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WSTĘP

Obszerne dzieło Logica Martini Sm iglecii1, wydane w Ingol- 
stadzie w 1618 roku i trzykrotnie w Oksfordzie (1634, 1638, 
1658), nie zostało dotychczas opracowane. Wielu autorów o- 
graniczało się tylko do ogólnikowej a zarazem jednostronnej 
opinii o nim. Począwszy od współczesnego Smigleckiemu P. 
Rapin’a aż po dzień dzisiejszy podkreślano wysoką wartość 
tego dzieła i wielkie uznanie, z jakim się ono spotykało w o- 
wych czasach. Pozytywnie wypowiadają się o tym dziele, o- 
prócz wspomnianego P. Rapin’a, również Hallam, Taine, Łu
kaszewicz, Struve, Wąsik, Drzymała i in n i2 Jest jednak i inna

1 Pełny ty tu ł dzieła brzm i: Logica Martini Smiglecii Societatis Jesu 
s. Theologiae Doctoris, selectis disputationibus et quaestionibus illustrata, 
et in duos tomos distributa: in qua Aristotelico Organo vel cognitu 
necessarium, vel obscuritate perplexum, tam clare tt perspicue, quam 
solide ac nervose pertractatur. Cum indice copioso. Dzieło to dedyko
wane jest Tomaszowi Zam ojskiemu.

2 Zob. L. Nowak: Logika Marcina Smigleckiego w  opinii współczes
nych i późniejszych,  „Ruch Filozoficzny” 26(1968) 3, 219—22, zob. także, 
I. D ąm bska: Kilka uwag o Marcinie Smigleckim i jego Logice, w : „S tu
dia i M ateriały  z Dziejów N auki Polskiej”, Ser. E, Z. 5, W arszawa 
1973, 3—9. Oprócz w ym ienianych tam  autorów  i ich opinii należałoby 
jeszcze dodać pozytywne wypowiedzi M aurycego Straszewskiego: Dzie
je  filozoficznej myśli polskiej w  okresie porozbiorowym, K raków  1912,



opinia, diametralnie różna od powyższych. Odnaleziona ostat
nio recenzja cenzorów zakonnych Logiki Marcina Smigleckiego, 
znajdująca się w Archiwum Ojców Jezuitów w Rzymie jest 
zupełnie negatywna. Cenzorzy — Jean Lorin, N. Godigno vel 
Godihno, B. Dicastillo i Giovanni Camerota — nie kryją wcale 
niechęci do wspomnianego dzieła i po ostrej krytyce stwierdza
ją kategorycznie, że nie powinno ono „ujrzeć światła” 3.

Już sam brak jakiegokolwiek opracowania skłania do za
jęcia się tym dziełem, a istnienie tak różnorodnych opinii o nim 
zmusza wprost do bliższego zainteresowania się poglądami Mar
cina Smigleckiego. Jak bowiem wobec tak sprzecznych ocen 
ustosunkować się do samego Dzieła i zawartych w nim po
glądów?

Za takim opracowaniem przemawiałaby więc przede wszyst
kim potrzeba uzupełnienia luk istniejących w historii myśli 
ludzkiej, a zarazem chęć wykazania wkładu naszych rodaków 
do ogólnego stanu wiedzy i zróżnicowania pewnych poglądów 
w okresach uważanych dotąd za bezrozwojowe. Po zapoznaniu 
się bowiem z „Logiką” Smigleckiego należy stwierdzić, że dzie
ło to jest bez wątpienia wielkim dokumentem dającym obraz 
przynajmniej niektórych środowisk intelektualnych i przeboga
tym  źródłem różnorodnych myśli, godnych przypomnienia 
i podkreślenia.

Mimo niewątpliwej potrzeby ram y jednego artykułu prze
kraczają możliwości choćby nawet zarysowego omówienia 
wszystkich problemów, jakie zawiera to obszerne dzieło. Dla
tego zrozumiałą jest rzeczą skoncentrowanie się przy jednym 
zagadnieniu wyznaczonym w podanym wyżej temacie, tzn. te
orii nauki u Smigleckiego. Wybór takiego tematu narzucał się 
z ogólnego charakteru dzieła Smigleckiego, mającego być — 
według słów samego autora — pogłębieniem arystotelesowego 
Organonu 4, w którym dominującą rolę spełnia właśnie teoria

24, oraz W ilhelm a Risse: Die Logik der N euzeit. 1 B and 1500—1640. 
S tu ttga rt-B ad  C annsta tt 1964, 421/2.

8 Zob. L. Nowak: Logika M arcina Smigleckiego..., dz.cyt., 222.
4 Zob. ty tu ł dzieła Smigleckiego, odn. 1.



nauki. Nastawienie na konfrontację Śmigleckiego z Arystotele
sem, na którego powołuje się on często w swoim dziele, było 
niewątpliwie zamiarem pierwotnym. W trakcie pracy okazało 
się jednak, że samej konfrontacji poglądów Śmigleckiego i A ry
stotelesa w zakresie teorii nauki należało poświęcić oddzielne 
studium 5, dlatego też zdecydowano niniejszy artykuł poświęcić 
tylko przedstawieniu teorii nauki u Marcina Śmigleckiego, 
godnej zainteresowania samej w sobie, zarazem podstawy do 
dokonania takiego porównania. A rtykuł miałby więc być skrom
nym przyczynkiem ujawniającym stanowisko Śmigleckiego w 
ściśle określonym zakresie, a zarazem jego sposób podejmowa
nia problematyki i przeprowadzania analiz.

Syntetyczne ujęcie poglądów Śmigleckiego w zakresie teorii 
nauki zostało oparte — po skonfrontowaniu dostępnych w kra
ju trzech wydań „Logiki” Śmigleckiego (1618, 1634, 1638) 
i skonstatowaniu braku jakichkolwiek różnic między nimi — 
na wydaniu pierwszym, w dwu tomach, z r. 1618. Pod uwagę 
wzięto natomiast koncepcję wiedzy teoretycznej, wyróżnianej 
przez Śmigleckiego (za Arystotelesem) jako najważniejszej, 
a zarazem koncentrującej w sobie problematykę — przyjmo
wanej przez niego — tzw. wiedzy instrumentalnej (logiki, na
cechowanej podówczas dużą dozą psychologizmu) i tzw. wie
dzy praktycznej, tzn. wiedzy związanej ściśle z umiejętnością 
wykonywania czegoś, wytwórczością.

W zakresie wspomnianej teorii nauki Śmiglecki zastanawia 
się przede wszystkim nad przedmiotem poznania ludzkiego w 
ogóle. Z możliwości intelektualnego poznawania wszystkiego 
stara się wykazać, co powinno być przedmiotem zainteresowa
nia naukowego. Zmierza do twierdzenia, że zainteresowania na
ukowe winny dotyczyć rzeczy istniejących. Poddaje więc ana
lizie tzw. stany rzeczowe, na podstawie których urabiamy so
bie pojęcia. Wyszczególnia realne i nierealne stany rzeczowe.

5 Zob. Ludw ik Nowak: Interpretacja arystotelesow skiej teorii nauki 
u Marcina Śm igielskiego  (1564—1618), w : „Studia i M ateriały z Dzie
jów  N auki Polskiej”, Seria E, Z. 6, W arszawa 1977, 35—87.



Wykazuje, iż rzetelne pojęcia naukowe, dzięki którym  mamy 
uzyskiwać dalszą wiedzę, powinny być urabiane na podstawie 
realnych stanów rzeczy.

Obok przedmiotu interesują teorię nauki również metody 
osiągania wiedzy: ich właściwości i przydatność naukowa. Spra
wom tym Smiglecki poświęca stosunkowo najwięcej miejsca 
w swej pracy. Poprzez ogólne metody poznania naukowego — 
dyskurs i sylogizm — dochodzi do omówienia szczegółowych 
metod poznania naukowego, do których zalicza tzw. metodę 
quia i metodę propter quid, którą szczególnie wyróżnia.

Wiele 'miejsca poświęca Smiglecki dodatkowym niejako pro
blemom teorii nauki: jedności czy wielości oraz uporządko
waniu nauk.

Wszystkie te sprawy przedstawimy w kolejności wyżej za
znaczonej.

Zakres wskazanej problematyki, mimo zawężenia jej tylko 
do teorii nauki u Smigleckiego, zmusza do podzielenia artykułu 
na dwie części i drukowania w oddzielnych numerach Studiów. 
Siadaniem tej części artykułu będzie przedstawienie przedmio
tu  poznania naukowego według Smigleckiego, celów tego po
znania i pytań w nim stawianych. Sprawy te ujawniają się 
u Smigleckiego na tle analizy przedmiotów poznania ludzkiego 
w ogóle, dlatego uwzględnimy te analizy. Uwzględnimy, tak 
charakterystyczne u Smigleckiego rozróżnienie bytu realnego 
i bytu myślnego, a następnie omówimy materialny i formalny 
przedmiot poznania naukowego.

1. Przedmiot poznania naukowego

Smiglecki wychodzi z założenia, iż człowiek posiada natu
ralną i wrodzoną skłonność do poznawania, i przyjmuje, że 
może on poznawać cokolwiek i w jakikolwiek sposób. Wyniki 
takiego poznawania nazywa wiedzą ludzką w ogóle. Pewne 
wydzielone oraz ściśle określone poznawanie nazywa poznawa
niem naukowym, a wyniki takiego poznawania — wiedzą na
ukową. Wydzielenia takiego dokonuje przez sprecyzowanie



przedmiotu poznania i określenie metody uzyskiwania wiedzy 
naukowej.

Poznanie ludzkie jest poznaniem pojęciowym. Skoro więc 
człowiek może poznawać cokolwiek, a poznaje przez pojęcia, to 
pojęciom ludzkim odpowiadają bardzo różne przedmioty. We
dług Smigleckiego pojęciom ludzkim odpowiadają różne rodza
je bytów (ens). Będziemy je tutaj nazywali również stanami 
rzeczy.

W nauce, według Smigleckiego, nie chodzi o wykrywanie 
zależności między zjawiskami oraz ujmowanie ich w prawa, ale 
o odszukanie i ustalenie tzw. istoty rzeczy, o poznanie rzeczy 
w aspekcie jej istoty. Ten charakter nauki będzie miał wpływ 
na problemy w niej poruszane, przede wszystkim na określe
nie jej przedmiotu.

Przy wskazaniu przedmiotu naukowego poznania nie wy
starczy powiedzieć, że jest nią rzecz w aspekcie jej istoty. 
Istotę bowiem mają rzeczy bardzo różne. Takie wskazanie zda
niem Smigleckiego byłoby wskazaniem przedmiotu poznania 
ludzkiego w ogóle. Z ogólnego przedmiotu poznania ludzkiego 
należy dopiero wyróżnić przedmiot poznania naukowego. Na
leży więc zdaniem jego najpierw zestawić różne rodzaje rze
czy — różne stany rzeczowe, aby następnie wyróżnić te, któ
rymi interesuje się nauka. Smiglecki dokonuje zatem wskaza
nia przedmiotu poznania naukowego na tle analizy różnych sta
nów bytowych odpowiadających treściom pojęć ludzkich. Wska
zawszy zaś właściwy nauce przedmiot, podaje formalne as
pekty jego badania.

1.1. Byt jako przedmiot poznania w ogóle

Nad tym, jakie stany rzeczowe mogą odpowiadać pojęciom 
ludzkim, zastanawia się Smiglecki w różnych miejscach swego 
dzieła i z różnych okazji6. Dokonując uporządkowania jego

8 Prócz D ysputacji I (De ente rationis), poświęconej całkowicie 
om ów ieniu by tu  myślnego, Sm iglecki pow raca często do tego tem atu  
również w  D ysputacji XVI (De scientia) i D ysputacji XVII (De scientia 
totali).

8 — S tud ia  P h ilo so p h iae  C h ris tian ae



myśli, można powiedzieć, iż wyróżnia on dwa zasadnicze ro
dzaje stanów rzeczowych odpowiadających tymże pojęciom. 
1° — byt realny — ens reale. Pojęciu ludzkiemu odpowiada w 
tym wypadku wszystko, co istnieje lub istnieć może poza u- 
mysłem, przede wszystkim zaś to, co jest dane w doświadcze
niu zmysłowym, czyli przedmiot materialny. 2° —■ byt myśl- 
ny — ens rationis. Przedmiot poznania ludzkiego, czyli stan 
rzeczowy odpowiadający ludzkiemu pojęciu nie istnieje poza 
umysłem. Możemy jednak taki stan rzeczowy ujmować poję
ciowo. Tylko pojęcie takiego stanu rzeczowego (ens rationis) 
istnieje, jak mówi Smiglecki, obiektywnie w umyśle, w psy
chice ludzkiej.

1.11 Byt realny

U Smigleckiego znajdujemy różnorodne i specyficzne rozu
mienie „bytu” (ens) w ogóle, a szczególnie różnorodne rozumie
nie bytu realnego. Podstawowe i zasadnicze, a zarazem prze
ciwstawne sobie rozróżnienie, to byt myślny i byt realny. Wię
cej zresztą mówi o bycie myślnym i — jak zobaczymy niżej — 
w analizie tej koncepcji ujawnia rozumienie bytu realnego.

Byt realny według Smigleckiego, to przede wszystkim przed
miot (rzecz) istniejąca poza umysłem. Odpowiada to szeroko po
jętej rzeczywistości. Smiglecki przyjm uje bowiem za realne — 
jak mówi — wszystko co istnieje. Są to więc tak rzeczy m ater
ialne jak i niematerialne, cielesne i duchowe, czy — jak moc
niej jeszcze podkreśla — stworzone i nie stworzone7.

W swej koncepcji rzeczywistości podobny jest Smiglecki w 
pewnych momentach do Suareza, przyjm uje bowiem tylko ist
nienie poszczególnych, jednostkowych, konkretnych, indywi
dualnych by tów 8. Pozostawia jednak wiele scholastycznych

7 LMS I 338, 546, 550, 601—8. (W szystkie cytaty  pochodzą z Logica 
M artini Smiglecii..., Ingolstadii 1618, w ydanej w  dw u tom ach: w  skrócie 
będziem y podaw ali LMS, tom  i stronę.

8 ”...omne autem  quod existit, singulare est;...”. LMS I 308. „...nihil 
enim substare potest, nisi existât, ac proinde nisi sit individuum  et 
singulare...”. LMS I 589.



rozróżnień, które Suarez odrzucał, a mianowicie rozróżnienie 
istoty i istnienia, materii i formy, aktu i po tencji9. Przyjm uje 
jednak, podobnie jak Suarez, możliwość istnienia samej materii, 
chociaż trzeba przyznać, że zdecydowanego stanowiska w tym 
względzie nie ujawnia, ponieważ na innych miejscach wypo
wiada się nieco inaczej 10.

Prócz tej koncepcji bytu realnego, Śmiglecki ma jeszcze in
ną jego koncepcję. Dla niego byt realny, istniejący poza umys
łem, to przede wszystkim przedmiot podpadający pod zmysły, 
materialny. W tym wypadku jest to pierwszorzędny i bezpo
średni stan rzeczy (rzecz), na podstawie którego tworzymy so
bie pojęcia. Wszelkie bowiem poznanie ludzikie rozpoczyna się 
od kontaktu zmysłowych władz poznawczych człowieka z przed
miotem bezpośrednio władzom tym dostępnym. Przedmiotem 
tym jest rzecz posiadająca tzw. przypadłowości zmysłowe u .

Zaznacza się tutaj przyjmowany przez Śmigleckiego realizm 
metafizyczny: istnieje rzeczywistość transcendentna, pozaumy- 
słowa, oraz realizm poznawczy: człowiek posiada zdolności po
znawania rzeczywistości istniejącej poza umysłem. Smigleckie- 
mu chodzi szczególnie o podkreślenie przyjmowanego przezeń 
realizmu poznawczego: zasadniczo i wprost poznajemy rzeczy, 
przede wszystkim materialne, a cokolwiek innego — na ich 
podobieństwo. Śmiglecki idzie tu za arystotelesowsko-tomistycz-

9 ”Id enim quod ex istit est ens determ inatum , entis autem  determ i
natio  pendet ab essentia et existentia, quare  nisi sit determ inatae essen
tiae et existentiae, non ex iste t”. LMS I 308. Tamże, I 581—2, 559. Zob. 
także, Wł. Tatarkiew icz: Historia Filozofii, t. II. W arszawa 1958, 44—5.

10 ’’...m ateria vero quia in  ratione subsistendi est independens a form a, 
habet illam  perfectam  rationem  subsistendi, ratione cuius d ic itu r sub
s tan tia  stric te; potest enim  etiam  si non com pleatur per form am , per 
se sufficienter existere...”. LMS I 559. ”...at singulare sensibile, non est 
necessarium , quia cum habet m ateriam , potest esse, e t non esse”. 
LMS II 640. Tam że II 207, 374.

11 ’’Non omne ens secundum  propriam  suam  rationem  potest a nobis 
apprehendi, sed solum ens sensibile. (...) Ex quo infero  solum acci
d en tia  sensibilia a nobis im m ediate et proprio conceptu apprehendi, 
quia omnis nostra cognitio sit m ediante sensu”. LMS I 205.



ną zasadą realizmu poznawczego, akcentując empiryczny punkt 
wyjścia w poznawaniu ludzkim: „ut nihil sit in intellectu, quod 
non prius fuerit in sensu” 12.

Istnieją jednak i inne stanowiska poznawcze, wobec których 
Smiglecki pragnie zająć własne stanowisko, a zarazem wyka
zać słuszność wybranego przez siebie kierunku. Możliwość in
nych stanowisk poznawczych widzi Smiglecki w ludzkiej zdol
ności tworzenia pojęć o czymkolwiek oraz kierowania zainte
resowań poznawczych nie na rzeczy, a na same pojęcia lub 
na jakieś stany idealne — idee, które miałyby tym pojęciom 
odpowiadać. Zdaje on sobie sprawę, że człowiek, choć zależny 
w tworzeniu pojęć od danych zmysłowych, potrafi tworzyć 
także pojęcia niezależnie od nich — dzięki posiadaniu niezmy- 
słowej władzy poznawczej, jaką jest intelekt ludzki. Pojęciom 
wytworzonym w taki sposób nie odpowiada poza umysłem, jak 
mówi Smiglecki, „nic, co istnieje lub istnieć może” 13. Mogą one 
służyć nauce, ale nie są poznawczym ujęciem rzeczy, o które 
Smigleckiemu szczególnie chodzi. Łatwo wtedy, zdaniem Smi
gleckiego, o skierowanie zainteresowań poznawczych tylko na 
owe pojęcia, na ich treści, co prowadzi do niewłaściwych sta
nowisk poznawczych.

Dla Smigleckiego powstaje ważny problem, jak wykazać, że 
poznanie mimo swego pojęciowego charakteru dotyczy rzeczy, 
a nie konstrukcji myślowych. Dlatego podaje on analizie właś
nie czyste konstrukcje myślowe, tzw. entia rationis, aby ich 
poznanie ułatwiło ich odróżnienie od pojęć, którym odpowia
dają stany rzeczowe (rzeczy) istniejące poza umysłem.

1.12. Byt myślny

Byt myślny (ens rationis) był często poddawany analizie w 
dawnej scholastyce, szczególnie orientowanej tomistycznie.

12 LMS I 205, 270.
13 ’’...dicimus ens rationis enti reali opponi, non quo'd sit m era ne

gatio entis realis (est enim  suo modo ens) sed quod sit ta le ens quod 
nec ex istâ t пес possit ex istere rea lite r”. LMS I 2.



Z biegłem czasu zaczęto pomijać ten temat, a w dalszych eta
pach sprzeciwiać się nawet jego podejmowaniu. W czasach 
Smigleckiego tworzyły się już wyraźnie wokół tego zagad
nienia dwa przeciwstawne obozy. Z jednej strony, szczególnie 
w nurcie humanistyczno-tomistycznym, podejmowano analizę 
ens rationis i uważano ją za podstawową. Czynili tak przede 
wszystkim tomiści: Gregorius, Mantańez, Soto i inni. Z drugiej 
strony, szczególnie w szkole jezuickiej, podejmowanie analizy 
ens rations uważano za jakąś pomyłkę, a tych, którzy to ro
bili, ostro krytykowano. Czynili tak głównie przedstawiciele tej 
szkoły: Toletus, Fonseca ze swoją szkołą z Coimbry i in n i14.

Mimo negatywnego ustosunkowania się własnej szkoły i na
rażenia sie na bardzo ostrą krytykę cenzorów zakonnych za
braniających wprost wydania jego dzieła, Smiglecki decyduje 
się na włączenie ens rationis w zakres swych rozważań. Mimo 
dobrej, jak się wydaje, orientacji w tej sprawie, a zarazem usi
łowań zdążających do precyzyjniejszego od innych i swoistego 
przedstaw einia ens rationis, nie unika on pewnych niedokład
ności. Wiąże jednak ściśle koncepcję ens rationis z innymi kon
cepcjami swego dzieła, a szczególnie z teorią nauki.

Na tle szerokiej dyskusji z autorami zajmującymi się tym 
problemem Smiglecki przedstawia najpierw dwojaką możliwość 
rozumienia ens rations: a) jako coś przeciwnego do bytu realne
go oraz b) jako coś istniejącego tylko w umyśle. Mimo odróż- 
nania owych rozumień Smiglecki nie bierze ich, jak się w y
daje, przeciwstawnie, lecz raczej dopełniająco. Z wywodów je
go widać bowiem, iż przyjmuje tak pierwsze, jak i drugie ro
zumienie bytu myślnego. Przyznaje, że byt myślny jest za
przeczeniem bytu realnego, czymś, co nie istnieje, ani istnieć 
nie może — zaprzeczeniem bytu w akcie i bytu w możliwości15, 
czyli czymś, co jest w całkowitej opozycji do bytu realnego, co 
nie partycypuje w żaden sposób w tym co realne. Gdyby, we

14 Zob. W. Risse: Die Logik der N euzeit, dz.cyt., 339/40, 360.
15 „Ad rationem  ig itu r entis rationis requ iritu r, ut nullo modo sit 

reale, пес actu, пес potentia: tum  quia id req u irit perfecta oppositio 
cum  ente reali...”. LMS I 2. Tamże, I 3.



dług Śmigleckiego, byt myślny przedstawiał choć to, co mo
głoby istnieć, nie byłby to czysty byt myślny, ale byt realny 
w możności16. Dlatego też zdaniem Śmigleckiego słuszniejsze 
jest drugie określenie bytu myślnego. Drogą subtelnych analiz 
pragnie wykazać, że najlepiej oddaje sens tej koncepcji przy
jęcie bytu myślnego jako czegoś istniejącego tylko w umyśle. 
Uważa on bowiem, że takie rozumienie jest stosowniejsze, po
nieważ, jak mówi, byt myślny jest jednak bytem w jakiś spo
sób: jest czymś obiektywnie istniejącym w umyśle, w psychice 
ludzkiej 17.

O który z wymienionych sensów bytu myślnego Smigleckie- 
mu chodzi, można domyślać się często tylko z kontekstów: raz 
mówi bowiem, że ens rationis w żaden sposób, w ogóle nie is
tnieje, mając chyba na myśli stany rzeczowe objęte nazwą ens 
rationis, drugi raz mówi, że ens rationis istnieje obiektywnie 
V/ umyśle, w psychice ludzkiej, odnosząc tę nazwę do pojęcia 
ens rationis 18.

Pojęciu ens rationis poza umysłem nic nie odpowiada. Śmi
gi ecki rozumie to w ten sposób, iż pojęciu takiemu w całości 
nic nie odpowiada poza umysłem, w części natomiast może od
powiadać. Twierdzi, iż mimo braku odpowiednika w rzeczy
wistości istniejącej poza umysłem pojęcie to ma jakiś kontakt 
z rzeczami i urabiane bywa niejako na ich podstawie. Wymie
nia on trzy możliwości utworzenia takiego pojęcia.

Przede wszystkim odpowiednikami bytu myślnego są sta
ny rzeczowe niemożliwe lub sprzeczne, t j . takie stany, które w 
częściach, w elementach są realne, ale nie mogą istnieć w ta
kiej całości, w jaką ujmujemy je umysłowo, np. Hippocentaurus, 
Hircocervus. Mimo więc kontaktu z rzeczami istniejącymi i te

16 ’’...turn, quia si ens rationis posset rea lite r existere, esset eo ipso 
ens rea le  in  potentia...”. LMS I 3. Tamże, I 5.

17 ”Et hoc dicim us ens rationis, quod in re  quidem  est impossibile, 
in ratione tam en est possibile, estque ens in ratione existens”. LMS 
I 6. ”Ens rationis habere esse obiective in intellectu...". LMS I 8.

18 LMS I 8, 23.



go, że takie pojęcie jest urobione ostatecznie na ich podstawie, 
stan rzeczowy wyznaczony przez owo pojęcie jest poza umys
łem niemożliwy lub sprzeczny. Niemożliwość istnienia poza u- 
mysłem jest tego rodzaju, iż nawet przysłowiowe pojęcie góry 
złota nie jest według Smigleckiego bytem myślowym; chociaż 
bowiem praktycznie pojęciu takiemu nic nie odpowiada poza 
umysłem, to jednak może zaistnieć sytuacja, iż będzie odpowia
dało. Bytowi myślnemu nie może zaś nigdy odpowiadać coś w 
rzeczywistości, mimo iż elementy tych pojęć są zaczerpnięte 
z rzeczywistości istniejącej poza umysłem 19.

Stwierdziwszy iż byt myślny tworzony bywa na podsta
wie kontaktu z rzeczywistością przez łączenie elementów real
nych w niemożliwą do istnienia całość, Smiglecki zastanawia 
się, czy istnieje inna możliwość: np. czy byt myślny może być 
utworzony także na podstawie jednego elementu, np. jako pros
ta fikcja. Umysł ludzki posiada bowiem zdolność tworzenia 
fikcji.

Smiglecki odpowiada, że z zasady byt myślny tworzony by
wa tylko w wyżej wymieniony sposób, tzn. przez połączenie 
części realnych w całość niemożliwą do istnienia lub sprzecz
ną: np. pojęcie osła rozumnego 20. W dalszych jednak rozważa
niach skłania się ku opinii, którą nazywa ogólniejszą, że byt 
myślny nie musi być połączeniem części choćby realnych, w 
sprzeczną całość, ale może być ujęciem czegoś prostego. Wy
daje się, że Smiglecki ma tu na myśli nieodpowiednie ujęcie 
treści (istoty) rzeczy, lub nieodpowiednie użycie nazwy, mówi 
bowiem, że to ujęcie dokonuje się wówczas, kiedy przypisuje

19 ’’Itaque to ta  fictionis ratio  in eo consistit, quod quae secundum  
se sun t realia, falso vel incom possibiliter coniunguntur ab in tellectu: 
falso quidem  cum de facto non coniuncta in re  licet ea coniungi non 
repugnet, u t cum fingo m ontem  aureum ...”. LMS I 10, 57.

20 ”Ens rationis non est quodcunque figm entum , sed ta le  quod im 
possibile sit et contradictionem  im plicet re ipsa existere. Porro  im 
plicatio contradictionis esse non potest, nisi ubi sun t p lura inçompossi- 
bilia... Verbi g ratia, in hac propositione: Asinus est rationalis”. LMS 
I 12.



my jakiejś rzeczy coś, co nie może do niej należeć, lub w ten
czas, gdy nazwie nic nie odpowiada 21.

Biorąc pod uwagę szerszy kontekst, można by zaliczyć do 
bytu myślnego, chociaż Smiglecki tego wyraźnie nie czyni, tak
że pojęcie zaprzeczenia bytu — non ens. Non ens może być po
jęty na podobieństwo bytu realnego 22. Byłoby to wówczas rów
nież proste ujęcie czegoś, mieszczące się w zakresie prostego 
bytu myślnego w odróżnieniu od bytu myślnego tworzonego na 
podstawie połączenia części realnych w niemożliwą do istnie
nia całość, który Smiglecki nazywa bytem myślnym złożo
nym 22

W jakikolwiek jednak sposób utworzony zostanie byt myśl
ny, jest on tylko konstrukcją umysłu, tzw. pojęciem czystym. 
Smiglecki przeciwstawia takie pojęcie „pojęciu właściwemu”, 
tzn. pojęciu, które urabiamy sobie na podstawie rzeczy istnie
jącej realnie i któremu odpowiada stan rzeczowy istniejący po
za umysłem. Zastanawia się on nad dalszym stosunkiem tych 
typów pojęć. Idzie mu szczególnie o to, czy byt myślny jest 
pojęciem w sensie ścisłym, czyli naukowym, czy też jest tylko 
zewnętrznym oznaczeniem (denominatio) czegoś. Jest to szcze
gólnie ważne dla Smigleckiego, wiedza naukowa bowiem ma 
być według niego pojęciowym poznaniem rzeczy.

Smiglecki stara się wyjaśnić tę sprawę przez podanie przy
kładów. Mówi, że ens rationis posiada tylko pewne podobieńst
wo do właściwego pojęcia, jak np. obraz do rzeczy, lub jak

21 ’’Tales sun t relationes omnes, quae d icun tu r rationis, quae au t 
fundam ento carent, au t term ino”. LMS I 14, 74.

22 ’’Esentia enim  entis rationis in eo posita est, u t concipiatur per 
m odum  entis cum a p arte  re i sit non ens”. LMS I 26. ’’Dico secun
do. Non ens potest duobus modis apprehendi, P rim o sub ficta  ratione 
et sim ilitudine entis... Secundo potest non ens apprehendi per accidens 
ex apprehensione entis. I ta  D. Thomas...”. LMS I 208.

23 ”Et vero sicuti duplex est im possibilitas, alia sim plex, proveniens 
ex sim plici rei essentia, alia fundata  in coniunctione duarum  a parte  
rei incom possibilium , ita  duplex est ens rationis sim plex et composi
tu m ”. LMS I 14, 81.



nazwa człowiek do samego człowieka 24. Twierdzi, że pojęciu ens 
rationis odpowiada tzw. obiektywność umysłowa, inaczej ist
nienie w umyśle, w psychice ludzkiej, przez tzw. reprezentac
ję 25. W dalszym wyjaśnieniu rozróżnia tzw. niemożliwość ist
nienia in re (poza umysłem) oraz in ratione (w umyśle). Byt 
myślny nie ma odpowiednika w rzeczywistości pozaumysłowej 
i stąd nie jest czymś realnym pod tym względem, ale posiada 
istnienie w  umyśle i dlatego nazywany jest bytem 26. Istnieje 
w umyśle treść stanu rzeczowego obejmowanego nazwą „byt 
myślny”.

Ściślejsze określenie bytu myślnego potrzebne jest więc 
Smigleckiemu do wskazania, a zarazem nieustannego pam ięta
nia, jakie stany rzeczowe mu odpowiadają. Jest to szczególnie 
ważne w przyjmowanym przez Śmigleckiego realizmie poznaw
czym, w którym rozróżnia się przedmiot poznania od narzę
dzia poznania, od tego, dzięki czemu poznajemy. Przy kla
sycznym rozróżnieniu w arystotelesowsko-tomistycznym realiz
mie poznawczym, „tego, co poznajemy” — nazywanym krótko 
quod, od „tego, dzięki czemu poznajemy” — quo, byt myślny 
nie posiada pierwszego: quod. Pominięcie tego mogłoby prowa
dzić do tzw. immanentyzmu, gdzie to, dzięki czemu poznaje
my — quo, czyli pojęcie, stawałoby się tym, co poznajemy — 
quod, czyli rzeczą. Tezę tę podnosi Śmiglecki szczególnie prze
ciw Ockhamowi, który akcentuje twórczy charakter pojęć 
i twierdzi, że możemy mieć wiedzę tylko o pojęciach lub na-

84 ”Nam si nom ine hom inis picti intelligam us hom inem  illum  visum , 
cuius imago in charta  exprim itu r: sic homo pictus: non idem est quod 
p ic tu ra”. LMS I 21.

25 ’’Itaque ens rationis duplicem  habet existentiam  obiectivam  in in 
tellectu: a lteram  com munem cum aliis obiectis realibus, quae existentia
in in te llectu  per conceptum  et represen tationem ”. LMS I 56, 26.

28 ’’Q uare etsi im possibile quatenus im possibile sit non ens: tam en 
quatenus illud im possibile potest in ratione existere, sic induit ra tio 
nem cuiusdam  entis possibilis, in ratione existens. E t hoc dicim us ens 
rationis, quod in re quidem  est im possibile, in ratione tam en est possi
bile, estque ens in ratione existens”. LMS I 5/6.



zwach rzeczy 27. Wówczas wszystkie wyniki poznania nie mia
łyby, zdaniem Smigleckiego charakteru wiedzy naukowej, nie 
dotyczyłyby bowiem rzeczy.

1.2. Właściwy przedmiot poznania naukowego

Po wymienieniu możliwych stanów rzeczowych przechodzi
my do zagadnienia, jakie stany rzeczowe mogą i powinny od
powiadać pojęciom naukowym według Smigleckiego, czyli do 
omówienia właściwego przedmiotu poznania naukowego. Sta
nowisko swoje przedstawia Smiglecki w toku dyskusji z trze
ma zasadniczymi ujęciami tej kwestii: skrajnym realizmem, 
skrajnym empiryzmem i nominalizmem, które przedstawia w 
formie obiegowych sentencji.

Główną intencją Smigleckiego jest wykazanie, iż poznanie 
naukowe rzeczy realnych jest możliwe, i ono właśnie jest po
znaniem naukowym w sensie ścisłym, właściwym. Przy czym 
to, co realne, rozumie on swoiście — jako byt w akcie i byt 
w możności. W rozumieniu tym odbiega od poglądów Platona 
i Ockhama, a częściowo także od Arystotelesa. Przyjm uje nie
które myśli tych autorów, ale samo pojęcie przedmiotu pozna
nia naukowego jest u Smigleckiego odmienne.

Dla wykazania owej różnicy w ujęciu i określeniu przed
miotu poznania naukowego Smiglecki wprowadza odróżnienie 
sposobu zdobywania wiedzy, aquisitio scientiae, od istoty wie
dzy, essentia scientiae, którą odnosi zarówno do tego, czego 
wiedza winna dotyczyć w swym przedmiocie zainteresowania, 
jak i do uzyskanych wyników. Odróżnienie to doprowadza 
Smigleckiego do swoistego pojmowania poznania naukowego. 
Ze względu bowiem na sposób zdobywania wiedzy — aquisitio 
scientiae — do poznania naukowego zalicza par excellence m a

27 ’’T ertia  sen ten tia  est obiectum  im m ediatum  intellectus esse quid 
fictum  seu sim ilitudinem  rei fictam , quem  non est quid reale, sed 
solum  habet esse obiectivum  cuius esse non est aliud nisi cogitari, vel 
intellig i ab intellectu. I ta  Ockham quem  re fe rt et sequ itu r G abriel”. 
LMS II 398, 406/7.



tematykę, ze względu jednak na istotę wiedzy — essentia 
scientiae — nie zalicza jej Smiglecki do poznania naukowego 28. 
Dlaczego tak jest, zobaczymy niżej.

1.21. Materialny przedmiot poznania naukowego

W nauce, która stawia sobie za cel poznanie rzeczy w aspek
cie jej istoty, istniały i zapewne obecnie także istnieją trzy 
zasadnicze stanowiska określające przedmiot poznania nauko
wego oraz możliwości jego poznania. Smiglecki ujm uje je w trzy 
sentencje i w dyskusji z nimi zajmuje własne stanowisko.

Stanowisko ujęte w pierwszej sentencji odpowiada — cho
ciaż Smiglecki wyraźnie tego nie zaznacza — całkowicie po
glądom Platona. Są tacy, twierdzi Smiglecki, którzy przyjm ują 
istnienie wiecznych idei. Istnieją one jako wzorce rzeczy zmien
nych, konkretnych, danych w doświadczeniu. Przedmiotem zaś 
poznania są treści owych wiecznie istniejących idei. Nauka 
zajmuje się poznaniem treści tych idei i ustalaniem ich wza
jemnych związków. Tylko twierdzenia o ideach i ich związkach 
mają gwarancję prawdziwości zdań naukowych 29.

Dla Smigleckiego takie stanowisko jest nie do przyjęcia. 
Zdaje on sobie sprawę, w jaki sposób dochodzi się do takiego 
stanowiska. Prowadzi do niego według Smigleckiego chęć uzys
kania wiecznie prawdziwych twierdzeń w oparciu o trwałe sta
ny rzeczowe, które można znaleźć tylko w ideach. Tylko idee 
w tym wypadku, mogą być podstawą do wypowiadania tw ier
dzeń prawdziwych, o jakie w nauce chodzi.

Smiglecki jednak zauważa, że jeśliby tak miało być, iż 
przedmiotem nauki byłyby wiecznie istniejące idee, to musia

28 »vera  ig itu r ratio  haec est, quod dem onstrationes M athem aticae 
non continent in se veras causas essendi, et ex consequenti, neque 
illam  praecipuam  necessitatem , quae sum itu r ex vera et propria  causa: 
et sic in u traque conditione potissim ae dem onstrationis deficiunt”. LMS 
II 305.

29 ”Est prim a sententia d icentium  obiectum  scientiae esse veras re 
rum  essentias cum suis proprie ta tibus, essentiam  consequentibus, easque 
vo lunt esse aeternas, eo quod praedicata essentialia et essentiam  con
sequentia, sin t sem piterne v e rita tis”. LMS II 390.



łaby być także nauka o niebytach, negacjach, fikcjach, bowiem 
o wszystkich konstrukcjach tego typu można wypowiadać sądy 
prawdziwe: np. nihil est nihil. Tymczasem według Smigleckie
go nie można mówić o wiecznie istniejących istotach czystych 
konstrukcji myślowych, a zatem nie można również przyjmo
wać wspomnianego stanowiska ®°.

W drugiej sentencji dotyczącej przedmiotu poznania nauko
wego ujm uje Smiglecki, chociaż wyraźnie także ich nie wska
zuje, poglądy tych, którzy uważają, że istnieją tylko rzeczy 
konkretne, dostępne w doświadczeniu ludzkim. One są przed
miotem poznania, a poznajemy je bez jakiejkolwiek pomocy 
pojęć, bezpośrednio. Intuicyjnie niejako dosięgamy poznawczo 
samej rzeczy konkretnej. Takie stanowisko zdaniem Smiglec
kiego zostało już słusznie ocenione i odrzucone przez Grego- 
riusa 31. Ale Smiglecki dorzuca również własne myśli. Wska
zuje czego winno dotyczyć i jak dokonuje się poznanie nauko
we konkretnych rzeczy.

Smiglecki przyznaje, że wiedza dotyczy konkretnych rze
czy, ale twierdzi, że nie muszą one istnieć zawsze aktualnie. 
Uzyskawszy raz wiedzę o nich z bezpośredniego kontaktu z ni
mi, możemy ją posiadać i rozwijać również wtedy, gdy rzeczy 
owych hic et nunc nie ma. W wypadku zaś bezpośredniego po
znawania rzeczy gdyby zabrakło przedmiotu poznania nie by
łoby i samego poznania. Tymczasem mogę np. mieć wiedzę 
o róży, czyli wypowiadać o niej twierdzenia prawdziwe, mimo 
iż w danym momencie róża owa nie istnieje, np. w zimie 32. Po

30 ’’Verum  haec sententia duplici ratione est falsa: Prim o, quia 
asserit essentias absque existentia... Secundo, quia hanc aetern itatem , 
m ale in ferun t ex sem piterna v erita te  propositionum : tum  quia haec 
eadem  sem piterna veritas invenitu r e t in  entibus rationis, e t in  entibus 
fictis, e t in  m eris negationibus: sem per enim verum  est, ens rationis, 
esse ens rationis, hircocervum  esse hireocervum , nihil esse n ih il”. LMS 
II 390/1. Tamże, I 272.

31 ’’Hanc sententiam  locis citatis egregie refellit Greg. docetque co
gnitionem  in tu itivam  im m ediate te rm inari ad rem  ipsam  ex tra  anim am , 
abstractivam  vero, te rm inari im m ediate ad aliquid in anim a existens, 
hoc est ad sim ilitudinem  rei fo rm atam  in anim a, quae est im m edia-



siadanie wiedzy o rzeczy wówczas, gdy rzeczy owej aktualnie 
nie ma, jest dla Śmigleckiego dowodem, iż rzeczy nie pozna
jemy bezpośrednio 33. Przedmiotem tym jest wtenczas pojęcie 
urobione na podstawie rzeczy.

W wyjaśnieniu tej sprawy Śmiglecki nawiązuje do św. Au
gustyna. Jeśli wiedza odnosiłaby się bezpośrednio do jakiegoś 
przedmiotu, to powinna dotyczyć także wszystkich jego okolicz
ności, takich, jak miejsce, czas i inne sytuacje. A to wszystko 
jest według Śmigleckiego niemożliwe do ujęcia w nauce, któ
ra ma charakter abstrakcyjny. Wiedza zatem nie odnosi się do 
samej rzeczy konkretnej jako takiej. Stąd słusznie twierdzi 
św. Augustyn, iż możemy znać Rzym, nie widząc go bezpośred
nio 34, inaczej powinniśmy wiedzieć także, co się tam teraz 
dzieje.

Przeciw stanowisku bezpośredniego poznania rzeczy przema
wia również zdaniem Śmigleckiego argument natury ogólniej
szej. Jeśli bowiem przyjmiemy, iż przedmiotem poznania jest 
jakiś byt, oraz że wszystko poznajemy na sposób bytu, to 
o wszystkim możemy sobie urabiać pojęcie, także o niebycie. 
Samo posiadanie pojęcia o czymś, nie świadczy, że to coś ist
nieje. W wypadku zaś, gdyby nasze poznanie odnosiło się bez
pośrednio do czegoś poza umysłem, posiadanie pojęcia o czymś 
świadczyłoby, że to coś istnieje. Zachodziłaby obawa reizacji 
nieistniejących stanów rzeczy. Wówczas poznanie uchodziłoby 
za przedmiotowe, a właściwie byłoby bezprzedmiotowe 35.
tum  obiectum , m ediante vero sm ilitudine ad res jpsas quatenus illa si
m ilitudo in anim a ta lis est in te llectualiter, qualis est ex tra  anim am  
rea lite r”. LMS II 392.

32 ’’P ro b a tu r ig itu r prim o: Scientia non potest esse sine suo obiecto 
(si enim  nihil est quod sciatur nulla est scientia) atqu i potest esse 
scientia nu lla re ex tra  anim am  existere: ergo res ex tra  anim am  existens 
non est obiectum  scientiae im m ediatum . V.G. Scientia de rosa aeque 
habetu r in hieme, cum  rosa non ex istit, sicut in aestate, cum  existit...”. 
LMS II 394.

33 ”Hoc ig itu r est m agnum  signum  res non pertinere ad obiectum
scientiae im m ediatum , quia scientia sine illis est, e t illis accedentibus 
vel recedentibus, non v aria tu r: quod de obiecto im m ediato dici non po
te s t”. LMS II 393.



Z innej znowu strony — ze strony możliwości tworzenia 
pojęć o czymkolwiek — jeżeli możemy ujmować czyste kon
strukcje myślowe, którym w rzeczywistości nic nie odpowiada, 
to również możemy utworzyć sobie pojęcie bytu realnego. Po
znajemy więc byty realne, lecz poprzez pojęcia 36. Przy czym 
pojęcie bytu realnego możemy sobie utworzyć również ze sły
szenia 37.

W trzeciej sentencji Smigleoki przedstawia stanowisko Ock- 
hama, który specyficznie pojmuje funkcję pojęć w nauce. W 
omówieniu tego stanowiska Śmigleckiemu chodzi nie tyle o w y
znaczenie przedmiotu poznania naukowego, ile o możliwości 
jego poznania. Inaczej mówiąc chodzi o sprawę, w jaki sposób 
odpowiadają rzeczom nasze pojęcia urobione na ich podstawie.

Ockham przyjmuje według Śmigleckiego istnienie rzeczy 
obiektywnych, ale zarazem — zdaniem jego — podkreśla ak
tywną rolę umysłu i subiektywny charakter pojęć .Pojęcia nie 
odpowiadają ściśle rzeczom, a są tylko wytworem umysłu: są 
one według niego tylko znakami, fikcjami wytworzonymi w u- 
myśle, chociaż wytworzonymi w obecności przedmiotów real
nych 38. Realnością pojęcia jest tylko sam akt myślenia.

84 ”Ubi S. August, docet cognitionem  Rom ae non habere pro obiecto 
im m ediate ipsam  Romam ex tra  anim am , neque per eam cognosci ve
ram  Rom am  sed fictam  id que eo argum ento: quod sc iren tu r u tique ea 
quae Rom ae ageren tu r”. LMS II 394.

88 ’’...quidquid enim  cognoscitur, cognoscitur esse: in  omni enim  cogni
tione en titas aliqua actu  appare t cognoscendi: atqu i obiectum  ex tra  
anim am  saepe est non ens: ergo non potest esse obiectum  im m ediatum  
cognitionis”. LMS II 395. ’’Quia sem per possem suspicari illud quod 
ap p are t ex istere non ex istere vere sed apparen ter, e t sic p erire t omnis 
certitudo  experien tiae”. LMS II 396.

86 ”Nos vero ostendemus... in  omi cognitione tam  in tu itiva  quam  ab 
s trac tive , obiectum  im m ediatum  esse id quod fo rm atu r in  intellectu, 
quod est conceptus ipse...”. LMS II 397. ”Nam  ratione obiecti ex istentia, 
in  m ente ex istit obiectum , ea ratione qua opus est ad hoc u t sciri possit: 
imo in tellectio  nihil aliud est, quam  efform atio obiecti in m ente exi- 
s ten tis”. LMS II 404.

87 LMS II 397.
88 LMS II 406/7.



Śmiglecki zauważa, iż owa sentencja zawiera — z pewne
go punktu widzenia — myśl trafną. Zgadza się na to, że umysł 
urabia sobie pojęcie rzeczy, ale nie zgadza się na to, iż jest ono, 
jak chciałby Ockham, tylko jakimś znakiem rzeczy. Pojęcie wy
tworzone przez intelekt jest według Śmigleckiego realnym po
dobieństwem przedmiotu. Przez pojęcia poznajemy rzeczy, a 
nie myślimy o nich.

Wobec niesłuszności wymienionych trzech stanowisk, po
zostaje czwarte, przyjmowane według Śmigleckiego ogólnie 
przez filozofów. Skierowane jest ono, jak się wydaje, szczegól
nie przeciw bezpośredniemu poznaniu rzeczy, dlatego uwyraź
nia tylko niektóre momenty, które wydają się przeczyć poglą
dom Śmigleckiego wyrażanym gdzie indziej. Śmiglecki bowiem 
tak swe stanowisko formułuje: „Przedmiot wiedzy nie musi 
istnieć aktualnie poza umysłem, ale wystarczy, jeśli istnieje ja
ko przedmiot w umyśle” 39. Sugerowałoby to, że wiedza nauko
wa może dotyczyć także bytu myślowego, ale Śmiglecki nie to 
ma na celu. Pomijając niejako sprawę konieczności urabiania 
pojęć naukowych na podstawie rzeczy, pragnie podkreślić, iż 
w dalszym uzyskiwaniu wiedzy o nich, nie jest potrzebne aktu
alne ich istnienie. W takim kierunku idą wyjaśnienia dotyczące 
wyżej wymienionej tezy.

Śmiglecki mówi, że nie jest wymagana obecność przedmio
tu realnego do jego poznania, bowiem może być wiedza tak 
o rzeczach, które były, jak o rzeczach, które będą 40. Wiedza do
tyczy bowiem rzeczy realnych, ale nie bezpośrednio w ich kon
kretnym  istnieniu, tylko ujętych i przedstawionych w umyśle. 
Np. astrologowie posiadają wiedzę o przeszłych i przyszłych za-

39 ’’Q uarta  sententia. Est communis, obiectum  scientiae non esse ne- 
cesse u t ex istâ t actu ex tra  anim am , sed tan tum  obiective in  an im a”. 
LMS II 400.

40 ’’P roba tu r prim o: Quia possum us habere scientiam  tam  p rae te ri
torum  quae an te fu e ru n t et non sunt, quam  fu tu ro rum  quae non sunt 
sed erun t ac denique eorum quae nec fu eru n t nec sun t nec erun t: ergo 
non est necesse res quae sc iun tur existere ex tra  anim am  ad hoc ut 
sc ia tu r”. LMS II 400.



ciemnieniach księżyca czy słońca. Mogą oni na podstawie usta
leń, w których zaznaczają się związki konieczne, przewidywać 
przyszłe fa k ty 41. Nauka bowiem nie musi mieć hic et nunc 
przedmiotu, który poznaje, ale urobiwszy sobie raz pojęcie na 
podstawie przedmiotu istniejącego, może dalej uzyskiwać treś
ci przez operacje samymi tylko pojęciami, przez związki za
chodzące między ich treściami.

Do bliższego wyjaśnienia tego poglądu Smiglecki wprowa
dza właśnie rozróżnienie między sposobem zdobywania wie
dzy — aquisitio scientiae, oraz tzw. istotą wiedzy — essentia 
scientiae.

Ze względu na sposób zdobywania wiedzy — aquisitio scien
tiae — nie jest wymagane według Smigleckiego aktualne ist
nienie rzeczy. Potrzebne jest tylko, aby pojęcie urobione było 
na podstawie rzeczy aktualnie istniejącej. Dalsze zaś pozna
wanie może dokonywać się przy pomocy samych pojęć, które 
już posiadamy 42.

Również ze względu na drugi aspekt nauki — jej istotę, 
essentia scientiae — bezpośrednia obecność przedmiotu pozna
nia nie jest wymagana. Do istoty wiedzy naukowej należy, zda
niem Smigleckiego, prawdziwość jej tw ierdzeń43. Nie trzeba 
jednak rozumieć jej tak, iż tylko wówczas stwierdza się coś 
o czymś prawdziwie, jeśli to, o czym się stwierdza, istnieje tu, 
przed nami. W nauce nie chodzi bowiem o twierdzenia o kon
kretnie istniejących przedmiotach, ale o charakterystykę przed

41 ’’Astrologi enim haben t dem onstrationem  ecclypsium  solis et lunae, 
tam  p rae te rita ru m  quam  fu tu ra ru m , et earum  quae nunquam  erunt, 
sed essent si m undus d iu tius d u ra re t”. LMS II 400.

42 ”...hoc enim esset necesse, si ab ipsis rebus acquirendae essent 
species in  in tellectu  u t in cognitione rerum  sensibilium  accidit... In tellec
tus enim potest in telligere rem , non solum  ex seipsa, sed etiam  ex aliis 
rebus intellectis, sic ex effectu  causam , ex causa effectum , ex sim ilitu 
dine sensibilium  in te llig it insensibilia. Q uare etsi scibile non existât, 
habet tam en ea ex quorum  cognitione cognosci p o te rit”. LMS II 400/1.

43 ”Nam quod a ttin e t ad veritatem , u t aliquid vere affirm ari de 
alio possit, non est necesse u t tunc cum affirm atu r ex istâ t”. LMS II 
401/2.



miotów. Nauka stwierdza, że coś czemuś przysługuje. Stwier
dzenie zaś takie jest ważne przy samym tylko założeniu, iż 
przedmiot, o którym się coś stwierdza, istnieje: np. coś takie 
a takie istnieje, to przysługuje mu taka a taka cecha44.

Smiglecki, jak widać, akcentuje tylko powiązanie pojęć nau
kowych z konkretnie istniejącą rzeczywistością. Nie inaczej 
więc należy rozumieć jego twierdzenie o wystarczalności istnie
nia przedmiotu naukowego poznania tylko w umyśle 45, jak ty l
ko, że nie wymaga się, aby poznawany przedmiot istniał hic 
et nunc. Często bowiem podkreśla on, że poznajemy naukowo 
rzeczy ale nie bezpośrednio. Jeśliby poznanie naukowe miało 
być poznaniem bezpośrednim, to według Smigleckiego należało 
by się opowiedzieć za idealizmem platońskim, albo za konkre
ty zmem. Innych możliwości nie ma.

Smiglecki wyjaśnia o jaką prawdziwość twierdzeń mu cho
dzi, gdy mówi, że może ona być zachowana niezależnie od tego, 
czy konkretny przedmiot istnieje, czy nie istnieje. Mówi więc, 
że są twierdzenia, które weryfikują się tylko w obecności is
tniejącego przedmiotu, ale według niego, są to zdania nieko
nieczne, w materii niekoniecznej 46. Nie należą one do nauki, 
gdyż stwierdzają coś o niekoniecznych, przygodnych aspektach 
rzeczywistości47. Jeśli więc mówi, że prawdziwość twierdzeń 
nie wymaga aktualnego istnienia tego, czego one dotyczą, to 
odnosi się to tylko do twierdzeń w tzw. materii koniecznej. Są

44 ”Nam  licet tunc affirm atu r, non tam en a ffirm atu r tunc existere. 
seu pro tunc, sed quod existente ta li subiecto, necesse est ta le  p raed i
catum  illi convenire”. LMS II 402.

45 ’’Non requ iri ad scientiam  u t res actu  existât, sed u t rep raesen
te n tu r”. LMS I 271. ’’Respondeo. O biecutm  scientiae sun t res ex tra  an i
m am  non u t ex istun t in seipsis, sed u t ex istun t per sui expressam  si
m ilitudinem  in in te llectu”. LMS II 403/4.

49 ’’Estque hoc discrim en in te r propositiones contingentes, et necessa
rias: quod illae cum non habeant aliam  causam  prop ter quam  praed ica
tum  conveniant subiecto nisi actualem  inexistentiam  unius in  altero, non 
possunt verificari nisi quando actu ex istunt: u t si dicam  paries est 
album...”. LMS II 402.

47 LMS II 403.
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to twierdzenia ujmujące istotę samej rzeczy, odnoszące się do 
cech przysługujących rzeczy niezależnie od jej istnienia.

Jeśli jednak poznanie naukowe jako pewien typ wiedzy nie 
wymaga bezpośredniego kontaktu władz poznawczych z kon
kretnym  przedmiotem, którego pojęciem operuje, to nasuwa 
się jeszcze jedna trudność według Śmigleckiego. Czy poznanie 
naukowe nie dotyczy tylko pewnych treści, bez jakiejkolwiek 
relacji do stanów rzeczowych, które im odpowiadają? Czy nie 
operuje tylko pojęciami bytu myślnego? Śmiglecki stara się 
zabezpieczyć przed takim rozumieniem własnego stanowiska 
i dokonuje dalszych uściśleń w określeniu przedmiotu poznania 
naukowego. Wyjaśnia więc przede wszystkim, że wiedza nau
kowa jest wiedzą pojęciową. Operuje ona jednak takimi poję
ciami, które odnoszą się do rzeczy realnych — istniejących 
aktualnie lub możliwych do zaistnienia.

Słuszność odniesienia wiedzy naukowej do tak rozumianego 
bytu realnego stara się Śmiglecki uzasadnić na podstawie 
trzech właściwości poznania naukowego. Są nimi: prawdzi
wość, konieczność i przyczynowość. Te same właściwości będą 
niżej roważane jako aspekty badania przedmiotu poznania na
ukowego. Śmiglecki stosuje je jednak także jako pomoce uza
sadniające odniesienie pojęć naukowych do bytu realnego. 
Dlatego omówimy je teraz o tyle, o ile spełniają one tę rolę.

Śmiglecki, mimo iż wymienia prawdziwość jako właściwość 
pierwszych twierdzeń naukowych, nie zawsze ją za taką właś
ciwość uważa. Np. w kwestii X Dysputacji XVI traktuje ją 
jako cechę twierdzeń naukowych wynikającą z przyczynowego 
poznania 48. Można zatem powiedzieć, iż pierwszą właściwością 
poznania naukowego, według Śmigleckiego, jest poznanie przez

48 ’’Essentia enim  scientiae consistit in  cognitione rei per causam , ex 
ta li vero essentia scientiae necessario sequ itu r veritas: quia si res co
gnoscatur per propriam  causam , cognitio illa necessario e rit v e ra”. LMS 
II 443.

49 ’’Q uia duo sun t de essentia scientiae, u t cognoscatur res per 
causam , et quod non contingat a lite r habere”. LMS II 328. ’’Scire enim 
est rem  per causam  cognoscere”. LMS II 328.



przyczyny 49. Otóż poznanie przez przyczyny, twierdzi on, może 
odnosić się tylko do bytu realnego. Rolę przyczyny spełnia ty l
ko byt realny ®°. Koncepcja przyczyn wymagać będzie bliż
szego jeszcze wyjaśnienia. Tutaj pragniemy tylko przedsta
wić racje Smigleckiego uzasadniające, iż przedmiotem pozna
nia naukowego jest byt realny.

Jeśli chodzi o samą prawdziwość jako cechę poznania nau
kowego, to Smiglecki twierdzi, że taka cecha może występo
wać tylko w poznaniu, które odnosi się do bytu realnego. Tylko 
poznanie bytu realnego może być kwalifikowane jako praw 
dziwe lub nie. Przyjm uje tu  klasyczną koncepcję prawdy, jako 
zgodności treści sądu z rzeczą51. Taka zaś prawdziwość zda
niem Smigleckiego może odnosić się tylko do bytu realnego.

Również konieczność jako cecha poznania naukowego wska
zuje według Smigleckiego na to, że przedmiotem tego pozna
nia może być tylko byt realny. Tylko bowiem byty realne po
siadają w swej naturze konieczne właściwości, służące do ko- 
niecznościowego orzekania 52. Smiglecki zdaje sobie sprawę, że 
istnieje typ konieczności definicyjnej przysługującej czystym 
konstrukcjom myślowym, ale według niego nie jest to konie
czność prawdziwa (właściwa). Wynika ona „tylko z samego 
umysłowego ujęcia” 5S.

50 ”Nam habere causam , non convenit nisi en ti reali. C ausari enim 
est acquirere esse, esse autem  proprium  est en ti rea li”. LMS II 
407/8.

51 ’’Dico prim o. V eritas secundae operationis est veritas iudicii, quae 
consistit in eonform itate iudici cum rebus u t su n t in  seipsis. (...) Logica 
veritas consistit in eonform itate iudicii cum  re iud icata”. LMS II 45.

52 ’’T ertia  p roprie tas est necessitas ta lis, u t im possibile alite r se rem  
habere, quae necessitas est ex n a tu ra  ipsa rei scibilis. Cum ig itur sola 
entia realia  habeant natu ram  veram  (alia enim haben t natu ram  fictam , 
seu ex sola apprehensione ex trinseca existentem ) sola etiam  haben t 
veram  necessitatem  quae in n a tu ra  fu n d an tu r”. LMS II 408.

53 ”Et licet p roprie ta tes entium  rationis necessario vtideantur consequi
ad ipsa en tia  rationis, tam en e t ea quae consequuntur, non sun t vera
entia, utpote eiusdem  rationis, cum subiecto et consecutio non est ex 
n a tu ra  rei sed ex suppositione talis essentiae, quae non est nisi appre-



Rozważania wskazujące, iż przedmiotem wiedzy naukowej 
może być tylko byt realny, poszerza Śmiglecki uwyraźnieniem 
stosunku bytu realnego do jakiegokolwiek bytu myślnego. Ja 
kikolwiek byt myślowy jest w ścisłej opozycji do bytu realne
go. Skoro zaś przedmiotem wiedzy może być tylko byt realny, 
nie jest więc nim żaden byt m yślny54 Byt myślny — uza
sadnia Śmiglecki — nie jest bytem prawdziwym i nie ma 
właściwości bytowych 55, nie posiada prawdziwej przyczyny 56, 
nie można też orzekać o nim w ten sposób, iż nie może być 
inaczej 57.

Wszystkie owe momenty sprowadzają się do tego, iż byt 
myślny jest czystym ujęciem intelektu, ukonstytuowany jest 
przez sam rozum 58. Zasadniczo więc żaden byt myślny nie 
jest przedmiotem poznania naukowego. Śmiglecki jednak

hensionem . Q uare tam  consecutio quam  necessitas non erit v e ra”. LMS 
I I  408. Tamże, I  28.

54 ’’...sola en tia  realia, sicut sun t vera  entia, ita  etiam  sola vere 
su n t scibilia, quia sun t ex n a tu ra  rei entia, alia vero  solum ex app re
hensione” . LMS II 407.

55 ”Ex quibus infero prim o. De entibus rationis non posse esse 
veram  scientiam . Ratio est: quia ens rationis cum non sit ens verum , 
nullas habet p roprie ta tes veras; non possunt enim accidentia verius 
e t perfectius ex istere quam  subieetum ”. LMS II 408. ”Ens enim r a 
tionis non ex istit nisi per apprehensionem  intellectus...”. LMS I 80.

se ’’S im iliter en tia  rationis non haben t veram  causam  suarum  pro
p rie ta tum . Nam  si causa p rop rie ta tum  in dem onstratione est essentia 
subiecti; essentia autem  entis rationis est fac ta  ab intellectu ; Con
sequens est causam  proprie ta tum  entium  rationis esse form atam  ab 
in te llectu  quae sicut app rehend itu r esse, ita  e t causare: si quis enim 
fingat asinum  esse avem , sequ itu r necessario assinum  volare, sed ita 
consecutio cum  ex suppositione ficta, ipsa etiam  in re e rit fic ta”. LMS 
408/9.

57 ’’Denique. Enti rationis, qui potest vere convenire quod sit im 
possibile a lite r se habere cum  potius sit im possibile ita se habere: ens 
enim rationis est im possibile ex n a tu ra  re i e t solum ex apprehensione 
intellectus est id quod est”. LMS II 409.

58 ’’...quia est illa vera et ex n a tu ra  rei repugnantia, haec vero ex 
suppositione ficta: quod vero ex fictione sequitur, fing itu r sequi potius, 
quam  sequatu r”. LMS II 410.



wprowadza — przy innej okazji — pewne rozróżnienia. Po
jęcia czegoś niemożliwego nie mają według niego charakteru 
pojęć naukowych. Jeśli bowiem wiedza polega na odszukaniu, 
ustaleniu, a zarazem przypisaniu właściwości czemuś, to ja
sne, iż nie dotyczy to tego, co jest niemożliwe. To, co jest nie
możliwe, nie może według Smigleckiego w żaden sposób po
siadać jakichś właściwości59. Jeśli zaś chodzi o pojęcia, w któ
rych ujmujemy zaprzeczenie bytu, to w pewnych wypadkach, 
mianowicie w wypadkach pojęcia czegoś zaprzeczonego, ale 
mającego podstawę w rzeczach, są one według Smigleckiego 
pojęciami naukowymi. Smiglecki ma tu na myśli pojęcia ta
kich właściwości, które siłą rzeczy pociągają za sobą inne właś
ciwości. Skoro więc zaprzeczymy jedną, to musimy zaprzeczyć 
i drugą właściwość 60.

Wyjaśnienia te dotyczą istoty wiedzy — essentia scientiae — 
w jej wynikach konfrontowanych z rzeczywistością. U Smiglec
kiego bowiem przedmiot poznania naukowego ze względu na 
istotę wiedzy brany jest dwojako: od strony wskazania stanów 
rzeczowych, jakich wiedza ma dotyczyć oraz strony konfronto
wania uzyskanych wyników z owymi stanami. Jeśli więc za
przeczenie czegoś posiada podstawę w rzeczach i prowadzi do 
wyników zgodnych ze stanami rzeczowymi istniejącymi, to 
takie zaprzeczenie jest pojęciem naukowym.

Wyniki analiz Smigleckiego sprowadzają się ostatecznie do 
tego, że wiedza o bytach myślnych (ens rationis) czy negacjach

5i ’’Infero secundo. De im possibilibus non posse esse veram  scien
tiam ; quia im possibilia sicut ipsa in se non sunt, ita  et p roprietates 
veras nullas habere possunt: non ex istente enim subiecto non possunt 
existere p roprie ta tes”. LMS II 410.

60 ’’D istinguendum  tam en est. N egationes enim sun t duplices: aliae 
fundatae  in rebus, u t sun t privationes... aliae quae nullum  haben t in 
re  fundam entum  et causam  in rebus. De illis ig itur quae habent fun 
dam entum  in re  potest esse v e ra  dem onstratio  quia tales negationes 
sun t reales, ratione realis fundam enti... Verbi g ratia: quia ra tionalitas 
est causa risib ilita tis, ideo negatio rationalitatis, est causa negationis 
r isib ilita tis”. LMS II 411.



(non ens), nie jest wiedzą naukową 61. Jest jakąś wiedzą o pew
nych właściwościach przysługujących owym wytworom tylko 
na tej podstawie, iż intelekt ujm uje je na podobieństwo bytu 
realnego. W tym sensie należy brać następujące ujęcia inte
lektualne wyrażone w języku: nihil est nihil lub nihil non est 
appetibile aut intelligibile 62.

Mimo iż bytom myślnym nie odpowiada, według Smiglec
kiego, żaden stan rzeczowy istniejący poza umysłem i wobec 
tego przy pomocy ich nie możemy poznać rzeczywistości, mo
gą one służyć nauce, pomagać w osiągnięciu jej celu. Do ta 
kich pożytecznych bytów myślowych zalicza Smiglecki kon
strukcje logiczne, które nazywa: relatio, privatio oraz nega
tio 6Э.

Sprawa swoistego rozumienia przedmiotu poznania nauko
wego ujawnia się u Smigleckiego chyba najwyraźniej w roz
ważaniach dotyczących poznania w matematyce. Poznanie to 
jest według niego poznaniem specjalnego rodzaju, ale tylko pod 
względem zdobywania wiedzy — quoad, aquisitionem scien
tiae ·— dokonuje się bowiem ono, jak mówi, per causas sciendi. 
Pod tym względem poznanie to jest doskonałe. Natomiast ze 
względu na istotę wiedzy — essentia scientiae — poznanie m a
tematyczne nie jest doskonałe, brak mu bowiem, jak mówi 
Smiglecki ,przyczyn realnych (causas essendi), tzn. iż nie do

61 ”De negationibus vero  secundi generis non potest esse vera  de
m onstratio  quia tales negationes non ex istun t realiter, neque ration i 
su i neque ration i fundam enti... ita  et negationibus d a tu r im proprie scien
tia , in ordine ad aliquas p roprie ta tes quae illis conveniunt ex supposi
tione quod app rehend itu r p e r m odum  entis...”. LMS II 411.

82 LMS II 412.
83 ’’Talia sun t en tia  ration is Logica, quae tr ia  num eran tu r, relatio, 

p rivatio , negatio. Ex to ta  enim  un iversita te  entium  rationis, tr ia  haec 
Logica sibi usurpavit, quod alia ad operationes in tellectus dirigendas 
non adm odum  conducunt”. LMS I 75. Na innym  m iejscu wymienia 
Sm iglecki również inne byty  m yślne jako konstrukcje logiczne: ”Ad p ri
m um , tam  A ristoteles, quam  omnes philosophos veteres, cum  de rebus 
Logicis trac taren t, m em inisse en tium  rationis: adh ibuerun t enim  sem 
per term inos significantes entia rationis, u t genus, speciem, defin itio
nem , divisionem , figuras syllogisticas, praedicatum , subiectum , m aiorem ,



tyczy ono przedmiotu realnie istniejącego poza umysłem, lecz 
tylko pewnych jego właściwości64.

Tak więc Śmiglecki, w swym specyficznym rozumieniu 
przedmiotu poznania, zawęża zakres stanów rzeczowych, ja 
kie winny odpowiadać pojęciom naukowym, do bytów realnych 
aktualnie istniejących, czy też możliwych do istnienia. Zawę
żenie to ujawnia się jeszcze mocniej we wspomnianych wyżej 
rozróżnieniach. Jeśli bowiem poznanie naukowe ma cechować 
nie tylko naukowy sposób zdobywania wiedzy — aquisitio 
scientiae, ale także „naukowa istota wiedzy” — essentia scien
tiae, tzn. ujmowanie istniejących rzeczy i według przyczyn 
realnych (causas essendi), to zakres ten jeszcze bardziej się 
zawęża. Czy zawężenie takie nie przekreśla możliwości pozna
nia rzeczywistości realnie istniejącej przez konstrukcje myślo
we, przez — jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, modele rzeczywis
tości — to inna sprawa. Wydaje się, że nie przekreśla, skoro 
Śmiglecki przyjm uje „usługi” takich modeli, konstrukcji my
ślowych, jak wspominaliśmy wyżej. W każdym razie, w swym 
przedmiocie poznania naukowego mocno trzyma się bytu re 
alnego.

Nasuwa się tutaj pytanie, jakie tryteria pozwalają nam na 
określenie, że coś jest bytem realnym (aktualnie czy też moż- 
nościowo), lub też bytem myślnym (niemożliwym, sprzecz
nym). Wydaje się, że Śmiglecki wprowadza tylko intuicyjne 
rożróżnienie i tylko teoretycznie określa odmienność owych

m inorem , m edium  term inum , quae om nia sun t res conceptae sub modis 
ra tion is”. LMS I 124. Podobnie w ym ienia by ty  m yślne: I 128, I 133.

64 ’’Q uare ad prim um  prim ae sententiae, respondeo, A ristotelem  nus
quam  dedisse exem plum  in tegrae dem onstrationis potissim ae in  m athe
m aticis dem onstrationibus, sed tan tum  aliquarum  proprie ta tum , quae 
non in  una aliqua dem onstratione m athem atica inveniuntur, sed in 
diversis, una in  una, alia in  alia. N usquam  etiam  probav it dem onstra
tionem  debere esse ex veris causis essendi exemplo m athem aticarum  
dem onstrationum , quae tam en est p raecipua conditio dem onstrationis 
potissim ae. Usus autem  est potius exem plis m athem aticis quam  aliis, 
p rop ter sum m am  eorum  evidentiam . Ad secundum . N egandum  est in 
m athem aticis esse veras causas essendi...”. LMS II 307.



stanów rzeczowych. Chodzi mu bowiem szczególnie o podkreś
lenie, że przedmiotem poznania naukowego ma być byt realny, 
a nie myślny. Decydowanie zaś, co jest bytem realnym — mi
mo iż wspomina, że realność rzeczy bierze się z ich istnienia — 
pozostawia Smiglecki — jak się wydaje na podstawie różnych 
przykładów — szeroko pojętemu doświadczeniu ludzkiem u65.

1.22. Formalny przedmiot poznania naukowego

Z kolei przechodzimy do omówienia tego, pod jakimi wzglę
dami wskazany przedmiot poddaje się zabiegom naukowo-poz
nawczym, czyli do omówienia tzw. przedmiotu formalnego 
nauki.

Smiglecki wyróżnia — za tradycją arystotelesowsko-tomis- 
tyczną — trzy zasadnicze aspekty badania przedmiotu poz
nania naukowego: konieczność, istotność, ogólność. Według nie
go najpierw dostrzegamy te trzy właściwości w jakiejś rze
czy66, a następnie ujmujemy je w orzekaniach, które posia
dają również takie właściwości67. Dokonuje tego człowiek dzię
ki zdolności do ujawniania poznawczych osiągnięć przez orze
kania 6S. Stąd mówi Smiglecki, że właściwości formalnego ba

65 Sm iglecki określa najczęściej byt realny, jako coś istniejącego poza 
umysłem. ’’Entis vero realis m odus essendi est in re ex tra  rationem  exi
s te re”. LMS I 6.

ee ’’V eritas autem  propositionum , fu n d a tu r in rebus”. LMS II 390. 
„Et hoc modo veritas illa propositionum  fundatu r in rebus, quod 
n a tu ra  ipsa rerum  fert, u t uno existente, aliud quoque sit necesse 
existere...”. LMS II 391. ’’P rim a est veritas, quae fu n d atu r in esse rei...”. 
LMS II 407.

87 ’’Dico quarto. In  propositionibus sem piternae veritatis , praed icatum  
sem per inest subiecto, non quod sem per re tineat suam  existentiam  abso-, 
lu te , sed solum respectu ta lis subiecti; id est, u t posito et existente 
ta li subiecto, ponatur et ex istâ t ta le  p raed icatum ”. LMS II 271, 391.

88 ”...ita et in tellectus natus est ex n a tu ra  sua ad verita tem  co
gnoscendam...”. LMS II 359. ’’In tellec tum  esse habitum  principiorum  
inclinantem  ad assentiendum  principiis im m ediate, hoc est, non p rop ter 
aliquod m edium  et rationem  distinctam  ab ipsis principiis, sed im m e
diate  p rop ter evidentiam  term inorum  ex quibus principia constant”. 
LMS II 515.



dania przedmiotu są właściwościami „czegoś złożonego” (quid 
complexum) czyli nauki 69.

Przede wszystkim, utrzym uje Smiglecki, badamy naukowo 
przedmiot ze względu na jego treści konieczne. Mówi on: „po
nieważ wiedza (naukowa) nie jest jakimkolwiek poznaniem,, 
lecz poznaniem doskonałym, a do poznania doskonałego wy
magane jest, aby poznać, iż rzecz nie może się mieć inaczej,, 
zatem wiedza (naukowa) jest tylko o tym, co konieczne, czyli 
(o tym), co nie może się mieć inaczej” 70.

Zarówno w tym uzasadnieniu poznawania rzeczy w aspekcie 
konieczności, jak przy omawianiu innych zagadnień, określa 
Smiglecki konieczne, jak „to, co nie może się mieć inaczej” 71. 
Używa przy tym zamiennie wyrażeń „konieczność” oraz „ko
nieczne” i odnosi je do rzeczy. Ujęcie zaś intelektualne tego, 
co w rzeczy jest konieczne, nazywa koniecznościowym aspek
tem poznania.

Konieczność (konieczne), rozumie Smiglecki dwojako: abso
lutnie, oraz — jak mówi — ex suppositione. Konieczność ab
solutna według Smigleckiego to konieczność wynikająca z na
tu ry  rzeczy samej w sobie, nip. człowiek jest zdolny do śmie
chu-72. Konieczność ex suppositione, to konieczność oparta na

69 ’’Dicto igitur. Scientiam  fo rm aliter non esse de sim plicibus term inis, 
sed de aliquo complexo. (...) P roprie  ig itu r scientia non est de subiecto 
vel praedicato  sesundum  se, sed de subiecto in ordine ad praedicatum , 
seu de complexo ex subiecto et praed icato”. LMS II 383/4.

70 ”Et ratio  est: Quia scientia non est quaecunque cognitio rei sed 
perfecta, ad perfectam  autem  cognitionem  requ iritu r, u t res cognoscatur 
non posse a lite r se habere: Ergo scientia solum est de necessariis, et 
quae non possunt alite r se habere”. LMS II 413.

71 ”Nam  si necessarium  est id quod non potest non esse...”. LMS II 
370. ’’P ro b a tu r prim o au tho rita te  A ristotelis qui trac tan s ex professo, 
6 Ethic, cap. 3 et 4. quale debeat esse obiectum  scibile, definit debere 
esse ta le  quod non possit a lite r se habere...”. LMS II 417. ”...at necessi
tas secundum  natu ram  est tale, sem per et ubique est tale...”. LMS II 
417.

72 ’’Verum  cum necessitas sit duplex, a lte ra  absoluta, a lte ra  ex sup
positione: absoluta est alia; qua res absolute hoc est ex n a tu ra  rei e t



jakimś założeniu, np. jeśli przyjmiemy, że Piotr biegnie, to 
musimy również stwierdzić, że Piotr jest w ru ch u 73. Smig- 
lecki stara się uzasadniać dosyć szeroko, że w nauce chodzi 
o konieczność tylko pierwszego typu, bowiem mamy poznawać 
rzeczy, a nie właściwości dowolnych pojęć. Uzasadnia zarazem, 
że w aspekcie takiej konieczności poznajemy rzeczy zmienne.

Z różnych okazji odpiera zarzut, jakoby nie mogło być wie
dzy naukowej (koniecznej) o rzeczach, które powstają i giną, 
bowiem rzeczy takie „mogą się mieć inaczej”, więc nie można 
koniecznościowo orzekać o n ich 74. Na poparcie swego zdania, 
iz istnieje możliwość koniecznościowego poznania rzeczy zmien
nych, materialnych, wyróżnia on w rzeczach tych istotę i is
tnienie oraz stwierdza, że ze względu na istnienie, rzeczy owe 
nie są konieczne, gdyż rzeczywiście powstają i giną. Skoro 
jednak już istnieją, to ze względu na swoją istotę są koniecz
ne: konieczne w takiej istocie i z takimi właściwościami75. W

non ex aliqua suppositione contingenti, non potest a lite r se habere, u t 
hom inem  esse risibilem  est necessarium  absolute, non potest enim  esse 
unquam  homo risibilis, quia n a tu ra  est risib ilis”. LMS II 415.

73 "porro  necessitas consequentiae est necessitas solum ex  suppositio
ne: suppositio enim  quod P etru s  cu rrit, necesse est m overi”. LMS II 
127. ”Ex suppositione vero tunc, quando subiectum  absolute potest se 
a lite r  habere, tam en ex contingenti aliqua suppositione non po test”. 
LMS II 415. ’’D icitur autem  suppositio contingens quae subiecto est 
contingens absolute: sic hom ini contingens est absolute m overi, quia 
potest non m overi: suppositio tam en quod cu rra t necessario m ovetur. 
Q uae tam en suppositio cum  sit contingens respectu subiecti (quia con
ting it P etrum  currere) m otus ex ta li suppositione contingenti p rove
niens absolute est contingens: quia sicut P etru s potest non currere, ita 
potest non m overi”. LMS II 415/6. „In hoc enim  syllogismo: Omne cu r
rens m ovetur. P etru s currens, Ergo' P etru s m ovetur...”. LMS II 420.

74 ”De corruptib ilibus vero in  universali acceptis potest esse scien
tiam ”. LMS II 440, 442.

75 ’’Respondeo: G enerabilia quoad existentiam  alite r se habent, quoad 
essentiam  vero e t p raed ica ta essentiam  consequentia sem per se habent 
eodem modo, non quod essentia ipsorum  non ex tinguatu r una cum exi- 
sten tia , sed quod cum existun t, non possunt nisi cum ta li essentia et 
ta libus proprie ta tibus ex iste re”. LMS II 413/4. ’’Quod vero a ttin e t ad 
ex isten tiam , haec sim pliciter est contingens, u t p robat p rio r sen tentia:



rozwijaniu uzasadnienia możliwości koniecznościowego pozna
na rzeczy zmiennych Smiglecki idzie tak daleko, iż tw ier
dzi, że ze względu na istotę czegoś może być wiedza nauko
wa — a ma na myśli koniecznościowe orzekanie — o czym
kolwiek, nawet o przygodnych właściwościach rzeczy takich 
np. jak białość ściany76. Nie wyjaśnia jednak bliżej, jak to 
należy rozumieć. Zaznacza tylko, iż nawet przygodne właś
ciwości czegoś posiadają własną istotę konieczną, to bez czego 
nie byłyby takimi właściwościami, lub to przez co są tym 
czym są 77.

Z koniecznościowym aspektem poznawanego przedmiotu 
wiąże Smiglecki aspekt istotowy. Widać to już w podawanych 
wyżej określeniach, z których jedno — „to, co nie może się 
mieć inaczej” oraz drugie „to bez czego rzecz nie byłaby tą 
rzeczą” — odnoszą się rzeczywiście do konieczności; inne okreś
lenie, podawane przez Smigleckiego razem z tamtym i i od
noszone do konieczności rozumianej jako „to, przez co, coś 
jest czymś” — odnosi się właściwie do istoty. Określenie ta 
kie Smiglecki sam odnosi ‘przy innej okazji do istoty 78.

Smiglecki łączy aspekt koniecznościowy z istotowym, bo
wiem według niego ujm ują one w rzeczy jedno i to samo, tylko 
z innego punktu widzenia. W aspekcie koniecznościowego orze

in hoc tarnen est necessaria, quandocunque ex istit res illa, necessarium  
est ta lis existât, hoc est, ta li essentia et p roprie ta tibus”. LMS II 442. 
’’...entia vero realia  ex n a tu ra  rei haben t suam  im m utabilita tem : hoc 
sensu; quia quandocunque ex istun t, cum  ta li essentia et proprie ta tibus 
ex istun t, licet non sem per absolute ex is ta tn t”. LMS II 441. ’’...omnis 
enim  res in suis essentialibus, e t ad essentiam  consequentibus, est ne
cessaria”. LMS II 253. „ergo necessitas rerum  non in  hoc consistit, quod 
necessario existant, sed quod cum  existun t, necessario tales cum talibus 
p roprie ta tibus ex istun t”. LMS II 254/5.

78 LMS II 414, I 599, I 604.
77 ’’Quod est necessario tale, quia quidquid necessario est ta le  seipso 

et ex n a tu ra  suorum  term inorum  est tale...”. LMS II 415. ’’...esse con
tingentem  respectu subiecti cui contingenter inest... non vero esse 
contingens respectu  proprietatum ... LMS II 414.

78 ’’...quia res per suam  essentiam  est id quod est”. LMS I 278.



kania czegoś chodzi o negatywne ujęcie tego, co w pozytyw
nym orzekaniu jest ujęciem istoty.

Prócz wyżej podanego określenia, Smiglecki podaje jeszcze 
inne określenie istoty. Mówi on, że poznajemy w rzeczach to, 
co w nich jest istotne, jeśli poznajemy w nich to, co jest fixum  
et stabile 7Э. Ujęcie tego, co jest stałe w rzeczach, jest według 
niego podstawą do orzekań, zdań prawdziwych, którymi po
winna posługiwać się n au k a80. Niezależnie bowiem od tego, 
że rzeczy na tym świecie przestają istnieć czy też zmieniają 
się, pewne ich cechy nie ulegają zmianie, są stałe i wieczne. 
Poznanie naukowe jest poznaniem rzeczy właśnie pod wzglę
dem owych cech stałych i wiecznych, przez to jest ono poz
naniem właściwym.

Do pełnego poznania natury rzeczy, oprócz wymienionego 
wyżej aspektu koniecznościowego i istotowego, należy pozna
nie rzeczy w aspekcie ogólności. Omówieniu tego aspektu po
święca Smiglecki stosunkowo dużo miejsca, uważa go bowiem 
za najważniejszy i precyzujący aspekty poprzednie — konie
czność i istotność — a zarazem streszczający i uzupełniający 
określenie formalnego przedmiotu poznania naukowego. W as
pekcie konieczności i istotności ujmowane były tylko niektóre 
treści rzeczy poznawanej, stąd zakres poznawalności w ta
kich tylko aspektach — w myśl zasady: im mniejsza treść tym 
większy zakres — jest dosyć szeroki. Wchodziły weń nie ty l
ko same rzeczy, ale również przypadłości. Poznawanie czegoś 
w aspekcie ogólności zawęża ów zakres, według Smigleckiego, 
tylko do rzeczy.

Ogólność określa Smiglecki, jako „coś jednego w wielu” 
(unum in multis), ale zarazem jako „jedność istotową” (unitas

78 ’’H anc sententiam  refellit Aristoteles... P rim um  ex eo, quod non
recte inferat, ex eo quod res continuo m u tan tu r, nihil esse fixum  et 
stabile. (...) Ergo saltem  subiectum  illud erit fixum  et stab ile”. LMS 
II 368.

80 ’’V eritas autem  propositionum  fu n d an tu r in rebus”. LMS II 390.



essentialis) 81, i jako „coś stałego” (fixum  et stabile) 82. Widać 
z tego, że łączy aspekt ten z aspektami wyżej wymienionymi 
(koniecznościowym i istotowym), bowiem jak przy omawia
niu konieczności podawał określenie istoty, tak przy określa
niu ogólności podaje również określenie dotyczące istoty. Jest 
to może brak precyzji w odróżnieniu owych aspektów, ale cho
dzi mu bardziej, jak się wydaje, o podkreślenie łącznego ich 
zastosowania.

Aspekt ogólności poznawanego przedmiotu jest według Smi- 
gleckiego szczególną właściwością doskonałego poznania nauko
wego, czyli poznania przez przyczyny. Jeśli bowiem poznanie 
doskonałe dokonuje się przez podanie przyczny, to i przyczy
ny powinny być poznane także w sposób doskonały, a więc tak, 
jak wymaga ich natura, czyli w aspekcie ogólności8®. Dlatego 
Śmiglecki poświęca mu w rozważaniach stosunkowo najwię
cej miejsca. Zastanawia się, skąd bierze się poznanie rzeczy 
w aspekcie ogólności. Przy omawiniu tego zagadnienia powra
ca, w odmiennym nieco ujęciu, do poglądów omawianych 
gdzie indziej. Własne stanowisko uzasadnia w dyskusji z in
nymi poglądami.

W dyskusjach, do których Śmiglecki nawiązuje, jako krań
cowe występuje stanowsko Platona i plaitończyków (Platyn, 
Jamblich, Philoponus, Simplicius, a także Augustyn) uważa
jących, że jedność istotowa znajduje się tylko w ideach i tylko 
one mogą być poznane w aspekcie ogólności. Takie stanowisko 
Śmiglecki odrzuca. Ani powstawanie wielu rzeczy tego samego 
gatunku, ani poznawanie czegoś w aspekcie konieczności, nie 
wymaga według niego istnienia odrębnych, ogólnych natur 
(idei). Poznawanie czegoś w aspekcie ogólności nie jest pozna
waniem idei istniejącej poza rzeczami jednostkowymi, ponie

81 "...nam in illa ratione qua s ta tu itu r  una essentialiter, est una in
m ultis, quod sufficit ad rationem  universalis”. LMS I 281. ’’Unde Aristot.
passim  vocat universale unum  in m ultis”. LMS I 333.

88 LMS II 368. Tekst zob. odn. 79.
83 ’’...scientiam debere esse non de particu lari, sed de un iversali”. 

LMS II 434, 436.



waż taka nie istnieje, lecz jest abstrakcyjnym ujęciem tego, 
co jest jednym z wielu (unum in multis), czy też tego, co jest 
stałe (fixum  et stabile) w rzeczach.

Smiglecki nie zgadza się również z poglądem, który głoszą; 
Montorius, Scotus, Antonius Andreas, a wedle którego ogól
ność znajdujemy w zbiorach rzeczy, bowiem zbiór rzeczy ja 
kichś posiada — jak mówią oni — jedność istotową, która jest 
ogólnością (actu una in multis) 84. Zdaniem Smigleckiego ta
kie stanowisko jest nie do przyjęcia, gdyż przekreślałoby zróż
nicowanie rzeczy jako odrębnych jednostek.

Nie przyjm uje także Smiglecki, choć nie uzasadnia dlacze
go, tłumaczenia Socyniana i Fonseki, jakoby to co ogólne było 
przede wszystkim w jednej rzeczy 85. Jednym słusznym w yj
ściem dla Smigleckiego jest przyjęcie opinii (perypatetyckiej), 
która głosi, że nie istnieją ogólności, a zatem nie poznajemy 
ogólności ani poza rzeczami, w ideach, ani w jednej rzeczy 86, 
ani też w zbiorach rzeczy 87. Tezę tę wysuwa Smiglecki niejako 
łącznie przeciw wyżej wymienionym stanowiskom. W wyjaś
nieniu jej, stanowiska te poddaje po kolei krytycznej ocenie. 
Najbardziej zaś akcentuje niemożliwość znalezienia ogólności 
w odrębnych rzeczach konkretnych. Rzeczy konkretne, według 
Smigleckiego, posiadają konkretne natury: np. Piotr ma włas
ną odrębną naturę ludzką i Paweł ma własną odrębną naturę 
ludzką. Smiglecki twierdzi, że owe odrębne natury, np. Piotra 
i Pawła, różnią się całą swoją substancją (tota sua substantia). 
W pozytywnym wyjaśnieniu swego stanowiska, Smiglecki ro

84 ’’S un t tres sententiae. P rim a asserit natu ram  an te om nem  ope
rationem  in tellectus esse re  ipsa universalem , et unam  in m ultis, unam , 
inquam , un ita te  essentiali. (...) H anc sententiam  tu e tu r Joannes Mon
torius. tr ib u itu r  etiam  Scoto et ad m entem  Scoti defenditur ab Antonio 
A ndrea”. LMS I 275.

85 LMS I 275/6.
86 LMS I 276.
87 ’’Dicto ig itu r primo. N atu rae in singularibus existentes non sunt 

a p arte  re i una essentia, nec a p arte  re i habent unitatem  essentialem ”. 
LMS I 276.



zumie swoiście ujęcie ogólności — czegoś jednego w wielu 88. 
Mówi, że poznanie naukowe dotyczy zasadniczo odrębnych na
tur rzeczy jednostkowych ujmowanych ogólnie ze strony in
telektu. Dokonuje się to przez ujęcie ich jako gatunku czy ro
dzaju, o którym się coś orzeka 89.

Dopiero po określeniu formalnych aspektów badania przed
miotu, możemy mówić, według Smigleckiego, o postępowaniu 
naukowym. Sprawy te omówimy w drugiej części artykułu.

THEORY OF SCIENCE BY M. SMIGLECKI

Sum m ary

M arcin Smiglecki (1564—1618) is am ong th e  d iffe ren t represen tatives 
ot ’’restored  scholasticism ”. His existensive w ork Logica M artini Sm i-  
gleccii... issuedin Ingolstadt (1618) and in  Oxford (three tim es: 1634, 
1638, 1658) was not till now elaborated  though it was acknowledged 
and appreciated  among the contem porary and the successive readers. I t 
w as especially popular in  O xford’s society, w here even though w as 
established (in those times) the  „Sm iglecian’s Society”. This w ork try ing 
to be — according to au tho r’s opinion — m ore valuab le in com paraison 
to A risto tle’s Organon, is undoubtedly an im portan t docum ent enabling 
us to  illu stra te  the certain  in te llectual groups in  those period and 
sim ultaneously it  is the  source of far-reach ing  diversiform  ideas beeing 
so w orthy  to rem em ber and to em phasize them .

This artic le  — prin ted  in tw o parts  — is to be an  inform ation about 
the one of m ain problem s of the said w ork, nam ely about the  theory  of 
science in  m eaning of M. Sm iglecki conception. The sum m ary of all 
w ork shall rep resen t in  the second p a r t of th is article.

88 ’’...universale enim  est unum  quid aptum  esse in m ultis”. LMS I 
276.

89 ”Ex quo infero p rio rita tem  illam  naturae, respectu singularita tis, 
esse solum per rationem , cum fundam ento tam en in  re”. LMS I 288. 
”Nam ex eo quod cognitio te rm in a tu r ad naturam ... et aliquam  habet 
speciem intelligibilem  in intellectu...” . LM S I 344.


