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Filozofia jezuitów w Polsce 
od XV I do X V m  wieku

Próba syntezy

I. Wstęp

Poniższe opracow anie obejmuje okres od początku działalności jezuitów 
w Polsce i na Litwie (przybyli jesienią 1564 r., pierwsze kolegium otwarli 
w 1565 r. w Braniewie) do  końca XVIII w. Uwzględnia Rzeczpospolitą 
w granicach historycznych, a więc Polskę i Litwę.

W filozofii jezuitów  tego okresu trzeba wyróżnić: 1) filozofię związaną 
z nauczaniem , czyli wykładaną w szkołach prowadzonych przez jezuitów (w 
Akadem ii Wileńskiej i w kolegiach), oraz 2) filozofię pozaszkolną, zwaną przez 
nas o b y  w a t e l s k ą ,  nie związaną bezpośrednio z nauczaniem, k tó rą  pokrótce 
om awiam  osobno. Była to głównie filozofia społeczna, gospodarcza, politycz
na, filozofia państw a, praw a itp.

Filozofię zw iązaną z nauczaniem  rozpatruję: 1) od strony teorii, dokonując 
przeglądu przepisów dotyczących jej nauczania, zawartych w R ado studiorum  
oraz w jej późniejszych uzupełnieniach i m odyfikacjach; 2) od strony praktyki, 
tj. badając, jak  to  nauczanie wyglądało w rzeczywistości.

Bibliografia ogólna, zamieszczona pod koniec tego opracowania, jest 
wyrazem tendencji ujawniających się w badaniach i zawiera niektóre dane
o stanie badań  w interesującej nas dziedzinie. Tutaj pragnę zwrócić uwagę na 
ważniejsze pozycje. Stosunkow o obszernie na nasz tem at wypowiadał się już 
Stanisław Bednarski w swej pracy Upadek i odrodzenie szkól jezuickich w Polsce.
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Zajm uje się on głównie wiekiem X V III, ale przedstawia sporo wartościowych 
inform acji również o okresie wcześniejszym. Jego uwagi i stwierdzenia m ają 
niekiedy charakter wręcz intuicyjny! Po drugiej wojnie światowej Ludwik 
Nowak zajmował się szczególnie M arcinem Śmigleckim. Sporo cennych infor
macji o charakterze ogólnym o tej filozofii zamieścił Zbigniew Ogonowski 
w swej pracy Filozofia szkolna w Polsce X V II  wieku. Filozofię jezuitów na Litwie 
od lat bada Rom anas Plećkaitis. W ybranymi autoram i i ich poglądam i 
szczegółowo i wnikliwie zajęli się Jan  Czerkawski (Śmiglecki, M oraw ski) oraz 
Franciszek Bargieł, k tóry opracow ał 8 wybitniejszych autorów . W wyniku 
nowszych badań i publikacji zmienia się powoli opinia o filozofii jezuitów.

Niniejsza synteza jest wynikiem tam tych i moich własnych badań, prow a
dzonych systematycznie od lat siedemdziesiątych.

II. Ratio studiorum

Nauczanie filozofii przez jezuitów  określały dość szczegółowe przepisy. 
W XVI w. -  obok zaleceń zaw artych w Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego
-  składały się na nie kolejne wersje przygotowywanej wówczas Ratio  
studiorum  (z lat 1565-1570, 1586 i 1591). Definitywną wersję Ratio atąue 
institutio studiorum Societatis lesu ogłosił w 1599 r. generał K laudiusz Aquavi- 
va. Przez ponad 200 lat stanow iła ona wraz z późniejszymi modyfikacjami
i uzupełnieniami podstawowe praw o w dziedzinie nauczania, nie tylko do 
kasaty jezuitów  w 1773 r., lecz także później: w części zakonu ocalałej 
w Prusach (do r. 1780) i na Białuj Rusi (do 1820) -  aż do nowej wersji Ratio  
z 1832 r.

Celem studiów filozoficznych w zakonie jezuitów było przede wszystkim 
przygotow anie intelektualne do studiów teologicznych. Program  filozofii obej
mował następujące dyscypliny: logikę, filozofię przyrody, zwaną wówczas 
fizyką, m etafizykę, etykę i m atem atykę. W nauczaniu filozofii autorytetem  
doktrynalnym  m iał być Arystoteles, a w teologii -  św. Tom asz z Akwinu. 
Stagirytę należało interpretow ać po myśli „dobrych” jego kom entatorów . 
W tym kontekście nie wskazano w prost na św. Tom asza z Akwinu, ale 
zalecono, by się do niego odnosić z szacunkiem.

Powodem , dla którego jezuici przyjęli arystotelizm , była nie tylko ówczesna 
przeważająca tradycja szkolna i zalecenia K ościoła, lecz także to, że system ów 
przedstawiał dość zw artą całość filozoficznej wiedzy o rzeczywistości. D latego 
nadaw ał się również do prow adzenia dyskusji i mógł znaleźć zastosowanie 
w polem ikach światopoglądowych. Prowadzenie zamierzonej przez zakon 
działalności wym agało bowiem jedności, a nawet pewnej jednolitości, której 
podstawę nie m ogły stanowić różnorodne, nieraz nawet rozbieżne poglądy 
filozoficzne i teologiczne.



Filozofia jezuitów  w Polsce od XVI do XVIII w. 49

W  nauczaniu dialektyki w Ratio zalecono korzystanie z podręczników, 
których autoram i byli Francisco de Toledo (Toletus) SJ i Pedro da Fonseca SJ. 
Poza tym żadne inne książki nie stały się oficjalnym podręcznikiem obow iązują
cym w całym zakonie.

K olejność i główna tem atyka wykładanych przedm iotów -  według Ratio  
-b y ły  następujące: skró t logiki (dialektyka), traktow any jako  wstęp do filozofii 
w ogóle, a zwłaszcza do logiki, Wstęp (Isagoga) Porfiriusza, Organon Arys
totelesa, Fizyka, O niebie (w wielkim skrócie), O powstawaniu i ginięciu, 
Meteorologia, O duszy, M etafizyka. O bok filozofii przyrody (na drugim roku 
studiów trzyletnich) należało uczyć m atem atyki na podstawie Elementów  
Euklidesa  o raz trochę geografii i astronom ii, a obok metafizyki (na trzecim roku 
studiów) należało wykładać filozofię m oralną (etykę), głównie na podstawie 
E tyk i nikomachejskiej Arystotelesa. W praktyce w obrębie filozofii m oralnej 
kom entow ano także jego Politykę  i Pscudo-A rystotelesowską Ekonomikę.

W latach późniejszych dokonyw ano w Ratio  niewielkich zmian, dotyczących 
zwłaszcza dialektyki i m atem atyki. Nieco obszerniej wypowiedział się generał 
Franciszek Piccolomini, który w 1651 r. ogłosił dla całego zakonu dokum ent 
Ordinatio pro studiis superioribus, będący reakcją na skargi i uwagi krytyczne na 
tem at nauczania filozofii, napływające z różnych prowincji do  VIII (1645/46)
i IX  Kongregacji Generalnej (1649/50) i do samego generała. Dotyczyły one 
głównie 1) sam owolnego zm ieniania przepisanej w Ratio studiorum  kolejności 
nauczania przedm iotów  i zagadnień w ich obrębie -  przez wykładanie zagadnień 
metafizycznych i psychologicznych w ram ach logiki oraz włączanie do filozofii 
wielu kwestii ściśle teologicznych i na odw rót, co prowadziło do zacierania 
granic między filozofią i teologią; 2) nierzadko pom ijania użytecznych i waż
nych problem ów, a zajm owania się nadm ierną spekulacją i subtelnościam i, 
prawie zupełnie oderwanym i od praktyki życia; 3) ulegania w różnych miejscach
-  wskutek zbyt luźno rozumianej wolności opinii -  poglądom  nowym, a nawet 
wymyślania nowości albo na odw rót przesadnego podtrzym ywania przestarza
łych poglądów i w prow adzania ich do szkół. Dotyczyło to zwłaszcza tradycyjnej 
fizyki, w znacznej mierze jeszcze Arystotelesowskiej.

IX K ongregacja G eneralna zajęła się tą  kwestią i przyjęła pewne wnioski
i sugestie, których realizację zleciła Generałowi. Ten podkreślał, że za główną 
przyczynę kłopotów  uznano odchodzenie od podstawowych zasad Ratio 
studiorum  i przypom niał niektóre jej przepisy, zwłaszcza na tem at kolejności 
nauczania przedm iotów  i ich tem atyki. Zalecił unikanie zbytnich subtelności
i drobiazgowości oraz niewłączanic do filozofii zagadnień teologicznych. Podał 
też katalog 65 tez filozoficznych, których nie powinno się nauczać w szkołach 
jezuickich. N iektóre z nich są kartezjańskie, ale przeważnie są to tezy przesadnie 
spekulatywne i drobiazgow e1.

1 Dokument ten ukazał się drukiem także w Kaliszu w 1655 r. pt. Ordinatio pro studiis
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Od połowy X V III w., gdy przede wszystkim Arystotelesow ska fizyka nie 
m ogła zadowolić współczesnych umysłów, do Ratio  wprow adzano większe 
zmiany, głównie w filozofii przyrody (fizyce) na korzyść rozwijających się wtedy 
bardzo szybko nauk przyrodniczych .Tymi zagadnieniam i zajmowały się wprost 
Kongregacje G eneralne XVI (1730-1731) i XVII (1751). Z różnych stron świata 
dochodziły postulaty, by do szkół nie zakradała się zbytnia dowolność poglą
dów, ale też by nie zacieśniano się do spekulacji i subtelności metafizycznych. 
Kongregacja XVI uznała, że w dalszym ciągu „należy się opierać na filozofii 
A rystotelesa, także w filozofii przyrody, gdzie nie należy pomijać perypatetyc- 
kiego systemu o zasadach i strukturze ciała naturalnego” (Dekret 36). R ów no
cześnie stwierdziła, że „filozofii arystotelesowskiej nie tylko nie sprzeciwia się, 
ale owszem bardzo jej odpow iada tzw. „kszałcenie przyjemne” [amoenior Ula 
eruditio], dzięki którem u zwłaszcza w fizyce szczegółowej przedstawia się
i wyjaśnia bardziej interesujące zjawiska przyrody” . Kongregacja XVII potw ier
dziła dekret poprzedniej Kongregacji, zalecając w fizyce drogę pośrednią
i um iarkow aną między skrajnym i tendencjam i. Generał Ignacy Visconti w 1752 
r. liberalnie zinterpretow ał powyższe zalecenia, stwierdzając, że przepis przyjm o
wania systemu A rystotelesa w fizyce ogranicza się praktycznie do problemów 
form m aterialnych absolutnych i do  prawdziwej skuteczności przyczyn2. O po
wiedział się za uprawianiem  fizyki, choć pod pewnymi warunkam i, i pozostawił 
szeroką swobodę w tej dziedzinie. Polecił nadto , by w każdej prowincji powołano 
komisję dla przygotow ania dokum entu  dotyczącego dyskutowanych kwestii, 
zwłaszcza w fizyce -  zależnie od warunków  miejscowych. W 1755 r. ukazał się 
Elenchus ąuaestionum Thcologicarum ac Philosophicarum  (Lublin 1755), zatw ier
dzony przez Visconticgo dla Polski, będący wynikiem prac komisji. W ymowne 
jest to, że teologia zajmuje w nim 4 strony, logika i m etafizyka -  4, a fizyka -  36 
stron. Ten właśnie Elenchus, którego tekst m a przeważnie formę pytań, dał 
profesorom  więcej swobody niż instrukcja z 1752 r. Jeszcze dalej poszedł 
następny dokum ent, wydany w 1761 r.: Elenchus ąuaestionum tractandarum  
a Professoribus Philosophiae ab A R P N . Praeposito Generali Laurentio Ricci in 
usum Provinciae Poloniae Maioris concessus et approbatus a. 1761'.

superioribus ex  deputalione quae de ilłis habita est in Congregalione nona Generali a R.P. N. Francisco 
Piccolomineo ad Provincias missa Anno 1651. Kalisz, Ty pis Collegii Societatis Iesu, 1655, 8°, s. 37; 
Institutum Societatis Iesu, t. III, Florenliae 1893, s. 235-249.

2 List gen. I. Visconti z 22 VII 1752 r. do prowincjałów Polski i Litwy (Jana Porzcckiego) 
wydał L. Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej, t. IV, Rzym 1990, s. 261-269. Prowincja Polska 
również otrzymała ten list: Litterae A.R.P .N . Generalis ad R.P. Provincialem [Stan. Popiel] datae 22. 
Julii 1752. Romae., Archiwum TJ w Krakowie, rkps 1363, s. 1 6  (odpis). Wynika to też z Ordinatio 
studiorum provinciae Galicianae Socieiatis Iesu, Cracoviae 1911, zatwierdzone przez Generała F. 
Wernza, s. 2, Prooemium [gen. F. Wernza], przypis 1: „Cfr. quoque Epist. R.P. Vicecomitis 22 Iulii 
1752, de ratione studiorum ad Prov. Poloniae [...]” . Taki sam list otrzymali zapewne także inni 
prowincjałowie jezuiccy.

3 Zob. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkól jezuickich w Polsce, s. 316-318.
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Dotychczasowe badania wykazują, że jezuici w zasadzie wiernie stosowali 
się do przepisów Ratio.

III. Praktyka nauczania

1. Rozwój szkolnictwa i jego zasięg. Jezuicka placówka ze szkołą była nazywana 
kolegium. W każdym kolegium posiadającym  pełną liczbę klas ówczesnej 
szkoły średniej (pięcioklasowej) jezuici uczyli początków filozofii: była to 
dialektyka w najwyższej, tj. w piątej klasie, zwanej retoryką. Oprócz tego w XVI 
w. jezuici utworzyli na obszarze Rzeczypospolitej 4 ośrodki nauczania filozofii: 
w Kolegium W ileńskim, które w 1579 r. zostało przekształcone w Akadem ię 
(filozofia już od r. 1571 do zniesienia zakonu w 1773) oraz w 3 innych kolegiach: 
w Braniewie (filozofia od 1592), Poznaniu (od 1585) i Kaliszu (od 1597). Były 
tam osobne, pełne, trzyletnie studia filozoficzne. N adto  jezuici Prowincji 
Polskiej prowadzili kolegium w K olożw arzc w Siedmiogrodzie (filozofia od 
1584 r. do ich banicji w 1588 r.).

W XVII i XVIII w', następuje dalszy rozwój szkolnictwa filozoficznego. 
W pierwszej połowie XVII w. o tw arto  studia filozoficzne w następujących 
m iastach: Lwów (1612), Lublin (1617), Nieśwież (1627), O stróg (1629), Smo
leńsk (1644), Sandom ierz (1645), Orsza (1645), Pińsk (1646)4. W 1700 r. jezuici 
prowadzili 18 kolegiów ze studiam i filozoficznymi, a wśród nich 12 prze
znaczonych wyłącznic dla studentów  świeckich. W 1740 r. liczba ta wzrosła do 
32, w tym 25 tylko dla młodzieży świeckiej.

W 1773 r., a więc w roku kasaty zakonu, działały 34 kolegia, w których 
istniały osobne studia filozoficzne. Były to: Bar, Braniewo, Brześć, Drohiczyn, 
G dańsk, G rodno, Iłłukszta, Kalisz, Kow no, K rasnystaw , K rosno, K roże, 
Krzemieniec, Lublin, Lwów, Łuck, Nieśwież, N owogródek, Ostróg, Pińsk, 
P iotrków , Płock, Połock, Poznań, Przemyśl, Pułtusk, Rawa, Reszel, San
dom ierz, Słonim, Stanisławów, T oruń , W arszaw a i W ilno. Z  tych 34 kolegiów 
8 kolegiów kształciło kleryków jezuickich i m łodzież świecką. Były to na
stępujące kolegia: Kalisz, Krasnystaw , Łuck. Nieśwież, Nowogródek, Połock, 
Poznań i W ilno. 26 kolegiów kształciło wyłącznie m łodzież świecką.

N aturalnie, struk tu ra  studiów, ich trwanie i poziom w różnych kolegiach był 
bardzo zróżnicowny. Były np. studia pełne, tj. trzyletnie, oraz studia dwuletnie; 
nowy kurs rozpoczynał się co roku  lub co dwa lata itp.

Oprócz tego filozofię w znacznym zakresie wykładano w 6 kolegiach 
szlacheckich istniejących od połowy XVIII w'. w następujących miastach:

4 B. Naloński, Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie kontrreformacji, w: Wiek X V II 
Kontrreformacja Barok, Wrocław 1970, s. 317 n.; przedruk artykułu w: Z  dziejów szkolnictwa 

jezuickiego w Polsce, Kraków 1994, s. 34-62.
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Lublin, Lwów, O stróg, Poznań, W arszawa i Wilno. Łącznie więc jezuici 
prowadzili wówczas 40 ośrodków  nauczania filozofii. Ponadto  -  jak  wspo
m niano elementów filozofii uczono w obrębie retoryki, a więc także w tych 
kolegiach, k tóre nie posiadały osobnego studium filozofii5.

Pracą dydaktyczną w dziedzinie filozofii na przestrzeni dwu wieków 
zajm ow ała się ogrom na rzesza wykładowców. Dość powiedzieć, że w Akadem ii 
Wileńskiej od jej pow stania w 1579 r. do zniesienia zakonu jezuitów w 1773 r. 
uczyło filozofii ponad  200 profesorów  i wykładowców. W edług m oich przy
bliżonych obliczeń, w om awianym  okresie filozofię we wszystkich kolegiach 
wykładało łącznie (wraz z wykładowcami filozofii m oralnej, czyli etyki, oraz 
dialektyki w klasach retoryki) od 2 do 3 tysięcy jezuitów. Jest rzeczą naturalną, 
że pod względem jakości m ożna było w tej liczbie wyróżnić całą gamę: od 
niezwykle wybitnych aż do bardzo słabych.

Studenci filozofii stanowili tylko stosunkow o niewielką część uczniów 
pobierających naukę w szkołach jezuickich, m imo to ich łączna liczba była 
bardzo duża. Nie posiadam y bliższych danych statystycznych; znane nam  
obecnie dane są szczątkowe. W arto dodać, że wśród studentów  nierzadko byli 
także innowiercy.

Z powyższych danych wynika, że zasięg filozoficznego szkolnictwa jezuic
kiego był duży, a jego wpływ na społeczeństwo Rzeczypospolitej musiał być 
znaczny.

Akadem ia W ileńska przez cały om awiany tu taj okres była główną i w iodącą 
uczelnią jezuitów  w Rzeczypospolitej; obsada osobowa i zakres nauczania były 
w niej najpełniejsze. W dziejach kultury, także filozoficznej, odegrała ona rolę 
wybitną. Szczególnie w ciągu XV II w. była ważnym ośrodkiem  myśli filozoficz
nej, który z powodzeniem konkurow ał z A kadem ią K rakow ską i wywierał 
wpływ w całej Rzeczypospolitej.

Jezuici chcieli mieć wyższą uczelnię również w Koronie, głównie dlatego, by 
m óc uzyskiwać stopnie naukow e na terenie Polski. Stąd powtarzające się 
w XVII i XVIII w. próby stworzenia Akadem ii w Poznaniu i Lwowie, a nawet 
k rótkotrw ałe ich istnienie. Próby te jednak kończyły się niepowodzeniem 
wskutek sprzeciwu A kadem ii K rakowskiej.

2. Nauczanie w praktyce. W edług Ratio studiorum  pełne studia filozoficzne 
powinny trw ać 3 lata. K urs nie mógł być krótszy tam , gdzie studiowali klerycy 
jezuiccy. Jeśli zaś na kurs uczęszczali wyłącznic studenci świeccy, sprawę jego 
trw ania pozostaw iano decyzji prowincjała. Zgodnie z tym przepisem kursy 
trzyletnie prowadziły zwykle tylko te kolegia, w których kształcili się jezuici.

5 S. Bednarski, Upadek i odrodzenie..., op. cit., s. 290 (Bednarski wspomina o 4 kolegiach 
szlacheckich, w rzeczywistości było ich 6, zob. ibidem, s. 440; Archiwum TJ w Krakowie: 
Drukowane katalogi czterech istniejących wówczas prowincji jezuickich z lat 1772-1773.
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Kolegia d la studentów  świeckich, zwłaszcza mniejsze, m iały przeważnie studia 
dwuletnie. Niekiedy z powodu braku odpowiedniej liczby chętnych na studia 
lub wskutek braku profesorów nowy kurs rozpoczynał się co dwa lata.

Jeden profesor prow adził całą klasę (rocznik) od początku do końca 
studiów, wykładając kolejno podstawowe przedm ioty, tj. logikę, filozofię 
przyrody (fizykę) i metafizykę. Czasem wykładał także etykę, choć do niej był 
zwykle inny wykładowca. M atem atykę w ykładał osobny, odpowiednio przygo
towany nauczyciel. Istniała dość duża płynność kadry nauczającej: większość 
wykładowców prow adziła tylko jeden kurs trwający 2 lub 3 lata. Szereg danych 
przem awia za tym, że profesorowie -  przynajmniej niektórzy -  korzystali 
z tekstów  A rystotelesa, także w języku greckim, a nie tylko z podręczników.

Profesor dyktow ał studentom  zasadniczą treść wykładu. Przedtem, w trak 
cie dyktow ania i po nim wyjaśniał problem  i związane z nim kwestie. Studenci 
miewali do dyspozycji różne podręczniki. W ydania pism Arystotelesa, zwłasz
cza po łacinie, znajdowały się w bibliotekach, ale -  jak  m ożna domniemywać
-  korzystali z nich tylko zdolniejsi studenci i to sporadycznie.

P rak tyka nauczania obfitow ała w wielorakie formy utrw alania przekazywa
nego studentom  m ateriału  (częste pow tórki, przepytywania, różnorakie dys
puty, egzaminy), przygotow ujące absolwentów również do przyszłej działalno
ści publicznej (sejmiki, sejm, poselstwa).

Pogłębianiu studiów służyły tzw. akademie, czyli grupy złożone z wyróż
niających się studentów , zainteresowanych problem atyką filozoficzną, którzy 
urządzali spo tkania pod kierunkiem  swego prefekta. Do zakresu ich działalno
ści należało: przeprow adzanie dodatkow ych pow tórek wykładanego m ateriału, 
przygotowywanie i wygłaszanie prelekcji na tem aty związane ze studiam i, 
urządzanie dodatkow ych dysput zwykłych i uroczystych, tzw. aktów.

Zbiory tez na dysputę często drukow ano, podając nazwisko broniącego tez, 
ale nieraz bez nazwiska „prezesa” (praeses), czyli przewodniczącego dysputy. 
W brew utrzymującej się niekiedy opinii -  studenci broniący tez podczas dysput, 
nie byli ich autoram i. W ynika to zarówno z Ratio studiorum , jak  i z praktyki 
szkolnej jezuitów , a także stąd, że studenci po dwóch lub trzech latach 
niełatwych przecież studiów nie byli wystarczająco przygotowani do  staw iania 
własnych tez. A utoram i w rzeczywistości byli profesorowie prowadzący kurs 
w1 danym  roku, do nich bowiem należał obowiązek przygotow ania tez. Ich 
nazwiska m ożna ustalić na podstaw ie tzw. katalogów rocznych i trzyletnich , 
zachowanych do dzisiaj w Archiwum  Rzymskim TJ (A RSI) oraz w Archiwum 
TJ w Krakow ie. Nie jest wprawdzie wykluczony jakiś udział studentów  
wf redagow aniu tez, ale nie m ógł on być znaczący. M ógł polegać np. na wyborze 
przedm iotu dysputy lub określonych tez spośród twierdzeń omawianych na 
wykładach, albo na ich form ułowaniu, czyli nadaniu im takiej lub innej szaty 
językowej -  zawsze jednak pod nadzorem  profesora.
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3. Tematyka wykładów. Poniższy wykaz zagadnień jest wynikiem badania 
znacznej części rękopisów , k tóre ujaw niają faktyczną tem atykę wykładów. 
W podejm owanej tem atyce panow ała spora różnorodność. Zależała ona od 
czasu trw ania studiów (2 lub 3 lata), od osobowości wykładowcy oraz od okresu 
dziejów. Inaczej bowiem spraw a wyglądała pod koniec XVI i na początku XVII 
w., a inaczej w XVIII w., zwłaszcza w drugiej jego połowie. D ruga połowa 
XVIII w. stanowi niewątpliwie nowy okres. Zmniejsza się zakres tem atyki 
scholastycznej, rozpowszechnia się filozofia nowożytna i nowe przyrodoznaw st
wo; wykłady m ają inną formę niż dawniej. Dotyczy to przede wszystkim fizyki, 
czyli filozofii przyrody, ale ujawnia się również w innych dyscyplinach.

Zagadnienia wstępne. Definicja filozofii. Logika narzędziem (instrumentum) 
wiedzy naukowej. Podział filozofii na teoretyczną, której celem jest poznanie 
prawdy (m atem atyka, fizyka, m etafizyka) i praktyczną, której celem jest 
należyte działanie (filozofia m oralna: etyka, polityka, ekonom ika). Filozofia 
jak o  nauka. Elementy metody.

Logika. Pod koniec XVI i w początkach XVII w. logika składała' się 
z dialektyki (skrót logiki, sum m a , summuld) i kom entarzy do Isagogi Porfiriusza
i do O rganonu Arystotelesa. Z czasem powoli przekształcała się w logikę 
„m ałą” (form alną; logica minor) i logikę „w ielką” (/. maior), czyli filozofię 
poznania (philosophia rationalis).

Dialektyka-logika mała : Pojęcie, przedm iot i cel: popraw ne kierowanie 
działaniam i umysłu przez odkryw anie i ustalanie formalnych praw myślenia; 
odróżnienie stanow iska logicznego (form alnego) i poznawczego (zdobywanie 
wiedzy). Trzy działania umysłu: tworzenie pojęć (w związku z tym dużo
o definicji), tworzenie sądów (w tym kontekście szeroko o zdaniach) oraz 
rozum ow anie (tutaj obszernie o sylogistyce). Znak i słowo (De signo et verbo)
-  początki semiotyki. Term iny i ich właściwości; rozwijano zwłaszcza teorię 
supozycji, k tó ra  tworzy początki semantyki logicznej. O metodzie.

Logika wielka-jilozojia poznania: Pojęcia ogólne {unhersalia) i ich rodzaje 
(sposoby orzekania). K ategorie bytowe. T eoria sądu i zdania. W nioskowanie, 
dowodzenie. W iedza naukow a {De scientia).

W obrębie logiki om aw iano sporo zagadnień metafizycznych. W drugiej 
połowie XVII i w pierwszej połowie XVIII w. często dyskutow ano problem 
współoznaczania (konotacji).

Filozofia przyrody  (fizyka). Pierwsza, ogólna część filozofii przyrody, czyli 
właściwa fizyka, odkryw ająca najogólniejsze i powszechne zasady ciał natural
nych, opierała się na Fizyce Arystotelesa. Część druga, szczegółowa, której 
przedm iotem  były różne gatunki ciał naturalnych, opierała się na jego trak 
tatach: O niebie ( i  świecie), O powstawaniu i ginięciu, Meteorologia i O duszy.

W ciągu w. XVIII toczyła się dyskusja z nowszymi prądam i, zwłaszcza 
z kartezjanizm em , i pojawiało się coraz więcej zagadnień zaczerpniętych z tych 
właśnie prądów  i z przyrodoznaw stw a, które opierano na badaniach eks-
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perym entalnych. W połowie XVIII  w. dokonał się podział filozofii przyrody na 
ogólną i szczegółową (physica generalis et particularis) oraz pojawiły się zupełnie 
nowe tematy: fizyka N ewtona, teoria atom izm u dynamicznego, głoszona przez 
chorwackiego filozofa, m atem atyka, fizyka i astronom a R udjera Josipa 
Bośkovicia SJ (1711-1787), początki wiedzy o elektryczności.

Zagadnienia wstępne: definicja fizyki, jej przedm iot, fizyka nauką teoretycz
ną. Zasady ciał (rzeczy, bytów) naturalnych: m ateria pierwsza, form a substan
cjalna (i brak formy =  privatio). Stosunek m aterii do  formy. N atu ra i sztuka. 
Przyczyny ciał naturalych {per se): m aterialna, form alna, sprawcza, celowa. 
Przyczyny przpadłościowe {per accidens): zbieg okoliczności (traf, fortuna ), 
przypadek (casus), los {fatum ). W łasności (affectiones) ciał naturalnych: ilość 
(iquantitas), miejsce, ruch i zm iana, działanie i doznawanie (actio et passio), czas, 
próżnia. Kwestia bytu rozciągłego nieskończonego. K ontinuum  (ilość ciągła)
i jego złożenie z części (podzielnych lub niepodzielnych). Powstanie świata 
w czasie (kreacjonizm ), natura i cechy świata; w XVIII w. mówi się więcej
0 „system ach św iata” , do  połowy XVIII w. przeważnie przyjmuje się geocent- 
ryzm. N atu ra  „n ieba” i jego wpływ na ziemię. Powstawanie (roózenie-generatio)
1 rozpad ciał. Pierwiastki (żywioły; elementa). M eteorologia: zjawiska atm o
sferyczne i astronom iczne.

Psychologia. Definicja duszy, jej rodzaje (stopnie życia): wegetatywna 
(roślinna), sensytywna (zmysłowa), intelektualna (rozum na). Władze duszy
i ich funkcje. Zmysły zewnętrzne i wewnętrzne, poznanie zmysłowe. D usza 
rozum na (ludzka), jej duchow ość i nieśmiertelność. Władze duszy rozumnej: 
intelekt (czynny, bierny) i wola. Poznanie intelektualne.

Niekiedy kom entow ano także drobne rozprawy przyrodnicze (Parva natu- 
ralia) Arystotelesa.

M etafizyka. W ykłady metafizyki były oparte na M etafizyce  Arystotelesa.
Definicja i na tu ra  metafizyki. Byt jako  taki i jego podział na byt myślny (ens 

rationis) i realny, który z kolei dzieli się zwykle na aktualny i możliwy. Za 
przedm iot m etafizyki uważa się przeważnie byt realny, choć w tej kwestii 
istnieją spore różnice poglądów. A nalogia -  niekiedy wieloznaczność, a nawet 
jednoznaczność -  bytu. Transcendentalne przymioty (atrybuty) bytu: jedność, 
praw da, dobro . Złożenie bytu z istoty i istnienia oraz różnica między nimi (w 
zasadzie m yślna, nie rzeczowa). Często kwestia m odalizm u (modi entis). Pojęcia 
powszechne (universalia). 10 kategorii bytowych: substancja i przypadłości. 
Sam oistność (subsistentia). Zasady bytu: niesprzeczności i wyłączonego środka. 
Zasada jednostkow icnia substancji.

Hóg, jego istnienie (dowody), natura, atrybuty, działanie. Bóg a wolne 
działanie ludzkie (<concursus). Tzw. inteligencje (aniołowie i demony).

W drugiej połowie XVIII w. -  pod wpływem W olffa -  przyjmuje się podział 
metafizyki na ontologię, kosmologię, psychologię i teologię naturalną (zob. np. 
Benedykt Dobszewicz i Ludwik Roszkowski, 1736-1781).
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Filozofia moralna. Podstaw ą wykładów etyki była przez długi czas E tyka  
nikomachejska A rystotelesa, podstaw ą nauczania polityki -  jego Polityka , 
a w ekonom ice opierano się na Pseudo-Arystotelesowskiej Ekonomice. W ciągu 
XVIII w. daw ną tem atykę stopniow o ograniczano na korzyść zagadnień 
podejm owanych przez etykę nowożytną; om awiano m.in. niektóre problem y 
etyki naturalnej i praw a narodów , poruszano kwestie namiętności i ich wpływu 
na działanie ludzkie itp.

E tyka  (indywidualna). Była to w dużej mierze aretologia, czyli nauka
o kształtow aniu życia (obyczajów, czynów) zgodnie z wymogami cnót (aperri, 
aretć =  cnota), co prowadzi do szczęścia naturalnego. W m iarę upływu czasu to 
ujęcie ulega m odyfikacjom . Pojaw iają się też nowsze problemy.

Ostateczny cel człowieka: szczęście (felicitas) przez praktykow anie cnót. 
W ładze i cechy człowieka jako  podm iot i m ateria cnót i wad. N atura cnót i ich 
podział: rodzaje cnót. Przeciwieństwa cnót: wady. Cnoty intelektualne i m oral
ne. Praw o naturalne i pozytywne.

Polityka (etyka polityczna). Podaje zasady optym alnego zarządzania rzecz
pospolitą (państwem). Cel państwa: szczęście obywateli dzięki działalności 
zgodnej z wymogami cnót tak  w dziedzinie m oralnej, jak  i intelektualnej. 
W arunki sprzyjające temu: położenie m iasta-państw a, klimat, obronność, 
budownictw o itp. K lasy obywateli (zawody). Potrzeba kształcenia, zwłaszcza 
młodzieży, w celu przygotow ania jej do  rządzenia państwem. Różne formy 
rządów  (systemy państwowe); m onarchia (rządy królewskie) dziedziczna lub 
elekcyjna jest zwykle uw ażana za najlepszą formę rządów. Urzędnicy i doradcy. 
Przyczyny trwałości i upadku państw. Religia (katolicka) podstaw ą ładu 
w państwie. Różne kwestie nawiązujące do sytuacji w Polsce i na Litwie.

Ekonom ika  (etyka gospodarcza) jest pojm ow ana jako  „obyczajowość d o 
m ow a” (oucoę, oikos =  dom ). Zasady należytego zarządzania dom em , rodziną, 
a przez nie społeczeństwem. W spólnota m ałżeńska i rodzinna. Stosunki: m ąż
-  żona, rodzice -  dzieci, pan -  słudzy (poddani). W ychowanie i kształcenie 
dzieci. Zagadnienia szczegółowe, np. handel, dawanie na procent, niekiedy 
kwestia chłopska.

D o program u studiów filozoficznych należała także m atem atyka, k tó rą się 
tu taj nie zajm ujem y, gdyż od daw na nie wchodzi ona w zakres filozofii.

4. Piśmiennictwo filozoficzne. N a przestrzeni 200 lat wydano drukiem  ponad sto 
książek o różnym  poziom ie i wartości oraz ponad tysiąc drukow anych zbiorów 
tez na dysputy (niektóre bardzo obszerne). Powstało też m nóstwo rękopisów 
(dyktatów , notatek). Pisali je studenci na lekcjach, gdy profesor dyktow ał im 
zasadniczą treść wykładów. Zważywszy, że liczba kolegiów była znaczna, 
a w każdym z nich uczyła się większa lub mniejsza liczba studentów, musimy 
przyjąć, że na przestrzeni dw ustu lat takich kodeksów powstało bardzo wiele. 
Zdecydow ana ich większość uległa z czasem zniszczeniu, ale duża ich liczba
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przetrw ała do  dziś. W iadom o obecnie, że do naszych czasów zachowało się 
ponad 1000 rękopisów; niektóre z nich -  pisane przez dwu różnych słuchaczy 
tego samego profesora -  dotyczą tego samego kursu. Te rękopisy filozoficzne 
rzadko bywały przedm iotem  badań, m im o iż właśnie one bardziej niż prace 
drukow ane -  dają m ożność stwierdzenia, jak  faktycznie wyglądało nauczanie 
filozofii i jak a  to była filozofia.

5. Najwybitniejsi filozofowie. Przełom XV1/XVII w.: M arcin Śmiglecki 
(1563-1618), profesor Akademii Wileńskiej, najwybitniejszy logik i najlepszy 
pisarz filozoficzny dawnej Polski, au to r m onum entalnego dzieła Logica [ ...]  
selectis disputationibus & ąuaestionibus illustrata [...] (w 1 wydaniu, t. 1 2, form at 
4°, s. 1632), będącego właściwie zbiorem rozpraw  z zakresu logiki przy szerokim 
uwzględnieniu m etafizyki. Logika  była w ydaw ana czterokrotnie za granicą 
(Ingolstadt 1618, Oxford 1634, 1638, 1658, gdzie służyła jak o  podręcznik 
uniwersytecki). Śmiglecki jest również autorem  trak ta tu  ekonomiczno-etycz- 
nego O lichwie (W ilno 1596, później kilkanaście wydań) oraz kilkunastu 
rozpraw  teologicznych. W filozofii Śmiglecki wykazuje dużą oryginalność. Idzie 
d rogą pośrednią między tomizmem a suarezjanizem. „D zieło Śmigleckiego pod 
względem doktrynalnym  było za m ało tomistyczne dla zwolenników arys- 
totelizm u tom istycznego, a nazbyt tom istyczne dla reprezentantów  wykrys
talizowanej już szkoły jezuickiej”6. Nowsze badania wykazują, że „Śmiglecki 
jest w Polsce inicjatorem  nurtu  m etafizyki neoscholastycznej, którego kon
tynuacją jest w jakim ś sensie m etafizyka Leibniza i W olffa”7.

Wiek XVII Wojciech Sokołowski (1586-1631), profesor w Kolegium Jezu
itów w Kaliszu, jest autorem  książki Decreta Prudentissimi Peripatetici Senatus 
[...] (Kalisz 1621, folio , s. 133), z zakresu całej filozofii. Szczególnie obszernie zo
stały w niej om ówione zagadnienia etyczne, rzecz w owym okresie dość rzadka8.

Tom asz Elżanowski (1590 1656), profesor w Kolegium Jezuitów we Lw o
wie, au to r trak ta tu  etycznego Positiones philosophicae de triplici prudentia: 
ethica, oeconomica, politica (Jarosław  1623, 4°, s. 171)9.

6 J. Czerkawski, Humanizm i scholastyka, Lublin 1992, s. 178.
7 Z. Ogonowski, w: J. Domański, Z. Ogonowski, L. Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce. 

Wieki X U l-X V ll, Warszawa 1989, s. 357. Na temat filozofii Śmigleckiego zob. zwłaszcza 
J. Czerkawski, Z  dziejów metafizyki w Polsce, s. 51-61 (podobnie w książce Humanizm i scholastyka, 
s. 182-192): R. Darowski, Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w X V I wieku, Kraków 1994, 
s. 185-224; L. Nowak, Gnozeologiczne poglądy Marcina Śmigleckiego, w: Z  historii polskiej logiki, 
pod red. W. Voise i Z. Skubała-Tokarskiej, Wrocław 1981, s. 113-172; L. Nowak, Les idees 
gnoseologiąues de Marcin Śmiglecki, „O rganon” 1980/82, nr 16/17, s. 135-150.

* R. Darowski, Wojciech Sokołowski S J  ( 1586 1631) i jego filozofia, Kraków 1995, s. 64; 
R. Darowski, Filozofia moralna Wojciecha Sokołowskiego S J  (1586- 1631), „Archiwum Historii 
Filozofii i Myśli Społecznej” 1993, t. 38, s. 53-63.

v R. Darowski, Zycie i działalność filozoficzna Tomasza Elżanowskiego S J  ( 1590- 1656), 
„Studia Philosophiac Christianae” 1979, 15, nr 2, s. 51-83.
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Tom asz M łodzianowski (1622 1686), au to r wiciu prac, a zwłaszcza obszer
nego, 5-tomowcgo dzieła Integer cursus philosophicus et theologicus, wydanego 
w 1682 r. w M oguncji i G dańsku. Stanowi ono wykład całości ówczesnej 
problem atyki filozoficznej i teologicznej10.

W ojciech Tylkowski (1625-1695), profesor w Kolegium Jezuitów w Branie
wie i W arszawie, najbardziej płodny i wszechstronny pisarz filozoficzny 
w Polsce (ponad 20 tom ów dzieł), podjął na szeroką skalę próbę popularyzacji 
filozofii, przedstaw iając ją  „zajm ująco” (philosophia curiosa), także w języku 
polskim. Jego prace wielokrotnie drukow ano za granicą. „T wórczość Tylkows- 
kiego nie została do tąd  dostatecznie zbadana, aczkolwiek wywarła poważny 
niewątpliwie wpływ na życic umysłowe Polski u schyłku XVII  w. i zyskała 
poczytność na forum  m iędzynarodow ym ” 11.

Jan  M oraw ski (1633 1700), profesor w Kolegium Jezuitów w Kaliszu, „z 
zakresu filozofii opublikow ał tylko jedno dzieło, ale ważkie i liczące się 
w piśmiennictwie filozofii scholastycznej: Totius philosophiae principia per 
ąuaestiones de ente in communi explicata”[2. Książka ukazała się w Poznaniu 
w 1666 r., gdy au to r m iał 33 lata. Później m iała jeszcze dwa wydania w Poznaniu
i jedno w Lyonie (1688). K siążka ta „jest utworem w prost niezwykłym na tle 
ówczesnej scholastycznej twórczości filozoficznej. W dziele tym istnieje swoisty 
ruch myśli czy wręcz pewien dynam izm  myślenia; odznacza się wyjściem poza 
uporczywe pow tarzanie określonego zespołu tez. Pozytywny wykład zdecydowa
nie góruje w nim nad polemikami z tezami przeciwników. [...] Na przykładzie 
analizy poglądów M orawskiego widzimy, jak  szkoła jezuicka w swym immanent- 
nym rozwoju zbliżyła się do upraw iania metafizyki w duchu ontologii W olffa”13.

Adam  K wiryn K rasnodębski (1628 1702), profesor w Kolegium Jezuitów 
w Pułtusku, jest autorem  pracy Philosophia Aristołelis explicata (W arszawa 
1678, ponad 900 stron form atu  12). „D zieło Krasnodębskicgo, choć tem atycz
nie zostało rozczłonkow ane ściśle według schematu, jaki tradycyjnie był 
zachowywany przy kom entow aniu trak ta tów  Arystotelesa, nie jest w sensie 
właściw'ym kom entarzem  do pism Stagiryty. Jest to samodzielnie opracow any 
wykład całej problem atyki filozoficznej zawartej w tych trak ta tach ” 1’.

10 F. Bargiel, Tomasz Młodzianowski S J  w kręgu myśli suarezjańskiej, ,,Studia Filozoficzne” , 
1985, nr 5-6, s. 81-98; Tenże, Tomasz Młodzianowski S J  (1622-1686) jako filo zo f z kręgu myśli suare- 
zjańskiej, Kraków 1987, s. 240; Tenże, Thomas Młodzianowski SJ (1622 1686) insignis Suarezianae 
philosophiae assecla in Polonia X V II saeculi, „Forum Philosophicum” 1996, t. 1, s. 265-277.

11 Filozofia >v Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1971, s. 411; F. Bargicł, Wojciech Tylkowski SJ  
i jego ,,Philosophia curiosa" z 1669 r., Kraków 1986, s. 198.

12 Z. Ogonowski, op. cit., s. 360.
13 J. Czerkawski, Z dziejów metafizyki, s. 78 i 97 (podobnie w książce Humanizm i scholastyka, 

s. 210 i 226; F. Bargieł, Fiolozofia Jana Morawskiego S J  (1633-1700), w: Studia z historii filozofii, 
pod red. R. Darowskiego, Kraków 1980, s. 116-145; F. Bargieł, „Joannis Morawski philosophia” , 
„Forum  Philosophicum” 1997, t. 2 (w druku).

14 Z. Ogonowski, op. cit., s. 364; F. Bargieł, Adam Kwiryn Krasnodębski S J  (1628-1702) i jego
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Przełom wieku XVII/XV1I: Stefan Sczaniecki (1655-1737), profesor w K o 
legium Jezuitów w' Poznaniu i Kaliszu, zamierzał opracow ać całość filozofii, ale 
ogłosił tylko dwie części swego dzieła: Fragmentu philosophiae universae, Kalisz 
1694 (logika) i Lublin 1710 (filozofia przyrody). Zachowały się nadto  3 rękopisy 
jego wykładów, obejm ujące całokształt filozofii15.

Wiek XVIII -  Jerzy Gengell (1657-1727), wfybitny antykartezjanin i ateo- 
g raf (Eversio atheismi, Braniewo 1716; Gradus ad atheismum , Braniewo 1717), 
au to r m onografii De immortalitate animae humanae \eritas (Kalisz 1727)16. 
W ywarł duży wpływ na na innych antykartezjan jezuickich, zwłaszcza na Jana 
Kowalskiego (1711- 1782) i A ndrzeja Rudzkiego (1713-1766), au tora książki 
Aristotelica philosophia (Lublin 1750, 8°, ss. 296).

K azim ierz Ostrowski (1669 1732), profesor w Kolegium Jezuitów w K ali
szu, w książce Singulares universae rationalis scientiae controversiae (San
dom ierz 1719 i 1722) podjął próbę opracow ania na podstawie własnych 
obserwacji w szkole, jasnego i przystępnego podręcznika logiki -  wobec 
wzmagającej się na początku XVIII w. niechęci studentów  świeckich w kole
giach jezuickich do filozofii arystotelesowskiej. „K siążka jego świadczy, że był 
utalentow anym  filozofem”17.

A drian M iaskowski (1657-1737), profesor w Kolegium Jezuitów w Po
znaniu i K aliszu, opracował przejrzyście i przystępnie podręcznik dialcktyki 
Introductio in universam Aristotelis philosophiam, seu dialectica (Sandom ierz 
1720). „K siążka zawiera wykład logiki formalnej według trzech czynności 
umysłu: term in, zdanie, dowodzenie. Dzieło, przeznaczone przede wszystkim 
d la studentów  jako  wstęp do filozofii, zajmuje dobrą pozycję w historii logiki 
w Polsce” 18.

Aleksander Podlesiecki (1683 1762), profesor w Kolegium  Jezuitów w San
dom ierzu i Kaliszu, jest autorem  rozprawy m onograficznej Connotata an- 
tonomastica (Sandom ierz 1731) na tem at konstytutyw nych składników 
bytu (constitutiva) o raz związanego z tym i bardzo wówczas dyskutowanego

filozoficzne dzieło, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1981, t. 27, s. 291-332.
15 R. Darowski, Filozofia Stefana Sczanieckiego S J  (1658-1737), w: Jezuicka ars educandi, 

Kraków 1995, s. 53-65.
16 F. Bargieł, Geneza i przyczyny niewiary według Jerzego Gengella S J  (1657-1727), „Rocznik 

Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie” , 1990, Kraków 1991, s. 101-127; 
Tenże, Problem a te izmu i nieśmiertelności duszy ludzkiej w pracach Jerzego Gengell a SJ  
(1657-1727) t „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie1’, 1989, 
Kraków 1990, s. 33-41; F. Bargieł, „Jerzego Gengella SJ (1657-1727) rozprawa o nieśmiertelności 
duszy ludzkiej” , „Forum  Philosophicum” (w druku).

u B. Natoński, Ostrowski Kazimierz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław 1979, 
s. 562; F. Bargieł, Kazimierz Ostrowski S J  (1669-1732) i jego wkład w unowocześnienie filozofii 
scholastycznej, Kraków 1990, s. 52.

,K Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław 1979, s. 562, pod: K. Ostrowski (B. Natoński); 
zob. ibidem B. Natoński, Miaskowski Adrian, t. 20, Wrocław 1975, s. 533.
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problem u konotatów , czyli treści współoznaczanych (connotata). Na uwa
gę zasługuje również i to, że przytacza w niej obficie autorów  polskich19.

Jan  Kowalski (1711 1782), profesor w Kolegium Jezuitów we Lwowie
i Ostrogu, au to r m .in. pisanego po polsku dialogu Rozmowa o filo zo fii (Lwów 
1746, 8°, s. 96) oraz pracy Philosophia peripatetica (Lwów 1749, 8°, s. 94). 
Spokojnie i rzeczowo bronił dotychczasowej filozofii, ukazując niebezpieczeńst
wa grożące jej ze strony nowszych prądów , zwłaszcza kartezjanizm u20.

Antoni Skorulski (1715-1777), profesor Akadem ii Wileńskiej, jest autorem  
podręcznika Commentariolum philosophiae (W ilno 1755, 8°, s. 260), najwybit
niejszy obok Benedykta Dobszewicza filozof na Litwie w XVIII w. Ograniczał 
problem atykę ściśle filozoficzną, natom iast obszernie uwzględniał nowsze 
kierunki filozoficzne i nauki  przyrodnicze21.

Stanisław Szadurski (1726-1789), wykształcony m.in. w Paryżu, profesor 
w Kolegium Jezuitów  w W arszawie i N ow ogródku, au to r m .in. pracy Principia 
ratiocinandi (W ilno 1760), jest przedstawicielem uwspółcześnionej filozofii 
scholastycznej22.

Benedykt Dobszewicz (1722-1794), profesor Akadem ii Wileńskiej, jest 
autorem  m.in. dwu obszernych dzieł Placita recentiorum philosophorum ex- 
planata (W ilno 1760) i Praelectiones logicae (W ilno 1761), w których wyrażał 
„poglądy nie trzym ające się sztywnie u tartych szlaków i schematów, lecz śmiało 
torujące nowe drogi”23.

G rzegorz Arakiełowicz (1732-1798), profesor w Kolegium Jezuitów w Prze
myślu i Lublinie, au to r obszernego zbioru tez pt. Propositiones selectae ex  
universa philosophia notis illustratae (Przemyśl i Lublin 1768 i 1771, 4°, s. 110). 
W rozpraw ie De mundi system ate dissertatio cosmologica (Przemyśl 1768, 4°, s. 
18) jednoznacznie opow iada się za systemem K opernika i wykazuje, że Biblia 
nie jest podręcznikiem  nauk przyrodniczych, a jej wypowiedzi nic należy brać 
dosłownie. W ywarł przez to znaczny wpływr na współczesnych i późniejszych24.

19 R. Darowski, Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego (1683-1762), 
„Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1983, t. 29, s. 3-20.

20 R. Darowski, Filozofia Jana Kowalskiego S J  (1711-1782), „Studia Philosophiae Chris- 
tianae” 1986, 22, nr l, s. 167-186; Jana Kowalskiego S J  rękopiśmienne wykłady filozofii przyrody 
(Ostróg, 1747/48), „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie” 
1990, Kraków 1991, s. 129-133.

21 R. Darowski, Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego S J  (1715-1777), Kraków 1996, 
s. 69.

22 F. Bargieł, Stanisław Szadurski S J  (1726-1789), Przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii 
scholastycznej, Kraków 1978, s. 314.

23 F. Bargieł, Benedykt Dobszewicz S J  ( 1722-ok. 1794) a odnowa jezuickiej filozofii w Polsce 
w drugiej połowie X V III wieku, w: Studia z historii filozofii, pod red. R. Darowskiego, Kraków 1980, 
s. 146-206, cyt. tekst na s. 146.

24 R. Darowski, M yśl filozoficzna Grzegorza Arakiełowicza S J  (1732-1798), „Analecta 
Cracoviensia” 1995, t. 27, s. 3-12.
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Do filozofów o renomie europejskiej należą: Śmiglccki, M łodzianowski
i M oraw ski. Istnieją niemałe powody, by do nich zaliczyć również Tylkow- 
skiego. Ich pracc były drukow ane także zagranicą.

Poczesne miejsce w dziejach estetyki europejskiej zajmuje Maciej Kazimierz 
Sarbiewski (1595-1640), au to r poetyki De perfecta poesi25.

6. Charakterystyka filozofii
1) Filozofia jezuitów  stanowiła w' Polsce i na Litwie osobny nurt filozoficz

ny, płynący z Zachodu z ośrodków  jezuickich, głównie z półwyspu Iberyjskiego
i z Italii, zwłaszcza z Rzymu. Był to  n o w y  a r y s t o t e l i z m  j e z u i c k i ,  
należący do tzw. d r u g i e j  s c h o l a s t y k i ,  wypracowany przez jezuitów  w II 
połowie XVI w.26

Na wstępie podałem , że w nauczaniu filozofii autorytetem  doktrynalnym  
dla jezuitów  miał być Arystoteles. W krótce jednak okazało się, że w XVI w. nic 
sposób wrykładać arystotelizm u w jego wersji średniowiecznej. Jezuici starali się 
więc nadać filozofii A rystotelesa now ą formę. D okonali tego w II połowie XVI 
w., w okresie przygotow ywania Ratio studiorum.

Głównymi twórcam i tego nurtu  byli profesorowie związani z Kolegium 
Rzymskim, zwłaszcza: Portugalczyk Pedro da Fonseca, au to r Institutiones 
dialecticae(1. wyd. Lizbona 1564, 53.(!) wyd. Lyon 1625) i Commentariiin libros 
M etaphysicorum  (Rzym 1577), H iszpan Francisco dc Toledo (Toletus), au to r 
Introductio in dialecticam  (1. wyd. Rzym 1591, 18. wyd. M ediolan 1621) oraz 
kom entarzy do filozofii przyrody, H iszpan Benito Pereira, au to r De com- 
munibus omnium rerum naturalium principiis et affectionibus (Rzym 1576), oraz 
Hiszpan Francisco Suarez, au to r Disputationes metaphysicae (Salam anca 1597). 
Dzieło to jest nie tyle kom entarzem  do Arystotelesa, co nowym „gatunkiem  
literackim ” , którego au to r przedstawia metafizykę w sposób systematyczny 
jako  organiczną całość.

Nowość a r y s t o t e l i z m u  jezuickiego polegała przede wszystkim na 
stopniowej emancypacji nauk przyrodniczych oraz na uznaniu większej 
autonom ii dyscyplin filozoficznych -  przy zachowaniu jednak poglądu, że 
Objawienie chrześcijańskie i filozofia Arystotelesa są ze sobą zasadniczo 
zgodne.

25 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 3: Estetyka nowożytna, Warszawa 1991, s. 289-293 
oraz passim. „Jego [Sarbiewskiego] traktat De perfecta poesi był dziełem wyjątkowym, utrzymują
cym formy włoskich poetyk, ale w treści samodzielnym. Obok nieuniknionych zapożyczeń 
i schematów zawierał myśli nowe i radykalne. T raktat ten powstał koło r. 1623, ale treścią swą 
należał do romantycznego epizodu estetyki koło r. 1600". Ibidem, s. 290. Zob. także Nauka z poezji 
Macieja Sarbiewskiego S J  (praca zbiorowa). Warszawa 1995, s. 256.

u  Zob. na ten temat Ch.H. Lohr, Les jesuites et l'aristotelisme do X VI* siecle, w: Les jesuites 
a la Renaissance, Paris 1995, s. 79-91.
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W Rzeczypospolitej nurt ten zapoczątkowali w drugiej połowie XVI w. 
pierwsi wykładowcy filozofii, którzy albo byli obcokrajowcami (zwłaszcza 
Hiszpanie), albo Polakami wykształconymi za granicą. W stosunku do filozofii 
uprawianej dotąd w Polsce był to nurt nowy.

2) Pod względem treści filozofia ta mieści się więc w nurcie filozofii zwanej 
niekiedy philosophia perennis. Wiele z jej problemów i rozwiązań przetrwało do 
XIX. a nawet do XX w. i obecnie istnieje w filozofii neoscholastycznej 
(neotomistycznej). Zasadniczo jest to arystotelizm zmodyfikowany przez chrze
ścijańskich komentatorów Stagiryty, zwłaszcza św. Tomasza z Akwinu, prze
ważnie o odcieniu suarezjańskim27. Znanym wyjątkiem -  ale jeszcze w XVI w.
-  jest J. Hay, Szkot, o którym wiadomo, że był szkotystą, i Piotr Viana, 
Hiszpan, o którym też wiadomo, że był tomistą.

Spośród poglądów Suareza SJ (1548 1617) i szkoły suarezjańskicj najczęściej 
pojawiają się następujące twierdzenia: 1. Umysł ludzki poznaje najpierw
i bezpośrednio byty jednostkowe, konkretne, szczegółowe, a nie ogólne; te 
ostatnie poznaje on dopiero na drugim miejscu i pośrednio; 2) Byt możliwy (ens 
possibile), czyli potencjalny, nie jest prawdziwym bytem (nie istnieje poza 
umysłem); 3) W bytach przygodnych między istotą a istnieniem nie zachodzi 
różnica (odrębność) rzeczowa (distinctio realis), lecz jedynie myślna (d. rationis);
4) Materia pierwsza nie jest czystą możnością, lecz posiada już jakiś akt, czyli 
pewną aktualność (pewien sposób bytowania, istnienia samodzielnego), i -  abso
lutnie biorąc -  mogłaby istnieć sama (bez formy); 5) Istnieją „sposoby” (modi), 
czyli modalności, tj. realne modyfikacje bytu, które pełnią różne funkcje 
w strukturze bytów (swoiste łączniki bytowe), równocześnie jednak utrzymywała 
się wśród niektórych jezuitów również krytyka modalizmu; 6) Zasadą jednostko- 
wienia bytów nic jest materia, lecz ich własna bytowość (ipsa, propria entitas).

Świadomość odrębności szkoły tomistycznej i szkoły suarezjańskicj naras
tała powoli i do połowy XVII w. nie była wyraźna; w tym czasie Suareza dość 
powszechnie uważano za tomistę. Od połowy XVII w. przeciwstawia się już 
obie szkoły; czyni to np. T. Młodzianowski.

3) Suarezjanizm, a nic tomizm, był więc dominującym nurtem filozofii 
jezuickiej w Polsce w omawianym okresie. Zatem mylna jest opinia Wiktora 
Wąsika, utrwalona w jego podręczniku Historia filozofii polskiej, jakoby jezuici 
polscy byli tomistami28. Niejednokrotnie jednak nie był to czysty suarezjanizm; 
wprowadzano bowiem do niego niektóre modyfikacje (np. W. Sokołowski 
zdecydowanie odrzucał modalności), wskutek czego nurt ten nie jest jednorodny,

r  Na temat Suareza zob. A. Aduszkiewicz, Od scholastyki do antologii, Warszawa 1995, 
s. 25-76.

28 W'. Wąsik, Historia filozofii polskiej, Warszawa 1958, t. 1, s. 67: „Otóż i w Polsce przez te 
dwa wieki panował tomizm, ale nie ten odnowiony, zmodernizowany [przez Suareza], lecz 
kanoniczny, który, jak to dopiero co zaznaczyliśmy, był przyjęty przez ogół naszych jezuitów” .
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lecz dość zróżnicowany. Ta „różnorodność” świadczy o pewnej samodzielności
i oryginalności poglądów, nawet wśród wykładowców w tym samym okresie.

4) Bliższa i dokładniejsza analiza tekstów i poglądów poszczególnego autora 
z reguły ujawnia jego indywidualność i konsekwentnie większe lub mniejsze 
różnice w stosunku do innych autorów w obrębie tego samego nurtu i tego 
samego okresu. Trudno znaleźć dwu autorów, którzy mieliby identyczne 
poglądy. Oprócz tego zachodzą różnice w sposobie ujmowania zagadnień, 
w objętości, układzie itp. By więc uniknąć mijania się z prawdą, do każdego 
autora należałoby podchodzić indywidualnie, co w pracach zawiearajcych 
uogólnienia (wioski ogólne) nie jest niestety możliwe.

5) W poszczególnych pracach filozoficznych można zwykle wyróżnić cztery 
warstwy:

a) Jest to najpierw wybór pewnych zagadnień i wątków z traktatów 
filozoficznych Arystotelesa, które zgodnie z Ratio studiorum miały być przed
miotem nauczania. Dokonywano tutaj nieraz bardzo znacznej selekcji, przy 
czym jej kryterium były z jednej strony przepisy Ratio, z drugiej zaś -  potrzeby
i zainteresowania studentów lub czytelników.

b) Drugą warstwę treściową stanowi komentarz. Wybrane z Arystotelesa 
zagadnienia przedstawia na ogół w duchu komentatorów chrześcijańskich, 
którzy modyfikowali pewne opinie Stagiryty w celu uzgodnienia jego filozofii 
z nauką chrześcijańską oraz uzupełniali nowymi zagadnieniami, którymi 
Arystoteles albo się nie zajmował, albo też ich zdaniem zajmował się niewystar
czająco (Bóg, aniołowie, stwarzanie świata itp.). Wśród komentatorów poczes
ne miejsce zajmował zwłaszcza św. Tomasz z Akwinu oraz szkoła jezuicka, 
której głównym przedstawicielem był Suarez.

c) Trzecią warstwę stanowią uzupełnienia pochodzące od autorów dzieł. 
Polegają one głównie na powolnym, ale jednak widocznym włączaniu do 
wykładów niektórych zagadnień przyrodoznawstwa Odrodzenia i prądów 
późniejszych. Początkowo przedstawia się je nieśmiało i na ogół krytycznie, ale 
już to stanowiło informację o nowszych osiągnięciach i zdobyczach naukowych. 
Z czasem dokonywano asymilacji niektórych z nich. Długo, bo blisko do 
połowy XVIII w., nie przyjmowano heliocentryzmu Kopernika, choć często

i nieraz z uznaniem -  o nim informowano. Powodem tego był zakaz 
przyjmowania jego systemu, wydany przez władze kościelne w 1616 r.

d) Czwartą warstwę stanowią uzupełnienia polegające na przystosowaniu 
pewnych kwestii do warunków i okoliczności panujących w Polsce i na Litwie 
oraz na dodaniu niektórych kwestii szczególnie aktualnych w Rzeczypospolitej. 
Są to więc swoiste próby różnorodnej aktualizacji prowadzonych wykładów.

6) Pod względem formy, zauważa się stopniowe przechodzenie od komen
towania poszczególnych traktatów Arystotelesa, a nawet poszczególnych ksiąg 
danego traktatu, do ogólniejszego i bardziej „zbiorowego” traktowania danego 
działu filozofii (in universam logicam, in universam physicam, philosophiam
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naturalem), co prowadziło do wyodrębniania się poszczególnych dyscyplin 
i mniejszej ich zależności od Stagiryty. Prowadzi to dalej do wypracowywania 
bardziej samodzielnych kursów (cursus), przejawiających niekiedy ambicje 
przedstawienia całej filozofii Stagiryty (in universam Aristotelis philosophiam) 
i mających jeszcze luźniejsze powiązania z jego tekstami. Nazwisko Arystotelesa 
nie jest na ogół pomijane; wygląda na to, że służyło ono nieraz jako wyraz 
prawowierności i wiarygodności w dziedzinie filozofii. W początkach XVII w. 
logika i metafizyka stają się najbardziej spójnymi i usystematyzowanymi 
dyscyplinami filozoficznymi. W związku z tymi przeobrażeniami podziały 
tekstu na ąuaestiones ustępują miejsca podziałom na disputationes, tj. na dość 
obszerne i bardziej niż kwestie rozbudowane jednostki logiczne i dydaktyczne, 
które z kolei często dzielą się na sectiones lub ąuaestiones. W miarę upływu lat 
więź tej filozofii z Arystotelesem stawała się coraz luźniejsza, nie tylko co do 
treści, ale także co do formy29. Od połowy XVIII w. przeważa układ przed
miotów filozofii według klasyfikacji Wolffa. Ale nawet przy końcu omawianej 
epoki, a więc pod koniec XVIII w., zachowało się w tej filozofii wiele 
podstawowych elementów arystotelizmu.

W wykładach profesorowie posługiwali się metodą scholastyczną. Polegała 
ona głównie na przedstawianiu materiału w obrębie dysputacji w postaci 
jednostek zwanych „kwestiami”-pytaniami, które składały się zwykle z na
stępujących części: pytanie (<guaestio), wstępna odpowiedź na nie, czyli twier- 
dzenie-teza, rozróżnienie, uściślenie (dystyngwowanie -  oportet dtitinguere) 
i wyjaśnienie pojęć, różne poglądy (stanowiska) na omawiany temat i wykaza
nie ich bezzasadności, udowodnienie tezy przy zastosowaniu sylogizmów, 
wnioski wynikające z udowodnionej tezy, zagadnienia uzupełniające. Natural
nie, tylko w pełni rozbudowana „kwestia” posiadała wszystkie te części 
składowe.

Omawiana filozofia była tworzona, wykładana i redagowana niemal wyłą
cznie w języku łacińskim. Wśród pism do nielicznych wyjątków należą m.in. 
traktat Marcina Śmigleckiego O lichwie (Wilno 1596), Uczone rozmowy Woj
ciecha Tylkowskiego (Warszawa 1692) i Rozmowa o filozofii Jana Kowalskiego 
(Lwów 1746).

7) W XVII w. zwraca uwagę kilka obszernych, drukowanych prac z etyki, 
których autorami są: Wojciech Sokołowski, Tomasz Elżanowski i Wojciech 
Tylkowski. Interesujący jest również rękopis Jana Kormana, Praelectiones

29 Wzorem cursus z metafizyki były Disputationes metaphysicae Suareza z 1597 r., ale i on 
wyraźnie nawiązywał do Arystotelesa. Pełny tytuł jego dzieła brzmi bowiem: Disputationes 
metaphysicae universam doclrinant duodecim librorum Aristotelis comprehendentes. Dzieło zawiera 54 
dysputacje, które dzielą się na sekcje. Stagiryta jest w nich najczęściej przywoływanym autorem, na 
drugim miejscu stoi św. Tomasz z Akwinu. Referencji do innych autorów jest dość dużo, ale 
znacznie mniej niż do tych dwóch wymienionych. Wprowadzenie formy kursów na wykładach 
filozofii następowało w Polsce powoli, ze znacznym opóźnieniem.
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politicae, profesora etyki w Akademii Wileńskiej w latach 1679-1686. Natomiast 
pewne zdziwienie może budzić brak problematyki etycznej u wielu głównych 
przedstawicieli tej filozofii, także w XVIII w. Wynika to stąd, że etykę zwykle 
wykładał inny profesor, a nie ten, który wykładał logikę, filozofię przyrody 
i metafizykę. Niezależnie jednak od tego tekstów etycznych znamy stosunkowo 
niewiele, choć wiadomo, że etyka była z reguły przedmiotem wykładów30.

W drugiej połowie XVII i w pierwszej połowie XVIII w. wśród jezuitów 
polskich żywo dyskutowano problem współoznaczania (konotacji). Czołowym 
konotatystą jezuickim był Aleksander Podlesiecki, autor monografii Connotata 
antonomastica (Sandomierz 1731) oraz Józef Andrzejewicz, autor pracy Disser- 
tatio philosophica de connotatis [...] (Lwów 1727).

8) W XVIII w. jesteśmy świadkami ostrych napięć między dotychczasowym 
sposobem uprawiania filozofii a filozofią „nowszą” (philosophia recentiorum). 
W tym kontekście pojawił się problem sensu filozofii scholastycznej dla religii 
i sposobu obecności myśli chrześcijańskiej w całokształcie ówczesnej kultury. 
Jezuici, przeświadczeni, że dotychczasowa filozofia, a wraz z nią cały światopo
gląd chrześcijański znalazły się w niebezpieczeństwie ze strony nowych prądów, 
początkowo zdecydowanie i mocno bronili dotychczasowych pozycji i odrzucali 
wszelką nową filozofię, a w szczególności filozofię Kartezjusza. Głównym 
przedstawicielem tej tendencji był Jerzy Gengell, który wywarł duży wpływ na 
innych jezuitów. Około połowy XVIII w. wielu jezuitów uświadamia sobie 
jednak potrzebę uzgadniania dotychczasowej filozofii, zwłaszcza filozofii przy
rody, z nowym przyrodoznawstwem. Zaczynają więc powoli przyswajać sobie 
nowsze zdobycze naukowe i modyfikować swe poglądy, a Grzegorz Arakieło- 
wicz wydał nawet w 1768 r. w Przemyślu osobną rozprawę pt. De mundi 
systemate dissertatio cosmologica [Rozprawa kosmologiczna o układzie wszech
świata], w której bronił kopernikanizmu i dowodził, że stosowanie dosłownej 
interpretacji Pisma Św. do rozstrzygania zagadnień fizycznych lub astronomicz
nych jest bezpodstawne. Proces ten doprowadził z czasem do znacznego 
ograniczania spekulacji na rzecz wricdzy opartej na doświadczeniu (S. Szadurski, 
B. Dobszewicz i inni). W związku z tym zmniejszała się stopniowo ilość czasu 
przeznaczanego na metafizykę na korzyść filozofii przyrody i nowej fizyki, 
wskutek czego metafizyka bywała nieraz bardzo ograniczana.

9) Filozofia jezuicka wywierała wpływ także na inne ośrodki w Polsce. 
W Akademii Krakowskiej wpływy filozofii Suareza widoczne są szczególnie 
w pierwszej połowie XVII w. (m.in. sprowadzano jego książki)31, ale także

30 Obszerne tezy z etyki politycznej opublikowali m.in. Eliasz Downarowicz, Homo politicus 
seu civilis, Braniewo 1664y folio, s. 52 (Słownik polskich teologów katolickich, t. 1, Warszawa 1981, 
s. 416 417) oraz Zachariasz Modzelewski, Theses ethico-politicae desocietate Humana tam domestica 
quam civili, Wilno 1690, 4°, s. 48 (Polski Słownik Biograficzny, t. 21 , Wrocław 19756, s. 551 552).

31 J. Czerkawski, Arystotelizm, op. cit.t s. 74.
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i w drugiej połowie tego wieku. Przyczynili się do tego jezuici polscy, którzy 
rozpowszechniali jego poglądy. W 1603 r. wydali oni w Kaliszu Dialektykę, 
której autorem był Franciszek Toletus SJ ( f i596), związany z nurtem filozofii 
zwanym później suarezjanizmcm. Pewien wpływ filozofii jezuickiej jest również 
stwierdzalny w innych ośrodkach polskich.

10) Lektura podręczników i notatek z wykładów, szczególnie z wieku 
XVII, dowodzi często imponującego wprost wyszkolenia logicznego nie tylko 
profesorów, lecz także studentów. Temu celowi służyły zwłaszcza różne 
formy powtórek i dysput. Bardzo wielką wagę przywiązywano do uczenia 
umiejętności dystyngowania, czyli rozróżniania i uściślania pojęć i terminów 
w dyskusjach.

W niektórych pracach, zwłaszcza w rękopiśmiennych wykładach logiki 
(dialektyki), znajdują się już początki niektórych gałęzi współczesnej logiki 
formalnej. Tak więc w tekstach tych omawiane są kwestie dające się za
kwalifikować do współcześnie pojmowanej logiki nazw, logiki zbiorów (klas), 
logiki modalnej, teorii wynikania logicznego i logiki zdań, kwestie wchodzące 
w obręb współczesnej semantyki i semiotyki32. Dawna filozofia -  mimo różnych 
zastrzeżeń, jakie można formułować pod jej adresem -  stanowiła znakomitą 
szkołę myślenia abstrakcyjnego.

11) Mimo deklarowanej często autonomii filozofii, tj. jej niezależności 
i samodzielności jako nauki, wpływ teologii i religii jest w filozofii widoczny. 
Ujawnia się on przede wszystkim w tym, że teologia inspiruje podejmowanie 
przez filozofów pewnych zagadnień, którymi ona sama się zajmuje. Należą do 
nich najczęściej: obszernie traktowany problem Boga, stworzenie świata i jego 
czasowość, zagadnienie stosunku natury i osoby w kontekście prawdy o Trójcy 
Św., substancja i przypadłości w kontekście Eucharystii, problem duszy 
nieśmiertelnej.

12) Twierdzenie przyjmowane powszechnie po ukazaniu się dzieła S. 
Bednarskiego SJ Upadek i odrodzenie szkól jezuickich >v Polsce (Kraków 1933) 
„o upadku i odrodzeniu szkół jezuickich” w XVIII w. nie znajduje zastosowania 
w przypadku filozofii. To, co w dziedzinie filozofii działo się w XVIII w., trudno 
nazwać upadkiem, a następnie odrodzeniem. Tak należy ocenić sytuację 
z punktu widzenia nauk szczegółowych, zwłaszcza fizyki i astronomii. Nato
miast z punktu widzenia filozofii nie było ani widocznego upadku, ani tym 
mniej -  odrodzenia filozofii. Innowacje bowiem wprowadzane do nauczania 
filozofii od połowy XVIII w. polegały głównie na ograniczaniu problematyki 
ściśle filozoficznej na rzecz fizyki, astronomii itp. Zyskiwała na tym fizyka,

32 Zob. np. A. Kisiel, Nieznany kurs logiki z Akademii Wileńskiej, „Przegląd Filozoficzny” 
1939, z. 1, s. 47-60; A. Kisiel, Nieznany logik polski XVII stulecia, „Przegląd Powszechny” 1939, 
t. 221, nr 2, s. 171-194; R. Plećkaitis, Początki logiki matematycznej w jezuickiej Akademii 
Wileńskiej, w: Jezuicka ars educandi, Kraków 1995, s. 181-198.
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natomiast właściwa filozofia, zwłaszcza metafizyka, traciła. Naturalnie, filozo
fia pośrednio też nieco na tym zyskiwała (np. przez zastąpienie wielu zagadnień 
przestarzałej Arystotelesowskiej fizyki i astronomii nowszymi osiągnięciami), 
ale nie na tyle, by można mówić o odrodzeniu filozofii.

Słusznie pisze Jan Czerkawski, że: „Napięcie doktrynalne między szkołą 
tomistyczną i suarczjańską (jezuicką) należy uznać za jedno z centralnych 
zjawisk w XVII-wiecznej scholastyce polskiej. Przyczyniło się ono do inten
syfikacji badań filozoficznych i podniesienia ich poziomu”33, a „polemika 
scholastyków [w tym także, a może nawet zwłaszcza jezuitów] z tzw. philosophia 
recentiorum wyznacza specyfikę arystotelizmu XVIII w.”34

IV. Filozofia pozaszkolna (obywatelska)

Osobną, rozległą i ważną dziedzinę stanowi filozofia jezuitów, nie związana 
bezpośrednio z nauczaniem szkolnym, choć jej korzenie tkwią właśnie w filozo
fii wykładanej w szkołach. Ta filozofia o b y w a t e l s k a  inspirowała działal
ność wielu jezuitów i niejezuitów. Chodzi nam w szczególności o filozofię 
społeczną, gospodarczą i polityczną, zawartą w pismach pozafilozoficznych 
(teologia, prawo itp.) i obecną w kaznodziejstwie. Ujawniała się ona zwłaszcza 
w koncepcjach dotyczących filozofii państwa i prawa, m.in. w takich kwestiach 
jak: stosunek do filozofii politycznej Suareza i Belarmina (w jakim stopniu 
jezuici polscy przejmują ich idee, a w jakim stopniu, kiedy i dlaczego od nich 
odstępują), stosunek do parlamentaryzmu polskiego i do jego wad, stosunek do 
zagadnienia tolerancji, do kwestii chłopskiej itp. Te dziedziny jednak nie zostały 
dotąd bliżej zbadane. Dlatego tutaj tylko zasygnalizujemy niektóre zagad
nienia.

Rzeczpospolita (Res publica) zdaniem jezuitów powinna mieć „dobry 
ustój”. Dobry ustrój zaś -  jak pisał Wojciech Sokołowski -  to „taki ustrój, 
w którym rządca -  jeden, kilku lub wielu -  uznaje, że przekazano mu nie władzę 
nad podwładnymi, lecz troskę o nich, że nie rzeczpospolita należy do niego, lecz 
on do rzeczypospolitej [...], w której rządca nie szuka własnego dobra, lecz 
znajduje upodobanie w pospolitej słuszności”35.

Jezuici opowiadali się na ogół za monarchią dziedziczną lub elekcyjną, 
dostrzegając jednak zalety i wady obu tych sposobów powoływania władcy.

33 Humanizm i scholastyka, s. 181.
34 Ibidem.
35 Wojciech Sokołowski, Decreta Prudentissimi Pripatetcici Senatus [...], Kalisz 1621, nr 116: 

„Politiam bonam appcllo, in qua Princeps, sive unus sit, sive pauci, sive multi, recognoscit non 
potestatem sibi in suos traditam, sed tutelam conccssam; ncque enim suam Rempublicam esse, sed 
se Rcipublicae [...], in qua Princeps non proprium intendit bonum, sed publica delectatur
aequitate’\
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Monarchię uważali za system najstarszy, sprawdzony w przeszłości, do
strzegany w świecie zwierząt, sprzyjający jedności i skuteczności rządów. 
Przeważnie też opowiadali się za monarchią w pewnej mierze konstytucyjną. 
Postulowali wzmocnienie władzy królewskiej i sprężysty system rządów
-  ale na zasadzie praw. Ważną rolę przypisywali światłym doradcom 
i sumiennym urzędnikom. Wśród zalet, jakimi powinien odznaczać się 
władca, wymieniano najczęściej roztropność, sprawiedliwość i wiarę [ka
tolicką]. Powinien popierać nauki i szkolnictwo. Szczególną roztropność 
powinien wykazywać w sprawach obronności kraju i związanych z tym 
wojnach, a w sprawach sądownictwa powinna go cechować nieskazitelna 
sprawiedliwość.

Jezuici dostrzegali wady ówszesnego systemu politycznego i społecznego 
oraz wskazywali na jego niebezpieczeństwa (zwłaszcza Skarga). Za jedną 
z głównych przyczyn niedomogów systemu uważali nie rozwiązaną kwestię 
chłopską i ograniczenie praw mieszczaństwa. Zwracali też uwagę na to, że 
przyczyną zamieszek wewnętrznych są często partie (frakcje) o rozbieżnych 
celach, nie zważające na dobro wspólne.

Piotr Skarga należy do czołowych przedstawicieli, którzy w swej działalno
ści, zwłaszcza pisarskiej i kaznodziejskiej zajmowali się sprawami publicznymi, 
choć -  ze względu na charakter jego twórczości -  trudno się w niej doszukać 
precyzyjnych sformułowań i definicji. Źródłem potęgi państwa według Skargi 
jest „niepodzielność władzy monarchy w sprawach świeckich i niepodzielność 
władzy Kościoła katolickiego w kwestiach wiary” (J. Tazbir). Skarga był 
zwolennikiem monarchii jako formy ustrojowej zgodnej z wolą Bożą i z rozu
mem i opowiadał się za silną władzą królewską (dziedziczenie tronu?). Sprzeci
wiał się jednak absolutum dominium, a prawo uważał za istotny warunek życia 
społecznego. Był za usprawnieniem sądownictwa i władzy wykonawczej. Uwa
żał, że należy ograniczyć przywileje szlachty. Domagał się ochrony prawnej dla 
chłopów i poprawy ich doli.

Kwestia chłopska była przedmiotem zainteresowania i troski wielu, szcze
gólnie w kazaniach (Jakub Wujek, Konstanty Szyrwid, Jakub Olszewski, 
Aleksander Lorencowicz i inni). Z tych, którzy zajęli się tymi zagadnieniami 
bardziej systematycznie, na uwagę zasługują:

Marcin Śmiglecki w traktacie O lichwie (począwszy od wydania 5. w 1607 r.) 
broni chłopów przed zbyt dużą pańszczyzną, postuluje, by mogli się wykupić 
i przenosić na inne miejsce (kwestia osobistej wolności). Mateusz Bembus 
(1567-1645) piętnował ucisk polityczny mieszczństwa i niewolę chłopów. Jan 
Chądzyński w pracy zachowanej w rękopisie Compendium de iure et iustitia 
(1647) domaga się dla chłopów prawa własności dóbr przez nich nabytych 
i ulżenia ich doli, natomiast w piśmie Discurs kapłana jednego [...], mającym 
charakter listu otwartego do społeczeństwa, przedstawia tragiczne położenie 
chłopów i zdecydowanie staje w ich obronie.
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Aron Aleksander Olizarowski (ok. 1610-1659), były jezuita (opuścił zakon 
po ukończeniu filozofii w Pułtusku w 1. 1633-36), profesor prawa kościelnego 
i cywilnego w Akademii Wileńskiej (od 1644), w dziele De politica hominum 
societate (Gdańsk 1651) wyjątkowo odważnie broni praw chłopów wobec 
szlachty oraz ich praw obywatelskich, wykazując szerokie spojrzenie na 
ówczesne stosunki społeczne i polityczne. Praca ta była w Polsce pierwszym 
systematycznym wykładem wiedzy o społeczeństwie i państwie, nacechowanym 
dużą wnikliwością i zatroskaniem o losy społeczeństwa, zwłaszcza o jego 
należytą edukację. W kwestii formy rządów opowiada się za monarchią 
dziedziczną. Szymon Majchrowicz jest autorem dzieła Trwałość szczęśliwa 
królestw albo ich smutny upadek, wolnym narodom przed oczy stawiona (Lwów 
1764). Jest to bardzo obszerny, popularny traktat o wychowaniu, także 
obywatelskim, przeznaczony dla ogółu społeczeństwa szlacheckiego, pisany ze 
stanowiska katolickiego, ale uwzględniający często wymagania rozumu.

Jest rzeczą zrozumiałą, że jezuici uważali religię katolicką za fundament 
ładu społecznego i moralnego oraz za czynnik jednoczący i wzmacniający 
państwo. W związku z tym występowali zdecydowanie przeciw innowierstwu, 
choć do samych innowierców jako do ludzi podchodzili inaczej (rozróżnienie: 
błąd i błądzący). Na pytanie, czy karać podejrzanych co do wiary, wielu (np. W. 
Sokołowski) odpowiadało, że jeśli ktoś będąc nieprawomyślnym publicznie sieje 
zamęt w sprawach wyznaniowych, powinien zostać ukarany. Natomiast prywa
tnie może ktoś mieć błędne poglądy i potrzebuje raczej pouczenia niż kary36.

V. Zadania na przyszłość

W celu należytego opracowania dawnej filozofii jezuitów do wykonania 
pozostają następujące prace:

a) pełniejsze opracowanie filozofii Śmigleckiego i Tylkowskiego;
b) obszerniejsze opracowanie filozofii nie związanej z nauczaniem (filozofii 

pozaszkolnej, obywatelskiej);
c) dalsze przebadanie druków szkolnych (zbiorów tez);
d) bliższe rozpoznanie rękopisów filozoficznych;
Dopiero powyższe prace pozwolą przygotować wnikliwą syntezę całości 

- z  uwzględnieniem obu nurtów, na szerszym tle polskim i europejskim. Prace te 
zapewne nie zmienią w sposób istotny obrazu naszkicowanego w tym opraco
waniu.

36 W. Sokołowski, op. cit.% nr 163: ,,Dico igitur, si quispiam turbo publice dc Dco, et receptis 
sacris maie sentiat, et alios ad sentiendum, qua suasione, qua minis, qua corruptione aliqua 
compeliat, puniatur. Melius est, ut pereat unus, quam unitas. [...] Si autem Erronum aliquis privatim 
de Deo sibi malus małe sentiat, Doctorem non tortorem adhibeo” .
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Aneks

Deux a tro is mille de jesuites enseignaient la philosophie pendant ces deux siecles. 
Seulement a TAcademie de Vilna, de sa fondation en 1579 ju są u ’ 1773, plus de 200 
professeurs Fenseignaicnt.

Pendant les dcux siecles d ’activitite des jesuites, plus de 100 livres et quelques 
ccntaines dc rccueils im prim ćs de theses pour les dispuiationes scolastiąues on t vu lc jour. 
En outre, il y avait une m ultitudc dc cours m anuscrits (dictees). N ous savons m aintenant 
que plus dc 1000 codices sont conservćs a nos jours.

Philosophcs les plus celebres. -  M arcin Śmiglccki (Śmigle cius, 1563-1618), le plus 
celebre logicien polonais dc Tćpoąuc, au teur dc l ’oeuvre m onum cntale Logica, Ingol- 
stadt 1618, 4°, 2 volumes, 1632 pages. T rois editions ultćricures paruren t a Oxford en 
1634, 1638 et 1658.

Wojciech Sokołowski (1586-1631), professeur a Kalisz, au teur du livre Decreta 
prudentissimi Peripatetici Senatus/...]  (Kalisz 1621) ou une attention specialc est portee 
aux questions ethiques, ce qui etait alors relativem ent rare.

Tom asz Elżanowski (1590-1656), professeur a Lwów (Leopol), auteur du  traite ethiq ue 
Positiones philosophicae de triplici prudentia: ethica, oeconomica, politica, Jarosław  1623.

T om asz M łodzianowski (1622-1686), auteur des oeuvres Praelectiones metaphysicae 
et logicae, G dańsk 1671.
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Wojciech (A dalbertus) Tylkow ski (1625-1695), Tauteur le plus fecond (plus de 20 
volumes en latin; il publiait aussi en polonais) et le plus universel (quant a la them atiąue 
traitee) en Pologne. Philosophia curiosa (Oliwa 1680-1691, plus de 10 volumes) est son 
oeuvre principale.

Jan  M oraw ski (1633-1700), professeur a  Kalisz, auteur du livre Totius philosophiae 
principia per ąuaestiones de ente in communi, Poznań 1666; deux editions posterieures 
ibidem et une edition a Lyon en 1688.

A dam  Kwiryn K rasnodębski (1628-1702), professeur a Pułtusk, au teur du  livre 
Philosophia Aristotelis explicala, Varsovie 1678.

Stefan Sczaniecki (1655-1737), professeur de philosophie a Poznań et Kalisz, 
auteur des livres Fragmenta philosophiae universae, Kalisz 1694 (logiąue), Lublin 
1710 (physiąue).

Jerzy Gengcll (1657-1727), ecrivain trćs fecond, celebre anti-cartesien et atheo- 
graphe; parm i ses livres lies a la philosophie sont a m entionner: Eversio atheismi, 
Braniewo (Braunsberg) 1716, Gradus ad atheismum, ibid. 1717, De immorialiiale animae 
humanae veritas, Kalisz 1727.

K azim ierz Ostrowski (1669-1732), auteur du  livre Singulares universae rationalis 
scientiae controversiae, Sandom ierz 1719 et 1722.

A drian M iaskowski (1657-1737) p repara de faęon claire et precise un manuel 
de dialectiąue Introductio in universam Aristotelis philosophiam, seu dialectica, San
dom ierz 1720.

A leksander Podlesiecki (1683-1762) est un des principaux connotatistes polonais du 
X V IIIe siecle et sc rendit cćlebrc su rtou t par sa m onographie Connotata antonomastica 
(Sandom ierz 1731).

Stanisław Szadurski (1726-1789), disciple de J. A. Nollet, Cl. Buffier et N . Regnault 
a Paris, au teur de six ouvrages, no tam m ent Principia raliocinandi, Vilna 1760; Scita 
philosophica, 1762.

Benedykt Dobszewicz (1722-1794), professeur de philosophie a 1’Academie de Vilna; 
il publia Placita recentiorum philosophorum explanatay Vilna 1760, Praelectiones logicae, 
Vilna 1761.

Des philosophes recenses ici, Śmiglecki, M łodzianowski, Tylkowski et M oraw ski ont 
gagne une renom m ee in ternationale. Leurs travaux etaient im prim es aussi a 1’etranger.

Roman Darowski

La philosophie des jesuites en Pologne du XVIC au XVIIIC siecle.
Essai de synthese

Resume

Le present essai de synthese traite de la philosophie des jesuites en Pologne et en 
L ituanic -  qui constituaicnt alors un scul ćtat -  du  XVIe au X V IIIC siecle.

Au XVIC, les jesuites ont ouvert 4 centres d ’enseignem ent de philosophie: au College 
de Vilna, qui, en 1579, a ete transform e en Academic, a Poznań, a Braniewo
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(B raunsberg) et a Kalisz. Le devcloppcm cnt ultćricur dc rcnseignem ent dc la philosophic 
continue au X V II' siecle. En 1700, les jesuites dirigeaicnt 18 colleges dans lesąuels il 
y avait des cours com plcts de philosophic et, parm i eux, 12 colleges destinćs cx- 
clusivem ent aux etud ian ts laiąues. En 1773, 1’annee dc la  suppression de 1’ordre des 
jesuites, sur 34 colleges ou la  philosophie etait enseignee, 26 etaient destines ex- 
clusivement aux jeunes laiąues; en ou tre  il y avaient 6 colleges de nobles ou la philosophie 
etait egalement enseignee.

Au X V IIIe siecle, nous sommes tem oins des tensions aigues et des controverses 
violentes entre la philosophie dans sa formę traditionnelle et les partisans de la 
philosophie „nouvelle” (philosophia recentiorum). Des changem ents plus grands on t ete 
in troduits au milieu du X V IIIC siecle, quand surtou t la physiąue d ’A ristote ne pouvait 
pas satisfaire les esprits de cette epoąuc. Ces changem ents sont survcnus surtou t en 
physiąue (ou philosophie de la naturę) en faveur des sciences naturelles et experimentales 
qui alors evoluaient tres rapidem ent.

La philosophie des jesuites en Pologne et en Lituanie constitute in couran t a soi, 
provenant des ccntres de la pensee des jesuites, surtou t de la peninsule Iberiąue et 
d ’Italie, en particulier de Rom e. C e ta it  le nouvel aristotelism e jesuite, appartenan t a la 
seconde scolastigue, d o n t el representant le plus em inent fut Suarez.


