność jego wy
wodów i siłę jego odnośnej argumentacji13.

12 Ergo ista attributa praeseidunt inter se: Praelectiones Metaphysicae... z 1G71 

r., disp. III, qu. 5 (D e  distinciione virtuali), diff. II, punctum  dij. I, nr 270, s. 125.
15 Daniel Pawłowski (1628/1642/1673), jezuita polski, pochodzący z Wołynia, pro

fesor filozofii i teologii, pisarz ascetyczno-rekolekcyjny, uczeń rn.inl. Adriana Pie
karskiego. Podczas najazdu szwedzkiego kształcił się i pracował w  Bawarii. Naj-
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\ ODRĘBNOŚĆ FORMALNA
Z NATURY RZECZY (SZKOTYSTYCZNA)

Jest to szósty punkt w problematyce (dysputacji) odrębności jako szós
ta jej odmiana, której poświęcono z górą czternaście stronic tekstu, przed
stawiając jej pojęcie i bezzasadność w świetle licznych racji za i przeciw.

Według szkotystów, głównych i niemal wyłącznych jej patronów, ma 
to być odrębność pośrednia pomiędzy odrębnością rzeczową a myślną, 
której zadaniem rozgraniczać od siebie różne „formalności” tej samej rze
czy, czyli różne jej obiektywne aspekty, wyrażalne w  różnych pojęciach 
i definicjach. Właśnie możliwość urabiania odmiennych definicji tej sa
mej treści rzeczowej ma być znakiem rozpoznawczym owej dość dziwnej 
dystynkcji, którą zresztą nie wiadomo kto wymyślił, kto wprowadził do 
filozoficznego obiegu i kto zespolił z osobą i nauką Dunsa Szkota. Jego 
autorstwo —  zdaniem Młodzianowskiego —  nie jest pewne i raczej dysku
syjne, bo jego teksty dają się naciągać i bywają naciągane w obydwie 
strony, za i przeciw tej odrębności.

Na tle wielorakiego zróżnicowania formalności (pozytywne i nega
tywne, wewnętrzne i  zewnętrzne, substancjalne i modalne, istotne, przy- 
miotne i przypadłościowe) Młodzianowski kategorycznie odrzuca odręb
ność formalną z natury rzeczy, jako zbędną i sprzeczną w sobie samej, 
idąc w tym za zdaniem ogółu suarezian i tomistów i powołując się imien
nie na takie powagi jak Suarez, Hurtado, Oviedo i Arriaga, a bezimiennie 
na swego profesora od filozofii, męża wybitnej wiedzy i bystrości umy
słowej, od którego zapożyczył też jeden ze swoich argumentów, zbijają
cych szkotystyczną dystynkcję. Wchodzi tu chyba w grę ks. Paweł Kuhn 
SJ, bo on wykładał filozofię w Kaliszu, gdy studiował ją tam Młodzia
nowski 14.

Ostatnie osiem stronic rozdziału o odrębności formalnej zajmuje po
lemika z jej zwolennikami,- dawniejszymi i nowszymi, i odparcie wysu
wanych przez nich dowodów i zarzutów, a czerpanych także z różnych 
powag, nie wyłączając Arystotelesa.

dłużej pracował w Pozinaniu i Krakowie. Napisał życiorys Kaspra Drużbidkiego, 
pięciokrotnie wznawiany, i wydał niektóre jego pisma. Drukował też swe kazania
i mowy, lecz przede wszystkim teksty ascetyczno-rekolekcyjne. Ję/go podręcznik 

.„ćwiczeń duchowych” św. Ignacego Loyolii o dość swobodnym kształcie miał aż kil
kadziesiąt wydań na przestrzeni X V II—X IX  w. w  różnych językach: polslkim, ła
cińskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim. Zob. B. Natoński w: Polski słow 
nik biograficzny, t. XXV: 1980, si. 493—494.

14 Paweł Kuhn (1604—>1649), Jezuita z polskiej prowincji, uczył. r ;toryki, filozo
f i i  i  biblistyki, jest autorem Disputationes physicae e libris V I I I  P I  ysicorurn A r i 
stotelis a. 1639, Calissii... (gdy wykładał tam fizykę) 4°, ff. 272 et p;>. 219 — tekst 
znajduje się w  Bibliotece Jagiellońskiej, rkps 2165.
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ODRĘBNOŚĆ MYSLNA 
(URZECZO WIONA I NIEURZECZOWIONA)

To ostatni, siódmy punkt w tematyce odrębności, o minimalnej, za
ledwie półstronicowej rozpiętości, gdzie jednak znalazło się miejsce na 
objaśnienie sensu, roli i sposobu rozproznania odrębności myślnej, i to w 
dwu jej postaciach; może być bowiem większa i mniejsza, z podstawą w 
rzeczywistości- i bez takiej podstawy, czyli umysłowo-rzeczowa i czysto 
myślna (rationis ratiocinatae i rationis ratiocinantis, powiedzmy: wyrozu- 
mowana i zmyślona).

Jako praktyczny sposób rozpoznania tychże odrębności myślnych 
wskazuje Młodzianowski rodzaj i jakość pojęć tyczących się tej samej 
rzeczywistości, bo te odgradza od siebie któraś z oWych dystynkcji; więk
sza występuje mianowicie pomiędzy niezupełnymi (nieadekwatnymi, as
pektowymi) pojęciami czegoś, które się treściowo wyłączają nawzajem, 
a mniejsza ma zastosowanie pośród pojęć czegoś zupełnych, współmier
nych, treściowo tożsamych, synonimicznych, zazębiających się z sobą i na
kładających się na siebie. Sądzi zaś o tych odrębnościach, że obydwie 
wyjaśniają się najprościej przy pomocy stosownych konotatów (współ- 
oznaczoności), że żadna z nich nie jest aktualnym znamieniem rzeczy
wistości, n ieza leżnym  od poznania, lecz w y tw orem  umysłu uzależn io

nym całkiem od jego poznawczego wysiłku i że odrębność uprzedmioto
wiona (większa) może bez reszty zastąpić dystynkcję szkotystyczną (for
malną z natury rzeczy), doskonale spełniając jej rolę, to jest wyodrębnia
jąc od siebie rozmaite „formalności” ,»zawarte w strukturze przedmioto
wej.

KATEGORIE BYTU — ZARYS OGOLNY

Taki jest temat IV  dysputacji w metafizyce Młodzianowskiego, liczącej 
trzydzieści jeden stronic, a złożonej z dwu nierównomiernych zagadnień. 
Pierwsze, znacznie obszerniejsze (dwadzieścia dziewięć stron), zajmuje 
się substancją, jej pojęciem i znamionami, a zwłaszcza podstawowym wa
runkiem jej bytowania, jakim jest jej samoistność i osobniczość (subsis- 
tentia). Ta właśnie"ostatnia problematyka, zawiła i  wielce sporna w filo
zofii scholastycznej, zajęła większość IV dysputacji, bo aż dwadzieścia 
pięć stron.

Drugie zagadnienie, znacznie krótsze, czterostronicowe, omawia ogól
nikowo pozostałe kategorie, przeciw staw ne substancji, c zy li tak z,wane 

przypadłości w ich zasadniczej treści i  roli.
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Autor zaznacza jednak, że nie jest to wszystko, co ma do powiedze
nia w tych dwu dziedzinach, gdyż te dochodzą do głosu również w jego 
logice, w dwu dalszych dysputacjach (V i VI), gdzie w  sposób szczególny 
na czterdziestu dwóch stronach wzięto pod uwagę kategorię względno
ści (relatio, odnośnia), dzięki której nawiązują się wzajemne stosunki 
między poszczególnymi bytami (substancjami) i powstają mniejsze lub 
większe, mniej lub bardziej spójne ich układy. Tamtym więc materiałem, 
zawartym w logice, należy uzupełnić obecny, metafizyczny, co w sumie 
da ponad siedemdziesiąt stronic.

SUBSTANCJALNOSC JAKO TAK A

Dążąc do określenia, czym jest substancja, Młodzianowski polemizuje 
z definicjami takich powag, jak Arriaga, Oviedo, Perez, mimo że powoły
wał się na Arystotelesa, a nawet Suarez (recentior, późniejszy), to jest 
różny — jak się okazuje —  od Suareza uznanego za ojca suarezianizmu, 
choć o tym samym imieniu i również jezuita, lecz Portugalczyk o nazwis
ku w prawidłowej pisowni S o a r e s, którego poglądy podziela zazwy
czaj 15. W rozumieniu substancji idzie za zdaniem Hurtado uznając, że 
„substancja to byt istniejący sam przez się” , to element decydujący o toż
samości jakiejś rzeczy, bez którego nie mogłaby pozostać samą sobą.

15 „Recentior Suarez lub Suarius” — to częsty zapis w  tekście Młodzianowskie
go, we wszystkich częściach jego filozofii, jako odsyłaoz do jakiegoś autorytetu, 
zwykle uznawanego, a czasem zwalczanego, bez dodatkowej, jednak wskazówki, o 
kogo tu chodzi, czy o właściwego Suareza, np. w  późniejszym stadium jegoi twór
czości, czy o kogoś innego o takim samym lub podobnym nazwisku. Wskazówkę do 
rozwiązania owej zagadki przyniosła Fizyka (s. 350, nr 91), dodając do powyższego 
sformułowania określenie „Lmsiitanus” (Portugalczyk), co niedwuznacznie wskazuje 
na inną osobę, skoro autentyczny Suarez to rodowity Hiszpan. I faktycznie wszedł 
do historii drugi jezuita o identycznym imieniu, a zbliżonym nazwisku, które zresz
tą po ładnie i hiszpańsku bywało plisane tak samo, jak nazwisko ojca suarezjamiz- 
mu. A jest on właśnie Portugalczykiem — stąd utarł się dla niego przydomek „Lju-  

sitanus” dla odróżnienia go od właściwego Suareza — i należy do pokolenia póź
niejszego o kilkadziesiąt lat; ma też swój udział w  rozwoju jezuickiej scholastyki 
filozoficzno-teologicznej. Jest to w  oryginalnej pisowni portugalskiej S o a r e s  Fran
cisco (1605—1659), przez 19 lat profesor filozofii i teologii w  Coiimbra i Ewra, au
tor Cursus philosophicus in 4 tomos distributus o kilku wydaniach: Coimbra 1651, 
Evora 1670, 1701^^703. Miało to być wprowadzenie do ziamlierzoneigo p e łn ego  kursu  
teologii scholastyczir?;, który jednak nie doszedł do skutku.

Opublikowany tekst charakteryzuje się tym, że bierze pod uwagę różne kierun
ki i opinie filozoficzne i  zajmuje wobec nich wyraźne stanowisko, w czym uwy
datnia się wielka erudycja, zwięzły styl i jasny wykład autora1. W  sposób szcze
gólny odwołuje się do dwóch jezuickich myślicieli, do Fonsekii i  właściwego Suare-



252 Franciszek Bargieł

„Istnieje zaś samo przez się to i wtedy, co i kiedy pozostawione sobie 
nic nie traci ze swej istoty, choć mu się odejmie wszelkie inne, różne 
odeń, określenia” 16.

Spośród podziałów i odmian substancji, przyjmowanych w scholasty
ce, uznał za najważniejsze te trzy: substancja zupełna i niezupełna (częś
ciowa, współrzędna), stworzona i niestworzona (Boska), pierwsza i wtórna 
(jednostkowa, realna i ogólna, pojęciowa), dodając każdej z nich zwięzłe, 
zgodne z tradycją, objaśnienie.

SUBSTANCJA JAKO OSOBNIK I OSOBA 
(S U B S IS T E N T IA )

Ten główny problem substancjalności ujął Młodzianowski i rozprowa
dził. w trzech trudnościach, umieszczając go jakby na trzech płaszczyz
nach osobndczości: samej w sobie, w jej składnikach i uwarunkowaniach 
oraz w jej konkretnych przejawach (sposobach bytowania), aby poprzez 
różne aspekty osobniczności łatwiej uchwycić jej stosunek do substancjal
ności, czy są to jedynie różne nazwy tej samej rzeczywistości, czy raczej 
dwie treści zgoła przedmiotowo różne. O to właśnię zasadniczo chodzi 
w obecnym problemie. i

By ustalić filozoficzne znaczenie osobniczości, której łacińskim odpo
wiednikiem jest subsistentiay zestawia ten wyraz z pokrewnymi i zbliżo
nymi doń treściowo, jak stateczność, trwałość, podstawa, a zwłaszcza oso
ba oraz łacińskie hypostasis i suppositum. W świetle tych zestawień okre
ślił osobniczość jako ostateczne dopełnienie i zamknięcie substancji, któ
re czyni ją samodzielną wewnętrznie, wyraźnie oddzieloną od swego oto
czenia i niezdatną do współistnienia z czymś innym w jedności bytowej, 
słowem, pewną skupioną w sobie i wewnętrznie niezależną całością. 
W całokształcie zaś osobnika, w pełnej jego treści, wyróżnił takie trzy 
elementy strukturalne: substancjalność, jednostkowość i zupełność, czyli 
doskonałość stanowiącą o całości zamkniętej w sobie, które też zawarł w

za (hiszpańskiego), przyswajając sobie wiele ich poglądów i usiłując uzgodnić je z 
sobą w swych własnych oryginalnych zapatrywaniach. Ten właśnie sposób filozo
fowania występuje również w niemałej mierze u Młodzianowskiego, tak że przypi
sywany mu „suarezjamizm” miałby za podstawę nie tylko zwliązki z właściwym 
Suarezem, ale i z tym drugim, późniejszym, mniej znanym. Z tego też względu nie 
może to być czysty suarezjanizm.

16 „Substantia vel substanitiale est id quod exiistit per se, per se autem illud 
existiit, quo relieto et cireumscriptis aliis rejectisąue ab illo distimctis, non censetur 
ens quidquam essentiale sibi amisisse”, Metaph., disp. IV, qu. 1, nr 21/22, s. 167.
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przyjętej definicji osobnika: „substancja jednostkowa jako doskonała ca
łość” 17. Stanowisko swoje popiera rozumowymi racjami, powagą Ojców 
Kościoła (Atanazy, Grzegorz z Nazjanzu, Hilary, Jan Damasceński) i od
parciem innych poglądów ł8.

By przygotować grunt pod zasadnicze zagadnienie w tym punkcie, jak 
mają się do siebie osobnik i natura substancjalna, wziął autor pod uwagę 
odnośne wypowiedzi Arystotelesa i spory toczone w chrześcijaństwie od 
pierwszych jego wieków między arianizmem, nestorianizmem, eutychia- 
nizmem i prawowierną nauką Kościoła katolickiego 19.

OSOBNIK (OSOBA) A  NATURA JEDNOSTKOWA

Młodzianowski zauważa najpierw, że wspomniany problem ma gene
zę ściśle teologiczną, bo u jego podstaw znalazły się dwie największe ta
jemnice wiary chrześcijańskiej: Trójcy Św. i Wcielenia, których treść 
utkana jest właśnie z pojęć osobnika (osoby) i natury, skoro Trójca to trzy 
Osoby w jednej naturze i  substancji, a Chrystus, Bóg-Człowiek, to jedna 
Osoba (Boska) o dwóch naturach, substancjach (Boskiej i ludzkiej). Co 
więcej, niedwuznacznie zdaje się stąd wynikać realna odrębność tychże 
dwu treści, przynajmniej w odniesieniu do ludzkiej natury Chrystusa, 
której — choć jest nie mniej zupełna niż każda inna natura ludzka, będą
ca osobą —  jednak nie przysługuje własna osobowość.

Problem wyrosły z wiary i podjęty najpierw przez teologię, z czasem 
został przejęty przez filozofię chrześcijańską, która niemało namozoliła 
się — zwłaszcza w średniowieczu —  nad jego rozwiązaniem, nad wyjaś
nieniem stosunku i stopnia odrębności między treścią osobnika a natury 
substancjalnej. Młodzianowski zasygnalizował cztery stanowiska wypra

17 „Dicendum est: .Subsistentiam asse suhstantiiam primam seu ipsum iindivi- 
duum prout dicit rationem totius et perfecti” (ibidem , s. 170, nr 41).

18 Atanazy św. (295—373), bp Aleksandrii (w Egipcie), przeciwnik arianiiizmu, 
prześladowany przez jego zwolenników. — Grzegorz z Nazjanzu św. (ok. 330—ok. 
390), „Teolog” , płodny pisarz, abp Konstantynopola. — Hilary św. (ok. 315—ok. 367), 
bp Poitiers, przeciwnik arliainizmu, „Atalnazy” zachodni. — Jan z Damaszku (ok. 
675—749), św., teolog, obrońca czci obrazów, autor Żródla wiedzy, syntezy filozofii, 
dogmatyki i mistyki.

19 Arianizm, nestorianizm, eutychliianiizm (monofizytyzm) to trzy błędne wczesno
chrześcijańskie doktryny chrystologiczne. Arianizm od Ariusza z Aleksandrii (ok1. 
270—ok. 336), doktryna antytrynitarza, potępiona ina Soborze w  Nicei (325), odma
wiająca boskości Chrystusowi — Nestorianizm od Nestoriusza, patriarchy konstan-'' 
tyinopolitańskiego (I połowa V w. +  po 450), dzielący Chrystusa na dwie osoby, po
tępiony w  431 r. na soborze w  Efezie. — Eutychianizm od Eutychesa (378—po 451), 
iznający w Chrystusie tylko jedną, Boską naturę, stąd inna nazwa „monofizytyzm”, 
potępiony na soborze w  Chalcedonie w  451 r.
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cowane przez scholastykę, patronujące czterem rodzajom odrębności w 
tym względzie: myślnej (Durandus i Henryk z Gandawy), formalnej z na
tury rzeczy (szkotyści), modalnej (Suarez, Vasquez, de Lugo) i realnej 
(Hurtado, Arriaga) 20. Żadne z nich jednak nie przekonało go bez reszty, 
pokusił się więc o wypracowanie jakiegoś pośredniego kompromisowego 
zapatrywania, wyrażając je w trzech dość zawiłych twierdzeniach:
1) Osobniczość sama w sobie (brana wprost) nie różni się realnie od na
tury, co potwierdzają liczne powagi teologiczne i teksty Akwinaty.
2) Różni się natomiast osobniczość od natury niesamoisitnej niezależnie od 
poznania na zasadzie współoznaczalności (współoznacznikowo). 3) I cho
ciaż z wypowiedzi Ojców nie wynika bytowa odrębność osobniczości, to 
jednak łatwiej obronić, że jej przysługuje bytowa odrębność21. W tym 
świetle autor bierze pod uwagę trudności i zarzuty (filozoficzne i teolo
giczne) godzące w swoje stanowisko, które na ośmiu stronicach usiłuje 
rozwiązać na własną korzyść. Imiennie polemizuje z de Lugo, Arriagą 
i Martinonem, a także podaje poprawne rozumienie wytaczanych przeciw 
sobie tekstów św. Tomasza 22.

Schodząc do szczegółów, dokładniej określa przedmiot, stosunek do 
działania i skutki formalne osobniczości. Osobniczość wiąże wyłącznie 
z substancją zupełną, nie uznaje więc osobniczości cząstkowej czy przy
padłościowej ani też, by substancja zupełna mogła nie być osobnikiem. 
U podstaw działania kładzie osobniczość nie jako właściwą przyczynę, 
lecz jedynie jako nieodzowny warunek. Formalną zaś jej rolę wobec 
podmiotu widzi w samym pełnym ukształtowaniu go od wewnątrz, a nie 
w wyposażeniu go w niezależność i niekomunikatywność zewnętrzną.

Szerzej, lecz bardzo subtelnie wypowiedział się Młodzianowski na te
mat możliwych powiązań między różnymi osobniczościami, zwłaszcza 
stworzoną i niestworzoną (Boską). Między innymi nie uznaje możliwości, 
by, osobniczość stworzona dopełniała, zamykała i „usamoistniała” (term i-

20 Juam. de Lugo (1583—1660), jezuita hiszpański, kardynał, fiilozof i teolog, au
tor ...Disputationes scholasticae et M orales (1636). — Durandus de Sarn Poreiano (ok. 
1275—1334), dominikanin, profesor paryski, o postawie krytycznej (doctor modernus, 
resolutissimus), zwolennik via m oderna, a przeciwnik tomizmu. — Henryk z Ganda
wy (I połowa X III w.—1293), profesor Sorbony, wybitny zwolennik auigustymiizmu, 
doctor dollemnis.

21 „Diceindum I: Sutasistentiam seeundum id quod dicit ńm. recto non distlingui 
nemine cogitante a natura” (M etaph., z 16711 r., disp. IV, qu. 1, nr 54, s. 172). „Di- 
cendum II: Ratioine connotati nemine cogitante diEtinctum esse subsistentiam a na
tura inom subsistente. Diceindum III: Quantumvis ex phrasiibus PP (Patrum) non 
colligatur distidictio entitativa subsistentiae..., plandor tamen es.t modus dcfcndendi 
illam eisse distinctam entitative” (ibidem , s. 174, nx 63—64).

12 Jean Martinon (1586— 1662), jezuita francusM, filozof i teolog, autor Dispwta- 
tiones theologicae guattuor tomis distinctae (1644—1646).



nare) naturę Boską lub różną od siebie naturę stworzoną; nie widzi też 
możliwości, by jednej naturze stworzonej przysługiwało kilka własnych 
osobniczości.

Gdy idzie zaś o możliwość „usamoistnienia” bytu stworzonego przez 
osobniczość (Osobę) Boską, to i tę — mimo Bożej wszechmocy —  poddaje 
pewnym ograniczeniom. Nie rozciąga jej bowiem na ukształtowane już 
osobniki stworzone, lecz na same natury, i to z tym zastrzeżeniem, że 
Osoba Boska nie może usamoistniać i darzyć osobniczością natury stwo
rzonej w sposób cząstkowy (inadaeąuate), ale w pełnym wymiarze (adae-  
quate). Owszem, za możliwe uznał nawet, by jedna natura stworzona 
otrzymywała osobniczą samoistność od kilku Osób Boskich, czyli by trzy 
Boskie Osoby wcieliły się wspólnie w jednym człowieku.

\

PRZYPADŁOŚĆ METAFIZYCZNA

Jest to drugie i ostatnie zagadnienie kategorialne, omówione na nie
spełna dwu stronicach, gdzie uwydatniono treść pojęcia „przypadłość” 
i sposób jego kształtowania.

Za istotne znamię przypadłości, wyróżniające ją od substancji, uznał 
Młodzianowski swoiste tkwienie w substancji, to znaczy nie tkwienie ak
tualne ani czysto zdatnościowe (aptitudinalis inharentia), jako prosta 
zdatność do tkwienia, lecz jakieś szczególne wymaganie tegoż tkwienia, 
coś takiego, z czego wynika zdatność do tkwienia i nastawienie na tkwie
nie 2S.

Do ustalenia zaś, że tak, a nie inaczej należy rozumieć tkwienie właś
ciwe przypadłości jako takiej, doszedł w toku dyskusji z dwoma innymi 
ujęciami tejże kwestii, z jej wykładnią daną przez Pontiusa i kardynała 
de Lugo 24.

PRZECIWSTAWNOSCI BYTU REALNEGO — BYTY MYŚLNE

Na wstępie piątej, ostatniej, dwudziestoczterostronicowej dysputacji 
metafizycznej wyszczególnił autor trzy „pojęcia” przeciwstawne realno
ści: nicość, zaprzeczenie (zwykłe i brakowe) i byt myślny, lecz na właści
wy tekst tejże dysputacji złożyły się takie trzy zagadnienia: 1) natura 
bytu myślnego, 2) jego przyczyny, 3) „pojęcie” nicości bez wzmianki o za
przeczeniach, jako że te mieszczą się w dwu wymienionych „treś
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23 „Hitnc bene conciperetur primo essecitiialis oonceptus accidentis, quod sit ra- 
dix, ex qua fluit aptiitudinaliis inhaerentia” (s. 193, nr 178).

24 Pontius, de Lugo; zob. przyp. 5 i 20.
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ciach” . O bycie myślnym zaznaczono jeszcze, że występuje tutaj w jego 
znaczeniu metafizycznym wyłącznie, z pominięciem jego znaczenia logicz
nego, uwzględnionego we wstępie do logiki.

Szukając właściwego określenia bytu myślnego, Młodzianowski odrzu
ca najpierw definicje —  jego zdaniem —  nieprawidłowe, między innymi 
suarezjańską: „Bytem myślnym jest to, co nie mając żadnej bytowości 
bywa jednak pomyślane jako byt” 2S.

Następnie zbiera elementy prawidłowej definicji w postaci takich oto 
twierdzeń: Byt myślny to nie to samo, co byt niemożliwy ani zaprzecze
nie jako takie. Nie jest to też sam akt umysłowy, zmyślający coś (byt re
alny!), ale jego przedmiotowy wytwór na kształt bytu rzeczywistego, owa 
zmyślona treść, swoisty zespół niespójnych orzeczników, dokonany w 
myśli i w niej tylko mogący bytować, któremu przysługuje więc swoista 
możliwość (zewnętrzna i wewnętrzna), a także jakaś istota i istnienie 
(bycie).

Z powyższych danych wynikło następujące określenie bytu myślnego 
uznane za prawidłowe: „Byt myślny to byt wyrażający niespójność 
orzeczników jako podstawę ich przedmiotowego bytowania wyłącznie w 
umyśle” 2®.

Kwestię genezy i przyczyn bytu myślnego rozważa autor w wymia
rze stworzonym i niestworzonym. Za właściwą przyczynę stworzoną by
tów myślnych uznał sam umysł, i to wyłącznie w jego pierwszej z trzech 
przyznawanych mu czynności, gdy tworzy pojęcia. Tej zdolności odma
wia dwom innym czynnościom umysłowym, osądzaniu i wnioskowaniu, 
jak również zmysłom zewnętrznym i wyobraźni — w tym punkcie wystę
puje przeciw Suarezowi i Arriadze — oraz działaniom woli'.

Wpływ Boga na powstawanie bytów myślnych wyraził w trzech 
twierdzeniach: 1) Bóg poznaje nasze wytwory myśłne. 2) Tym samym 
ubocznie (indirecte) On też tworzy własne byty myślne. 3) Go więcej, na
wet niezależnie od naszych pojęć i wprost (directe) Bóg wytwarza pewne 
byty myślne, gdy na przykład poznaje „stosunki” panujące w swoim wnę
trzu, swoją osobową troistość i  odrębność; podziela tu pogląd Fonseki, 
Moliny i  Oviedy27. ' ,

26 „Illud est ens tationis, quod cum nullam entitatem habeąt, cogitatur tamen 
ut ens” (ib idem , disp. V, qu. 1, s. 195, nr 8 , expl. 3).

** „Dicendum est, quod ens rationis sit ens dicens diiseonnexlioineTn praedicato- 
rum in ąuantum illa est radix essendi tantum obiective in intellectu” (ib idem , 
punctum diff. III, s. 198— 199, nr 28—29).

17 Lulis de Molina (1535—1601), jezuita hiszpański, uczeń Fonseki, profesor w  
Coimbra, przeciwnik Bameza w sporze o współdziałanie łaski z wolną wolą, zwo
lennik i twórca tzw. scientia media.

\
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By jaśniej uwydatnić „realność” bytów myślnych, Młodzianowski pod
jął jeszcze kwestię ich poznawalności jako przedmiotów wyzbytych 
z wszelkiej rzeczywistości. Odpowiada na to pytanie twierdząco w myśl 
dawniejszych filozofów, a na przekór nowszym, których racje odpiera na 
sześciu stronicach, stwierdzając tym samym ponownie sensowność bytów 
myślnych. Między innymi polemizuje z twierdzeniem, że byt myślny to 
po prostu jakaś realność jako przedmiot fałszywego poznania.

Piątą dysputację i całą metafizykę Młodzianowskiego kończy zagad
nienie niebytu jako takiego, a w szczególności stosunku zaprzeczeń do 
bytów pozytywnych, czy się od nich wyróżniają same przez się. Rozróż
niono tam zaprzeczenia oparte na jakimś określonym podmiocie i oderwa
ne od konkretnego podmiotu i stwierdzono, że żadne z nich nie wyodręb
niają się całkiem od wszelkiego bytu pozytywnego, czy to tego, który za
przeczają, czy jakiegoś innego bytu w ogóle. W obronie zajętego stano
wiska rozprawia się nasz metafizyk z odmiennymi poglądami na pięciu 
stronicach, między innymi innego ówczesnego polskiego filozofa z zako
nu jezuitów, Jana Morawskigo, mimo że wpierw dał mu bardzo chlubne 
świadectwo, uznając go za pierwszego wybitnego filozofa po Śmigleckim, 
a jego filozoficzne dzieło za pełne genialnych sformułowań. Potykając się 
zaś z nim już po raz trzeci w toku swej Metafizyki, dał też chyba dobre 
świadectwo swej własnej bystrości umysłowej.

Zaznaczmy jeszcze na koniec naszych rozważań o metafizyce Młodzia
nowskiego, że nie dajemy do nich osobnego podsumowania, bo już zawie
ra się ono we wstępnym do nich wprowadzeniu (III nagłówek).

Franciszek Bargiel

METAPHVSICA THOMAE MŁODZIANOWSKI SJ (1622—1686)

R e c a p i t u l a t i o

Inter provmciae Polonae Sodietatis Jesu sodalas saec. X V II eminet Thomas 
Młodzianowski (1622—1686), plurimoirum varii argumenti scriptorum auctar, quo- 
rum potissimum videtur In teg e r  cu rsus  ph ilosoph icu s et th eo log icus  V tom is  c o m -  

prehensus, Moguntiae et Dantisci 1882 r. impressus, qui tamen digham sui scien- 
tificam cołnsideratioinem huousąue ncnn obtiuruitl Ut huic defectui aliquatemus sati- 
sfiat, F. Bargiel SJ philosophiicam eiusdem operis partem linvestigandam suscepit 
eamque in systemaitica — circiter ducenitarum paginarum — monographia recen- 
suit nondum publicata, cuius una pars seu sectio metaphysdca „Archivo Historiae 
Phlilosoiphiae Socialiumąue Quaestionum” tradita est ad impirimeindum. Est autem 
haec metaphysioa — generalisSime loquendo — peripatettico-scholastico-sueiresianiae 
indolis, etsi ab aliis quoque ideis, modernioribus praesertim, non abhorreins, ąuarum
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non paucae a Francisco Soares (1605—1659), Lusitano SJ., mutuatae sunt. Dioctri- 
nale elius contentum 5 constat oapitibus (diisputationibus), ubi comsideręticini ex or- 
dine subiciuntur: ens qua tale am variis suis staltibus (prout est 'im. mente, in possi- 
bilitate, in statu asisentiae et exiistentiae), transcendantales elius proprietates (unum, 
verum, bonum), praecipuae eius categoriae (substantia, et accidens in genere), ea 
quae enti realii opponuntur (non ens, ens rationis, negatioines), deiniąue latisssime 
omnium disputata ąuaestio de diversi generds distindtionibus earumąue in philoso- 
pMcis theologicisve inąuisitionibus momento. Exinde elucet metaphysicam istam in 
suo argumanto es.se sat resitricam mereque staticam, tota dynamica causaliąue pro- 
blematica orbatam, quae iuxta istius temporis consuetudinem in Physica locum 
suum obtinuit. In toto hoc insuper textu eximia Młodzianowski eruditio manifesta- 
tur plurimorum citatis nomiinibus sententiisque auctorum testata, e quorum doctri- 
nali ac subtili confrontatione proprias conceptiones eruere satagebat, ut quam 
maxime probatavel verisimillimae saltem ostendantur.


