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Stanisław Janeczek

Logika a teoria poznania
Podręczniki logiki w Polsce w dobie reform
oświeceniowych na tle europejskim

Logika obok etyki, określanej częściej jako filozofia czy nauka moralna
- jest jednym z nielicznych elementów studium filozofii, stanowiącego zwień
czenie wykształcenia ogólnego polskiej i europejskiej szkoły w połowie XVIII
w., jaki przetrwał w' szkolnictwie Komisji Edukacji Narodowej. Pod wpływem
tendencji prepozytywistycznych wyrugowano z niej bowiem nauczanie metafi
zyki, a miejsce filozofii przyrody zajęły dyscypliny nowożytnego przyrodoznaw
stwa. Pewnie dlatego ten dział filozofii uprawianej w okresie poprzedzającym
powstanie KEN został najszerzej opracowany, przynajmniej w formie wstępu
do analiz koncentrujących się na rocznicowej prezentacji dorobku logiki
w dobie reform K E N 1. Studia te ograniczają się jednak w zasadzie do
zarysowanego przedstawienia zawartości treściowej podręczników i określenia
podstawowych tendencji wykładu. Także opracowania monograficzne dotyczą
ce filozoficznej spuścizny m.in. A. Wiśniewskiego i S. Szadurskiego2, choć
1 T. Czeżowski, Kilka danych o dziejach logiki w pracach KEN , „Myśl Filozoficzna” 1952,
nr 2, s. 213-227; G. K otlarski, Przegląd osiągnięć logiki Oświecenia w Polsce, w: Studia z historii
filozofii. Pod red J. Sucha, Poznań 1975, s. 75-99; T. Kwiatkowski, logika w programie Szkól
Komisji Edukacji Narodowej, w: Ze studiów nad Komisją Edukacji Narodowej i szkolnictwem na
Lubelszczyżnie, Lublin 1973, s. 167-223.
2 J. Pujdak, Antoni Wiśniewski prekursor filozofii Oświecenia w Polsce, Londyn 1974;
F. Bargieł, Stanisław Szadurski SJ (1726-1789). Przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii scholas
tycznej\ K raków 1978.
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rzetelne w warstwie źródłowej, a nawet wybiórczo analityczne, nie zdobyły się
dotąd na próbę sformułowania oryginalnej i przekonującej interpretacji. Z wię
kszych ujęć przedstawiających polską twórczość logiczną tego okresu, jedynie
praca O. N arbutta o K. Narbucie podejmuje z powodzeniem badania komparatystyczne, a niekiedy także i genetyczne3. Wydaje się, żc usprawiedliwia to
ponowne podjęcie analiz, zmierzających do bardziej precyzyjnego określenia
specyfiki logiki wykładanej w dobie reform szkolnictwa, które zapoczątkowali
w połowie osiemnastego wieku pijarzy, a następnie przejęło
dominujące
podówczas - szkolnictwo jezuickie. Zwieńczeniem tych dokonań są ustalenia
i praktyka pedagogiczna KEN. Podstawą źródłową przedstawienia oświecenio
wych reform dydaktycznych będą więc podręczniki wykorzystywane w ówczes
nym szkolnictwie kościelnym, a następnie w nauczaniu regulowanym przepisa
mi KEN. Ukazanie specyfiki oraz zakresu i dynamiki zmian umożliwi ze
stawienie dokonań rodzimych z typowymi ujęciami zachodnioeuropejskimi,
zwł. stanowiącymi w polskiej szkole usankcjonowaną prawnie pomoc w dydak
tyce filozofii. Po sumarycznym i wykorzystującym dotychczasową literaturę
przedmiotu przedstawieniu struktury oraz zawartości treściowej analizowanych
podręczników, zostaną ukazane wybrane zagadnienia z teorii poznania, które
zdominowały ówczesny wykład logiki.

I. Typow e rozw iązania i tendencje rozwojowe
Nowożytność upatrywała sens uprawiania nauki w formułowaniu teoretycz
nej podstawy do opanowania przyrody. Z tego względu pierwszorzędnym
przedmiotem refleksji metodologicznej - tak ważnej w ujęciu D e s c a r t e s a , iż
utożsamianej z funkcjami filozofii - było poszukiwanie uprawnionej metody
odkrycia naukowego. Prowadziło to do ograniczenia zadań logiki traktowanej
od czasów Arystotelesa jako narzędzie wiedzy (organon), a faktycznie jako
pomoc w uporządkowaniu jej wykładu. Dążenie do sformułowania metodologi
cznie uprawnionych i skutecznych metod badawczych (metoda odkrycia)
uzasadniło odrzucenie sylogistyki, czyli sztuki rozumowania, której analizy są
jałowe, skoro - zdaniem Descartesa i Locke’a zasady wynikania są nam dane
w sposób oczywisty (umysł jest logiczny ze swej natury). Praksistyczna ocena
doboru materiału logicznego spowodowała też usunięcie metafizyki poznania,
rozbudowanej pod wpływem tendencji csencjalistyczno-logicyzujących. Empiryzm zanegował także znaczenie docenianej przez racjonalistyczną filozofię
systemową metody dedukcyjnej, niezbędnej do zbudowania - opartego na
nowych fundamentach - systemu niepowątpiewalnej wiedzy. W miejsce sylogis3
L ódź 1958.

O. N arbutt, O pierwszym polskim podręczniku logiki. Z rozważań nad filozofią Oświecenia,
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tyki, wykład nowożytnej logiki ubogacił się natomiast o analizy teoriopoznawcze, formułujące przepisy służące ćwiczeniu oraz urabianiu dodatnich cech
umysłu, czyli reguł „dobrego myślenia”, utożsamianych ze sztuką odkrycia
naukowego (ars im eniendtf.
Dla racjonalistycznego nurtu w logice typowym ujęciem jest nie tyle
Kartezjusza Rozprawa o metodzie5, ile raczej bardziej kompromisowe roz
wiązanie, jakim jest podręcznik autorstwa A. A r n a u l d a i P. N i c o l e ’a.
Strukturalnie odpowiada on wykładowi przyjętemu wcześniej przez P. Ramusa,
tzn. zawiera cztery części, traktujące kolejno o pojęciu, sądzie, wnioskowaniu
i metodzie. Istotnym novum tego opracowania jest partia ostatnia, przy czym
analizy metodologiczne są obecne i w pozostałych członach. Skoro sztuka
poprawnego rozumowania nie jest uwarunkowana uprzednią znajomością jego
zasad, to należało się jedynie ograniczyć do skrótowego zarysu sylogistyki
- opatrzonego ironiczną uwagą, iż jego użyteczność sprowadza się do „ćwicze
nia się w rozumieniu trudnych prawd” - bez systematyzacji form wnioskowania
(ogólne kryterium wynikania bez sprowadzania go do figur i trybów), gdyż
związek wynikania jest uchwytny intuicyjnie.
Bardziej konsekwentne jest typowe ówczesnego empiryzmu ujęcie L o c k e ’a6, odrzucającego logikę „szkolną” (wobec oczywistości aksjomatów i pro
cesów dowodzenia) oraz formułującego zasady kierowania umysłem na płasz
czyźnie psychologii. Przedmiotem logiki stają się zagadnienia teoriopoznawcze,
dotyczące określenia źródeł wiedzy oraz stopnia jej pewności i granic oraz
analizy „lingwistyczne”, które podejmują kwestię języka jako narzędzia wyra
żania poznania (idei), a konsekwentnie także jako właściwego instrumentu
formułowania wiedzy. Ta dwuczłonowość ujawniła się jeszcze pełniej w sensualistycznej logice E. C o n d i l l a c a 7, ograniczającego się do omówienia
analizy i języka, który wyraża jej rezultaty poznawcze.
1. Racjonalizm, empiryzm czy eklektyzm? Wyrazem tendencji eklektycznych,
zdroworozsądkowo łączących dorobek tradycji z osiągnięciami nowożytności
jest podręcznik (wykład i ćwiczenia) logiki autorstwa E. P o u r c h o t a (Pur4 Charakterystyczna jest tu zmiana tytułów podręczników logiki, gdyż w miejsce Sc. Du Pleix.

La logiąue ou I’Art de discourir et raisonner, Paris 1604, typowe jest dokonanie A. A m auld,
P. Nicole, La Logique ou l'Art de penser (Logika czyli sztuka myślenia. Przeł. S. Rohmanowa,
W arszawa 1958). Por. H. Moese, Nowa koncepcja logiki w i Art de penser. Z historii metodologii
kartezjanizmu, w: Rozprawy filozoficzne, T oruń 1969, s. 247-254.
5 R . Descartes, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy
w naukach. Przcł. W. Wojciechowska, W arszawa 1970, s. 14-26; tenże, Prawidła kierowania
umysłem , w: Prawidła kierowania umysłem. Poszukiwanie prawdy przez przyrodzone światło rozumu,
thjm. L. Chmaj, W arszawa 1958, s. 2-114.
6 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. I-II. Przeł. B.J. Gawęcki, Warszawa
1955.
7 E.B. de Condillac, Logika czyli pierwsze zasady sztuki myślenia. Nowe wyd. przekładu
dokonanego przez J. Znosko ze wstępem i w opracowaniu T. Kotarbińskiego, W arszawa 1952.
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chotiusa), rektora uniwersytetu paryskiego8. Ujęcie to, razem z opracowaniem
E. Corsiniego, stanowiło obowiązkową pomoc w kleryckim studium pijarskim9.
Pourchot widzi w logice wiedzę o charakterze praktycznym (ars), której celem
jest zapewnienie optymalnych warunków poznania. Mimo podkreślenia natura
lnej zdolności do logicznego myślenia, obok formułowania reguł odkrycia
nowej wiedzy poda także zasady dowodzenia, niezbędne do porządkowania
wiedzy zdobytej. Kompromisowość tego czteroczłonowego ujęcia ujawni się
w skrótowym omówieniu problematyki metody (23 do 162 stron). Podobne
tendencje ujawniają się w zamiennym stosowaniu terminów pojęcie (perceptio,
apprehensio) i idea; służą one do wyrażania natury procesu poznania (kartezjańskie modus seu dispositio vel affectationis percipientis) lub też jego przedmiotu-owocu (idea w odróżnieniu od tradycyjnego przedmiotu-oft/ec/wn, ist
niejącego poza podmiotem, a tożsama z jego obrazem-species w nas wyciś
niętym). Obok elementów metafizyki poznania (kategorie Porfiriusza z typowo
nowożytnymi, jak mensura, ąuies, motus, positura, figura) i zagadnień języka,
Pourchot omawia przede wszystkim (połowa materiału) logikę formalną,
koncentrując się na omówieniu sylogizmu (cztery figury, tryby ujęte w wiersze
mnemotechniczne, reguły redukcji niedoskonałego do doskonałego, dwa rodza
je konwersji i uproszczone sposoby rozumowania). Także metodologia jest
zlepkiem tradycji z nowożytnością. Pourchot rozumie bowiem analizę nie tylko
w sensie nowożytnym - jako metodę odkrycia naukowego, ale także w znacze
niu tradycyjnym, choć wykorzystywanym również przez Kartezjusza - jako
operację rozkładania na części (modus resolutionis). Nieporównanie szerzej
omówił jednak syntezę (via compositionis). W zgodzie z nowożytnym ideałem
przedstawiania wiedzy more geometrico, w syntezie widział sztukę dowodzenia,
właściwą przede wszystkim geometrii.
Eklektyczny podręcznik włoskiego pijara E. C o r s i n i e g o wyraźnie prefe
ruje problematykę typowy dla nowożytności, skoro partia poświęcona metodo
logii jest obszerniejsza (dwu- lub trzykrotnie) od pozostałych10. Charakterys
tyczne dla tradycji czynnościowe rozumienie poznania (perceptio) łączy się
z analizą idei, traktowaną jako rezultat poznania i element naszej świadomości.
Eklektyczny charakter ma także omówienie uniwersaliów, zestawiające katego
rie Porfiriusza z nowożytnymi. Wbrew' tradycji, a analogicznie jak Pourchot,
8
E. Purcholius, Instilutiones philosophicae adfaciliorem \eterum et recentiorum Philosophorum
intelligentiam, 1.1, Venetiis 1730, s. 30-191; lenże, Exercitaliones scholasticae,v<: tenże, Institutiones
philosophicae, t. V, Vcnctiis 1730, s. 5-32.
s Postulat ten form ułują oficjalne rozporządzenia pijarskie, będące podstawą reformy szkol
nej: Ordinationes Yisitationis Apostolicae ... Pro Provincia Polona Clericorum Regularium Pauperum
Mairis Dei Scholarum Piarum, Varsaviae 1753-54, cz. III 233-234. Por. S. Konarski, Ustawy
szkolne, przeł. W. G erm ain, K raków 1925, s. 477.
,0 E. Corsini, Instilutionesphilsophicae ad usum Scholarum Piarum, Venetiis 1743,1.1 - cz. 1, s.
23-103; cz. II, s. 103-163; cz. III, s. 163-229; cz. IV, s. 229-389.
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Corsini omawia problematykę języka, traktowanego jako sposób wyrażania
idei, nie zaś jako wyrażenie zdania (tradycyjny element części drugiej). Skromne
objętościowo przedstawienie logiki formalnej jest jednak bogatsze niż u po
przednika. Zawiera bowiem teorię opozycji z ilustracją kwadratu logicznego,
trzy rodzaje konwersji, omówienie definicji i podziału. Z siedmiu rodzajów
argumentacji znów najobszerniej potraktowano sylogizm (m.in. 4 figury i 64
tryby - wszystkie możliwości). Omawiając metodę analizy Corsini połączy ją
w duchu nowożytnym z indukcją, pojętą jako droga odkrycia stosowana
w naukach przyrodniczych. Dla zapewnienia demonstratywnego charakteru
wiedzy zdobytej konieczne było wszakże przedstawienie syntezy. Uzupełniają tę
partię zagadnienia kryteriologicznc, takie jak analiza błędów poznawczych
i uprawnionych źródeł poznania, a także problematyka metodyki pracy
naukowej (zwłaszcza dyskusji) oraz hermeneutyka objawienia i kościelnej
tradycji przekazu prawd wiary.
Preferencje racjonalistyczne wr eklektycznym wykładzie logiki można do
strzec w podręczniku Ch. W o l f f a 11, oddziałującego na polską metodologię
także pośrednio, np. przez tłumaczenie pracy J.K. G o t t s c h e d a (jedynie jej
trzeciej części)12. Część teoretyczna, obejmująca tradycyjny wykład logiki,
zostaje uzupełniona w partii praktycznej o zagadnienia teoriopoznawcze i meto
dologiczne oraz problematykę z zakresu metodyki pracy naukowej, samokształ
cenia, dydaktyki i metod prowadzenia dyskusji oraz o przedstawienie związków
logiki z praktyką życiową. Zwraca uwagę marginalne potraktowanie metafizyki
poznania (niewielki paragraf) i logiki formalnej, zwłaszcza w zakresie logiki
zdań. Szersze przedstawienie logiki nazw grzeszy jednak błędami i brakami (np.
nic ma rozłożenia terminu średniego i mylnie omówiono teorię opozycji).
Zbieżne z tradycją jest natomiast podkreślenie sztuki dowodzenia (mimo iż
wyróżniono ars inveniendi) - rozumianej jako metoda właściwa filozofii - oraz
konieczności edukacji logicznej, uzupełniającej naturalne umiejętności.
Nurt empiryczny w eklektycznym wykładzie logiki ujawnił się, w prze
drukowanym przez polskich pijarów, podręczniku A. G e n o v e s i e g o (Genuensis), profesora filozofii i ekonomii na uniwersytecie w Neapolu13. O ile tytuł
stara się godzić tradycję z wymogami nowożytności, o tyle już układ tej pracy
wskazuje na preferencję problematyki teoriopoznawczo-mctodologicznej, obej
mującej cztery z pięciu jej części. Choć Genovesi eklektycznie formułuje funkcje
logiki w formie wzmacniania naturalnych predyspozycji logicznych w zakresie
rozumowania i odkrywania prawdy, to faktycznie program ten odpowiada
preferencjom nowożytności, utożsamiającej zadania logiki z funkcjami teoriopoznawczo rozumianej filozofii, która ma na celu formowanie ludzkiego
11 Ch. Wolff, Philosophia ralionalis sive logica, Francofurti 1734.
12 J.K. G ottsched, Pierwsze prawdy całej filozofii , W arszawa 1760.
13 A. Genuensis, Elementorum arlis logico-criticae libri V, Varsaviae 1771.
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umysłu. Nic też dziwnego, że omawiając historię logiki widzi w scholastycznej
sylogistyce nośnik błędów (choć przedstawi jej skrótowy zarys, pomijający
jednakże logikę zdań), gdy równocześnie nie omieszka podkreślić zasięgu
nowożytnej metodologii. Analogie strukturalne z dziełem Locke'a, ujawniały
się w przedstawieniu kolejno: natury umysłu (w perspektywie zabezpieczenia
przed możliwymi błędami), przedmiotu i znakowej formy wyrażania idei,
określenia warunków zdobycia wartościowej wiedzy (problem prawdy oraz
fałszu, kryterium prawdy), genezy poznania i jego wiarygodnych źródeł oraz
sposobów rozumowania i przeglądu metod poznania. Kulturotwórcza rola
opracowania Genovesiego na gruncie polskim ujawniła się w formie swoistego
pasa transmisyjnego dokonań nowożytnych, które ten podręcznik przejął.
2. Specyfika polskich ujęć.
A.
Logika a retoryka. Typowa szkoła europejska w okresie poprzedzającym
ekspansję edukacji matematyczno-przyrodniczej miała charakter językowo-humanistyczny. Podkreślała ona znaczenie wykształcenia formalnego o cha
rakterze gramatyczno-retorycznym, przygotowującego młodzież do funkcji
publicznych. W ramach nauczania retoryki, kształtującej w uczniach umiejęt
ność właściwego (poprawne i piękne) formułowania myśli, wykładano kompen
dium dialcktyki, obejmujące problematykę definicji, podziałów i form rozumo
wania. Jego ponowne przedstawienie inaugurowało także studium filozofii14.
Zajęcia z zakresu retoryki postulowały również p ij a r s k ie Ordinationes,
a realizowały prace S. K o n a r s k i e g o . Nakazywały one w ramach dwulet
niego kursu wymowy dwukrotne zaznajomienie ucznia z teorią argumentacji,
którego celem było kształcenie umiejętności odpowiedniego wyrażania myśli
(precyzja i jasność warunkiem komunikatywności) oraz skutecznego przekony
wania. Podkreślenie - zgodnie z duchem nowożytności - naturalnych zdolności
poprawnego rozumowania, postulowało ograniczenie roli i zakresu wykładu
teorii logicznej. Omawiano tylko niezawodne wnioskowanie - jakim był
sylogizm, ale także użyteczny w sztuce przekonywania entymemat, indukcję
i soryt). Celem nauczania teorii logicznej było jedynie zwiększenie samo
świadomości logicznej, gdy właściwe umiejętności praktyczne kształciły ćwicze
nia w przemawianiu, zgodnym z regułami dialektyki (poprzez analizę konkret
nych wypowiedzi dochodzi się indukcyjnie do sformułowania zasad) i nie
odbiegającym od „naturalnych” dyspozycji językowych (w opozycji do roz
budowanej stylistyki baroku)15. Nowożytny charakter tych wskazań, które
11
R. D arow ski, Przepisy dotyczące nauczania filozofii w uczelniach jezuckich w Polsce v XVI
wieku, w: Studia z historii filozofii. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. profesora
Pawia Siwka SJ. Pod red. R. Darowskiego, K raków 1980, s. 71-72; S. Bednarski, Upadek
i odrodzenie szkól jezuickich w Polsce. K raków 1933, s. 291-293; W. Tatarkiewicz, Materiały do
dziejów nauczania filozofii na Litwie, w: „Archiwum Komisji do Badań Historii Filozofii w Polsce”,
t. II, cz. II, K raków 1926, s. 32-33.
15 Ordinationes..., op. cit.f cz. IV 136-141, 152, 156. Por. S. K onarski, Ustawy..., op. cit.,
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uzależniały poprawność wyrażenia przekazywanej prawdy od właściwego jej
poznania (charakterystyczny tytuł późniejszej pracy Konarskiego), postulat
stosowania argumentacji racjonalnej (odpowiadającej duchowi epoki), a zwła
szcza związanie edukacji retorycznej z potrzebami życia społecznego (kwestie
społeczne i przyrodnicze oraz potrzeba wykształcenia sugestywnego sposobu
przemawiania, niezbędna w polskim systemie samorządowo-parlamentarnym)16
- tłumaczą powody, dla których autorzy reformy pijarskiej pozostawili studium
retoryki, wbrew współczesnym sobie tendencjom.
B.
Ujęcia podręcznikowe. Typowa szkoła kościelna w okresie do połowy
XVIII w., jaką była uczelnia jezuicka, nakazywała (wg obowiązującego Ratio
studiorum z 1599 r.) na pierwszym roku trzyletniego studium filozofii wykład
logiki, wyznaczony strukturą pism logicznych Arystotelesa. Stopniowo, w miej
sce komentarza do Organonu, pojawiają się samodzielne opracowania po
szczególnych dyscyplin filozoficznych. Edukację logiczną rozpoczynało przypo
mnienie zawartego w ramach retoryki zarysu dialektyki, po którym następował
wykład koncentrujący się na problematyce metafizyki poznania (uniwersalia)
oraz na logice zdań (sylogistyka). Zawierał on mnóstwo subtelności, będących
prawdziwą zmorą dla uczniów, a pomijał zupełnie zagadnienia kryteriologii17.
Dogodnym punktem odniesienia do określenia nowożytnych reform może
być siedemnastowieczny podręcznik logiki S.S. M a k o w s k i e g o , profesora
Uniwersytetu Krakowskiego18. Odchodząc od tradycyjnego komentarza do
pism logicznych Arystotelesa Makowski prezentuje kursoryczny wykład, kon
centrujący się na metafizyce poznania (200 ze 329 stron). Z tego względu logika
jest pierwszorzędnie nauką teoretyczną, mającą swój przedmiot (ens rationale,
a właściwie tzw. secundae intentiones, czyli coś obiektywnego, ale istniejącego
tylko w umyśle), a jedynie wtórnie dyscypliną praktyczną, która przez naukę
poprawnego rozumowania zapobiega błędom poznawczym. Tłumaczy to za
mieszczenie zarysu logiki formalnej, który mimo iż nie był wolny od braków,
s. 83-86, 105-108; tenże, De emendandis eloąuentiae vitiis, Varsaviae 1741; tenże, De arie bene
cogitandi ad artem dicendi bene necessaria, Varsaviae 1767. T a ostatnia pozycja
zarówno
w osiągnięciach, jak i w brakach (np. nie ma takich istotnych zagadnień jak zasady kwadratu
logicznego, reguły wynikania, figury i tryby sylogizmu) jest zbieżna z zarysem logiki przed
stawionym w najpopularniejszym ówcześnie podręczniku retoryki, jakim było: C. Soarez, De arie
rhetorica, Kolonia 1584 - wydania polskie, np. G dańsk 1651, Lublin 1691, Poznań 1719. For. J.
Nowak-Dłużewski, Stanisław Konarski, W arszawa 1951, s. 130-170.
16 Ilustruje charakter tego przygotowania wgląd w tem atykę publicznych wystąpień uczniów
retoryki, które wieńczyły rok szkolny. Przygotowywały one do późniejszych przemówień w sejmach
czy w urzędach. Ordinationes..., op. cit., cz. IV 142-144, 178, 180. Por. S. K onarski, Ustawy..., op.
cii., s. 86-98, 121, 124.
17 S. Bednarski, Upadek..., op. cit., s. 282-283, 291-293; W. Tatarkiewicz, Materiały..., op. cit.,
s. 12-13, 28-33; R. D arowski, Przepisy..., op. cit., s. 71-72.
'* S.S. M akowski, Cursus philosophicus iuxta veram Aristotelis philosophorum principis doctrinani, t. I, Cracoviae 1679.
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uwidaczniających się w perspektywie tradycyjnych ujęć (np. uwzględnia jedynie
wnioskowanie pośrednie, gdy brak jest natomiast bezpośredniego, czyli opozy
cji, konwersji i ekwipolencji, a stosunkowo obszerny wykład sylogistyki nie
uwzględnia czwartej figury, znanej już od XV w.), to ceniono go jeszcze na
początku XIX w., a nawet stawiano wyżej niż opracowanie Condillaca.
We wczesnym okresie polskiego oświecenia dostrzega się zróżnicowane
t e n d e n c j e , które co prawda wywodzą się z odmiennych filozoficznie nurtów,
ale kierowały się wspólnymi zasadami. Dążono bowiem do upraktycznienia
wykładu logiki, jednakże w sposób „zdroworozsądkowo” kompromisowy, tak
by zachować wszystkie wartościowe elementy tradycyjnego ujęcia. Zmiany
wywodzące się z kręgu s c h o l a s t y k i zmierzały do „oczyszczenia” podręcz
nika z zagadnień pozalogicznych, a więc głównie z zakresu metafizyki poznania,
troszcząc się głównie o klarowne przedstawienie teorii wynikania (jednakże
w sposób wybiórczy, bo brak prawie zupełnie logiki zdań) i semantyki. Nurt
n o w o ż y t n y charakteryzował się skupieniem uwagi na problematyce teorii
poznania i metodologii (logica maior), zwłaszcza w formie użytecznej w przyro
doznawstwie teorii indukcji. Prowadziło to do ograniczenia wykładu logiki
formalnej {logica minor), przedstawianego przy tym niejednokrotnie w sposób
polemiczny w rozbudowanych wstępach o charakterze historycznym, co ozna
czało zakwestionowanie autorytetu Arystotelesa19.
Wyrazem pierwszej tendencji jest praca profesora gimnazjum Nowodwors
kiego w Krakowie K. S t ę p i o w s k ie g o 20. Ta logika dla „początkujących”,
w miejsce metafizyki poznania (obejmowała jedynie 1/4 materiału) przed
stawiała zwięzły, ale bogaty i poprawny oraz przejrzysty w układzie wykład
logiki formalnej. Niewątpliwym jej brakiem, ocenianym naturalnie na tle
ówczesnych ujęć, było pominięcie problematyki teoriopoznawczej, a szczególnie
zagadnienia metod poznawczych. Logika ta przeszła do historii pod nie
sprawiedliwym mianem „logiki głupców”21, gdyż zaszkodził jej wstęp zawierają
cy polemikę z dokonaniami nowożytnymi, które - wg opinii autora - miały
prowadzić do obalenia tradycyjnej logiki, stanowiącej integralny element
arystotclizmu, uznawanego za „fundament” doktryny chrześcijańskiej. Obecnie
19 Por. O. N arbutt, O pierwszym..., op. cit, s. 29-30; W. Tatarkiewicz, Materiały..., op. cit.,
s. 32-34; T . K wiatkowski, Logika..., op. cit., s. 167-223; G . Kotlarski, Przegląd..., op. cit., s. 75-99;
S. Bednarski, Upadek..., op. cit., s. 72, 313-317; J. Czcrkawski, Filozofia a oświecenie chrześcijańskie
w Polsce, w: „Roczniki Filozoficzne” 1979, n r 27, z. 1, 8. 259-265.
20 K. Stęplowski, Logica incipientium repulas definiendi, dividiendi et argumentandi in ordine ad

faciliorem philosophiae peripateticae captum continens pro schola dialectica in classibus Novodvorcianis academiae iuventuti Uniersitatis Cracoviensis accomodata, Cracoviae 1753.
21 Epitet tłumaczy- się grą słów „incipientium - insipientium” (początkujących - głupców)
zaw artą w polemicznej pracy, której autorem jest A. Wiśniewski, Carpophorus Philaletes ad
auctorem „Apologiae pro arte disputandi peripateticorum”, Veronae 1754 (właśc. Elbląg 1755). Tekst
wyd. także W. M inzer, Nieznana broszura polemiczna Antoniego Wiśniewskiego z r. 1754, w: „Studia
i M ateriały z Dziejów N auki Polskiej” 1956, nr 4, s. 328-338.
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zwraca się uwagę, iż ów krytykowany wstęp był wyrazem wysokiej samo
świadomości metodologicznej autora, skoro zawarty w nim typ uzasadnienia
celowości nauczania logiki i określenie miejsca logiki w systemie wiedzy można
uznać za zbliżone do argumentacji współczesnej22.
Nurt nowożytny ujawnił się w p i j a r s k i c h Ordinationes na poziomie
strukturalnym (układ czteroczłonowy), treściowym i w aspekcie zalecanej
literatury. Część pierwsza, analogicznie do ujęć zachodnich, eklektycznie łączy
tradycyjną problematykę percepcji z analizą rezultatu poznania, czyli idei
(rodzaje, geneza i językowe wyrażenie). Zwraca uwagę brak metafizyki po
znania, gdyż tradycyjnemu rozumieniu uniwersaliów odpowiada tylko jeden
z rodzajów idei, a mianowicie tzw. idea ogólna. Konsekwentnie nowożytny rys
ujawnia się natomiast w części drugiej, gdzie - inaczej niż proponowały to
podręczniki zachodnie kontynuujące rozwiązania scholastyczne - w miejsce
problematyki zdania Ordinationes postulują omówienie kryteriologii w formie
określenia źródeł wartościowego poznania. Oznaczało to ograniczenie wykładu
logiki formalnej (idące także dalej niż w ujęciach zachodnich), tym bardziej, że
część trzecia poświęcona sposobom uzasadniania sprowadzała się jedynie do
zaprezentowania sylogizmu. Zwieńczeniem całości było przedstawienie prob
lematyki metod (analizy i syntezy), ubogacone o zagadnienia logiki „praktycz
nej”, czyli dydaktyki i dyskusji. Zalecane pomoce dydaktyczne ograniczają się
prawie wyłącznic (z wyjątkiem, bynajmniej nie typowego dla średniowiecza,
ujęcia R. Lullusa) do lektury autorów nowożytnych, wywodzących się z kręgu
racjonalizmu i empiryzmu, takich jak Ramus, Bacon, Kartezjusz, Locke, Wolff,
Malebranche, Gassendi czy też „minores”, czyli m.in. Purchot, Corsini,
Arnauld i Nicole23.
Reformę pijarską przygotowała działalność dydaktyczna A. W i ś n i e w s 
k i e g o , której odbiciem są tzw. tezy24, będące syntetycznym ujęciem treści jego
zajęć. Na nowożytny charakter zawartej tam logiki wskazują jej funkcje jako
dyscypliny praktycznej, kierującej działaniami umysłu zmierzającymi do praw
dy (rolę metodologii odkrycia naukowego ma pełnić zwłaszcza logica empirica
seu experimentalis, charakterystyczna dla przyrodoznawstwa). Na powyższą
proweniencję wskazują także postulowane cele dydaktyczne, które sprowadzają
się jedynie do kształtowania świadomości logicznej. Nauczanie teorii logicznej
m a charakter „towarzyszący”, nie jest bowiem niezbędnym warunkiem upra
22 Por. T. Czeżowski, Wyszydzony podręcznik, w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone
w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, W arszawa 1960,
s. 17-18.
23 Ordinationes..., op. cit., cz. IV 187.
24 A. Wiśniewski, Propositiones phiłosphicae ex illustrioribus veterum recentiorumąue philosop-

horum placitis depromptae, quas in Colłepio Varsaviensi Schołarum Piarum, primo biennalis cursus
anno, propupnandas susceperunt ... Michael Świdziński ... Felix Szołdrski ... Joannes Krasiński,
Varsaviae 1751, tezy V III-X X V III.
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wiania nauki. Cele te są ponadto analogiczne do swoiście terapeutycznych
funkcji nauczania matematyki. Preferencje nowożytne ujawniają się także
w eklektycznej strukturze wykładu (czteroczłonowa) i w zakresie wykładanego
materiału. Dominuje problematyka teoriopoznawcza, gdyż logika formalna
obejmuje jedynie 3 z 21 tez. „Obiektywizujące” ukazanie receptywnego charak
teru czynności poznawczych (arystotelizm zbieżny wszakże z empiryzmem
Locke’a) splata się z nowożytnym podejściem świadomościowym (analiza idei)
oraz podkreśleniem roli ich językowego wyrażenia. Charakterystyczny dla
przedstawianych tu podręczników eklektyzm ujawni się w ujęciu Wiśniewskiego
m.in. w zestawieniu tradycyjnych kategorii metafizyki poznania z nowożyt
nymi. Zdecydowana niechęć wobec rozwiązań tradycyjnych uwidoczni się
natomiast w odniesieniu do późnoscholastycznych funkcji semiotycznych wyra
żeń (np. zastępowanie, rozszerzanie, ograniczanie), uznanych za przedmiot
zbytecznych, bo jałowych sporów. Typowy eklektyzm ujawnia się także
w analizie zdania, rozumianego jako akt o charakterze umysłowym (tradycyjnie
pojęta kreatywna funkcja umysłu) i wolitywnym (kartezjańskie podkreślenie
czynnika wolitywnego w wydawaniu sądów), którego elementami składowymi
są nowożytnie pojęte idee. Analogicznie, jak nakazują to Ordinationes, Wiś
niewski omawia źródła wartościowego poznania oraz sylogizm, podając m.in.
uproszczoną formę wyszukiwania terminu średniego. Choć pijar dostrzega
wtórny charakter problematyki metod (w stosunku do percepcji, wydawania
sądów i dowodzenia), to przecież poruszy problematykę metodologiczną
(analiza, synteza), ubogaconą o metodykę samokształcenia i dyskusji. O ile
można się zgodzić ze zdaniem Pujdaka, iż to Wiśniewski był autorem filozoficz
nej partii Ordinationes (wskazują na to podobieństwa strukturalne, treściowe
i w zakresie zalecanej literatury), o tyle nieuzasadniona jest opinia tego autora,
który akcentuje zbieżności logiki Wiśniewskiego z nurtem scholastycznym25.
Nawet odpierając zarzut lekceważenia przez „recentiores” tradycyjnej logiki
- formułowany przy tym w perspektywie ideologicznie pojętych funkcji arystotelizmu jako naturalnego „fundamentu” religii chrześcijańskiej pijar ukazu
je przede wszystkim korzyści płynące z uprawiania teorii poznania, nakazujące
potrzebę kształtowania formacji metodologicznej dla zapewnienia odkrycia
i odpowiedniego uzasadnienia wiedzy. Pragmatycznie dodaje jednak, iż w tym
celu „nowsi” filozofowie wykorzystują także dorobek przeszłości26. Dla pod
kreślenia pionierskiego charakteru dokonań Wiśniewskiego na gruncie polskim
istotny jest czas ich publikacji (r. 1751 i 1755). Nie tylko bowiem przygotowują
one Ordinationes, ale także wyprzedzają modyfikacje poczynione przez Stęplowskiego (r. 1753) oraz polskie tłumaczenie pracy Gottschcda (r. 1760) czy
przedruk podręcznika Genovesiego (r. 1771).
25 J. Pujdak, Antoni Wiśniewski..., op. cit., s. 88-89, 135-137.
26 A. Wiśniewski, Carpophorus Philaletes..., op. cit., s. 4-10.
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Ukoronowaniem rodzimej twórczości w okresie oświecenia był pierwszy
napisany w języku polskim podręcznik całościowo opracowanej logiki (w
odróżnieniu od częściowo tylko przyswojonej polskiemu czytelnikowi pracy
Gottscheda), autorstwa K. N a r b u t ta , pijara z prowinqi litewskiej, zalecany
jeszcze w czasach K EN 27. Narbutt, idąc za przyjętą przez Wolffa klasyfikacją
nauk, widzi w logice część filozofii oraz narzędzie wszelkich nauk (nie tyle
arystotelesowski organon, ile raczej nowożytna mathesis universa/Ls), umoż
liwiające odkrycie prawdy i strzegące przed błędem. Uzasadniając zaś celowość
studium tej dyscypliny propedeutycznej dla zapewnienia niezawodności wiedzy,
pijar podkreśli za nowożytnością rolę naturalnego wyposażenia logicznego,
które jest dla logiki „sztucznej” nie tylko źródłem (nauczana logika jest jedynie
swoistą ekspresją naturalnych umiejętności), ale i weryfikatorem poprawności
jej poszczególnych praw28. Wolffiańskiej proweniencji jest natomiast eklektycz
nie dwuczłonowa struktura wykładu logiki. Część teoretyczna modyfikuje
w duchu nowożytnym przedstawienie jej tradycyjnych części, zaś partia prak
tyczna podejmuje zagadnienia teoriopoznawcze, metodologiczne i metodyczne
(np. prawidła dyskusji zużytkowującej eksperymenty dla zabezpieczenia poglądowości wypowiedzi, vademecum samouka, zasady analizy tekstu nauko
wego, w tym problematyki translatorskiej, której znaczenie wzrosło wraz
z upowszechnieniem się w nauce języków narodowych) oraz wykładnię prob
lemu wolności filozoficznej, uwikłaną zarówno w dyskusje z impcrialistyczno-ideologicznymi zapędami scholastyki, jak i z antyreligijnymi tendencjami
oświecenia.
Część pierwsza to konsekwentnie nowożytny traktat (za Lockiem)
o ideach-wyobrażeniach, które poddawane quasi-mechanicznym opera
cjom są podstawą formułowania sądów (łączenie lub rozdzielanie dwóch
idei) lub rozumowania (zakładającego podobne operacje na większej liczbie
idei). Pierwszy człon tej części podejmuje rozważania określające naturę
denotacji i konotacji, co jest podstawą wyróżniania rozmaitych podziałów idei
(w aspekcie treściowym i zakresowym). Tłumaczy to rozbudowanie w duchu
nowożytnym (psychologiczno-fizjologicznym) analiz określanych w przesz
łości jako spór o uniwersalia, w formie uzależnienia zdolności do for
mułowania pojęć ogólnych i liczby poznanych desygnatów od wieku percypującego. W omówieniu natury języka, choć ujawnia się nowożytna
reinterpretacja lingwistyczna tradycyjnego kryterium prawdy, to jednak obecne
są także wątki charakterystyczne dla realistycznej metafizyki pznania, ukazując
27
K. N arbutt, Logika, czyli rozważania i rozsądzania rzeczy nauka, według której każdy ma we
wszystkim prawdy dochodzić i strzec się fałszu , Wilno 1769.
2X Np. postulowany przez nowożytny logiko-gnozeologię tok analiz badawczych i wykładu,
polegający na przechodzeniu od tego co łatwiejsze, do tego co trudniejsze, ma być zgodny z prawami
„naturalnego” myślenia. K. N arbutt, Logika ..., op. cit., s. 22-26.
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obiektywną (bytową) podstawę znaków językowych (wyobrażenia są o tyle
prawdziwe, o ile „rzecz pokazują przez znaki, które się w rzeczach znajdują”29).
Zdecydowanie skrótowo Narbutt potraktował natomiast logikę formalną.
Dotyczy to zarówno logiki zdań (zwłaszcza problematyki systematyzacji zdań,
gdzie nie ustrzegł się błędnego sformułowania reguł opozycji czy też zagadnień
modalności), jak i sylogistyki, jako jedynego, wymienianego wprost typu
argumentacji30.
Część praktyczna podnosi problematykę prawdziwości poznania (tak w sen
sie pozytywnego wykładu, jak i analizy błędów poznawczych), akcentując
w zgodzie z tendencjami nowożytnymi - potrzebę sformułowania przede
wszystkim reguł zabezpieczających pewność przesłanek, a tylko drugorzędnie
zasad poprawnego wynikania. Stanowi to konkretyzację ideału uniwersalnej
metody poznania, której przymioty (powszechność, prawdziwość, wyraźność)
zarówno zabezpieczają możliwość jej zastosowania do wszelkich dziedzin oraz
przedmiotów, jak i czynią to poznanie jasnym (zrozumiałym).
Dokonana przez O. Narbutta kom par aty styczna analiza tego podręcznika,
zasadnie formułuje opinię o kierunkach jego eklektycznej proweniencji. Doty
czy to zarówno podobieństw z twórczością Wolffa (strukturalne oraz w zagad
nieniach wstępnych i w logice formalnej - w osiągnięciach oraz w błędach), jak
i zapożyczeń z opracowania Genovesiego. W odniesieniu do ostatniego można
mówić nawet o plagiacie (np. zagadnienie błędów poznawczych i metodyka
pracy naukowej), co bynajmniej nie było oceniane nagannie w dobie ówczes
nego formułowania eklektycznych ujęć podręcznikowych - podobnie postępo
wał bowiem Genovesi31.
Równie nowożytny charakter ma ujęcie logiki zawarte w całościowym
zarysie filozofii, także autorstwa Narbutta32. Celem edukacji logicznej jest
kształtowanie umiejętności odkrycia prawdy oraz jej jasnego i zwięzłego
przekazu (dydaktyka), stąd też logika jest dyscypliną propedeutyczną. Podkreś
lenie naturalnych zdolności logicznego myślenia (nawet umiejętności wykrywa
nia błędów logicznych) oraz postulowanie „naturalności” i racjonalności
w formułowaniu reguł logiki „sztucznej” (co realizują reguły Kartezjusza) łączy
się z uzasadnieniem potrzeby studium logiki, gwarantującego niezawodność
wiedzy. Warunki właściwego poznania (kartezjański postulat jasności i wyraźności) winny być zabezpieczone na płaszczyźnie odkrycia naukowego oraz jego
29 Ibidem, s. 48-58.
30 Ilustrując naturę wynikania - w czym także nie ustrzegł się błędów - podaje nie wymienione
z nazwy przykłady entym em atu, sorytu, rozum owania indukcyjnego i dylematu konstrukcyjnego.
Ibidem, s. 55-74.
31 Por. O. N arbutt, O pierwszym ..., op. cii., s. 68-98.
32 K. N arbutt, Z fdozofii wybrane zdania ... Dowodzili i utrzymywali publicznie Wereszczaka
Stefan i Godlewski Stanisław w konwikcie szlacheckim wileńskim ks. ks. Scholarum Piarum, Wilno
1771, tezy I-Y III.
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językowego wyrażenia. Proweniencja nowożytna ujawnia się jeszcze bardziej
w sposobie realizacji tych postulatów. Wykład jest bowiem zdominowany przez
problematykę kryteriologiczną, gdyż nawet w omówieniu sądu i argumentacji
pierwszorzędnie akcentuje się ich poprawność merytoryczną (m.in. podejmując
analizę wartościowych źródeł poznania), a jedynie wtórnie - formalną.
Choć analiza obydwu podręczników Narbutta pozwoliła zauważyć w nich
elementy tradycyjne (uznanie wartości uproszczonej logiki formalnej), to
przecież wykazała przede wszystkim istotne związki z dokonaniami nowożyt
nymi tak w odniesieniu do „upraktycznienia” wykładu (co było podstawą
pochlebnej opinii autorów mu współczesnych), jak i na płaszczyźnie teoriopoznawczej. Jeszcze ważniejsza była umiejętność krytycznej, ale nieuprzedzonej
oceny zróżnicowanych opracowań (głównie współczesnych), co umożliwiło ich
samodzielne wykorzystanie, a przez to pomogło sformułować pionierskie ujęcie
na gruncie polskim. Dotyczy to nic tylko osiągnięć w zakresie tworzenia
polskiej terminologii logicznej, ale przede wszystkim umiejętnego dostosowania
się do potrzeb czasu. Tym samym zasadne jest podkreślanie wartości tych ujęć,
ujawniającej się głównie na płaszczyźnie kulturowej.
Analogiczne procesy można dostrzec w zreformowanym szkolnictwie j e 
z u i c k i m . Obszerny podręcznik (ss. 575) autorstwa B. D o b s z e w i c z a 33
eklektycznie łączy w czteroczłonowej strukturze wykładu dorobek tradycji
i nowożytności. Najgruntowniej opracowana część pierwsza omawia głównie
tradycyjny metafizykę poznania, ale także zagadnienie języka. Drugi traktat
ujmuje zarówno definiująco potraktowaną problematykę sądu, jak i zagadnie
nia należące do kryteriologii. Zwraca uwagę dobry wykład logiki formalnej
(logika zdań i nazw), który mimo pewnego przeładowania i drobnych niedociąg
nięć jest oceniany jako jedno z najlepszych ówczesnych dokonań. Omówienie
problematyki metody, oprócz przedstawienia analizy i syntezy, obejmuje - na
modłę Wolffa - zagadnienia dydaktyki, samokształcenia i dyskusji. Cennym
uzupełnieniem wykładu jest zamieszczenie części ćwiczebnej, podejmującej także
szereg nie omawianych wcześniej kwestii (np. źródeł wartościowego poznania).
Elementy nowożytnych rozwiązań ujawniają się również w spuściźnie
logicznej S. S z a d u r s k i e g o34, który choć opiera się na tradycyjnym schemacie
trzech części wykładu, to faktycznie uznaje zasadność omówienia problematyki
metodologicznej (tzw. logika porządkująca), w formie zbitki uprzednich zagad33 B. Dobszewicz, Praelectiones logicae ex probalis \eierum recentiorumque placitis conscriptae
in usum philosophiae audit orum, Vilnae 1761.
34 S. Szadurski, Positiones ex philosophia mentis et sensuum sub auspiciciis ... Joannis ...
Małachowskisupremi Cancellarii regni ... explanandae a Thadeo Burzyński ... et Leone Miączyński ...
in Collegio Nobilium Varsaviensi Soc. Jesu, Varsaviae 1758; tenże, Disputatio philosophica menstrua.
Propositiones logicae defendendum susceptae a Scholasticicis Lopicis Novogrodensibus S.J. , Novogrodeci 1760; tenże, Principia ratiocinandi variis dialogis atque exercitationibus tum logicis tum ethicis
tum metaphysicis contenta, Yilnae 1760; toż pod zmienionym i bardziej odpowiadającym treści
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nieri, wyróżniając metodę analizy i syntezy. Podkreślenie znaczenia kryteriologii
wyraża się w większej trosce o poprawność reguł definiowania niż wnios
kowania. Eklcktyczność tego ujęcia ujawni się w zamieszczeniu nie tylko
gnozcologicznych i psychologicznych analiz genezy poznania oraz błędów
poznawczych, ale także w postaci skrótowego zarysu logiki formalnej (logika
nazw i zdań). Podobnie kompromisowe tendencje ujawniły się w innych
podręcznikach jezuickich tego okresu, jak np. autorstwa S. Chyczewskiego, J.
Chevaliera, F. Lipskiego czy J. Łappy35.
Przykładem oddziaływania Wolffa na polskie środowiska naukowe były
- obok wspomnianego wcześniej podręcznika Gottscheda - także dokonanie M.
Ś w i ą t k o w s k i e g o 36 na polu metodologii, zwłaszcza w zakresie popularyzacji
indukcji, jako metody odpowiedniej dla przyrodoznawstwa. W charakterystycz
nej dla tego ujęcia bezkompromisowości wobec scholastyki upatruje się przyczy
nę, która tłumaczy nieporównywanie mniejszy zasięg jego oddziaływania,
w odróżnieniu od wcześniejszych, a przy tym i ostrożniejszych prób pijarskich.
Znaczną rolę odegrała natomiast przedrukowana w Polsce praca portugals
kiego autora A.A. V e r n e i u s a 37. Choć tradycyjna w formie wykładu oraz
akcentująca znaczenie logiki formalnej, to przecież zdradza zdecydowanie
wrogie stanowisko wobec scholastyki. Wykorzystując bowiem dorobek Genovesiego stanowiła swoisty pas transmisyjny myśli nowożytnej na gruncie
polskim38.
Zakładający zaś w tytule równowagę wobec tradycyjnych i nowożytnych
tendencji, podręcznik logiki autorstwa E. K l e c z e w s k i e g o 39, okazuje się
wierny tradycji racjonalistycznej. Mimo iż postuluje omówienie metody miesza
nej (imethodus mixta), to przecież kładzie nacisk na wykład logiki formalnej, co
czyni zeń dokonanie epigońskie.
Logika wykładana w s z k o l n i c t w i e k o ś c i e l n y m obejmowała więc
zagadnienia wyznaczone zwykle czteroczłonową strukturą ujęć. O ile w części
pierwszej i czwartej (a często również i w drugiej) podejmowano problematykę
tytułem (brak w nim bowiem zagadnień z zakresu etyki i metafizyki); Principia ratiocinadi variis
dialogis atque exercitaiionibus logicis contenta, Vilnae 1761. a następnie jak o pierwszy człon Scita
philosophica, b.m. 1762. Por. F. Bargieł, Stanisław Szadurs/ci..., op. cit.t s. 22-26.
35 S. Bednarski, Upadek..., op. cii.t s. 321-328.
36 M. Świątkowski, Prodromus Polonus eruditae veritatis seu tractatus de dignitate et utylitate
impedimentis et subsidiis sedibusque scientiarum rei litterariae promo\endae causa, Berolini 1765.
Fragm ent przeł. M. Plezia w: B. Suchodolski, Nauka polska w okresie Oświecenia, W arszawa 1953,
s. 234-291.
37 A.A. Vemeius, De re logica, libri sex... ad usum clericorum in seminaria Dioecesis Vilnensis
msuiuendorum... Editio post Romanom secunda, Vilnae 1764, 17662.
311 Por. W. Tatarkiewicz, Metalogika X V II wieku i logika X V III wieku, w: Droga do filozofii
i inne rozprawy filozoficzne , W arszawa 1971, s. 119-122.
19 S. Kleczewski, Prima elementa Philosophiae rationalis et experimentalis synthetice disposita,
pro u.w Scholasticorum Regularium succincte collecta... Pars 1-2, Leopoli 1772.
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kryteriologiczno-metodologiczną, to pozostałe traktaty zawierały elementy
coraz skuteczniej wypieranej logiki formalnej oraz metafizyki poznania. Zwraca
uwagę uwypuklenie zagadnień z zakresu dydaktyki, samokształcenia, metodyki
pracy naukowej (analiza tekstu naukowego i dyskusji), a nawet moralności
wiedzy. Stopniowo jednak - tak w aspekcie treściowym, jak i językowym
- ujawnił się wzrost wpływu rozwiązań o charakterze nowożytnym.
Wypadkową zróżnicowanych tendencji, ujawniających się w podręcznikach
logiki szkolnictwa kościelnego w odniesieniu do celowości nauczania logiki, jej
miejsca w systemie edukacji publicznej, zakresu i podstawowych opcji meryto
rycznych, są zarówno dyskusje członków Towarzystwa do Ksiąg Elementar
nych K o m i s j i E d u k a c j i N a r o d o w ej40, jak i jej działalność ustawodaw
cza. Przygotowany najprawdopodobniej przez I. Potockiego, przy pomocy G.
Piramowicza, a przyjęty w czerwcu 1774 r. Przepis na szkoły wojewódzkie41,
zalecał naukę logiki od trzeciego roku nauczania, a więc jako zwieńczenie
studium językowego, następujące przed wykładem dyscyplin matematycz
no-przyrodniczych. Szedł on po linii filozoficznych rozstrzygnięć A. Popławs
kiego42, ujmującego logikę w perspektywie opisowej psychologii poznania,
której celem było kształtowanie poprawnego myślenia (gnozeologia) i właś
ciwego komunikowania się (język), co określało związki logiki z gramatyką.
W ujęciu tym zauważa się tak wpływ Locke’a, a nawet sensualistów (analiza
umysłu i genetyczny empiryzm), jak i Kartezjusza (reguły metodologiczne).
Układ problematyki wyznaczał przyjęcie dwuczłonowej struktury wykładu,
który obejmował zagadnienia reguł myślenia (podstawowe prawa logiczne) oraz
zasady analizy tekstu naukowego. Uwidaczniająca się i w tym przypadku
kom promisowość nakazywała zalecić znajomość zarówno metody analizy, jak
i syntezy, a także szeroko potraktować tematykę języka. W praktyce pedagogi
cznej, zwłaszcza przed publikacją postulowanego przez Komisję podręcznika,
wykorzystywano jednak ujęcia o najrozmaitszej proweniencji43.
Brak zadowalającego opracowania logiki w języku polskim skłonił Komisję
do ogłoszenia konkursu, a następnie, wobec jego niepowodzenia, do zwrócenia
się do C o n d i l l a c a , który nadesłał w r. 1778 projekt podręcznika44. Spotkał
40 Dyskusję lę dokum entuje A. Jobert, Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773-1794). Jej
dzieło wychowania obywatelskiego. Przcł. i uzupełniła M. Chamcówna, W rocław 1979, s. 140.
41 Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej. Wyd. J. Lewicki, Kraków
1925, s. 24-41.
42 A. Popławski, O rozporządzeniu i wydoskonaleniu edukacji obywatelskiej. Projekt Przeświet
nej Komisji Edukacji Narodowej Korony Polskiej i W. Ks. Lit. w marcu 1774 podany, W arszawa 1775.
Przedruk w: Pisma pedagogiczne. Wstępem i objaśnieniami opatrzył S. Tync, Wrocław 1957,
s. 5-100.
43 Por. A. Jobert, Komisja..., op. cit., s. 25-29; T. Czeżowski, Kilka..., op. cit., s. 217-219.
41 E.B. de Condillac, Logika, czyli pierwsze zasady sztuki myślenia, dzieło elementarne... na
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się on z krytycznym uznaniem członków Komisji. Doceniono zwłaszcza
uzależnienie poprawności rozumowania od sprawności w posługiwaniu się
językiem, jak i potraktowanie nauczania matematyki (zwłaszcza stosowanej
w algebrze analizy) za podstawowe narzędzie w kształtowaniu odpowiedniej
formacji logicznej (Piramowicz). Stąd też ustaliła się praktyka nauczania logiki
w klasie ostatniej (dwie godziny tygodniowo), jako rozszerzenie wykładu
matematyki, podjęte przez nauczyciela tego przedmiotu45. Zastąpienie filozofii
przyrody dyscyplinami „naukowego” przyrodoznawstwa stymulowało utrwale
nie się tendencji empirycznych’6, które warunkowały ostateczne usunięcie logiki
formalnej, co tłumaczono brakiem jej zastosowań w fizyce eksperymentalnej.
Przedmiotem analiz stają się wyłącznie zagadnienia z zakresu kryteriologii
i metodologii, formułowane na podstawie wyników psychologii opisowej.
Dominuje przy tym nastawienie praktyczne, które w miejsce przekazu zwartej
teorii, przyporządkowuje nauczanie logiki zdobyciu praktycznej umiejętności
poprawnego myślenia47. Nic sposób jednak nie zauważyć, że postawa ta, jak
i specyfika podstawowych rozstrzygnięć w aspekcie merytorycznym, jest po
chodną procesów, które ujawniły się w szkolnictwie kościelnym oraz przygoto
wały ustalenia i praktykę szkolną w okresie całościowej reformy szkolnictwa.

II. P roblem atyka kryteriologiczna
Formułowanie na kanwie nowożytnego przyrodoznawstwa refleksji epistemologiczncj, uprawianej bądź to przez filozoficznie nastawionych uczonych,
bądź też przez filozofów, którzy stanęli wobec dominacji myślenia charakterys
tycznego dla nauki (w opozycji do filozofii), oraz zainicjowanie filozofii
podmiotu, której celem była analiza „zawartości” naszej świadomości, zrodziło
zainteresowanie problematyką teoriopoznawczą. Wobec braku wydzielenia
gnozcologii jako odrębnej dyscypliny filozoficznej kwestie te stały się elemen
tem coraz intensywniej rozwijającej się logica maior, zastępującej stopniowo
w'ykład logica minor, czyli logiki formalnej48. Na kanwie dyskusji między
racjonalizmem (aprioryzmem) i empiryzmem (aposterioryzmem) zrodziła się
problematyka teorii poznania w formie (uprawianej naukowo przynajmniej od
czasów Locke'a) krytycznej analizy źródeł i wartości poznania (kryteriologia).
a teraz z przydatkiem niektórych objaśnień i przypisów przez Jana Znoskę z francuskiego na polski
język przełożone. Wilno 1802. Wyd. współcz. por. przypis 7.
45 A. Jobert, Komisja..., op. cit., s. 139-142; T . Czeżowski, Kilka..., op. cit., s. 217.
4ft Uwidoczniło się to m.in. w przyswojeniu polskiemu czytelnikowi dorobku Locke’a w for
mie: Ij)gika, czyli myśli z Lokka ,tO rozumie ludzkim " wyjęte przez ks. A. Cyankiewicza, Kraków
1784.
47 W. Tatarkiewicz, Materiały.... op. cit., s. 38; T. Czeżowski, Kilka..., op. cit., s. 213- 227.
4K W. Tatarkiewicz, Materiały..., op. cit., s. 32-34.
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Odsłonięcie tej tematyki może być więc swoistym papierkiem lakmusowym,
umożliwiającym ustalenie filozoficznych preferencji omawianych ujęć podręcz
nikowych. Jej znaczenie ujawniło się także na płaszczyźnie kulturowej, gdyż
niejednokrotnie spory dotyczące wartości poznania miały kontekst światopo
glądowy; służyły bowiem uzasadnieniu prawomocności wiedzy o charakterze
religijnym (np. apolegetyka objawienia religijnego).
1.
Aprioryzm, aposierioryzm czy eklektyzm? Wykład wyjaśniającej inter
pretacji przyrody, w formie charakterystycznej dla arystotelizmu fizyki iloś
ciowej, „rozsadziła” praktyka włączania do podręczników coraz liczniejszych
opisów zjawisk przyrodniczych, opartych na uporządkowanej obserwacji lub
eksperymencie, a wyrażonych w języku matematyki. Przezwyciężenie tej filozo
ficznej interpretacji scholastycznej stało się jednak możliwe dopiero po sfor
mułowaniu (głównie za sprawą I. Newtona) fenomcnalistyczno-ilościowego
systemu naukowego przyrodoznawstwa, którego podstawowe kategorie (nacze
lne elementy naukowej teorii) były przynajmniej postulatywnie - wyprowadza
ne z doświadczenia. O ile jednak to godzące kompetencje „rozumu” i „doświad
czenia” rozwiązanie zostało zaakceptowane w odniesieniu do nauk przyrod
niczych, o tyle kwestia określenia źródeł wartościowego poznania w całokształ
cie wiedzy ludzkiej, czyli jako przedmiot filozoficznych analiz teoriopoznawczych, pozostawała dalej otwarta, więcej, stanowiła jedno z centralnych zagad
nień zorientowanej gnozeologicznie filozofii nowożytnej.
Kontrowersja ta obca była jednak ujęciom typowego arystotelizmu, stąd też
brak jej w podręcznikach M a k o w s k i e g o czy S t ę p l o w s k i e g o . W tradycji
tej uznawano tak kompetencje zmysłów, jak i umysłu. Choć bowiem punktem
wyjścia procesu poznawczego jest św'iat doświadczenia zmysłowego, to przecież
jego „obróbka”, której celem jest uzyskanie wiedzy ogólnej i koniecznej,
stanowi efekt operacji intelektualnej, realizowanej przy pomocy tzw. intelektu
czynnego i biernego. Dokonuje się to w procesie abstrakcji przy użyciu indukcji
hermcneutycznej (operacja intclektualno-intuicyjna), co pozwala na sformuło
wanie naczelnych zasad rzeczywistości, które są następnie (przy ciągłym
kontakcie z poznawaną rzeczywistością) podstawą wypracowania bardziej
szczegółow'ych twierdzeń. Uznanie jako niepowątpiewalnc kwestii harmonij
nego współdziałania umysłu i zmysłów (umiarkowany empiryzm genetyczny),
nakazywało uprawiać jedynie metafizykę poznania, która koncentruje się na
analizie natury przedmiotu intelektu (byt intencjonalny) i jego odniesień do
rzeczywistości (uniwersalia)49. Stąd też problematyka genezy pojęć nie budziła
u scholastyków szczególnego zainteresowania. Stęplowski poruszał ją przy
okazji omówienia natury abstrakcji50, zaś Makowski przedstawiając funkcje
intelektu w poznaniu. Rola tzw. intelektu czynnego sprowadza się do odmateriali4V S.S. M akowski, Cursus..., op. cit., 1.1, s. 45-56, t. I-II (Cracoviae 1681), s. 26-28, 92-97.
5<l K. Stęplowski, Logica..., op. cit.t s. 9-11.
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zowania otrzymanych w poznaniu zmysłowych wyobrażeń, czego rezultatem jest
forma intelcktualno-poznawcza (species impressd), stanowiąca właściwy przed
miot intelektualnego poznania, która oddziałując na tzw. intelekt możnościowy
powodują w nim wewnętrzną przemianę i owocuje formą intelektualno-poznawczą wrażoną (species intelligibilis expressa), rozumianą jako właściwe pojęcie51.
Kwestia określenia źródeł wartościowego poznania stała się aktualna za
sprawą D e s c a r t e s a , który wobec stwierdzenia zawodności poznania zmys
łowego - może być bowiem użyteczne jedynie w wymiarze praktyczno-życiowym - uczynił bazą ludzkiej wiedzy poznanie aprioryczne. Gwarantem jego
prawdziwości jest prawdomówność Boga, wyposażającego nas we wrodzone
idee. W wyniku specyficznie rozumianej dedukcji (implikacja laliczna i ciąg
intuicji intelektualnych) umożliwiają one w sposób niezawodny sformułowanie
systemu wiedzy ujmującej rzeczywistość w perspektywie przyczynowości spraw
czej. Idee wrodzone (ideae innatae) rozumiane w sensie dyspozycji, które
aktualizują się (w sposób okazjonalny) przez percepcję danych zmysłowych,
które
choć nie są jedynymi, są bowiem także tzw. idee nabyte (ideae
adventitiae) i wytworzone, jako konstrukt umysłu (ideae factitiae) - to przecież
jedynie one, jako jasne i wyraźne spełniają warunek osiągnięcia pewności
poznawczej52. Uzupełnieniem filozoficznej interpretacji poznania były analizy
fizjologiczne, podkreślające mediacyjne funkcje mózgu (szyszynki), które gwa
rantowały w perspektywie dualizmu bytowego i wynikającego zeń dualizmu
poznawczego - współdziałanie dwu niezależnych substancji, czyli zdolnej do
procesów myślowych i tożsamej ze świadomością duszy, oraz ciała funkc
jonującego na zasadzie recepcyjnego mechanizmu53.
Wbrew Kartezjuszowi, ale równie krańcowo, stwierdzał L o c k e , żc wszelka
wiedza pochodzi wyłącznie z doświadczenia. Rozumiał je jednak dostatecznie
szeroko, by przyznać wartość również doświadczeniu wewnętrznemu, czym
różnił się od sensualizmu C o n d i l l a c a , ograniczającego taką rolę umysłu,
którego treść i funkcje są pochodnymi doświadczenia (skutkiem aktywności
wrażeń)51. Tym samym - wg Locke’a - idee, określane jako wyobrażenia, są
zespołem wrażeń. Z wyobrażeń konkretnych, nasyconych treścią, powstają
w procesie swoiście rozumianej abstrakcji wyobrażenia typicznc, które spełniają
w sposób niedoskonały wymóg ogólności. Dzięki mechanicznemu kojarzeniu
(asocjacja) z idei prostych powstają złożone55. Pomimo zróżnicowania w kwestii
genezy poznania, ówczesne ujęcia były zgodne co do kryterium metodologicznej
51 S.S. M akowski, Cursus..., I. I, op. cii., s. 67-72.
52 R. Descartes, Rozprawa..., op. cit., s. 37-48.
53 Tenże, Namiętności duszy. Tłum. L. Chmaj, W arszawa 1986, s. 68-89.
54 J. Locke, Rozważania..., op. cit., t. II, s. 194-268; E.B. de Condillac, Logika... (nowe wyd.), s.
29-80.
55 J. Locke, Rozważania..., op. cit., i. I, s. 119-141.
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wartości wiedzy. Aprioryzm i aposterioryzm zakładały bowiem konsekwentny
racjonalizm metodologiczny. Prawomocna może być jedynie wiedza niesprzeczna z rozumem. Nakazywało to krytycyzm wobec europejskiej tradycji
kulturowej tak w aspekcie stricte filozoficznym, jak też światopoglądowym.
Tendencja ta zaowocowała racjonalistyczną interpretacją religii w formie
deizmu i religii naturalnej, kwestionujących wartość objawienia, zwłaszcza
w odniesieniu do prawd, które są sprzeczne z rozumem lub przewyższają
jego zdolności poznawcze56.
W perspektywie o ś w i e c e n i o w y c h preferencji praksistycznego e k l e k 
t y z m u zrodziły się tendencje unifikujące aprioryzm i aposterioryzm. Sankc
jonowały one, odpowiednio do wymogów naukowego przyrodoznawstwa,
postulat empirycznej genetyczności i metodologicznej racjonalności. W pod
ręcznikach ówczesnej szkoły wyznaniowej ten dychotomiczny podział wartoś
ciowych źródeł wiedzy został uzupełniony o poznanie uzyskane z przekazu
ludzkiego i boskiego. Według A r n a u l d a i N i c o l e ’a, choć objawienie nic
spełnia wymogu oczywistości naocznej (synonim wiedzy niepowątpiewalnej),
gdyż jest oparte jedynie na autorytecie objawiającego, to jednak w odróżnieniu
od tzw. wiary ludzkiej (historia) prawdy poznane w przekazie boskim (tzw.
wiara boska) nie mogą być błędne. Podstawą ich niepowątpiewalności jest
bowiem objawienie Boga, który co wynika z jego natury - nie może się mylić
i nic wprowadza nas w błąd57.
Spór aprioryzmu z aposterioryzmem w kryteriologii W o l f f a łagodziło
eklektyczne wyróżnienie trzech porządków wiedzy. Walor niepowątpiewalności
przysługuje bowiem zarówno stricte racjonalnym analizom właściwym filozofii
(rozwijanie treści pojęć przy pomocy dedukcji), jak i „historycznemu” poznaniu
zmysłowemu (metoda szeroko rozumianego doświadczenia) oraz ilościowemu
przedstawieniu rzeczywistości. Specyfika unifikującego ujęcia Wolffa ujawnia
się najpełniej w odniesieniu do badania przyrody, gdzie nie tylko istnieje
możliwość równie uprawnionego prowadzenia trójpoziomowych analiz, ale
mają one niejako charakter równoległy (mówienie o tym samym w różny
sposób). Ponadto są dyscypliny (np. physica mixta) łączące ujęcie w kategoriach
czystej możliwości (jako filozoficzno-wyjaśniająca interpretacja wewnętrznie
niesprzccznych istot) z fenomcnalistycznym opisem, którego wyniki ujmuje się
w języku matematyki58. Obok wiedzy o charakterze demonstratywnym (scientia)y Wolff uznał również prawomocność poznania opartego na autorytecie
objawiającego (fides), którego kompetencje przesądzają o wartości przekazu,
stąd też objawione poznanie religijne jest prawomocne, nawet gdy jego prawdy
nie są zrozumiałe dla rozumu39. W aspekcie genezy idei opowiedział się za
ió Ibidem, t. II, s. 442-457.
57 A. A rnauld, P. Nicole, logika..., op. c/f., s. 478-480.
5* Ch. Wolff, Phitosophia..., op. cii., s. 2-8, 48-52.
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konsekwentnym empiryzmem genetycznym, zacierającym jednakże funkcje
intelektu przez podkreślenie roli zmysłu zewnętrznego lub wewnętrznego,
których rezultaty uzyskane w prostym ujęciu o charakterze receptywnym
(odpowiednik kartezjańskich idei nabytych, ale określany zgodnie z gnozeologią Locke'a) są także bazą dla idei „wyprodukowanych” (konstrukt na
podstawie danych zmysłowych)60.
Z pozoru ujęcie P o u r c h o t a jest zdominowane przezkartezjańską retory
kę. Wyraża się to we wskazaniu zawodności poznania zmysłowego (wiedza
uzyteczna acz niepewna) oraz w podkreśleniu roli (godniejsza) intuicji intelek
tualnej (bezobrazowa intellectio pura), umożliwiającej nie tylko odkrycie pierw
szych zasad poznania i bytu, ale także naszej świadomości, Boga oraz rzeczy
materialnych. Charakterystyczna dla nurtu kartezjańskiego jest także opozycja
wobec pretendujących do wyłączności ujęć empiryzmu genetycznego (epikurej
czycy, scholastycy, Gassendi). W rzeczywistości podręcznik ten ma charakter
kompilacyjny. Dopuszcza bowiem prawomocność funkcjonowania władzy
imaginatio (o której sądzi, że może być tożsama z funkcjami mózgu), czyli
możliwość obrazowego poznania świata materialnego. Umożliwia ona nie tylko
konstruowanie idei ciał materialnych (przedmioty fantastyczne), ale przede
wszystkim umysłowo-zmysłową percepcję, dokonywaną przy pomocy zmysłów
wewnętrznych lub też w postaci intelektualistycznie rozumianego działania
zmysłu wewnętrznego (phantasia, memoria, appetiius sententens). Ponadto
w ujęciu tym uwidaczniają się elementy iluminizmu Malebranche’a (intellectio
jest poznaniem intelektualnym dokonującym się przy pomocy boskiego oświe
cenia) oraz okazjonalizmu (boskie oświecenie niema charakteru aktualnego, ale
sprowadza się do „naturalnego” uporządkowania zjawisk świata materialnego,
tak by odpowiadało percepcji zmysłowej). Wyróżnienie zaś przez Pourchota
trzech rodzajów idei, tylko w części znajduje usprawedliwienie w odniesieniu do
wyróżnionych przez niego aktów wartościowego poznania (brak miejsca dla
idei wrodzonych). Ostrożnie empiryczna reinterpretacja kryteriologii Dcscartesa ujawniła się więc nie tylko w zdroworozsądkowym uprawomocnieniu
poznania zmysłowego, ale także w częściowym utożsamianiu funkcji intuicji
intelektualnej z aktywnością zmysłu wewnętrznego, zwłaszcza w odniesieniu do
nicpowątpicwalnego faktu własnego istnienia oraz w zamiennym stosowaniu
używanych na ich określenie terminów {intellectio bądź sensióf
Programowo eklektyczny charakter ma natomiast ujęcie C o r s i n i e g o ,
który nawiązując do dyskusji między racjonalizmem i empiryzmem sankcjonuje
prawomocność poznania intelektualnego oraz zmysłowego (warunkowanego
wszakże na sposób kartezjański prawdomównością Boga). Autor ten zestawia
5g Ibidem, s. 91-107, 445-475.
60 Ibidem, s. 125.
01 B. Purchotius, In siitu iio n e so p . cit., 1.1, s. 1-18, 38-62; Exercitationes..., op. cit., s. 6-10.
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także odpowiadające im dwa rodzaje oczywistości, rozumiane bądź to w sensie
kartczjańskicj oczywistości podmiotu poznającego (intuicja intelektualna),
bądź też w znaczeniu oczywistości przedmiotowej, charakterystycznej dla
danych zmysłowych (Epikur). O ile przy tym percepcja zmysłowa umożliwia
stwierdzenie faktu istnienia rzeczy oraz - rozumianego w sensie fenomenalistycznym
ujęcia ich wymiaru treściowego, o tyle poznanie intelektualne
formułuje interpretację o charakterze wyjaśniającym. Corsini, odpowiednio do
wyróżnionych źródeł poznania, wskaże także na niebezpieczeństwa błędów
poznawczych, które są warunkowane nie tylko nieprawidłowościami natury
językowej czy formalnej (podkreślana przez scholastykę niezgodność z regułami
wynikania czy definiowania), ale także niewłaściwym sposobem wydawania
sądów (akcentowany przez Kartezjusza wpływ na wolę przez emocje i ukazane
przez F. Bacona niekorzystne oddziaływanie środowiska, obiegowych opinii
oraz wykształcenia) i nieodpowiednią percepcją zmysłową (zwłaszcza przyrod
nicza obserwacja oraz eksperyment). Corsini uprawomocnił ponadto wiedzę
uzyskaną z przekazu ludzkiego i boskiego62. Podstawy wyróżnienia kartezjańskiego podziału idei jest zarówno ich geneza, jak i specyfika reprezentowanych
przez nie przedmiotów. Rzeczywistość duchową ujmują idee wrodzone czy
raczej wrażone umysłowi przez Boga (menti impressae). Tworem zmysłowej
percepcji przedmiotów materialnych są idee nabyte, zaś dziełem umysłu idee
wytworzone63.
G e n o v e s i , aby uzgodnić zdroworozsądkowo wymogi aprioryzmu i aposterioryzmu, gwarantujące prawomocność zróżnicowanych źródeł poznania,
przetwarza arystotelesowsko-tomistyczne oraz kartezjariskie rozumienie kryte
rium prawdy (odpowiednio - oczywistość przedmiotowa i podmiotowa). W tym
celu wykorzystuje eklektyczne analizy G.W. Leibniza, który wyróżniał trzy
rodzaje oczywistości, odpowiadające trzem źródłom wartościowego poznania,
czyli oczywistość intelektualną, zmysłową i „z autorytetu”. Specyfikę wiarygod
nej, bo oczywistej wiedzy, określa ponadto ustopniowany wyróżnik pewności.
Najpewniejsze w porządku naturalnym (oczywistość metafizyczna) są operacje
stricte intelektualne, tzn. te, które umożliwiają intuicyjne ujęcie pierwszych
zasad matematyki i filozofii (scientia simplicis intuitionis) oraz będące przed
miotem niezawodnego dowodzenia (scientia demonstrationis). Mniej „bezpiecz
nie” prowadzi do prawdy poznanie zmysłowe (oczywistość fizyczna), uzyskane
przy pomocy zmysłu wewnętrznego i zmysłów zewnętrznych. Oczywistość
moralna jest właściwością wiedzy zdobytej dzięki przekazowi ludzkiemu oraz
boskiemu. Specyfikuje ją stopień przysługującej tym relacjom pewności, czyli
fizycznej lub metafizycznej, bo gwarantowanej niepowątpiewalnym autoryte
tem Boga. Tendencja unifikująca aprioryzm i aposterioryzm ujawni się także
62 E. Corsini, Institutiones..., op. cit., s. 235-269.
63 Ibidem , s. 31-40.
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w uznaniu weryfikujących funkcji kartezjańskicj samoświadomości (conscientia) charakterystycznej dla intuicji intelektualnej oraz tzw. powszechnej opinii
(sensus oplimorum communaem). Oświeceniowy pluralizm kulturowy, a zapew
ne także wpływ hipotetycznych poglądów z zakresu przyrodoznawstwa, na
kazał Genovesiemu traktować podstawowy wyróżnik wartościowego poznania,
jakim jest oczywistość, jedynie jako postulat gnozeologiczny. Dopuścił bowiem
możliwość uzasadnienia konkurencyjnych teorii naukowych, w formie tak
współcześnie brzmiących sprawdzianów, jak jasność czy większa liczba przyta
czanych na poparcie tych tez argumentów. Wpływ unifikująco oddziałującego
kontekstu kulturowego ujawnił się także w podkreśleniu roli, użytecznego
w przyrodoznawstwie, poznania zmysłowego (eksperyment i obserwacja) oraz
metody stosowanej w matematyce (analiza)64. Wykazując jednostronność trady
cyjnych, nowożytnych oraz wykorzystujących interpretacje fizjologiczne roz
wiązań w zakresie genezy idei, Genovcsi opowie się za eklektyczną i schematyzującą dwutorowością, sankcjonującą rozłączne traktowanie funkcji umysłu
oraz zmysłów. Postawa ta ma jednak charakter raczej deklaratywny, skoro
proces powstawania idei wytworzonych, które mają być konstruktem umysłu,
traktuje jako operację wtórną w stosunku do idei uzyskanych w poznaniu
zmysłowym w formie - analogicznego do asocjacjonizmu Locke’a - zestawiania
idei. Wtórność ta ujawnia się też w fakcie, iż ideom tym nie odpowiada
obiektywna rzeczywistość, mają więc charakter „arbitralny” (ideae arbitrales
w odróżnieniu od ideae reales). Faktycznie więc, mimo wykorzystania języka
krytcriologii kartezjańskiej, eklektyczne ujęcie Gcnovesiego preferuje nowożyt
ne rozwiązania empiryczne65.
2.
Ujęcia polskie. Na eklektyczno-unifikujący charakter teoriopoznawczych
rozwiązań, ujawniających się już od początku reform oświeceniowych, wskazu
ją zarówno p i j a r s k i e Ordinationes66, jak i antycypujące je tezy W i ś n i e w 
s k i e g o . Do wartościowych źródeł poznania zaliczają one zmysł wewnętrzny,
„oczywistość” (evidentia), będącą synonimem intuicji intelektualnej, przekaz
ludzki (z wykładu wynika, że także i przekaz boski), świadectwo zmysłów
(zewnętrznych) oraz wymienianą zwykle w ujęciach kartezjańskich - pamięć
(np. Pourchot). Porządkujący ten bezładny katalog Wiśniewski, przyznał
- analogicznie jak Pourchot i Genovesi - walor nieomylności jedynie danym
uzyskanym przez zmysł wewnętrzny oraz intelekcję. W języku kryteriologii
kartezjańskiej oraz w sposób charakterystyczny dla typowych podręczników
ówczesnej szkoły wyznaniowej, Wiśniewski wymóg ten (podobnie jak i cechę
oczywistości) odnosi także do boskiego objawienia oraz do danych eks
ponowanych przez empiryzm genetyczny, czyli uzyskanych przy pomocy
64 A. Genuensis, Elementa ..., op. cit., s. 175-222, 344.
65 Ibidem, s. 89-95.
6ft Ordinationes..., op. cit., cz. IV 187. Por. S. K onarski, Ustawy..., op. cit., s. 128.

Logika a teoria poznania

97

zmysłów zewnętrznych. Ich wartości nie trzeba bowiem uzasadniać podpierając
się po kartezjańsku prawdomównością Boga. Zwraca uwagę szerokie potrak
towanie (pokrywające się zakresowo z ujęciem Corsiniego) błędów poznaw
czych, które - wobec niezawodności percepcji zmysłowej - mogą ujawnić się
w formie niekorzystnego wpływu woli (kartezjańska koncepcja sądu), środowis
ka, uprzedzeń, obiegowych opinii i niewłaściwych wyrażeń językowych (Ba
con). Postulatowi nowożytnej epistemologii odpowiada zaś wymóg konieczno
ści empirycznego testowania tez przyrodoznawstwa. Świadomy zróżnicowa
nych opinii w kwestii genezy idei, Wiśniewski opowie się ostrożnie za roz
wiązaniami Locke’a, podkreślając bezpośrednią lub pośrednią zależność idei od
percepcji zmysłowej oraz sankcjonując dane uzyskane także przy pomocy
zmysłu wewnętrznego. Skrótowość ujęcia pijara, a także troska o uproszczenie
wykładu i asystemowy charakter rozwiązań, nic pozwala jednak stwierdzić,
w jakim sensie rozumiał opinię, iż idee utworzone przez zmysł wewnętrzny
(których przedmiotem są rozmaite passiones et sensationes) „nic wyraźnego nie
reprezentują”67. Preferencja rozwiązań Locke’a zapoznającego funkcje intelek
tu, precyzyjnie określane przez scholastykę, nakazuje widzieć w tym ujęciu
rozwiązanie eklektyczne, lccz o proweniencji nowożytnej, nie zaś - jak chce
Pujdak - przejaw „platonizmu tomistycznego”68.
Unifikujący eklektyzm ujawnia się również w dwu ujęciach N a r b u t t a .
Obok szeroko rozumianego dyskursu, zmysłów zewnętrznych oraz boskiego
i ludzkiego przekazu, Logika wymienia ponadto „wewnętrzne czucie”, uznane
przy tym za najpewniejszy sposób uzyskania wiedzy wartościowej. Przedmiot
aktywności tej władzy, jakim jest wiedza „podmiotowa” dotycząca naszej istoty
i istnienia, wskazuje na spotykaną w analizowanych tu podręcznikach em
piryczną modyfikację kartezjańskiej intuicji (zmysł wewnętrzny). Równie asyslemowa jest interpretacja dyskursu („wnoszenie jedno z drugiego”), umoż
liwiającego poszerzanie wiedzy przy pomocy indukcji i dedukcji oraz po
szukiwanie praktycznych zastosowań twierdzeń naukowych. Wnioskowanie
wiąże się ponadto z tzw. stosowaniem, polegającym na refleksyjnym porów
nywaniu badanego przedmiotu z innymi, które umożliwia wyróżnienie swois
tych cech tego przedmiotu. Narbutt najszerzej potraktował jednakże prob
lematykę poznania zmysłowego, użyteczną w perspektywie popularyzacji meto
dologii przyrodoznawstwa. Uogólniający opis wychodzący z danych uzys
kanych przy pomocy instrumentów badawczych, wzmacniających i korygują
cych nasze preceptory, umożliwia nie tylko fenomenalistyczne określenie
6' Analogii można szukać w bezobrazowym charakterze danych uzyskanych przy pomocy
intuicji intelektualnej (Pourchot) lub różnych od cielesnych obrazów ideach bytów duchowych,
będących przedmiotem idei wrodzonych (Corsini), a może są one bezprzedmiotowe, bo puste
(Genovesi).
6* A. Wiśniewski, Propositiones..., tezy X I-X X IV . Por. J. Pujdak, Antoni Wiśniewski...,
op. cit., s. 88-89.
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swoistości badanego przedmiotu, ale także sformułowanie interpretacji wyjaś
niającej, która polega na wskazaniu najbliższych przyczyn, stanowiących rację
analizowanych zjawisk69.
Także ustalenia kryteriologiczne są przyporządkowane metodologii przyro
doznawstwa, którego rozwój jest uzależniony od ustawicznego korygowania
rezultatów poznawczych (hipotezy). Oczywistość potraktowana została bo
wiem jako postulatywne optimum, czyli doskonały, lecz trudny do zrealizowa
nia w praktyce badawczej - wymóg. Ilustracją tego asystemowego ujęcia jest
przedstawienie problematyki błędów, przyporządkowane nie tyle źródłom
poznania, ile poszczególnym operacjom złożonego procesu poznania (m.in.
tworzenie wyobrażeń, formułowanie definicji, umiejętność dostosowania metod
badawczych do specyfiki ujmowanych przedmiotów). Preferencja empiryzmu
genetycznego ujawniła się również w analizie genezy pojęć. Chociaż bowiem,
obok idei nabytych mogą być także i wytworzone, to przecież w dużym stopniu
są one efektem przypomnienia, uogólnienia lub porównywania, umożliwiają
cych aktywność o charakterze twórczym („wynalazek” lub bezprzedmiotowy
„wymysł"). Genezy pojęć nie należy rozumieć jednak jako percepcję o charak
terze „aktowym”, ale jako złożony psychologicznie proces („nauka”, „używa
nie”), w którym wytworzenie pojęć uzależnione jest od poznania większej liczby
ich desygnatów. Konsekwentny empiryzm genetyczny nakaże Narbuttowi
również polemikę z natywizmem (przypisywanym niesłusznie Locke’owi) i z iluminizmem Malebranchcła70.
Równie eklektyczne sformułowania można spotkać w reformatorsko na
stawionych podręcznikach j e z u i t ó w . D o b s z e w i c z , analogicznie do leibnizjańskich rozwiązań przyjętych przez Genovesiego, podstawę określenia
wartościowych źródeł poznania widzi w wyróżnieniu trzech rodzajów oczywis
tości i pewności. Oczywistość metafizyczna jest właściwością poznania intelek
tualnego (zasady metafizyki), fizyczna przysługuje wiedzy uzyskanej w do
świadczeniu, a moralna jest charakterystyczna dla przekazu ludzkiego oraz jest
jedynie prawdopodobna. Obok pewności fizycznej oraz metafizycznej, wyróż
nia także matematyczną, którą podówczas łączono z metafizyczną, stanowiącą
właściwość poznania pierwszych zasad logiki, ontologii i matematyki. Analizu
jąc zaś źródła poznania w perspektywie wartości objawienia boskiego, określi
wiarygodność boskiego przekazu w kategoriach niepowątpiewalnej pewności
„teologicznej”, gdy pozostałym przysługuje pewność „filozoficzna”. Dobsze
wicz podobnie jak Genovesi oraz Wiśniewski, a częściowo także jak Narbutt
- wskazując na doświadczenie i dowodzenie, jako na źródła wartościowego
poznania, faktycznie opowiada się za empiryzmem genetycznym, gdyż dowo
dzenie jest nie tyle źródłem wskazującym na określoną władzę poznawczą, ile
6V K.. N arbutt, Logika..., op. cit., s. 48-58, 84-119; Z filozofii..., op. cit., teza VIII.
70 Idem, Logika..., op.. cit., s. 27-48; Z filozofii..., op. cit., teza V.
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raczej sposobem pośredniego poznania. Unifikująca asystemowość ujęcia
ujawni się także w problematyce błędów poznawczych, gdzie obok wskazania
niewłaściwego funkcjonowania narzędzi poznawczych (intelekt i zmysły),
wskazano także na niekorzystne wpływy kulturowe, wadliwość wyrażeń
językowych (np. w formułowaniu przesłanek dowodzenia) czy nieodpowiednie
predyspozycje moralne uczonego71. Niejasne jest natomiast stanowisko Dobszewicza w kwestii idei wrodzonych. Chociaż bowiem przyjmie, iż są
one dane nawet bez podejmowania przez nas aktualizujących je działań,
czyli w sensie kartezjańskich dyspozycji poznawczych, to przecież opowie
się przeciw natywizmowi Descartesa, którego koncepcję utożsamia z wła
ściwym Locke’owi poglądem, głoszącym wrodzony charakter źródeł po
znania72.
Według S z a d u r s k i e g o , brak naoczności w poznaniu i błędy poznawcze
nakazują szukać kryterium prawdy. W tym kontekście wyróżnienie trzech
rodzajów oczywistości oraz pięć pewności (metafizyczna, fizyczna, moralna,
wrodzonej skłonności, czyli propensio naturalis, przypominająca zdrowy roz
sądek, a dotycząca „istnienia i jakości rzeczy, szczególnie niematerialnych” oraz
analogiczna, właściwa rozumowaniu) - umożliwia wskazanie pięciu sposobów
wartościowego poznania. Obok interpretowanej eklektycznie intuicji intelek
tualnej, utożsamianej ze zmysłem wewnętrznym, wyróżni także swoistą wiedzę
dotyczącą istnienia naszej świadomości ( ,ja ” poznające, czyli testimonium
conscientiae, odpowiadające zapewne kartezjańskiemu punktowi wyjścia analiz
filozoficznych) oraz odznaczające się tylko wyjątkowym stopniem zawodności
poznanie zmysłowe, a także „oczywistość” Boga objawiającego (określana
jako nienaoczna oczywistość motywu, powagi i świadectwa, która gwarantuje
metafizyczną pewność, nadbudowaną na boskim autorytecie) oraz przekaz
ludzki. Kompilacyjny charakter tych analiz ujawnia się także w przedstawieniu
zróżnicowanych błędów poznawczych, gdzie obok zaburzeń w poznaniu zmys
łowym (można je uniknąć m.in. przez wykorzystanie instrumentów badawczych
i zapewnienie dogodnych warunków do przeprowadzenia eksperymentów
przyrodniczych), wymieni także niezasadne kierowanie się opinią uznanych
autorytetów, doznaniami uczuciowymi, nawykami oraz stosowaniem niewłaś
ciwych wyrażeń językowych. Idąc zaś za ustaleniami Pourchota, będzie szukał
źródeł genezy pojęć w' doświadczeniu zmysłowym i w „rozmyślaniu” (imaginatio), pojętym jako rozumowanie. Usprawiedliwia to opinię o wrodzonej
zdolności do wytwarzania pojęć, ale nie o istnieniu idei wrodzonych73.
71 B. Dobszewicz, Praelectiones..., op. cit., s. 306-353.
72 Ibidem, s. 101-115.
73 S. Szadurski, Disputatio ..., op. cit., teza I; idem, Principia..., op. cit., cz. I, dialog I-II, cz. II,
dialog I; Positiones..., op. cit.y teza II. Por. F. Bargieł, Stanisław Szadurski..., op. cit., s. 76-80,
117-129.
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Przedstawione analizy dotyczące gnozeologicznej zawartości podręczników
doby oświeceniowych reform wskazują, iż podówczas akceptowano eklektycz
nie trzy źródła poznania, a więc szeroko rozumiane poznanie intelektualne,
doświadczenie zmysłowe oraz przekaz boski i ludzki. Tłumaczy to unifikujące
uznanie racji aprioryzmu oraz aposterioryzmu i usiłowanie pogodzenia tych
sprzecznych tendencji. Wypadkową tej postawy jest eklektyczne (leibnizjańskie)
rozumienie kryteriologii, która stara się łączyć podmiotową (kartezjańską) oraz
przedmiotową (scholastyczną) koncepcję oczywistości, rozumianej jako pod
stawowy wyróżnik wiedzy prawdziwej. Płynąca stąd asystemowość wymagała
odwołania się do pomocniczego kryterium, jaką była specyfikacja poznania ze
względu na przysługujący mu stopień pewności. Nakazywało to także trak
towanie wymagań kryteriologicznych jako swoistego optimum, które jest
bardziej postulatem gnozeologicznym, niż właściwością charakterystyczną dla
wiedzy już zdobytej. Brak oryginalności takiego ujęcia, uniemożliwiający
wskazanie jednoczącej zasady teoriopoznawczcj, tłumaczy się akceptacją kul
turotwórczych funkcji skrajnych nurtów gnozcologicznych. Kartezjanizm po
strzegany jest bowiem jako autorytet w kwestiach kryteriologicznych, gdy
empiryzm koresponduje z epistemologią „naukowego” przyrodoznawstwa
(rola obserwacji i eksperymentu). Nie sposób jednak nie zauważyć, iż stop
niowo upowszechnia się empiryzm genetyczny, przygotowujący podłoże dla
sensualizmu Condillaca w okresie KEN. Świadectwem tych tendencji są
„epigońskie” próby oświeceniowego empiryzmu w zakresie logiki i metodologii,
którymi są dokonania A. Dowgirda oraz M. Wiszniewskiego. Postawa ta
prowadziła do ograniczenia funkcji intelektu, który przestaje być samoistnym
źródłem poznania (miejsce intuicji intelektualnej zajmuje zwykle zmysł wewnęt
rzny), a jego operacje mają charakter szeroko rozumianego wnioskowania,
sprowadzającego się bądź do porównywania idei, bądź do ich asocjacyjnego
łączenia. Kompilacyjnc ustalenia w odniesieniu do wartościowych źródeł
poznania zaowocowały asystemowym, ale kulturotwórczo bogatym zestawem
wymogów gnozcologicznych w zakresie problematyki błędów. W miejsce
błędów formalnych, podręczniki koncentrują się na analizach stricte gnozeologicznych, które eksponują rolę krytycyzmu wobec uznanych autorytetów oraz
formułują przepisy metodyki pracy naukowej. Dotyczy to zarówno przed
stawienia technik przyrodoznawstwa, jak i problematyki wykorzystania piś
miennictwa lub dyskusji naukowych. Wpływ tendencji antyreligijnych postawił
kwestię nie tylko uzasadniania prawomocności „filozofii chrześcijańskiej”, ale
także wiarygodności objawienia, które pełniło wobec tej filozofii funkcje normy
negatywnej. Rozwój nauk historycznych pełniących ważkie funkcje kulturowo-społcczne, tłumaczy zaś obecność analiz uzasadniających wiedzę pochodzą
cą z przekazu ludzkiego.
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III. Przejściowy eklektyzm czy oświecenie chrześcijańskie?
Podstawową tendencją wykładu logiki w dobie oświeceniowych reform
szkolnictwa była postawa unifikująca, która łącząc rozwiązania skrajne asymilowała dokonania, wywodzące się z różnych kręgów interpretacyjno-systcmowych. Fundamentalną zasadę doboru elementów, które były podstawą mniej
lub bardziej kompilacyjncj całości, stanowiła więc reguła „złotego środka”.
Nakazywała ona akceptację tego, co cenne (praksizm) i niesprzeczne ze
zdrowym rozsądkiem. Postawa ta zaowocowała uzupełnieniem podręcznikowe
go wykładu logiki o zagadnienia teoriopoznawcze, przy zachowaniu wszakże
uproszczonego wykładu logiki formalnej. Analogiczny charakter miało eklek
tyczne godzenie aprioryzmu z apostcrioryzmem, uprawomocniające zróżnico
wane formy poznania. Polemiczna postawa ujawniała się zaś nie tyle w postaci
krytycznych analiz systemowych konkurujących ze sobą koncepcji, ile raczej
w ukazaniu płynących z nich konsekwencji - sprzecznych ze zdrowym rozsąd
kiem, a niekiedy także podważających racjonalność uprawiania nauki. Tym się
tłumaczy gwałtowną polemikę ze sceptycyzmem, podjętą w obronie uzasad
nienia możliwości osiągnięcia wartościowej wiedzy74. Z podobnych powodów
występowano przeciwko immaterializmowi Berkeleya i iluminizmowi Malebranchc’a - co tłumaczy stopniowe odchodzenie ujęć podręcznikowych od
natywizmu. Narbutt, wychodząc z pozycji potocznego doświadczenia, kwes
tionuje iluminizm, jako sprzeczny z zasady celowej konstytucji władz ludzkich75.
Wiśniewski zaś. broniąc realizmu poznawczego odrzuca zarówno iluminizm,
który uzależnia poznanie istnienia realnego świata od boskiego oświecenia, jak
i solipsyzm Berkeleya, uznający istnienie świata jedynie w naszym umyśle,
a więc w sposób idealny. Odwołując się do niepowątpiewalnych danych
zmysłowych i ukazując absurdalność idealistycznych konsekwencji (np. od
rzucenie istnienia świata realnego bądź celowe wprowadzanie nas przez Boga
w błąd) radzi, by autorów tych pomysłów gnozeologicznych poddać kuracji
farmakologicznej76.
Taka postawa teoriopoznawcza owocowała jednakże brakiem oryginalno
ści. Rodziła też tendencje antyspekulatywne, nakazujące podejmować prob
lematykę podporządkowaną rozwiązywaniu konkretnych i użytecznych
problemów. Tym tłumaczy się rezygnację z dążeń do systemowego wykładu,
w miejsce którego ograniczano się do interpretującego zestawiania swoistego
katalogu sprzecznych stanowisk (ukazując ich plusy oraz minusy), po którym
4 O rdinationesop. cit., cz. V 186. Por. S. Konarski, Ustawy..., op. cit., s. 127; A. Wiśniewski,
Propositiones..., op. cit., teza II
5 N arbutt pyta retorycznie - po co Bóg dawałby nam naturalne zdolności poznawcze, gdyby
zamierzał nas stale oświecać. K. N arbutt, Logika..., op. cit., s. 8-9.
76 A. Wiśniewski, P ropositiones.op. cit., teza CXLV.
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następowała próba wypośrodkowania, uznawana przy tym niejednokrotnie
tylko za prawdopodobną77. Prowadziło to do uproszczeń wykładu rugujących
subtelne, a dalekie od potrzeb ucznia analizy z zakresu metafizyki poznania czy
scholastycznej semantyki. Podkreślanie naturalnych zdolności logicznych czy
postulowanie naturalnego stylu w retoryce, owocowało ograniczeniem roli
logicznej teorii i uciążliwych ćwiczeń logicznych, które zastępowało nauczanie
algebry. Wyrazem asystemowych tendencji zdroworozsądkowych jest formuło
wanie wymogów teoriopoznawczych w formie postulatów, które udaje się
jedynie po części zrealizować. Dotyczyło to zwłaszcza, podporządkowanej
praktyce gospodarczej, problematyki z zakresu metodologii przyrodoznawstwa
oraz metodyki pracy naukowej.
Czy e k l e k t y z m podręczników doby oświeceniowych reform jest tylko
formą przejściową, wynikającą z chęci ubogacenia dotychczasowego wykładu,
płaską modą intelektualną, poszukującą nowinek i snobistycznie je asymilującą,
czyli formą przejściową, która była etapem, swoistym pasem transmisyjnym
przygotowującym dojrzałe o ś w i e c e n i e ? 78 Wydaje się, że przeprowadzone
analizy stanowią dostateczną podstawę sformułowania opinii, iż był to świado
my wybór metodologiczny, zbieżny ze stylem myślenia epoki. Koncepcja ta
łączyła racjonalizm z naturalizmem w formie fundowania wiedzy, tworzonej
i wykorzystywanej przez ludzi uczestniczących w jednej naturze (J. lc Rond
d ’Alembert). Przynależność do oświecenia wyraziła się też w swoistym splocie
71 Ibidem, teza XIII.
71
Starsze opracowania: H. Hinz, A. Sikora, B. Suchodolski i W. Lang upatrują w tzw. nowszej
filozofii {philosophia recentiorum) etap dojrzewania oświecenia, nie wykraczający jednak poza
eklektyczne włączanie w tradycyjny corpus elementów przyrodoznawstwa oraz moralistyki społecz
nej. Podobnie Bednarski i Bargieł widzą w tych dokonaniach, asymilującą eklektycznie osiągnięcia
nowożytności, próbę „odnowienia scholastyki” (zwłaszcza w zakresie dyskutowanych kwestii
z zakresu teodycei, antropologii, przyrodoznawstwa oraz etyki). Według J. Pujdaka, I. Stasiewiczowej oraz B. i T. Bieńkowskich jest to programowy eklektyzm (wg Pujdaka różny od scholastyki oraz
od oświecenia), którego kulturotwórcze funkcje ujawniły się zwł. na terenie przyrodoznawstwa,
prow adząc w latach pięćdziesiątych (po dominacji wolffianizmu - co podkreśla szczególnie
Stasiewicz) do zerwania ze scholastyczną, czyli filozoficzną interpretacją przyrody. Jedynie W.
Tatarkiewicz, J. Śrutwa, E. Rostworowski, O. N arbutt, J. Czerkawski, widzą w tym nurcie jedną
z form oświecenia, tzw. oświecenie chrześcijańskie, które nastąpiło w Polsce bezpośrednio po
okresie dominacji scholastyki, a więc było charakterystyczne dla omawianego tu okresu, czyli lat
1746-1772, tzn. w dobie przygotowań reformy K EN . Por. Polska myśl filozoficzna. Oświecenie.
Romantyzm. Wyboru dokonali oraz wstępem i przypisami opatrzyli H. Hinz, A. Sikora, Warszawa
1964, s. 13-15; B. Suchodolski, Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej, Wrocław
1959, s. 141-144; W. Lang, Z zagadnień historii walki z filozofią scholastyczną, w: „Studia
i M ateriały z Dziejów Nauki Polskiej” 1954, nr 2, s. 415-427; S. Bednarski, Upadek..., op. cit.,
s. 78-80, 300-318; F. Bargieł, Stanisław Szadurski..., op. cit., s. 225-226, 294-295; tenże, Benedykt
Dobszewicz..., op. cit.y s. 146-206; J. Pujdak, Antoni Wiśniewski..., op. cit., s. 7-8, 108-127; I.
Stasiewicz, Poglądy na naukę w Polsce okresu Oświecenia na tle europejskim, Wrocław 1967, s.
89 99; B. Bieńkowska, T. Bieńkowski, Kierunki precepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach
polskich (1600-1773), cz. I. Przyrodoznawstwo, W arszawa 1773, s. 85-113; cz. II. Humanistyka , s.
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minimalizmu i maksymalizmu poznawczego. Oznaczało to ograniczenie spekulatywnych analiz, ale jednocześnie otwarcie się na zróżnicowane nurty myślowe
oraz wiarę w możliwość ich racjonalnego i użytecznego wykorzystania. Teoriopoznawczym tendencjom oświecenia odpowiadało również życzenie empiryzmu
genetycznego z racjonalizmem metodologicznym oraz podkreślanie znaczenia
przyrodoznawstwa. W tym kontekście ujawniła się rola gnozeologicznie i epistemologicznie zorientowanej logiki, podejmującej swoisty terapię umysłów,
kształcącą umiejętności krytycznego oraz prawidłowego myślenia, umożliwiają
cą nie tylko uprawianie nauki, ale i formowanie twórczych postaw społecznych.
Był to jednak jeden z nurtów oświecenia, tzw. o ś w i e c e n i e c h r z e ś c i j a ń 
s k i e lub też przyporządkowane odpowiedniej formacji wyznaniowej tzw.
o ś w i e c e n i e k a t o l i c k i e . Jego specyfika wyraziła się na płaszczyźnie teoriopoznawczej w podkreśleniu realizmu, nadbudowanego na empiryzmie genetycz
nym, oraz racjonalizmu metodologicznego, które stanowiły gnozeologiczny
fundament „filozofii chrześcijańskiej”, uzasadniającej podstawowe założenia
światopoglądowe religii (tzw. praeambulae fidei - istnienie i natura Boga oraz
ludzkiej duszy). Nurt ten formułując „gnozeologię chrześcijańską” wykorzystał
nowożytne osiągnięcia teoriopoznawcze, m.in. do uzasadnienia racjonalności
wiary religijnej oraz wiarygodności chrześcijańskiego objawienia79. Podporząd
kowanie wykładu potrzebom szkoły wyznaniowej nie grzeszyło jednak zaścian
kowością. Dokonania te stanowią raczej przykład krytycznego uczestnictwa we
współczesnej im kulturze. Polskie ujęcia podręcznikowe nie odbiegają przy tym
poziomem od ówczesnych standardów europejskich tak w zakresie odwagi
podjęcia reform oraz związanej z nią otwartości, jak i w aspekcie wysokiej
świadomości metodologicznej oraz zawartości treściowej. Opracowania te
potrafią ponadto korzystać z dokonań obcych w sposób krytyczny, samodziel
ny i „elastyczny”, tzn. uwzględniając polskie potrzeby oraz realia kulturowo-społeczne (np. pozostawienie retoryki). Nie zdobyły się one jednak - podob
nie zresztą jak większość ówczesnych podręczników europejskich - na oryginal
ność, ograniczając się do przyporządkowanego potrzebom bieżącej dydaktyki
przedstawienia bonum communae ówczesnej logiki i teorii poznania. Tym
samym trudno mówić o wyraźnych preferencjach któregoś z ówczesnych
autorytetów filozoficznych (Kartezjusz lub Locke) albo podręcznikowych
53-55; W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, Warszawa 1978, s. 185-186; J. Śrutwa, Wychowanie
religijno-moralne w Collegium Nobilium 1740- 1773, w: „Roczniki Filozoficzne” 1974, nr 22, z. 2, s.
17; E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek X V III , W arszawa 1980, s. 528, 577, 631-635; O.
N arbutt, O pierwszym..., op. cit., s. 17—28; J. Czerkawski, Filozofia a oświecenie..., op. cit.y
s. 259-265.
7g K ontekst europejski tego nurtu oraz jego merytoryczną i metodologiczną charakterystykę
przedstawiam w: Koncepcja ,filozofii chrześcijańskiej”
pismach polskich pijarów w okresie
oświecenia. Uwagi metodologiczno-historyczne, w: „Roczniki Filozoficzne” 1993, nr 41, z. 1,
s. 125-155; tenże, Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej, Lublin 1994.
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przedstawień. O ile zaś w odniesieniu do metafizyki, a zwłaszcza filozofii
przyrody, można mówić o obniżeniu się kultury filozoficznej, o tyle wprowadze
nie do wykładu logiki problematyki teoriopoznawczej stanowiło dokonanie
o charakterze kulturotwórczym, zwłaszcza że przynajmniej w okresie przed
reformą KEN, nie doprowadziło ono do drastycznego ograniczenia dydaktyki
logiki formalnej.

Stanisław Janeczek
Die Logik und die Erkcnntnislchrc. Die Handbucher de Logik in Polen
zur Z eit der aufklarischen Rcformcn aus europaischer Sicht
Zusammenfassung
G egenstand des A ufsatzes ist die verglcichcnde Q uellenanalyse d er in Polen in der
M itte des 18. Ja h rh u n d e rts gcbrauchten H an d b u ch er der Logik. Beriicksichtigt w urden
S ehulbueher, die vor allem aus den Schulcn der Piaristen (A. W iśniewski, K. N arb u tt)
und der Jesuiten (B. Dobszew iez, S. S zadurski) stam m en, sowie w esteuropaische
H an d b u c h er, die in polnischen Schulcn g ebraucht w urden (u.a. A. A rnauld und P.
N icole sowie E. P ourchot, E. C orsini, A. G enovesi, C h. W olff und E.B. de C ondillac).
D iese Biieher lieferten V ergleiehsm aterial, das es erm óglichte, die heim ischen Lcistungen
zu in terpretieren. Die D urehsich t d er Inhalte und d er S tru k tu r dieser Fassungen, sowie
die analytischen U ntersuchungen der dam als ausgebauten epistem ologischen und
m ethodologischen P roblem atik erlauben es, den philosophieschen G ru n d dieser U nternehm ungen und die D ynam ik d er A nderungen in der Z eit von d er E rrich tu n g des
Collegium N obilium der Piaristen (1740) bis zur T atig k eit d er K om m ission d er
N ationalen E rziehung zu bezeichnen.
Es w urde festgestellt, daC die A rbeiten d er polnischen A utoren im Bereieh der
M ethodologie und d er Inhalte den europaisehen S tan d ard b earb eitu g en entsprechen. Die
Fassungen w aren A usdruck des unifizierenden Eklektizism us, der ais erste Stufe d er
A u fid aru n g an e rk an n t werden kan n . D afiir sprechen die A bneigung gegeniiber Spekulatio n und philosophischcr Systcm e sowie das Bestreben, das L em en den gesellschaftlichen
Bedurfnissen unterzu o rd n en . D cshalb w urde d er V o rtrag der form alen Logik und d er
M etaphysik d er E rk en n tn is besch ran k t und d er m ethodologjsche R ationalism us sowie
der sukzessiv an B edcutung gew innende genetischc E m pirism us bevorzugt.
D ie T atsaehe, dass der V o rtrag m it dem gnoseologischen F u n d am en t d er „christlichen P hilosophie” verbunden w ar, erlau b t es, in der bchandelten R ichtung einen
A usdruck d er „christlichen A u fk laru n g ” zu erkennen.

