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filozofii sledzycych rozwoj pojycia „prawdopodobienstwa". Przede wszyst
kim ci ostatni znajdy w niej doslownie kopalniy odnosnikow do listow, 
do oryginalnych dziel, do literatury pomocniczej. Czytelnik moze dziyki 
opracowaniu Knebela zobaczyc, jak wielki wplyw na rozwoj omawianego 
tematu mieli polscy jezuici: logik M . Smiglecki, nominalista S. Sczaniec-
ki , metafizyk-nominalista J . Morawski, realista T. Mlodzianowski. 
Knebel odwoluje siy takze do wspölczesnych autoröw i opracowan 
polskich (R. Darowski, K. Jacobi). Sama ksiyzka jest napisana zywym 
jyzykiem niemieckim, odwolujycym siy bardzo czysto do wspölczesnego 
slownictwa z zakresu filozofii analitycznej. Swiadczy to o wielkiej 
erudycji Autora, nie tylko w historii filozofii. 

Jözef BREMER SJ 

Georg SCHUPPENER, Jesuitische Mathematik in Prag im 16, 
und 17, Jahrhundert (1556-1654) [Jezuicka matematyka w Pradze 
w XVI i XVII wieku], Lepziger Universitätsverlag 1999, ss. 220. 

Praca Georga Schuppenera stanowi owoc bogatych studiöw rzadko 
badanego zagadnienia, jakim jest jezuicka matematyka, jej historyczne 
uwarunkowanie i rozwöj. Jezuitöw powszechnie uwaza siy bowiem za 
uprawiajycych raczej studia teologiczne lub humanistyczne. Niejedno-
krotnie pröbowano takze zdeprecjonowac wplyw zakonu na powstanie 
nowoczesnego, naukowego szkolnictwa. Trudno bylo polemizowac z tego 
typu stereotypami bez oparcia siy na zrödlach archiwalnych, ktörych 
niedostypnosc sprawiala, ze nie mozna bylo kusic siy chocby na rzeczowy 
apologetyky, nie möwiyc juz o powazniejszym Studium. „Mröwcza" praca 
Georga Schuppenera dyskredytuje nazbyt uproszczone i tendencyjne 
stereot3^y o jezuickich studiach przedmiotöw matematycznych. Studia 
te, bezposrednio zwiyzane z nowym, pokopernikowym obrazem swiata, 
ukazujy posrednio takze filozoficzne rozterki i rozstrzygniycia jezuitöw 
w tym trudnym okresie dziejöw. 

Schuppener drobiazgowo analizuje badania matematyczne prowadzo
ne w Pradze w latach 1556-1654. Pracy swojy oparl na udostypnionych 
ostatnie zrödlach archiwalnych, de ktörych szczegölnie trudno bylo 
dotrzec zwlaszcza po II wojnie swiatowej z racji zaistnialej sytuacji 
politycznej. Po otwarciu archiwöw autor musial samodzielnie przedzie-
rac siy przez gyszcz nieprzetartych dotyd szlaköw i dlatego wiele 
z poruszanych przez niego zagadnien pozostaje nadal otwartymi dla 
dalszych badan. 

Praca zawiera w tytule sformulowanie ,jezuicka matematyka". Nie 
nalezy tego jednak rozumiec w ton sposöb, jakoby badala ona jakys 
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„inny", specyficznie jezuicky matematyky, rözny od tej, ktöry ludzkosc 
studiuje od tysiycleci. Celem autora jest przedstawic matematyky na-
uczany, interpretowany przez jezuitöw i to w konkretnej chwili dziejowej 
i w konkretnym srodowisku naukowym. 

Niemniej jednak, obok zaciesnienia swego horyzontu badawczego do 
wybranego geograficznie miejsca. Schuppener stara siy zrozumiec je-
zuicky matematyky w skali o wiele szerszej, interesuje siy ogölny 
pozycjy matematyki w koncepcji jezuickiego nauczania. Kierunek histo
ryczny tych badan i jezuicka koncepcja edukacji szukajy w sobie 
nawzajem uzasadnien. Autor interesuje siy metodyky wykladu przed
miotöw zmatematyzowanych, a takze sposobem podejmowania proble
möw matematycznych. Wybör Pragi jako historycznego reprezentanta 
jezuickiej uczelni zostal dokonany ze wzglydu na prasky specyfiky -
uczelnia ta nalezala do bardziej znaczycych osrodköw kultury matema
tycznej rozwijanej przez jezuitöw (oczj^iscie poza Kolegium rzymskim). 
Ksztalcilo siy w niej i wykladalo wielu jezuitöw z innych regionöw. 
Istniala tu takze silna rywalizacja miydzy akademiy jezuicky a miejsco-
W3an uniwers3t;etem. Sytuacja Pragi prz3^ominala wiyc inne podobne 
sytuacje, jak np. krakowsky konfrontacjy jezuitöw z tutejszy akademiy. 

Nie nalezy takze zapominac, iz w XVI stuleciu Praga byla waznym 
centrum kulturowym Rzeszy. Wlasnie tutaj dzialali tej miary uczeni jak: 
Tycho de Brahe, Johannes Kepler, J . Bürgi. Tutaj takze projektowano 
i w3rtwarzano doskonale instrumenty naukowe. Takie srodowisko, z jed
nej strony, stawialo matematyce jezuickiej wysokie wymagania, z dru
giej - umozliwialo twörczy rozwöj. 

Schuppener zauwaza, iz w poczytkach dzialalnosci zakonu matematy
ka nie byla jednak popularna. Wyzwania, jakie postawila historia przed 
apostolskim charyzmatem jezuitöw, nie pozwalaly na wyspecjalizowane, 
abstrakcyjne zaangazowania. Zawsze dla jezuitöw poznanie Boga i mi-
losc do Niego byly naczelnym celem, takze w akademickim nauczaniu. 
W przygotowaniu studentöw de przyszlej teologii wszystko mialo temu 
sluzyc. Styd nawet filozofia byla rozumiana jako ancilla theologiae. 
Mimo tego docelowego ukierunkowania nie zaniedbywano jednak innych 
nauk. Obok matematyki uczono logiki, fizyki i innych dyscyplin 
„m at em aty cznych". 

Pözniej jednak sytuacja jezuickiej matematyki ulegla pewnej zmianie. 
Zwiyzane to bylo z wpl3rwem samych matematyköw-jezuitöw. Najwiyk-
szy chyba z nich, Christoph Clavius, byl nazywany Euklidesem swych 
czasöw. Jednak Ratio Studiorum nie zmienilo formalnie pozycji mate
matyki jako dyscypliny nauczanej w jezuickim systemie wychowawczym. 
I choc moze w kolegiach gdzie Ratio obowiyz3rwalo, matematyka zajmo-
wala miejsce wyznaczone przez schematy edukacji, to jednak na misjach 
matematyka cieszyla siy powodzeniem i odgr3^ala nierzadko kluczowy 
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roly w dialogu z obcymi kulturami. Dajy temu swiadectwo tacy jezuici 
jak: Ricci, Schall, von Bell czy Verbiest. 

W XVI i XVII wieku matematyka nie byla tak rozumiana jak dzisiaj. 
Lyczyla siy czysto z dysc3^1inami pokrewnymi. Jezuici zajmowali siy 
naukami „matematycznymi", glöwnie astronomiy, i takze utrzym3wali 
kontakty z najwybitniejszymi przedstawicielami tych nauk. Schuppener 
analizujyc rozwöj koncepcji nauczania matematyki dokumentuje go na 
przykladach arytmetyki praktycznej, kosmografii, muzyki spekulatyw-
nej, teorii planet. 

Mozna by miec pewien niedosyt patrzyc na przedstawienie przez 
autora sporu o nowy obraz swiata. To delikatne filozoficzne zagadnienie 
uwiklane bylo wöwczas w polemiky teologiczny. Kopernik i Kepler zapo-
czytkowali nieodwracalny zmiany tradycyjnego obrazu swiata i jest 
zrozumiale, ze trzeba bylo byc ostroznym w uznaniu jej. Zagadnienie 
przyjycia przez jezuitöw postawy biernej w tej kwestii z pewnosciy godne 
jest poszerzonych badan. 

Analizujyc nauczanie przedmiotöw matematycznych, autor opieral siy 
na zrödlowych danych, jakimi byly np. tematy bakalaureatöw. Prz3rtacza 
takze szczegölowe zagadnienia studiowane przez praskich jezuitöw 
w röznych dyscyplinach matematycznych (zagadnienia zwiyzane ze 
Sloncem, Ksiyzycem, planetami, kometami, prz3^1ywami morskimi) i ich 
aplikacje. Na uwagy zaslugujy takze zamieszczono w pracy biografie 
matematyköw jezuickich od H . Blyssemiusa (1526-1586) po V. Stansela 
(1621-1705). 

Ksiyzka sklada siy z szesciu rozdzialöw i dwöch dodatköw; 992 
przypisy odsylajy w wiykszosci przypadköw do bardzo bogatej literatury 
przedmiotu (s. 189-215). Calosci ksiyzki dopelnia szczegölowy indeks 
miejsc, osöb i rzeczy. Warto zauwazyc, ze literatura przedmiotu 
uwzglydnia takze dorobek polskich jezuitöw: Darowskiego, Grzebienia, 
Natonskiego, Piechnika, Poplatka, Zalyskiego. 

Praca Georga Schuppenera zasluguje na uznanie. Choc jest to praca 
0 wyraznych rysach historyczno-pedagogicznych stanowi tez wazne 
Studium rozwijajycych siy nauk matematycznych i ich kulturowej asymi-
lacji przez jezuitöw w Pradze. Specjrfika geograficznych uwarunkowan 
1 politycznych splotöw historii odslania wolny od tendencyjnych opraco
wan donioslosc „przedmiotöw matematycznych" wykladanych przez 
zakon. I choc w ramach jezuickich prior3d:etöw dysc3^1iny te nie byly 
jakos generalnie uprzywilejowane, to Schuppener wyraznie pokazuje, ze 
przedmioty matematyczne nie byly przez jezuitöw ignorowane, wrycz 
przeciwnie - rozwijane. Dlatego praca ta rozwiewa wiele mitöw 
sugerujycych jednostronnosc jezuickiego ksztalcenia, jest ona takze 
swiadectwem pewnej „opcji" i ostroznosci jezuitöw w rodzyc}^! siy 
nowym obrazie swiata pochodzycym od nauk zmatematyzowanych. Sze-
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rokie badania historyczne autora i material archiwalny moze byc z po
wodzeniem wykorzystany w innych badaniach naukowych. 

Robert JANUSZ SJ 

Bogdan LISIAK SJ, Jezuici polscy a nauki scisle od XVI do 
XIX wieku, Slownik bio-bibliograficzny [The Polish Jesuits and 
Science from the 16̂ ^ through 19̂ ^ Centuries: A Bio-Bibliographical 
Dictionary], Krakow 2000, 166 pp. 

It has been stated, „history is the master of life (magistra vitae)". Is 
this a statement reserved exclusively for historians or is it applicable to 
those with quantitative interests in the fields of mathematics, physics, 
astronomy, and philosophy and for matters of purpose, for all humanity? 
The latter have certainly learned much from their ancestors in their 
respective fields of concentrated research and study. Knowledge and 
discovery in the present has been predicated upon what has been inhe
rited and handed down by our generation ancestors who were experts 
in their respective fields of knowledge. The question is presented, „Can 
anything be learned and discovered today from our educated colleagues 
who lived during the period covered between the 16̂ ^̂  and 19̂ ^̂  cen
turies?" For whatever purpose this text may be used, the response by 
the reader would emphatically be one in the affirmative, yes. 

The Author of this book has obtained a IMaster's Degree in Physics 
in 1984 and is Doctor of Philosophy since 1994. The contents of this text 
illustrates some of the most notorious scientists throughout Polish 
history throughout the 16*̂ ' - 19*̂  centuries. Each of the individuals 
resumed has one common thread of identity; they are all Jesuits and 
they understand themselves as philosophers of nature. There are 37 
Jesuit scientists profiled who placed themselves into scientific research 
thus enabling them to integrate their findings within the lay findings 
within a secular-scientific world. 

Some of these Jesuit scientists have made significant contributions 
in their field not only throughout Poland but also throughout the entire 
European continent. One of the scientists whose bibliography was 
formulated was Kochanski, who was teacher and researcher at many of 
the universities throughout Europe, to name a few, IMainz, Bamberg, 
Florence, Olomouc, Prague and Wroclaw (Breslau). 

The book is biographical in format. It documents the life, accomplish
ments, major works (including manuscripts) and research findings in 
the fields of mathematics, experimental physics, architectural theory, 
science, and other quantitative-related areas. 


