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1. Uwagi wprowadzające

1 Podobno kwestia z tego dzieła została przedłożona do wyjaśnienia Johnathanowi Swiftowi 
(późniejszemu autorowi Podróży Guliwera) podczas składania egzaminu bakalarskiego na 
uniwersytecie w Dublinie w 1685 r. W. Wąsik, Historia filozofii polskiej, Warszawa 1958, t. 1, s. 72; 
M. Straszewski, Historja filozofji w Polsce, przerobił i uzupełnił ks. Franciszek Kwiatkowski 
T. J., Kraków 1930, s. 17. Informację o egzaminie z 1685 r. powtarzają także inni nasi autorzy za 
Hipolitem Tainem: Hippolyte Taine, Histoire de la littérature anglaise, vol. 3, Paris 1863, s. 176.

Pod koniec 2016 roku ukazała się drukiem 
interesująca publikacja, przedstawiająca 
w zasadniczej części streszczenie Logiki 
(1618 r.) Marcina Śmigleckiego, jednego 
z najwybitniejszych polskich filozofów 
nowożytnych, który bez wątpienia za-
sługuje na pamięć w polskiej literaturze 
historyczno-filozoficznej. Napisane po 
łacinie, siedemnastowieczne dzieło, jak-
kolwiek obecnie niewzbudzające po-
wszechnego zainteresowania naszych ba-
daczy, cieszyło się niegdyś uznaniem. 
Wydane po raz pierwszy w Ingolstadt 

w 1618 r. pod tytułem Logica Martini 
Smiglecii Societatis Jesu, S. Theologiae Doc-
toris. Selectis disputationibus et quaestioni-
bus illustrata, et in duos Tomos distributa, 
doczekała się kolejnych trzech wydań 
w Oksfordzie, w 1634, 1638 i 1658 roku. 
Zdaniem Wiktora Wąsika dzieło to uży-
wane było w kształceniu uniwersytec-
kim co najmniej przez kilkadziesiąt lat 
od wydania pierwszego, a Maurycy Stra-
szewski (1848–1921) twierdził, że sięga-
no po nie w Anglii jeszcze w XIX wie-
ku1. Należy nadmienić, że chyba żadna 

Tomasz Pawlikowski

Recenzja

Logika Marcina Śmigleckiego. Wprowadzenie, przegląd zagadnień, 
antologia tekstów, opracowali Roman Darowski SJ i Franciszek 
Bargieł SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2016, stron 316.
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inna publikacja polskiego filozofa nie 
miała tylu wydań i nie była tak długo 
użytkowana w kształceniu uniwersytec-
kim na zachodzie Europy. Zaniedba-
niem rodzimego środowiska naukowe-
go wydaje się brak szerok iego 
zainteresowania Logiką (1618 r.) w naj-
nowszej literaturze przedmiotu. Nato-

miast każda próba przybliżenia tej pra-
cy, liczącej w dwóch tomach łącznie 
ponad 1600 stron, wydaje się poważnym 
wkładem do dorobku historii filozofii 
polskiej. Dlatego cieszy ukazanie się 
książki o takim charakterze, przedsta-
wiającej badanie nad poglądami logicz-
nymi Śmigleckiego.

2. Przegląd treści recenzowanej publikacji

Najnowsza i jedyna do tej pory książka 
poświęcona Logice Marcina Śmigleckie-
go SJ składa się z trzech podstawowych 
części: Wprowadzenia, Przeglądu treści 
Logiki i Antologii tekstów. Rozpoczyna 
się jednak od streszczenia w języku an-
gielskim, Przedmowy i niezwykle cen-
nego dla każdego historyka filozofii ele-
mentu, jakim jest prawdopodobnie 
najnowsza i najbardziej kompletna Bi-
bliografia (s. 15-23). Obejmuje ona tek-
sty poświęcone osobie i dorobkowi pol-
skiego jezuity w polskim, angielskim, 
francuskim, niemieckim, włoskim, li-
tewskim, rosyjskim, a także nieliczne 
publikacje w innych językach, jakie uka-
zały się w XIX, XX i XXI wieku. 

Wprowadzenie dostarcza historykom 
filozofii praktycznych wskazówek do 
własnych badań. Na uwagę zasługują tu 
zwłaszcza rozdziały Podstawowe dane 
biograficzne Marcina Śmigleckiego (s. 27-
31) oraz Logika w oczach cenzorów (s. 41-
45). Pierwszy, ze względu na to, że jest 
ujęciem najnowszym, drugi, ze względu 
na niepodejmowany niemal w literatu-
rze wątek. Chodzi mianowicie o rolę 
rzymskich cenzur oraz dyskusji z 1615 
i 1616 roku o ostatecznym zatwierdze-
niu do druku monumentalnego w dzie-

jach polskiej myśli filozoficznej dzieła. 
Nadmienić trzeba, że pierwsza ocena ko-
misji cenzorskiej z 19 marca 1615 roku 
stwierdzała, iż w „obecnym stanie” Lo-
gika nie powinna być wydana (s. 41) i do-
piero 24 czerwca 1616 r. prowincjał  
Stanisław Gawroński, na mocy upoważ-
nienia od generała zakonu Muncjusza 
Vitelleschiego, wystawił w Kaliszu zgo-
dę na druk (s. 43). W rozdziale Logika 
Marcina Śmigleckiego od strony formalnej 
znajdujemy z kolei dokładne informacje 
na temat istniejących wydań, a także 
o niektórych przechowywanych w kra-
jowych i zagranicznych bibliotekach eg-
zemplarzach. Użytecznych informacji 
co do przywoływanych w Logice (1618 r.) 
dawnych autorów dostarcza rozdział 
Podsumowanie i wnioski końcowe (s. 57-
62).

Główna część, zatytułowana Przegląd 
treści Logiki, pozostawia pewien niedo-
syt (s. 63-177). Zawiera ona streszczenie 
osiemnastu dysputacji, składających się 
na całość XVII-wiecznego dzieła. Czę-
ści z tych streszczeń dokonał przed laty 
o. F. Bargieł (zmarły w 2009 r.) a części 
o. R. Darowski. Treść poszczególnych 
dysputacji została przedstawiona dość 
skrótowo. Niektóre są omówione z więk-
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szą wnikliwością, niektóre z mniejszą. 
Mimo nierównego poziomu stanowią 
one cenne wprowadzenie w poruszaną 
w omawianym dziele problematykę. Przy 
dzisiejszym stanie znajomości dawnej lo-
giki w postaci, w jakiej ona funkcjono-
wała w XVI i XVII wieku, zawarte tam 
informacje wydają się wartościowe dla 
historyków filozofii, bo mogą stanowić 
punkt wyjścia własnych, rozszerzonych 
badań.

Ostatnią i najobszerniejszą część sta-
nowi zbiór tłumaczeń polskich pięciu 
fragmentów Logiki Marcina Śmigleckie-
go (s. 179-316). Trzy z nich były już 
wcześniej publikowane, z czego komen-
tarz do jednego został w recenzowanej 

książce poszerzony w stosunku do pier-
wodruku, a dwa ukazały się po raz 
pierwszy. Do publikowanych wcześniej 
należą: a) O bycie myślnym, tłum. T. Wło-
darczyk (s. 185-209); b) Czy logika jest 
teoretyczna czy praktyczna?, tłum. J. Gło-
wala (s. 219-246), z rozszerzonym w sto-
sunku do pierwodruku komentarzem 
(s. 247-263); c) O nauce, tłum. S. Kazi-
kowski (s. 291-316). Do niepublikowa-
nych wcześniej przekładów należą:  
a) Czy przedmiotem logiki są działania 
umysłu jako kierowalne?, tłum. B. Dydu-
ła SJ (s. 210-218); b) O kategoriach w ogól-
ności, tłum. F. Bargieł (s. 264-290). Ten 
ostatni odróżnia się tym od pozostałych, 
że obejmuje jedną całą dysputację.

3. Uwagi końcowe

Recenzowana publikacja jest niezwy-
kle cennym uzupełnieniem stanu badań 
nad poglądami logicznymi Marcina 
Śmigleckiego. Dostarcza najnowszych 
i dokładnych informacji biograficznych 
i bibliograficznych. Podejmuje mało 
wciąż rozpoznany wątek rzymskiej cen-
zury, poprzedzającej ukazanie się Logi-
ki (1618 r.), dzieła monumentalnego  
w dziejach filozofii polskiej, którego za-
wartość i znaczenie wciąż oczekuje na 
pełną ocenę, a także na całościowe tłu-
maczenie. Wprowadza we wszystkie za-
sadnicze i podejmowane w dziele zagad-
nienia. Zbiera w jednym tomie 
istniejące polskie przekłady. W ten spo-
sób czytelnik ma do dyspozycji antolo-
gię obejmującą tłumaczenie obszernych 
fragmentów: kwestii 1-3 Dysputacji I; 
części kwestii 1 i kwestii 4 Dysputacji 

II; całej Dysputacji VII; kwestii 2-4 
Dysputacji XVI.

Stosunkowo słaba wydaje się część 
druga, streszczająca zawartość Logiki. 
Nierówny poziom omówień pozostawia 
pewien niedosyt. W znacznej mierze jest 
to jednak praca dwóch autorów, z któ-
rych jeden niespodziewanie zachorował 
i zmarł 30 września 2009 roku, o czym 
wspomniał w Przedmowie o. R. Darow-
ski. Wydarzenie to na kilka lat przyha-
mowało jego zaangażowanie w przygo-
towanie wspólnej publikacji (s. 11-13). 
Przygotowywał zresztą rzecz do druku 
sam chorując i jak się okazało w ostat-
nich miesiącach życia. Zmarł bowiem 
15 stycznia 2017 roku. Okoliczności nie 
sprzyjały zatem wprowadzeniu wszyst-
kich pożądanych korekt.

Mimo wszystko także ta druga część 
jest cennym wkładem w badania nad 
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dziełem przedstawiciela polskiej XVII-
-wiecznej scholastyki. Sygnalizuje jego 
wysoki poziom naukowy, a ponadto po-
trzebę dalszych badań. Te są wskazane 
również z tego względu, że stanowią 
część odkrywania kolejnych nowych ele-
mentów odzwierciedlających całość kul-
tury umysłowej z obszaru dawnej Rze-
czypospolitej.

Natomiast całość publikacji zasługu-
je na uznanie. Nie z uwagi na obszerność 
analiz czy wniosków, ale z uwagi na kon-

kretne informacje, które wnosi, porząd-
kując i uzupełniając stan wiedzy. Bada-
nia nad poglądami i życiem M. 
Śmigleckiego nie są wciąż tak rozwinię-
te, by oczekiwać od razu kilkusetstroni-
cowych monografii na ten temat. W sy-
tuacji, jaka jest, wydaje się, że omawiana 
praca powinna uzupełnić bibliotekę  
każdego historyka filozofii zaintereso-
wanego poznaniem, a w szczególności 
badaniami rodzimej myśli z okresu XVI-

-XVIII wieku.
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Nota o Autorach

Artur Andrzejuk – prof. dr hab., prof. zwycz. Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego (UKSW), na którego Wydziale Filozofii 
Chrześcijańskiej kieruje Katedrą Historii Filozofii Starożytnej 
i Średniowiecznej oraz Sekcją Historii Filozofii. Autor szeregu publikacji 
z zakresu filozofii i teologii średniowiecznej, tomizmu, etyki i klasycznej 
filozofii człowieka. Interesuje się problematyką uczuć, sprawności i cnót 
moralnych, relacji osobowych. Jest uczniem Profesora Mieczysława Gogacza.

Izabella Andrzejuk – dr, wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków 
Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkole Komunikowania 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Wielokrotnie wygłaszała 
wykłady i referaty w Londynie na zaproszenie PUNO, IPAK-u oraz PON UJ 
(Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie). 
Jest autorką wielu artykułów o tematyce filozoficznej. Zainteresowania 
naukowe: historia filozofii (arystotelizm, tomizm, filozofia polska); filozofia, 
etyka, klasyczna teoria człowieka, filozoficzne podstawy mistyki. Napisała 
książkę pt. Filozofia przyjaźni. Tomasz z Akwinu (Warszawa 2007).

Karolina Ćwik – mgr, magister teologii, doktorantka w Katedrze Historii 
Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Przygotowuje rozprawę 
doktorską na temat filozoficznego rozumienia Verbum Incarnatum w tekstach 
św. Tomasza z Akwinu. Laureatka Nagrody im. Prof. Mieczysława Gogacza 
za pracę magisterską pt. Przyrodzona i nadprzyrodzona wizja szczęścia 
w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, która powstała pod kierunkiem ks. dra hab. T. 
Stępnia. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół metafizyki Akwinaty, 
relacji wiary i rozumu oraz etyki. Jest członkiem Stowarzyszenia Teologów 
Moralistów.
Kingsley C. Ekeocha – is a doctoral student of the John Paul II Catholic 
University of Lublin (KUL). He holds a bachelor’s degree in philosophy and 
theology from the Pontifical Urban University Rome and a master’s degree in 
philosophy from KUL. He is currently researching on realistic cognition with 
particular reference to the thoughts and works of Mieczysław A. Krąpiec.
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Jacek Grzybowski – ks. dr hab., prof. UKSW. Adiunkt na Wydziale Filozofii 
Chrześcijańskiej UKSW i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Warszawie. Autor książek i artykułów naukowych z dziedziny filozofii 
polityki, filozofii kultury i historii filozofii. W swoich pracach podejmuje 
problematykę filozoficznych inspiracji i źródeł współczesnych zagadnień 
kulturowych i cywilizacyjnych. Ostatnio opublikował: Byt, tożsamość, naród. 
Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki 
(Kęty 2012); Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena 
historycznokulturowych racji filozofii polityki (redakcja, Warszawa 2013); 
Cosmological and philosophical world of Dante Alighieri. The Divine Comedy as 
a medieval vision of the universe (Frankfurt am Main 2015); 

Natalia Herold – mgr, absolwentka prawa i administracji na Uniwersytecie 
Gdańskim (lic.) i Uniwersytecie Warszawskim (mgr). Interesuje się filozofią 
klasyczną, a w niej szczególnie etyką i pedagogiką.

Richard Kalka – Ks. dr, Centre de Recherche Philosophique Saint Thomas 
d Àquin (Paryż). Obronił rozprawę doktorską na temat statusu 
ontologicznego relacji miedzyosobowych na Uniwersytecie Paryż IV 
Sorbona. Wykładał filozofię tomistyczną na  Uniwersytecie Paryż XII 
(Creteil) w latach 1981-1985.

Marcin Karas – prof. dr hab., historyk filozofii - pracuje w Zakładzie Filozofii 
Polskiej Instytutu Filozofii UJ. Prowadzi badania z historii idei i z filozofii 
średniowiecznej, jest autorem ponad 180 publikacji. Ostatnio zajmuje się 
głównie kosmologią wczesnonowożytną i filozofią dziejów. Opublikował m.
in. książki: Koncepcja czasu w pismach Williama Ockhama (Kraków 2003), 
Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu (Kraków 
2007), a także prace: Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele 
rzymskokatolickim w XIX i XX wieku (Sandomierz 2008), Integryzm Bractwa 
Kapłańskiego św. Piusa X (Kraków 2008), czy też Historiozofia Teilharda de 
Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej (Kraków 2012), liczne artykuły 
(45) oraz przekłady (43).

Jakub Kośka – ks. mgr, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we 
Włocławku. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Teologicznym UMK 
w Toruniu. W 2013 r. skierowany na studia na Wydziale Filozofii 
Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. Obecnie doktorant w Katedrze 
Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Przygotowuje rozprawę, 



347

w której analizuje dorobek prof. Wiktora Wąsika, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego koncepcji historii filozofii polskiej, a także wpływu 
arystotelizmu na kształtowanie się polskiej myśli filozoficznej. Uczestniczy 
w konferencjach, publikował m.in. w „Ateneum Kapłańskim” i „Studiach 
Pelplińskich”. 

Tomasz Pawlikowski – dr hab., prof. Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej 
i Nauk Społecznych w Łodzi, absolwent ATK, doktor UW. Autor czterech 
książek o tematyce filozoficznej. Ostatnią była monografia Prawda 
następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu, 
Wydawnictwo (Lublin 2013). Ponadto autor jednej książki historycznej, 
kilkudziesięciu artykułów naukowych, 127 haseł w Powszechnej Encyklopedii 
Filozofii i 32 w Encyklopedii Filozofii Polskiej, a także ponad 20 pomniejszych 
publikacji (hasła w Encyklopedii Katolickiej, Wielkiej Encyklopedii PWN, 
recenzje).

Mateusz Penczek – dr, absolwent psychologii i filozofii na Wydziale 
Filozoficznym UJ. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii 
uzyskał w 2010 r. na Wydziale Filozoficznym UJ na podstawie rozprawy 

„Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu”. Adiunkt w Zakładzie 
Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. 

Ewa Agnieszka Pichola- mgr, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 
UKSW. Obecnie doktorantka, kontynuuje badania w Instytucie Filozofii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę, w której analizuje 
dorobek Dietricha von Hildebranda z perspektywy obecności wątków 
modernistycznych w pismach niemieckiego fenomenologa. Interesuje się 
zagadnieniami z pogranicza metafizyki i psychologii, a dokładnie 
filozoficznych podstaw koncepcji psychologicznych i antropologicznych 
aspektów prawdy. Publikuje, uczestniczy w konferencjach, tłumaczy w j. 
angielskim.

Jan Pociej  – inż., magister teologii. Obronił rozprawę doktorską w Instytucie 
Filozofii UJ na temat związków filozofii ks. prof. Tadeusza Wojciechowskiego 
z odkryciami fizyki i biologii dwudziestego wieku (2017). Autor artykułu 
„Piotra Semenenki próba odnowy filozofii klasycznej” (RT 5(2016)). Uczestnik 
X Międzynarodowego Kongresu Ontologicznego w San Sebastian (2012), 
gdzie wygłosił referat „The Wave-Corpuscle Duality of Matter and the 
Nature of the Universe”. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół 
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aktualizacji tomizmu w oparciu o współczesny obraz świata opracowany przez 
nauki przyrodnicze. Jest członkiem Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej.

Michał Zembrzuski – dr, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej  
i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Pracę 
doktorską poświęcił tematyce zmysłów wewnętrznych w koncepcji św. 
Tomasza z Akwinu. Interesuje się problematyką epistemologiczną 
w starożytności i średniowieczu, a szczególnie problematyką pamięci i teorią 
intelektu możnościowego i czynnego. Jest współredaktorem książek w serii 

„Opera Philosophorum Medii Aevii”. W jej ramach w 2012 opublikował 
autorską monografię zatytułowaną: Tomasz z Akwinu. Komentarz 

„O pamięci i przypominaniu”.


