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Stanisław Janeczek (Lublin)

Koncepcja dydaktyki logiki w ujęciu Jeana Alexisa 
Borrelly’ego na tle oświeceniowych reform szkolnych

Spuścizna J. A. Borrelly’ego jest interesująca dla historyka polskiej kultury 
filozoficznej najpierw z punktu widzenia dziejów polskiej oświaty, bowiem 
po pierwsze Borrelly odpowiadając na apel Komisji Edukacji Narodowej (KEN) 
o zgłaszanie projektów dydaktycznych sformułował w Plan de reformation des 
etudes elementaires1 model nauczania, który -  w jego mniemaniu -  miał być bar
dziej nowatorski od reform KEN, i co ważniejsze, po drugie wydał podręczniko
we ujęcie logiki Elemens de 1'art de penser, ou la logiąue, reduite a ce qu ’elle 
a cPutile2 wykorzystywane przez niektóre szkoły KEN, przełożone przez ks. Re
migiusza Pawlickiego w r. 1792, profesora matematyki w szkołach Wschow- 
skich. Przekład ten zachował się w formie rękopisu przechowywanego w Biblio
tece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk3.

1 La Haye 1776; Plan reformy nauczania elementarnego. Odpowiedź skierowana na apel Sta
nisława Augusta Poniatowskiego, skierowany w 1775 roku do wybitniejszych uczonych Europy, 
wstęp Ł. Kurdybacha, tłum. i komentarz L. Grobelak, Warszawa 1973.

2 Berlin 1777.
3 Zasady sztuki myślenia, czyli logika do istotnej użyteczności przywiedziona przez Pana Bor

relly, z francuskiego na polski wytłumaczona i dawana w szkołach podwydziałowych Wschowskich 
przez księdza Rem. Pawlickiego profesora matematyki (z r. 1792 -  nr 301, ss. 157). Polski prze
kład obejmuje tylko tekst zasadniczy, nie uwzględnia bowiem rozbudowanych przypisów wersji 
oryginalnej. W artykule przytaczam sformułowania os'wieceniowego przekładu, chyba że zazna
czono inaczej. W przypadkach wątpliwych odwołuję się francuskiego oryginału. Znany jest też 
przekład hiszpański; Elementos del arte de pensar, Madrid 1797.
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Spuścizna Borrelly’ego jest interesująca dla historyka polskiej kultury filozo
ficznej, gdyż streszcza oświeceniowe tendencje w zakresie (1) reform szkolnic
twa, (2) przewartościowań na gruncie filozofii i (3) modyfikacji w ówczesnej lo
gice. Ta złożona doniosłość wyznacza też strukturę wykładu artykułu, który, 
po krótkim przedstawieniu biografii naukowej Borrelly’ego, obejmie w części 
pierwszej specyfikę jego planu dydaktycznego ukazanego na tle oświecenio
wych reform szkolnych, z próbą odpowiedzi czy istotnie był to program bardziej 
nowatorski niż reformy KEN, by w części drugiej scharakteryzować jego pod
ręcznik logiki, znów na tle nowożytnych tendencji w przekształcaniu koncepcji 
tej dyscypliny, a także analogicznie jak w części pierwszej wskazać jak koncep
cja logiki Borrelly’ego miała się do dydaktyki tego przedmiotu w szkołach KEN. 
Wymaga to omówienia natury logiki w programie dydaktycznym oraz sposobu 
jego realizacji w podręczniku logiki Borrelly’ego4.

Dokonanie J. A. Borrelly’ego (1738-1810) wywodzi się niewątpliwie 
z oświeceniowej kultury francuskiej, która uwidoczniła swój wpływ także 
na ówczesną kulturę niemiecką, m.in. za sprawą wolterianisty Fryderyka II. Bor- 
relly został polecony królowi przez J. le Rond d’Alemberta, jako członek Berliń
skiej Akademii Nauk. Od 1772 r. był profesorem retoryki i filozofii w Kolegium 
Francuskim w Berlinie oraz członkiem Berlińskiej Akademii Nauk i jej sekreta
rzem. Polemizował w niej z J. Sulzerem, zwolennikiem Ch. Wolffa, od r. 1771 
dyrektora jej wydziału filozoficznego, zwłaszcza z tego powodu, że Wolff miał 
się nie wyzwolić dostatecznie z tradycji scholastycznej, m.in. broniąc racjonal
nych podstaw światopoglądu chrześcijańskiego. Borrelly jest autorem modnych 
w Oświeceniu wypowiedzi oceniających i projektujących rozwój nauk, m.in. Di- 
scours sur l'art de proceder dans le developpement de 1’espń t humain (Berlin 
1772), Discours sur 1'influence des nos sentimens sur nos lumieres et de nos lu- 
mieres sur nos sentimens (Berlin 1776) czy napisany w konwencji fizjokraty- 
zmu, dzielący dwuczłonowo wszystkie nauki na fizyczne i moralne Introduction 
B la connoissance et au perfectionnement de 1’homme physiąue et morał (Berlin 
1796), czy Considerations sur le dictionnaire de la langue allemande, conęu au- 
trefois par Leibnitz (Berlin 1792), obejmujące najbliższe mu rozważania doty
czące natury języka. Kiedy w r. 1775 KEN przesłała wielu wybitnym uczonym 
europejskim zaproszenie do udziału w konkursie dotyczącym przygotowania 
wybranych podręczników, które miały być stosowane w tym systemie szkolnym 
(Obwieszczenia od Komisji Edukacji Narodowej względem napisania książek 
elementarnych do szkól wojewódzkich5), otrzymał je też m.in. J. H. S. Formey, 
historyk i filozof francuski, sekretarz Pruskiej Akademii Nauk. Pokwitował je li-

4 Na temat szerszego kontekstu dziejów dydaktyki oświeceniowej zob. S. Janeczek, Logika czy 
epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki, Lublin 2003.

5 W: Ustawodawstwo szkolne za czasów KEN. Rozporządzenia, ustawy pedagogiczne i orga
nizacyjne (1773-1793), wyd. J. Lewicki, Kraków 1925, s. 84-93.



stem chwalącym reformy KEN oraz poinformował o przekazaniu obwieszczenia 
członkom tej Akademii i zainteresował nim w sierpniu 1775 r. Borrelly'ego. Ten 
już w następnym roku przesłał plan reformy szkolnictwa, z dedykacją dla króla 
Stanisława Poniatowskiego, w którym wypowiedział się krytycznie o polskich 
reformach szkolnych, rozciągając ten osąd także na całość wczesnego szkolnic
twa europejskiego, w tym pruskiego, jak świadczą o tym uwagi we wspomnia
nych Considerations sur le dictionnaire de la langue allemande.

I. Plan dydaktyczny J. A. Borrelly’ego na tle oświeceniowych 
reform szkolnych

Z pozoru postulaty metodyczne Borrelly’ego wydają się zrywać z nowożytną 
szkołą porenesansową, akcentującą rolę przedmiotów językowo-humanistycz- 
nych, a więc wymagał najpierw kształcenia w zakresie formalnej sprawności wy
powiedzi, czyli teorii i praktyki w postaci gramatyki, retoryki i poetyki. Równo
cześnie obejmował eruditio, urzeczywistniane wszakże w sposób pośredni, bo
wiem nie jak współcześnie przez nauczanie wyodrębnionych przedmiotów, ale 
wraz z rozszerzaniem słownictwa poznawanego w trakcie lektur, głównie auto
rów starożytnych, cenionych wszakże pierwszorzędnie za kulturę literacką ich 
piśmiennictwa. Książkowo pojęte eruditio preferowało jednak przede wszystkim 
historię ze względu na jej walory wychowawcze. Jego zwieńczeniem było stu
dium filozofii, wówczas tzw. drugiej scholastyki, dzielące kult tradycji z wy
kształceniem językowo-historycznym, bowiem prawda została już odkryta, trze
ba ją jedynie definicyjnie sprecyzować, co jest charakterystyczne dla szeroko po
jętej tzw. kultury autorytetu (analogicznie tzw. filozofia autorytetu). Podejście to 
owocowało w dydaktyce filozofii skupieniem się na kształceniu przede wszyst
kim specyficznej dociekliwości intelektualnej ukierunkowanej na kształtowanie 
sprawności logiczno-spekulatywnych niezbędnych w hermeneutyce tekstów na
leżących do kanonu lektur charakterystycznych dla określonych „szkół” filozo
ficznych.

Pod wpływem oświeceniowej krytyki ujawniła się w tych szkołach tzw. phi- 
losophia recentiorum, godząca tradycyjny model kształcenia z ideałami nowo
żytnej filozofii i nauki6. Pozostawiając kurs filozofii włączała w jego obręb nie 
tylko rozbudowany wykład matematyczno-opisowego przyrodoznawstwa, ale 
także akcentowała problematykę ważną na płaszczyźnie światopoglądowej i spo
łecznej, a więc z zakresu filozofii Boga i człowieka oraz etyki nadbudowanej 
na prawie naturalnym z odniesieniami społeczno-politycznymi. Wykład logiki 
w tym ujęciu został rozbudowany o problematykę z zakresu teorii poznania i me
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6 Zob. S. Janeczek, Czym była oświeceniowa „philosophia recentiorum ”, „Kwartalnik Filozo
ficzny” 1998, nr 26, z. 1, s. 115-128; toż jako: Was war die „philosophia recentiorum”?, „Acta 
Mediaevalia” 1999, nr 12, s. 235-249.



114 Stanisław Janeczek

todologii nauk kosztem znacznego ograniczenia metafizyki poznania, a w pew
nej mierze i sylogistyki7.

W tym kontekście program wychowawczo-dydaktyczny przedstawiony przez 
Borrelly’ego wydaje się opowiadać tendencjom charakterystycznym dla pedago
giki nowożytnej, bowiem krytykuje szkolnictwo europejskie za skupianie się 
na erudycyjnym opanowaniu detali z różnych dziedzin wiedzy, zaniedbując ich 
fundamentalne podstawy, które rozwijają umysł i działają ożywczo na wyobraź
nię. Równocześnie Borrelly, nie znając realiów polskich, negatywnie ocenia pro
gram nauczania KEN tak w aspekcie treści, jak i metod nauczania i wychowania, 
stwierdzając, że program ten jest niemal kontynuacją wcześniejszych rozwiązań, 
oraz, co istotniejsze, iż wśród przewidzianych przedmiotów ma być brak zajęć 
niezbędnych w siedmioletniej szkole ogólnokształcącej. Sam jednak, choć pod
kreśla dbałość o użyteczność wykładanej wiedzy, to faktycznie, pod przykrywką 
wiedzy mającej na celu kształcenie człowieka uniwersalnego, preferuje dalej wie
dzę ogólną, która przygotowywałaby do specjalistycznych studiów wyższych, 
urzeczywistnianych już na innej drodze. W gruncie rzeczy chodziło mu więc da
lej głównie o kształtowanie umysłu oraz umiejętności literackich (smak literacki), 
czemu służyło rozbudowanie przedmiotów z zakresu dyscyplin językowych, 
a więc logiki, gramatyki, retoryki i poetyki, z wyakcentowaniem dydaktyki języ
ków klasycznych, stanowiących fundament filozoficznej gramatyki, wieńczącej 
nauczanie językowe, oraz szeroko rozumianej historii wraz z geografią.

Nieporównanie skromniej niż w szkołach KEN potraktował natomiast Borrel
ly kształcenie o charakterze materialnym, przede wszystkim w zakresie przed
miotów matematyczno-przyrodniczych czy nawet historii, choć analogicznie jak 
w polskim szkolnictwie miały być one nauczane w ciągu całego cyklu naucza
nia. Analogicznie zaś jak w szkołach KEN faktycznie sprowadził studium filo
zofii tylko do logiki i etyki, zapoznając kursoryczny wykład filozofii, choć za
chował elementy antropologii metafizycznej, co przewidywała także KEN, choć 
w praktyce wycofała się z nauczania tego przedmiotu. Wbrew bardziej „reali
stycznemu” podejściu KEN z jej pierwszego okresu, a w sposób analogiczny 
do drugiego etapu funkcjonowania, zwieńczył kształcenie przedmiotami logicz- 
no-językowymi. Wspólny tym projektom i praktyce KEN jest integralny pro
gram wychowania obejmującego poziom fizyczny, umysłowy i moralny, a fak
tycznie jednak i religijny, choć ze względów metodologicznych, jako wiedzę 
nadprzyrodzoną, Borrelly wyłączy religię z dydaktyki filozoficznie (racjonalnie) 
ukierunkowanej pneumatologii8.

7 Zob. tenże, Logika a teoria poznania. Podręczniki logiki w Polsce w dobie reform oświece
niowych na tle europejskim, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 1996, nr 41, s. 
75-104.

8 Zob. np. T. Mizia, Szkoły średnie Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony, Warsza
wa 1975, s. 61-73.
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W zakresie szeroko pojętej kultury filozoficznej, zespalającej oświeceniowy 
antropocentryzm z wyeksponowaniem praktycznych odniesień tego studium, 
a na dodatek łączącej podejście filozoficzne z przyrodniczym, Borrelly postulu
je w klasach IV-V wykład antropologii, określanej dalej w nomenklaturze pod
ręczników „philosophia recentiorum” jako pneumatologia. Jednak nie może nas 
zwieść nazewnictwo, bowiem choć dyscyplina ta ma „zawierać najogólniejsze 
pojęcia z metafizyki, fizyki i obyczajów”, to przecież ten „traktat elementarny” 
ma nie tylko charakter „o wiele mniej spekulatywny [...] jak praktyczny”, stąd 
też winien być opracowany przez „rozsądnego filozofa”. Przede wszystkim tę 
„metafizykę” pojmie w duchu tradycji wywodzącej się od J. Locke’a. Choć okre
śli bowiem pneumatologię jako „spekulatywną naukę o duszy”, to przecież, mi
mo iż w zakresie studium ukazującego naturę „człowieka metafizycznego” przy
woła takich autorów jak Platon czy Arystoteles, to równocześnie każe poprze
dzić ten kurs analizą „człowieka fizycznego”, w czym ma być użyteczne pozna
nie historii naturalnej w równej mierze w ujęciu Arystotelesa, co też C. Buffona, 
Locke’a czy J. J. Rousseau, a nawet autora podręcznika do higieny A. S. Tisso
ta (tłumaczonego m.in. dla szkół KEN9). Jako „metafizycy” będą określani jed
nak także encyklopedyści, co zdradza epistemologiczne rozumienie tej dyscypli
ny, bowiem w odnośnym zestawie autorów pojawia się, obok Kartezjusza, także 
F. Bacon i N. Malebranche, a zwłaszcza E. Condillac. Nic więc dziwnego, że 
problematykę tak pojętej antropologii zdominuje nie analiza struktury ontycznej 
człowieka, ale jego funkcji umysłowych, bowiem po wykładzie wstępu do pneu- 
matologii w pierwszym semestrze klasy IV, omawiając naturę człowieka w dwu 
wspomnianych wymiarach, w semestrze drugim miał nastąpić kurs logiki, 
a w klasie V nauki moralnej, zespalającej tradycję racjonalistycznej szkoły pra
wa naturalnego z refleksją nad naturą społeczeństwa, zwłaszcza w aspekcie 
prawno-państwowym. Tak szeroko pojęta antropologia była świadectwem antro- 
pocentrycznego ukierunkowania filozofii charakterystycznego dla filozofii 
Oświecenia, dla której interesujące były przecież jedynie wątki epistemologicz
ne i etyczne z odniesieniami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi, gdy 
zasadniczo wykład metafizyki i filozofii przyrody miało zastępować przyrodo
znawstwo stopniowo odchodzące -  by się odwołać do zaleceń dydaktycznych 
Locke’a -  od fizyki kartezjańskiej w kierunku ujęć I. Newtona (fizyka) i R. Boy- 
le’a (chemia). Borrelly nie lekceważył jednak bynajmniej tej problematyki, sko
ro wyznaczył jej dwa lata nauki po dwie godziny dziennie przez cztery dni w ty
godniu. Zaznaczał także, że sygnalizowana kolejność w nauczaniu poszczegól
nych dyscyplin umożliwiałaby odbycie „studiów filozoficznych” w sposób jak 
najbardziej naturalny, prosty i zgodny z rozwojem umysłu, co zdradza zakorze

9 S.-A. D. Tissot, Avis au peuple sur sa sante, t. I-II, Lyon 1764 (Rady dla pospólstwa wzglę
dem zdrowia jego, Warszawa 1773, 17772). Por. L. Benaroyo, „L'avis au peuple sur sa sante” de 
Samuel-Auguste Tissot (1728—1797). La voie vers une medicine eclairee, Ziirich 1988.
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nienie w epistemologii nowożytnej, formułującej te postulaty tyleż pod adresem 
projektowanej metody poznania, co i metodyki kształcenia10.

Z problematyką logiczną, jaką sztuką poprawnego myślenia utożsamianą 
w dużej mierze z epistemologią, wiąże się zagadnienie metod nauczania, przy
porządkowanych jednak celowi wyznaczonemu szkolnictwu ogólnokształcące
mu. W tej perspektywie Borrelly podkreślał preferencję wiedzy ogólnej 
nad szczegółową, nadto przyporządkowując dydaktykę dobru społeczności, jed
nak uwzględniając specyfikę zdolności poszczególnych wychowanków, które 
mają się ujawnić w procesie nauczania. Szkole ogólnokształcącej przypisuje 
przede wszystkim cel zdobycia „wiadomości podstawowych”, gdy wiedza prak
tyczna, przygotowująca do zawodu winna być celem studiów wyższych. 
Uwzględniając jednak rosnącą w nowożytności świadomość wagi specyfiki 
umysłowości dziecka, metodyka nauczania ma brać pod uwagę potrzebę stopnio
wania wiedzy odpowiednio do wzrastających z latami umiejętności dziecka, co 
jednak było zgodne także ze standardami metodologii nowożytnej zabiegającej
o prostotę metod stosowanych w nauce. Wymagało to przechodzenia od wiedzy 
uzyskanej przy pomocy zmysłów do wiedzy umysłowej czy od wiadomości pro
stych do złożonych, a także od szczegółowych do ogólnych (indukcja), z dbało
ścią o integrację wiedzy, bowiem nakazując szukania zależności logicznej mię
dzy treściami poszczególnych nauk11.

Problematyce językowo-logicznej przez cały okres nauki miała jednak towa
rzyszyć nauka o przyrodzie obejmująca matematykę i fizykę. Borrelly z jednej 
strony doceni przyrodoznawstwo matematyczne (matematyka stosowana), mają
ce fundament w mechanice, a z drugiej przyrodoznawstwo opisowe w formie hi
storii naturalnej z odniesieniami praktyczno-gospodarczymi -  co (nierealistycz
nie) wyeksponuje KEN, zwłaszcza w pierwszym okresie swej działalności (rol
nictwo, ogrodnictwo, medycyna, higiena czy weterynaria) -  jednak, ze wzglę
dów praktycznych, te ostatnie przedmioty odsyłając do studiów specjalistycz
nych. Także ze wspomnianych względów metodycznych nakaże rozpoczęcie 
studium przyrodniczego od historii naturalnej jako najłatwiejszej, bo najbliższej 
środowisku dziecka i najmniej zaawansowanej metodologicznie, by poprzez ma
tematykę teoretyczną przejść do matematyki stosowanej, która miała być jednak 
dalej traktowana jako interesujące „wytchnienie” w nauce retoryki i poetyki 
(analogicznie jak w szkolnictwie jezuickim czy pietystycznym)12. Równocześnie 
splot analiz w zakresie „fizykalistycznie” („psychologistycznie”) pojętej natury 
człowieka, miał więc stać u podstaw moralności, która śladem rozwiązań fizjo-

10 J.-A. Borrelly. Plan..., op. cit., s. 121-122, 134-135.
11 Ibidem, s. 89, 98-100, 103.
12 Ibidem, s. 181-186. Jako rekreację traktował zajęcia z zakresu problematyki realnej m.in. 

A. H. Francke w swoim Paedagogium. Zob. J. Dolch, Lehrplan des Abendlandes. Zweienhalb 
Jahrtausende seiner Geschichte, Ratingen 1959, s. 290.
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kratyzmu, charakterystycznego dla praktyki KEN, miała umożliwiać urzeczy
wistnianie potrzeb wyróżnionych na płaszczyźnie „fizycznej”.

Mimo obecności przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkoła ogólno
kształcąca Borrelly’ego pozostaje więc dalej gimnazjum humanistycznym, a na
uka przyrodoznawstwa wciąż traktowana jest jako przerywnik w edukacji języ- 
kowo-humanistycznej, co było typowe tak dla tradycyjnego szkolnictwa porene- 
sansowego, np. jezuickiego, jak i dla reformowanego w duchu Oświecenia szkol
nictwa pietystycznego, mimo jego zorientowania na praktykę życiową, gdyż 
przedmioty humanistyczne odpowiadały fundamentalnemu zadaniu szkoły jakim 
było wychowanie religijno-moralne13. Nic więc dziwnego, że Borrelly zaleca 
studium historii z chronologią i geografią, która spełnia funkcje wychowawcze, 
gdyż ma charakter „rozumiejący”, w sensie zrozumienia procesów dziejowych
i przyczyn ich dynamiki, w odróżnieniu od prostej rejestracji faktów, z tego 
względu, iż rozszerza jej przedmiot w duchu nowożytnym na historię politycz
ną, społeczną i kulturową, w tym historię nauki. Dostosowując tę szkołę ogólno
kształcącą do potrzeb wyższych kręgów szlacheckich, śladem akademii rycer
skich uzupełni wychowanie o „wiadomości przyjemne” w formie nauki rysunku, 
tańca, muzyki czy szermierki14.

II. Natura logiki w programie dydaktycznym i jego realizacja 
w podręczniku logiki J. A. Borrelly’ego

1. Natura logiki w programie dydaktycznym

W Planie reformy nauczania elementarnego Borrelly rozumie logikę jako 
(1) sztukę odkrycia, sprowadzając ją  w dużej mierze do roli epistemologii, (2) 
sztukę rozprawiania, odnowioną w renesansie i ważną w językowo-humani- 
stycznych szkołach wyznaniowych, (3) sztukę przekazywania myśli innym, czy
li wiążąc ją z gramatyką, retoryką a nawet poetyką, co jest charakterystyczne tak 
dla szkoły tradycyjnej, bowiem elementy logiki obecne były w kursie retoryki, 
jak i dla racjonalistycznej tradycji pokartezjańskiej, upatrującej w języku wierny 
wyraz myśli, czy jeszcze bardziej dla dokonań Condillaca, sprowadzającego ją 
do analizy językowej. Definiując bowiem logikę pierwszorzędnie jako „sztukę 
doprowadzania rozumu do prawdy”, ujmie ją dalej jako sztukę „rozumowania”,

13 Np. codzienne lekcje religii obejmowały do połowy zajęć szkolnych, zarówno w elementar
nych szkołach w Halle (A. H. Francke), berlińskim Friedrich-Weisenhaus, jak w podkreślających 
jeszcze mocniej znaczenie kształcenia realnego szkołach J. J. Heckera. Zob. F.-F. Mentzel, Pieti- 
smus und Schule. Die Auswirkungen des Pietismus aufdas Berliner Schulwesen 1691-1797, Balt- 
mannsweiler 1993, s. 28, 61, 98-99, 117, 134.

14 J.-A. Borrelly, Plan..., op. cit., s. 191-197.
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pojętą jednak tylko jako „odkrywanie prawdy i przekazywanie jej innym”. Wy
raźnie natomiast polemizuje z dydaktyką charakterystyczną dla logiki tradycyj
nej, która miała być przeciążona zbytecznymi subtelnościami, a nawet zawierać 
elementy obce tej nauce, czyniące ją  jeszcze bardziej zawiłą, jako „sztuka wy
najdywania trudności i spierania się o słowa”15, co przede wszystkim odnoszono 
do metafizyki poznania, podejmującej wątki charakterystyczne dla Kategorii 
Arystotelesa, a także do równie rozbudowanej sylogistyki, pojętej jako technika 
wiedzy zdobytej (dedukcja dydaktyczna).

Traktując aspektywnie antropologię jako fundament przede wszystkim lo
giki, jej dydaktykę sprowadzi do dziewięciu części, poczynając od analizy an
tropologicznych podstaw myślenia, ukazujących zdolność człowieka do my
ślenia w kontekście (1) metafizyki kartezjańskiej (cz. I), ujmującej człowieka 
jako istotę cielesno-duchową, jak i (2) pojętej w duchu psychologii myślenia 
Locke’a, w sensie analizy umysłu ludzkiego (cz. II). Właściwy wykład logiki 
ma obejmować strukturę charakterystyczną dla recentiores, bowiem uzupeł
niając trzy tradycyjne traktaty, a więc dotyczące idei, sądów i rozumowania,
o problematykę centralną dla epistemologii nowożytnej, jaką było poszukiwa
nie właściwej metody (cz. III—VI). Pozostałe trzy działy (VII-IX) mają podej
mować wątki epistemologiczne w aspekcie określenia wymogu oczywistości 
jako niezawodnego znaku prawdy, i ustopniowanego prawdopodobieństwa, 
w zakresie tzw. wiedzy historycznej, czyli empirycznej, a także krytykę tekstu 
naukowego, metodologię nauk przyrodniczych, a następnie odniesienia logiki 
do szeroko pojętej praktyki życiowej, w tym politycznej. Wieńczy ten kurs za
rys historii logiki16.

Eklektyczny charakter tej propozycji, typowej tak dla recentiores, jak też na
wet dla filozofów typowo nowożytnych, jak choćby Condillac czy d’Alembert, 
jednak zdecydowanie pozostającej w kręgu myślenia charakterystycznego dla 
nowożytności, uwidacznia się (1) w warstwie treściowej i (2) w odniesieniu 
do postulowanego zestawu lektur. Traktat o ideach miał nie tylko wskazać ich 
rodzaje, ale obejmować dalej najogólniejsze kategorie logiczno-metafizyczne 
{modus, substancja). Także trzy kolejne działy miały zespalać aspekt formalny 
z epistemologicznym, uwzględniając zwłaszcza uwarunkowania w powstawaniu 
rozmaitych błędów poznawczych, także pozaracjonalnych, np. wolitywnych 
(„sofizmat serca”), co wydaje się być tyleż śladem logiki serca charakterystycz
nej dla Pascala, jak i dla metodologii d ’Alemberta. Tradycyjna teoria rozumo
wań akcentowała dalej sylogistykę, która miała być uzupełniona -  śladem szkoły 
retorycznej -  o bardziej rozbudowaną argumentację, jak entymemat i soryt, a dział 
dotyczący metody ograniczał się do przestawienia analizy i syntezy. Borrelly

15 Ibidem, s. 115-116, 134-135.
16 Ibidem, s. 135-143.
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harmonijnie godzi jednak te metody, a więc bardziej w duchu kartezjańskim niż 
wg zaleceń Condillaca rugującego -  przynajmniej deklaratywnie -  syntezę, ze 
względu na specyficznie pojęte funkcje analizy, która miała stapiać te dwie ope
racje. W wieńczącym kurs logiki17 zarysie jej dziejów Borrelly nakaże ukazać jej 
pozytywne i negatywne przykłady. Przede wszystkim wypowiada się krytycznie
0 dostępnej literaturze podręcznikowej z zakresu logiki, stwierdzając, że z „tej 
niezmierzonej ilości traktatów zacytować można tylko kilka, które zasługują 
na naszą uwagę. Te, które odziedziczyliśmy po starożytnych są prawie wyłącz
nie wypełnione naiwnościami i scholastycznymi chimerami. Sam geniusz -  wy
daje się -  nadaremnie doszukiwałby się w nich jakichś myśli pożytecznych”. 
Krytyczna ocena, choć stonowana, dotyczy jednak także podręczników współ
czesnych, bowiem „w większości z nich ileż jeszcze znajdujemy spraw błahych
1 absurdalnych”. Trzeba więc oprzeć się w wykładach na literaturze, która obej
muje pisma filozofów, począwszy od Bacona, podtrzymując zresztą jego trzy
częściowy układ nauk, i Locke’a, czy autorów eklektycznych podręczników lo
gicznych, takich jak A. Anauld z P. Nicole, czyli autorzy Logiki z Port-Royall8, 
Ch. W olff19 czy C. Ch. Du Marsaise20, ważny ze względu na rolę jaką przypisu
je Borrelly gramatyce spekulatywnej, w czym odwołuje się także m.in. do Gra
matyki z Port-Royal, autorstwa A. Arnaulda i C. Lancelota21, oraz pracy N. Beau- 
zee'go22.

Nie można zapomnieć, że program logiki miał obejmować także sztukę zapa
miętywania, co zdradza jego zakorzenienie w szkole retorycznej, gdzie memoria
-  odwołując się choćby do jezuickiego podręcznika C. Soareza De arte rhetori- 
ci libń  tres23 -  była elementem pięciu integralnie traktowanych czynności, czyli 
wynalezienia i obmyślenia przedmiotu wystąpienia (inventio, rozumiane jako 
heureza myśli), sformułowania logicznego planu wypowiedzi (dispositio lub 
compositio), określenia formy językowej wypowiedzi (elocutio), czyli estetyki 
wymowy, jej zapamiętania (memoria) oraz docelowego wystąpienia (pronuntia-

17 Ibidem, s. 98-100.
18 La logiąue, ou l ’art de penser contenat, outre les regles communes, plusieurs obsewations 

nouvelle propres a farm er le jugement, par le Sieur le Bon, Paris 1662; Logika, czyli sztuka myśle
nia, przekł. S. Rohmanowa, Warszawa 1958.

19 Philosophia rationalis sive logica, methodo scientifica pertractatum ad usum scientiarum  
atque vitae aptata, Francofurti 1728; toż wg wyd. z r. 1740, wyd. J. Ecole -  Hildesheim 1984.

20 Logiąue et principes de grammaire, Paris 1769.
21 Grammaire generale et raisonnee, contenant les fondemens de 1’art de parler, expliquez 

d ’une maniere claire et naturelle. Les Raisons de ce qui est commun a toutes les langues, et prin- 
cipales differences qui s ’y rencontrent et plusieurs remarques nouvelles sur la langue franęoise, 
Paris 1660; Powszechna gramatyka racjonalna (gramatyka z Port Royal, tłum. B. Głowacka, J. 
Kopania, Warszawa 1991.

22 Grammaire generale, ou Exposition raisonnee des elements necessaires du langage pour 
servir de fondem ent a l ’etude de toutes les langues, Paris 1767.

23 Coimbra 1560.
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tio albo actio). Tym samym poznanie technik zapamiętywania, rozbudowanych 
w dobie renesansu, przygotowywało do studium językowego. Równocześnie 
jednak problematyka ta zdradza zakorzenienie w epistemologii nowożytnej po
strzegającej rolę językowego wymiaru poznania, co jeśli nie jest istotne dla Kar- 
tezjusza, to z całą pewnością dla Pascala, Leibniza czy Logiki z Port Royal, nie 
mówiąc o Locke’u, a zwłaszcza o Condillaku sprowadzającym naukę o metodzie 
do nauki o języku.

W odróżnieniu od szkoły tradycyjnej, skupiającej się często w praktyce dy
daktycznej na teorii logicznej czy gramatyczno-retorycznej, przedstawienie 
„prawdziwych zasad sztuki myślenia” winno być jednak wg Borrelly'ego „ogra
niczone do tego, co użyteczne i niezbędne”, a więc w duchu nowożytnego prak- 
sistycznego podejścia w logice, preferującego wykształcenie praktycznej umie
jętności myślenia przed zaznajamianiem ucznia z odnośną teorią, a nadto akcen
tując rolę „pogłębienia sztuki przekazywania myśli i uczuć, czyli wyrażania sie
bie wobec podobnych sobie”, wykładanej nieporównanie obszerniej niż sama lo
gika, nauczana w quasi-kursie antropologii filozoficznej, bowiem nauka grama
tyki, retoryki i poetyki miała być realizowana w cyklu dwuletnim, wieńczącym 
szkołę ogólnokształcącą, jednak przecież poprzedzając „ozdabianie mowy” po
znaniem „zasad ogólnych i filozoficznych języków” oraz „reguł smaku”24. Nale
ży przy tym zwrócić uwagę, iż Borrelly odwraca świadomie dotychczasowy po
rządek nauczania, w którym wykształcenie językowe poprzedzało filozoficzne. 
Zdaniem Borrelly’ego dopiero bowiem w perspektywie studium filozofii można 
„ćwiczyć się w wielkiej sztuce panowania poprzez siłę słowa nad umysłem i ser
cem człowieka”, co jest zgodne z duchem tradycji kartezjańskiej poprzedzającej 
troskę o myślenie dbałością o reguły wypowiedzi25.

Borrelly akcentuje zwłaszcza rolę gramatyki filozoficznej, bowiem jego zda
niem dotąd skupiano się jedynie na gramatykach szczegółowych, czyli poszcze
gólnych języków. Gramatyka filozoficzna ma stanowić „sztukę stosowania arbi
tralnych i zwyczajowych urządzeń poszczególnego języka do niezmiennych
i ogólnych zasad wymowy”. W odniesieniu do tej nauki wymienia Kartezjańskie 
ujęcia Gramatyki z Port-Royal czy prace Beauzee'go i Du Marsais. Nic więc 
dziwnego, że także w swoiście pojętej „krytyce”, która zawierałaby reguły lite
rackiego „smaku” (gout), opowiada się za bliską kartezjanizmowi estetyką kla- 
sycystyczną naśladującą naturę, stąd jej prawa „nie są arbitralne”, jednak znaj
dując także miejsce dla funkcji twórczych, określanych jako geniusz, czyli duch 
wynalazczy. Logika płynąca z natury i zgodna z prawami rozumu ma w końcu 
poprzedzać właściwe kształcenie językowe, czyli „sztukę panowania poprzez si
łę słowa nad umysłem i sercem człowieka”, czyli retorykę i poetykę26.

24 J. A. Borrelly, Plan..., op. cit., s. 144-146.
25 Ibidem, s. 181.
26 Ibidem, s. 146-159.
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2. Natura logiki w podręczniku logiki

Weryfikując rzeczywiste intencje Borrelly’ego w zakresie logiki, należy od
nieść te postulaty metodologiczne do jego podręcznika logiki27. W przeważają
cej części nie wybiega on poza strukturę charakterystyczną dla większości ujęć 
szkolnych sformułowanych przez recentiores. Obok bowiem stosunkowo ob
szernego zarysu historii logiki (s. 7-52, na 204 stron, bez indeksów) zestawia 
materiał w cztery działy. W warstwie historycznej, analogicznie do sformułowań 
programowych, daje wyraz krytycznej postawie wobec tradycji, stwierdzając, iż 
„logika niegdyś była sztuką bezpiecznego umawiania się o słowa i czcze formal
ności, sztuką wikłania przez opisy (definition), fałszywe, i dziwaczne podziały 
(idistinction). Sztuką na koniec usposabiającą rozum do zaczepek i sprzeczek ni
gdy właśnie nierozstrzygnionych”28. Krytyka ta odnosi się praktycznie do całej 
tradycji logicznej aż do czasów nowożytnych, co tłumaczy stawianie na jednym 
poziomie sofistów z Arystotelesem i jego scholastycznymi komentatorami, któ
rzy mieli jeszcze zaciemnić i skomplikować jego doktrynę. Nade wszystko za
rzuca im, że nie koncentrowali się na sztuce odkrycia, ale na uzasadnieniu rze
komo zdobytej „wiedzy”, wikłając się przy tym w niekończące się spory termi
nologiczne, co komplikowało wykład, a nawet prowadziło wręcz do dziwactw29. 
Było w niej mnóstwo elementów, które do niej nie należą, a więc przede wszyst
kim kwestii -  jak je dzisiaj moglibyśmy określić -  z zakresu metafizyki pozna
nia związanych z komentowaniem Kategorii Arystotelesa, co miał pogłębić 
zwłaszcza św. Tomasz z Akwinu, który ustalił przedmiot logiki jako byt myślny 
(„ens rationis”, czyli ,,1’etre de raisonner”)30. Nic więc dziwnego, że Borrelly po
czątki właściwej logiki wiąże dopiero z P. Gassendim31, gwałtownym krytykiem 
scholastycznego arystotelizmu, którego dzieło miał kontynuować Kartezjusz32, 
a jeszcze wcześniej urzeczywistnił je F. Bacon33. Jak to okazało się jednak trud

27 Zob. szerzej w: S. Janeczek, Koncepcja dydaktyki logiki w ujęciu Jeana Alexisa Borrelly'ego, 
w: Philosophia rationis magistra vitae, t. 2, red. J. Bremer, R. Janusz, Kraków 2005, s. 146-163.

28 J. A. Borrelly, Zasady..., op. cit., s. 5; tenże, Elemens..., op. cit., s. 7.
29 Ibidem, s. 14-16; s. 16.
30 Ibidem, s. 8-16; s. 10-17.
31 Institutio logica (wyd. kryt. wersji z Opera omnia, t. I, Lugduni 1658; w przekł. H. Jones, 

Assen 1981; Logika, tłum. L. Chmaj, L. Joachimowicz, Warszawa 1964).
32 Discours de la methode por bien conduire sa raison et chercher la verite dans les sciences 

(Leyde 1637; Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy 
w naukach, przekł. W. Wojciechowska, Kraków 1950, Warszawa 19883); La Recherche de la 
verite par la lumiere naturę Ile (Amstelodamii 1701; Poszukiwanie prawdy poprzez światło 
przyrodzone rozumu, w: tenże, Prawidła kierowania umysłem. Poszukiwanie prawdy poprzez 
światło przyrodzone rozumu, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1937, 19582, s. 115-155); Regulae ad 
directionem ingenii (Amstelodamii 1701; Prawidła kierowania umysłem, w: ibidem, s. 3-114).

33 Francisci de Verulamio... Instauratio Magna (Wyd. W. Rawley, Londini 1620; Novum  
organum, tłum. J. Wikarjak, Warszawa 1955).
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ne, pokazuje chwalona przez Borrelly’ego Logika z Port-Royal, która, jak 
w przypadku Kartezjusza, miała podawać metody wydoskonalenia naturalnych 
dyspozycji logicznych, w rzeczywistości jednak zawierała dalej wiele elemen
tów pozalogicznych, trudnych a niepożytecznych, zwłaszcza dla uczących się 
logiki. Zbliżając się „ku światłu” doceni szczególnie Locke’a An Essay Concer- 
ning Human Understanding34, skupiający się pierwszorzędnie na badaniu ludz
kiego umysłu, jako na „rzeczy najpierwszej i najpotrzebniejszej”, uprzystępnio
ny do dydaktyki przez J. Wynne’a, znanego autorowi z przekładu francuskie
go35. Jednak i w tym przypadku, jak wobec innych logików i filozofów autorów 
nowożytnych, zaleci krytycyzm, chwaląc zwłaszcza empiryzm typowy dla 
oświecenia, o którym sądzi, że miał być „starodawnym od wszystkich przyję
tym zdaniem”. Ze względów dydaktycznych ceni szczególnie, w czym powołu
je się na opinię jezuity C. Buffiera36, dokonanie J. Le Clerca37, choć bogate tre
ściowo, to krótkie, jasne i dokładne, popularyzujące zwłaszcza spuściznę Loc- 
ke’a. Borrelly docenia jednak także racjonalistyczną tradycję pokartezjańską, 
zwłaszcza spuściznę Malebranche’a, czy pozostającego w tym kręgu Ch. Wolf
fa, uprzystępnionego przez J. H. S. Formeya, który chciał logiką zainteresować 
nawet kobiety38, podobnie jak B. le Bovier de Fontenelle, który cenił matema
tyczną metodę kartezjan, możliwą do zastosowania we wszystkich rodzajach 
wiedzy oraz zapewniającą im porządek i dokładność39. Obok szeregu podręcz
ników logiki napisanych przez „recentiores”, wśród których są filozofowie, gra
matycy i matematycy (G. J. s’ Gravesande40, C. Buffier, J. P. de Crousaz41,

34 London 1690, właśc. 1689; Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B. Gawęcki, 
t. I-II, Warszawa 1955.

35 An Abridgement o f Mr. Locke's Essay Concerning Human Understanding London 1696 
(przedruk wydania czwartego -  London 1731- Bristol 1990); Abrege de 1'essai de Monsieur Locke 
sur rentendement humain, traduit de 1'Anglois par Mr.[J. P.] Bosset, Geneve 1738.

36 Les Principes du raisonement exposez en deux logiąues nouvelles avec des remarąues sur 
lels Logiąues ąui ont eu le plus de reputation de notre temps. Paris 1714; toż jako: Traite des 
premieres veritez, et de la source de nos jugements, w: Cours des sciences, Paris 1732; cyt. repr. 
Geneve 1971, s. 745-892. Por. W. Risse, Die Logik der Neuzeit, t. II. 1640-1780, Stuttgart 1970, 
s. 521.

37 Logica sive ars ratiocinandi. Logica, Ontologia, Pneumatologia, t. I, Amstelodami 1692.
38 La belle Wolfienne, t. I-VI, La Haye 1741-1753; przedruk t. I-II, red. J. Ecole, Hildesheim 

1983. Por. W. Risse. Die Logik, op. cit., s. 509, 650.
39 De 1'utilite de Mathematiąues et de la Physiąue, w: Oeuvres completes, Paris 1818. Por. 

W. Risse, Die Logik, op. cit., s. 517.
40 Introductio ad philosophiam, metaphysicam et logicam continens, Leidae 1736 (przedr. 

wydania Leidae 1737 -  Hildesheim 2001); Physicae elementa mathematica, experimentis 
confirmata: sive introductio ad philosophiam Newtonianam, Lugduni Batavorum 1720. Por. 
W. Risse, Die Logik, op. cit., s. 549-551.

41 Systeme de Reflexion ąui peuvent contribuer a la nettete et a l 'etendue de nos connaissances, 
ou Nouvel Essai de Logiąue, Amsterdam 1712, toż jako: La Logiąue, ou systeme de reflexions, ąui 
peuvent contribuer a la nettete et l ’etendue de nos connaissances reflexions, t. I-III, Amsterdam



I. Watts42, J. B. d’Argens43, E. Bertand44 czy H. Wandelaincourt45, ceni nade 
wszystko jednak Condillaca, a zwłaszcza jego Essai sur l ’origine des connais- 
sances humaines46 i f a r t  de raisonner z kursu studiów dla księcia Parmy47. 
Przytacza także długi wypis z hasła Logika z Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, 
napisanego przez zwolennika Condillaca48.

Dostrzeżenie wagi Wielkiej Encyklopedii Francuskiej jako metodologicznego 
punktu odniesienia ujawnia analogie logiki Borrelly’ego z programem KEN, któ
ry deklaratywnie wiązał układ nauk z podziałem sformułowanym przez Bacona, 
a poprawionym przez Encyklopedią. W swym programie naukowym Borrelly nie 
omieszka bowiem zaznaczyć, że układ nauk matematycznych miał być oparty 
na wypowiedziach d'Alemberta, redaktora Encyklopedii. W zakresie programu 
nauczania logiki KEN formułuje lapidarny zapis, który idzie śladem czteroczę- 
ściowych podręczników logiki recentiores. Program ten, wraz ze wskazanym 
przez siebie piśmiennictwem, zaleci do czasu napisania odpowiedniego podręcz
nika. Tym ujęciem miał być z czasem podręcznik E. Condillaca49, radykalnie 
jednak zrywający z tradycją, gdyż usuwający w praktyce teorię rozumowań. Tłu
maczy to dziwną ociężałość KEN w zakresie polskiej edycji tego ujęcia. Mimo 
że podręcznik ten był przełożony przez I. Potockiego, to przecież nie został wy
dany w dobie funkcjonowania KEN. Można więc wnosić, że uznano go rzeczy
wiście za zbyt jednostronny, a stąd praktyka szkolna, która odwoływała się za
równo do sformułowanego przez KEN programu, jak i do autorów wymienio
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1720; Logicae systema, t. I-II, Genevae 1724. Por. W. Risse, Die Logik, op. cit., s. 546-549; W.S. 
Howell, Eighteenth-Century British Logic and Rhetoric, Princeton 1971, s. 304-331.

42 Logick, or the Right Use o f Reason in the Inąuiry after Truth with a Variety o f  Rules to 
Guard against Error in the Ąffairs ofReligion and Humań Life, as well as in the Sciences, London 
1725 (przedruk wyd. London 1847 -  Morgan, PA 1996); The Improvement o f the Mind, or 
a Supplement to the Art o f Logick, London 1741 (przedruk wydania London 1784 -  t. I-II, Bristol 
1999; przekł. franc. dokonany przez D. de Superville’a: La Culture de l ’Esprit ou directions pour 

faciliter l ’acąuisition desconnoissances utiles, Amsterdam 1762). Por. W. Risse, Die Logik, op. 
cit., s. 481-484; W. S. Howell, Eighteenth-Century, op. cit, s. 331-345.

43 La Philosophie du bon sens, ou reflexions philosophiąues sur l ’incertudine des 
connoissances humaines, a l ’usage des cavaliers et du beau sexe, Londres 1737. Por. W. Risse, 
Die Logik, op. cit., s. 522-524.

44. Essai sur Part de farm er Uesprit, Lyon 1764.
45 Logiąue, ou Fart de diriger notre entendement dans la recherche de la verite. Destinee au 

cours d ’education des demoiselles qui ne veulent pas apprendre le latin, Rouen 1782; tenże, Plan 
d ’education publiąue, Paris 1777.

46 T. I-II, Amsterdam 1746; O pochodzeniu poznania ludzkiego, tłum. K. Brończyk, Kraków 
1952.

47 Cours d ’etudes pour l ’instruction du prince de Parmę, 1.1—XVI, Parma [właśc. Paris] 1775.
48 Logiąue, w: Encyclopedie ou dictionnaire universel raisonne des sciences, des arts et des 

metiers, par une societe de gens de lettres, t. IX, Paris 1765, s. 637-641.
49 La Logiąue ou les premiers developpements de 1’art de penser, Paris 1780; Logika czyli 

pierwsze zasady sztuki myślenia, tłum. J. Znoska, red. T. Kotarbiński, Warszawa 1952.
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nych przez odnośny dokument, była bliższa ideom KEN, a tym samym eklekty
zmowi Borrelly’ego. KEN zaleciła bowiem „czytanie logiki p. Buffier, p. Clerc, 
Antonii Genuensis Elementa Artis Logico-Criticae50, dzieła Loka i Condillac”51. 
W gruncie rzeczy KEN i Borrelly są więc zgodni w zakresie programowego 
eklektyzmu, gdyż chce zawrzeć w swym podręczniku, to „wszystko, co jest naj
lepszego, najrozsądniejszego i najdokładniejszego w wzwyż wspomnianych”52.

Stanisław Janeczek

A Conception of the Didactics of Logic According to Jean Alexis Borrelly

Summary

The paper seeks to present a conception of the didactics o f logie according to Jean 
Alexis Borrelly (1738-1810), the author o f among others Plan de reformations des etu- 
des elementaires (La Haye 1776) and a textbook for logie Elemens de I’art de penser, ou 
la logićjue, reduite a ce qu’elle a d ’utile (Berlin 1777). The legacy of Borrelly summari- 
ses the tendencies typical o f the Enlightenm ent with regard to 1) reform s of education, 
2) redefining values in the didactics of philosophy, and 3) modification in the then logie. 
The presentation has a twofold structure. In part one I present some specific characteri- 
stics o f Borrelly’s didactic plan against the background of school reforms. Part two is de-

50 A. Genovesi. Elementorum artis logico-criticae libri V, Venetiae 1745; Varsaviae 1771; 
skrótem tej pozycji przeznaczonym do dydaktyki są: Institutiones logicae in usum tirunum scrip- 
tae, Neapoli 1752; La Logica per gli giovanetti, Bassano 1766.

51 Przepis Komisji Edukacji Narodowej na szkoły wojewódzkie cyt. za: Ustawodawstwo, op. 
cit., s. 27. Do tej pory najpoważniejszym wykładem teorii i praktyki KEN w zakresie nauczania lo
giki jest artykuł T. Kwiatkowskiego: Logika w programie szkół Komisji Edukacji Narodowej, w: 
Ze studiów nad Komisją Edukacji Narodowej i szkolnictwem na Lubelszczyźnie. Rozprawy i arty
kuły, Lublin 1973, s. 167-223; toż w: tenże: Szkice z historii logiki ogólnej, Lublin 1993, 
s. 127-184). Analiza rękopisu wykładu tego przez J. Śniadeckiego przedmiotu w Szkołach Nowo
dworskich {Triplex cogitandi ratio cum methodo ab erroribus vindicata, logico-criticis regulis in- 
structa, exemplis lectissimis adumbrata amoeniorum iuxta litterarum, atąue civilis societatis usi- 
bus accommodata, quam M. Joannes Baptista Vladislaus Śniadecki Philosophiae Doctor, mathe- 
seos atąue in scholis palatinis Cracoviensibus logicae Professor iuvenibus suis tenendam Anno 
Aerae Vulgaris MDCCLXXVIl proposuit -  rkps I 6318 w Centralnej Narodowej Bibliotece Ukra
ińskiej Akademii Nauk w Kijowie) skłania jednak do modyfikacji opinii T. Kwiatkowskiego, gdyż 
wykład ten jest bardziej tradycyjny, bowiem obejmuje dalej wykład sylogistyki. Tym samym prak
tyka dydaktyczna w zakresie logiki czołowego przedstawiciela KEN nie odbiega od ujęć charak
terystycznych dla wspomnianego nurtu philosophia recentiorum, charakterystycznego dla wskazy
wanych wyżej eklektycznych podręczników logiki stosowanych w polskim szkolnictwie kościel
nym, zreformowanym w poł. XVIII w. Zob. przyp. 7.

52 J.A. Borrelly, Zasady..., op. cit., s. 37-38; tenże. Elemens..., op. cit., s. 38-39.



voted to the teaching of logie: 1) the naturę of logie in the didactic curriculum, 2) its re- 
alisation in Borrelly’s textbook for logie, and that against the background of modern ten- 
dencies in reforming a conception of this discipline. This is in particular with regards to 
the theory and practice of the didactics o f logie in Polish school reforms contemporary 
to Borrelly’s accom plishments. It has been pointed out that both at the declarative level 
and in the textbooks Borrelly’s conception is an example of eclectic achievements typi- 
cal of the Enlightenment. They com e to terms with the radical solutions (e. g. Descartes, 
Locke), hostile to formal logie, with school requirem ents, a fact that makes Borrelly’s so- 
lution to be one of the standards characteristic, for instance, o f the popular Logic ofPort- 
-Royal by A. Arnauld and P. Nicole.
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