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Logica Martini Smiglecii – 
Logic, by Martin Śmiglecki 
(Ingolstadt 1618)

Summary

This book is divided into three parts:
1. A comprehensive introduction to Smiglecius’ work Logica (In-

golstadt 1618) and to his philosophy: biography, bibliography, 
characteristics of his philosophy;

2. A detailed review of the principal problems treated in his work 
Logica;

3. An anthology of texts from Smiglecius’ Logica, translated into 
Polish.

 Smiglecius Martinus (Śmiglecki Marcin), eminent Polish logician 
and philosopher, was born on November 11th, 1563, in Lwów (now 
Lviv in Ukraine); he died on July 26th, 1618, in Kalisz.
 In 1581, Smiglecius entered the Jesuit order in Rome and  studied 
philosophy (1582-1584) and theology (1584-1586) at the Colle-
gium Romanum, where Suárez and  Bellarmino were his professors. 
In the years 1586-1590, he lectured in philosophy at the Vilnius Aca-
demy. His lectures in logic were noted by a student and have been pub-
lished as Commentaria in Aristotelis Organum (ed. L. Nowak, Warsaw 
1987). In 1586/1587, Smiglecius was a member of the Polish com-
mittee, which gave its opinion on the draft of Ratio Studiorum. In the 
years 1590-1600, he taught theology at the Vilnius Academy. In 1591, 
he became Master of Arts and Philosophy, and in 1594 obtained a doc-
torate in theology. At the end of the 16th century, he served as Chan-
cellor of the Vilnius Academy. In the years 1600-1602 he was Rector 
of the Jesuit College in Pułtusk, and from September 13th, 1602, Rec-
tor of the College in Poznań. In 1608 he participated in the 6th Gene-
ral Congregation of the Jesuits in Rome. In 1608 he was again Rec-
tor in Kalisz. From March 1609 on, he was the Superior at the Domus 
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Professa in Kraków. In 1611 he returned to Kalisz, where he was Pre-
fect of Studies of Philosophy and Theology. In 1615/1616 he partici-
pated in the 7th General Congregation of the Jesuits in Rome, where, 
after the death of the General Claudio Aquaviva, Muzio Vitelleschi 
was elected as the new General.
 In Poland and Lithuania, Smiglecius’ prolific creativity attracted 
interest above all thanks to his economic and ethical treatise O lich-
wie (On Usury, Vilnius and Kraków 1596), which came out in seve-
ral editions. Starting with the 5th edition of 1607, Smiglecius sought in 
that text to defend the peasantry from the excessive exploitation and 
drudgery. In defense of their personal freedom, he demanded that they 
should be permitted to purchase their own property and move freely 
to other places.
 In Europe, he was known and appreciated for his monumental 
two-volume work, over 1600 pages in length, entitled Logica [...] se-
lectis disputationibus & quæstionibus illustrata [...] in qua quicquid in 
Aristo telico Organo vel cognitu necessarium, vel obscuritate perplexum, 
tam clare & perspicue, quam solide ac nervose pertractatur (Ingolstadt 
1618; Oxford 1634, 1638, 1658). This was particularly popular in 
England, where its benefits were enjoyed and appreciated right up to 
the mid-19th century. In Oxford, there was even a “Smiglecius Society”.
 The Logica is a collection of 18 treatises (disputationes) on 
 logic, explored against the broad background of epistemology and 
metaphysics. 
 A list of disputations / Index disputationum

I. De ente rationis 
II. De logica in communi 

III. De prima operatione intellectus 
IV. De naturis universalibus
V. De quinque universalibus

VI. De aequivocis, analogis, univocis
VII. De praedicamentis in communi

VIII. De substantia
IX. De quantitate
X. De relatione

XI. De qualitate et sex ultimis praedicamentis 
XII. De secunda operatione intellectus, seu de enuntiatione
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XIII. De tertia operatione intellectus, quae dicitur discursus
XIV. De demonstratione
XV. De speciebus demonstrationis

XVI. De scientia
XVII. De scientia totali

XVIII. De definitione
 The philosophy of Smiglecius belongs to the Christian Aristote-
lianism, influenced by some Renaissance tendencies. It displays con-
siderable originality, pursuing as it does an intermediate path between 
Thomism and Suarezianism. Smiglecius is considered the “initiator 
of a tendency in metaphysics whose continuation was, in some sense, 
the metaphysics of Leibniz and Wolff ” (Domański, 1989, 357). Ash-
worth and Lenz (see bibliography) consider it probable that Smi-
glecius’ thought exercised an influence on Locke’s theory of language.
 In Smiglecius, we encounter the initial beginnings of some areas 
within both more modern and contemporary formal logic. Amongst 
the issues covered are ones that can be deemed to belong to term logic, 
the logic of classes, propositional-sentential logic, the theory of logical 
entailment, and modal logic and semiotics. 
 Smiglecius also published several theological and polemical books 
in Latin and Polish.





Przedmowa

Marcin Śmiglecki jest autorem wybitnego dzieła o znaczeniu między-
narodowym pt. Logica (Ingolstadt 1618, Oksford 1634, 1638, 1658). 
Jego filozofia oraz określenie należnego mu miejsca w dziejach filozofii 
europejskiej wymagają dalszych badań. 
 Ta monumentalna Logica (1600 stron druku) została wydana 
w ówczesnym języku ludzi wykształconych, jakim była łacina. W na-
szych czasach znajomość tego języka spada coraz bardziej, także wśród 
ludzi zajmujących się historią filozofii. 
 Dlatego postanowiliśmy – Ojciec Franciszek Bargieł i  ja – przy-
gotować przegląd treści Logiki Śmigleckiego – jakby swoiste streszcze-
nie tego ogromnego dzieła, poprzedzone obszernym wprowadzeniem. 
Naszym pragnieniem było nie tylko przybliżyć zainteresowanym myśl 
filozoficzną Marcina Śmigleckiego, ale także ułatwić zadanie bada-
czom spuścizny nie tylko tego filozofa, ale również innych myślicieli 
dawnej Polski – jako pewnego rodzaju przygotowanie terminologicz-
ne i logiczne do takiego studium. 
 Nasza praca postępowała powoli, bo obaj mieliśmy także inne 
obowiązki. Gdy sprawa była już dość zaawansowana, O. Franciszek 
zachorował i zmarł w 2009 r. To osłabiło i moje zaangażowanie w tej 
dziedzinie.
 Po kilku latach powróciłem jednak do tej sprawy. Dokończyłem 
opracowanie przeglądu, przejrzałem całość, opracowałem wprowadze-
nie, w tym biografię Śmigleckiego oraz podsumowanie i wnioski koń-
cowe. Przygotowałem też antologię. Wynik tej pracy przekazuję obec-
nie do użytku zainteresowanym, których – jak się okazuje – przybywa. 
I to nie tylko tych, którzy zajmują się Logiką Śmigleckiego – że tak po-
wiem – profesjonalnie, ale i innych. Do pierwszych należą m.in. Tomasz 
Pawlikowski, Bogdan Lisiak, Bogusław Paź, Justyna Głowala, no i niżej 
podpisany. 
 Dr hab. Tomasz Pawlikowski, prof. Wyższej Szkoły Edukacji 
Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, zapoznał się z niniejszym 
opracowaniem przed oddaniem go do druku i  przekazał mi swoje 
uwagi i sugestie, za które mu bardzo dziękuję!
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*****
A teraz niech mi będzie wolno poświęcić trochę uwagi memu współ-
pracownikowi w tym przedsięwzięciu, Ojcu Franciszkowi Bargiełowi.
 Franciszek Bargieł urodził się dnia 25 XI 1918 r. w Starej Wsi koło 
Krosna. Do zakonu jezuitów wstąpił 1935 r. Studia filozoficzne i teo-
logiczne odbywał w warunkach wojennych we Lwowie, Nowym Sączu 
i Starej Wsi, gdzie w 1946 r. przyjął święcenia. Od 1949 r. studiował fi-
lozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w sekcji filozoficz-
nej Wydziału Teologicznego, gdzie uzyskał magisterium na podstawie 
rozprawy Opatrzność Boża a zło w świecie według św. Augustyna i To-
masza z Akwinu (Kraków 1951).
 W latach 1949-1965 O. Bargieł wykładał metafizykę ogólną (on-
tologię) na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Kra-
kowie, a w r. 1964/65 był jego dziekanem. Wykłady filozofii u jezuitów 
były wówczas po łacinie, więc i on w tym języku wykładał i opubliko-
wał podręcznik Ontologia (1959). Ja też należę do jego uczniów.
 W 1965 r. przeszedł do duszpasterstwa, ale znaczną część swego 
czasu poświęcał na pracę naukowo-pisarską. Począwszy od lat siedem-
dziesiątych O. Franciszek badał dzieje filozofii jezuitów w dawnej Pol-
sce i z tego zakresu opublikował wnikliwe monografie dziewięciu wy-
bitniejszych filozofów. W  formie książkowej ukazały się: Stanisław 
Szadurski SJ (1726-1789), przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii 
scholastycznej, Kraków 1978; Wojciech Tylkowski SJ i jego ,,Philosophia 
curiosa” z 1669 r. (Kraków 1986); Tomasz Młodzianowski SJ (1622-
1686) jako filozof z kręgu myśli suarezjańskiej (Kraków 1987) oraz bro-
szura Kazimierz Ostrowski SJ (1669-1732), Kraków 1990.
 W formie artykułów opracował zwięzłe monografie Adama Kra-
snodębskiego, Jana Morawskiego, Jerzego Gengella, Benedykta Dob-
szewicza i  Eliasza Downarowicza. Publikował także prace religijno-
-duszpasterskie. Łącznie jego bibliografia liczy ponad  100 pozycji, 
w tym kilka artykułów w języku łacińskim, opublikowanych w czaso-
piśmie „Forum Philosophicum”.
 W 1989 r. O. Bargieł uzyskał doktorat w dziedzinie filozofii, któ-
rego byłem promotorem. Tytuł rozprawy: Problem ateizmu i nieśmier-
telności duszy ludzkiej w  pracach Jerzego Gengella SJ (1657-1727). 
Ostatnie kilka lat przed śmiercią zajmował się Śmigleckim, opraco-
wując niniejszy „przegląd” jego Logiki i  tłumacząc z  łaciny na polski 
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jedną z dysputacji, która również została zamieszczona w tej publika-
cji. Zmarł 30 września 2009 r. w Starej Wsi.
 O. Franciszek Bargieł przez swe niezwykle sumienne, dokładne 
i szczegółowe książki i artykuły przyczynił się w sposób znaczący do 
opracowania filozofii jezuitów w dawnej Polsce.

Kraków, 12 VIII 2016         Roman Darowski
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Wprowadzenie





Podstawowe dane biograficzne 
Marcina Śmigleckiego

Marcin Śmiglecki urodził się 11 XI 1563 r. we Lwowie. Był synem 
Wojciecha ze Śmigla zwanego Bakałarzem i prawdopodobnie Anny, cór-
ki Stanisława Wilczka. Naukę rozpoczął w szkole katedralnej we Lwo-
wie. Najprawdopodobniej w r. 1579 wraz z bratem Mikołajem wyjechał 
na koszt kanclerza koronnego Jana Zamoyskiego do kolegium jezuitów 
w Pułtusku. Podobno pod wpływem kazań Marcina Laterny SJ bracia 
postanowili obrać stan duchowny i latem 1580 r. udali się – również na 
koszt Zamoyskiego, przygotowującego wykładowców dla planowanej 
w Zamościu akademii – na dalszą naukę do Rzymu. Zamieszkali w pro-
wadzonym przez jezuitów Seminarium Rzymskim i początkowo uczęsz-
czali na wykłady retoryki do Kolegium Rzymskiego. Dnia 3 X 1581 r. 
Marcin wstąpił do zakonu jezuitów; wywołało to niezadowolenie Za-
moyskiego, który usiłował skłonić go do opuszczenia nowicjatu. Po rocz-
nym nowicjacie w domu przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale odbył 
Śmiglecki w latach 1582-1584 studia filozoficzne w Kolegium Rzym-
skim. W latach 1584-1586 studiował w Kolegium Rzymskim teologię, 
gdzie jego profesorami byli m.in. Francisco Suárez i Roberto Bellarmi-
no; materiał przewidziany na cztery lata opanował w ciągu dwóch lat.
 Brat Marcina Mikołaj przez pewien czas studiował teologię w Ko-
legium Rzymskim. Wyświęcony na księdza, wrócił w lecie 1584 r. do 
Polski wraz z kardynałem Andrzejem Batorym i wstąpił na służbę het-
mana Zamoyskiego 1.
 W r. 1586 władze zakonne wezwały Śmigleckiego do Wilna na wy-
kładowcę filozofii w założonej w r. 1579 Akademii. Wszedł też w skład 
komisji polskiej prowincji jezuitów, działającej od października  1586 
do stycznia 1587, która opiniowała projekt Ratio studiorum; zajmował 
się zwłaszcza sprawami związanymi z  nauczaniem filozofii. Od wrze-
śnia 1586 r. prowadził w Akademii Wileńskiej pełny, tj. trzyletni kurs 
filozofii  – wskutek dwukrotnej zarazy w  r.  1588 i  1589 zakończony 

1  S. Łempicki, Mecenat wielkiego kanclerza. Studia o Janie Zamoyskim, Warsza-
wa 1980, s. 116.
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dopiero na początku r. 1590. Z pierwszego roku jego pracy dydaktycz-
nej (1586/7) zachowały się notatki (dyktaty) z wykładów logiki, spisa-
ne przez studenta Stanisława Bedońskiego: Commentaria in Organum 
Aristotelis sub […] Martino Smiglecio […] scripta [...] (Archiwum Archi-
diecezjalne w Poznaniu, rękopis 147; wydał drukiem Ludwik Nowak, 
Commentaria in Organum Aristotelis, Warszawa 1987, t. I-II).
 Działalność dydaktyczną Śmigleckiego pochlebnie ocenił w grud-
niu 1586 r. prowincjał Jan Paweł Campana, uznając, że uczy on filozo-
fii «z chlubą i przy wielkiej liczbie słuchaczy». Prosił też generała za-
konu o zgodę na promowanie go na magistra filozofii.
 Prawdopodobnie w r. 1587 lub 1588 przyjął Śmiglecki święcenia. 
Wiosną 1590 rozpoczął w Akademii Wileńskiej drugi kurs filozofii, 
ale z powodu śmierci dwóch profesorów teologii dogmatycznej (byli 
to: A. Faunt i A. Arias) w r. 1591 został wyznaczony wraz z Leonar-
dem Krakerem na profesora teologii, natomiast rozpoczęty przez nie-
go kurs filozofii kontynuował Hiszpan Michael Ortiz; zajęcia z teolo-
gii prowadził Śmiglecki do r. 1600. Po otrzymaniu 25 V 1591 r. zgody 
generała zakonu Klaudiusza Aquavivy uzyskał tegoż roku promocję na 
magistra sztuk i filozofii.
 W styczniu  1594  r. Śmiglecki wyjechał do Nowogródka, gdzie 
w dniach 24-25 stycznia przeprowadził w obecności deputatów Try-
bunału Litewskiego dysputę z  ministrem ariańskim Janem Licyniu-
szem Namysłowskim na temat przedwieczności Chrystusa. Jej stresz-
czenie wydał pt. Opisanie disputaciej nowogrodzkiej… (Wilno 1594). 
Dysputy z innowiercami prowadził później wielokrotnie.
 Dn. 24 IX 1594 r. uzyskał Śmiglecki promocję na doktora teologii; 
wkrótce potem został doradcą (konsultorem) rektora Fryderyka Bart-
scha, wicekanclerzem Akademii i prefektem studiów; tę ostatnią funkcję 
pełnił do r. 1596. W r. 1596 złożył uroczystą profesję czterech ślubów; 
10 VIII 1597 uczestniczył po raz pierwszy w kongregacji prowincjalnej 
w Pułtusku. Pod koniec XVI w. był kanclerzem Akademii Wileńskiej. 
 Wydał też wtedy traktat ekonomiczno-etyczny O lichwie i trzech 
przedniejszych kontraktach: wyderkowym, czynszowym i  towarzystwa 
kupieckiego, nauka krótka (wydany tego samego roku 1596 w Wilnie 
i Krakowie; łącznie kilkanaście wydań), uznając za usprawiedliwione 
(w przeciwieństwie do pożyczania pieniędzy na procent) kupno ma-
jętności na wyderkaf, nabycie czynszu i udział w spółce kupieckiej. 
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 W latach 1600-1602 był rektorem kolegium jezuitów w Pułtusku; 
utworzył tam kurs filozoficzny dla świeckich i zorganizował studia zgod-
nie z wymogami ogłoszonej w r. 1599 Ratio studiorum. Przepisy te wdra-
żał również, będąc od 13 IX 1602 r. rektorem kolegium w Poznaniu.
 Brał udział w  kongregacjach prowincjalnych  12  VIII  1603  r. 
w Kaliszu, 16 VII 1606 r. w Wilnie i 4 VI 1607 r. w Jarosławiu; na 
tej ostatniej został obrany  – wraz z  Pawłem Bokszą  – delegatem je-
zuitów prowincji polskiej na VI kongregację generalną (kapitułę) je-
zuitów w Rzymie. W czerwcu 1607 r. został rektorem kolegium w Ka-
liszu; po krótkim pobycie w tym mieście wyznaczył na swego zastępcę 
Jana Wielewickiego i wyjechał do Krakowa, gdzie wydał rozszerzoną 
wersję pracy O  lichwie... (pod nieco zmienionym tytułem O  lichwie 
i wyderkach, czynszach, spolnych zarobkach, najmach, arendach i samo-
kupstwie krótka nauka, Kraków 1607 i 1613). W dodanym rozdziale 
O powinnościach kmiecych w Polscze i w Litwie postulował podporząd-
kowanie stosunków między szlachtą a chłopami sprawiedliwym pra-
wom i kontroli ze strony państwa. Żądał ograniczenia zbyt dużej pań-
szczyzny. Broniąc wolności osobistej chłopów, domagał się, by mogli 
się wykupić i przenosić na inne miejsca.
 Dnia  4  XII  1607  r. wyruszył z  Bokszą i  prowincjałem Deciu-
sem Striverim do Rzymu. W lutym i marcu 1608 r. uczestniczył tam 
w kongregacji generalnej.
 Po powrocie do kraju w  czerwcu  1608  r. i  krótkim pobycie 
w Krakowie Śmiglecki ponownie objął urząd rektora kolegium kali-
skiego. W  marcu  1609  r. opuścił Kalisz, obejmując urząd przełożo-
nego (prepozyta) Domu Profesów przy kościele św. Barbary w  Kra-
kowie. Dom ten jego staraniem odrestaurowano i  rozbudowano, 
przyłączając do niego nabyte wcześniej kamienice, a  w  kościele wy-
budowano trzy krypty oraz wyzłocono ołtarz główny. Śmiglecki do-
prowadził do zwołania w Domu Profesów kongregacji prowincjalnej 
w dniach 1-9 VIII 1611 r., na której przedłożył wniosek o zwrócenie 
się do generała zakonu z prośbą o ograniczenie do trzech dni w tygo-
dniu pracy pańszczyźnianej w dobrach jezuitów, aby «dać dobry przy-
kład szlachcie», ale uczestnicy kongregacji nie przyjęli tej propozycji. 
 Z Krakowa Śmiglecki wrócił w r. 1611 do Kalisza, gdzie został prefek-
tem studiów filozoficznych i teologicznych. Od 1613 do 7 VII 1618 r. był 
również konsultorem (doradcą) prowincjała Stanisława Gawrońskiego, 
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z którym w lipcu 1613 r. wyjechał na wizytację placówek jezuickich na 
Rusi. W dniach 31 VII – 6 VIII 1614 r. uczestniczył w kongregacji pro-
wincjalnej w Jarosławiu, a w dniach 1-8 VIII 1615 r. – w kongregacji 
w Lublinie, na której wybrano go (obok Mikołaja Łęczyckiego) delega-
tem na kongregację generalną w Rzymie. Jesienią 1615 r. wyjechał do 
Rzymu, gdzie uczestniczył w VII kongregacji generalnej, na której po 
śmierci generała Klaudiusza Aquavivy († 31 I 1515) nowym generałem 
jezuitów został wybrany dnia 15 XI 1615 r. Mucjusz Vitelleschi.
 Z Rzymu Śmiglecki udał się do Nieświeża na wezwanie umierają-
cego wojewody wileńskiego Mikołaja Radziwiłła «Sierotki». Po jego 
pogrzebie (9 IV 1616) wrócił do Kalisza, gdzie zajął się głównie pra-
cą pisarską. Gawroński wyznaczył mu do pomocy pisarzy, ks. Jaku-
ba Kalińskiego (1615) i ks. Mikołaja z Rawy (1617), a 24 VI 1616 r. 
udzielił w Kaliszu ostatecznej aprobaty na druk Logiki. Praca, zadedy-
kowana 15 VIII tegoż roku staroście knyszyńskiemu Tomaszowi Za-
moyskiemu, ukazała się w r. 1618 w Ingolstadzie. 
 Śmiglecki po kilkumiesięcznej chorobie zmarł  26  VII  1618  r. 
w Kaliszu. Został pochowany w podziemiach kościoła jezuitów. Pod-
czas porządkowania grobów zakonnych w 1657 r. jego szczątki złożo-
no w osobnej urnie, na której wypisano alfabet jako symbol jego uczo-
ności. Po przekazaniu w r. 1798 kościoła pojezuickiego protestantom, 
urnę przeniesiono do krypty w  kolegiacie św. Józefa. W  krypcie tej 
pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. urządzono kaplicę Męczeństwa 
i Wdzięczności, a szczątki jezuitów przeniesiono do zbiorowej mogiły 
na cmentarzu Tynieckim w Kaliszu 2.
 W ciągu swego życia Śmiglecki wiele publikował; wydał również 
kilka prac teologiczno-polemicznych po polsku i po łacinie, zwłaszcza 
w czasie pobytu w Wilnie i Krakowie.
 Z jego obfitej twórczości największe zainteresowanie w  Rzeczy-
pospolitej budziła rozprawa O lichwie, kilkakrotnie wznawiana za ży-
cia i po jego śmierci.
 Dziełem życia i zwieńczeniem pracy pisarskiej Śmigleckiego była 
Logica [...] selectis disputationibus & quaestionibus illustrata [...] in qua 
quicquid in Aristotelico Organo vel cognitu necessarium, vel obscuritate 

2  Dalsze szczegóły biograficzne oraz wskazówki bibliograficzne zawiera wydane 
w Polskim Słowniku Biograficznym hasło Śmiglecki.


