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JAN PLACENTINUS - KOŁACZEK
N IE Z N A N Y K A R T E Z J A N IN X V II W IE K U

Nazwisko Ja n a Placentinusa-K ołaczka nie jest znane polskiem u czy
telnikowi. N ie wiele o nim um ieją też powiedzieć zawodowi historycy
filozofii.
Franciszek Bouillier, autor dwutom owej Histoire de la philosophie
Cartesienne, zna jego nazwisko, chociaż w przekręconej postaci (Placentius), wym ienia jedną z jego- rozpraw, o innych nic nie wspomina
,i każe nam uw ażać go za Niemca, nie wiedząc, że Placentinus był Po
lakiem, chociaż był profesorem uniw ersytetu we Frankfurcie nad Odrą.
W arto więc wydobyć go z niepam ięci i przypom nieć losy jego życia
i pracy.
Jan Kołaczek (bo takie było jego prawdziwe nazw isko)1 pochodził
z rodziny Braci Czeskich, która z powodu prześladow ań religijnych
opuściła swoją ojczyznę i schroniła się w 1627 r. do Leszna pod opiekę
jego w łaściciela Rafała Leszczyńskiego^, w ojew ody bełskiego. Leszno
słynęło wówczas jako ostoja w szystkich prześladow anych, szukających
możliwości dla swej .spokojnej pracy. Do Leszna przybyli luteranie
z Góry ze Śląska. W Lesznie osiadł też po tułaczce Jam Amos Komeń
1
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ski, którem u szkoła leszneńska, dzięki dokonanej przez niego w roiku
1640 reformie, zaw dzięczała swoją świaitową sław ę. I może dzięki p ra
cy owych obcych przybyszów wzrósł dobrobyt m iasta, skoro pow stało
niebaw em inawet specjalne przysłow ie: Lissa fructu multum spissa.
W tym w łaśnie mieśqie urodził się 5 czerwca 1630 r. Ja n Kołaczek
jako syn Jan a i K atarzyny Bochdaneckiej. Początkow e nauki odbył on
w szkole leszneńskiej, po czym jako 18-letni m łodzieniec w yjechał
w lipcu 1648 r. n a dalsze studia do Gdańska, w rok potem (15. VI. 1649)
zapisał się n a uniw ersytet w Królewcu za rek to ratu K aspra Perbandta,
profesora praw a. Jednakże i w Królewcu pobył tylko 2 lata, bo 2 lipca
1651 r. widzim y go już n a studiach teologii i m atem atyki w uniw ersy
tecie w Gronindze wraz z gdańszczaninem Janem Spechtem i Polakiem
Janem Bythnerem. W Gronindze Kołaczek słuchał w ykładów profesora
historii, znanego kairtezjainiima Tobiasza A ndreae, który go wprowadził
w filozofię Kartezjusza, oraz Sam uela M aresiusa, profesora teologii.
Z Groningi przeniósł się na studia do" Lejdy, gdzie był uczniem pro
fesora H eidanusa ii Ja n a de Raey (1622— 1701), profesora filozofii, naj
w ierniejszego w ielbiciela Kartezjusza. Tu wszedł Kołaczek w bliższe
stosunki z kartezjanamil Corneliusem van Hogelande, Gwalterem Markiniusem, Danielem Lipstorfem (1631— 1684). Studia te u bezpośrednich
uczniów K artezjusza uczyniły Kołaczka zapalonym zwolennikiem filo
zofii m yśliciela francuskiego.
W zimie 1653 r. w raz z W acław em W ęgierskim , również pochodzą
cym z Leszma, zapisał się Kołaczek na uniw ersytet we Frankfurcie nad
Odrą. Dał siię tam widocznie poznać jako dobry m atem atyk, bowiem zo
stał niebaw em profesorem m atem atyki w owym uniw ersytecie, a to
n a podstaw ie obrony swoi;ch tez 3 grudnia 1653 ex univeisa mathesi
pod przew odnictw em Jerzego M ellem ana, profesora języka greckiego.
Były to (tezy z arytm etyki, geometrii!, geodezji, astronomii, astrologii,
m uzyki, optyki, statyki oraz architektury cyw ilnej i wojskowej. C ha
rakterystyczny je st ich aspekt praktyczny. Placentinus zw raca uwagę,
że za pom ocą logarytm ów będzie m ożna łatw iej rozwiązać różne za
gadnienia 'astronomiczne, geodezyjne i geograficzne, niźli przy pom ocy
,w strętn eg o m nożenia i dzielenia". Zagadnienia ogólnej m atem atyki
rozpatruje z punktu widzenia ich użyteczności dla rozwiązania różnych
zagadnień praktycznych, a w szczególności budow nictw a cywilnego
i wojskowego.
Ponadto widoczna jest w jego tezach tendencja do rozw iązyw ania
wszelkich zagadnień na drodze naukow ego badania za pomocą dośw iad
czenia i eksperym entu. Odróżnia w yraźnie to, co się w ydaje naszym
zmysłom, od tego, co się da stw ierdzić na postaw ie ścisłych badań.
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W tezach sw ych dotyczących astronom ii odrzuca istnienie sfer prze
zroczystych. Twierdzi, że ziem ia nie może być uw ażana za centrum
św iata słonecznego, że księżyc świeci światłem pożyczonym, a plam y
i różnice w odcieniach św iatła w skazują na istnienie n a nim dolin, za
głębień i góir, próbuje również tłum aczyć niezw ykłym i rucham i p o 
w ietrza przypływ i odpływ morza. Zdaje sobie spraw ę z trudności ba
dań astronom icznych z pow odu wielkiej odległości ciał niebieskich
od ziemi i podnosi znaczenie obserwacji, zwłaszcza zaćm ień słońca
i księżyca, mimo że wierzy jeszcze, podobnie jak w ielu współczesnych,
że w szystkie gwiazdy, ta k stałe ja k i. błądzące, w yw ierają wpływ na
spraw y ziemskie. W tezach nie w ym ienia żadnych autorów , od których
czerpał swe wiadomości i n ie widać bynajm niej jakiegokolw iek w pły
wu Kartezjusza. Przebija w n ich ostrożność ucznia, nie chcącego zra
zić sobie sw ych profesorów. Lepiej natom iast poznali go koledzy, sko
ro jeden z nich poświęci! mu wiersz, który zaczynał się od słów: „Placentinusie, przyniesiony falą m orza Batawsikiego, sprowadzasz jego
bogactwa, szczęśliwy, na nasze w ybrzeże”.
W roku następnym (1656) Placentinus już jako profesor m atem atyki
napisał „sposobem geom etrycznym " rozprawę dotyczącą przypływ u
i odpływu morza, której podjął się bronić 19 lipca jeg o uczeń z Leszna
Paweł Laurinus (Wawrzyniiok). Rozprawę tę dedykow ał Fryderykow i
W ilhelm owi, elektorow i brandenburskiem u, w dowód subiectissimae
d evotionis z prośbą, by wolno mu było pod jego opieką „bronić p ra w 
dy m atem atycznej". Co było powodem, że Placentinus zapałał nagle
miłością do elektora i w ynurzał przed nim swe uczucia dla niego, n a 
zyw ając go „pobożnym, m iłującym pokój, ojcem ojczyzny, obrońcą
praw dy"? Starał się niew ątpliw ie tym sposobem go sobie pozyskać,
albowiem statut uniw ersytetu we Frankfurcie nad O drą z 1640— 1641 r.
zabraniał w prow adzania w w ykładach uniw ersyteckich jakiegokolw iek
nowego sposobu filozofowania oraz zwalczania filozofii perypatetycznej. Placentinus, k tóry wiedział o tym, chciał się opieką wpływowego
p ro tek to ra zasłonić przed ew entualnym niebezpieczeństwem . Stanął
on bowiem już z początkiem 1654 r. w swoich tezach m atem atycznofizycznych o zilemi, jak też w owej rozprawie, dedykow anej elektorowi,
w yraźnie na gruncie fizyki' kartezjańskiej i za pom ocą pojęć owej fi
zyki próbow ał w yjaśnić zarówno pow stanie ziemi, przem iany na niej
zachodzące, jak i przypływ i odpływ morza. Ale, by przekonać elektora
o pożyteczności swej działalności naukow ej, wydał w 1655 r. A rch ite k 
turę w o jsk o w ą oraz tezy o sposobie łatwym muniendi ac delineandi
regularia munimenta. Swoją obserw ację zaćmienia słońca, dokonaną
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2 sierpnia 1654 r., poświęcił również elektorowi, podnosząc jego zasłu
gi w popieraniu nauk.
„Oczywiście jeżeli jaka nauka — pisał — to przede wszystkim m a
tem atyka potrzebuje opieki tak potężnej zarówno dlatego, iż jest do
statecznie trudna i niem ałych ponadto w ym aga kosztów, ja k ,i dlatego,
że jeśli dziś mniej jest głupców, którzy by ją całkiem zniweczyli, to
przynajm niej jest dość wielu epikurejczyków , którzy m ają do niej
wstręt, uważając, że wszystkim rządzi przypadek. Ponadto im mniej jest
takich, którzy rozum ieją się n a praw dziw ej i solidnej matem atyce, jak
ona z różnych błędów z dnia na dzień coraz bardziej się wyzwala, tym
więcej, jak .to zw ykle bywa, posiada ona wrogów zaw istnych i nią po
gardzających: z tych to pow odów ni'e znajdzie Licznych wielbicieli, jeśli
nie pozyska sobie takich i tak w ielkich dobrodziejów i opiekunów,
pod których osłoną i obroną będzie można bezpiecznie i całkowicie
poświęcić się jej badaniu".
Te jego zabiegi zostały uwieńczone powodzeniem. Otrzymał on ty 
tuł m atem atyka elektora brandenburskiego. Od tego czasu Placentinus
zyskał więcej śm iałości d rozpoczął w ykłady filozofii Kartezjusza.
Na uniw ersytecie frankfurckim studiow ało podówczas wielu Pola
ków. W album ie uniw ersyteckim spotykam y nazw iska A leksandra
Sierakowskiego z Sandomierza, Stanisław a Demianowicza z Krakowa,
Jędrzeja Sitkowskiego, Jana Rokiżańskiego, Zalańskiego, Jerzego Wojtusa, Chwalkowskiego, Pawłowskiego z Leszna, a wśród samych ucz
niów Placantinusa, opró.cz Demianowicza i Adolfa M ałowiejskiego,
znajdow ali się Ślązacy F ryderyk Eberbach i Ja n W aw rzyniok (Laurinus) z Bytomia. Oni to, oprócz Niem ców z Malborga, podejm ują się
pod przewodnictwem swego profesora obrony różnych tez fizycznych,
opartych n a zasadach filozofii Kartezjusza. Dowiadujem y się o tym
z dzieła Placentdnusa wydanego pt. Renatus Des-Cartes triumphans, id
est Principia Philosophiae Cartesiana in Alma Viadrina ventilata et
deiensa (1655).

Dzieło to pośw ięcił Placentinus elektorow i brandenburskiem u. W de
dykacji napisanej 7 listopada czytam y następujące słowa: „Pobudką
moją było tylko sum ienie i niezm ordow ane pragnienie w ydobycia p ra
wdy filozoficznej z ciemnicy Dem okryta i rozpowszechnienia w ydoby
tej, o ile możności, dla dobra społeczeństwa. Niemało wzmocniła to
pragnienie prośba niektórych studentów szukających prawdziwej fi
lozofii. I zaiste nie bez przykrości dow iaduję się, iż badanie tej praw dy
wyw ołuje u niektórych nienaw iść do mnie, gniew y i niechęci". Za
znaczył również, że do w ykładania nowszej filozofii nie pobudziły go
ani poklask tłum u, ani ambicja czy czcza sława, ani też nie skłoniła
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go do tego korzyść czy zysk pryw atny, co mogą poświadczyć jego
słuchacze. Powoływał się przy tym n a to, że filozofia K artezjusza zna
lazła już za granicą wśród w ykształconych wielu gorliwych obrońców
i zwolenników.
W w ykładach swoich szedł Placentinus w iernie za m yślą K artezju
sza. M ówiąc o zasadach poznania ludzkiego, podkreślał znaczenie po
w ątpiew ania, zwłaszcza o przedm iotach zmysłowych. Stwierdzał on,
że poznanie naszej duszy jest pew niejsze i oczyw istsze niż poznanie
ciała, że poznanie w ogóle zależy przede wszystkim od poznania Boga
jako bytu najdoskonalszego, którego ideę w nas odkrywam y, a który
nas mylłić nie może. Przyjm ował jako zasadę, aż praw dą jest to w szyst
ko, co jasno i w yraźnie pojm ujem y. Przyczyny błędów doszukiwał się,
podobnie jak Kartezjusz, nie tylko w tym, iż w ola sięga dalej niż ro
zum, ale i w tym także, że ulegam y przesądom dzieciństwa, nie umiemy
się ich wyzbyć, a ipojęaia nasze wiążem y ze słowami, które nie odpo
w iadają dokładnie rzeczom. Placentinus Oigraniczał jednak zakres bada
nia filozoficznego wyłącznie do rzeczy nie podlegających Objaw ieniu
i utrzym ywał, że n atu ry Boga poznać nie możemy. M ówiąc zaś o cał
kowitej autonom ii badań naukow ych zaznaczał, iż śmiesznym jest
i niedorzecznym uzależniać zjaw iska fizyczne od przyczyn ponadnaturalnych.
Pomimo to nie w ierzył Placentinus w nieograniczoną zdolność po
znania ludzkiego i zakreślał mu w yraźnie granice poznaw ania przyczyn
ze skutków drogą doświadczalną, a nie za pomocą sam ych rozumowań.
W słowach tych tkw ił w yraźnie akcent antyscholastyczny.
W fizyce, podobnie jak Kartezjusz, określał Placentinus istotę ciała,
nie uznaw ał atomu ani' próżni, odrzucał wielość światów, uważając
ten, k tó ry istnieje, za nieograniczony, a nie nieskończony, w Bogu
upatryw ał pierw szą przyczynę ruchu i1 tak samo jak Kartezjusz formu
łował praw a ruchu. Jakkolw iek przyznaw ał, że teoria Kopernika
jest prostsza i jaśniejsza niż Tychona de Brahe, przecież nie miał od
wagi, oświadczyć się za nią w yraźnie ,i takich sam ych jak Kartezjusz
szukał w ybiegów dla w yjaśnienia zjaw isk niebieskich. Ponieważ zaś
bardzo obszernie i szczegółowo wykładał swoim uczniom fizykę, astro
nomię i m eteorologię, można z tego- wnioskować, że chciał ich zainte
resow ać raczej badaniam i naukowym i, aniżeli zagadnieniam i m eta
fizyki.
W wykładzie o ogólnych zasadach fizyki zasługują n a uwagę argu
m enty, za pom ocą których Placentinus uzasadniał konieczność odrzu
cenia koncepcji filozoficznej Demokryta. Przyznaje, że każdy zgodzi
się z jego twierdzeniem , iż istnieją drobne ciałka, niedostrzegalne przez
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zmysły, posiadające różne wielkości, kształty i ruchy, za pom ocą któ 
rych tłum aczyć należy pow stanie w szystkich ciał. Niem niej musi się
odrzucić „sposób filozofow ania" Demokryta, poniew aż: 1) uważa on
owe ciałka za niepodzielne, 2) przyjm uje istnienie próżni, 3) przypisuje
owym ciałkom ciężar, podczas gdy ta cecha nie przysługuje ciałom
samym przez się, ale zależy od położenia i ruchu innych ciał. W resz
cie racje, za pom ocą których De m okryt usiłował w yjaśnić pow stanie
ciał, nie zgadzają się dostatecznie z sobą. Inaczej rzecz się m a z filo
zofią Kartezjusza. Kartezjusz w yszedł z zasad bardzo prostych i ja s
nych, .rozpatrywał, jak ie m ogą zachodzić różnice pom iędzy w ielkoś
ciami, kształtam i i położeniami ciał, jakie wreszcie z tych różnic m o
gą w ypływ ać skutki, a stw ierdziw szy te w łaśnie skutki w rzeczach
zmysłowych, uznał swój sposób w yjaśnienia zjaw isk za jedynie praw 
dziwy. Dlatego to Kartezjusz bynajm niej nie twierdz,ił, iż rzeczy tak
pow stały ja k on to utrzym uje, ale tylko, że m ogły ta k powstać, a w ar
tość jego sposobu w yjaśnienia polega n a tym, iż jest on p rosty i jasny.
Równocześnie Placentinus zwracał uwagę, że filozofia K artezjusza
nie jest now a, ale że jest ona ze w szystkich najbardziej antiąua et vulgaris, n ie przyjm uje o n a żadnej zasady, której by nie dopuszczał
A rystoteles iczy inni filozofowie. Dowieść tego usiłow ał Placentinus
w rozpraw ie pt. Syn cietism u s inter Renatum Des-Cartes et Aristotelem
institutus in Alm a Viadrina. Też te j rozpraw y bronił jego uczeń, Ja n
W ilhelm d e Rodem 19 lipca 1655 r. z pow ołaniem się na słowa samego
K artezjusza w IV części Zasad art. 200 i 187. Placentinus znał dobrze
list K artezjusza do D inefa, w którym to liście filozof z całą pew noś
cią siebie podnosił znaczenie swej filozofii i jej odrębność od dawnej.
Placentinus cy to w ał naw et dosłow nie te jego zdania, by przeciw nik
nie mógł z nich ukuć oręża przeciw nilemu. Nie przyw iązyw ał on w szak
że do ow ych słów filozofa zbyt w ielkiego znaczenia, gdyż pragnął ukryć wrogi stosunek now ej filozofii do dotychczas panującej.
Zgodność filozofii K artezjusza z filozofią A rystotelesa upatryw ał
Placentinus w sześciu punktach:
1. K artezjusz odnajdyw ał te same co i A rystoteles pojęcia wspólne,
leżące u podstaw y wspólnego dośw iadczenia i rozw ażań m atem atycz
nych i odróżniał je od specjalnych zasad filozofii perypatetycznej;
2. Podobnie ja k A rystoteles (M etaph II, 1), K artezjusz uw ażał w ąt
pienie za konieczny w arunek zdobycia w iedzy pew nej;
3. Podawał on te same racje, dlaczego pow inniśm y w ątpić o rzeczach
zmysłowych, p rzy czym A rtystoteles (Anal. I, 25) stw ierdzał ponadto,
że z sam ych spostrzeżeń zm ysłowych nie da się osiągnąć nauki, która
musi operow ać pojęciam i ogólnymi;
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4. Kartezjusz, podobnie ja k A rtystoteles (A n a l. I, 2), twierdzenie
„myślę, więc jestem " przyjm ow ał za pierw szą i bezpośrednią zasadę,
która nie w ym aga żadnego dowodu;
5. Kartezjusz, podobnie jak i Arystoteles, budow ał swoje dowody
na sposób geom etryczny, staw iając na pierw szym m iejscu definicje,
następnie p ostulaty i aksjom aty, stanow iące oczyw istą podstaw ę do
wodzenia;
6. Kartezjusz, tak jak A rystoteles, uważał, że najpierw należy do
wieść, że jakaś rzecz istnieje, a potem dopiero badać, czym ona jest
i jak ie są jej przyczyny.
W ykazując owe formalne, lecz niezbyt przekonyw ające, podobieńst
w a obu system ów filozoficznych pragnął Placentinus uspokoić tych,
którzy krzywo, p atrzy li na jego. w ykłady nowej filozofii, podkopującej
powagę A rystotelesa. Tym też należy sobie tłum aczyć fakt, że w sw o
ich w ykładach pośw ięcał najw ięcej m iejsca zagadnieniom astrono
micznym i fizycznym. R ozpatryw ał je bardzo szczegółowo i nie pomijał
niczego, co by mogło zainteresow ać ówczesnego słuchacza czy czytel
nika. W yjaśnienia zjaw isk czerpane z K artezjusza uzupełniał własnymi
hipotezami, świadczącym i o jego dążności do tłum aczenia wszystkiego
w sposób naukow y. Tak usiłując w yjaśnić istotę życia organicznego,
spiritus vita lis2, za pom ocą m aterii subtelnej, w yw ołującej ruch i ciepło
naturalne, a otrzym yw anej ze św iatła słonecznego i powiększanej przez
pożyw ienie i leki, tw ierdził, iż niedorzeczne jest tłum aczenie działalnoś
cią duszy pro-cesów organicznych, które są wspólne człowiekowi, i zw ie
rzętom; śmierć n astępuje nie dlatego, że dusza z ciała uchodzi, ale dla
tego, że ustaje ciepło, a główne narządy ciała ulegają zepsuciu.
W ybrany w 1658 r. rektorem uniw ersytetu Placentinus bronił tych
swoich poglądów w Rozprawie filozoficznej, skierow anej, przeciwko
Jerzem u Kirchm ajerowi, profesorow i Wittemberskiemu. W 1660 r., kie
dy został dziekanem, zajął się zagadnieniem , w jaki sposób m ożna by
uniknąć błędów szczególnie w badaniu przyrodniczym 3.
Zadanie fillozofa — pisał — polega nie na tym , b y obserw ow ał ze
w nętrzne różnice i kształty przedmiotów, by zajm ował się pow ierz
chniami i obsłonkam i rzeczy, ale, by badał budowę ich cząstek oraz
ich ruchy i poznał ukryte przyczyny rzeczy. Badanie to jest trudne
i nie jest wolne od błędów. By ich uniknąć, odw oływ ał się Placentinus
- Dissertatio P hilosophica probans calorem et m otum m em b ro m m naturalem in
hum ano corpore, adeoąue v ita m non procedere ab anima, quae unica est scilicet
rationalis, sed a m ateria coelesti subtihissima, analoga elem ento solis et stellarum
tixarum . 1659.
3 D issertatio Philośophica exhibens m odum praecavendi errorem in verita tis
philosophicae im prim is naturalis inquisitione atque diiudicatione iuxta principia R enati
Des Cartes. 1660.
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do tych wywodów i wskazań, jakie odnajdyw ał w filozofii Kartezjusza.
N ajgłów niejsze źródło błędów upatryw ał więc w niewłaściwym posłu
giwaniu się wolnością przy w ypowiadaniu sądów o rzeczach, których
jasno i w yraźnie nie pojm ujem y.
W 1665 r. został Placentinus obrany po raz drugi rektorem uniw ersy
tetu. W tym czasie coraz bardziej zaczęły go interesow ać zagadnienia
astrologiczne. Już w rozpraw ie swojej z 1659 r. o cieple naturalnym
ciała ludzkiego w yraził przypuszczenie, że zaćm ienie słońca, utrudnia
jąc prom ieniowanie, osłabia ciepłotę organiczną i w yw ołuje różne
choroby. Ta id ea astrologiczna opanow uje jego umysł coraz bardziej
i wzmacnia w nim przekonanie, że ti zjaw isko kom et nie pozostaje bez
wpływu na życie ludzkie, co więcej, jest znakiem ostrzegawczym, któ
ry powinni) sobde wziąć do serca pirzede w szystkim w ładcy państw
odpowiedzialni za szczęście sw ych poddanych.
Wiadomo, że pomimo częstych już podówczas obserw acji astrono
micznych i poważnych prób w yjaśnienia ruchów ciał niebieskich byli
jeszcze astronom owie (Kepler, Tycho de Brahe, Riccioli), którzy przy
pisyw ali gwiazdom i planetom życie, a naw et byli skłonni uważać je
za zjaw iska nadprzyrodzone. Szczególne zainteresow anie budziło pod
ówczas okryte zbyt wielką jeszcze tajem nicą zjaw isko kom et i dom a
gało się jakiegoś naukow ego w yjaśnienia. Dlatego to, ciekaw y bardzo
tej rzeczy, Stanisław Lubieniecki (1623— 1675) zwrócił się do w szyst
kich w ybitniejszych uczonych ówczesnej Europy z prośbą o w ypow ie
dzenie się w tej kwestii. Placentinus, który 20 m arca 1661 r. obser
wow ał zaćm ienie słońca, a trzy lata potem ruch kom ety i o tych sw o
ich obserw acjach napisał m ałe rozprawy, nie był nieznany Lubienieckiemu. Toteż i on otrzym ał podobny list, w którym Lubieniecki, pro
sząc go o zdanie, podnosił, iż wiąże ich z sobą communis gentis vinculum (list z grudnia 1664 r). Placentinus, spełniając prośbę Lubienieckiego, przesłał mu swoją O bserwacją astronomiczną i astrologiczną,
specjalnie dla niego napisaną. O bserw ację tę poprzedził przedmową,
w której zwracał się do w szystkich panujących oraz do władz kościel
nych, aby kierując się bojaźnią bożą, bronili wolności sumienia, nad
którą władza do Boga tylko należy, a w rządzeniu narodam i pow ierzo
nym i swej opiece kierow ali się prawam i „sprawiedliwości, rów ności
i pokoju".
Lubieniecki, dając w yraz uznaniu dla jego działalności uniw ersytec
kiej, zaznaczał, iż „ojczyzna nasza musi sobie gratulować, że widzi na
sąsiedniej i przyjaznej ziemi, ja k on pod opieką sławnego księcia elek
tora zdobywa sobie sławę świetnym i dziełami swego umysłu i zabiega
o dobro publiczne". Równocześnie jednak wyrażał obawę, że słowa.
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Placentimusa zbyt śm iałe (multa libertate dicta) n ie spodobają się wielu,
chociaż on sam zgadza się z nim całkowicie. Zachęcony tym Placenti
nus posłał w kw ietniu 1665 r. dalsze trzy egzem plarze swego pisma
Lubienieckiemu z prośbą o w ysłanie ich królowi francuskiem u, duń
skiemu i szwedzkiemu, aby wiedziano, że oin ,,człow iek prosty" zaleca
wszystkim chrześcijanom bogobojność, panującym zaś „sprawiedliwość
jako słuszną norm ę rządów".
Co do samego zagadnienia komet, które szczególnie interesowało
Lubienieckiego, Placentinus nie wypowiadał się zbyt obszernie. Po
wołując się na K artezjusza zaznaczał krótko, że pochodzenia komet nie
należy wywodzić ani ze słońca, ani z planet, ani też z jakichkolw iek
wyziewów. Powstają one z w yradzania się gwiazd stałych, a ruch ich
jest nieprawidłowy stosow nie do wiru i układu komet, bez stałego
i określonego praw a natury. W iele natom iast rozwodził się Placentinus
0 wpływie kom et n a życie ludzkie. To swoje przekonanie starał się
uzasadnić argumentam i zaczerpniętym i z filozofii Kartezjusza, chociaż
musiało mu być niew ątpliw ie wiadomo, że filozof francuski miał wręcz
przeciw ne zdanie i kpił sobie z Jana M oiina, profesora College de
France, który uważał się z a znawcę astrologii.
Zdaniem Placentinusa dwie rzeczy przem aw iają za tym, że taki
wpływ istnieje: 1) poniew aż w naturze nie ma próżni pozbawionej ja 
kiejkolw iek substancji cielesnej, przeto każde ciało, zwłaszcza wielkie,
poruszając się działa na ciało stykające się z nim, a te n a dalsze itd.,
1 dlatego ciała ludzkie nie są wolne od wpływu, jaki w yw ierają na
nie zm iany zachodzące w m akro kosmosie; 2) codziennie doświadczamy
wpływ u naszego ciała n a duszę, jesteśm y smutni lub weseli, nie zda
jąc sobie spraw y dlaczego. Dusza bowiem jest ściśle z ciałem związana
i jak b y w nim zanurzona i jej stany podlegają nieustannie zmianom
zachodzącym w ciele. Działanie więc gwiazd na ciało musi się równo
cześnie odbić i na naszych przeżyciach w ewnętrznych. Zresztą, by je 
szcze więcej siły nadać swoim argumentom, nie zapomniał Placentinus
dodać, że zdaniem Pisma kom ety są znakam i ustanow ionym i przez Boga
na firmam encie niebieskim . Znakami czego? Znakami klęsk i nieszczęść,
w ojen i katastrof — odpow iada Placentinus.
Nie od rzeczy będzie tu zwrócić uw agę na stanowisko Andrzeja
W iszowatego w tej samej kwestii. W iszowaty, który, ja k to widać
z jego korespondencji z Lubienieckim, znał dobrze ówczesną literaturę
astronom iczną, jest bardzo ostrożny w swych rozumowaniach. Jedno
jest dla niego tylko pew ne, że w yjaśnienia zjaw isk szukać należy w y
łącznie w przyczynach naturalnych. Dla W iszow atego nie jest żadnym
argumentem pow oływ anie się n a Pismo, jeśli chodzi o poznanie rzeczy
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naturalnych. Jakkolw iek uw ażał on za praw dopodobne zdanie swojego
nauczyciela filozofa holenderskiego B urgersdicka (1590— 1629), że ko
m ety mogą być przyczynam i pew nych zmian m eteorologicznych czy
naw et nieurodzaju i zarazy, niem niej podnosił równocześnie, że zja
w iska te mogą mieć także inną przyczynę. Odrzucał natom iast Wiszow aty bezw zględnie zdanie tych, którzy, ja k Placentinus, twierdzili, że
przyczyn wojen, buntów i przem ian politycznych szukać należy w dzia
łaniu komet. „W zruszenia, ludzkie, bunty, w ojny i następujące w sku
tek tego zm iany rządów oraz przew roty w państw ach zależne są w du
żej m ierze od woli człowieka; nie są o n e w yw ołane przez kom ety, ani
też nie m ożna ich w yjaśnić działaniem sił przyrody" — pisał Wisz o w aty 25 w rześnia 1665 r. do Lubi en ie cki e go. Działaniu tem u sprzeciwia
się wolność woli ludzkiej., która jest źródłem w szelkich czynów czło
wieka.
Zdawał sobie spraw ę z m ożliwości podobnego zarzutu Placentinus.
Przyznawał, że dośw iadczam y w sobie wolności naszych działań i tej
wolności nie negow ał. Przed pow yższym zarzutem jed n ak bronił się
tym, że rozum nasz jako skończony nie może pojąć tego, ,co jest nliewyznaczone. W iem y wszak, że potęga Boga jest nieskończona ii że Bóg
n ie tylko od w ieków przew idział co je st i być może, ale też ta k chciał
i zarządził, nie rozum iem y jednak, ja k wobec tego działania ludzkie
mogą być niew yznaczone. W pływ kom et jest także niezrozum iały, n ie 
mniej jest faktem. Nie znoszą one w olności ludzkiej ani też nie skła
niają człowieka do zła, ja k i nie skłania go do tego rozum. Bo przecież,
gdyby człowiek w sądach swoich szedł zawsze za tym, co jasno i w y
raźnie po jm uje, nigdy b y n ie zbłądził; w ybierając zaś zło postępuje
w brew należytem u użytkow i swej w olnej woli.
Ta m ętna argum entacja Piacentinusa świadczy wyraźnie, że jego
stanow isko nie było wynikiem przesłanek naukowy,ch, opartych na
doświadczeniu, czy choćby tylko rozum ow ych, należycie przem yśla
nych. Prawdopodobnie sam nie uśw iadam iał sobie dostatecznie, że
w swoim stanow isku upatryw ał jedyną broń w walce przeciw p an u ją
cej podówczas nietolerancji i uciskow i społecznemu. N ie n a próżno
nasunęły mu isię pod pióro nazw iska Jan a Huissa i Hieronim a z Pragi,
spalonych na stosie za swoje przekonania. N azyw ał ich męczennikami,
dla których Jezus Chrystus był nie terribilis executor, sed translator
ad lucern vitae adque gloriae aeternae. Bezsilność położenia, w jakim
się znajdow ał zarów no on, jak wairstwa społeczna, z której pochodził,
kazała mu w owym tajem niczym zjaw isku kom et szukać sprzym ierzeń
ca budzącego grozę w prześladujących, a nadzieję w prześladow anych.
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W tym czasie, w którym Placentinus pisał swoje listy do Lubienieckiego, spotkały go nie znane nam bliżej kłopoty i przykrości. W kw iet
niu 1665 r. m usiał jechać do Berlina, aby walczyć o dobro1 uniw ersy
tetu, w rok zaś potem zrezygnow ał ze swojej p ra cy n a uniw ersytecie
z powodu jakichś krzyw d i zniew agi ze strony złych ludzi. W reszcie
w skutek choroby um ysłowej, n a jaką zapadł w 1667 r., wycofał się
całkowicie z życia akadem ickiego. Umarł 11 m arca 1683 r.
Placentinus jako zw olennik filozofii K artezjusza nie odznaczał się
ani oryginalnością, ani. też większą samodzielnością. Przy rozpatryw a
niu różnych zagadnień szedł niemal wiernie za jego myślą, którą
w sw ych w ykładach szeroko rozwijał, starając się dla niej pozyskać
swoich uczniów. Zasługą jego było to, że on pierw szy n a wschodzie
Europy szerzył znajom ość filozofii kartezjańskiej i usiłow ał sw ych słu
chaczy zachęcić do badania zjaw isk fizycznych w sposób naukow y bez
uciekania się do powagi i autorytetów . Próba godzenia K artezjusza
z A rystotelesem była w ynikiem nie braku znajom ości filozofii oby
dwóch m yśliciel, ale stosunków ówczesnych, W3 których przyszło mu
żyć i nauczać.

6 A r c h iw u m H is to r ii F ilozofii!

