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PRZEDMOWA

7
M— J awarte w niniejszym tomie studia i artykuły opatrzyłem tytułem „Średnio
wiecze w poszukiwaniu równowagi między arystotelizmem a platonizmem”. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że jest on o wiele bardziej odpowiedni dla podręcz
nika historii filozofii średniowiecznej niż dla prezentowanych tu opracowań, 
będących z reguły owocem udziału ich autora w kongresach, sympozjach i ses
jach naukowych. A zatem w odniesieniu do tak sformułowanego tytułu mogą 
one mieć charakter jedynie sondażowy. Niemniej w trakcie tak różnych i luź
nych rozważań wciąż natrafiałem na ich wspólny korzeń, tj. na próby sprowa
dzania do jedności odnośnych poglądów Arystotelesa i Platona w ramach synte
zy chrześcijańskiej. Były one na tyle przekonujące, iż pozwoliłem sobie na ich 
podstawie sformułować ogólny wniosek, któremu dałem wyraz w tytule niniej
szego „zbioru studiów i artykułów”. Uznanie go za słuszny w odniesieniu także 
do innych myślicieli i problemów niż te, które zostały przedstawione w „zbio
rze”, pozwala spojrzeć na filozofię średniowieczną jako na pełnoprawną spadko
bierczynię i kontynuatorkę filozofii starożytnej i inspiratorkę filozofii nowożyt
nej. Tej roli odmawiano jej długo, z trudnym do uzasadnienia zacietrzewianiem 
się. W prawdzie w ostatnim półwieczu wiele ocen negatywnych uległo gruntow
nemu przewartościowaniu, niemniej jednak aż po dzień dzisiejszy wciąż wraca 
istotne dla tej sprawy pytanie: czy i w jakim sensie można mówić o filozofii 
średniowiecznej?1

Mam nadzieję, że publikowane w tym tomie studia i artykuły odpowiadają 
pośrednio na powyższe pytanie. Niektóre z nich dotyczą bowiem postaci i dok

1 J. A. A e r [ s e n, Gibt es einc mittelalterliche Pliilosophie?. „Philosophisches Jahrbuch", 
102(1995), 1. Halband, s. 161-176. Odpowiedzi na to pytanie szukać będą uczestnicy Xe Congres 
international de Philosophie Mćdićvale, który odbędzie się w Erfurcie w dniach od 25 do 30 
sierpnia 1997 roku.
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tryn nie mieszczących się w gorsecie, w jaki renesans i oświecenie wciskały 
filozofię średniowieczną. Nie pozwalają też na jej utożsamienie z dziejami 
tomizmu czy też innego nurtu scholastycznego. Sprzyjają natomiast dopatrywa
niu się w niej dalszego ciągu jednania Platona z Arystotelesem, zapoczątkowa
nego w starożytności chrześcijańskiej. Jeśli te sugestie są słuszne, to wdzięcz
ność za ich rozpowszechnienie należy się przede wszystkim Towarzystwu Nau
kowemu KUL, zwłaszcza jego prezesowi prof. drowi hab. Stefanowi Sawickie
mu oraz sekretarzowi generalnemu ks. prof. drowi hab. Andrzejowi Bronkowi, 
a także panu prof. drowi hab. Juliuszowi Domańskiemu i o. prof. drowi hab. 
Albertowi M. Krąpcowi, którzy inicjatywę wydawniczą Towarzystwa poparli 
swoimi opiniami.

Marian Kurdziałek



ALEKSANDER BIRKENMAJER 
„HISTORYK FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ”*

Należy odwdzięczać się za to, że zostało się wprowa
dzonym w filozofię; bo wartość tego nie daje się mie
rzyć pieniądzem i nie ma takich objawów czci, które by 
były zdolne zrównoważyć ten dar, lecz może wystarczą 
te, które są możliwe -  podobnie jak się rzecz ma 
w odniesieniu do bogów i rodziców.

Arystoteles, Etyka Nikomachejsku, IX, 1; 1164 b 3- 5**

JL ^ -a to lic k i Uniwersytet Lubelski już w pierwszych latach swojego istnienia 
proponował ks. prof. Konstantemu Michalskiemu objęcie Katedry Historii Filo
zofii na Wydziale Nauk Humanistycznych. Był on bowiem, podobnie jak zało
życiel KUL -  ks. Idzi Radziszewski, wychowankiem Katolickiego Uniwersytetu 
Lowańskiego i podobnie jak on uprawiał historię filozofii i filozofię zgodnie 
z neoscholastyczną regułą uwspółcześniania filozofii średniowiecznej. Michalski 
propozycji nie przyjął, m.in. chyba dlatego, że już wtedy skupiał się coraz 
bardziej na studiowaniu rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, traktując je  jako 
punkt wyjścia i odskocznię do badań nad prądami filozoficznymi czternasto
wiecznego Oksfordu i Paryża1. W 1945 roku ks. A. Słomkowski, pełniący

Artykuł został opublikowany w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, 39(1994), nr 1, 
s. 71-78. Stanowi, wraz z trzema innymi artykułami tam opublikowanymi, pokłosie sesji zorgani
zowanej w dwudziestopięciolecie śmierci Aleksandra Birkenmajera. To spotkanie naukowe odbyło 
się w Poznaniu w dniach 18 i 19 XII 1992 roku. Bliższe informacje o sesji znajdują się na stronie 
172 tegoż „Kwartalnika”. Aleksandrowi Birkenmajerowi poświęciłem krótkie wspomnienie także 
w „Kwartalniku" -  13(1968), nr 1, s. 115-119.

** Daniela Gromska -  tłumaczka Etyki (Warszawa 1956) -  tekst ten opatrzyła następującą 
uwagą: „Powyższe słowa, wypowiedziane chyba z myślą o Platonie, brzmiałyby dziwnie, gdyby 
prawdziwa była plotka o nieprzyjaznym stosunku Arystotelesa do Platona, kolportowana przez 
Diogenesa Laertiosa (por. Wstęp, s. XXVI).”

1 Świadczą o tym jego rozprawy: Les courants philosophigues a Oxford et a Paris pendant
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wówczas obowiązki rektora KUL, ponowił ofertę Radziszewskiego2. I znowu 
nie została przyjęta. Tym razem do dawnych powodów niewiązania się z Lubli
nem doszły nowe: stopniowa, poważna utrata wzroku i szybko pogarszający się 
ogólny stan zdrowia. Zmarł 6 VIII 1947 roku.

Tymczasem w KUL 1 IX 1946 roku otwarto Wydział Filozofii Chrześcijań
skiej. Potrzeba kogoś w rodzaju ks. Michalskiego stała się jeszcze bardziej 
uzasadniona. Postanowiono zatem wysłać jednego z pierwszych magistrów 
Stefana Swieżawskiego do prof. A. Birkenmajera, przyjaciela Michalskiego 
i równie jak on sławnego mediewisty. Wskazano na mnie. Nie miano bowiem 
innego wyboru. W 1948 roku było nas bowiem tylko dwóch magistrów historii 
filozofii: ks. Wacław Eborowicz i ja. Pierwszy z nas, filolog klasyczny z wy
kształcenia, interesował się Plotynem i św. Augustynem. We wrześniu 1948 ro
ku spotkałem po raz pierwszy w życiu A. Birkenmajera w jego sanktuarium, 
tj. w Bibliotece Jagiellońskiej. W rozmowie brał udział także prof. S. Swieżaw- 
ski. Zapytał wówczas, czy mam możliwość wyjazdu za granicę. „Żadnej” -  
odpowiedziałem. „W takim razie” -  rzekł -  „ja nie widzę możliwości napisania 
rozprawy doktorskiej z historii filozofii średniowiecznej w oparciu o rodzime 
zbiory biblioteczne. Ponadto ksiądz trafił pod niewłaściwy adres. Nie jestem 
bowiem historykiem filozofii średniowiecznej, ale historykiem nauk ścisłych. 
Studiowałem przecież matematykę i fizykę, a nie filozofię. Co najwyżej mogę 
się zgodzić na to, że jestem historykiem literatury filozoficznej”. Na oświadcze
nie prof. Swieżawskiego i moje, że to nam wystarcza, odparł, że zobaczy, czy 
coś się da w tej sprawie zrobić. Kiedy zgłosiłem się w dniu przez niego wyzna
czonym, zaproponował mi zajęcie się Gilbertem Anglikiem, którego Compen- 
dium medicinae, wydane drukiem w Lyonie w 1510 roku, znajduje się w zbio
rze Biblioteki Jagiellońskiej. Podręcznik Gilberta, nader popularny w średnio
wieczu (jako Gilbertina wymienia go m.in. także Chaucer), nie miał określonej 
daty powstania. Dawni i współcześni historycy medycyny umieszczali go bądź 
to w pierwszych, bądź też w końcowych latach XIII wieku. Moim zadaniem 
było ustalenie, na podstawie cytatów Gilberta z pism Arystotelesa, Awicenny, 
zwłaszcza zaś Awerroesa, terminum a quo powstania Compendium.

le XIV siecle, Cracovie 1921; Wpływ Oksfordu na filozofię Jana z Miercourt, Kraków 1921. Obie 
prace omówił A. Birkenmajer w „Philosophisches Jahrbuch”, 35(1922), s. 89-93. Recenzja została 
fotomechanicznie przedrukowana w: A. B i r k e n m a j e r ,  Eludes d ’histoire des sciences et 
de la philosophie du Moyen Age, (Studia Copernicana, I), Wrocław 1970.

2 A. P r z y m u s i a ł a, Ks. Konstanty Michalski (1879-1947), „Studia Philosophiae 
Christianae”, 1(1966), s. 266.

8



Ale prof. Birkenmąjer wybrał Gilberta nie tylko dlatego, że był on ważnym 
świadkiem recepcji dzieł filozoficznych przez przyrodników, ale także dlatego, 
że uprawiał on medycynę zgodnie z postulatem Galena: Quod optimus medicus 
sit quoque philosophus. W platał więc w swoje rozważania lekarskie obszerne 
i ciekawe dygresje filozoficzne, zwłaszcza z zakresu antropologii filozoficznej. 
W jej ramach porównywał doktryny Galena i Arystotelesa, dając często pier
wszeństwo poglądom Stagiryty3. W odniesieniu do tej drugiej, historycznofilo- 
zoficznej części mojej przyszłej dysertacji Profesor oświadczył, że nie bierze 
za nią odpowiedzialności, ponieważ nie jest historykiem filozofii. Nie ulega 
wątpliwości, że precyzował on swoje kompetencje pod wpływem dyskusji, jaką 
toczono od czasów Hegla na temat miejsca historii filozofii w odniesieniu do 
samej filozofii, jak i w odniesieniu do innych nauk historycznych.

Dla Hegla historia filozofii była tym samym, co i filozofia, czyli samouświa- 
damianiem się ducha absolutnego w długim procesie powstawania systemów, 
następujących po sobie z tą samą koniecznością, co i kategorie logiczne w jego 
własnym systemie. Temu poglądowi przeciwstawili pozytywiści swój własny, 
w myśl którego każdy filozof tworzył i tworzy „nie licząc się ani z przeszłoś
cią, ani o potomność nie pytając”4. A zatem zarówno hegliści, jak i pozytywiś
ci twierdzili, że nie ma historii filozofii różnej od filozofii pojętej bądź to jako 
proces dialektyczny, bądź też jako różne, niezależne od siebie, ahistoryczne, 
z reguły sprzeczne systemy. Nic więc dziwnego, że od połowy XIX wieku 
wciąż pytano: czy filozofia, zwłaszcza filozofia grecka, może mieć historię5? 
Jeśli tak, to co jest jej przedmiotem? Uwydatnienie roli nielicznych genialnych 
ludzi i ich wpływu na bieg dziejów (A. N. Whitehead)6? Badanie dziejów pro
blemów, prądów, zagadnień filozoficznych (N. Hartmann, K. Michalski,

3 M. K u r d z i a ł e k ,  Gilbertus Anglicus und die psychologischen Erdrterungen in 
seinem „Compendium Medicinae", „Sudhoffs Archiv fur Geschichte der Medizin und der Natur- 
wissenschaften”, 47(1963), s. 106-126.

S. P a w l i c k i ,  Historia filozofii greckiej, t. I, Kraków 1890, s. 56. Por. także 
S. S w i e ż a w s k i ,  Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966, s. 15: „[...] w systemie 
Heglowskim [...] nastąpiło utożsamienie historiografii z metafizyką”.

5 P a w 1 i c k i, Historia filozofii greckiej, s. 56. -  Pytanie zrozumiałe w kontekście 
pojmowania historii filozofii jako dziejów filozoficznych błędów i wypaczeń. W związku z tym 
N. Hartmann podkreślał, że poznanie filozoficzne było najczystsze u źródeł, u ludzi, którzy 
zapoczątkowali filozofowanie, i dlatego „nawrót ku najodleglejszym od nas w czasie początkom 
filozofowania zbliża nas do niezamąconych jeszcze błędem pierwocin myśli filozoficznej” 
( S w i e ż a w s k i ,  Zagadnienie historii filozofii, s. 414 oraz 404).

6 S w i e ż a w s k i ,  Zagadnienie historii filozofii, s. 403 n., 197. Zgodnie z zasadą, że
ludzki postęp jest zawsze rezultatem heroicznych, indywidualnych wysiłków i poświęceń.
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S. Swieżawski)7? Przedstawianie dziejów centralnych pojęć dotyczących rze
czywistości (E. Gilson, W. Tatarkiewicz)? Wykrywanie centralnych intuicji, 
„serca”, obecnych w każdej wielkiej filozofii (H. Bergson)? Z powyższych, 
przykładowo przytoczonych ujęć przedmiotu historii filozofii wynika, że ich 
zwolennikom chodziło nie tylko o samo wyodrębnienie historii filozofii z filo
zofii, ale także o uwolnienie dziejopisarstwa filozoficznego od nadmiaru mate
riału czysto historycznego, traktowanego od wieków na równi z filozoficznym. 
Dlatego też pytano: czy dzieła filozoficzne są przedmiotem badań historyka 
filozofii, czy też źródłami historycznymi? Filozofowie zajmujący się dziejami 
filozofii stanowczo protestowali przeciwko utożsamianiu historii filozofii ze 
studiami tekstów filozoficznie ważnych. To samo dotyczy oczywiście -  tylko 
w stopniu o wiele większym -  dzieł filozofów drugo- i trzeciorzędnych.

Wyprowadzenie badań nad źródłami filozoficznymi przed nawias właściwych 
dociekań historiofilozoficznych znajdowało uzasadnienie w fakcie, iż -  z grub
sza biorąc aż do Hegla -  historie filozofii były pisane przez filologów klasycz
nych. Otóż -  zdaniem N. Hartmanna -  „nie mają oni pojęcia o filozofii”, wsku
tek czego „uwierzyli święcie, że jądrem filozofii Platona jest nauka o ideach 
[...] uznali go za twórcę systemu [...] przypisali mu metafizykę, która była we 
wszystkich epokach złudzeniem marzycieli”8. Nic zatem dziwnego, że Hart- 
mann wciąż powtarzał, „że historyk filozofii musi być filozofem” . Wtórowali 
mu u nas i K. Michalski, i W. Tatarkiewicz, i S. Swieżawski. Ten ostatni starał 
się zbliżyć do siebie historię literatury filozoficznej i historię filozofii: „Istnieje 
ustawiczna wymiana usług pomiędzy [...] historią literatury filozoficznej, i tą, 
która bada dzieje filozofii [...] studia nad historią piśmiennictwa filozoficznego, 
choć oczywiście nie należą jeszcze do właściwego dziejopisarstwa samej filozo
fii, nie tylko nie pozostają w jakimś konflikcie z historiografią filozoficzną, ale 
stanowią niezwykle ważny wstęp, a także warunek w pełni rozwiniętego i meto
dycznie poprawnego uprawiania tej nauki” 10.

Michalski nie zajmuje się systemami, ale pyta, „[...] czy poruszono nowe problemy, jak 
je  logicznie uzasadniono [...]” , twierdzi, że „zagadnienia, a nie systemy powinny być głównym 
przedmiotem zainteresowań historyka filozofii” (cyt. za: P r z y m u s i a ł a, Ks. Konstanty 
Michalski, s. 270).

S N. H a r t m a n n ,  Systematyczna autoprezentacja, przeł. J. Garewicz, „Literatura na 
święcie” , 1987, nr 4, s. 301.

9 Por. S w i e ż a w s k i ,  Zagadnienie historii filozofii, s. 352.
1(1 Tamże, s. 357. Zdaniem Michalskiego „nie można tej wstępnej pracy nad rękopisem powie

rzać filologowi. Przystępując do badań, historyk filozofii średniowiecznej sam, jako osoba kompe
tentna, musi prawidłowo odczytać rękopis i opisać go, przeprowadzić odpowiedzialną krytykę, 
interpretację i selekcję materiału, nie usuwając przy tym na drugi plan zagadnień filozoficznych.
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Aleksander Birkenmąjer nie był filozofem z wykształcenia ani z zawodu. 
Sądził zatem, że nie powinien się uważać za historyka filozofii. Nie zamierzał 
nawet zajmować się exprofesso  historią średniowiecznej literatury filozoficznej. 
De facto  jednak zajął się nią już w swoich studiach nad Witelonem, które roz
począł w 1908 roku. Okazało się bowiem, że dla gruntownego opracowania 
optyki i fizyki śląskiego uczonego niezbędne jest uwzględnienie współczesnych 
mu matematyków i astronomów, zwłaszcza zaś Campanusa z Nawarry oraz 
Henryka Bate z Mechlinu. Otóż okazało się, że Witelo, Campanus, Henryk 
przyjaźnili się z Wilhelmem z Moerbeke -  tłumaczem dzieł Arystotelesa, Plato
na i Proklosa z greki na łacinę. Z kolei Wilhelm ściśle współpracował ze 
swoim bratem zakonnym św. Tomaszem z Akwinu. „So kam es -  pisał Birken- 
majer -  dass ich mich fur die Persónlichkeit und Lehre des grossen Dominika- 
ners zu interesieren begann und durch ihn fur die gesamte Philosophie des 
M ittelalters” 1'. Najpierw, bo już w 1915 roku, zainteresował się chronologią 
Quaestion.es disputatae św. Tomasza. Ustalił, niezależnie od Mandonneta 
i M. Grabmanna, że tylko Quaestiones de veritate powstały podczas pierwszego 
pobytu Akwinaty w Paryżu (1256-1259)12. Poza tym praca dotyczy krytyczne
go przeglądu opinii obu wymienionych mediewistów, między innymi w świetle 
rękopisów Quaestion.es znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej. Jeszcze 
bardziej niż spuścizna piśmiennicza Tomasza zainteresował go list członków 
W ydziału Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Paryskiego, skierowany do Kapitu
ły Generalnej, obradującej w 1274 roku w Lyonie; w liście tym na ręce najwyż
szych władz zakonu dominikańskiego składają oni nie tylko żarliwe kondolencje 
z powodu śmierci Tomasza, ale także pokornie proszą o przekazanie im Com- 
mentum Simplicii super librum De caelo et mundo et Expositionem Timei Plato- 
nis ac librum De aąuarum conductionibus et ingeniis erigendis, które to dzieła 
Akwinata obiecał im przysłać. Wymienione w liście tytuły przekładów zaintere
sowały Birkenmajera, ponieważ korespondowały z tym, czego się dowiedział 
od Henryka Bate z Mechlinu o jego znajomości komentarzy Proklosa do Par- 
menidesa i Timaiosa. Znajomość tę zawdzięczał oczywiście przekładom W ilhel

Aby lego wszystkiego dokonać i obiektywnie oraz ze zrozumieniem sformułować uogólnienie -  
historyk filozofii powinien być filozofem” (por. P r z y m u s i a ł a, Ks. Konstanty Michalski, 
s. 271).

Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, (Beitrage zur 
Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Bd. XX, H. 5), Munster i.W. 1922, s. V; Etudes 
d ’histoire des sciences, s. 273.

Kleinere Thomasfragen. I: Uber die Reihenfolge und die Entstehungszeit der Quaestiones 
disputatae de ht. Thomas von Aquin, „Philosophisches Jahrbuch”, 34(1921), s. 31-49; Etudes 
d ’histoire des sciences, s. 267.
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ma z Moerbeke, który wyraźnie sympatyzował z neoplatonizmem Proklosa13. 
Obietnica złożona przez Tomasza członkom Wydziału Sztuk dowodzi, że i on 
pod koniec swego życia nie był obojętny na wpływy platońskie i neoplatoń- 
skie . Zaskakuje natomiast zainteresowanie „artystów” i Akwinaty dziełem 
De aąuarum conductionibus et ingeniis erigendis, czyli O wodociągach i budo
wie maszyn wodnych, zidentyfikowanym przez naszego mediewistę jako Pneu
matyka Herona15. Jego obecność wśród tekstów ściśle filozoficznych dowodzi, 
że średniowieczni filozofowie interesowali się traktatami matematyczno-przyrod
niczymi w takim samym stopniu, w jakim przyrodnicy filozoficznymi.

A. Birkenmajer zauważył to już w początkach swojej aktywności badawczej 
i temu właśnie spostrzeżeniu zawdzięczał swoje największe odkrycia. O ile 
bowiem inni mediewiści wertowali zazwyczaj rękopisy korespondujące z ich 
wykształceniem, o tyle on -  historyk nauk ścisłych i fizyki -  nie pomijał manu
skryptów filozoficznych i teologicznych. Zauważył przy tym, że teologowie 
zaczęli cytować pisma przyrodnicze i metafizyczne Arystotelesa dopiero po 
1230 roku. Tymczasem Synod Paryski zakazał ich czytania już w 1210 roku. 
Kto zatem posługiwał się nimi przed rokiem 1230? Na to pytanie długo i da
remnie szukali odpowiedzi historycy średniowiecznej filozofii i teologii. Odpo
wiedział na nie nasz mediewista swoją rewelacyjną rozprawą: La role joue par 
les medecins et les naturalistes dans la reception d'Aristote au X lle et XIIIe 
sitcles, Varsovie 193016. Wykazał w niej, że lekarze i przyrodnicy korzystali 
z dzieł przyrodniczych Stagiryty już od połowy XII wieku, jak o tym świadczą 
pisma Daniela z Morley, Ursona z Lodi, Maura z Salerno, Aleksandra Neckha- 
ma ( t  1217), Alfreda z Sarashel, Raula z Longschamp oraz bliżej nieznanego 
„mistrza Dawida” (magister David), lekarza, który studiował w Grecji, gdzie 
odnalazł Pseudo-Problematu Arystotelesa, ale żył we Włoszech.

Na fragmenty pism tego ostatniego natknął się nasz mediewista w 1923 
roku, wertując rękopis nr 5 Biblioteki Uniwersyteckiej w Gandawie. Odkrył

Der B rief der Pariser Artistenfakultat iiber den Tod des hl. Thomas von Aquino, [w:] 
Vermischte Untersuchungen, s. 4; Etudes d ’histoire des sciences, s. 280 oraz s. 293, gdzie Birken
majer podkreślił: „Wir wissen namlich ganz bestimmt, dass Proklos ein Lieblingsautor des neupla- 
tonisierenden Bruders Wilhelm war” .

Przypuszczenie to wysunął M. Grabmann w: Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen 
zur Geschichte der Scholastik und Mystik, Bd. I, Munchen 1926, s. 292, ale dopiero A. Birkenma
jer w pełni je  uzasadnił w swoich studiach nad Witelonem, Henrykiem Bate, a zwłaszcza poprzez 
wnikliwe analizy Listu z okazji śmierci św. Tomasza z Akwinu.

15 Por. Der B rief der Pariser Artistenfakultat, s. 295-308.
Pokrywała się ona z referatem, jaki Birkenmajer wygłosił na VI Międzynarodowym Kon

gresie Nauk Historycznych w Oslo w 1928 roku.
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w nim dwa urywki pism, pozostających w bliskim związku z Pseudo-Proble- 
mata Arystotelesa. Początek drugiego z nich informował, że jego autorem jest 
magister David. Birkenmajer nie skojarzył go wtedy z Dawidem z Dinant, 
głównie dlatego, że znał wzmiankę Alberta Wielkiego o Problemata , które 
transtulit quidam David imperatori Frederico de graeco in latinum}1. Spośród 
wszystkich autorów średniowiecznych Albert najlepiej znał Dawida z Dinant. 
Mimo to nie skojarzył go z tłumaczem Problemata. Nie odważył się więc na 
to i nasz mediewista. Nawet wtedy, gdy w 1932 roku odnalazł w rękopisie 
Biblioteki Narodowej w Paryżu (lat. 15453) trzeci fragment Problemów  Dawida. 
Dopiero odkrycie w tymże 1932 roku czwartego w Bibliotece Narodowej 
w Wiedniu (lat. 4759) upewniło go, że ma do czynienia ze szczątkami rękopi
sów Dawida z Dinant, autora tropionego przez mediewistów od przeszło stu lat. 
Posądzano go bowiem o to, że swoją interpretacją dziel Arystotelesa przyczynił 
się walnie do ogłoszenia przez Synod Paryski zakazu ich czytania. Odkryte 
przez Birkenmajera fragmenty przemieniły przypuszczenie w pewność. Okazało 
się bowiem, że Dawid na wielką skalę ekscerpował pisma przyrodnicze Stagiry- 
ty i tak problematyzował ich treść, aby wspierały jego jawnie panteistyczną 
konkluzję: „Jest więc oczywiste, że istnieje tylko jedna substancja, i to nie 
tylko wszystkich ciał, ale także wszystkich dusz, i jest ona niczym innym jak 
tylko samym Bogiem; substancję bowiem, z której są wszystkie ciała, zwie się 
hyle, zaś substancję z której są wszystkie dusze zwie się ratio lub mens. A za
tem jest rzeczą oczywistą, że Bóg jest umysłem wszystkich dusz i materią 
wszystkich ciał” . Dawid znał świetnie pisma przyrodnicze Arystotelesa przed 
1210 rokiem, ponieważ znał język grecki. Fakt ten potwierdzał wcześniejsze 
ustalenia Birkenmajera, z których wynikało -  wbrew powszechnej opinii -  że 
przekłady z języka greckiego na łacinę są wcześniejsze od tłumaczeń z arab
skiego na łacinę oraz że były one bardziej od nich rozpowszechnione.

Pierwszym bowiem tłumaczem z arabskiego ogółu dostępnych wówczas dzieł 
Arystotelesa (łącznie z komentarzami do nich Awerroesa) był Michał Szkot. On

17 A I b e r t u s M a g n u s ,  Politica, 1. 2, c. 7 (ed. A. Borgnet, Editio Parisina, t. 8,
s. 163). Właściwe brzmienie tej wzmianki odtworzył Birkenmajer na podstawie rękopisu Biblioteki 
Jagiellońskiej nr 645.

A. B i r k e n m a j e r ,  Decouverte de fragments manuscrits de David de Dinant, 
„Revue nćoscolastique de philosophie”, 35(1933), s. 229; Etudes d ‘histoire des sciences, s. 20. 
Odkryte przez siebie fragmenty zamierzał wydać w roku akademickim 1934-1935 w serii „Les 
Philosophes Belges”. Niestety tego zamierzenia nie zrealizował. Pod koniec lat pięćdziesiątych 
zadanie to powierzył mnie. Zob. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmentu, primum edidit 
M. Kurdziałek, (Studia Mediewistyczne, t. 3), Warszawa 1963; cytowana konkluzja znajduje się 
na s. 71.
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to sprawił -  zdaniem Rogera Bacona -  że po latach trzydziestych XIII wieku 
magnificata est philosophia Aristotelis apud Latinos . Birkenmajer przypusz
czał, że podany przez Bacona terminus a quo oddziaływania przekładów Szkota 
powinno się przesunąć na lata dwudzieste XIII wieku. Przypuszczenie opierał 
głównie na Quaestiones Nicolai Peripatetici -  dziełku przypisywanym przez 
Alberta Wielkiego Michałowi Szkotowi20. Odkrył je V. Rose w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Grazu21. W zimie 1883/1884 sporządził z nich odpis, ale 
zachował go dla siebie aż do swojej śmierci, tj. do 1916 roku. Pozostałe po 
nim materiały przejrzał w 1918 roku A. Birkenmajer. Znalazł kopię Quaestion.es 
i w ciągu następnych paru lat wykrył jeszcze cztery odpisy tego dziełka, zapo
wiadając jego rychłą edycję22. I znowu za sprawą naszego mediewisty dobieg
ły szczęśliwego końca trwające ponad sto lat poszukiwania tekstu, z którego 
obficie czerpali i Gilbert Anglik, i Wincenty z Beauvais, i Aleksander Neck- 
ham, i Tomasz z Cantimpre; a więc filozofujący lekarze i przyrodnicy.

Dzięki tym wspaniałym odkryciom -  oraz innym, może tylko nieco mniej 
głośnym —A. Birkenmajer uchodził i wciąż uchodzi za jednego z największych, 
jeśli nie wręcz za największego znawcę średniowiecznych łacińskich przekładów 
dzieł Arystotelesa, a także niektórych jego greckich i arabskich komentatorów. 
Świadczą o tym liczne odsyłacze do jego prac rozsiane w odnośnej literaturze 
mediewistycznej, zwłaszcza filozoficznej. Tak np. B. G eyerw  swojej monumen
talnej Geschichte der patristischen und scholastischen Philosophie pisał: ,,Herr 
Dr. A. Birkenmajer in Krakau hat mir brieflich einige sehr wertvolle, noch 
nicht veroffentlichte Ergebnisse seiner Forschungen [...] zur Verfiigung gestellt, 
insbesondere zu den Aristotelesubersetzungen, wofur ich ihm herzlichtst dan- 
ke”23. Po wielu latach, gdzieś ok. roku 1960, powiedział do mnie: „Birkenma-

|lJ Por. B i r k e n m a j e r ,  La role joue, s. 9; Etudes d ’histoire des Sciences, s. 81.
211 A l b e r t u s  M a g n u s ,  Meteora, 1. 3, tr. 4, c. 26: Joeda dicta inveniuntur in libro 

illo qui dicitur Quaestiones Nicolai Peripatetici. Consuevi dicere c/uod Nicolaus non fecit librum 
illwn, sed Michael Scottus, qui in rei veritate nescivit naturas, nec bene intellexit libros Aristote
lis. Tak sformułowana „rekomendacja" Alberta wzbudziła wśród medicwistów ogromne zaintereso
wanie.

21 Por. A. K e r n ,  Die Handschriften der Universitdtbibliothek Graz, Bd. I, 4. Lief., Leip- 
zig 1940, s. 281 n.

2~ Wiadomość o tym przekazał Ch. H. Haskins: Studies in the History o f Medieval Science, 
Cambridge 1924. s. 279 n. 45: „Birkenmajer is preparing an edition of these Quaestiones”. Zostały 
wydane dopiero po jego śmierci przez S. Wielgusa: Quaestiones Nicolai Peripatetici, „Mediaevalia 
Philosophica Polonorum”, 17(1973). s. 57-155. Podobnie ma się rzecz z Henrykiem Bate, którego 
Speculum divinorum et c/uorundam naturalium wydobył z „mroków średniowiecza”. Wydał je 
E. van de Vyver w dwóch tomach: Louvain-Paris 1960 i 1967.

23 Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie: Die patristische und
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je r pisał niewielkie rozprawy, ale każdą z nich musi się wciąż czytać” . I miał 
rację. To bowiem, co wyszło spod pióra tego sumiennego, filologicznie świetnie 
przygotowanego i matematycznie ścisłego badacza, nie potrzebuje poprawek aż 
po dzień dzisiejszy. Swoje odkrycia zawdzięczał niepospolitej intuicji, ale także 
umiłowaniu biblioteki, zwłaszcza zaś jej zbiorów rękopiśmiennych, które opisy
wał i pielęgnował z pasją rasowego bibliofila.

Nie ulega wątpliwości, iż dorobek naukowy A. Birkenmajera był i jest obec
ny w dziełach sensu stricto historiofilozoficznych, że on sam publikował swoje 
rozprawy i recenzje w czasopismach ex professo filozoficznych24, że był re
cenzentem mojej rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej z zakresu historii filozo
fii25. Mimo to nie uważał się za historyka filozofii. Swoje prace określał jako 
„przyczynki do historii filozofii średniowiecznej” (vermischte Untersuchungen 
zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie; contribution a l ’histoire de 
la philosophie au Moyen Age). Tak się złożyło, że w tym samym mniej więcej 
czasie (rok 1921 i 1922) K. Michalski i A. Birkenmajer publikowali swoje 
rozprawy o Janie z Mirecourt. Birkenmajer skorzystał z tej okazji i tak scharak
teryzował swoje i Michalskiego podejście: „Świadomie nie zająłem się stroną 
doktrynalną Lecturae Jana z Mirecourt, chciałem przede wszystkim odpowie
dzieć na pytanie, jaką rolę odegrało nowo odkryte «Pismo obronne» w procesie 
«białego mnicha». Moja rozprawa zmierzała zatem ku innemu celowi niż obie 
rozprawy M ichalskiego”26. To prawda, że starał się nie wychodzić poza anali
zę historyczno-literacką odkrywanych przez siebie źródeł. Ta jednak w istotny 
sposób warunkowała ich analizę doktrynalną. Nie można przecież odczytywać 
i interpretować doktryny w oderwaniu od tekstu i kontekstu! Dlatego sądzę, że 
A. Birkenmajer był historykiem filozofii średniowiecznej, różniącym się od

scholastische Philosophie, hrsg. von B. Geyer, Berlin 1927, s. IX. W dziele tym powołał się 
Geyer na Birkenmajera ok. 70 razy. Na zasługi Birkenmajera w odniesieniu do badań nad recepcją 
Arystotelesa wskazałem w artykule: Udział ks. Konstantego Michalskiego i Aleksandra Birkenma
jera w odkrywaniu filozofii średniowiecznej, „Studia Philosophiae Christianae”, 1( 1966), s. 83-105 
oraz w niniejszym tomie s. 17-33.

24 Por. np. przypisy 11, 12, 13, 15 niniejszego artykułu.
Pisał np. recenzje o pracach Michalskiego. Grabmanna i wielu innych autorów, uchodzą

cych za historyków filozofii średniowiecznej.
Vermischte Untersuchungen, s. VI; Etudes dhistoire des sciences, s. 274, przyp. 1. Podjęte 

przez K. Michalskiego i A. Birkenmajera badania zostały ostatnio uwieńczone przez Z. Kałużę 
w prestiżowej Histoire litteraire de la France, t. XLII, z. 1, Paris 1995: Nicolas d ’Autreco>urt -  
ami de la verite, s. 1-232. Z. Kałuża -  absolwent KUL, obecnie „dirccteur de recherches au 
Centre national de la recherche scientifiquc” i „fin connaisseur de la pensće philosophique du 
XVle sifecle” przedstawił dorobek swych polskich poprzedników głównie na stronach 74-79 cyto
wanej rozprawy.
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innych głównie tym, że dochodził do niej od strony nauk przyrodniczych. Tę 
opinię podzielali i B. Geyer, i M. Grabmann, i M. Th. d ’Alverny, autorka Ho- 
mage a Alexandre Birkenmajer, zamieszczonego w: Studia Copernicana, I, 
s. VII-XI.

Ostatni raz spotkałem prof. Aleksandra Birkenmajera w Krakowie, ale nie 
w Bibliotece Jagiellońskiej, lecz na cmentarzu Rakowieckim. D n ia4 X  1967 ro
ku odprowadził go do grobu jego równie sławnych przodków ówczesny metro
polita Karol kardynał Wojtyła, obecny papież Jan Paweł II. Przerwał wtedy 
wizytację jednej z parafii, aby oddać ostatnią posługę nie tylko wielkiemu 
uczonemu, ale także szlachetnemu człowiekowi.



UDZIAŁ KS. KONSTANTEGO MICHALSKIEGO 
I ALEKSANDRA BIRKENM A JER A W ODKRYWANIU 

FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ*

WT T czasach Odrodzenia i Reformacji dość skutecznie zdeprecjonowano 
oraz ośmieszono wiele dziedzin średniowiecznego życia umysłowego, zwłaszcza 
zaś myśl filozoficzno-teologiczną. Jej twórców i przedstawicieli charakteryzowa
no jako pseudouczonych arystotelomaniaków, jako pisarzy, których łacina nie 
różni się zbytnio od języka barbarzyńskich Scytów. Głoszone przez nich poglą
dy opatrywano mianem theologia papalis, czyli doktryna tworzona pod dyktan
do i na użytek papiestwa. Tego rodzaju piśmiennictwo, wraz z zawartymi 
w nim doktrynami, powinno być co rychlej odesłane do lamusa i całkowicie 
zapomniane. Życzenie zostało w znacznej mierze spełnione. W ciągu następnych 
bowiem wieków średniowieczna myśl spekulatywna była kontynuowana, lub też 
tylko wegetowała, w ściśle kościelnych zakładach naukowych. Od wartko toczą
cego się „laickiego” życia umysłowego izolowała ją, znacznie jeszcze zgęszczo- 
na w dobie Oświecenia, warstwa atmosfery, na którą złożyły się w głównej 
mierze elementy emocjonalne niewiele mające wspólnego z obiektywizmem 
historycznym.

W pierwszych latach XIX stulecia zaczęły się pojawiać znaki zapowiadające 
rehabilitację średniowiecznego życia umysłowego. Działy się one za sprawą 
Romantyzmu. Prąd ten niósł bowiem z sobą wzmożenie uczuć narodowo-patrio
tycznych, a wraz z nimi rozniecał pragnienie dokładniejszego, opartego na 
źródłach, poznawania dziejów ojczystych, których wątki tkwiły przecież 
w „mrokach średniowiecza” 1. W literaturze pięknej zaczęto odkrywać roman-

Artykuł stanowi znacznie rozszerzony i obecnie nieco poprawiony zapis odczytu wygłoszo
nego w Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie i opublikowanego w „Studia Philosophiae 
Christianae”, 1(1966), s. 83-105.

1 Od tego mniej więcej czasu zaczynają się ukazywać fundamentalne wydawnictwa źródłowe: 
Recueil des historiens des Gaulcs oraz Monumenta Germaniae historica.
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tyczność średniowiecznych chansons de geste, legend oraz sag; wzruszano się 
tragicznymi losami Abelarda i Heloizy, podziwiano żywiołowe piękno architek
tury średniowiecznej.

W interesującej nas dziedzinie zwiastunem „nowego” stała się rozprawa 
A. Jourdaina o chronologii i pochodzeniu łacińskich przekładów pism Arystote
lesa2. Nagrodzona przez Akademię Francuską, dała podnietę do następnych 
studiów, z których niemal każde poświadczało wyjątkową rolę Francji w życiu 
umysłowym wieków średnich. Zaczęto więc innym, o wiele łaskawszym okiem 
spoglądać na dziesiątki tysięcy rękopisów, zalegających biblioteki Paryża oraz 
miast prowincjonalnych. Wiele z nich wciąż jeszcze spoczywało, od czasów 
rewolucji, w na pół zrujnowanych klasztorach, zdane nieraz na łup szczurów 
i wilgoci. Obecnie przystąpiono do zakrojonej na wielką miarę akcji katalogo
wania tego rodzaju dokumentów (L. Delisle), zaczęto publikować wyjęte z nich 
co ciekawsze fragmenty (C. Thurot, B. Haurćau, L. Delisle) oraz ogłaszać dru
kiem dzieła niektórych autorów (V. Cousin)3. Szczególną uwagę zwracano przy 
tym na teksty z zakresu logiki i nauk przyrodniczych; zajmowano się prądami 
średniowiecznego życia umysłowego, które bądź to w jakiś sposób wpłynęły na 
ukształtowanie się francuskiej i ogólnoeuropejskiej kultury, bądź też uchodziły 
w średniowieczu za niekonformistyczne lub heterodoksalne, jak np. awerroizm 
oraz poglądy Amalryka z Bene i Dawida z Dinant (E. Renan, B. Haureau, 
Ch. Jourdain). Mimo znacznego rozwoju studiów historycznych i ich naukowe
go zobiektywizowania wciąż nie ulegała przemianie dawna, negatywna ocena 
średniowiecznej myśli spekulatywnej. Jeszcze bowiem pod koniec XIX wieku, 
a nawet w XX wieku nie brakło autorów, którzy charakteryzowali „scholasty
kę” jako amalgamat pseudonaukowych, bezpłodnych spekulacji, jako szczytowy 
objaw czczego formalizmu, gonitwy za subtelnościami oraz bezdusznego sche
matyzmu w sposobie wykładania. Ten bardzo krzywdzący werdykt mogły prze
wartościować tylko dalsze, wszechstronne badania historycznofilozoficzne.

Doniosłą rolę w ich intensyfikacji odegrała encyklika Aeterni Patris, ogło
szona w 1879 roku. Papież Leon XIII zachęcał w niej myślicieli i historyków 
do gruntownego rozpatrzenia oraz uwspółcześnienia doktryny św. Tomasza 
z Akwinu. Pracowano w dwu kierunkach: jedni przystąpili do logiczno-filozo- 
ficznej analizy i interpretacji założeń, struktury oraz poszczególnych elementów 
systemu, drudzy próbowali za pomocą metod historycznofilozoficznych ustalić

2 Recherches critiques sur l\ige  et 1'origine des traductions latines d ’Aristote et sur des 
commentaires grecs ou arabes employes par les docteurs scolastiąues, ed. I, Paris 1819; ed. II, 
revue et augmentec par Ch. Jourdain, Paris 1843.

3 V. C o u s i n ,  Petri Abelardi opera, t. I, Paris 1849; t. II, Paris 1859.
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jego różnorodne źródła, przedstawić linie rozwojowe, wykazać jego wyjątkowe 
walory przez porównanie i na tle całokształtu średniowiecznego życia umysło
wego.

Do najgorliwszych i chyba najbardziej ambitnych realizatorów drugiego 
z zamierzeń należał M. Grabmann. W pierwszych latach naszego stulecia przy
stąpił on do opracowania wielotomowego dzieła źródłowego o genezie i rozwo
ju scholastyki4. Swe rozważania doprowadził, i to z wielkim trudem, do po
czątków XIII wieku. Utknął tam w gąszczu najrozmaitszych problemów, bezrad
ny wobec ogromnej ilości nieznanych i najczęściej anonimowych źródeł ręko
piśmiennych. W ertował je przez następnych lat czterdzieści; i chociaż rezultaty 
jego nad wyraz intensywnych badań zostały w tym czasie zwielokrotnione przez 
wysiłki innych mediewistów, dalszych tomów nie był już w stanie opublikować. 
Za najtrudniejsze, za najbardziej skomplikowane, a zarazem fundamentalne 
zagadnienie uznał przy tym dzieje „recepcji Arystotelesa”, czyli historię stop
niowego i wielofazowego przyswajania sobie przez łacinników pism oraz dok
tryn perypatetyckich. Syntezie średniowiecznej myśli filozoficzno-teologicznej, 
opracowywanej przez M. Grabmanna, współtowarzyszyła inna. Podjął ją  w od
niesieniu do zagadnień przyrodniczo-kosmologicznych P. Duhem. Swe badania 
rozpoczął od wykrycia zbieżności problemowo-doktrynalnych występujących 
pomiędzy „fizyką” głoszoną przez niektórych autorów XIV wieku a poglądami 
naukowymi Kopernika, Galileusza i Leonarda da Vinci5. Zachęcony odkryciem 
postanowił napisać historię doktryn kosmologicznych od Platona aż po Koperni
ka, by w ten sposób lepiej osadzić początki nauki nowożytnej w jej historycz
nym kontekście6. Poglądy autorów średniowiecznych referował, nader często, 
opierając się na niekrytycznych źródłach drukowanych (inkunabuły, starodruki). 
Te zaś okazały się w dość licznych wypadkach informatorem niewystarczają
cym, a nawet wręcz mylnym. Obie wymienione tu syntezy, przedstawione tuż 
przed I wojną światową, utwierdziły mediewistów w przekonaniu, że droga do 
w pełni źródłowego opracowania średniowiecznego życia umysłowego została 
dopiero zainicjowana, że trzeba ją  będzie jeszcze wypełnić rozlicznymi, żmud
nymi, drobiazgowymi badaniami.

4 Die Geschichte der scholastischen Methode, t. I: Die scholastische Methode von ihren 
Anfdngen in der Vdterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhundert, Freiburg i.Br. 1909; t. II: Die 
scholastische Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert, Freiburg i.Br. 1911.

5 P. D u h e m ,  Etudes sur Leonard de Vinci, Paris 1906; II sćrie, Paris 1908; III sćrie, 
Paris 1913. W twórczości naukowej K. Michalskiego szczególnie doniosłą rolę odegrała III sćrie.

6 T e n ż e, Le systeme du monde. Histoire des doctrines cosmo!ogiques de Platon a Coper- 
nic, t. I-V, Paris 1913-1917.
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Po I wojnie światowej coraz to częściej pojawiają się w literaturze medie- 
wistycznej nazwiska dwóch Polaków: K. Michalskiego i A. Birkenmajera. Wy
rastali w Podwawelskim Grodzie. Studiowali w „Alma Mater Jagiellonica” : 
Michalski teologię i slawistykę, Birkenmajer fizykę i matematykę. Różne więc 
punkty wyjścia, a także odmienne drogi zawiodły ich na to samo pole, a właś
ciwie na ten sam ugór, jakim wtedy wciąż jeszcze była dziedzina zwana śred
niowiecznym życiem umysłowym. K. Michalski zetknął się po raz pierwszy 
z mediewistyką, i to od razu w „wydaniu” P. Duhema, podczas swych studiów 
w Wyższym Instytucie Filozoficznym w Louvain, a więc w ośrodku szczególnie 
intensywnych badań nad filozofią tomistyczną7.

A. Birkenmajer odziedziczył zamiłowanie do nauk ścisłych oraz historii po 
swym ojcu Ludwiku, znakomitym matematyku i astronomie, słynnym ze świet
nych studiów nad pracami M. Kopernika. Ten rodzaj mediewistyki splata się 
w twórczości A. Birkenmajera z kodikologią i bibliofilstwem, czyli ze znaw
stwem i umiłowaniem książki, zwłaszcza jej najcenniejszej, a nader często także 
i najpiękniejszej postaci, jaką reprezentuje kodeks, tj. rękopiśmienna książka 
średniowieczna. Opublikował na ten temat wiele cennych rozpraw . K. Michal
ski podczas swoich, bardzo zresztą urozmaiconych, badań mediewistycznych 
zawsze wysuwał na plan pierwszy problematykę filozoficzną i nigdy nie spusz
czał z oczu tomizmu. Był historykiem filozofii średniowiecznej i neoscholasty- 
kiem. W obu tych dziedzinach osiągał najwyższy, światowy poziom. Pozostawał 
pod urokiem prac C. Baeumkera i H. Denifle’a, wymieniał poglądy z M. Grab- 
mannem i E. Gilsonem, polemizował z P. Duhemem, F. Ehrlem i innymi9. Był 
powszechnie uznawanym autorytetem w sprawach dotyczących XIV wieku. 
A. Birkenmajer protestował, gdy się go nazywało historykiem filozofii średnio
wiecznej; godził się na miano historyka literatury filozoficznej, chociaż jego 
odkrycia i prace z tej dziedziny przyczyniły się do wyświetlenia wielu donios
łych problemów historycznofilozoficznych. Wstąpił on na drogę zainicjowaną 
przez A. Jourdaina, kontynuowaną przez V. Rosego, J. Freudenthala, M. Stein- 
schneidera, Ch. H. Haskinsa, G. Sartona i L. Thorndike’a. Nasi uczeni znaleźli

7 Pierwsza, napisana ad gradum rozprawa K. Michalskiego: Mach et Duhem. Etude epistemo- 
logięue comparee, Louvain 1910 (mps), nawiązywała do Etude sur Leonard de Vinci P. Duhema.

8 Bibliografię prac A. Birkenmajera zestawiła Aleksandra Maria Birkenmajer w: 
A. B i r k e n m a j e r ,  Etudes d'histoire des sciences et de la philosophie du Moyen Age, 
(Studia Copernicana, I), Wrocław 1970, s. XXXI-LXXXV. Tamże, s. XII-XXVII, zamieściła jego 
biografię.

Żywe kontakty naukowe K. Michalskiego z M. Grabmannem doprowadziły ich do przyjaźni 
(zob. List z 12 XII 1921 roku, Archiwum domu stradomskiego Ks. Ks. Misjonarzy w Krakowie).
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się więc na różnych, ale wciąż krzyżujących się z sobą szlakach ówczesnej 
mediewistyki.

Przedstawienie, porównanie oraz ocena osiągnięć K. Michalskiego i A. Bir- 
kenmajera mogłyby znaleźć odpowiedni wyraz tylko w specjalnej i, jak mi się 
wydaje, bardzo potrzebnej monografii . Fakt, iż ich działalność wpłynęła na 
rozwój zainteresowań średniowiecznym życiem umysłowym wśród nader już 
licznych mediewistów polskich, zwłaszcza zaś tych, którzy kształcili się na 
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
skłania do przypomnienia ich udziału i roli w odkrywaniu średniowiecznej 
myśli filozoficznej.

W miarę postępu badań okazywało się coraz to wyraźniej, że zachodzi ścis
ły, prawie proporcjonalny stosunek pomiędzy liczbą i rodzajem dzieł greckich 
bądź arabskich, przekładanych w średniowieczu na łacinę, a skalą problemów 
oraz ich zróżnicowaniem, jak również intensywnością ówczesnej myśli nauko
wej i filozoficzno-teologicznej. Stąd płynął wniosek: dopóty nie pozna się, 
w jakiś poprawny i wyczerpujący sposób, średniowiecznego życia umysłowego, 
dopóki nie ustali się i nie zrekonstruuje źródeł, z których biorą swój początek 
nurtujące go problemy; ich większość zdaje się bowiem wypływać nie tyle 
z metafizyczno-spekulatywnego, ile raczej z historycznofilozoficznego podłoża. 
Nic więc dziwnego, że sprawę recepcji wiedzy greckiej oraz arabsko-żydowskiej 
wysunięto na jedno z pierwszych miejsc w ogólnej hierarchii badań. Do jej 
rozplątywania przystąpili liczni mediewiści i filologowie.

Wśród nich znalazł się A. Birkenmajer. Szybko zasłynął jako świetny znaw
ca łacińskich przekładów pism Arystotelesa i jego greckich oraz arabskich 
komentatorów. Wyróżnił się w pracach nad średniowiecznymi tłumaczeniami 
komentarzy Proklosa do niektórych dialogów Platona; stał się powszechnie 
cenionym autorytetem w dziedzinie recepcji greckiej i arabskiej matematyki 
oraz astronomii.

Odkrył najdawniejszy, sporządzony z greki przekład Metafizyki Arystotelesa; 
odnaleziony tekst nazwano metaphysica vetustissima. Wyodrębnił dawne, dwu- 
nastowieczne grecko-łacińskie tłumaczenia pism przyrodniczych Stagiryty od ich 
późniejszych, trzynastowiecznych korelatów i dokładniej określił czas ich po
wstania. Podczas obrad VI Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych 
w Oslo (1928) wystąpił z następującą tezą: pismami oraz doktryną Arystotelesa

111 Życiorys oraz całokształt twórczości K. Michalskiego opracowali jego uczniowie A. Uso- 
wicz i K. Kłósak we wspólnie napisanej rozprawie: Ksiądz Konstanty Michalski (1879-1947), 
(„Analecta Historica Congregationis Missionis Provinciae Polonorum”, t. III), Kraków 1949, 
s. 249.
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najpierw zainteresowali się średniowieczni lekarze i przyrodnicy, a potem do
piero filozofowie i teologowie11. Stanowiła ona pewnego rodzaju podsumowa
nie jego długoletnich badań, osnutych, między innymi, wokół twórczości nauko
wej Ursona z Lodi i Maura z Salerno, dwóch znamienitych, interesujących się 
Platonem i Arystotelesem przedstawicieli słynnej Szkoły Medycznej w Salerno. 
Teza obalała zadawnione i dość rozpowszechnione mniemanie, jakoby „koron
nymi świadkami” Arystotelesa byli w średniowieczu niemal wyłącznie humaniś
ci i teologowie12.

Średniowiecze korzystało obficie nie tylko z pism Stagiryty, ale także z ko
mentarzy, jakimi je opatrywali greccy i arabscy perypatetycy oraz arystotelizu- 
jący neoplatonicy. Trzynastowiecznymi, łacińskimi przekładami odnośnych 
komentarzy greckich zajął się A. Birkenmajer przy śledzeniu dziejów matematy
ki, astronomii i optyki. Zamierzał im poświęcić odrębne studium, którego publi
kację zapowiadał najpierw w 1925, a potem w 1930 roku. Na pewno wniosłoby 
ono wiele nowych cennych danych, jak o tym świadczy choćby tylko krytyczna 
recenzja, napisana przezeń po ukazaniu się rozprawy M. Grabmanna o średnio
wiecznych, łacińskich tłumaczeniach komentarzy Jana Filoponosa, Aleksandra 
z Afrodyzji i Temistiusza13. Spośród przekładów z języka arabskiego najbar
dziej zainteresował A. Birkenmajera przekład komentarza Awerroesa do pism 
zoologicznych Stagiryty. Siedząc jego dzieje, zainteresował się bliżej translator- 
ską działalnością Michała Szkota oraz drobnymi utworami, zakwalifikowanymi 
przez średniowiecznych pisarzy jako epistulae, opuscula bądź libri Averroys. 
Wiele z nich rozpoznał i zidentyfikował jako ekscerpty z różnych pism Awer
roesa. Rozległe, gruntowne badania, jakie w tej dziedzinie przeprowadził, po

11 A. B i r k e n m a j e r ,  i e  rdlc joue par les medecins et les naturalistes dans la recep- 
tion d'Aristote aux XIIe et XIII* siecles, Varsovie 1930 -  „La Pologne au VIe Congrfes internatio- 
nal des sciences historiąues, Oslo 1928”. W różnych sprawach, zwłaszcza dotyczących łacińskich 
przekładów pism Arystotelesa, zwracali się do A. Birkenmajera wybitni historycy średniowiecznej 
filozofii, jak świadczy np. B. Geyer, w Przedmowie do Die patristische und scholastische Philo- 
sophie (F. U e b e r w e g s, Grundriss der Geschichte der Philosophie, t. II, Berlin 1928 ).

12 Zainicjowany przez A. Birkenmajera kierunek badań nad przekazem rękopiśmiennym 
uczonych salernitańskich uwzględnia i kontynuuje P. O. Kristcller oraz jego uczniowie. Zob. 
P. O. K r i s t e 1 1 e r, Beitrag der Schule von Salerno zur Entwicklung der scholastiscken 
Wissenschaft im 12. Jahrhundert, „Artes Liberales”, hrsg. von J. Koch, Lcidcn-Koln 1959, s. 89.

13 M. G r a b m a n n. Mittelallerliclie lateinische Uchersetzungen von Schriften der Aristo- 
teles -  Kommentatoren Johannes Philoponos, Alexander von Aphrodisias und Themistios, von 
M. Grabmann, (SitzungsberichtcderBayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-his- 
torische Abteilung, Jahrgang 1929, Heft 7), Miinchen 1929. A. Birkenmajer omówił tę rozprawę 
w „Philosophisches Jahrbuch”, 93(1930), s. 393-398. Recenzja została przedrukowana w Etudes 
dhistoire des sciences, s. 39-44.
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zwoliły mu uwolnić zagadnienie recepcji przekazu literackiego po Awerroesie 
od niektórych błędnych mniemań, w jakie oplątali je  B. Haureau i E. Renan. 
Niemałą rolę odegrało przy tym pseudoepigraficzne dziełko Quaestiones Nicolai 
Peripatetici, daremnie poszukiwane od czasów A. Jourdaina, odnalezione wresz
cie w 1883 roku przez V. Rosego; o swym odkryciu nie powiadomił on jednak 
mediewistów. Sporządzona przezeń kopia dotarła w 1918 roku do rąk A. Bir- 
kenmajera, który na jej podstawie zidentyfikował jeszcze cztery inne odpisy 
tego bardzo dla recepcji wiedzy arabskiej interesującego źródła .

Lektura dzieła Speculum divinorum et ąuorundam naturalium  Henryka Bate 
z Mechlinu (Malines) doprowadziła A. Birkenmajera do wzbogacenia listy 
łacińskich przekładów komentarzy Proklosa do dialogów Platona o dwa nowe 
tytuły, a mianowicie o komentarze do Timaiosa i Parmenidesa. Część swych 
badań w tej dziedzinie opublikował w krytycznej recenzji, jaką opatrzył odnoś
ną rozprawę R. Klibansky’ego15.

W szechstronna oraz wnikliwa analiza nad wyraz obfitego przekazu rękopiś- 
mienniczego, zawierającego teksty różnych tłumaczeń łacińskich, pozwoliła 
naszemu mediewiście zebrać znaczną ilość cennych i mało znanych informacji
0 działalności poszczególnych tłumaczy, zwłaszcza zaś o najsłynniejszym z nich 
-  W ilhelmie z Moerbeke, przyjacielu św. Tomasza z Akwinu, W itelona i Hen
ryka Bate z Mechlinu. Moerbecana zamierzał wykorzystać do opracowania mo
nografii na temat translatorskiej działalności Wilhelma. Gdy zaś inne, stale 
wzmagające się zajęcia odciągały go od realizacji zamierzenia, nosił się z myślą 
podjęcia dyskusji z M. Grabmannem, którego poglądów na twórczość Wilhelma 
nie mógł, w świetle swych własnych badań, uznać za słuszne16.

W ymieniono niektóre tylko osiągnięcia; wiele innych, nie mniej doniosłych
1 ciekawych, trzeba było pominąć. Ale i te, pobieżnie wyliczone, wystarczają 
do zdania sobie sprawy z roli, jaką A. Birkenmajer odegrał w dziedzinie roz
poznawania źródeł średniowiecznego życia umysłowego. O jego sukcesach 
zadecydował, obok gruntownej erudycji i intuicji badawczej, przede wszystkim

14 M. K u r d z i a ł e k ,  A propos des recherches concernant 1'auteur de l'opuscule appele 
"Quaestiones Nicolai Peripatetici", „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, 10(1961), s. 46-49; 
t e n ż e ,  Gilbertus Anglicus und die psychologischen Erdrterungen in seinem „Compendium 
Medicinac". „Sudhoffs Archiv 1'iir Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften”, 
47(1963), s. 110 nn.

15 R. K 1 i b a n s k y. Ein Proklosfund und seine Bedeutung, Heidelberg 1929, omówiona 
przez Birkenmajera w „Philosophisches Jahrbuch", 93(1930), s. 238-244, czyli w tym samym 
numerze co i „Beitrag” Grabmanna. Por. s. 33-38.

16 M. G r a b m a n n, Guglielmo di Moerobeke O.P. il iraduttore delle opere di Aristotele, 
(Miscellanea Historiae Pontificiae, XI, n. 20), Roma 1946, s. 193.
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fakt, iż wiadomości na temat recepcji literatury oraz wiedzy greckiej i arabskiej 
wydobywał z rękopisów, przekazujących zarówno matematyczno-przyrodniczą, 
jak i filozoficzno-teologiczną myśl naukową. Wyznaczył więc sobie teren po
szukiwań znacznie rozleglejszy niż te, na których zazwyczaj pracowano. W ięk
szość bowiem mediewistów nie wykraczała poza źródła rękopiśmienne należące 
do jednej z wymienionych grup bądź do jednej tylko z dziedzin czy dyscyplin. 
Dysponując danymi z różnych odcinków, nakreślił A. Birkenmajer wyjątkowo 
wszechstronny, oryginalny i przejrzysty szkic, informujący o przebiegu recepcji 
oraz towarzyszących jej okolicznościach i wydarzeniach . Szkoda, że swej 
pierwotnej syntezy nie zdołał wzbogacić rezultatami późniejszych badań.

Hegemonia problemu recepcji wiedzy greckiej i arabskiej w stosunku do 
innych zagadnień, wyraźna w początkach XX wieku, wzmogła się jeszcze bar
dziej po pierwszej wojnie światowej. Wiele też w tej dziedzinie osiągnięto, jak
o tym świadczy choćby tylko „wyciąg” z twórczości naszego mediewisty. Zna
czny i wciąż wzrastający rozwój badań niósł z sobą także i stale potęgujące się 
trudności. W miarę bowiem zwiększania się terenu poszukiwań i liczby poszu
kujących, badania, prowadzone wciąż jeszcze w atmosferze pionierskich „zry
wów” i „na własną rękę”, stawały się coraz to bardziej chaotyczne. Inna jeszcze 
sprawa domagała się rychłego załatwienia: wykryto mianowicie różne odmiany 
łacińskich tłumaczeń pism Arystotelesa; teraz dla każdej z nich należało ustalić 
krytyczny tekst i wydać go drukiem. Tak samo trzeba było postąpić z poszcze
gólnymi wersjami komentarzy greckich i arabskich oraz z przekładami nader 
licznych autorów greckich, arabskich i żydowskich, które nie mniej niż pisma 
Stagiryty oddziałały na średniowieczną myśl filozoficzną i naukową. Przygoto
wanie do druku oraz wydanie tak ogromnej liczby tekstów wymagało koncen
tracji sił naukowych i środków finansowych w stopniu, na jaki nie mógł sobie 
pozwolić żaden z ośrodków zajmujących się tego typu pracami . A przecież 
od rekonstrukcji i opublikowania wymienionych tu źródeł uzależniony był nie 
tylko dalszy pomyślny rozwój mediewistyki, ale także ostateczna stabilizacja 
jej historyczno-naukowej struktury. Trzeba więc było zapoczątkować Monumen- 
ta na nie spotykaną dotąd, międzynarodową skalę. Tego rodzaju zamierzenie 
mogła zrealizować tylko jakaś wielka, ogólnoświatowa instytucja patronująca 
rozwojowi nauki.

17 A. B i r k e n m a j e r ,  Prądy umyślone XII i XIII stulecia. Kraków 1921.
IS Większe spośród nich były już zaangażowane w działalność wydawniczą: Rzym -  Editio 

Leonina, Quaracchi -  Bibliotheca Franciscana Scholastica medii acvii, Louvain -  Les Philosophes 
Belgcs ild.
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K. Michalski i A. Birkenmajer za najbardziej odpowiednią uznali Union 
Academiąue International, czyli utworzone po zakończeniu I wojny światowej 
(1919) zrzeszenie Akademii Nauk, pomyślane jako forma dalszego współdziała
nia państw, zjednoczonych dotąd braterstwem broni w walce z Niemcami. 
W 1928 roku podczas obrad Unii w Brukseli przedłożył K. Michalski, w imie
niu Polskiej Akademii Umiejętności, a rzec także można: i w imieniu ogółu 
mediewistów, opracowany wspólnie z A. Birkenmajerem projekt wydania: a) 
średniowiecznych łacińskich przekładów pism Arystotelesa; b) łacińskich tłuma
czeń dzieł filozofów arabskich i żydowskich; c) co celniejszych komentarzy 
oraz tekstów z zakresu filozofii średniowiecznej napisanych przez Łacinników. 
Całość wydawnictwa miała być opatrzona tytułem: Corpus Philosophorum Me- 
dii Aevii, pierwsza zaś z serii mianem: Aristoteles Latinus'9. Po dokładnym 
rozpatrzeniu projektu, przez specjalnie do tego celu powołaną podkomisję, Unia, 
mając na uwadze doniosłość i aktualność przedłożonej sobie sprawy, zaakcepto
wała w 1930 roku propozycję obu krakowskich mediewistów. To zaś świadczy
0 prestiżu, jakim cieszyła się Polska Akademia Umiejętności na międzynarodo
wym gruncie, oraz o renomie naukowej i walorach osobistych jej przedstawicie
la -  K. Michalskiego. Zaangażowanie się UAI w na tak ogromną skalę zakrojo
ne badania i prace mediewistyczne uznać można za pewnego rodzaju akt rehabi
litacji średniowiecznej myśli filozoficznej, dopełniony przez instytucję o nie
zwykle wysokim, światowym autorytecie naukowym.

Przystąpiono na razie do realizacji pierwszego punktu programu, tj. prac nad 
„Arystotelesem Łacińskim”. Koordynacją badań, przydziałem poszczególnych 
tekstów oraz zapewnieniem całemu przedsięwzięciu niezbędnych środków nau
kowych i finansowych zajęła się odrębna, utworzona w ramach Unii, XII jej 
Komisja, na której czele stanął K. Michalski. Prace rozpoczęto od rejestracji
1 opisu katalogowego kodeksów, zawierających średniowieczne, łacińskie prze
kłady pism Arystotelesa. Kolegium edytorów w składzie: J. Baxter (Wielka 
Brytania), G. Lacombe (USA), K. Michalski, L. Nicolau d’01wer (Hiszpania), 
V. Usani (W łochy)20 zleciło prowadzenie odnośnych prac G. Lacombe’owi; 
ten zaś podjął je, zapewniwszy sobie uprzednio ścisłą współpracę ze strony

K. M i c h a l s k i ,  Corpus Philosophorum Medii Aevii, „Kwartalnik Filozoficzny”,
9(1931), s. 76 (Sprawozdania).

211 Po śmierci G. Lacombe'a wszedł na jego miejsce w 1936 roku E. Franceschini (Włochy),
który w swoim dziele Scritti di filologia latina medievale (t. II, Padova 1976) opublikował rozpra
wę Studi suWAristoteles latinus (s. 377-692); w 1937 roku dokooptowano W. D. Rossa (Wielka 
Brytania).

25



A. Birkenmajera i M. Dulong21. Wbrew pierwotnemu zamierzeniu rejestrowa
no, głównie za radą A. Birkenmajera, przekaz rękopiśmienny zawierający nie 
tylko łacińskie tłumaczenia pism Stagiryty, ale także i ten, w którym znajdowa
ły się łacińskie teksty jego greckich oraz arabskich komentatorów22. Przystą
piono bowiem znacznie szybciej, niż się tego można było spodziewać, do reali
zacji drugiego punktu programu, tj. do wydawania Corpus Averrois in Aristote- 
lem. Zadanie to podjęła w 1931 roku Mediaeval Academy of America. W na
stępnym roku Unia zaakceptowała wniosek A. Birkenmajera, w którym postulo
wał włączenie do Corpus Philosophorum Medii Aevii łacińskich przekładów 
komentarzy greckich do dzieł Arystotelesa.

Podobnie jak inne Akademie, także i Polska Akademia Umiejętności zaanga
żowała się naukowo i finansowo w edycję „Arystotelesa Łacińskiego”. Jej u- 
dział polegał na przygotowaniu oraz ogłoszeniu drukiem Prolegomena in Aristo- 
telem Latinum . Mając na uwadze wspomniane dotąd fakty oraz osobisty 
wkład naszych mediewistów, śmiało rzec można, iż nauka polska stała się 
spiritus movens tego wielkiego, międzynarodowego przedsięwzięcia. Wysiłkom 
K. Michalskiego w sprawie zapewnienia wydawnictwu odpowiednich środków

21 Po wojnie prace rejestracyjne i edytorskie prowadził dalej L. Minio-Paluello, dyrektor 
Aristoteles Latinus w latach 1959-1972. Pozostawał w stałym kontakcie z A. Birkenmajerem aż 
do jego śmierci w 1967 roku. Porozumiewał się także z M. Plezią, wydawcą Aristotelis qui fere- 
batur LIBER DE POMO (Warszawa 1960), oraz z Pracownią Historii Filozofii Starożytnej i Śred
niowiecznej PAN. Jego następcą został G. Verbeke. Omówił on w „Bulletin de philosophie 
mćdićvale” , 29(1987), s. 12-23, zarówno osiągnięcia swego poprzednika, jak i edycję De gencra- 
tione et corruptione, sporządzoną w ramach Aristoteles Latinus (IX, 1) przez J. Judycką i opubli
kowaną w Leiden w 1986 roku. Według przedwojennych jeszcze planów miał ją  sporządzić 
A. Birkenmajer, którego Verbeke określił jako un savant polonais cle rcnommee internationale.

Aristoteles Latinus, t. I, Roma 1939, s. 7. G. Verbeke we wspomnianym wyżej „Bulletin" 
omówił także prace nad komentarzami łacińskimi do dzieł Arystotelesa, a wśród nich Repertoria 
commentariorum medii cievi in Aristolelem latinorum, sporządzone przez W. Seńkę, M. Markow
skiego, J. B. Korolca, M. Zwiercana oraz A. Słomczyńską. Cenny przegląd całokształtu tłumaczeń 
i tłumaczy XII wieku przedstawiła: M.-T. d’A 1 v e r n y, Translations and Translators, [w:] 
Renaissance and Renewcil in the Twelfth Century, ed. R. L. Benson and G. Constable with 
C. D. Lanham, Cambridge, Mass. 1982, s. 421-462.

23 Union Academigue Internationale. Prolegomena in Aristotelem Latinum consilio et impensis 
Academiae Polonae litterarum et scientiarum edita, fasc. I: A. B i r k e n m a j e r ,  Classement 
des ouvrages attribues d Aristote par le Moyen-Age latin, Cracovie 1932, ss. 21; fasc. 
II: W. L. L o r i m e r, The Text Tradition o f the Interpretatio anonyma o f  Pseudo-Aristotle 
„De M undo”, Cracovie 1934, ss. 36; trzeci z zeszytów, który dotąd się nie ukazał, miał zawierać: 
Seriem auctorum ąui a Jourdain usąue ad hoc tempus de Aristotele Latino bene meriti sunt 
corumque in latinis translationibus illustrandis opera memorabit Fr. Pelster S.J. in fasciculo qui 
proxime edctur in Prolegomenis in Aristotelem Latinum (zob. Aristoteles Latinus, t. I, Roma 1939, 
s. 53).
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towarzyszyły bowiem intensywne prace A. Birkenmajera nad: a) sporządzeniem 
dokładnej listy dzieł Arystotelesa krążących pod jego imieniem w średniowieczu 
oraz ujęciem ich w klasy według stopnia autentyczności; b) opracowaniem 
uwag wstępnych, charakteryzujących łacińskie przekłady komentarzy greckich 
i Awerroesa; c) rejestracją i opisem kodeksów zawierających różne łacińskie 
wersje pism Stagiryty oraz uprzednio wymienionych komentarzy. Spośród 2012 
rękopisów skatalogowanych w dwu pierwszych tomach Aristoteles Latinus 
ponad 350 opracował nasz mediewista24.

Najpierw ciężkie lata wojenne25, potem zajęcia organizacyjno-administra
cyjne na stanowisku dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, zajęcia 
naukowo-dydaktyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim i w Uniwersytecie W ar
szawskim, wreszcie studia z zakresu historii astronomii w Polsce, zwłaszcza zaś 
prace osnute wokół Mikołaja Kopernika i jego dzieła w związku z pięćsetleciem 
urodzin Astronoma -  wszystko to uniemożliwiło A. Birkenmajerowi kontynuo
wanie prac nad „Arystotelesem Łacińskim” , a nawet nie pozwalało mu publiko
wać poprzednio już zapowiedzianych rozpraw bądź edycji. Przygotowanie jednej 
z nich powierzył swemu uczniowi M. Kurdziałkowi26. Sporządzone przezeń 
wydanie fragmentów Quaternuli („Notatniki”) Dawida z Dinant udostępniło 
mediewistom źródło ogromnej wagi, zarówno w sprawie łacińskich tłumaczeń 
przyrodniczych pism Stagiryty, jak i w odniesieniu do zagadnienia genezy 
średniowiecznego arystotelizmu oraz jego burzliwych losów w XIII stuleciu .

K. Michalski i A. Birkenmajer byli więc nie tylko inicjatorami, ale także 
realizatorami Corpus Philosophorum Medii Aevii. Ich osobiste wysiłki naukowe 
i organizacyjne, podejmowane w początkowym, a więc z reguły najtrudniej
szym stadium realizacji każdego, zwłaszcza zaś na tak wielką skalę zakrojone
go przedsięwzięcia, zapewniły mu skuteczność i powodzenie. Wzbudzony bo

24 Aristoteles Latinus, t. II, Cambridge 1955, ukazał się głównie za sprawą L. Minio-Paluello; 
t. III: Supplementa altera, Bruges-Paris 1961. Wszystkie 3 tomy zostały przedrukowane w Leiden 
w 1979 roku.

25 A. Birkenmajer wraz z K. Michalskim i innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego 
został osadzony przez Niemców w obozie Sachsenhausen koto Berlina.

26 Wydanie f ragmentów odnalezionej spuścizny literackiej po Dawidzie z Dinant zapowiedział 
w artykule: Decouverte de fragments manuscrits de David de Dinant, „Revue nćoscolastique de 
philosophie” 35(1933), s. 220-229. Ta zapowiedź spotkała się z zainteresowaniem M. Grabmanna 
(/ divieti ecclesiastici di Aristotele sotto Innoocenzo Ul e Gregorio IX, (Miscellanea Historiae 
Pontificiae, V, n. 7), Roma 1941. s. 55).

27 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, primum ed. M. Kurdziałek, (Studia Medie- 
wistyczne, t. 3), Warszawa 1963, s. LX+108. Ukazanie się tej edycji L. Minio-Paluello, w liście 
do edytora z 7 VI 1963 roku, ocenił jako wydarzenie dużej wagi dla badali w dziedzinie „recepcji 
Arystotelesa” ; podobnie inni mediewiści: F. van Steenberghen, L. Bataillon, M.-T. d ’Averny.
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wiem wówczas impuls oraz pierwsze jego realne skutki sprawiły, że ich rozsąd
ny, dobrze przemyślany i odpowiadający aktualnym potrzebom mediewistyki 
projekt znajdował coraz to powszechniejsze uznanie i poparcie. W zrastało ono, 
w miarę jak w trakcie realizacji okazywało się, że jest to nie tylko wielki i po
trzebny plan wydawniczy, ale także program badań, w które wprowadza koordy
nację, systematyczność oraz ducha międzynarodowej współpracy.

Warto przypomnieć sobie, a nawet stale pamiętać o owych wydarzeniach 
sprzed lat przeszło pięćdziesięciu, gdyż dynamizują one wciąż jeszcze współ
czesny ruch wydawniczy w zakresie źródeł filozofii średniowiecznej. Większość 
bowiem ukazujących się edycji albo stanowi realizację polskiego projektu, albo 
doń w jakimś stopniu nawiązuje. Pojawiają się więc „pod auspicjami i za radą” 
Union Academiąue Internationale, z coraz to większą częstotliwością kolejne 
tomy i zeszyty „Arystotelesa Łacińskiego”; publikację niektórych umożliwiają 
zasiłki UNESCO28. Medieval Academy of America ogłasza drukiem świetnie 
opracowane komentarze Awerroesa w ich łacińskim średniowiecznym brzmie
niu. Centre de Wulf-Mansion w Louvain przystąpił do wydawania Corpus Lati- 
num Commentariorum in Aristotelem Graecorum . Wzmaga się również ak
tywność edytorska w dziedzinie publikacji co celniejszych komentarzy i dzieł 
napisanych w średniowieczu przez łacinników. Na szczególną uwagę zasługuje 
tzw. Editio Coloniensis, czyli pierwsze krytyczne wydanie opera omnia Alberta 
Wielkiego, realizowana przez Albertus-Magnus-Institut (Kolonia-Bonn), oraz 
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii pod redakcją E. Roosa. Poza 
tym projekt Polskiej Akademii Umiejętności stał się bodźcem, a także i wzor
cem dla propozycji British Academy, która zgłosiła w 1937 roku na forum 
Union Academiąue Internationale gotowość wydawania Corpus Platonicorum  
Medii Aevii. Uzyskawszy dla swego ambitnego zamierzenia poparcie UAI oraz 
zapewniwszy sobie współpracę ze strony The Warburg Institute Uniwersytetu 
Londyńskiego publikuje ona, począwszy od 1940 roku, pisma Platona w dwu 
seriach wydawniczych: łacińskiej (Plato Latinus) i arabskiej (Plato Arabus)30.

28 Tak miała się rzecz z Aristoteles Latinus t. VII, z. 2: Physica, Translatio Vaticana, ed. 
A. Mansion, Bruges-Paris 1957.

29 Pierwszy tom tego wydawnictwa, zawierający komentarz Temistiusza do De anirna, ukazał 
się w 1957 roku; następny, zawierający komentarz Ammoniusza do Peri hermeneias, wydano 
w 1961 roku; trzeci, zawierający komentarz Jana Filopona do De anima Arystotelesa, ukazał się 
w 1966 roku. Wszystkie, według przekładu Wilhelma z Moerbeke, wydał i opracował G. Verbeke. 
Miejsce wydania: Louvain-Paris.

Pierwszą fazę realizacji tego przedsięwzięcia przedstawił H. D. Saffreyw „BulletinThomis- 
te” , 8(1947-53), s. 303 nn. Inicjatywa K. Michalskiego i A. Birkenmajera znalazła licznych naśla
dowców. Pod auspicjami UAI realizuje się następujące projekty: „Aristoteles Latinus” (Leuven),
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Rola, jaką odgrywał i wciąż odgrywa projekt K. Michalskiego i A. Birken
majera, świadczy o ich wielkich dla mediewistyki zasługach. Główną jednak 
bazą takowych są i pozostaną rezultaty ich własnych prac badawczych, zwłasz
cza w dziedzinie wykrywania i ustalania źródeł filozofii średniowiecznej. W spo
mniano już o odkryciach A. Birkenmajera. Warto jeszcze dodać, że odnalezione 
dokumenty opracowywał z wyjątkową pieczołowitością i sumiennością: „Autor 
z cierpliwością cyzelera, z dużą erudycją w zakresie opracowywanego tematu, 
z precyzją w drobiazgach i dokładnością w szczegółach dokonywa pracy o cha
rakterze powiedzmy miniaturowym” ’1. Publikacje A. Birkenmajera wzbudzały 
podziw i najwyższe uznanie ze strony recenzentów. Były one bowiem rezulta
tem ścisłej współpracy znakomitego historyka-paleografa ze świetnym filolo- 
giem-erudytą, których zespolił z sobą pietyzm, jaki w stosunku do zabytków 
odczuwają archeolog lub historyk sztuki. Do tego dodać jeszcze trzeba zwięz
łość i ścisłość matematyka. W szystkie te współczynniki sprawiły, że prace 
badawcze naszego mediewisty, nawet te najwcześniejsze, pisane w latach dwu
dziestych, nie straciły nic ze swej pierwotnej wartości i -  jak  to się kiedyś 
wyraził o nich B. Geyer -  „wciąż muszą być czytane”. W świetle znacznego 
rozwoju badań oraz licznych odkryć, jakie miały miejsce w mediewistyce 
w ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu, trwałość i aktualność osiągnięć A. Birken
majera przedstawia się jako zjawisko raczej wyjątkowe i godne szczególniejsze
go podkreślenia.

Obok historyków literatury filozoficznej i naukowej pracowali nad źródłami 
historycy średniowiecznej filozofii. Od swych kolegów różnili się zazwyczaj 
sposobem podejścia: pierwszych interesowały przede wszystkim dzieje tekstów 
i ich spożytkowanie w odnośnym piśmiennictwie, drugich myśl filozoficzna 
zawarta w źródłach. Analizowano ją  i opracowywano z różnych punktów widze
nia; między innymi zwracano także uwagę na jej późniejsze losy i przekształce
nia. Nader wcześnie spostrzeżono bowiem, że pewne idee, koncepcje oraz świa
dectwa historyczne, zawarte w dziełach autorów starożytnych, następnie zaś 
arabskich i żydowskich, stały się zaczynem: rozwinęły się z nich niektóre głów
ne problemy, zagadnienia oraz prądy nurtujące średniowieczną filozofię łaciń
ską. W zależności od naukowego i historycznego milieu przybierały one jednak 
różne postacie, trudne nieraz do zidentyfikowania zarówno z pierwotnym zaczy
nem, jak i jego przeobrażeniami. Wspomniana „trudność” powodowała zasadni

„Averroes Latinus” (Kolonia), „Avicenna Latinus” (Louvain-la-Neuve), ..Aristoteles Semitico-Iati- 
nus” (Amsterdam).

31 W. W ą s i k ,  „Przegląd Filozoficzny”, 29(1927), s. 248 (Rccenzjc).
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cze nieporozumienia: skłaniała historyków filozofii do traktowania poglądów 
poszczególnych autorów bądź konkretnych doktryn czy systemów jako na ogół 
zwartych, mniej lub więcej zamkniętych w sobie, spetryfikowanych całości. 
Zapomniano zaś o tym, że są one zewnętrznym wyrazem, powierzchniowymi 
i statycznymi przejawami głębiej działających prądów i nurtów.

K. Michalski stał się gorliwym szermierzem i orędownikiem tak właśnie 
pojętej „rzeczywistości historycznofilozoficznej”32. Nasuwające się w tym mie
jscu pytania: czy i w jakim stopniu reprezentowana przezeń „wizja rzeczywis
tości” jest jego oryginalnym pomysłem oraz czy wytworzył ją  opierając się na 
przesłankach czysto teoretycznych czy też na podstawie własnego doświadcze
nia historycznofilozoficznego -  musi się pozostawić bez odpowiedzi, a to ze 
względu na ramy niniejszych rozważań. Trzeba się więc zadowolić stwierdze
niem, że wspomniana tu „wizja” znajduje w badaniach K. Michalskiego jasne 
i wyraźne odbicie. Poglądy i doktryny czternastowiecznych autorów, opracowy
wane przezeń źródło, wykorzystuje jako odskocznię do wykrywania i ustalania 
prądów filozoficznych nurtujących tę epokę. Badania utwierdzały go w prześ
wiadczeniu, że głównym i powszechnym prądem był w tym czasie krytycyzm, 
przedzierzgający się, w dość licznych wypadkach, w mniej lub więcej zamasko
wany sceptycyzm. Drążył on struktury wzniesione w poprzednich wiekach 
i w rezultacie swej erozyjnej działalności podmywał fundamenty tradycyjnych 
dyscyplin filozoficznych, torując w ten sposób drogę fideizmowi. Największe 
spustoszenia powodował oczywiście w dziedzinach najsłabiej „ugruntowanych". 
Należała do nich arystotelesowska „fizyka”, zwłaszcza zaś wyłożona w niej 
mechanika. Zaczęto ją  więc budować na nowych, pokrewnych już nowożytnym, 
podstawach.

Powyższe stwierdzenie było odpowiedzią na pytanie: czy słuszna jest teza 
P. Duhema, iż korzenie nowożytnej mechaniki, a zatem i źródła pomysłów 
naukowych Kopernika, Galileusza, Leonarda da Vinci, tkwią w myśli filozoficz
nej i naukowej XIV wieku? Takie bowiem pytanie postawił sobie K. Michalski, 
przystępując w 1915 roku do badań mediewistycznych. Odpowiedzi szukał 
w źródłach rękopiśmiennych. W ciągu lat dwudziestu przewertował setki kodek

Zob. Le criticisme et le scepticisme dans la philosophie du X IV  siecle, cxtrait du „Bulletin 
de 1’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres” . Classe d’histoire et de philosophie -  annće 
1925, Cracovie 1926, s. 1; Le probleme de la volonte a Oxford et a Paris nu X IV  siecle, (Studia 
Philosophica, II), Leopoli 1937, s. 233-364; przemówienie: Prof. Rubczyński jako historyk filozofii, 
wygłoszone na akademii ku czci śp. Witolda Rubczyńskiego dnia 15 IX 1938, Kraków 1939, 
s. 26-31. W tych pracach, dla szczególnych niuansów stwierdzanych u różnych pisarzy, Michalski 
wskazywał źródła w ogólnym prądzie umysłowym epoki. Por. U s o w i c z ,  K ł ó s a k ,  Ksiądz 
Konstanty Michalski, przyp. 10, s. 141 n.
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sów. Poinformowały go one o autorach, doktrynach, kierunkach, o których 
zgoła nic lub bardzo mało wiedziano. Weryfikacja tezy wypadła dla P. Duhema 
pozytywnie. Inaczej natomiast miała się rzecz z jej zapleczem źródłowym, które 
trzeba było w wielu, i to dość zasadniczych, sprawach skorygować, a przede 
wszystkim znacznie pogłębić.

P. Duhem za głównych sprawców przewrotu w „fizyce” uważał nader licz
nych autorów XIV wieku, krytykujących odnośne koncepcje Stagiryty i propo
nujących, w ich miejsce, własne rozwiązania. Natomiast K. Michalski, zgodnie 
ze swym poglądem na istotę zdarzeń historycznych, sądził, że właściwym spra
wcą był krytycyzm, nurtujący nie tylko „fizykę”, ale i inne dziedziny czter
nastowiecznego życia umysłowego. W przygotowywaniu „nowego” brali więc 
udział zarówno „fizycy”, jak i wszyscy krytycznie myślący przedstawiciele tego 
okresu. Ale czy tylko oni? Wszak źródła krytycyzmu tkwią poza XIV wiekiem. 
Nasz mediewista zadał sobie trud ich odszukania i w rezultacie wskazał na 
augustyńską teorię iluminacji, na niektóre doktryny Aleksandra z Afrodyzji, 
mottekaleminów, Algazela, Awerroesa, Mojżesza Majmonidesa; jego rozwojowi 
sprzyjały: przesadne ćwiczenia dialektyczne oparte na Topikach Arystotelesa, 
dyskusje na temat różnic między wiedzą intuicyjną a abstrakcyjną i wreszcie 
nominalizm terministyczny33. Stąd można już było wywnioskować, że „nowe” 
zostało zainicjowane wraz z filozofią średniowieczną i wraz z nią się rozwijało, 
„eksplodowało” zaś w XIV wieku.

Przeprowadzone przez K. Michalskiego badania wyszły więc, i to bardzo 
daleko, poza granice, w jakich pierwotnie zamierzał się poruszać. Tylko część 
z nich mógł bowiem, w sposób bezpośredni, spożytkować przy weryfikacji tezy 
P. Duhema i jej historycznofilozoficznych podstaw. Opierając się na zebranych 
materiałach, zamierzał napisać studium monograficzne poświęcone prądom 
myślowym XIV wieku. O stopniu jego w tej sprawie zaangażowania świadczą 
prace, które opublikował drukiem. Są to jak gdyby wciąż poprawiane, przereda-

33 Problem źródeł omawiał w następujących pracach: Les sources du criticisme et du scepti- 
cisme dans la philosophie du XIV* siecle, Varsovie 1924; La Pologne au Y  Congres International 
des sciences historiques, Bruxelles 1923; Le criticisme et le scepticisme (por. przypis poprzedni); 
Odrodzenie nominalizmu w XIV wieku, „Kwartalnik Filozoficzny", 4(1926), s. 171-216, 477-496; 
La physiąue nouve!le et les differents courants philosophiques au XIV' siecle, „Bulletin internatio- 
nal de 1’Acadćmie Polonaise des Sciences et des Lcttres". Classe d’hisloire et de philosophie, 
annee 1927, no 4-6, s. 93-164, Cracovie 1927; L'influence d'Averroes et d'Alexandre d ’Afrodisias 
dans la psychologie du X IV  siecle. tamże, annee 1928, no 1-3, s. 14-16, Cracovie 1929, Zdaniem 
M. Grabmanna (Mittelalterliches Geistesleben, Bd. II, s. 65); „Selbst die scholastiche Philosophie 
und Theologie des XIV. Jahrhunderts, in welcher doch ein Aristotelismus nominalistischer Pragung 
die herrschende Stellung einnimmt, ist, wie die Forschungen von Kardinal Ehrle, Gerhard Rittcr, 
K. Michalski u.a. beweisen, keineswegs ein einfórmiges Gebilde ais man friiher glaubte”.
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gowywane i uzupełniane szkice, w których z łatwością dopatrzyć się można 
rozdziałów i części zaplanowanego dzieła. Nie zostało ono napisane głównie 
z powodu przedwczesnej, nieodwracalnej choroby oczu. Rezultaty badań nasze
go mediewisty, mimo ich nieusystematyzowania, niedociągnięć w szczegółach 
oraz braku jakiejś ostatecznej syntezy, są tak poważne i nowatorskie, iż bez 
przesady pozwalają go nazwać „odkrywcą XIV wieku”, „najwybitniejszym, jak 
dotąd, polskim historykiem filozofii”34. Pierwotną inicjatywę P. Duhema roz
winął bowiem w sposób na wskroś oryginalny: wskazał nowe tereny, kierunki 
i metody poszukiwań, ujawnił w całej pełni ich doniosłość, przez to zaś spra
wił, że badania nad myślą XIV wieku, kontynuowane następnie przez Dijkster- 
hiusa, Maier, Crombiego, Pedersena i innych, odgrywają dziś tak wielką rolę.

Postawę K. Michalskiego charakteryzowały tendencje nurtujące ówczesną 
neoscholastykę, zwłaszcza w jej „lowańskim” wydaniu. Zgodnie z nimi rozpat
rywał problematykę filozoficzną XIV wieku w świetle zagadnień teoriopoznaw- 
czych oraz starał się „nowe” wzbogacać „dawnym”. Kąt widzenia okazał się 
szczęśliwie dostosowany do śledzenia życia umysłowego tej epoki. Również 
i w drugiej dziedzinie udało mu się wskazać na wiele zbieżności problemowo- 
-doktrynalnych, analogii i pokrewieństw występujących pomiędzy filozofią 
nowożytną i współczesną a średniowieczną-15. Dążenie do odkrywania tego 
rodzaju związków miało jednak swe główne źródło w jego umysłowości: był 
i przez całe życie pozostawał myślicielem na wskroś współczesnym. Idąc ślada
mi myśli nowożytnej, „nieopatrznie” wstąpił na teren filozofii średniowiecznej. 
Znalazłszy się w kręgu jej oddziaływania, podobnie jak D. Mercier, J. Maritain, 
E. Gilson i inni, nie potrafił, czy nie chciał już zeń się wyzwolić. Urzeczony 
nowożytnością, bogactwem i urokiem ciągłych spotkań z „nieznanym”, wchodził 
coraz to głębiej w gąszcz źródeł, problemów, doktryn i prądów. Do swych

34 Pierwsze z określeń pochodzi od I. Bocheńskiego. Por. W. E b o r o w i c z, Ks. Kon
stanty Michalski jako filozof, „Roczniki Filozoficzne”, 1(1948), s. 254); drugie od R. Ingardena 
(Ks. K. Michalski, uczony, filozof, człowiek, „Tygodnik Powszechny", 3(1947), nr 34(127)). O zna
czeniu prac K. Michalskiego dla dziejów myśli filozoficznej świadczy fakt ich reedycji: 
K. M i c h a l s k i ,  La philosophie au X IV  siecle. Six etudes, hrsg. von K. Flasch, Frankfurt 
a.M. 1969, ss. XV+413. Reedycję omówił i w związku z nią poruszył istotne dla badań Michal
skiego problemy najwybitniejszy polski znawca filozofii XIV wieku Z. Kałużą („Roczniki Filozo
ficzne”, 20(1972), z. I, s. 131-135). Wydawcy monumentalnej Histoire letteraire de la France 
(t. XLII, fasc. I: Avertissement, Paris 1995), określili Z. Kałużę: „lin connaisseur de la pensće 
philosophiąue de XIVe siecle”. Słowa te napisano w przedmowie rozprawy Nicolas d ’Autrecourt.

Zwrócił między innymi uwagę na „teorię wartości” M. Schelera oraz na „logikę trójwartoś
ciową” J. Łukasiewicza. Badając pod tym kątem poglądy niektórych czternastowiecznych autorów, 
stwierdził, że snują oni podobne, chociaż zawarte jeszcze in nuce pomysły. Por. U s o w i c z, 
K 1 ó s a k, Ksiądz Konstanty Michalski, s. 146, przyp. 10.
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uczniów mawiał z humorem: jegomość, trzeba mieć „wyżła” . On „go” miał 
zarówno w odniesieniu do „nowego”, jak i do „dawnego”. W skazując na łączą
ce je  więzy, przyczynił się w większym, niż inni mediewiści, stopniu do roz
proszenia resztek zadawnionych, uporczywie powtarzanych, krzywdzących scho
lastykę mniemań. Nic bowiem, co współczesne, nie było mu obce. Przeszłość 
i teraźniejszość stanowiła dla niego jeden ciąg walki o prawdę, dobro, świętość. 
Jan Paweł II tak to ujął: „Ks. Konstanty Michalski, jeden z tych wielkich profe
sorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, po powrocie z obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen napisał książkę Między heroizmem a bestialstwem. Tytuł ten 
oddaje dobrze klimat epoki. Tenże sam ks. Michalski pisząc o bracie Albercie 
Chmielowskim, przypomniał ewangeliczne zdanie, że «trzeba duszę dać» (por. 
J 15, 13)”36.

3,1 J a n P a w e ł  II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 100.





STEFAN SWIEŻAWSKI 
RZECZNIK PHILOSOPHIAE PERENNIS*

Q
W—Jtefan  Swieżawski urodził się 10 II 1907 roku we wsi Hołubię, pow. Hru
bieszów. W latach 1925-1929 studiował filozofię i historię na Wydziale Huma
nistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Studia historyczne pod
jął ze względu na zamierzone badania z zakresu filozofii i jej dziejów. Pierwsze 
kroki w tej dziedzinie stawiał pod szczególniejszą opieką K. Twardowskiego, 
a kiedy ten wycofał się z czynnego życia uniwersyteckiego, ściślej związał się 
z K. Ajdukiewiczem i R. Ingardenem. Słuchałtakże wykładów M. Wartenberga, 
M. Kreutza, ks. K. Waisa. Pod wpływem tak znakomitych mistrzów oraz w wy
niku własnych, poprzez studia znacznie pogłębionych zainteresowań przystąpił 
do opracowywania tezy doktorskiej na temat intentiones primae i intentiones 
secundae według Jana Dunsa Szkota. Wobec braku krytycznego wydania dzieł 
tego autora odnośne jego traktaty, spośród których wiele opublikowano drukiem 
jeszcze w 1. połowie XVII wieku, należało skolacjonować z przekazem rękopiś
miennym. Głównie w tym też celu S. Swieżawski udał się w roku akademickim 
1929/1930 do Paryża1.

Dwa „spotkania” wywarły tam na nim ogromne wrażenie i w znacznej mie
rze zadecydowały o dalszej konkretyzacji jego zainteresowań badawczo-nauko
wych: spotkanie z działem średniowiecznych rękopisów łacińskich Bibliotheąue 
Nationale i spotkanie z E. Gilsonem. Pierwsze z nich pozwoliło mu przekonać 
się naocznie, jak mało wie się o średniowiecznym życiu umysłowym, spośród 
bowiem około 10 000 zarejestrowanych tam kodeksów tylko nieliczne zostały

Artykuł ukazał się w „Rocznikach Filozoficznych”, 16(1968), z. 1, s. 7-15, dedykowanych 
Stefanowi Swieżawskiemu z okazji 60. rocznicy jego urodzin. Ostatnie stronice zostały dopisane 
przed ukazaniem się niniejszej książki.

S. S w i e ż a w s k i .  Les intentiones premieres et les intentiones secondes chez Jean 
Duns Scot, „Archives d’histoire doctrinale et litteraire du moyen-age", 9(1934), s. 205-260.
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przebadane. A przecież poza Bibliotheąue Nationale i innymi księgozbiorami 
paryskimi niemal wszystkie większe biblioteki europejskie szczycą się zbiorami 
rękopisów, wprawdzie nie tak ogromnymi jak wymieniona, ale za to w jeszcze 
mniejszym stopniu przebadanymi. Taki stan rzeczy działał na wyobraźnię po
czątkującego historyka obietnicą pionierskiego przecierania szlaków, odkryć 
i tego, co się zwykło nazywać „wielką przygodą”. Jednocześnie zaś zmuszał do 
zastanowienia się nad aktualnymi możliwościami jakiegoś odpowiedzialnego 
opracowania konkretnych zagadnień -  skoro bowiem ogromna większość źródeł 
pozostaje nie zbadana, przeto nie zna się całej pełni problemów, prądów składa
jących się na ówczesne życie umysłowe; stąd też prace analityczne, dotyczące 
poglądów poszczególnych autorów bądź też przewijających się poprzez ich 
dzieła pojęć i koncepcji, nie są w stanie przedstawić tych spraw we właściwym 
historycznofilozoficznym naświetleniu. Przy badaniu źródeł należałoby więc 
najpierw zwracać uwagę na zagadnienia i nurty filozoficzne; tego rodzaju postu
lat implikuje zasadniczą trudność: życie umysłowe w średniowieczu, w porów
naniu do innych epok, charakteryzuje się daleko idącym wzajemnym przenika
niem się spekulacji teologicznych, filozoficznych i naukowych. Potrzebne jest 
więc jakieś kryterium do rozsądzania, które z danych poglądów należą do filo
zofii. Tu jednak rodzi się już nowe pytanie: czego właściwie dotyczy i jak 
daleko sięga poznanie zwane „filozoficznym”?

Potwierdzenie owych -  rozbudzonych przez bezpośredni kontakt ze źródłami 
średniowiecznymi -  refleksji, zarazem zaś próbę najpełniejszego rozwiązania 
ujawnionych na tej drodze trudności znalazł S. Swieżawski w pismach, wykła
dach i osobistej wymianie zdań z E. Gilsonem. Ten wybitny historyk i filozof 
stosował w swoich studiach nad św. Bonawenturą, św. Tomaszem z Akwinu 
i innymi myślicielami nowy, przez siebie wypracowany typ egzegezy, zasadza
jący się na pewnego rodzaju „sprzężeniu zwrotnym” całokształtu metod, jakimi 
posługują się historycy przy analizach przekazów historycznoliterackich, ze 
sposobami odczytywania i interpretacji tekstów historycznofilozoficznych stoso
wanymi przez niektórych filozofów nowożytnych, zwłaszcza zaś współczesnych. 
Na skutek pogłębienia, na tej właśnie drodze, refleksji metodologicznych sfor
mułował cały szereg postulatów i kryteriów, które konsekwentnie przezeń stoso
wane do badań nad filozofią średniowieczną umożliwiły mu nie tylko wydoby
cie i sprecyzowanie wielu istotnie ważnych problemów, wymykających się 
dotychczas skutecznie spod uwagi nawet najbardziej skrupulatnych badaczy, ale 
także pozwoliły mu na nowo odczytać i zinterpretować poglądy jej czołowych 
przedstawicieli. Szczególnie owocne i doniosłe okazały się jego studia nad św. 
Tomaszem, w których między innymi wykazał, że już bezpośredni uczniowie 
Akwinaty, a po nich całe pokolenia ich interpretatorów, zapoznawali ontyczno-
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-egzystencjalny charakter jego metafizyki i przedstawiali wyłożoną przezeń 
doktrynę o bycie w duchu platońsko-augustyńsko-arabskiego esencjalizmu. Myśl 
św. Tomasza, jeśli się ją  uwolni od owej -  zdaniem E. Gilsona -  z gruntu 
niewłaściwej wykładni, jawi się jako nietypowe, w zestawieniu z innymi śred
niowiecznymi i nie tylko średniowiecznymi ujęciami, szczytowe rozwinięcie 
teorii rzeczywiście istniejącego bytu, wypracowanej ongiś przez Arystotelesa 
oraz starożytnych i średniowiecznych perypatetyków. Myśl ta, poddana analizie 
filozoficznej, przedstawia się jako najwłaściwszy sposób filozofowania oraz 
najpełniejszy wyraz philosophiae perennis -  jednej jedynej filozofii, stale wzbo
gacanej i precyzowanej przez całe pokolenia dawnych i współczesnych metafi
zyków.

Poglądy E. Gilsona na filozofię i jej dzieje, na metafizykę św. Tomasza 
i filozofię średniowieczną wywarły na S. Swieżawskim ogromne wrażenie -  
świadczyły bowiem, że poprzez rzetelne studium historii filozofii można dotrzeć 
do istoty tego, co jakże w różnym sensie nazywa się „filozofią”. On sam od
czuwał ją  i pojmował -  podobnie jak starożytni -  jako „miłość mądrości” . 
Tymczasem mądrość filozoficzna, nazywana zazwyczaj „metafizyką”, nie miała 
wtedy, jak zresztą i dziś, zbyt wielu zwolenników. Oceniano ją  bądź to według 
kryteriów Kanta, bądź też uprawiano w duchu idealizmu niemieckiego; najczęś
ciej jednak spoglądano na nią oczyma Comte’a. Nader powszechny brak zrozu
mienia dla metafizyki przeradzał się w odniesieniu do metafizyki średniowiecz
nej w stan jawnego jej lekceważenia, a nawet wrogości. Wciąż jeszcze bowiem 
powtarzano opinie dziewiętnastowiecznych historyków filozofii, czerpiących swą 
wiedzę o filozofii średniowiecznej i tomizmie z pism Niemeierusa, Thomasiusa, 
Tribbechoviusa bądź z Vorlesungen iiber die Geschichte der Philosophie Hegla. 
Niełatwo było w takiej atmosferze uprawiać metafizykę, a jeszcze trudniej, 
zwłaszcza człowiekowi świeckiemu, metafizykę tomistyczną.

Po powrocie do kraju S. Swieżawski zacieśnił współpracę ze znanym tomistą 
o. Jackiem Woronieckim oraz ze świetnym historykiem filozofii średniowiecznej 
ks. Konstantym Michalskim. Ten ostatni objął patronat nad jego rozprawą dok
torską, której preliminaria zostały już uprzednio ustalone z E. Gilsonem. Uzys
kawszy doktorat z filozofii, przystąpił do badań nad doktryną św. Tomasza. 
W szczególniejszym stopniu zainteresowała go antropologia filozoficzna. Bezpo
średnie studium dzieł Akwinaty utwierdziło go w przekonaniu, iż poprawne 
odczytanie i interpretacja zawartej w nich myśli fizyczno-antropologicznej są 
ściśle uzależnione od synoptycznego niejako śledzenia odnośnej doktryny Arys
totelesa. Owocem tego przeświadczenia stała się rozprawa Nauka o duszy 
w „M etafizyce" Arystotelesa. Do 1939 roku zebrał pokaźną ilość materiałów. 
Okupacja uniemożliwiła ich opracowanie. Część z nich wykorzystał w studium
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Centralne zagadnienie tomistycznej nauki o duszy ■ Rada Wydziału Humanistycz
nego Uniwersytetu Poznańskiego przyjęła ją  za podstawę dla odbycia przewodu 
habilitacyjnego. Miał on miejsce 29 I 1946 roku. W październiku tegoż roku 
objął, w charakterze zastępcy profesora, katedrę filozofii na Wydziale Humanis
tycznym KUL oraz rozpoczął zajęcia dydaktyczne na erygowanym wówczas 
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla 
Pracowników Nauki przyznała mu w 1956 roku tytuł naukowy profesora nad
zwyczajnego. Do przejścia na emeryturę kierował pracami Katedry Historii 
Filozofii Średniowiecznej i Nowożytnej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 
KUL oraz Zakładem Historii Filozofii, który dzięki jego długoletnim wysiłkom 
należy dziś do najlepiej zaopatrzonych w źródła i literaturę zakładów nauko
wych w Polsce.

W pierwszych latach swej działalności dydaktyczno-pedagogicznej wykładał 
metafizykę i historię filozofii średniowiecznej; z upływem czasu coraz bardziej 
koncentrował się na historii filozofii i na zagadnieniach dotyczących natury 
poznania historycznego i historycznofilozoficznego. Omawiał elementy estetyki 
średniowiecznej, najchętniej jednak podejmował problemy z zakresu kultury 
i życia umysłowego oraz z antropologii filozoficznej, dając w ten sposób wyraz 
swoim głębokim zainteresowaniom humanistycznym. Jego wykłady i nader 
częste okolicznościowe prelekcje cieszyły się ogromną popularnością. Od
dźwięk, jaki powszechnie budziły, świadczył o istnieniu jakiegoś bardziej ogól
nego społecznego zamówienia na tak ujmowaną i przedstawianą filozofię i jej 
dzieje. S. Swieżawski, idąc za głosem studentów, publikował -  w miarę możli
wości -  swoje wykłady, aby „służyły prawdziwą pomocą tym, których pożera 
głód i miłość prawdy, którzy szukają jej pełni” . Najwięcej rozpraw zawdzię
cza swe powstanie wykładom monograficznym dotyczącym antropologii filozo
ficznej: Albertyńsko-tomistyczna a kartezjańska koncepcja człowieka; „Homo 
platonicus ” w wiekach średnich; Uprawa intelektu; Problem filozoficznej teorii 
człowieka. Ukazywał w nich walory tomistycznej antropologii poprzez porówny
wanie jej z innymi -  zarówno średniowiecznymi jak i nowożytnymi -  koncep
cjami człowieka. Będąc dogłębnie przeświadczonym, że żadne, nawet najlepiej 
sporządzone opracowania nie dadzą zainteresowanym tego, co może im dostar
czyć studium źródeł, włożył wiele rzetelnego trudu w przekład Summy teolo
gicznej I, 75-89. Przetłumaczone kwestie opatrzył wszechstronnym -  z filozo
ficznego i historycznego punktu widzenia -  komentarzem. Swe dzieło zatytuło-

S. S w i e ż a w s k i ,  M.  J a w o r s k i .  Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, 
Lublin 1961, s. 7 (przedmowa do I wydania: Lublin 1948).
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wal: Traktat o człowieku. Niepospolity dar popularyzowania nawet najbardziej 
abstrakcyjnych prawd metafizycznych, jakim odznacza się S. Swieżawski, spra
wił także i w tym wypadku, że ta tomistyczna „summa o człowieku” może być 
czytana i studiowana przez nader szerokie kręgi polskiej inteligencji.

Intensywne badania historyczne, jakie prowadził w związku z tomistyczną 
teorią bytu i antropologią, znajdują wyraźne odbicie w napisanych pod jego 
kierunkiem pracach seminaryjnych, magisterskich oraz doktorskich, w znacznej 
mierze bowiem dotyczą one zagadnień metafizycznych i antropologicznych. 
Zespołowe niejako kultywowanie wymienionych dziedzin stanowi zaledwie 
zewnętrzny przejaw ich spoistości, a zatem i wewnętrznej jednolitości. Zarówno 
bowiem w pracach mistrza, jak i jego uczniów dominuje dążenie do uchwycenia 
w chaosie poglądów, postaw, szkół i prądów umysłowych tego wszystkiego, co 
w owych danych historycznych naprawdę jest filozofią, co wzbogaca odwieczną 
wiedzę o bycie rzeczywiście istniejącym. Przystępując do tego rodzaju histo- 
rycznofilozoficznej interpretacji źródeł, S. Swieżawski podjął, wraz ze swymi 
uczniami, nieodzowny w tych warunkach trud oraz ogromnie ambitne i doniosłe 
zadanie ustalenia istoty oraz natury poznania filozoficznego i historycznego. 
Przeanalizowano bogaty i bardzo różnorodny materiał źródłowy. Wynikające 
stąd problemy i zagadnienia teoretyczne dyskutowano z metafizykami, history
kami i metodologami nauk. W rezultacie wypracowano sposoby i kryteria roz
poznawania i wydobywania z analizowanych tekstów tego, co można nazwać 
pewnego rodzaju „kwintesencją” filozofii. Okazało się bowiem, że w przekła
dzie historycznofilozoficznym znajdują się, obok zmiennych, także niezmienne 
składniki. Stopień ich obecności i natężenia bywa różny w różnych koncepcjach 
bytu. Sam jednak fakt, iż dają się one wyizolować i opisać, świadczy, że po
przez dzieje myśli filozoficznej przejawia się, stale wzbogacana i coraz ściślej 
precyzowana, jedna koncepcja bytu, której tak gorliwie poszukiwał „alchemik 
filozofii” -  Leibniz; ową poszukiwaną przez siebie ąuinta essentia określał 
mianem philosophia perennis. Z badań E. Gilsona, J. Maritaina i S. Swieżaw- 
skiego oraz jego uczniów wyłaniał się stopniowo coraz bardziej przekonywający 
wniosek: najpełniejszym przejawem philosophiae perennis jest Tomaszowa 
egzystencjalno-realistyczna teoria bytu. „Wobec tego -  pisze S. Swieżawski -  
uzyskanie możliwie najwierniejszej i najbardziej wszechstronnej interpretacji 
zarówno filozofii św. Tomasza, jak i wszelkiej innej myśli filozoficznej, jako 
z konieczności wprzęgniętej w jakiś sposób w rozwój wieczystej filozofii, stało 
się naczelnym zadaniem nie tylko historyków filozofii, ale i samych filozofów-
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-systematyków”3. Realizując tak sformułowany postulat w odniesieniu do inne
go niż E. Gilson i J. Maritain konkretnego materiału historycznofilozoficznego, 
doszedł do takiej samej koncepcji filozofii i historii filozofii, jak obaj wymie
nieni myśliciele. S. Swieżawski był jednak uczniem nie tylko E. Gilsona 
i J. Maritaina, ale także K. Twardowskiego, K. Ajdukiewicza, R. Ingardena. 
Dlatego też szukał potwierdzenia dla swoich koncepcji nie tylko w doświadcze
niu historycznofilozoficznym i filozoficznym, ale także postanowił je  osadzić 
mocniej poprzez konfrontację z całokształtem współcześnie rozstrząsanych 
problemów z zakresu poznania historycznego i filozoficznego. To ogromne 
i niezwykle trudne zamierzenie zrealizował w dziele Zagadnienie historii filozo
fii. Stanowi ono pewnego rodzaju „summę” jego dotychczasowych doświadczeń 
i przemyśleń, zgromadzonych w ciągu dwudziestoletniej pracy naukowo-badaw- 
czej i dydaktycznej. Po mistrzowsku przeprowadzona, obficie przeplatana re
fleksjami natury filozoficznej i metodologicznej, konfrontacja upewniła go 
jeszcze bardziej w przeświadczeniu, że „właściwy trzon filozofii stanowi meta
fizyka, lecz metafizyka pojęta jako teoria rzeczywiście istniejącego bytu, teoria 
nie zakończona definitywnie, nie «szkolna» i dogmatyczna, ale zawsze otwarta 
i gotowa, aby zaspokoić wszelkie istotne potrzeby rzeczywistości”4, że nie 
można odpowiedzialnie uprawiać historii filozofii bez opowiedzenia się „za 
jedną filozofią w sensie najwłaściwszym, rozrastającą się we wszystkich do
świadczeniach filozoficznych, niosącą z sobą coraz pełniejszym blaskiem świe
cącą obiektywną i jedyną dostępną poznaniu filozoficznemu prawdę -  będącą, 
jednym słowem, filozofią wieczystą, ujętą przez nas w jej historycznym, ciąg
łym fieri"5.

Po odnalezieniu i zidentyfikowaniu philosophiaeperennis S. Swieżawski stał 
się jej gorliwym propagatorem, obrońcą i szermierzem. Przy różnych okazjach 
podkreślał z całym naciskiem konieczność jej uprawiania i nieodzowność dla 
harmonijnego rozwoju ogólnoludzkiej kultury; wskazywał na nią jako na ka
mień węgielny humanizmu, przedstawiał ją  jako najskuteczniejszy środek na 
przezwyciężenie dramatu, jaki przeżywa nasza europejska kultura. Najpełniej 
i najdonośniej zabrzmiał w tych sprawach jego głos podczas Vaticanum II. Bę
dąc świeckim audytorem, zaniepokoił się pewnymi wypowiedziami niektórych

3 Streszczenia rozpraw doktorskich, magisterskich i seminaryjnych, pisanych na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem prof. dra Stefana Swieżawskiego (historia filozofii) i prof 
dra Alberta Krąpca OP (metafizyka), Poznań 1956, s. 11.

S. S w i e ż a w s k i ,  Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966, s. 286.
5 Tamże, s. 372.
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Ojców Soboru, że „il faut beaucoup plus de saint Thomas”6. Swe poglądy na 
temat roli filozofii w aggiornamento wyłożył w La philosophie a 1’heure du 
Concile -  książce napisanej wspólnie z Jerzym Kalinowskim i żywo przypomi
nającej formą literacką (dialog) oraz treścią starożytne „zachęty” (Protreptikos, 
Hortensius) do uprawiania filozofii oraz „obrony” mądrości metafizycznej. 
Rozważania zostały osnute wokół następującej myśli przewodniej: Kościół 
powinien przypomnieć nie tylko chrześcijanom, ale całemu światu, że zbawienie 
podstaw kultury ludzkiej jest ściśle uzależnione od akceptacji mądrości metafi
zycznej, stanowiącej jądro philosophiae perennis. Najlepiej nauczyć się jej 
można od św. Tomasza z Akwinu, który zostawił nam wspaniały przykład 
intelektualnej kontemplacji bytu. J. Maritain scharakteryzował wyłożone w tej 
książce poglądy jako „un temoignage rendu & la vćritć si courageux, si oppor- 
tun, si ample et si lumineux, et d ’une si haute ąualite intellectuelle que de tout 
mon coeur je  vous rends grace a tous les deux de l’avoir ecrit, et i  Dieu de 
vous l’avoir inspire”7. Nie czas jeszcze na jakieś próby oceny wpływu tego 
dzieła na kształtowanie się postaw intelektualnych wewnątrz Kościoła. Ale też 
i rola S. Swieżawskiego w tej sprawie i na tymże forum jeszcze się nie skoń
czyła -  mianowany członkiem papieskiej komisji posoborowej Iustitia et Pax 
ma okazję i możność dalszego orędowania za filozofią wieczystą i tomizmem.

Zamiłowanie, z jakim  poszukiwał, przedstawiał oraz przekazywał ową philo- 
sophia perennis, udzielało się jego uczniom. Umiejętnie przezeń wprowadzani 
na teren filozofii średniowiecznej i zaraz na wstępie wdrażani do pracy zespoło
wej, rzadko zadowalali się napisaniem samej tylko rozprawy ad gradum. Wielu 
spośród nich dalej pracuje naukowo na uniwersytetach, w PAN, na ATK; inni 
w seminariach duchownych8. Nader licznych skierował do badań nad wciąż 
jeszcze mało znanymi piętnastowiecznymi rękopisami filozoficznymi, zalegają
cymi niektóre biblioteki polskie, zwłaszcza zaś Bibliotekę Jagiellońską. Ze 
zbiorem manuskryptów tej Biblioteki zetknął się bliżej podczas wieloletniej

6 J. K a l i n o w s k i ,  S. S w i e ż a w s k i ,  La philosophie a l ’heure du Concile, 
Paris 1965, s. 13.

7 Lettre cle Jacques Maritain, „Nova et Vetera”, 40(1965), nr 4, s. 242 n.
8 M. G o g a c z, Etapy rozwoju prac naukowych katedr i Zakładu Historii Filozofii KUL 

(1946-1964), „Zeszyty Naukowe KUL”, 8(1965), nr 3(31), s. 41 n.; t e n ż e ,  Z dziejów historii 
filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1966, „Roczniki Filozoficzne”, 16(1968), 
z. 1, s. 177-198; K. W ó j c i k ,  Zarys dziejów historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, „Roczniki Filozoficzne”, 17(1969), z. 1, s. 171-208. S. Swieżawski podsumował 25-le- 
cie swojej pracy w KUL w „Przemówieniu” wygłoszonym na uroczystym posiedzeniu Rady 
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL z okazji 25-lecia Wydziału w dniu 18 XII 1971 roku. 
Zob. „Roczniki Filozoficzne”, 20(1972), z. 1, s. 148-151.
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współpracy z kierowaną przez prof. M. Plezię Pracownią Słownika Łaciny 
Średniowiecznej PAN, dla której ekscerpował teksty filozoficzne i opracowywał 
hasła. Wertując rozliczne kodeksy, przekonał się, jak bardzo mało źródeł ręko
piśmiennych wykorzystano przy dotychczas podejmowanych próbach rekonstruk
cji ówczesnego życia umysłowego. Paląca tedy wydała mu się potrzeba przystą
pienia do systematycznych, zespołowych badań tej -  tak dla kultury polskiej 
doniosłej -  epoki. Swe poglądy na ten temat wyłożył w zredagowanym, wspól
nie z M. Kurdziałkiem, memoriale, który w 1955 roku został przedłożony ks. 
rektorowi J. Iwanickiemu; postulowano w nim, aby przy KUL-u został utworzo
ny ośrodek badań nad średniowiecznym filozoficznym przekazem rękopiśmien
nym, znajdującym się w Bibliotece Jagiellońskiej i innych bibliotekach pols
kich. Trudności finansowe, z jakimi wtedy borykała się Uczelnia, uniemożliwiły 
realizację tego ambitnego zamierzenia. Toteż gdy program badań w tej dziedzi
nie został podjęty przez Pracownię Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecz
nej PAN, S. Swieżawski włączył się, wraz z grupą swoich uczniów, w prowa
dzone tam badania. Wspólnie z prof. J. Legowiczem kierował (od roku 1957 
do 1963), jako etatowy profesor nadzwyczajny, pracami tej, już dziś bardzo 
zasłużonej placówki naukowo-badawczej.

Senat Akademicki KUL powziął w czerwcu 1959 roku uchwałę o nadaniu 
mu tytułu naukowego profesora zwyczajnego. Minister Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego zatwierdził ją  dopiero 21 X 1967 roku! W latach 1960/1961 i 1964/ 
/1965 pracował jako maitre de recherches w Centre National de la Recherche 
Scientifiąue w Paryżu. Od 1958 roku jest członkiem współzałożycielem Socićte 
Internationale pour 1’etude de la Philosophie Medievale (Louvain), członkiem 
The Medieval Academy of America, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski przyznał mu w 1982 roku nagrodę im. ks. Idziego Radzi
szewskiego oraz Medal za zasługi dla tejże Uczelni. Rząd francuski wyróżnił 
go w 1988 roku „Palmami Akademickimi”, Uniwersytet Jagielloński zaś w 1989 
roku godnością doktora honoris causa.

W 1976 roku przeszedł na emeryturę. Mógł więc jeszcze skuteczniej realizo
wać dzieło swego życia. Podjął je  wskutek zachęty ze strony E. Gilsona pod
czas spotkania z nim w Poitiers w 1956 roku. Ten „jeden z wielkich żyjących 
filozofów i humanistów, a największy spośród historyków filozofii”9 podkreślił, 
w trwających tydzień rozmowach, rolę i znaczenie „studiów nad polskim i euro
pejskim wiekiem XV”. S. Swieżawski podjął je niemal natychmiast, bo już

S. Swieżawski tak określi! Gilsona w swoim „Przemówieniu” (zob. przypis poprzedni).
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w 1957 roku przedłożył mediewistom PAN, KUL, ATK plan wspólnych badań 
nad piętnastowieczną filozofią polską. Rozpoczęto od rejestracji i opisu manu
skryptów znajdujących się w bibliotekach polskich, zwłaszcza w najzasobniej
szej z nich Bibliotece Jagiellońskiej. Darzono szczególną uwagą kodeksy zawie
rające pisma Arystotelesa i jego komentatorów, a tym samym nawiązywano do 
prac A. Birkenmajera w odniesieniu do „Arystotelesa Łacińskiego” 10. Sam 
„Mistrz” -  jak zwykli Swieżawskiego nazywać jego współpracownicy i ucznio
wie -  zaraz też ofiarował E. Gilsonowi swoje pierwsze studium nad polskim 
wiekiem X V 11. Szybko jednak doszedł do tego samego wniosku, co już wcze
śniej K. Michalski, a mianowicie „że głębsze zrozumienie problematyki filozo
ficznej rozważanej w Polsce średniowiecznej tego okresu [...] jest niemożliwe 
w oderwaniu od tematyki filozoficznej [...] ówczesnej Europy łacińskiej” 12. 
Tej zaś nie da się sprowadzić do jakiegoś wspólnego mianownika bez uprzed
niego ustalenia, co właściwie jest filozofią, a co nią nie jest. Pytanie bez wąt
pienia aktualne w odniesieniu do XV wieku. Zderzały się w nim bowiem różne 
koncepcje filozofii starożytnej i średniowiecznej13, a z reguły przechodzono 
bezpośrednio od fizyki do nauk społecznych, rozciągając jednocześnie te dzie
dziny na cały szereg doktryn pseudofilozoficznych i pseudonaukowych. S. Swie
żawski podjął to pytanie i odpowiedział na nie, przy wydatnej pomocy swoich 
współpracowników i seminarzystów, we wzmiankowanej już rozprawie Zagad
nienie historii filozofii. Wywołała ona żywy oddźwięk wśród polskich filozo
fów, historyków, metodologów, a nawet publicystów. Wykraczała bowiem poza 
pierwotne zamierzenie swego autora: miała być niezbędnym, metodologicznym 
wprowadzeniem w problematykę filozoficzną XV wieku, a stała się monografią 
z zakresu teorii historii filozofii w ogóle. Stanowisko, jakie w niej zajął w od
niesieniu do piętnastowiecznej filozofii europejskiej, było następujące: proble
mami filozoficznymi są nie te, które uchodzą za takie w ówczesnych źródłach, 
lecz te, „które my dziś bylibyśmy skłonni uznać za zagadnienia filozoficzne, 
obojętnie, czy wówczas nazywały się one filozoficznymi, medycznymi, teolo-

Zob. przyp. 23 zamieszczonego w niniejszym tomie artykułu Udział ks. Konstantego Mi
chalskiego i Aleksandra Birkenmajera w odkrywaniu filozofii średniowiecznej (s. 26).

S. S w i e ż a w s k i ,  Materiaia senrant aux recherches sur Jean de Głogów ( f  1507), 
[w:] Melanges offerts a Etienne Gilson, Toronto-Paris 1959, s. 613-650. W nieco zmienionej 
wersji praca ta ukazała się w „Studiach Mediewistycznych”, 2(1961), s. 125-184.

T e n ż e ,  Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. I: Poznanie, Warszawa 1974, s. 9.
Na ten moment zwrócił uwagę J. Domański w pięknym artykule De practicismo in philo- 

sophia saeculo XV a Polonis exculta obvio obsemationes, dedykowanym S. Swieżawskiemu
i opublikowanym w „Rocznikach Filozoficznych”, 28(1980), z. 1, s. 183-202.
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gicznymi, astronomicznymi, prawniczymi, czy jeszcze inaczej”1 . Pod tym ką
tem przestudiował około 400 opracowań dotyczących bezpośrednio lub pośred
nio filozofii tego wieku. Rezultaty opublikował w monumentalnych Dziejach 
filozofii europejskiej w XV wieku: t. I: Poznanie, 1974; t. II: Wiedza, 1974; 
t. III: Byt, 1978; t. IV: Bóg, 1979; t. V: Wszechświat, 1980; t. VI: Człowiek, 
1983; t. VII: U źródeł nowożytnej etyki, 1987. Jest to -  zdaniem autora -  „wła
ściwie pewnego rodzaju przedstawienie stanu badań nad filozofią europejską 
tego okresu”15. Wynika z nich, że na ogół zapoznawano spuściznę scholasty- 
czną tego stulecia na rzecz tego wszystkiego, co renesansowe, sądzono, że „no
we” rozwijało się zupełnie niezależnie od „dawnego” i przeciw niemu. A jeżeli 
już gdzieś w średniowieczu należałoby szukać korzeni nauki nowożytnej, to 
tylko w XIV wieku i tylko w Paryżu. W żadnym zaś wypadku w wieku XV. 
Tej tezie P. Duhema przeciwstawiał ks. K. Michalski swoje badania, z których 
wynikało, że w XIV wieku tkwią korzenie nie tylko nowożytnej fizyki, ale 
także stamtąd też biorą swój początek charakterystyczne dla filozofii nowożyt
nej prądy filozoficzne: krytycyzm, sceptycyzm, woluntaryzm, subiektywizm, 
i że ich głównym źródłem był nie Paryż, lecz Oksford. A. Birkenmajer, podob
nie jak P. Duhem historyk astronomii i fizyki, penetrował pod tym samym co 
i on kątem wiek XIII i XII, przyczyniając się w istotny sposób do ich uznania 
za ważne etapy w rozwoju nauki i kultury europejskiej. Stanowiska Duhema nie 
podzielał też i S. Swieżawski: P. Duhem „wielce zasłużony historyk filozofii 
przyrody widział wszystko, co twórcze i wielkie w XIV wieku i w Paryżu, a na 
wiek XV i ówczesne środowiska włoskie patrzył jak na wypaczone i nieudane 
owoce francuskiej nowej fizyki” 16. Podtekst tej tezy jest niewątpliwie „nacjo
nalistyczny”, gdyż przedstawione przez Swieżawskiego dane historycznofilozo- 
ficzne jej nie potwierdzają. Świadczą natomiast, że pewne ważne dziedziny tego 
wieku wciąż leżą odłogiem. Należą do nich dzieje tomizmu oraz wpływ św. 
Tomasza na autorów renesansowych. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że tym właś
nie sprawom nasz Autor poświęca w swych Dziejach filozofii europejskiej w XV  
wieku wiele miejsca i uwagi. Rozpatruje je  zaś nie tylko jako historyk filozofii

14 S w i e ż a w s k i ,  Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. I, s. 9.
15 Tamże, s. 10. Na s. 39 wyjaśnia, dlaczego musiał się ograniczyć do przedstawienia stanu 

badań: „Każdy, kto zetknął się choć pobieżnie z tym terenem badań, wie dobrze, że biblioteki 
świata posiadają tysiące przekazów rękopiśmiennych, zawierających teksty XV-wieczne ważne dla 
dziejów doktrynalnych i filozoficznych tej epoki; ogromna większość tych tekstów czeka jeszcze 
na rejestrację, identyfikację i szczegółowy opis [...] Wiemy, chociażby na podstawie nagromadzo
nych u nas w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doświadczeń, ile niespodzianek i nieprzeczuwal- 
nych nawet treści kryją wielkie i mniejsze zbiory rękopisów”.

Ifi Tamże, s. 27.
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średniowiecznej, ale także jako filozof, zgodnie z często cytowaną przez siebie 
zasadą, że historyk filozofii powinien być także filozofem. Jako tomista prze
ciwstawia się „tomizmom” i robieniu z tomizmu ideologii. Odczytuje Tomasza 
na nowo, czyli tak jak on sam chciałby być odczytany: mniej historycznie, 
a więcej filozoficznie17. Od takiego zaś odczytywania przejście do węzłowych 
problemów filozoficznych jest czymś zupełnie naturalnym. Świadczą o tym 
liczne rozprawy S. Swieżawskiego, a wśród nich zamieszczone w zbiorach 
Człowiek i tajemnica (Kraków 1978) oraz Istnienie i tajemnica (Lublin 1993).

17 S. S w i e ż a w s k i ,  Święty Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1983; S. T h  o - 
m a e  A q u i n a t i s  In Aristotelis libros De caelo et mundo, I, lec. XXII, 228, 8: studium 
philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid homines senserint sed qualiter se habeat veritas 
rerum.





ZACHĘTA BOECJUSZA 
DO JEDNANIA POGLĄDÓW ARYSTOTELESA I PLATONA 

ORAZ BOECJAŃSKIE I AUGUSTYŃSKIE WEZWANIE 
DO ŁĄCZENIA WIARY Z ROZUMEM

oecjusz w swoim komentarzu do Peri hermeneias zapowiedział, że prze
tłumaczy na łacinę i opatrzy komentarzami wszystkie dzieła Arystotelesa oraz 
wszystkie dialogi Platona. „Po dokonaniu tego -  pisał -  chciałbym wykazać 
zgodność poglądów Arystotelesa i Platona wbrew opinii tych, nader licznych, 
którzy twierdzili, że różnili się we wszystkim, nie bacząc na to, że często zga
dzają się ze sobą, i to w tym, co w filozofii największe”1. Do tego wniosku 
doszedł zapewne pod wpływem swoich studiów w Aleksandrii. W tym bowiem 
czasie była ona stolicą harmonizowania Arystotelesa i Platona. Być może, iż 
taką rolę zaczęła odgrywać już w pierwszej połowie III wieku po Chr. Świad
czy o tym Hierokles z Aleksandrii w relacji przekazywanej przez Focjusza, 
z której wynika, że to Ammoniusz Sakkas, nauczyciel Plotyna i Orygenesa, 
zaczął wykazywać „zgodność (ópoSo^la) myśli Platona i Arystotelesa w istot
nych i najbardziej podstawowych aspektach ich doktryn”2. Ze swej strony Hie
rokles dowodził w dziele O opatrzności i przeznaczeniu, że wszyscy, którzy 
żyli po Platonie i zyskali sobie imię w filozofii, zgadzali się z nim, natomiast 
ci, którzy usiłowali rozbić zgodność poglądów Platona i Arystotelesa, byli 
ludźmi lichymi i odrażającymi; skazili oni wiele miejsc zarówno w pismach 
Platona, jak i Arystotelesa3. Bez względu na to, czy i w jakim stopniu relacja 
Hieroklesa jest wiarygodna, zasługuje ona na uwagę jako jedno z wymownych 
świadectw dotyczących zainteresowań szkoły aleksandryjskiej w pierwszej poło
wie V wieku4. Wzmogły się one jeszcze bardziej, kiedy na czele szkoły stanął

In librum De interpretatione, c. 2 (ed. C. Meiscr, t. II, Lipsiae 1890, s. 79).
2 F o c j u s z, Biblioteka, przeł. O. Jurewicz, t. II, Warszawa 1988, s. 175, 214.
3 Tamże, s. 178; T. K o b u s c h, Studien zur Philosophie des Hierocles von Alexandrien: 

Untersuchungen zum christlichen Neuplatonismus, Miinchen 1976.
Atmosferę panującą w Aleksandrii na przełomie wieku IV/V dobrze oddaje książka M. Dzie-
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Ammoniusz, syn Hermijasza. Nie zawsze zgadzał się wprawdzie z Arystotele
sem, ale -  ogólnie rzecz biorąc -  szukał sposobów przezwyciężenia różnic 
pomiędzy platonikami i arystotelikami. Między innymi dowodził, że Arystoteles 
nie zwalczał platońskiej nauki o ideach, lecz jedynie protestował przeciwko jej 
fałszywemu wykładowi. Jednym z najwybitniejszych jego uczniów był Jan 
Filopon, który urodził się gdzieś między rokiem 475 a 480, a zmarł w roku 
565. Boecjusz byłby więc jego rówieśnikiem (480-525) i -  jak sądzi I. P. Shel- 
don-Williams -  jego kolegą szkolnym5. G. Verbeke przyjmuje, że Filopon żył 
najprawdopodobniej w latach 500-570 . Nie wyklucza jednak możliwości, iż 
Boecjusz był uczniem Ammoniusza, podobnie jak i Filopon oraz Damascjusz, 
Symplicjusz, Asklepiusz, Olimpiodor7.

Arystotelesa i Platona komentowano wtedy zarówno w Atenach, jak i w Ale
ksandrii. W obu tych ośrodkach zespalano ich doktryny, ale w Aleksandrii 
jednoczono je nie tylko ze sobą, lecz także z chrześcijaństwem. Nic zatem 
dziwnego, że dochodziło do polemik. Za przykład posłużyć może dzieło Filopo- 
na O wieczności świata przeciwko Proklosowi. Ten ostatni wywodził wieczność

lskiej Hypatia z Aleksandrii (Kraków 1993).
Na to, że Boecjusz studiował w Aleksandrii, a nie w Atenach, jak wcześniej sądzono, 

zwrócił uwagę P. Courcelle w pracach: Boece et l'Ecole d'Alexandrie, „Mćlanges de l ’Ecole 
franęaise de Ronie”, 52( 1935), s. 185-223; Les lertres grccc/ucs en Occident de Macrobe a Cassio- 
dorc, Paris 1943, s. 257-312. Na ogół przyznaje się mu rację. I tak np. H. Liebeschutz (Western 
Christian Thought from Boetliius to Anselm, [w:] The Cambridge History o f Later Greek and 
Early Medieval Philosophy, cz. VII, Cambridge 1967, s. 554) podkreślił: „It is obvious that the 
comprehensive programme for his life’s work, which Boethius has drawn up, corresponds to the 
syllabus of Alexandrian studies”. O tym, że Boecjusz był kolegą szkolnym Filopona, wspomniał
I. P. Sheldon-Williams w artykule pt. The Greek Christian Platonist Tradition from the Cappado- 
cians to Maximus and Eriugena, zamieszczonym w The Cambridge History (cz. VI, s. 478): 
„Philoponus was born between 475 and 480". Za studiami Boecjusza w Atenach opowiada się 
C. J. de Vogel („Amor e/uo caelum regitur", Boethius, Consolatio philosophiae II, metrum S. 
„Vivarium”, 1(1961), s. 32): „He must have studied at Athens” (c. 500), a to z tego powodu, że 
wiersz, którym zajęła się autorka, wywodzi się wprost od Proklosowego fpoę 7ipovoT|TiK:óę. De 
Vogel nie wyklucza jednak aleksandryjskich studiów Boecjusza. W swoim artykule The Problem 
o f Philosophy and Christian Faith in Boethius’ Consolatio, [w:] Romanitas et Christianitas. Studia 
J. H. Waszink oblata (Amsterdam-London 1973, s. 362), nadmieniła: „In Alexandria, then, Boet
hius may have acquired his syneretistie attitude of mind” i dalej (tamże, s. 364): „I suggested, 
then, that Boethius, if he spent several years of his youth in Alexandria -  as is probable -  might 
have been influenced more or less unconsciously by the worldly climate of that city".

J e a n  P h i l o p o n ,  Commentaire sur le De anima d'Aristote, ćd. par G. Verbeke, 
Louvain 1966, s. XVI.

Tamże: „Ses ćtudes de grammaire achevćes, Philopon devint le disciple d’Ammonius, fils 
d’Hermias, qui comptait parmi ses ćtudiants Damascius, Asclepius, Olimpiodor et, probablement, 
Boece”.
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świata z koncepcji wzoru, który przecież musi istnieć w swoim obrazie, gdyż 
pomiędzy nim a wzorem ma miejsce relacja zwrotna. Nie ma więc obrazu bez 
jego wzoru ani wzoru bez jego obrazu. A zatem świat jest tak samo wieczny 
jak idee, których jest obrazem. Filopon zarzucił Proklosowi, iż błędnie interpre
tuje Platona, który wprawdzie twierdził, że wieczne formy są wzorami, ale to 
wcale nie znaczy, iż być wzorem stanowi ich istotę. Należy bowiem odróżnić 
formę qua, czyli taką, która nie istnieje przed obrazem i nie może istnieć po 
jego zniszczeniu, od formy per se. Nie wolno zatem z wieczności form wnios
kować o wieczności świata. Dopóki nie pojawił się kosmos, formy nie były 
wzorami. Ich wieczność jest więc wiecznością względną . Boecjusz podobnie 
rozwiązał problem wieczności świata. Jego zdaniem Arystoteles mówiąc, że 
świat nie ma początku i nie będzie miał końca, nie przypisywał mu wieczności 
w najściślejszym tego słowa znaczeniu, czyli nie pojmował jej jako interminabi- 
lis vitae tota simul et perfecta possessio. W tym sensie przysługuje to określe
nie jedynie Bogu. Słusznie zatem zauważył Platon, że świat jest wieczny, ale 
nie jest wieczny wiecznością Boga: ltaąue si digna rebus nomina velimus impo- 
nere, Platonem seąuentes deum quidem aeternum, mundum vero dicamus esse 
perpetuum9. W ten sposób zarówno Boecjusz, jak i Filopon umożliwiali potom
nym filozoficzną interpretację dwóch pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju.

Boecjusz, dzięki wprowadzonemu przez siebie rozróżnieniu, mógł już mówić
o świecie i o Bogu tak, jak mówił o nich Arystoteles, że są współwieczni. 
Różnica została bowiem jasno wytyczona: świat trwa, natomiast Bóg jest, jest 
pełnią bytu; nie ma więc powodu, by wyprzedzał świat w czasie i przestrzeni, 
gdyż Jego transcendencję i pierwszeństwo w pełni gwarantuje absolutna dosko
nałość Jego natury. Neoplatończycy ateńscy, a w jeszcze większym stopniu 
syryjscy, rozmieniali monoteizm „na drobne”. Broniąc tradycyjnej religii pogań
skiej, wprowadzali pomiędzy Boga, pojmowanego jako Prajednia, a świat cały 
szereg „bogów” pośrednich. Powoływali się przy tym na naukę Arystotelesa
0 eterze jako elemencie boskim, całkowicie różnym od ziemi, wody, powietrza
1 ognia, poruszającym się ruchem jednostajnym po kole, stanowiącym tylko
i wyłącznie substancję nieba. Arystoteles, tak przedstawiając eter, odnawiał 
w gruncie rzeczy pradawny dioteizm i w świetle swojej fizyki na nowo go 
uzasadniał. Filopon, broniąc monoteizmu, dowodził, że materia nieba nie różni 
się od materii podksiężycowej, że eter, skoro się porusza, nie może być boski,

S h e l d o n - W i l l i a m s ,  The Greek Christian Platonist Tradition, s. 481.
9 Boethii Philosophiae Consolatio, V, 6 (ed. L. Bieier, CC 94, Turnholti 1957, s. 102, w. 50).
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ponieważ według założeń fizyki Arystotelesa ruch świadczy o niedoskonałości 
poruszającego się10.

Podzielał natomiast przekonanie Stagiryty, że natura nie może istnieć w ode
rwaniu od jednostek, a zatem człowieczeństwo Chrystusa nigdy od Niego nie 
było oddzielone, czyli stanowiło z Jego bóstwem jedną naturę (p (a  <|)'6oię). 
Problem natury i osoby podjął Boecjusz w traktacie O osobie i dwóch naturach 
przeciwko Eutychesowi i Nestoriuszowi. Podkreślił w nim, że natura i osoba 
wiążą się nierozdzielnie: tam, gdzie nie ma natury, nie ma też osoby. Rację ma 
więc Arystoteles, kiedy mówi, że nie ma natury poza konkretnymi, jednostko
wymi substancjami. Ale nie o każdej z nich można powiedzieć, że jest osobą. 
Osobami nie są bowiem ani jednostkowe substancje nieożywione, ani ożywione, 
ale nie odczuwające, ani też odczuwające, ale nierozumne. Osobami są tylko
i wyłącznie człowiek, Bóg, anioł, a zatem: persona est naturae rationalis indi- 
vidua substantia '1. Chrystus przyjął więc naturę ludzką jako druga Osoba 
Trójcy Świętej. Poprzez ten filozoficzny wywód Boecjusz wykazał bezpodstaw
ność nauki Nestoriusza o dwóch osobach w Chrystusie. W innym swoim dzieł
ku teologicznym pytał: „Czy Ojciec, Syn i Duch Święty substancjalnie o Bós
twie się orzekają?” Oba te traktaty poddał ocenie Jana, diakona rzymskiego 
Kościoła, późniejszego papieża, pytając, czy to, co napisał, jest poprawne z pu
nktu widzenia wiary, czy ten sposób łączenia wiary z rozumem wymaga udos
konalenia i czy warto go kontynuować . Nie znamy opinii Jana, nie wiemy 
też, kiedy Boecjusz napisał pozostałe Opuscula sacra, tj. W jaki sposób sub
stancje są dobre? oraz O jedności Trójcy Świętej. Jeżeli powstały one później 
niż wyżej wymienione, to doczekał się on ze strony Jana nie tylko aprobaty, 
ale i zachęty13. Przystąpił bowiem do filozoficznej interpretacji samego jądra 
teologii chrześcijańskiej: tajemnicy Trójcy Świętej14. Poszedł śladami św. Au

111 S h e 1 d o n - W i 1 I i a  m s, The Greek Christian Platonist Tradition, s. 479.
11 B e o t h i u s, Contra Eutychen et Nestorium, III (ed. H. F. Stewart and E. K. Rand, [w:] 

B o e t h i u s, The Theological Tractates, Cambridge 1968, s. 86, w. 23).
12 Utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de Divinitate substanlialiter praedicentur, (kon

kluzja), (ed. H. F. Stewart and E. K. Rand, [w:] B o e t h i u s, The Theological Tractates, 
s. 36): Haec si se recte et ex fide habent, ut me instruas peto; aut si aliąua re forte diversus es, 
diligentius intuere quae dicta sunt et fidem  poterit rationemque coniunge.

13 Jako przypuszczalną datę napisania tych czterech traktatów wymienia się rok 512 i 522. 
Zob. S h e l d o n - W i l l i a m s ,  The Greek Christian Platonist Tradition, s. 544.

l 4A t h a n a s i u s ,  Orationes contra arianos, I, 18 (PG 26, 49A): ’Ev Tplót8l f| 
i3£oXo7ta xfeX£ia t a n .  Tak samo pisał Bazyli Wielki: Tf|v ćv Tpi68i rfję deoA-cyfaę Ć7t(yvooiv 
w Komentarzu do Izajasza I, 26 (PG 30, 169C). Grzegorz z Nyssy, brat Bazylego, dopatrywał się 
w czysto racjonalnych dociekaniach w odniesieniu do Trójcy Świętej potwierdzenia wyższości 
chrześcijańskiego pojęcia Boga nad pojęciami, jakie o Nim mieli Żydzi i poganie. Por.
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gustyna, przekonany, że dzięki filozofii dotrze dalej niż on15. Filozofia bo
wiem, którą zamierzał zastosować, była syntezą teologii Arystotelesa i teologii 
Platona, czyli tego, jak się ma do wiedzy o Bogu ratio i intellegentia. Ratio 
należy wyłącznie do rodzaju ludzkiego, natomiast intellegentia tylko i wyłącz
nie do tego, co boskie . Człowiek -  zdaniem Boecjusza -  powinien wspinać 
się aż na najwyższą jej grań: Quare in illius summae intellegentiae cacumen si 
possumus erigamur; illic enim ratio videbit quod in se non potest intuere . 
Możliwości jej osiągnięcia nie wykluczał Platon: Quid quod rectae opinionis 
omnis vir particeps, intellectus vero dei proprius et paucorum admodum lecto- 
rum hominum?n  Imiesłów lectus, którym posłużył się w swoim tłumaczeniu 
Kalcydiusz może być rozumiany w sensie „oczytany”, „wykształcony”, „wytęża
jący ratio aż do intellegentiae lucern”19, ale może też oznaczać „wybrany”, 
„wybraniec”. Boecjusz posługiwał się nim w pierwszym ze znaczeń, natomiast 
jego dwunastowieczni komentatorzy także i w drugim: lecti pojmowali jako 
electi. I on, i oni byli przekonani, że droga do światła inteligencji wiedzie 
przez świat. Odbywać się ją  powinno ratione duce lub, co na jedno wychodzi, 
Aristotele duce. Po wyczerpaniu możliwości, jakie stwarza ten rodzaj poznania, 
można dojść do rozbłysku światła inteligencji, czyli do oglądu intelektualnego,
o którym mówił Platon i jego późniejsi uczniowie20.

Zdaniem św. Augustyna to, co Platon mówi o oglądzie duszy przez inteli
gencję, odnosi się do oglądu idei; słusznie przy tym nadmienia, że dostępują 
go bardzo nieliczni21. Inaczej jednak ten problem przedstawia, kiedy platoń

E. G i 1 s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski, Warsza
wa 1966, s. 62.

15 B o e t h i u s, De Trinitate, Proemium (ed. H. F. Stewart and E. K. Rand, [w:] 
B o e t h i u s, The Theological Tractates, s. 4): Sane tantum a nobis ęuaeri oportet ąuantum 
humanae rationis intuitus ad divinitatis valet celsa cognoscere [...] Vobis tamen etiam illud inspi- 
ciendum est, an ex beati Augustini scriptis semina rationum aliquod in nos venientia fructus 
extulerint\ R. C r o u s e, Semina Rationum: St. Augustine and Boethius, „Dionysius”, 4(1980), 
s. 75-85.

16 Boethii Philosophiae Consolatio, V, 5 (proza), (ed. L. Bieler, s. 99, w. 16): ratio vero 
humani tantum generis est sicut intellegentia sola divini.

17 Tamże, s. 100, w. 45.
18 Timaeus a Calcidio translatus commentariogue instructus, ed. J. H. Waszink, Londini et 

Leidae 1962, s. 50, w. 9-10.
19 Tamże, c. 274, (s. 278, w. 15).
20 J e a n P h i 1 o p o n, Commentaire, c. V, (s. 61, w. 79): Et raro aut semel in tota vita 

his qui ascendunt ad summum philosophiae, sine phantasia intellectus operatur.
21 M. G r a b m a n n ,  Des hi. Augustinus Quaestio de ideis (De diversis ąuaestionibus

LXXXIII q. 46) in ihrer inhaltlichen Bedeutung und mittelalterlichen Weiterwirkung, [w:] Mittelal-
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skie idee pojmuje jako stwórcze myśli Boże, czyli tak, jak je pojmowali Filon
i Plotyn. Gdyby bowiem w dalszym ciągu podtrzymywał tę opinię, musiałby 
teraz przyznać, że nieliczni dostępują bezpośredniego oglądu Boga tylko i wy
łącznie dzięki filozofii, czyli bez udziału religii. Uznał to za nieprawdopodobne 
już Porfiriusz, bezpośredni uczeń Plotyna. Sądził bowiem, że do oczyszczenia 
niższych części duszy, aby jej część wyższa wznieść się mogła per virtutem 
intellegentiae ad deum, niezbędne są pewne sakralizujące praktyki teurgiczne. 
W ten sposób -  zdaniem Augustyna -  pogański filozof przyznał się do porażki, 
a pośrednio potwierdził słuszność jego własnego aksjomatu: Nisi credideritis, 
non intellegetis22. Do intelektualnego oglądu potrzebna jest łaska wiary i po
moc Boża zgodnie z wersetem: „Na skałę mnie wyprowadź zbyt dla mnie wy
soką” (Ps 61, 2). „Całą naszą nagrodą jest oglądanie” -  wołał w jednym ze 
swoich kazań . Mówiąc o „oglądaniu” jako nagrodzie za wiarę, wskazywał 
nie tylko na pośmiertną „wizję twarzą w twarz”, ale także podkreślał, że dzięki 
wierze, którą oczyszcza się serce, możemy zrozumieć Boga, duszę, przyrodę 
jeszcze tu i teraz, czyli możemy upewnić nasze poznanie, gdyż intellectus mer- 
ces est fide i .

Takie terminy, jak: intellectus, intellegentia, mens, nous, wydają się być 
niuansami dawnych: sophia , sapientia. Cieniowano je  w celu możliwie precy
zyjnego określenia tej cząstki ludzkiego ducha, która upodabnia go w najwyż
szym stopniu do Boga i pozwala mu jednoczyć się z Nim. Istnienie czegoś 
takiego uznawał ogół filozofów, zgodnie z akceptowaną przez siebie definicją 
filozofii jako „umiłowania mądrości”. Zdaniem Platona „umiłowanie mądrości 
leży poniekąd w naturze ludzkiej duszy”25. Bóg jest mądrością, a zatem filo

terliches Geistesleben. Abhandlunen zur Geschichte der Scholastik und Mystik, Bd. II, Miinchen 
1936, s. 28, przyp. 9: Quas rationcs, ut dictum est, sive ideas sive formas sive species sive ratio- 
nes licet vocare et multis conceditur appellare q und li bat, sed paucissimis videre quod verum est.

Stanowisko św. Augustyna wobec teurgii Porfiriusza przedstawił Cl. Zintzen w artykule 
Die Wertung von Mystik und Magie in der neuplatonisclien Plulnscphie, [w:] Die Philosophie des 
Neuplatonismus, hrsg. von Cl. Zintzen, Darmstadt 1977, s. 412, na której cytuje, między innymi, 
następującą wypowiedź Augustyna (De civitate Dei, X, 29): confiteris tamen gratiam, quando 
quidem ad deum per virtutem intellegentiae pervenire paucis esse concessum. Cytat: Nisi credide
ritis zaczerpnął Augustyn z Izajasza (7, 9).

A u g u s t y n ,  Objaśnienia Psalmów, przeł. J. Sulowski, oprać. E. Slanula, (PSP 37-42), 
Warszawa 1986 -  PSP 40: Ps 90, 13, s. 198.

24 A u g u s t i n u s, In Joannis Evangelium tractatus, 29, 6; De Trinitate, I, 8, 17: Con- 
templatio merces est fidei, cui mercedi perfidem  corda mundantur.

25 P 1 a t o n, Fajdros 279 B (przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 129). Por. tamże, 
278D: „Mędrzec, Fajdrosie, to za wielkie słowo i tylko bogu samemu przystoi Ale «przyjaciel 
mądrością: filozof, czy coś podobnego, to znacznie bardziej stosowne i przyzwoite”.
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zofia kończyć się powinna teologią. I tak też zazwyczaj kończyły się jej syste
my, prądy, nurty, szkoły. Platonizm zaowocował teologią, którą nazywano 
epoptyką, od słowa fertoitTeta, oznaczającego święte widowisko, oglądane przez 
wtajemniczonych w misteria w stopniu najwyższym, tj. trzecim. Orygenes tak 
ją  charakteryzował: „Epoptyką lub wglądową zwie się wiedzę o rzeczywistości, 
wymienianą przez Greków po etyce i fizyce, dzięki której po przekroczeniu 
tego, co widzialne, kontemplujemy coś z tego, co boskie i niebieskie, wpatrując 
się weń samym li tylko umysłem, gdyż znajduje się poza cielesnym aspektem 
rzeczywistości. Wydaje mi się, że mądrzy spośród Greków dowiedzieli się
0 tym od Salomona, który żył przed nimi i wcześniej został pouczony przez 
Ducha Bożego”.

Z dalszych wywodów Orygenesa wynika, że Salomon poświęcił etyce Księgę 
Przysłów, fizyce Księgę Eklezjastyka, epoptyce zaś Pieśń nad pieśniami, w któ
rej przedstawił pod postacią małżonki i małżonka umiłowanie rzeczy niebies
kich i boskich i w ten sposób utrwalił w duszy pragnienie miłości, ucząc jedno
cześnie, że jej odmiany (caritas, amor) są drogami docierania do Boga26. Po
chód ten zasadza się na stopniowym oczyszczaniu duszy: z niesprawiedliwości
1 bezbożności (etyka); z fałszywej wiedzy o świecie (fizyka); z błędnych mnie
mań o Bogu, przy jednoczesnym ujęciu Go jako Mądrości samej w sobie, jed 
noczącej dobro, prawdę i miłość (epoptyką). Drogę tę można opisywać także 
inaczej: jako stopniowe uwalnianie i uskrzydlanie miłości lub jako upodabnianie 
się do Boga. „Upodobnić się do boga! To znaczy: jeżeli będziemy sprawiedliwi
i zbożni w przymierzu z mądrością i w ogóle w stanie cnoty”27.

!l O r i g e n e s, Comm. Cant. Canticorum, prolog, ed. W. A. Bahrens, [w:] Die gricchi- 
schen christlichen Schriftsteller der ersten clrei Jahrhunderte, t. XXXIII, s. 77-76. Cyt. za: Lefonti 
della paideia antenicena. cd. A. Quacquarelli, Brescia 1967. s. 95. Orygenes podkreślił, że filozof 
nie osiągnie celu poprzez samą, chociażby najdoskonalszą wiedzę, równie ważne jest umiłowanie 
tego, co boskie. Inspiratorem Orygenesa byt niewątpliwie św. Jan Ewangelista. Tak więc chrześci
jaństwo ożywiło i dowartościowało drugi z wątków składających się na definicję „umiłowanie 
mądrości” . Dał mu wyraz Boecjusz (Philnso/ńae consolatio, II, 8): O felix  hominum genus, II si 
vestros ani/nos amor II quo caelum rcgitur regat!, a także Dante, który zakończył Boską Komedię 
słowami: „Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy".

27 P 1 o t y n, Enneady, I, II I (przeł. A. Krokiewicz, t. I, Warszawa 1959, s. 56). Słowa 
„upodobnić się do boga” zaczerpnął od Platona (Teajtet. 176 B): „Upodobnić się do niego to stać 
się sprawiedliwym i pobożnym, przy zachowaniu rozsądku” (przeł. W. Witwicki, Warszawa 1959, 
s. 80). Sam Plotyn sformułował myśl Platona znacznie mocniej: „Więc tylko cnota, kiedy dochodzi 
do celu i zamieszka w duszy razem z mądrością, objawia boga: bóg w ustach bez prawdziwej 
cnoty w sercu jest czczym imieniem!” (Enneady, II, IX 15; s. 256).
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Platonikom nie odpowiadała Arystotelesowska koncepcja mądrości jako 
„wiedzy o pewnych zasadach i przyczynach” . Ich zdaniem mądrości nie po
winno się wywodzić tylko i wyłącznie z wiedzy. Toteż św. Augustyn pisał: 
„mądrymi nie nazywam ludzi rozsądnych i uzdolnionych, lecz tych, którzy 
posiadają w stopniu, w jakim człowiek posiadać może, najmocniej ujęte pozna
nie siebie samego i Boga oraz odpowiadających życiem i obyczajami temuż 
poznaniu”29. Neopłatończycy nie byli chyba nigdy bardziej bliscy Augustyno
wi niż wtedy, gdy mówili o nawracaniu, oczyszczaniu i wznoszeniu się czło
wieka, a właściwie jego duszy do umysłu (nous, intellectus, sa p ie n tia ) . Ta 
ich doktryna łatwo bowiem dawała się kojarzyć z chrześcijańską nauką o grze
chu i bojaźni Bożej jako początku mądrości. I rzekł Bóg do człowieka, czytamy 
w Księdze Hioba (28, 28): Ecce timor Domini, ipsa est sapientia, et recedere 
a mało, intellegentia'1. W duchu tej, oraz wielu innych, podobnych do niej, 
wypowiedzi Pisma św. odczytywano w średniowieczu bliskoznaczne im sfor
mułowania filozofów starożytnych. I tak np. stwierdzenie Seneki, które w pol
skim przekładzie brzmi następująco: „Trzeba, żebyś wpierw pochwycił siebie 
na złym uczynku, zanim będziesz pragnął poprawy”32, krążyło w ówczesnych 
florilegiach jako adagium: Initium sapientiae est cognitio peccati33.

Zasadniczą rolę w rozpoznawaniu, usuwaniu grzechów i błędów oraz w za
bezpieczaniu się przed nimi odgrywa, według św. Augustyna, „nauka nauk, 
którą nazywają dialektyką [...] w niej objawia się rozum i ukazuje, czym jest, 
do czego zmierza i jaka jest jego moc. Ona wie, jak trzeba wiedzieć; ona nie 
tylko chce, ale sama może tworzyć mędrców”34. Swe tak wielkie znaczenie

28 A r y s t o t e l e s ,  M etafizyka, I, 1 (981 b 28).
?l A u g u s t i n u s, De utilitate credendi, XII, 27 (CSEL XXV, 1, 34).
30 Nauce Plotyna o nawróceniu poświęciła rozprawę doktorską W. Sajdek -  Nawrócenie 

według Plotyna, Lublin 1994 (mps), w której wykazała, że Plotyna interesowała przede wszystkim 
droga powrotu duszy, czyli jej wyzwolenie.

31 Przekład polski (Biblia Tysiąclecia): „Bojaźń Boża -  zaiste mądrością, roztropnością zaś
-  zła unikanie” .

32 S e n e k a, Listy moralne, III, 28, 9 (przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1961, s. 104). 
Seneka podkreślił, że podobnym sformułowaniem posłużył się Epikur: „Poznanie błędu jest począt
kiem wyzwolenia się z niego”. Również i Plotyn podzielał ten pogląd: „albowiem dopiero do
świadczenie zła daje jaśniejszą świadomość dobra tym istotom, które posiadają moc za słabą, by 
poznać zło samą wiedzą przed doświadczeniem" (Enneady, IV, 8, 7; przeł. A. Krokiewicz, t. II, 
s. 198). Por. S a j d e k ,  Naw rócenie u Plotyna, s. 123,

33 J. H a m e s s e, Les auctoritates Aristotelis. U nflorilege medieval, Louvain-Paris 1974, 
s. 276, 41. Być może, iż popularność tego powiedzenia przyczyniła się do narodzin przysłowia: 
„Mądry Polak po szkodzie”.

34 A u g u s t y n, O porządku, II, XIII, 38 (przeł. J. Modrzejewski, [w:] Św.
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bierze stąd, że rozum jest darem Bożym. Odkrywane w nim prawa rozumowań, 
zwłaszcza wnioskowania nie są więc wymysłem ludzkim; aczkolwiek ludzie 
posługiwali się nimi także w sposób przewrotny . Berengariusz z Tours 
( t  1088) tak też posłużył się powyższymi wypowiedziami Augustyna, dowodząc 
na ich podstawie, że wszystko powinno być weryfikowane przez dialektykę, 
gdyż odwołując się do niej odwołujemy się do rozumu, który jest w nas obra
zem Boga i podstawą naszej godności; bez niej więc odnawiać się nie moż
na36. M.-D. Chenu dopatrzył się w tym wywodzie ludzkiej i chrześcijańskiej 
ufności, która uświadomiwszy sobie samą siebie, przeistacza się w metafizykę 
natury. Ta zaś staje się wyrazem średniowiecznego humanizmu oraz sprzyja 
dalszemu zadomowieniu się Arystotelesa w chrześcijaństwie37. Berengariusz 
powoływał się w swej ocenie dialektyki nie tylko na Augustyna, ale także na 
Jana Szkota Eriugenę, przyczyniając się do potępienia jego dzieł przez synod 
w Vercelli w 1050 roku38. Autor De divisione naturae rozwinął augustyńską 
koncepcję dialektyki na podstawie przekładów pism logicznych Arystotelesa 
sporządzonych przez Boecjusza, przenosząc tym samym akcent z jej funkcji 
katarktycznych na naukowo-poznawcze. W tej nowej roli, będąc wciąż synoni
mem filozofii, mogła zagrażać wierze poprzez jej nadmierną racjonalizację, 
czego obawiał się już papież Grzegorz I Wielki ( t  604): „Nie ma zasługi wiara 
oparta na świadectwie ludzkiego rozumu . Za główne źródło inspirujące za
stępowanie wiary filozofią uznał wypowiedź Platona w Timaiosie, podjętą i roz
wijaną przez Boecjusza, a w pewnym stopniu także przez św. Augustyna: sa
piens et litteratus [...] ad profunda sapientiae [...] non attingit40. W świetle 
tych stwierdzeń sentencja Eriugeny: Nemo intrat in caelum nisi per philoso- 
phiam  mogła budzić niepokój i zastrzeżenia41, podobnie jak  współbrzmiące

A u g u s t y n ,  D ialogi filozoficzne, t. I, Warszawa 1953, s. 212). Pisząc te słowa Augustyn 
utożsamiał dialektykę z filozofią.

35 A u g u s t y n ,  O nauce chrześcijańskiej, II, XXXI, 48 (przeł. J. Sulowski, Warszawa 
1979, s. 62 n.).

36 B e r e n g a r i u s z  z T o u r s ,  De sacra coena, ed. A. F. i F. Th. Vischer, Berlin 
1834, s. 100 n.

37 M.-D. C h e n u ,  Das Werk des hl. Thomas von Aquin, tibersetzt von O. M. Pesch, Graz 
1960. s. 65.

38 B. G e y e r, Die patristische und scholastische Philosophie, Basel-Stuttgart 195613, 
s. 106.

39 Hom. 26 in Ev., n. 1 (PL 76, 1197C): f id e s  non habet meritum, cui humana ratio praebei 
experimentum.

40 M oralia, epistula missoria, c. 4 (PL 75, 515A).
41 A. K i j e w s k a, Neoplatonizm  Jana Szkota Eriugeny. Podmiotowe warunki dośw iad

czenia m istycznego w tradycji neoplatońskiej, Lublin 1994, s. 189: „Propedeutyczna funkcja

55



z nią wypowiedzi Abelarda i filozofów ze szkoły w Chartres czy też Mistrza 
Eckharta.

Boecjusz rozpoczął urzeczywistnianie swojej obietnicy od przekładów pism 
logicznych Arystotelesa i ich komentowania. Na pewno przetłumaczył Peri 
hermeneias (De interpretatione), opatrując przekład dwoma komentarzami. 
Przełożył także Categoriae vel Praedicamenta oraz Wstęp (Isagoge), jaki do 
tego dzieła napisał Porfiriusz . Brak pewności co do tego, czy można mu 
przypisać tłumaczenia pozostałych traktatów logicznych Stagiryty43. Ogromny 
wpływ na dzieje logiki i filozofii średniowiecznej wywarły jego dwa komenta
rze do Wstępu Porfiriusza44. Ten ostatni pytał w swojej Isagodze, czy rodzaje 
i gatunki rozpatrywane przez Arystotelesa w Kategoriach istnieją rzeczywiście 
i niezależnie od poznającego je  umysłu, czy też są tegoż umysłu pojęciami. 
Innymi, bardziej historycznofilozoficznymi słowy: czy w sprawie powszechni- 
ków (universalia) rację ma Platon czy Arystoteles? Porfiriusz zbył to pytanie, 
obiecując, że zajmie się nim później. Boecjusz podjął je, zgodnie z obietnicą 
złożoną w drugim ze swoich komentarzy, w którym przyrzekł godzić Arystote
lesa z Platonem: „Platon mniema, że rodzaje, gatunki i inne powszechniki nie 
tylko poznaje się oddzielnie od ciał, ale także, że one istnieją poza ciałami; 
Arystoteles natomiast jest zdania, że rzeczy nieciełesne i powszechniki są rze
czywistymi przedmiotami poznania, ale istnieją tylko w rzeczach podpadających 
pod zmysły. Nie miałem zamiaru rozstrzygać, która z tych opinii jest prawdzi
wa, bo to należy do wyższej filozofii. Stanąłem przeto na stanowisku Arystote
lesa, ale nie dlatego, że je  szczególnie faworyzowałem, lecz z racji tej książki 
[tzn. Isagogi Porfiriusza -  M. K.], która została napisana w świetle Kategorii 
Arystotelesa” . Zaproponował następujący kompromis: „uniwersalia istnieją 
w połączeniu z rzeczami zmysłowo poznawalnymi, ale poznajemy je oddzielnie 
od ciał” . Był z niego niezadowolony, ponieważ opowiadając się za Stagirytą 
przypisywał światu zmysłowemu zbyt wysoki status ontologiczny, którego od
mawiali mu i Platon, i Augustyn. Ten ostatni między innymi tak pisał: Nihil

dialektyki”.
Categoriae vel Praedicamenta , ed. L. Minio-Paluello, Bruges-Paris 1961 (Aristoteles 

Latinus, I, 1-5).
43 M. G r a b m a n n, Aristoteles im 12. Jahrhundert, [w:] M ittelalterliches Geistesleben, 

Bd. III, Miinchen 1956, s. 65-79.
In Isagogen Porphyrii commenta, rec. S. Brandt. (CSEL 48). Vindobonae 1906.

45 In Isagogen Porphyrii commenta, (ed. II), 1, 5 (CSEL 48, s. 167, w. 15; tłumaczenie 
polskie przytoczone za: E. G i 1 s o n, Historia filo zo fii chrześcijańskiej w wiekach średnich, 
przeł. S. Zalewski, Warszawa 1966, s. 100).

46 G i 1 s o n. Historia filo zo fii, s. 100; por. CSEL 48, s. 166, w. 22.
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est omne quodflu.it [...] est autem aliąuid, si manet, si constat, si semper tale 
est . W związku z platońską teorią bytu i poznania Arystoteles odróżnił „coś, 
co jest z natury wcześniejsze i z natury też jest lepiej znane”, od „tego, co jest 
dla nas wcześniejsze i dla nas też lepiej znane. Nazywam -  pisał -  coś dla nas 
wcześniejszym i dla nas lepiej znanym, gdy znajduje się bliżej zmysłowego 
spostrzeżenia. Natomiast w sensie bezwarunkowym wcześniejszym i lepiej 
znanym nazywam coś, co znajduje się dalej od zmysłowych spostrzeżeń. Naj
dalej od zmysłowych spostrzeżeń jest to, co ogólne, a najbliżej to, co szczegó
łowe. Ogół i szczegół są sobie przeciwstawne”48. Przytoczone słowa łatwo 
dawały się przekładać na język metafizyki platońskiej: im bardziej coś jest 
odleglejsze od zmysłów, tym bardziej istnieje i tym pewniej jest poznawane 
przez rozum czy inteligencję.

Boecjusz zdawał sobie sprawę z tego, że problem powszechników jest zagad
nieniem pochodnym metafizyki Platona i Arystotelesa, czyli „należy do wyższej 
filozofii”. Nie rozpatrzył go jednak na tej płaszczyźnie z powodu -  jak wolno 
sądzić -  przedwczesnej, tragicznej śmierci, która przerwała jego translatorską 
i egzegetyczną działalność. W szkołach wczesnośredniowiecznych, w których 
studium logiki Boecjusza zajmowało bardzo poczesne miejsce, uniwersalia 
pojmowano w duchu filozofii Platona49. Tę bowiem najlepiej wówczas znano 
i ceniono głównie za sprawą Cycerona i św. Augustyna, którzy nie tając swego 
uznania dla Arystotelesa wyżej jednak stawiali Platona . Boecjusz starał się 
obu tych myślicieli traktować jednakowo. Pisał więc noster Plato i Aristoteles 
meus5i. Powściągliwiej jednak wyrażał się o Stagirycie, zarzucając mu między 
innymi, że swoim zwyczajem gmatwa nazwy i wyrazy52. W XII wieku zarzut

De vita beata, II, 8 (przcl. A. Swiderkówna, [w:] Św. A u g u s t y n ,  D ialogi, 
t. I, s. 16): „Nicością jest bowiem wszystko to, co jest płynne, niestałe, co się roztapia i wciąż 
jakby ginie [...] Istnieje natomiast naprawdę tylko to. co pozostaje, co trwa, co zawsze jest takie 
samo”.

48 A nalityki w tóre, I, 2 (72 a 1; przeł. K. Leśniak, Warszawa 1973, s. 1).
L. M. de R i j k, On the Curriculum o f  the A n s  o f  the Trivium a t St. G all fro m  c. 850

-  c. 1000, „Vivarium”, 1(1963), nr 1, s. 61-77.
511 C y c e r o n, Rozm owy tuskulańskie, I, 22 (przet. J. Śmigaj, [w:] C y c e r o n ,  Pisma 

filo zo ficzne , t. III, Warszawa 1961, s. 494): „Arystoteles, który znacznie przewyższa wszystkich 
umysłem i rzetelnością (zawsze wyłączam tu Platona)”; A u g u s t y n ,  De cb/itate Dei, VIII, 
12: A ristoteles Platonis discipulus, vir excellentis ingenii e t eloąuio Platoni quidem im par setl 
multos fa c ile  superans.

51 Por. Philosophiae consolatin, I, 3. 6; III, 9, 32; IV, 7, 12.
De syllogism is categoricis, I: Si quid sun more Aristoteles nominum verborumque mixtionc  

turbavit (cyt. za: M. G r a b m a n n. A ristoteles im W erturteil des M ittelalters, [w:] M ittelal- 
terliches G eistesleben. Bd. II. Miinchen 1936, s. 72, przyp. 24).
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ten często, w różnych wariantach, przeciwko Arystotelesowi wytaczano53. 
W tym bowiem czasie spór o powszechniki osiągnął apogeum. Między innymi 
dlatego, że ok. 1130 roku poznano pozostałe pisma logiczne Stagiryty. Dawni 
historycy, zwłaszcza francuscy, badający głównie dzieje Abelarda i szkoły 
w Chartres, podkreślali jednocześnie rolę i znaczenie sporu o powszechniki jako 
jedynego czysto filozoficznego przejawu średniowiecznego życia umysłowego. 
Boecjusza uważali oczywiście za jego inicjatora, za myśliciela, który stojąc 
w obliczu śmierci szukał pociechy w filozofii, a nie w chrześcijaństwie, jak
o tym świadczyć miało jego powszechnie podziwiane dzieło O pocieszeniu, 
jakie daje filozofia  (Consolatio philosophiae).

Powyższa ocena Boecjusza uległa istotnej zmianie, kiedy się okazało, że był 
on także autorem czterech traktatów teologicznych, opatrywanych w XII wieku 
licznymi i oryginalnymi komentarzami54. Myśliciele tej epoki, idąc jego ślada
mi, uściślali tradycyjną teologię platońsko-augustyńską za pomocą logiki Arys
totelesa i terminów pochodzących z jego słownika filozoficznego. Kiedy śledzi 
się te ich wysiłki, trudno oprzeć się sugestii E. K. Randa i H. F. Stewarta, 
przypuszczających, iż tylko przedwczesna śmierć uniemożliwiła Boecjuszowi 
stworzenie syntezy teologicznej, jednoczącej filozofię Platona i Arystotelesa na 
gruncie wiary chrześcijańskiej . Gdyby rzeczywiście do niej doszło, wówczas 
M.-D. Chenu nie musiałby zapewne wołać: „Gdyby on jeszcze znał Platona!”
-  jak zawołał w związku z syntezą św. Tomasza z Akwinu . A i sam Akwi- 
nata nie miałby chyba wtedy kłopotów z interpretacją myśli św. Augustyna. 
Aby ich uniknąć, podjął dyskusję nie z nim, lecz z Boecjuszem, pisząc komen
tarze do jego traktatów De Trinitate i De hebdomadibus. Przeciwstawiał się 
w nich jego platonizmowi jednak bez tej powściągliwości, z jaką krytykował, 
w innych swoich dziełach, platonizm Augustyna. Mimo to potomni nie oszczę
dzili mu zarzutu, iż przez swój arystotelizm przyczynił się do skierowania 
augustynizmu na pobocze średniowiecznej myśli filozoficzno-teologicznej, prze
kazując tym samym św. Augustyna Lutrowi i Janseniuszowi .

Por. C h e n u ,  D as Werk des hl. Thomas von Aquin, s. 26.
54 H. U s e n e r, Anecdoton Holderi, Leipzig 1877, gdzie opublikowano następującą 

wzmiankę współczesnego Boecjuszowi Kasjodora: Scripsit librum de sancla trinitate et capita 
ąuaedam dogm atica et librum  contra Nestorium. Autentyczność piątego z nich -  De fid e  catholicr,
-  jest wątpliwa, chociaż nie brak autorów, którzy jej bronią.

55 S t e w a r t, R a n d ,  [w:] B o e t h i u s, The Theological Tractates, s. XIII.
56 C h e n u, Das Werk des hl. Thomas von A quin , s. 67.
57 Tamże, s. 50. Chenu przyznał, iż Tomasz występował przeciwko pewnym źródłom neopla- 

tońskim Augustyna, jednocześnie podkreślił, że w teologii i w duchowej postawie był jego wier
nym uczniem.
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Podobnie miała się rzecz z herezjami w czasach św. Augustyna i Boecjusza. 
Ich twórcy i wyznawcy często odwoływali się do filozofii, stosując metodę dieu 
contrę dieu , czyli posługiwali się Arystotelesem przeciwko Platonowi i odwrot
nie. Stąd zapewne brała się w Aleksandrii potrzeba wykazywania, że ci dwaj 
myśliciele nie różnią się w swych poglądach oraz że dopiero tak ujednoliconą 
filozofię można bezpiecznie stosować do wykładu wiary chrześcijańskiej, by 
stała się ona catholica vel universalis5&. Aby taki jej właśnie charakter w naj
wyższym możliwie stopniu zapewnić, Boecjusz nie odwoływał się w swoich 
dociekaniach teologicznych do Pisma św. Podobnie postąpił św. Anzelm z Can- 
terbury w XI wieku. Był on wielkim odnowicielem myśli św. Augustyna. Tak 
więc zarówno Augustyn, jak i Boecjusz byli niekwestionowanymi fundatorami 
filozofii i teologii średniowiecznej oraz pierwszymi wielkimi nauczycielami 
Zachodu. Przekazywali Europie, organizującej się po wędrówkach ludów, nie 
tylko kulturę antyczną, ale także zachęcali czytelników swoich dzieł do tworze
nia nowej, jeszcze bardziej uniwersalnej niż ta, jaką była grecko-rzymska. Jej 
spoiwem, a zarazem gwarantem jej powszechności miała być jedność filozofii 
reprezentowanej przez Platona i Arystotelesa z wiarą chrześcijańską. Byli bo
wiem przekonani, że dopiero poprzez urzeczywistnianie tak rozumianego uni
wersalizmu uda się przezwyciężyć sprzeczności kulturowe, etniczne, religijne 
spowodowane upadkiem Cesarstwa Rzymskiego. Jako jedni z ostatnich już jego 
obywateli przekazywali Europie ideę jednoczenia się i umiaru .

58 B o e t h i u s, De Trinitate, I (ed. Stewart and Rand, s. 6, w. 6).
Boecjusz podjęte przez siebie próby jednania Zachodu ze Wschodem przypłacił życiem.





ŚW. AUGUSTYN OSTRZEGA: 
„JEŻELI NIE UWIERZYCIE, NIE ZROZUMIECIE”*

Ax  A ugustyn  -  jak  pisał G. Papini -  ,jest nie tylko uczonym egzegetą, filozo
fem i teologiem, lecz przede wszystkim mistykiem [...] architektem teologii 
i tytanem filozofii” 1. Opinia ta na ogół odpowiada temu, co w ciągu wieków 
mówili o Biskupie Hippony liczni autorzy, interesujący się jego osiągnięciami. 
Natomiast nie uwzględnia ona istotnego dla niniejszych rozważań faktu, iż 
wśród piszących o Augustynie jedni przedstawiali i wciąż przedstawiają go 
wyłącznie jako wielkiego teologa, inni zaś wyłącznie jako wielkiego filozofa. 
Patronem pierwszych byłby przede wszystkim Marcin Luter, a także Jan Kalwin 
i jego współczesny uczeń K. Barth. Zwalczali oni obecność filozofii, zwłaszcza 
metafizyki, w teologii w imię czystości wiary, reprezentowanej przez Ojców 
Kościoła, głównie przez św. Augustyna. Wodzem drugich byłby Hegel, który 
postanowił -  wbrew rodzimej tradycji protestanckiej -  należycie docenić die 
Philosophie im Christentum  i w rezultacie doszedł do wniosku, że patrystyka 
odegrała zasadniczą rolę w procesie formowania się zachodnioeuropejskiego 
sposobu myślenia -  głównie poprzez przekształcenie religii chrześcijańskiej 
w poznanie myślowe. Religia bowiem z natury rzeczy mieści się na poziomie 
wyobrażeń i dopiero filozofia wynosi ją  na płaszczyznę pojęcia. Za najbardziej 
typowego przedstawiciela tak rozumianej „filozofii w chrześcijaństwie” uznał 
św. Anzelma z Canterbury, nazywanego alter Augustinus. Nic zatem dziwnego,

Odczyt wygłoszony na ogólnopolskim sympozjum patrystycznym, zorganizowanym przez 
Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 1600 rocznicę chrztu 
św. Augustyna. Sympozjum odbyło się w dniach 24-25 IV 1987 roku w Lublinie. Odczyt opatrzy
łem wtedy tytułem: Sw. Augustyn ja ko  przedstaw iciel filo zo fii chrześcijańskiej. Został on opubliko
wany w „Vox Patrum”, 8(1988), z. 14, s. 317-331.

1 G. P a p i n i ,  Św ięty Augustyn, przeł. A. Brzozowski, Warszawa 1958, s. 190 i 193.
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że w swojej Historii filozofii zajął się szczególnie gorliwie jego dowodem na 
istnienie Boga2.

Wymienione tu dwie główne odmiany widzenia i oceny dorobku św. Augus
tyna, czyli tzw. odmianę teologiczną i filozoficzną, można także wytropić w li
teraturze dotyczącej jego nawrócenia: „teologowie” identyfikują je  z chrztem, 
„filozofowie” ze wstrząsem, jakim było dla niego zetknięcie się w 386 roku 
z dziełami neoplatończyków. Dzięki nim -  jak sam wtedy pisał -  odnalazł 
filozofię, która go zaczęła karmić i leczyć spokojem oraz przyrzekać, że pokaże 
mu wyraźnie prawdziwego i ukrytego Boga, a właściwie to już prawie pozwala 
Go dojrzeć poprzez prześwietlone blaskiem chmury . Ona to jest portem, „skąd 
już łatwy jest dostęp na ląd, do krainy szczęśliwego życia”4. Nie ma ona żad
nego innego zadania, oczywiście „ta filozofia prawdziwa i -  jeśli tak można się 
wyrazić -  autentyczna, jak tylko to, by nauczać, kto jest początkiem nie mają
cym początku i źródłem wszechrzeczy [...] To Bóg jedyny i wszechmocny, 
trójpotężny Ojciec, Syn i Duch Święty, jak nas uczą tajemnice wiary”5. Wo
dzem prowadzącym duszę do Boga jest rozum. Odróżnia on człowieka od zwie
rząt. Gdyby więc dusza go nie słuchała, człowiek stałby się dzikim zwierzę
ciem; gdyby nie odsuwała się od tego, co śmiertelne -  nie byłaby dziełem 
Bożym6. Te z gruntu neoplatońskie wypowiedzi -  a można by je było dalej 
mnożyć -  świadczą, iż Augustyn w czasie pisania „dialogów filozoficznych” 
identyfikował myślenie religijne z myśleniem filozoficznym. Był filozofem, 
ponieważ był przekonany, że dzięki temu stanie się doskonałym teologiem. Nie 
różnił się pod tym względem od sobie współczesnych, którzy niejednokrotnie

2 Hegels Geschichte der Philosophie. In zusammenhSngender Auswahl, hrsg. von A. Baeum- 
ler, Miinchen 1923, s. 269-287. Dla Hegla chrześcijaństwo było wielką przemianą czasów: „Dotąd 
dochodzi cała historia i stąd się rozpoczyna” (cyt. za: F. S a w i c k i ,  (/ źródeł chrześcijańskiej 
myśli filozoficznej, Katowice 1947, s. 5).

3 Contra Academicos, 1, 3 (CCL 29, 5; przeł. K. Augustyniak, (w:] Św. A u g u s t y n ,  
Dialogi filozoficzne [DF], t. I-IV, Warszawa 1953-1954 -  I, 52). Rolę, jaką w nawróceniu Augus
tyna odegrały neoplatonizm i chrześcijaństwo uwyraźnia porównanie Contra Academicos, II, 5. 
i Confessiones, VIII, 6, 14. Por. J. J. 0 ’M e a r a, Neoplatonism in the Conversion o f S. Augus- 
tin, „Dominican Studies", 1950, s. 331-343. Por. także: F. K o r n e r, Homo viator. Ein neuer 
Beitrag zur Entwicklungsgeschichte Augustins (Contra Academicos II 2, 5), „Salzburger Jahrbuch 
ftlr Philosophie”, 5/6(1961/62), s. 89-134.

4 De beaia vita. I, 1 (CCL 29, 5; przeł. A. Swiderkówna, DF I, 8).
5 De ordine, II, 16 (CCL 29, 116; przeł. J. Modrzejewski, DF I, 191).

De ordine. II, 31 (CCL 29, 124; DF I, 206-207).
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nazywali Chrystusa filozofem, Platona zaś -  teologiem7 oraz utożsamiali męd
rca z kapłanem8.

Platonizm czy też raczej neoplatonizm „dialogów filozoficznych”, napisanych 
przez Augustyna -  jak się sądzi -  w 386 roku, spowodował, że wielu, zwłasz
cza dawniejszych autorów przedstawiało jego nawrócenie jako nawrócenie na 
neoplatonizm . Najpierw sądzono, że doszło do tego za sprawą Ennead Ploty- 
na, potem że manuduktorem wyłącznym był Porfiriusz10. Ten pogląd W. Thei- 
lera uzupełnił w wielu szczegółach P. Courcelle , H. Dorrie zaś wszechstron
nie go przeanalizował i uzasadnił. Doszedł przy tym do następujących wnios
ków: greccy, jak i rzymscy Ojcowie Kościoła chętnie uczyli się od Porfiriusza 
metodycznego pod każdym względem i konsekwentnego budowania teologii, 
która w zasadzie opierała się bardziej na rozumieniu (intellectus) niż na wierze 
(fides)\ Augustyn w pełni przyswoił sobie Porfiriuszową szkołę myślenia, którą 
opanował do tego stopnia, iż mógł on wchodzić na tereny nietknięte przez 
platonizm; i tak np. problem wstępowania rozjaśnił pojęciem łaski, natomiast 
zagadnienie poznawania Boga wyzwolił od koncepcji spokrewnionego z Bogiem 
rozumu, wprowadzając wiarę jako organ odnoszący się do Jego poznawania; 
Porfiriuszowemu nauczaniu, iż zbawienie osiągają wyłącznie jednostki, zarzucił, 
że nie tylko one, ale także wszelkie formy ludzkich wspólnot pozostają w rela

7 Por. G r e g o r i u s  N a z i a n z e n u s .  Oratio 28, 4 (SCh 250, 106-108): „Boga
i pomyśleć trudno, i wypowiedzieć nie można, jak się wyraził Platon, jeden z teologów helleń
skich” (cyt. za: E. G i 1 s o n. Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przel. 
S. Zalewski, Warszawa 1966, s. 564. przyp. 72).

H. D o r r i e ,  Porphyrios ais Mittler zwischen Plotin itncl Augustin, [w:] Antike und 
Orient im Mittelalter, Berlin 1962, s. 34, przyp. 14: jióvoę ouv iepetję ó ao<j)óę. Por. także: 
M. D z i e 1 s k a, Hypatia z Aleksandrii, Kraków 1933, s. 87.

9 M. G r a b m a n n ,  Mittelalterliches Ceistesleben. Abhandlungen zitr Geschichte der 
Scholastik und Mystik, Bd. II, Munchen 1936, s. 43: „Die von zahlreichen neueren Forschern wie 
Boissier, Harnack, Thieme, Alfaric u.a. vertretene Anschauung, die Bekehrung Augustins sei eine 
Bekeherung zum Neuplatonismus und noch nicht zum Christentum gewesen wird mit Recht von 
katholischen Forschern wie Ch. Boyer, J. Mausbach und durch den nichtkatholischen Gelehrten 
J. Noerregard abgelehnt” .

111 W. T h e i 1 e r, Porphyrios und Augustin, „Schriften der Kónigsberger Gelehrtengesell- 
schaft”, 10(1933), s. 5: „fast alles Philosophische bei Augustin ais porphyrisch betrachtet werden 
kann”. Por. także: t e n ż e, Antike und christliche Riickkehr zu Gott, [w:l Mullus. Festschrift Th. 
Klauser, Miinster 1964, s. 352-361. Obie te rozprawy znaleźć można w jego Forschungen zum 
Neuplatonismus (Berlin 1966, s. 160-251, 313-325). Opinii Theilera nie podzielał P. Henry (Plotin 
et 1'Occident, Louvain 1934, s. 130 n.).

11 Les lettres grecc/ues en Occident de Macrobe a Cassiodore, Paris 1943, s. 137-173. Wyka
zał, między innymi, że Augustyn znał i korzystał z dzieła Porfiriusza De regressu cinimae.
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cji do zbawienia, czyli powinny prowadzić do jednoczenia się z Bogiem12. 
Jeżeliby więc ktoś twierdził dziś -  przypuśćmy wraz z P. Alfarikiem -  że Au
gustyn „zarówno moralnie, jak i intelektualnie nawrócił się raczej na neoplato- 
nizm niż na ewangelię” 13, to powinien -  za H. Dórriem -  powyższe stwier
dzenie zmodyfikować następująco: Augustyn nawrócił się w 386 roku raczej na 
Porfiriuszowy sposób teologizowania niż na ewangelię. Szybko jednak zaczął 
wypełniać ów model chrześcijańską treścią: już bowiem w De vera religione 
(389-391) przetworzył neoplatońską naukę o zbawieniu w duchu chrześcijań
skim 1 . I chociaż potem stale i w coraz ostrzejszej formie odżegnywał się od 
filozofii, także neoplatońskiej, to przecież nigdy nie odrzucił już przyswojonego 
w 386 roku Porfiriuszowego sposobu teologizowania.

Tak więc z rozważań W. Theilera, H. Dorriego i innych wnosić można, iż 
Augustyn został olśniony w Mediolanie i Cassiciacum przede wszystkim religij
nym czy też teologicznym charakterem neoplatonizmu. Tę zasadniczą cechę 
wydobył i za pomocą logiki Arystotelesa w pełni zracjonalizował właśnie Porfi- 
riusz15. Poznawanie prawdy równa się poznawaniu Boga, czyli -  jak pisał 
przyszły biskup Hippony -  ipsum verum non videbis, nisi in philosophiam totus 
intraveris16. Z tych słów można by było wnosić, że ogląd prawdy samej w so
bie dostępny jest wyłącznie dla tych, którzy bez reszty poświęcą się filozofii. 
Byłaby to niewątpliwie doktryna Platona, zawarta m.in. także w jego Timaiosie 
i bardzo popularna wśród neoplatończyków17. Rozum nie jest jednak wyłącz
nym motorem naszego poznania. Siłę napędową stanowi bowiem także i autory
tet, jak o tym pisał Augustyn: „Przyjąłem jako stałą zasadę nie odstępować 
w żadnym wypadku od autorytetu Chrystusa, bo nie widzę większego autoryte

12 D ii r r i e. Porphyrios ais M ittler, s. 45.
13 P. A 1 f a r i c, L 'evoluiion intellectuelle de St. Augustin, Paris 1918, s. 379. Cyt. za: 

E. G i 1 s o n, Wprowadzenie do nauki św iętego Augustyna, przeł. Z. Jakimiak, Warszawa 1953, 
s. 331.

14 D b r r i e, Porphyrios, s. 43: „Gerade die Schrift De vera religione [...] ist die Umse- 
tzung der Erlósungslehrc aus neuplatonischem in christlichcn Gcist". Mimo to różnice pomiędzy 
Platonem i jego prawdziwymi uczniami a chrześcijaństwem wciąż wydawały mu się bardzo nikłe. 
Por. De vera religione, 4, 7 (CCL 32, s. 192-193).

15 Dornę (Porphyrios ais Mittler, s. 38) jest przekonany, żc wszyscy Ojcowie Kościoła, 
którzy budowali teologię raczej na intellectus niż na wierze, wyszli zc szkoły Porfiriusza.

16 Contro Academicos, II, 8 (CCL 29, 22; cyt. za: DF I, 80): „Bo samej prawdy nie zoba
czysz, jeśli nie zagłębisz się całkowicie w filozofii” .

17 P. M e r 1 a n, Greek Philosophy fro m  Plato to Plotinus, [w:] The Cambridge History 
o f  Later Greek and Early M edieval Philosophy, Cambridge 1967, s. 62: „Plutarch says that theolo- 
gy is the goal of philosophy, and that this goal can be reached only in a moment of sudden 
«enlightenment»”.
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tu. Tę zaś wiedzę, którą trzeba zdobywać przez subtelne rozumowania (bo takie 
już mam usposobienie, że palę się do poznania prawdy nie tylko przez wiarę, 
lecz także rozumem), spodziewam się znaleźć na razie w szkole Platona, a to 
nie sprzeciwia się naszej wierze” . Oba przytoczenia pochodzą z tego samego 
dzieła -  Przeciw akademikom, czyli z 386 roku. Pierwsze z nich mogłoby rze
czywiście świadczyć, że Augustyn nawrócił się na filozofię, a to właśnie drugie 
z nich zdaje się wykluczać.

Nasuwa się zatem pytanie: jak Augustyn pojmował filozofię? Wychodził od 
najbardziej popularnego jej określenia: filozofia jest miłością mądrości, a więc 
angażuje nie tylko rozum, ale także i afekty, będące „nogami duszy”. Dlaczego? 
Jest to bowiem ten rodzaj poznania, który może człowieka w pełni uszczęśli
wić. W De civitate Dei przytoczył następujące słowa Warrona: Quando ąuidem  
nulla est homini causa philosophandi nisi ut beatus s it19. Filozofowie, zwłasz
cza zaś Platon i Plotyn, znali tedy kierunek i cel, nie znali natomiast właściwej 
drogi i nie byli w stanie wytyczyć jej ostatniego etapu. Jest to bowiem niemoż
liwe bez wiary: „Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie” (Iz 7, 9). Słowa te 
uznał Augustyn za wyrocznię. Przytaczał je w różnych swoich dziełach i nigdy 
od nich nie odstąpił, chociaż zdawał sobie sprawę z tego, iż występują one 
w dwóch różnych wersjach łacińskich: Vetus Itala i Wulgata. Pierwsza z nich 
była przekładem z Septuaginty, która przekazywała to miejsce w następującym 
brzmieniu: Kat £av |if| TtiOTf.tjOTiTE, o i) 56 pf| oijvi]xe. Itala zaś: Nisi credideri- 
tis, non intellegetis. W ulgata natomiast: Si non credideritis, non permanebitis. 
Nie ulega wątpliwości, że z filologicznego punktu widzenia rację ma św. Hiero
nim i Augustyn o tym wiedział. Mimo to nie zrezygnował z pierwszej wersji: 
ex utroąue magnum aliąuid insinuatur scienter legentibus, czyli że obie te 
lekcje nawzajem się uzupełniają i w tym sensie obie powinno się uznać za 
natchnione20. Obie bowiem dotyczą doskonałego poznania, które osiąga się 
w życiu wiecznym, a więc czegoś ważnego, co nie może być przedmiotem 
różnych interpretacji. Augustyn woli posługiwać się wariantem pierwszym,

18 Contra Academ icos, III, 43 (CCL 29, 60-61; cyt. za: DF I, 142).
** De civitate Dei, XIX, 1 (CCL 48, 659). Jest to teza Arystotelesa (Etyka N ikom achejska,

I, 7; 1097 b 1). Augustyn w Contra Academ icos (III, 19; CCL 29, 48; cyt. za: DF I, 141) pisze: 
„[...] nie brakło wnikliwych i inteligentnych ludzi, którzy głosili w swoich rozprawach, że Arysto
teles i Platon do tego stopnia zgadzają się ze sobą, że tylko niedoświadczeni i niezbyt uważni 
mogą widzieć między nimi różnice. Dzięki nim po wielu wiekach i wielu sporach zarysował się 
jasno, jak  sądzę, jeden system prawdziwej filozofii” .

20 De doctrina Christiana, II, 17 (CCL 32, 43; przeł. J. Sulowski, PSP 22, 47) oraz tamże,
II, 22 (CCL 32, 47; PSP 22, 50): „Wśród przekładów «Itala» przewyższa inne, bo zachowując 
jasność zdań trzyma się znaczenia słów”.
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ponieważ precyzuje on także sposób wiekuistego trwania człowieka: będzie on 
polegał na zjednoczeniu oczyszczonego umysłu z Prawdą. Tego celu nie da się 
osiągnąć bez wiary. A jaką funkcję pełni ona w życiu doczesnym? Karmi czło
wieka właściwym dla jego aktualnej kondycji pokarmem i oczyszcza jego 
umysł, kiedy usiłuje on odnaleźć najgłębszy sens swojej duszy i świata. Żywi 
pokarmem, który Augustyn określił za św. Pawłem (1 Kor 3, 2): „Mleko wam 
dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście 
mocni”. Człowiek będzie się stawał silnym i zdolnym do odżywiania się pokar
mem stałym w takim samym stopniu, w jakim uda mu się zrozumieć to, w co 
wierzy.

„Gdyby bowiem wiara i wiedza były tym samym i gdyby wiara nie musiała 
poprzedzać zrozumienia wielkich prawd Bożych, nie miałyby znaczenia słowa 
proroka: «Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie*. Także sam Pan nasz słowami 
i czynami zachęcał najpierw ludzi, których powołał do zbawienia, aby Mu 
uwierzyli. Ale potem, kiedy już mówił o samym darze przeznaczonym dla 
wierzących, nie powiedział: «Życie wieczne polega na wierze», lecz: «Życie 
wieczne to poznanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i posłanego przez 
Ciebie Jezusa Chrystusa». Następnie mówi do tych, którzy już wierzą: «Szukaj- 
cie, a znajdziecie*. Bo jak wierząc w prawdę niepoznaną nie można mówić, że 
się ją  znalazło, tak też nikt nie jest zdolny do znalezienia Boga, jeżeli przedtem 
nie uwierzy w to, co ma potem poznać”21.

Czy zatem wiara, z teoriopoznawczego punktu widzenia, jest według Augus
tyna ślepa? Ma ona -  jego zdaniem -  oczy, przy których pomocy widzi, że coś 
jest prawdziwe, chociaż ona tego jeszcze nie widzi; ponadto dzięki nim w pełni 
jasno widzi, że nie widzi ona jeszcze tego, w co wierzy. Zbożna wiara nie chce 
jednak być bez nadziei i miłości. Dlatego też wierzący musi wierzyć w to, 
czego jeszcze nie widzi, w taki sposób, aby ufał w możliwość takiego widzenia 
i je ukochał22. Wierzymy bowiem, aby poznawać, a nie poznajemy, aby wie
rzyć23. I wreszcie tekst chyba w tej materii najmocniejszy: Ipsum credere ni
hil aliud est quam cum assensione cogitare [...] cogitat omnis qui credit et 
credendo cogitat et cogitando credit24. Wiara jest więc nie tylko odskocznią 
czy też stymulatorem poznania, ale także jego pierwszym stopniem. Zawiera

21 De libero arbitrio, II, 6 (CCL 29, 239; przeł. A. Trom bala, DF III, 115); por. także: 
G i 1 s o n, W prowadzenie do nauki św iętego Augustyna, s. 38.

22 Epistoła  120, 8 (PL 33, 456).
23 In Evangelium  Joannis tractatus, 29, 6 (CCL 36, 287).
24 De praedestinatione Sanctorum , 5 (PL 44, 963).
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bowiem w sobie elementy wiedzy tak, jak i wiedza elementy wiary. Dlatego też 
autorytet (fides) i rozum (scientia) są motorami ludzkiego poznawania; jego 
celem jest zrozumienie (sapientia). Przekonanie, iż owe motory ciągną ludzką 
wiedzę, nadzieję i miłość w tym właśnie kierunku, pozwoliło Augustynowi 
sformułować następującą tezę: Sic enim creditur et docetur, quod est humanae 
salutis caput, non aliam esse philosophiam, id est sapientiae studium, et aliam  
religionem25. Do mądrości (ad sapientiam) przynależy bowiem intelektualne 
poznawanie rzeczy wiecznych, natomiast do nauki (ad scientiam) rozumowe 
poznawanie rzeczy podległych czasowi26. Toteż prawdziwym filozofem jest 
ten, kto kocha Boga, oraz ten, kto Boga i duszę dogłębnie poznał.

Platon twierdził, że filozofia dotyczy rzeczy wiecznych. Plotyn identyfikował 
filozofię z religią. Jego uczniowie Porfiriusz i Jamblich również. Augustyn 
nazywał ich philosophi nobilissimi [...] valde nobilitati Graeci . Odegrali oni 
bardzo ważną rolę w jego nawróceniu. Ich to bowiem „pewne księgi ciężarne 
treścią” wznieciły w nim pożar i spowodowały, że skupił się sam w sobie, 
spoglądając jednocześnie na tę religię, która wszczepiona za łat dziecinnych, 
zapuściła w nim głęboko korzenie. Chwycił się Pawła Apostoła, przekonany, 
iż platonicy nie mieliby tak wielkiej mocy i takiej aktualności, gdyby myśli za
warte w ich pismach przeciwstawiały się tak ogromnemu dobru. I wtedy, dzięki 
kilku już promieniom światła, w takiej okazałości ukazało mu się oblicze filo
zofii, iż gdyby mógł je  pokazać, biegliby ku jej pięknu, zapomniawszy o rze
czach i sprawach doczesnych, nie tylko jego przyjaciele, ale także przeciwnicy. 
Powyższa relacja stanowi niedokładny skrót tego, co Augustyn opowiedział 
w dialogu Przeciw akademikom  o przełomowym odkryciu niesprzeczności 
filozofii platońsko-plotyńskiej z religią chrześcijańską, reprezentowanej w tym 
wypadku przez teologię św. Pawła Apostoła.

Oblicze filozofii, które Augustyn ujrzał jak gdyby w ekstazie, było zapewne 
wizją religii utożsamionej z mądrością. Możliwość urzeczywistnienia tego idea
łu opierał na fakcie niesprzeczności platoników ze św. Pawłem. Niesprzeczność 
nie jest jednak równoważna z tożsamością. Postanowił zatem w swoich kolej
nych dziełach bliżej rozpatrzyć tę właśnie sprawę. Ale już w pierwszym z nich,

25 D e vera religione, 8 (CCL 32, 193). Ten tekst przytoczył Eriugena: „Jest zatem pewne, 
że praw dziw a religią jes t praw dziw ą filozofią oraz -  na odw rót -  że praw dziw a filozófia jes t 
praw dziw ą relig ią” (cyt. za: G i 1 s o n, H istoria filo zo fii, s. 115 i 593, przyp. 11).

26 De Trinitate, XII, 25 (CCL 50, 379).
27 De civitate Dei, VIII, 12 (CCL 47, 229).
28 Contra Academ icos, III, 3, 5 (CCL 29, 36-37).
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tj. w De vera religione, czyli tam, gdzie sformułował tezę o identyczności 
filozofii z religią, zauważył pewne różnice pomiędzy filozofią platońską a na
uką chrześcijańską. Ocenił je  jako minimalne: wystarczyłoby -  jego zdaniem
-  zmienić tylko nieliczne słowa i poglądy, a platonicy byliby chrześcijanina- 
mi29. Na wszelki wypadek przesunął jednak akcent w filozofii, pojmowanej 
jako miłość mądrości, z wiedzy na miłość. W kolejnym dziele -  De utilitate 
credendi, które napisał w latach 391-392, stwierdził już bardzo wyraźnie, że 
rozum ludzki jest chory i zanieczyszczony i dlatego nie jest w stanie znaleźć 
Bożej prawdy. Po raz pierwszy przytoczył słowa Izajasza: „Jeżeli nie uwierzy
cie, nie zrozumiecie”, a także sformułowanie św. Piotra Apostoła: „Bóg oczysz
cza serca przez wiarę” (Dz 15, 9). A zatem rozum nie może obiecywać, że sam 
z siebie ukaże naszemu umysłowi Boga tak, jak słońce ukazuje się naszym 
oczom. Wątek ten kontynuuje następnie w De doctrina Christiana, w dziele, 
które rozpoczął w 396 roku, a zakończył w 426 roku; zwłaszcza w jego trzech 
pierwszych księgach, pochodzących -  jak się sądzi -  z 396 roku. Stwierdza 
w nich, między innymi, że „świat nie potrafił swą mądrością poznać Boga”, 
ponieważ do poznawania prawdy niezmiennej potrzebne jest oczyszczenie umys
łu, aby mógł dostrzec światło i w nim przebywać. Oczyszczenie pojmuje przy 
tym jako „troskę o dobre obyczaje”30. Skoro świat przez swoją mądrość nie 
potrafił poznać mądrości Bożej, przeto należy powściągliwie i krytycznie odno
sić się do wiedzy stworzonej przez ludzi. Nawet studiując matematykę i dialek- 
tykę, nie wolno zapominać o zasadzie: ne quid nimis31. Trzeba się nią kiero
wać także i przy korzystaniu z nauk filozofów, chociaż platoników zbytnio 
obawiać się nie trzeba. Przez przypadek powiedzieli bowiem rzeczy prawdziwe
i odpowiadające wierze chrześcijańskiej. Są zatem nieprawymi ich posiada-

•32czami .
W taki sam sposób, tj. krytycznie, ale i pozytywnie, wypowiada się Augus

tyn o platonikach w Wyznaniach, które napisał w latach 397-401. Z ksiąg plato
ników wyczytał, wprawdzie nie tymi słowy, ale to samo, wielu różnorakimi 
wyjaśnione racjami -  że „na początku było Słowo”, że Bóg-Słowo, nie z ciała, 
nie z krwi, nie z woli męża, ale z Boga się narodziło, że Syn jest równym 
Bogu, że odmieniona została „chwała nieskazitelności” Bożej na bałwany i róż
ne posągi. Nie wyczytał natomiast tego, że „przyszedł do swojej własności,

29 De vera religione, 4, 7 (CCL 32, 192).
3(1 De doctrina Christiana, I, 12 i 10 (CCL 32, 13 i 12).
31 Tam że, II, 58 (CCL 32, 72).
32 Tam że, II, 60 (CCL 32, 73-74).
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a swoi Go nie przyjęli”, że „wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać słu
gi”, że „jest cichy i pokornego serca”. Jednocześnie zaznacza, że na księgi 
platoników powoływał się także św. Paweł Apostoł, kiedy mówił do Ateńczy- 
ków o Bogu: „W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”33. Równie ambiwa
lentnie odnosi się Augustyn do platonizmu także w swoich ostatnich dziełach, 
tj. w De civitate Dei i w Retractationes. W pierwszym z nich wymienił Platona 
jako tego filozofa, który stwierdził, że celem człowieka dobrego jest życie 
zgodne z cnotą. Może je  realizować tylko ten, kto zna Boga i Go naśladuje. 
Nazywał przeto Boga prawdziwym i najwyższym dobrem, filozofa zaś amato
rem Dei, jako że filozofia jest dążeniem do życia szczęśliwego, Bogiem zaś 
może się rozkoszować tylko ten, kto Go ukochał34. Pod koniec tego dzieła 
Augustyn zdecydowanie atakuje filozofów: nie ma filozofa, którego system nie 
byłby chory na wewnętrzną sprzeczność35; jeden drugiemu przeczy do tego 
stopnia, iż ich królestwo słusznie nazwać można „istnym Babilonem”36; są 
uczniami diabła, i to właśnie przeciwko nim pisze O państwie Bożym31. 
W Retractationes żałuje, iż chwalił Platona i platoników, a więc ludzi bezboż
nych, zamiast bronić nauki chrześcijańskiej przeciwko ich poważnym błę
dom38. Nie zawsze tak postępował, bo -  jak zaznacza -  występował przeciw
ko Platonowi i jem u podobnym w XII księdze swojego dzieła O Trójcy Świę
tej39. Ale też broni nauki Platona o świecie inteligibilnym: oznacza on od
wieczną i niezmienną rację, zgodnie z którą Bóg stworzył świat, chociaż samo 
wyrażenie „świat inteligibilny” nie podoba mu się teraz, kiedy dostatecznie 
zapoznał się z literaturą kościelną40.

Odżegnywanie się Augustyna od filozofów, w tym także od platoników, nie 
dowodzi, iż zrezygnował on w ogóle i ostatecznie z filozofii. Doszedł jedynie 
do wniosku, że nauki filozofów o Bogu i duszy, wywiedzione przez nich 
z księgi świata, są niewspółmierne z tym, co na ten sam temat mówi Pismo św. 
Niedostatki, a nawet błędy Platona i platoników świadczą, że tak uprawiana 
filozofia nie jest już w stanie sięgnąć dalej i głębiej. Trzeba ją  zatem wydedu- 
kować z innych ksiąg: z księgi duszy i z „księgi ksiąg”, czyli z Biblii. Do

33 Confessiones, VII, 9, 13-15 (CSEL 33, 154-157).
34 De civitate Dei, VIII, 8 (CCL 47, 225).
33 Tam że, XVIII, 41, 1 (CCL 48, 635).
36 Tam że, XVIII, 4 1 , 2  (CCL 48, 637).
37 Tam że, XXII, 22, 4 (CCL 48, 844).
38 Retractationes, I, 3, 2 (PL 32, 588-589).
39 Tam że, I, 4, 4 (PL 32, 590); por. De Trinitate, XII, 15.
40 R etractationes, I, 3, 2-3 (PL 32, 588-589).
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odczytania zapisu utrwalonego w duszy i właściwego odczytania jego sensu 
potrzebne jest światło. Bez niego niemożliwa jest intuicyjna kontemplacja same
go siebie. Bóg jest światłem. I On rozjaśnia umysł (mens), wiodąc jednocześnie 
poznającego w głąb jego duszy, aż do tego miejsca, skąd jej oko może dostrzec 
ponad sobą i ponad myślą lucern incommutabilem. Kto zna to światło, zna 
wieczność. Miłość je  zna41. Tak więc człowiek nie jest w stanie poznać same
go siebie inaczej, jak tylko cluce Deo, a tym bardziej Boga -  zwłaszcza Jego 
wewnętrznego życia -  o którym dowiaduje się tylko z Objawienia. Jako istota 
rozumna, chciałby on nie tylko wierzyć, ale także rozumieć to, w co wierzy. 
Wysiłki podejmowane w celu zrozumienia wiary są zapewne miłe Bogu, prze
cież to On obdarzył człowieka rozumem i wyniósł ponad zwierzęta. Wyrzecze
nie się rozumu -  i to w tak istotnych dla człowieka sprawach -  równałoby się 
przypuszczeniu, iż Bóg nienawidzi w nas tego, czym nas Sam wyróżnił42. 
Wiarę i wiedzę jednoczy sprzężenie zwrotne: zrozumienie przeistacza wiarę 
w wiedzę, wiedza zaś nieustannie czerpie swój pokarm z wiary. Wielkie rzeczy,
0 których mówi Pismo św., jeśli się ich właściwie nie zrozumie, są bezużytecz
ne. A zatem: Intellectum vero valde ama43. Jest to hasło wywoławcze jedynej
1 prawdziwej filozofii: Non est honestior philosophia gentium, quam nostra 
Christiana, quae una est vera philosophia, quandoquidem studium vel amor 
sapientiae significatur hoc nomine44.

Przez całe swoje życie Augustyn sądził -  podobnie jak i cytowani przez 
niego platonicy -  że prawdziwa filozofia powinna być tożsama z religią. 
W Cassiciacum olśniła go wizja chrześcijaństwa tożsamego cum theologia pla- 
tonica. Ta ostatnia okazała się niewspółmierna z doktryną chrześcijańską. Posta
nowił przeto zbudować całkowicie nowy typ prawdziwej filozofii; filozofii, 
ponieważ nazwa ta znaczy studium vel amor sapientiae. Jej nowość polegała 
na zrozumieniu mądrości zawartej w Biblii. Nie chodzi przy tym o filologiczno- 
-filozoficzną interpretację danych Objawienia -  chociaż Augustyn i tym się

41 Confessiones, VII, 10 (CSEL 33, 157).
42 Epistoła 120, 3 (PL 33, 453).
43 Tamże, 13 (PL 33, 459).
44 Contra Julianum Pelagianum, IV, 14, 72 (PL 44, 774); por. także: G i 1 s o n, Wprowa

dzenie do filozofii świętego Augustyna, s. 47, przyp. 27. Problemowi prawdziwej mądrości i religii 
Laktancjusz poświęcił IV księgę swojego głównego dzieła Divinae Institutiones. Dowodził w niej, 
że są nierozdzielnie związane. Zadaniem filozofii jest poznanie Boga, natomiast religii -  kult 
Boga. Podejmowane w ciągu dziejów próby ich separowania zawsze kończyły się fatalnie dla 
ludzkości. Por. W. K r a u s e ,  Die Stellung der fruhchristlichen Autoren zur heidnischen Litte- 
ratur, Wien 1958, s. 216-219.
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zajmuje -  ale o takie ich racjonalno-logiczne przemyślenie, które by otwierało 
drogę do ich zrozumienia, czyli do tego, co zwykło się nazywać intellectus 
fidei.

Pytano i wciąż jeszcze nie przestano pytać: czy stworzona przez Augustyna 
filozofia chrześcijańska jest rzeczywiście „prawdziwą” filozofią? Według kryte
riów Hegla jest ona jak  najbardziej prawdziwa, ponieważ przeistaczając treści 
wyobrażeniowe w pojęcia, sprowadza religię chrześcijańską do filozofii. Odwra
ca zatem pierwotny stosunek filozofii do teologii: w przedsionku miejsce filo
zofii zajmuje teraz teologia. Ocena wystawiona Augustynowi, a właściwie An
zelmowi z Canterbury, przez Hegla, oraz wielu innych podobnie myślących, 
zakładała, że obaj ci myśliciele przeciwstawiali teologię filozoficzną teologii 
objawionej, a następnie je  ze sobą identyfikowali na najwyższym „piętrze” 
poznania filozoficznego. Tymczasem Augustyn nie traktował obu tych dziedzin 
antytetycznie. Dawał jedynie wyraz swojemu głębokiemu rozczarowaniu z tego 
właśnie powodu, iż teologia filozoficzna platoników jest niewspółmierna, 
a w pewnych wypadkach także błędna w porównaniu z teologią objawioną. 
Toteż przy pomocy tej ostatniej leczył jej niedostatki i ułomności: non est 
honestior philosophia gentium quam nostra C h r i s t i a n a .  Teologię filozoficzną 
i objawioną traktował jako współzależne od siebie partnerki ciągłego dialogu; 
a zatem nie w relacji: pani i jej służebnica.

W latach trzydziestych naszego wieku miała miejsce, głównie we Francji, 
ożywiona dyskusja na temat „filozofii chrześcijańskiej” pomiędzy E. Gilsonem 
i J. Maritainem z jednej strony a E. Brehierem i innymi przedstawicielami 
ówczesnej filozofii uniwersyteckiej z drugiej strony. Ci ostatni negowali istnie
nie czegoś takiego jak „filozofia chrześcijańska”, ponieważ tego rodzaju sfor
mułowanie nie ma sensu, podobnie jak „chrześcijańska matematyka” czy 
„chrześcijańska fizyka” . Te przykłady, przytoczone przez E. Brehiera, wzbogacił 
M. Heidegger: wyrażenie „filozofia chrześcijańska” zawiera w sobie tyle samo 
sensu, co i wyrażenie „drewniane żelazo” i że filozof, jeżeli staje się wierzący, 
powinien zamknąć swój warsztat. Zarówno bowiem dla Heideggera, jak i dla 
Jaspersa istota filozofii polega na stawianiu rzeczywistości sensownych pytań. 
Kto zna odpowiedź, a wierzący przecież ją  zna, ten nie może być filozofem. 
Znajomość odpowiedzi czyni pytania bezprzedmiotowymi. Augustyn najprawdo
podobniej by się z tym nie zgodził. Głównie chyba dlatego, że teorii Heidegge
ra i Jaspersa nie potwierdzało jego osobiste doświadczenie. Odpowiedzi, jakie 
daje wiara chrześcijańska, poznał już „w latach dziecinnych” i religia w nim
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„zapuściła głęboko korzenie , a mimo to nie przestawał szukać i pytać; po 
chrzcie bardziej nawet niż przedtem, ponieważ dodały mu otuchy słowa Izaja
sza: „Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie”, a on właśnie niczego bardziej nie 
pragnął, jak tylko tego, by móc intellectu videre quod credidi 46. Cel ten mo
że być osiągnięty w pełni dopiero w życiu przyszłym. W życiu doczesnym 
wiara nie blokuje myślenia, lecz je  karmi i ożywia47, skłania poszukujących 
prawdy do stawiania nowych pytań lub też do ponownego przemyślenia już 
postawionych48.

Filozofia św. Augustyna wydaje się tym różnić od filozofii jego greckich 
i łacińskich poprzedników oraz tym też fascynować potomnych, że była rezulta
tem wszystkich sił ludzkiego ducha, skupionym na najbardziej wspólnym teolo
gii i filozofii przedmiocie, tj. na egzystencji człowieka i na jej związkach z Bo
giem49. Na wysiłek poznawczy, który podjął, aby zgłębić tajemnicę bytu, skła
dały się w jednorodną całość i wiara, i rozum, miłość i nadzieja; współtowarzy
szyła im modlitwa. Augustyn nie byłby chyba zadowolony z tego, że potomni 
widzieli w nim i wciąż jeszcze widzą albo filozofa, albo teologa. Sam siebie 
uważał za filozofa chrześcijańskiego, gdyż dopiero chrześcijaństwo umożliwiło 
mu filozofowanie. Toteż ci filozofowie czy też historycy filozofii, którzy zali
czają Augustyna do największych filozofów, jakich wydała ludzkość, akceptują 
pośrednio filozofię chrześcijańską. Filozofię chrześcijańską -  tak, ale określenie 
„filozofia chrześcijańska” -  nie. Charakterystyczne pod tym względem jest 
stanowisko K. Jaspersa. Twierdził on, że ten, kto zna odpowiedź, jest jako 
filozof skończony. Augustyn znał odpowiedź. Chciał przecież jedynie w pełni 
zrozumieć to, w co uwierzył. Jaspers uznał go za największego myśliciela po
między Platonem a Kantem, jedynego -  jak pisał -  „fortzeugenden Griinder des 
Philosophierens”50. Ta niekonsekwencja, jakiej dopuścił się Jaspers, świadczyć

45 Contra Academ icos, II, 5 (CCL 29, 21).
4fi De libero arbitrio, II, 6 (CCL 29, 239).
47 De praedestinatione Sanctorum, 5 (PL 44, 963): Ipsum credere nihil aliud est ąuam cum 

assensione cogitare  [...] cogitat om nis qui credit e t credendo cogitat et cogitando credit. Por. 
także: Serm o  118, 1 (PL 38, 672): si non poteris intelligere, crede ut intelligas; praecedit fides, 
seęu itur intellectus, oraz: In Joannis Evangelium tractatus, 29, 6 (CCL 36, 287): Intellectus enim 
m erces est fid e i.

48 De Trinitate, XV, 2, 2 (CCL 50 A, 461): f id e s  quaerit, intellectus invenit.
49 De utilitate credendi, 12, 27 (PL 42, 84): nunc autem sapientes voco, non cordatos et 

ingeniosos homines, sed eos quibus inest, quantum inesse homini potest, ipsius hom inis Deiąue 
flrm issim e percepta cognitio.

Cyt. za: F. K 6 r n e r, Augustinus: Das Grund-Problem der Existenz. D ie Frage nach 
der Ratio im Dasein und Denken des M enschen, [w:] Grundprobleme der grossen Philosophen ,
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może, jak bardzo bliskim jest Augustyn tak filozofom, jak i teologom, niezależ
nie od przestrzeni i czasu. I jednych bowiem, i drugich utwierdzał i wciąż 
utwierdza w przeświadczeniu, że niepojęte da się pojąć; a więc niechaj nie 
zaprzestają badań .

Góttingen 19833, s. 133.
51 Por. W. G o e t h e ,  Aforyzmy, wybrał i przeł. S. Lichański, Warszawa 1984, s. 54: 

„Człowiek musi trwać w przekonaniu, że niepojęte da się pojąć; inaczej zaprzestałby badań". Dla 
współczesnych filozofów św. Augustyn jest wielki i bliski, ponieważ widzą w nim niestrudzonego, 
wszechstronnego poszukiwacza prawdy. Tymczasem on sam wciąż powtarzał, że człowiekowi 
potrzebne jest do szczęścia i doskonałości posiadanie prawdy: „Pożałowania godni są ludzie, 
którzy zawsze pragną czegoś nowego, lecz obojętni są dla tego, co już poznali, którzy wolą uczyć 
się, niż wiedzieć, skoro przecież wiedza jest celem uczenia się, pożałowania godni są ci. którzy 
także doskonałość działania lekceważą, którzy raczej pragną walczyć, niż zwyciężać, skoro prze
cież zwycięstwo jest celem walki” (De vera religione, 53; cyt. za: S a w i c k i, U źródeł chrześ
cijańskiej myśli filozoficznej, s. 33).





ODBIÓR BOECJUSZOWEJ ZACHĘTY W XII WIEKU

WT T  De Trinitate Boecjusz podzielił, za Arystotelesem, filozofię teoretycz
ną, czyli -  jak  ją  nazywał -  spekulaty wną, na trzy części: naturalis, mathemati- 
ca, theologica. Dwie pierwsze z nich rozpatrują formy nie oddzielone: nie 
oddzielone od ruchu i materii (naturalis); oddzielone od ruchu, ale nie od mate
rii (mathematica). Każda z nich jest więc inabstracta ((3cvtmei;oapeTOc;), 
w przeciwieństwie do teologii, która jest sine motu abstracta atque separabilis\ 
rozpatruje bowiem substancję Boga nie mającą nic wspólnego ani z ruchem, ani 
z materią. Poszczególnym częściom filozofii spekulatywnej odpowiadają im 
tylko właściwe metody ich uprawiania: in naturalibus rationabiliter, in mathe- 
maticis disciplinaliter, in divinis intellectualiter versari oportebit. Należy przy 
tym wykluczyć wyobrażenia, aby móc wpatrywać się w samą formę, będącą 
prawdziwą formą, a nie obrazem, będącą samym istnieniem i źródłem istnienia, 
gdyż omne namąue esse ex form a est1.

W komentarzu do Isagogi Porfiriusza ten sam trójpodział przedstawił nieco 
inaczej: est enim una theoretices pars de intellectibilibus, alia de intelligibili- 
bus, alia de naturalibus [...] -  Nor|T& [...] intellectibilia, egomet mea verbi 
compositione vocavi, est enim intellectibile, quod unum atąue idem per se in 
propria semper divinitate consistens nullis umąuam sensibus, sed sola tantum  
mente intellectuąue capitur2'. W Philosophiae consolatio podkreślił, że pozna- 
walność przedmiotu nie tyle zależy od jego mocy, ile raczej od zdolności po
znawczej poznających. Zdolność ta w wypadku ludzi występuje w czterech 
odmianach: zmysły ujmują figurę zapodmiotowaną w materii, wyobraźnia (ima- 
ginatio) figurę bez materii; rozum (ratio) wychodzi poza nią, koncentruje się 
bowiem na gatunku (species) o tyle, o ile on jest obecny w poszczególnych

1 De Trinitate, II (ed. E. K. Rand, Harvard University Press 1918, s. 8).
2 In Isagogen Prophyrii commenta. Ed. I, I. 1, c. 3 (PL 64, 11 B; CSEL 48. s. 8, w. 8-16).
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jednostkach i rozpatruje go jako powszechnik (universale); intellegentia, wypo
sażona w bardziej dalekosiężne oko, sięga poza krąg wszechświata i rozpatruje 
samą ową prostą formę czystą bystrością umysłu (pura mentis acie). Nie wolno 
przy tym zapominać, że wyższa siła poznawcza obejmuje niższą i że niższa nie 
może wznieść się od wyższej, czyli nie może przekraczać właściwego sobie 
zakresu poznania. Intellegentia natomiast, jak gdyby spoglądając z góry, rozsą
dza wszystko, co poniżej, zgodnie z zasadą: wyższa siła poznawcza obejmuje 
niższą . Podobnie ma się rzecz z rozumem: kiedy rozpatruje to, co ogólne, nie 
musi posługiwać się ani wyobraźnią, ani zmysłami, aby pojąć to, co one przed
stawiają. Z powyższych założeń wnosić można, że wyższe siły poznawcze 
działają niezależnie od niższych i że rola tych ostatnich ogranicza się do pobu
dzenia sił im nadrzędnych. Czy tak też zachowuje się ludzki rozum w odniesie
niu do boskiej intellegentia? Na to pytanie Boecjusz nie odpowiedział. Z tego 
jednak, co powiedział, wysnuć można dwa przypuszczenia: rozum, rozwinąwszy 
poprzez odpowiednie studia właściwą sobie moc poznawczą, podporządkowuje 
się umysłowi Bożemu i w jego świetle widzi w sobie to, czego przedtem nie 
dostrzegał i dzięki czemu mniemanie przeistacza się teraz w prostotę najwyższej 
wiedzy nie zamkniętej we wrażeniach; nie rozum, lecz coś boskiego w nas 
stanowi najwyższą moc poznawczą człowieka4; tym czymś może być -  według 
Boecjusza -  mens\ pisał bowiem, że człowiek różni się od zwierząt nie tylko 
rozumem i darem mowy, ale także boskością swojego umysłu (mentis divinita- 
te)5\ gdyby to przypuszczenie było słuszne, wówczas rozum (ratio) pobudzałby 
umysł (provocet excitetque mentem), ten zaś łączyłby się z Bożą intelegencją 
na zasadzie pokrewieństwa lub partycypacji.

Przekaz literacki Boecjusza komentowano w średniowieczu nader często. 
Zwłaszcza O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Komentarze do tego dzieła wy
szły spod piór: Jana Szkota Eriugeny, Remigiusza z Auxerre, Bovo II z Corvey, 
W ilhelma z Conches, Mikołaja Triveta, Piotra d ’Aily, Dionizego Kartuza, Jana 
Murmelliusa. Przekładano je na zachodnioeurpejskie języki narodowe, a nawet

3 Philosophiae consolatio, V, IV (ed. L. Bieler, Corpus Christianorum (CC) XCIV, Turnholti 
1957, s. 97, w. 67-105). W tym ostatnim wersie ponownie podkreślił: nam cum omne iudicium 
iudicantis actus existat, necesse est ul suam ąuisąue operam non ex aliena sed ex propria perfi- 
ciat. Odnośnie do zasady: niższa siła poznawcza może tylko pobudzać wyższą, ale nie może być 
jej przyczyną -  to wynika ona z najogólniejszego pryncypium, na które m.in. zwrócił uwagę św. 
Augustyn w LXXXIJI Quaestiones, q. 28: wszystko, co doprowadza do skutku, jest większe niż 
skutek. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyższa siła poznawcza przyczynowała pozna
nie niższej.

Takiej możliwości nie wykluczał także Arystoteles, o czym świadczy jego Etyka Nikoma- 
chejska (X, 5, 1177 a 16-18, b 30) oraz Metafizyka (I, 2, 983 a 5).

5 In Isagogen Porphyrii commenta. II, 1 (ed. Brant, s. 84).
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na język grecki i hebrajski . Szczególnie gorliwym czytelnikiem spuścizny 
Boecjusza był Bovo ( t  916). Ostrzegał sobie współczesnych przed bezkrytyczną 
akceptacją tego, co Boecjusz pisał w Consolatio, zwłaszcza przed jego kosmo- 
gonią, przedstawioną w pieśni O qui perpetua, gdyż jest ona bardziej platońska 
niż chrześcijańska. Niemniej on sam w swoim komentarzu nie był w stanie 
wyzwolić się spod jej uroku . Zastrzeżenia wysunięte przez Bovo co do cha
rakteru Consolatio podzielali i potęgowali dawni historycy filozofii średnio
wiecznej. W rezultacie przedstawiali Boecjusza jako ostatniego pogańskiego 
filozofa rzymskiego, który nie mógł być autorem przypisywanych mu w śred
niowieczu traktatów teologicznych. I chociaż już od 1877 roku wiadomo, że 
opuscula rzeczywiście wyszły spod jego ręki, to jednak po dzień dzisiejszy nie 
brak historyków, którzy nie mogą dostrzec w nim chrześcijanina8.

Autorzy XII wieku nie żywili takich wątpliwości. Nie żywiliby ich także -  
zdaniem Abelarda -  liczni święci, którzy pouczają nas, że platonizm zgadza się 
z wiarą chrześcijańską . Nie ma, oczywiście, nic bardziej śmiesznego niż twie
rdzenie, że wszechświat jest jedynym zwierzęciem rozumnym. Nie można też 
zgodzić się na to, co filozofowie mówili o duszy świata. Ale czy rzeczywiście

B. G e y e r, Die patristische und scholastische Philosophie, Berlin 1928, s. 137. Biorąc 
pod uwagę wpływ, jaki na wczesne średniowiecze wywarł dorobek piśmienniczy Boecjusza. Geyer 
podkreślał z całą mocą: „Boethius erscheint neben Augustinus ais der grosse Lehrer und die 
massgebende AutoritSt fiir das friihe Mittelalter. Er gilt ihm ais Vertreter der Philosophie iiber- 
haupt, ais noster summus philosophus”. Tak też powszechnie widziano Boecjusza i Augustyna we 
wczesnym średniowieczu. Król longobardzki Liutprand (712-744) przeniósł prochy św. Augustyna 
z Sardynii, gdzie spoczywały po wywiezieniu ich z Afryki, do Pavii. Odtąd Boecjusz i Augustyn 
są razem w pięknej romańskiej bazylice di S. Piętro in Ciel d ’Oro. Por. R. C r o u s e, Semina  
Rationum: St. Augustine and  Boethius, „Dionysius”, 4(1980), s. 75.

7 E. J e a u n e a u ,  Lectio Philosophorum. Recherches sur l ’ ecole de Chartres, Amster
dam 1973, s. 311: „Le cćlebre Chant IX [...] est, en le sait, l ’une des sources favorites de plato- 
nisme medieval”. Jeaneau opublikował Explanatiuncula in versum O q u i p e r p e t u a .  
Utwór ten jest zależny od tego, który napisał Bovo. Mówi się w nim ( J e a n e a u ,  s. 315): 
Plato, philosophorum  excellentissim us et omnium tam inventionum substilitate ąuam eloquendi 
ornatibus fa c ile  princeps. Podobnie Bovo: Graecorum pliilosophi et eorum excellentissim us Plato.

A. Momigliano (Cassiodorus and the Italian Culture o f  H is Time, „Proceedings of British 
Academy”, 41(1955), s. 212) stwierdził, że Boecjusz był wprawdzie chrześcijaninem, ale pod 
koniec swego życia odwrócił się od wiary do filozofii wskutek doświadczeń życiowych. To, że 
Consolatio nie jest dziełem wyłącznie filozoficznym, ale także chrześcijańskim, przedstawiła 
C. J. de Vogel w The Problem o f  Philosophy and Christian Faith in B oeth ius’ Consolatio, [w:] 
Rom anitas e t christianitas, Amsterdam 1973, s. 357-370.

A b e I a r d, Introductio in theologiam, I, 20 (PL 187, 1028 BC) w polskim przekładzie 
Theologia chrześcijańska, I, przeł. L. Joachimowicz, [w:] A b e I a r d, Pisma teologiczne, War
szawa 1970, s. 78: „Wiemy też z wypowiedzi wielu świętych pisarzy, że filozofia platońska jest 
zgodna z chrześcijańską religią i dlatego słusznie chwalą wszyscy Platona jako największego 
wśród filozofów”.
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to mieli na myśli, co i my, kiedy odczytujemy ich zapisy? Przypuszczenie, iż 
tak wielki filozof, jakim był Platon, lub ille non mediocris philosophus et mag- 
ni Ciceronis expositor, jakim był Makrobiusz, mogli głosić niedorzeczne po
glądy, uznał Abelard za wysoce nieprawdopodobne. Zaproponował więc, aby 
ich wypowiedzi uznać za płaszcz poetycki, za otoczkę (involucrum ) słowną, 
przesłaniającą najgłębszy sens zawartej w nich prawdy10. Taką wykładnię sto
sowano już od dawna w odniesieniu do poetów starożytnych. Jan Szkot Eriuge- 
na radził ją  stosować przy egzegezie Pisma św., Makrobiusz zaś podkreślał, że 
filozofowie stosowali tę metodę tylko wtedy, kiedy rozprawiali o duszy, demo
nach i bogach, nigdy jednak nie posługiwali się nią, kiedy mówili o najwyż
szym Bogu oraz o Umyśle . W XII wieku za jej pomocą wydobywano, za
równo z utworów poetyckich jak i filozoficznych, przede wszystkim to, co 
dotyczyło natury12. Częściej jednak niż involucrum  posługiwano się terminem: 
integumentum vero est genus demonstrationis sub fabulosa narratione veritatis 
involvens intellectum, unde et involucrum dicitur13. Zdaniem Wilhelma z Con- 
ches Platon w swoim Timaiosie, a także inni filozofowie z reguły zasłaniają 
owym poetyckim płaszczem najgłębsze tajniki głoszonej przez siebie prawdy. 
Jeśli jednak ktoś rozpozna nie same słowa Platona, lecz ich sens, nie tylko nie 
znajdzie herezji, ale najgłębszą filozofię integumentis verborum tectum. Quod

1(1 A b c I a r d, Introductio in theologiam, I, 20 (PL 187, 1023 B): Quod si ad  involucrum  
ista deflectam us ąuae de anirna mundi a pliilosophis dicta sunt, fa c ile  est rationabiliter cuncta 
accipi nec a sacrae fid e i tenore exorbitare (cyt. za: J e a u n e a u, Lectio Philospohorum, 
s. 170).

11 M a c r o b i u s, Commentarium in Somnium Scipionis, I, 2, 13: Abelard (Teologia 
chrześcijańska , I, s. 67) przytoczył odnośny tekst Makrobiusza: „Należy pamiętać, że filozofowie 
nie w każdej dyskusji używają metafor, ale mają zwyczaj posługiwać się nimi, kiedy mówią
0 duszy i sitach powietrznych. Poza tym kiedy w rozprawie ośmielają się wznieść do najwyższego 
Boga, zwanego przez Greków Tagathon [...] i do umysłu, zwanego po grecku Nous, który zawiera 
w sobie prawzory rzeczy, tzn. idee, i jest zrodzony i pochodzący od najwyższego Boga [...] wtedy 
zupełnie wystrzegają się alegorii, ale kiedy starają się na ten temat coś zdefiniować, co przekracza 
nie tylko możliwość słowa, lecz także ludzkiego myślenia, wtedy uciekają się do przykładów
1 alegorii".

E. J e a u n e a u ,  L 'usage de la notion „ integumentum " a travers les gloses de Guillau- 
ine de Conches, „Archives d ’histoire doctrinale et litteraire du moyen age”, 24(1957), s. 81: „On 
a fait remarquer que cette description fabuleuse du Timee a bien pu etre l'une des sources du 
courant naturaliste si caractćristique de la pensee chartrain". B. Smalley (The Study o f  the Bibie 
in the M iddle Ages, Oxford 19522, s. 388 n.) twierdzi, że w XII wieku naturalizm reprezentowany 
przez Chartres był znacznie mniej rozpowszechniony niż racjonalizm Abelarda.

Comm. Bernardi Silvestris super sex libros Eneidos Virgilli, ed. G. Riedel, Greifswald 
1924, s. 3. Bernard mówił o Wergiliuszu: poeta et philosophus. Cyt. za: B. S t o c k, M yth and 
Science in the Twelfth Century. A Study o f  Bernard Silvester. Princeton, N.J. 1972, s. 42.
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nos, Platonem diligentes, ostendamus14. W ten sposób w XII wieku uwalniali 
Platona oraz starożytnych poetów i pisarzy od podejrzeń, iż mogą szkodzić 
wierze. Skoro nie szkodzą, przeto przekazaną przez nich filozofię powinno się 
rozwijać w celu głębszego zrozumienia prawdy objawionej, jak  to zalecali i św. 
Augustyn, i Boecjusz, ale już bez potrzeby jej integumentowania15. Przeciw
nie, powinno się także uwolnić i Biblię od dotychczas stosowanej wykładni 
alegorycznej i moralizatorskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o wiedzę o przyrodzie. 
Tę bowiem jeszcze w XII wieku czerpano z dzieł Izydora z Sewilii, Bedy, 
Hrabana Maura oraz z pism Ojców Kościoła, którzy sami przecież zapożyczali 
się u pogańskich autorów starożytnych po to, by ich wiedzą przyrodniczą ilu
strować, uprzystępniać i popularyzować zawarte w Piśmie św. prawdy teolo
giczne, moralne, ustrojowe16. Tego rodzaju alegoryczna egzegeza pobudzała 
przede wszystkim wyobraźnię i owocowała wspaniałymi, poetyckimi, symbo
licznymi, a nawet -  w wypadku Harrady z Landsbergu i Hildegardy z Bingen
-  mistycznymi wizjami świata i człowieka. Uwalnianie przez Abelarda i przed
stawicieli szkoły w Chartres Platona i innych filozofów od podejrzeń o herezję 
było wymierzone przeciwko zbyt daleko sięgającemu uzależnieniu wiedzy
o przyrodzie od Biblii.

Według W ilhelma z Conches postulatom Boecjusza w pełni zadośćuczyni 
Timaios Platona. O tym co boskie, rozprawia bowiem intelectualiter, czyli po 
wyzbyciu się jakiegokolwiek przypuszczenia, wypowiedzi zaś potwierdza pew
nym dowodem. Matematykę uprawia doctrinaliter, czyli tak zajmuje się przed

14 G u i I I i  u m e de C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, z d. E. Jeauneau, Paris 1965, 
s. 211; P. D r o n k e, Eine Theorie i ib e r f a b u ł a  und i m a g o  im 12. Jahrhunden, [w:] 
Verbum et signum, t. II, MUnchen 1975, s. 161-176. Autor przedstawił odnośne poglądy Wilhelma 
z Conches na podstawie jego komentarza do Makrobiusza, napisanego ok. 1125 roku. Por. także: 
M.-D. C h e n u, Involucrum. Le mythe selon les theologiens medievaux, „Archives d ’histoire 
doctrinale et littćraire du moyen-age”, 22(1955), s. 75-79.

15 W epitafium Teodoryka z Chartres zamieszczono następującą jego pochwałę:
Quod Plato quod Socrates clausere sub integumentis.
Hic reserans docuit disseruitque pałam.

Cyt. za: J e a u n e a u, L'usage de notion „ integumentum”, s. 39.
Za miarodajną zachętę do takiego postępowania uchodziła wypowiedź św. Augustyna 

(Objaśnienia Psalmów, przeł. J. Sulowski, oprać. E. Stanula, PSP 37-42/2; Warszawa 1986 -  PSP 
38: Ps 45, 7): „Księgą niechaj ci będzie Pismo św., abyś o tym usłyszał, księgą niechaj ci będzie 
wszechświat, abyś ujrzał. Kodeksy czytać mogą ci, którzy znają alfabet; we wszechświecie niechaj 
czyta także analfabeta” . We współczesnej literaturze historycznofilozoficznej dyskutuje się problem 
stosunku: alegoria-integumentum w kategoriach „religijna interpretacja” i „świecka interpretacja”.
I tak np. H. Brinkmann ( Verhullung („integumentum") ais literarische Dorrstellungsform in 
Mittelalter, [w:] Der Begriff der representatio im Mittelalter, Berlin-New York 1971, s. 330) 
pisze: „Das i n t e g u m e n t u m  unterscheidet sich dadurch von der Allegorie, dass es im 
Bereich das NatUrlichen Bleibt” .
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miotami wykładanymi w quadrivium, aby reguła mogła być ilustrowana przez 
figurę. W fizyce postępuje naturaliter w odniesieniu do wchodzących w jej 
zakres ciał. Żadnej z tych dziedzin nie preferuje17. Wilhelm, zachowując trój
podział filozofii, wypełniał go nieco inną treścią po to, by odpowiadał lepiej 
dwunastowiecznej wiedzy o przyrodzie. Na uwagę zasługuje -  jego zdaniem -  
podkreślenie, iż według Platona trzy wymienione rodzaje poznania są równo
rzędne z teoriopoznawczegó i metodologicznego punktu widzenia. A zatem 
nauka o tym, co boskie, matematyka, fizyka są w pełni autonomiczne, jak to 
zauważył już Boecjusz w Consolatio. Nie ma więc powodu, by traktować wie
dzę o przyrodzie jako pewnego rodzaju pendant do egzegezy biblijnej. Podobnie 
ma się rzecz z matematyką: kiedy mathesis wymawia się z przydechem, ozna
cza doktrynę wykładaną w quadrivium, natomiast matesis (bez przydechu) jest 
rodzajem wróżbiarstwa, utożsamianym zazwyczaj z astrologią18. Stąd biorą się 
nieporozumienia. Określenie doctrinalis przysługuje jej w znaczeniu antonoma- 
zyjnym, jako że doktryna wykładana w quadrivium  jest doskonalsza od tej, jaką 
się wykłada w innych sztukach wyzwolonych. Physica vero est de naturis et 
complexionibus corporum: physis enim est natura1 . Filozofia zatem jest praw
dziwościowym ujęciem wszystkich rzeczy: tych, które są, ale nie podpadają pod 
zmysły, oraz tych, które są, ale podpadają pod zmysły20. „Jest największym 
dobrem dla oczu” (Timaios, 47 B). Wzrok jest -  zdaniem Wilhelma -  przyczy
ną filozofii . Pobudza bowiem wyobraźnię, a ta rozum, deinde intellectum si 
Deus illum concedat quia, ut ait Plato, intellectus solius Del est et admodum 
paucorum hominum22. Wilhelm, podobnie jak Teodoryk z Chartres, Clarenbal- 
dus z Arras, Dominik Gundissalvi, Radulphus de Longo Campo, opuścił w cy
towanym tekście słowo lectorum23. Boecjusz ujął ten tekst jeszcze zwięźlej:

l 7G u i l l a u m e d e C o n c h e s ,  G losae super Platonem, XIII, ed. E. Jeauneau, s. 72.
Tamże, V, s. 61. -  Edykt z roku 356, datowany w Konstantynopolu i powtórzony w dzie

więć lat później w Mediolanie, uznał za zbrodnię główną szukanie rady u ludzi takich jak harus- 
pex, hariolus czy m athem aticus. Por. C. N. C o c h r a n e, Chrześcijaństwo i kultura antyczna, 
przeł. G. Pianko, Warszawa 1960, s. 253 i s. 291. Być może, iż genezę terminu matesis wywieść 
się powinno od mate — głupota, omam, jak to sugeruje A. Krokiewicz (Zarys filo zo fii greckiej. 
Warszawa 1971, s. 217, przyp. 5).

G u i l l a m u m e  d e C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, V,  s. 61.
20 Tamże, V, s. 60.
21 Tamże, CXLIX, s. 252.
22 Tamże, XXXIV, s. 102.
23 R a d u l p h u s  de L o n g o  C a m p o ,  In Anticlaudianum  A lani Commentum, rec. 

J. Sulowski, Wrocław 1972, s. 60: Intelligentia vero recte dicitur divina sapientia. Intelligentia  
enim  vere com prehendit omnia e t participaliter contem platur Ula supercoelestia et divina. Unde 
Plato: Intellectus so lius dei est vel adm odum  paucorum  hominum. Intellectus in hoc loco accipitur
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ratio vero humani tantum generis est sicut intellegentia sola diviniu . Żaden 
z wymienionych autorów nie podał powodów „ocenzurowania” niezwykle popu
larnego w średniowieczu tekstu Platona. Być może, iż nie czerpano go bezpo
średnio z przekładu Kalcydiusza. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne. 
Zwłaszcza w świetle wtrętu Wilhelma: ,jeśli Bóg na to pozwoli”. Ze słów tych 
wynika bowiem, że nieliczni mogą wprawdzie uczestniczyć w mądrości Bożej, 
ale nie bez łaski Bożej, i nie muszą to być ludzie wykształceni, jak twierdził 
Platon, a co jeszcze mocniej niż on podkreślali Porfiriusz i Proklos, zgodnie z 
zasadą: simile autem simili copulari amat, diis autem studiosus maxime simi- 
lis25.

I. IN NATURAUBUS RATIONALITER -  DIALEKTYKA

Wymienieni tu dwunastowieczni autorzy, opuszczając określenie „wykształ
ceni”, nie mieli oczywiście najmniejszego nawet zamiaru rezygnować z tej 
drogi jednoczenia się z Bożą mądrością. Dystansowali się jedynie od racjonaliz
mu swoich antycznych poprzedników na rzecz łaski Bożej, co miało jeszcze 
i ten dodatkowy skutek, że wytrącało oręż z rąk ich przeciwników, powołują
cych się na papieża Grzegorza Wielkiego, który, między innymi, stwierdził: 
sapiens et litteratus ad profunda sapientiae [...] non attingit26. „Doskonale 
byli świadomi -  odpowiadał Abelard -  i sami filozofowie, a największy z nich 
powiedział w swym Timaiosie: Stwórcę i ojca wszechświata tak samo jest trud
no znaleźć, jak jest niemożliwe, aby po znalezieniu mówić o nim właściwie 
(Tim . 28 C) [...] Platon nie śmiał nawet określić istoty Boga, jak powiada Mak- 
robiusz. To wiedział o Nim jedynie, że jaka jest Jego natura, tego ludzie nie 
mogą wiedzieć, i że nawet niebieskie duchy, choć obdarzone większą mądroś
cią, jednak nie mogą Go poznać całkowicie”27. Nie inaczej sądził też i Grze

pro intelligentia.
24 Philosophiae consolatio, V, v, proza.
25 A. B i r k e n m a j e r ,  Neues zu dem  Briefe der Pariser Artistenfakultat tiber den Tod  

des h i  Thomas von A ąuin , [w:] t e n ż e ,  Etudes d ’histoire des sciences et de la philosophie du 
moyen-age, (Studia Copernicana, I), Wrocław 1970, s. 522, w. 30. Bernard z Clairvaux pisał (Ep. 
191 a d  lnnoc.y 357): Petrus A belardus christianae fid e i meritum  evacuare nititur, dum totum quod  
Deus est, humana ratione arbitra tur se posse comprehendere. Sw. Bernard powołuje się na ostrze
żenie papieża Grzegorza Wielkiego dobrze znane Abelardowi. Zob. Teologia chrześcijańska, III, 
s. 222.

26 G r z e g o r z ,  M oralia, epistula m issoria, c. 4 (PL 75, 515A).
27 A b e 1 a r d, Teologia chrześcijańska, III, s. 218.
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gorz: „Nawet aniołowie nie mogą pojąć tajemnicy Ojca”28. Świadomość, iż 
ma się do czynienia z tajemnicą, nie odstręczała jednak ani myślicieli pogań
skich, ani chrześcijańskich od prób jej zgłębienia. I nie mogło być inaczej, 
skoro „Bóg objawił treść katolickiej wiary Żydom -  za pośrednictwem proro
ków, poganom -  przez wybitnych filozofów i wieszczów”29. Filozoficzną tra
dycję przekazał i zinterpretował „największy z filozofów łacińskich, jakim był 
bez wątpienia Boecjusz”30. On też „rozprawiał dokładnie i filozoficznie na 
temat wiary w Trójcę Świętą według dziesięciu różnych kategorii”31. Również 
i św. Augustyn zalecał przy czytaniu Pisma św. posługiwanie się sztukami 
wyzwolonymi, zwłaszcza dialektyką i arytmetyką. Pierwsza z nich jest użytecz
na do rozstrzygania zawiłych kwestii, druga do odkrywania sensu zawiłych 
alegorii, często ułożonych w liczbowych symbolach, ale na pierwszym miejscu 
stawiał dialektykę32. Tak samo jak i Abelard, który przypisywał jej rozstrzy
gające znaczenie w odniesieniu do każdej prawdy, jeśli rozważa się ją  w aspek
cie prawdziwości i fałszywości. Z tego też powodu posiada pierwszeństwo we 
wszelkiej filozofii. Ponadto jest ona także konieczna wierze katolickiej do takie
go jej zabezpieczenia, aby schizmatycy nie byli w stanie jej zaszkodzić swymi 
sofistycznymi racjami. Nie brak też i takich, którzy zwalczają wiarę argumenta
mi filozoficznymi, nie można więc ich przekonać inaczej, jak tylko świadectwa
mi i uzasadnieniami filozofów. Bywa, oczywiście, i tak, że niektórzy profesoro
wie dialektyki posługują się nią jako kryterium prawdziwości dogmatów, zwła
szcza Trójcy Świętej. Jest to -  zdaniem Abelarda -  jawne jej nadużycie33.

To oświadczenie Abelarda nie przeszkodziło św. Bernardowi z CIairvaux 
postawić mu zarzut, iż jego doktryna o Trójcy Świętej żywo przypomina Ariu- 
sza, kiedy porównuje Ojca i Syna do rodzaju (genus) i gatunku (species), tak 
samo ma się rzecz z jego nauką o łasce, która jest bliska tej, jaką głosił Pela- 
giusz, natomiast to, co dotyczy Osoby Chrystusa, niewiele różni się od poglą

28 Por. tamże, s. 222.
29 Tamże, I, s. 91. Na następnej stronie (92) znajdujemy stwierdzenie Abelarda: „Wiedziałem 

z góry, że przytaczając jako autorytety twierdzenia pogańskich filozofów na równi z poglądami 
Ojców Kościoła, naraziłem się na złośliwe oszczerstwa ze strony wielu i dałem powód do posta
wienia mi tego samego zarzutu, który, jak czytamy, wielu przeciwników stawiało św. Hieronimo
wi, że włączał w swe pisma argumenty nie tylko pogan, lecz także heretyków”.

311 Tamże, s. 90.
31 Tamże, III, s. 224.
32 Por. tamże, II, s. 178 n. Dalej (s. 237) Abelard stwierdził, że nie tylko św. Augustyn, ale 

także „Doktorowie Kościoła reprezentują pogląd, że sztuki świeckie, zwłaszcza dialektyka są 
konieczne do zrozumienia Pisma świętego”.

33 Za: G e y e r, Die patristische und scholastische Philosophie, s. 221. Abelard miał zapew
ne na myśli Berengariusza z Tours.
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dów Nestoriusza. Poza tym zanadto pocił się, by z Platona zrobić chrześcijani
na, w rezultacie wykazał, że sam jest poganinem34. Podejrzliwość Bernarda 
i jego uczniów miała swoje źródło w ich głębokim przekonaniu, że człowiek 
oczyszcza się przez pokorę i upodabnia do Boga przez miłość. W każdym razie, 
jak pisał św. Ambroży, „nie przez dialektykę postanowił Bóg zbawić swój 
naród”. Tenże Ojciec Kościoła wołał: „zabierz stąd argumenty, gdzie przyjęła 
się wiara” ; papież Grzegorz Wielki zaś pisał: „Uważam za rzecz oburzającą, 
aby słowa Boskiej wyroczni naginać do gramatycznych reguł Donata”. W szyst
kie te wypowiedzi przytoczył Abelard w swojej Teologii chrześcijańskiej . 
Przeciwstawił im, zgodnie ze swoją metodą „tak i nie” , pochwałę dialektyki 
przekazaną przez św. Augustyna -  „największego Doktora Kościoła”, oraz 
przypomniał dekret papieża Eugeniusza II, wydany w 826 roku, w sprawie two
rzenia szkół parafialnych i nauczania w nich chłopców gramatyki, dialektyki 
i retoryki36. Przypomniał, że filozofia według św. Augustyna i Boecjusza to 
nie tylko wiedza, ale także wyróżniający się, godny sposób życia. „Filozofia -  
pisał Boecjusz -  to wiedza o rzeczach Boskich i ludzkich, połączona z wolą 
prowadzenia szlachetnego życia” . Ujemnym sądom o Platonie przeciwstawił 
pozytywne św. Augustyna, podkreślając te, z,których wynikało, że Platon usiło
wał szukać Boga, że określił Jego naturę jako najwyższe dobro, że filozofować 
znaczyło dla niego tyle, co kochać Boga38. Jednocześnie dawał do zrozumie
nia, że nie podziela zdania tych, którzy odkrywają filozofię u poetów. W tym 
celu wspomniał Platona, który „kategorycznie zakazał, aby w dobrze urządzo
nym państwie pozostawali poeci”, przytoczył opis wypędzenia Muz przez Filo
zofię od łoża boleści Boecjusza39.

W szystkie te wyjaśnienia i usprawiedliwienia nie zadowalały przeciwników 
stosowania dialektyki w wyjaśnianiu tajemnic wiary, zwłaszcza tajemnicy Trój
cy Świętej. Doświadczył tego Gilbert de la Porree (Gilbertus Porretanus, 1142-

Za: G e y e r ,  Die patristische und scholastische Philosophie, s. 222. Z koncepcją Abelar- 
da, iż Ojciec tak się ma do Syna jak genus do species, polemizował Clarenbaldus z Arras (D er 
Komm entar des C larenbaldus von A rras zu Boethius De Trinitale, hrsg. von W. Jansen, Breslau 
1926, w. 14-19; s. 48-49).

35 A b e 1 a r d, Teologia chrześcijańska, s. 200, 201, 341. Obok wymienionych cytatów 
z Ambrożego krążyły w dwunastowiecznej literaturze inne, jak np. ten: a dialecticis libera nos, 
Domine (cyt. za: D er Kom m entar des Clarenbaldus von Arras, s. 24).

36 A b e 1 a r d, Teologia chrześcijańska, III s. 180 n.
37 Tamże, s. 119.
38 Tamże, s. 114.
39 Tamże, s. 129. Zastosowana przez Abelarda obrona nie spełniła żywionych przezeń nadziei: 

odiosum me mundo fe c i t  logica.
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-1154, biskup Poitiers), komentator Boecjuszowych traktatów zwanych Opusęula 
Sacra . Na synodzie w Paryżu (1147), a następnie w Reims 1148 roku Ber
nard z Clairvaux zarzucił mu głoszenie numerycznej różnorodności Osób Bo
żych oraz niewłaściwe rozróżnienie „Bóstwa” od „Boga” . Odnośna doktryna 
Gilberta została potępiona w obecności papieża Eugeniusza III, a jego komen
tarz do De Trinitate wycofany ze szkół i bibliotek klasztornych. Sentencję 
Bernarda podjął i rozwinął jego sekretarz Gaufredus w Libellus contra capitula 
Gilleberti Porretani (PL 185, 595-618). Polemikę z kontrowersyjnymi tezami 
Gilberta podjął także Clarenbaldus z Arras w swoim komentarzu do De Trinita
te. Jego wydawca -  W. Jansen -  sądził, że został on napisany głównie w tym 
właśnie celu. Natomiast ekskursy polemiczne przeciwko Abelardowej nauce
0 Trójcy Świętej były -  jego zadaniem -  czymś raczej dodatkowym41. Tym
czasem wiele wskazuje na to, że Clarenbaldus poprzez odcinanie się od inkry
minowanych autorów starał się zabezpieczyć własne komentarze do traktatów 
teologicznych Boecjusza oraz komentarze swojego mistrza Teodoryka z Chartres
1 jego licznych uczniów przed atakami wrogów dialektyki42. Te zaś z upły
wem czasu wcale nie malały. Na czoło wysunął się Walter ze Św. Wiktora, 
który tuż po soborze Laterańskim (1179) opublikował utwór pt. Contra ąuattuor 
labyrinthos Franciae. Jego ostrze skierował przeciwko głównym przedstawicie
lom teologii dialektycznej: Abelardowi, Piotrowi Lombardowi, Piotrowi z Poi
tiers i Gilbertowi de la Porrće. Zarzucił im, iż „napełnieni jednym i tym samym 
arystotelesowskim duchem traktują ze szkolarską lekkomyślnością niewypowie- 
dzialne Wcielenie i Trójcę Świętą, co już ongiś wywołało obrzydliwe, liczne 
herezje, a i dziś sprzyja rozkorzenianiu się błędów”43. W alter zatytułował je
den z rozdziałów: „O Arystotelesie i dialektykach serwujących głupcom praw
dopodobne jako prawdziwe”44. Postąpił tak mimo wypowiedzi Abelarda, „że

411 The Commentaries o f Gilbert, Bishop o f  Poitiers (1142-1154), on the Two Boethian Opus- 
cula Sacra on the Holy Trinity, ed. N. M. Haring, [w:] Nine Medieval Thinkers, (Studies and Text 
1), Toronto 1955, s. 23-98; The Commentary o f Gilbert, Bishop o f Poitiers on Boethius, Contra 
Eutychen et Nestorium, ed. N. M. Haring, „Archives d ’histoire doctrinale et littóraire du 
moyen-Sge” , 21(1954), s. 241-357.

41 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 20: „der Kom m entar ist wesentlich Streit- 
schrift gegen Gilbert; e r will ihr korrigieren, nebenbei auch die T rinitatslehre Abaelards 
bekam pfen” .

42 Commentaries on Boethius by Thierry o f Chartres and His School, ed. N. M. Haring, 
Toronto 1971.

43 Cyt. za: G e y e r, De patristische und scholastische Philosophie, s. 271.
44 W a 1 t e r ze Św. W iktora, Contra quattuor labyrinthos Franciae, IV, 7 (ed. by P. Glo- 

rieux, „Archives d ’histoire doctrinale et littćraire du moyen-Sge” , 19(1952), s. 274); tamże, II, 4, 
s. 234: Grammatica tua hec tecum sit in perditionem.
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perypatetycy, nazwani dzisiaj dialektykami, za pomocą prawidłowych argumen
tów przezwyciężyli niektóre z największych herezji filozofów stoickich i epiku- 
rejskich” . I tak np. w obronie wolności woli „dowodzi książę perypatetyków 
Arystoteles w dziewiątym rozdziale Perihermeneias, że nie trzeba by było 
prosić innych o radę ani załatwiać interesów”, gdyby wszystko działo się z ko
nieczności45. Poza tym „jest jasne i pewne, że z roztrząsań perypatetyków jest 
całkowicie wyeliminowany najwyższy majestat Boga oraz że ich prawidła i na
uki nie wznoszą się na tę najwyższą i niedościgłą płaszczyznę, lecz poprzestają 
na badaniu natury rzeczy stworzonych [...] Zresztą nawet stworzeń nie mogą 
jeszcze wystarczająco poznać i jasno wytłumaczyć rozumem”46.

II. DE PHYSICIS NATURALITER

Dwunastowieczni komentatorzy Boecjusza zastępowali jego terminy in natu- 
ralibus rationabiliter terminami in physicis naturaliter pod wpływem coraz to 
lepszej znajomości przyrodniczych poglądów Arystotelesa i jego podziału filo
zofii. W każdym bądź razie w podziałach filozofii przedstawionych przez Hugo
na ze Św. Wiktora, Teodoryka z Chartres, Gilberta de la Porree, W ilhelma 
z Conches, Clarenbalda z Arras występuje słowo physica, interpretowane w sen
sie boecjańsko-platońskiej filozofii przyrody. I tak np. Hugon rozróżnił w ra
mach „fizyki” scientiam naturalem  i scientiam philologiae. Natomiast Gilbert 
zaliczał do physicae id est naturales zarówno matematykę, jak i teologię, nato
miast nauki przyrodnicze określał jako naturales specialiter. Clarenbaldus z Ar
ras podzielił fizykę na terrestis, sublimis, caelestis. W związku z tym rozróż
nieniem W. Jansen -  wydawca komentarza Clarenbalda do De Trinitate -  nad
mienił: „Leider hat uns der M agister von Arras nicht die Quelle genannt, aus 
der er diese Kenntnis schópfte”47. Źródłem są Quaestiones naturales Seneki: 
Omnis de universo ąuaestio in caelestia, sublimia, terrena dividitur (II, 1, 1). 
Ten ostatni trójpodział przygotował grunt dla recepcji fizyki Arystotelesa, w ra
mach której rozprawiano zarówno o niebie (De caelo), jak i o zjawiskach mete
orologicznych (Meteora) oraz o organizmach żywych (De anima, De animali- 
bus). Mimo coraz to częstszego zauważania Stagiryty jako przyrodnika i etyka 
pozostaje on dla myślicieli XII wieku przede wszystkim twórcą logiki, pojmo

4 A b e 1 a r d, Teologia chrześcijańska, III, s. 193.
46 Tamże, s. 261.
47 Der Kommentar des Clarenbaldus vnn Arras. s. 40.
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wanej jako pewnego rodzaju ważne i cenne wprowadzenie do filozofii Plato
na48. Wilhelm z Conches nie miał wątpliwości co do tego, że Boecjusz 
w swoim jednaniu Arystotelesa z Platonem przyswoił sobie od pierwszego 
z nich to wszystko, co dotyczy dialektyki i logiki, od drugiego zaś to, co doty
czy filozofii49. Nic zatem dziwnego, że patrzył na wszechświat przez pryzmat 
Timaiosa, ale dostrzegał w nim przede wszystkim działania natury, czyli „siły 
zaszczepionej rzeczom, sprawiającej, że podobne powstają z podobnych”50. 
Określenie to, sięgające swymi korzeniami filozofii przyrody Empedoklesa, stale 
obecne, w różnych wariantach, w dziejach myśli filozoficznej, zostało przypo
mniane autorom tej epoki przez Boecjusza w jego traktacie De hebd.omad.ibus 
jako postulat IX: Omnis divćrsitas discors, similitudo vero appetenda est; et 
quod appetit aliud, tale ipsum esse naturaliter ostenditur quale est illud hoc 
ipsum ąuod appetit51. Tak pojmowaną naturę identyfikował Clarenbaldus z Ar
ras z seminalis ratio św. Augustyna: qua a philosophis naturalis ratio sive 
similitudo nascendi, a divinis vero auctoribus seminalis ratio vocatur . Przy
roda jest więc z woli Bożej w pełni autonomiczna i w taki też sposób powinna 
być interpretowana, czyli ad physicam, physicas illius inducamus rationes, si 
ad astronomiom astronomicas et sic de aliis53.

Boecjuszowy postulat: in naturalibus rationabiliter [...] versari opportebit 
bywał więc pojmowany jako wymagalnik stosowania logiki w nauce o przyro
dzie i jako zakaz przytaczania innych uzasadnień niż naturalne54, czym tak

48 M. G r a b m a n n, Aristoteles in Werturteil des Mittelalters, [w:] Mittelalterliches 
Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik und Mystik, t. II, Miinchen 1936. 
s. 74 n.

49 Boetius vero in utroąue fu it nutritus: in aristotelica, in dialectica et logica; in platonica, 
in philosophia (In Boetium de Consolatione', cyt. za: M.-D. C h e n u ,  Die Platonismen des 
XII. Jahrhunderts, [w:l Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, hrsg. von W. Beierwalters, 
Darmstadt 1962, s. 293. W możliwość pogodzenia Arystotelesa z Platonem wątpił Jan z Salisbury: 
Egerunt operosius Bernardus Carnotensis et eius sectatores ut componerent inter Aristotelem et 
Platonem, sed eos tarde venisse arbitror et laborasse in vanum ut reconciliarent mortuos qui, 
quamdiu in vita licuit, dissenserunt (Metalogicon, II, 17).

sl G u i I I a u m e de C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, XXXVII, s. 104.
51 B o e c j u s z ,  Quomodo substantiae, ed. E. K. Rand, s. 42.

Magistri Clarenbaldi Tractatulus, ed. N. M. Haring, [w:] Platonismus in der Philosophie 
des Mittelalters, s. 258, 26-27.

G u i l l a u m e  de C o n c h e s ,  Glosae super Platonem. XLV, s. 113, oraz zamiesz
czony tam przypis (b), w którym znajdują się odsyłacze do Boecjusza, Teodoryka, Clarenbalda.

D o m i n i k  G u n d i s s a l v i ,  De divisione philosophiae, ed. L. Baur, Munster
1903, s. 27: Instrumentum autem huius scientiae <naturalis> est sillogismus dialecticus, qui 
constat ex veris et probabilibus. Unde Boetius: in naturalibus rationabiliter versari oportebit. 
Podobnie Gilbert dc la Porree w komentarzu do Dc Trinitate Boecjusza.
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bardzo przejął się W ilhelm z Conches, że nie zawahał się przytoczyć wersu 
Lukrecjusza (De rerum natura, II, 888): Ex insensibili ne credas sensibile naś
ci55. W związku z nim zaatakował go W alter ze Św. Wiktora, oskarżając
0 atomizm i krzewienie reguł filozofów56. Wyjątkowo konsekwentnie i rozwa
żnie program ten realizował Teodoryk z Chartres w swoim traktacie O sześciu 
dniach stworzenia. Już w pierwszym zadaniu tego dziełka zapowiedział, że 
wyłoży pierwszą część Księgi Rodzaju według fizyki i sensu dosłownego, po
minie natomiast wykładnię alegoryczną i moralizatorską. Intencją bowiem M oj
żesza było pokazanie, że stworzenie rzeczy i rodzenie ludzi zostało spowodowa
ne przez jednego i tego samego Boga, któremu samemu tylko należy się cześć
1 szacunek. Cztery są przyczyny substancji wszechświata: sprawcza -  Bóg, 
formalna -  mądrość Boża, celowa -  Boża dobroć, materialna -  cztery elementy. 
Skoro bowiem to, co zmienne i przemijające, należy do świata, musi mieć tego 
samego co i on sprawcę . Otóż zmienności podlega każde stworzenie. Nie
zmienna jest tylko poprzedzająca je jedność (unitas), czyli boskość (divinitas). 
A zatem ona to jest formą istnienia dla poszczególnych rzeczy, podobnie jak 
dzięki światłu coś staje się świetliste lub dzięki ciepłu ciepłe. W ten sposób 
Bóg cały i substancjalnie prawdziwie daje wszędzie istnienie. Dlatego słusznie 
mówi się: Omne quod est ideo est quia unum est5S. Od tego metafizycznego 
pryncypium nietrudno już było Teodorykowi przejść do spekulacji matematycz
nych.

III. IN MATHEMATIC1S DISC1PLINALITER

Teodoryk pojął matematykę jako quasi doctrinalis scientia, głównie dlatego, 
iż w odróżnieniu od fizyki rozpatruje formy wyabstrahowane od materii, a więc 
jej organem poznawczym nie może być tylko i wyłącznie ratio, ale także intel
legentia59. Ratio bowiem jest narządem cielesnym, mieszczącym się w środko

B G u i I 1 a u  m e  de C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, s. 120.
T. G r e g o r y, Anima mundi. La filosofia di Guglielmo di Conches e la scuola cli 

Chartres, Firenze 1955, s. 210.
57 Magistri Theoderici Carnotensis Tractatus. s. 232, 2; tamże, s. 362, 37: Deus enim tantum 

Creator est substantiarum, non accidentium. Accidentia vero concreata sunt ipsis substantiis. Cytat 
pochodzi z Magistri Clarenbaldi Tractatulus.

Magistri Theoderici Carnotensis Tractatus, s. 244, 31. W spółbrzm ią z tym pryncipium  
słowa św. Augustyna z De moribus Manicheorum, 6, 8 (PL 32, 1348): Nihil est autem esse, quam 
unum esse. Itaque in tantum quidque unitatem adipiscitur, in tantum est.

59 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 8.
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wej części głowy, w komorze zwanej rationalis cellula, wypełnionej najdelikat
niejszą, świetlistą, eteryczną materią. Dusza nie może się więc nim posłużyć, 
kiedy rozpatruje formę w jej postaci intencjonalnej. Matematyka jest zatem 
ogniwem zespalającym fizykę z teologią i w tym sensie dostarczycielką argu
mentów prowadzących człowieka do poznania Boga. Matematyka, stosownie do 
swego czwórpodziału, może być dostarczycielką dowodów wywodzących się 
z muzyki, arytmetyki, geometrii i astronomii. Ujawniają one Bożą sztukę . 
Cokolwiek bowiem istnieje, to zostało utworzone — zarówno w sobie samym 
jak i w relacji do innych -  według proporcji liczbowych (ratione numero- 
rum)M. W tym miejscu spotkali się ze sobą, na gruncie Pisma św., Boecjusz 
i Augustyn62. Teodoryk nie powołał się na żadnego z poprzedników, zgodnie 
z przyjętą przez siebie zasadą nieodwoływania się do autorytetu Ojców w trak
tacie pisanym secundum physicam et ad litteram. Dzięki temu jeszcze bardziej 
uwyraźnił metodologiczną i poznawczą samodzielność nauk matematycznych, 
przyczyniając się do ich przeistaczania się ze „sztuk wyzwolonych” w scientiae 
mediae. Tak pojmowane stawały się kluczem dociekań zarówno kosmologiczno- 
-przyrodniczych, jak i teologicznych .

Clarenbaldus z Arras -  uczeń Hugona ze Św. Wiktora i Teodoryka z Char
tres -  zauważył, podobnie jak oni, że termin „matematyka” może oznaczać 
zarówno „doktrynę”, jak i „dyscyplinę”. Używa się go także, po zmianie pisow
ni i wymowy, jako nazwy dla pewnej odmiany magii, czyli jako słowa bez 
sensu64. Autorzy -  zdaniem Clarenbalda -  rozmaicie wyjaśniają ów dwuznacz
ny status matematyki. Niektórzy mówią, że nie ma w niej miejsca na oddziela
nie form od materii, lecz nauczyciele po prostu tak ją  wykładają, jakby rzeczy
wiście chodziło o formy odseparowane. Tymczasem tak nie jest i być nie może. 
W przeciwnym bowiem wypadku ilości ciał, formy i figury miałyby prawdziwe 
istnienie i wiekuiste trwanie, gdyż wszelka zmienność dotyczy rzeczy podpada
jących pod zmysły. A zatem mówi się o matematyce, że jest doctrinalis, kiedy

60 Magistri Theoderici Carnotensis Tractatus, s. 243. 30.
11 B o e t h i u s, De arithmetica. I, 2 (PL 63, 1083 B).
62 Sap. 11, 21: Omnia in mensura et nwnero et pondere fecisti. Na te słowa powoływało się 

wielu Ojców Kościoła, w tym także, wielokrotnie, św. Augustyn, który interpretował je w podob
ny sposób co i Teodoryk.

63 Trudno zatem zgodzić się z H. Meyerem (Die Zahlenallegorese im Mittelalter. Melhode 
und Gebrauch, Miinchen 1975, s. 9 n.), że emancypacja matematyki zaczęła się „już” w XIV 
wieku, jak również z jego innym stwierdzeniem (s. 27), że Boecjuszowa koncepcja liczby była 
pozbawiona pitagorejsko-platońskiego pojmowania liczby jako podstawy bytu i gwaranta harmonii 
kosmosu i że z tego powodu liczby traciły na swym pierwotnym znaczeniu. Teodoryk bez trudu 
odnajdywał ów „zagubiony" kontekst pitagorejsko-platoński.

64 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 28.
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odnosi się ją  do nauczających (doctores), i że jest disciplinalis w relacji do 
uczących się (discipuli). Inni z kolei rozpatrują tę sprawę na szerszej płaszczyź
nie. Stwierdzają mianowicie, że wszystkim ludziom dana jest z natury racjonal
na zdolność rozróżniania dobra od zła, fałszu od prawdy, natur ogólnych od 
jednostkowych, ale nikt jej nie zdobywa inaczej, jak tylko od doktorów; dlatego 
matematyka, chociaż jest wrodzona, jest doctrinalis ze względu na nauczycieli 
i disciplinalis ze względu na uczniów. Clarenbaldus opowiedział się za Hugo
nem, który matematykę określał jako scientia intelligibilis i scientia doctrinalis, 
oraz za wyżej przedstawioną opinią Teodoryka z Chartres. Zwalczał natomiast 
pogląd Gilberta de la Porree, który verbis perplexis hanc causam reddit65. 
Gilbert, jako dialektyk, opowiadał się zdecydowanie za Boecjuszowym postula
tem: in mathematicis disciplinaliter. Matematyka bowiem rozpatruje inabstracta 
inaczej, niż są, tzn. abstractim, czyli na płaszczyźnie logicznej, a zatem discip- 
linaliter66. Clarenbaldus nie bez zdziwienia zauważył, że Boecjusz powiedział
o matematyce, iż jest inabstracta, ponieważ z jego rozważań niedwuznacznie 
wynika, iż form as mente abstractibiles naturae actu materiae inhae- 
rere6?. W. Jensen, podsumowując poglądy Clarenbalda i Teodoryka, podkreś
lił, że wobec nieznajomości metafizyki Arystotelesa jej funkcje przejmowała 
matematyka i teologia.

IV. IN  DIVINIS INTELLECT U A LITER

Matematykę z teologią łączy -  zdaniem Teodoryka -  fakt, iż obie rozpatrują 
formy ciał poza materią. Różnią się, ponieważ matematyka rozważa formy 
w jakiś sposób zależne od materii, natomiast teologia kontempluje formę bos- 
kości, która nic nie zawdzięcza materii. Dlatego też pomiędzy nią a fizyką 
zachodzi „jak gdyby przeciwieństwo” ze względu na to, że vera divinitatis 
forma [...] nunąuam immateriatur [...] nunąuam mutatur. Rozziew pomiędzy 
tymi dwoma dziedzinami wiedzy stawał się dla ówczesnych myślicieli tym 
bardziej kłopotliwy, iż w XII wieku fizyka zyskiwała ogromnie na znaczeniu 
wskutek zapoznawania się z dziełami przyrodników greckich i arabskich68.

65 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 28.
Gilberti Pictaviensis Expositio in Boethii libros De Trinitate (jak w przyp. 40, s. 49, 13).

67 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 56: Mathematica enim, c/uam in hac 
enumeratione partium speculativae mediam locavit, ab utrague extremarum singulas sibi capit 
differentias, id est a naturali inabstractionem, a theologica esse sine motu.

68 Renesansowi nauk przyrodniczych w XII wieku poświęcono wiele studiów i sympozjów. 
Jedno z ostatnich miało miejsce w październiku 1992 roku i zaowocowało publikacjami, wśród
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Próby przezwyciężenia owego , jak  gdyby przeciwieństwa” polegały najczęściej 
na teologicznym dowartościowaniu przyrody, na podkreślaniu obecności w niej 
Boga. Boecjusz pojmował Boga jako esse ipsum. Jest to -  zdaniem Teodoryka
— subtilis ąuidem sententia, którą można zrozumieć dopiero w świetle słów 
Księgi Wyjścia (3, 14): „Jam jest, który jest”. „Jest” wydaje się być w tym 
wypadku formą rzeczownikową. Jeśli tak, to jest to równoznaczne z istotą 
(essentia). Stanowi zatem właściwe imię niewysłowionego Boga, Bóg zatem jest 
swoją istotą, z której wszystko czerpie istnienie. Jest formą istnienia. Dlatego 
mówi się o Nim, że „jest wszędzie cały i we wszystkim jest w sposób istoto- 
wy” . Innej okazji do podkreślenia obecności Bożej w przyrodzie dostarczył 
Teodorykowi werset z Księgi Rodzaju (1, 2): „Duch Boży unosił się nad woda
mi”. Dotyczy on -  jego zdaniem -  potęgi Stwórcy, która wprowadza formy do 
bezładnej materii, powodując zaistnienie wszystkich rzeczy. Po ich powstaniu 
działa dalej jako moc twórcza i porządkująca. Filozofowie rozmaicie ją  nazywa
li. Merkuriusz w swoim dziele pt. Trismegistus posłużył się słowem „duch” 
(spiritus), pisząc m.in. Spiritus vero implet omnia prout cuiusąue ąualitas natu- 
rae est. Platon zaś w Timaiosie określił tegoż ducha jako „duszę świata”, nato
miast Wergiliusz poświęcił mu następującą strofę:

Z początku niebo, ziemię, fal morskich odmęty,
Księżyc i gwiazd sklepienie, co w górze się spiętrza,
Żywotny duch swym tchnieniem przeniknął do wnętrza,
Moc swoją i ruch dając wszelkiemu ciału

tAeneis, VI, 724-26)70

których filozofię przyrody Teodoryka z Chartres i Wilhelma z Conches omówił A. Speer (Zwi- 
schen Naturbeobachtung und Metaphysik. Zur Entwicklung und Gestalt der Naturphilosophie im
12. Jahrhundert, [w:] Aufbruch-Wandel-Erneuerung. Beitrdge zur „Renaissance” des 12. Jahrhun- 
dertsy hrsg. von G. Wieland [materiały z 9. Blaubenrer Symposion, 9-11 października 1992 roku]).

Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 9. Clarenbaldus wyłożył Boecjuszowy 
lemat esse ipsum ex quo esse est ” następująco: „non eodem modo e s s e  de Deo et de creatura 
dicitur, quippe cum de Deo dicitur, substantive accipitur et essentiam, qua omnia, quae sunt, 
participant, significat, ipsa vero nullo participat estque verbum quasi proprium divinitatis, sicut 
ipsa divinitas de se dicit: E g o  s u m ,  q u i s u m . . .  Deus forma essendi est. Deus igitur per 
essentiam ubique est (por. s. 58-59). Problem, o którym tu mowa, opatrzył M.-D. Chenu uwagą, 
że mistrzowie ze szkoły w Chartres nie mieli jeszcze wyczucia, które by pozwoliło im podjąć 
rozstrzygającą decyzję ontologiczną: Jedność czy Byt. Nic zatem dziwnego, że wzmiankowane 
sformułowanie Teodoryka uznał za znakomite aczkolwiek wyjątkowe. Por. M.-D. C h e n u ,  Die 
Platonismen des XII. Jahrhunderts, [w:] Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, s. 281, 
przyp. 27.

70 Tłumaczenie T. Karyłowskiego, cyt. za: A b e 1 a r d, Pisma teologiczne, t. II, s. 59. 
Tekst ten cytowano w średniowieczu dziesiątki razy.
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Tak też mówią Żydzi o twórczym duchu: Mojżesz, że „Duch Boży unosił się 
nad wodami”; Dawid, że „Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich 
zastępy przez tchnienie ust Jego” (Ps 33, 6); Salomon, że „Duch Pański wypeł
nia ziemię” (Mdr 1, 7). Chrześcijanie to samo nazywają „Duchem Świętym”. 
Unosił się on nad wodami, tzn. nad materią. Żaden bowiem z żywiołów nie jest 
tak bardzo podobny do pierwotnej materii jak woda. Toteż już starożytnym 
filozofom wydawało się, że wyziew (humor) stanowi wyjściową materię tworzą
cych się rzeczy. Wyziew naturalny bowiem, uwalniany przez ciepło z ziemi, 
twardnieje w trawach i drzewach. Powszechny udział wody we wszystkim, co 
powstaje, skłonił poetę W ergiliusza (Georgiki, IV, 380) do nazwania oceanu 
ojcem rzeczy .

Innym tekstem Pisma św. umożliwiającym myślicielom XII wieku dowartoś
ciowanie teologiczne świata były słowa św. Pawła: „Albowiem od stworzenia 
świata niewidzialne Jego przymioty -  wiekuista Jego potęga oraz bóstwo -  stają 
się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1, 20). Ich treść wyłożył Abe- 
lard w komentarzu do Listu św. Pawła do Rzymian, podkreślając ich zgodność 
z platońską nauką o doskonałości świata oraz z koncepcją opatrzności głoszoną 
przez Cycerona. Poganie poznawali zatem Boga „przez rozum ludzki, zwany 
prawem naturalnym”72. Nie jest ono inne niż Prawo objawione w Torze: 
„treść prawa wpisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje 
jako świadek” . Powyższe wypowiedzi św. Pawła dostarczyły autorom śred
niowiecznym dogodnego punktu wyjścia do spekulacji na temat natury i prawa 
naturalnego. Zdaniem Gilberta de la Porree termin „natura” oznacza -  jak to 
już sprecyzował Boecjusz -  byt (esse) wszystkiego, co naturalne (naturalia), 
a więc i wszystkich osób, które są ze swych natur określoną, konkretną rzeczą, 
czyli są „czymś” (aliąuid). Wiadomo zaś, że omne esse eo, quod est, naturali- 
ter prius est . Gilbert przystępując do wyjaśnienia Boecjuszowej definicji 
natury od razu zaznaczył, że termin ten jest „wieloznacznym słowem” (m ulti- 
plex nomen). Autor De sex principiis zdaje się uzupełniać to, co powiedział

71 Magistri Theoderici Carnotensis Tractatus, ed. N. Haring, s. 243, 28. Opinia dość po
wszechna. Dał jej wyraz także Hugon ze Sw. Wiktora (Didascalion, 1, 11): Physici namque dis- 
cunt omnia ex calore et humore procreari. Poświęcił jej sporo uwagi Wilhelm z Conches (Glosae 
super Platonem, LII, s. 121).

72 A b e 1 a r d, Pisma teologiczne, t. II, s. 445.
73 Rz 2, 15.
74 N. H a r i n g ,  Der Begriff der Natur bei Gilbert von Poitiers, [w:] La filosofia della 

natura nel Medioevo, Milano 1966. Podobnie pojmował naturę Hugon ze Św. Wiktora: Natura 
est quae unicuiquc rei suum esse attribuit (cyt. za: Ph. D e 1 h a y e, La naturę dans l'oeuvre 
de Hugues de Saint-Victor, [w:] La filosofia della natura nel Medioevo, s. 273).
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Gilbert: „Natura konstytuuje nie tylko esse każdej rzeczy, ale także takie właś
nie esse [...] wywodzi się z przyczyny i rozumu jako pewnego rodzaju siła 
(vigor) powszechna lub indywidualna, najpierw wrodzona niebiosom, wszędzie 
i w każdym czteroczęściowa, ilościująca i jakościująca”75. Na ogół sądzi się, 
że z woli Boga ładzi i porządkuje stworzoną przez Niego materię i elementy. 
Według Teodoryka natura jest formą w materii, bez której nic by się od siebie 
nie różniło, gdyż wszystkie formy są jedną formą; rozpatrywane bowiem 
w swej prostocie są sprowadzalne do formy Bożej: Forma namąue divina rerum 
omnia form a est, id est perfectio earum et integritas. Czy zatem można uznać 
Boga za formę rzeczy? W żadnym wypadku. Bóg nie wchodzi w żaden kontakt 
z materią. Forma w taki kontakt wchodząca nie jest formą, lecz jej obrazem, 
czyli jakimś formy podobieństwem, znakiem świadczącym, że prawdziwe formy 
rzeczy są poza materią w umyśle Bożym . Tak więc Bóg poprzez naturę jest 
nie tylko obecny istotowo w świecie, ale także nieustannie w nim działa. Dzia
łanie bowiem natury jest -  zdaniem Abelarda -  działaniem Boga. W tym też 
sensie prawo natury odnajdywane w rozumie człowieka jest darem Boga tak 
samo, jak i prawo zapisane w Biblii. Nie różnią się między sobą. Zarówno 
bowiem lex naturalis, jak i lex scripta nakazują miłować Boga i bliźniego oraz 
czynić drugiemu to, co chcielibyśmy, by nam czyniono77. Zainteresowanie 
prawem naturalnym w XII wieku rozbudzał nie tylko przytoczony wyżej tekst 
św. Pawła z Listu do Rzymian, ale także studia nad Cyceronem7 i Seneką, 
który twierdził, że nihil aliud esse naturam quam deum oraz lektura Timaiosa
-  dialogu, który Platon poświęcił sprawiedliwości naturalnej.

Wiek XII określa się jako aetas Boethiana. Ze względu jednak na zaintereso
wanie się licznych jego przedstawicieli naturą, fizyką, przyrodą charakteryzuje 
się go także jako epokę odkrywania natury (decouverte de la naturę), renesansu 
starożytnej wiedzy o przyrodzie, laicyzacji fizyki (laication de la physiąue), 
desakralizacji natury, walki fizycyzmu z symbolizmem, egzegezy naturalistycz- 
nej i antyklerykalizmu79. Wszystkie te charakterystyki odnoszą się z pewnoś

75 G r e g o r y, Anima mundi, s. 185, przyp. 1.
76 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 16 n.
77 D. E. L u s c o m b e, Naturę in the Thought o f Peter Abelard, [w:] La filosofia de Ilu 

natura nel Medioevo, s. 317. Autor tak podsumował swój komunikat: „The significance of Abe- 
lard’s doctrine of naturę is that it leads us to consider Abelard as a thinker who found God 
revealed not only in the Word, but also in the world, with its perfection and rationality, and in 
the divinely given reason of man".

G. V e r b e k e, Aux origines de la notion de „loi naturelle”, [w:] La filosofia della 
natura nel Medioevo, s. 164-175.

Większość tych określeń przytoczył A. Speer (Zwischen Naturbeobaclitung und Metapliysik,
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cią do wieku XII, jeśli porównuje się jego osiągnięcia z osiągnięciami wieków 
go poprzedzających. Kiedy jednak rozpatruje się je  bez odwoływania się do 
przeszłości, to jawią się one jako rezultat wzmożonego oddziaływania traktatów 
teologicznych Boecjusza, zwłaszcza De Trinitate i Contra Eutychen et Nesto- 
rium, promujących arystotelesowski podział filozofii teoretycznej oraz metody 
jej uprawiania, sformułowane jasno i prosto. Wezwanie Boecjusza odnoszono 
do dostępnej wówczas wiedzy przyrodniczej, matematycznej i teologicznej, 
napływającej z południowych Włoch, Hiszpanii i Konstantynopola do Salerno, 
Chartres i Paryża. Przeważała wiedza przyrodniczo-medyczna, niełatwo dająca 
się godzić z Boecjuszową psychologią poznania. Lekarze uważali mózg za 
centralny organ myślenia i stosownie do tego przekonania lokalizowali organy 
poznania zmysłowego, wyobrażeniowego i rozumowego w jego trzech komo
rach: „Wyobraźnia -  pisał Konstantyn Afrykańczyk -  zakotwiczona jest w prze
dniej, rozum (ratio) w środkowej, pamięć w tylnej. W sumie mózg posiada 
cztery wydrążenia (concavitates, ventriculi, cellulae): dwie z przodu, jedną 
z tyłu i jedną pomiędzy nimi”80. Wypełnia je  subtelna substancja cielesna, 
będąca instrumentem duszy: w komorze zakotwiczenia zmysłów jest ona bliska 
powietrzu, in phantastica cellula mieści się spiritus ąuodam tenuis, tenże spiri
tus w odniesieniu do cellulam rationalem  zwykło się nazywać lux aetherea . 
Nie zawsze dusza posługuje się tymi narządami: czasami staje się sama dla 
siebie instrumentem. Wówczas osiąga intellegentiam, czyli poznanie niezależne 
od jakiegokolwiek organu82.

Rozziew pomiędzy fizyką i teologią miał, niewątpliwie, swoje główne źródło 
w platońskiej teorii bytu i poznania. Bytem były tylko idee, mądrością zaś 
wiedza o nich. Rzeczy stanowiły ich cienie, wiedza zaś o nich ludzkie mniema
nie. Matematyka była pojmowana i jako dyscyplina, i jako doktryna. Boecjusz 
przyjął, w ramach jednania Platona z Arystotelesem, podział filozofii teoretycz
nej Stagiryty. W łączał zatem w zakres theoria (speculatio) dziedziny, które

s. 155). Zw rot une laication de la physiąue pochodzi z pracy: R. J a v e 1 e t, Image de Dieu 
et naturę au XIIe siecle, [w:] La filo  sofia della natura nel Medioevo, s. 289.

' C o n s t a n t i n u s  A f r i c a n u s ,  Liber de oculis, V. Cyt. za: G u i 1 1 a u m e 
de C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, s. 74, przyp. (b). W ym ienia się trzy lub cztery cellu
lae w zależności od tego, czy sensus i phantasia lokalizuje się łącznie czy oddzielnie.

Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 7. Tekst dotyczy Teodoryka. Zob. tamże, 
s. 54: Siąuidem in media parte capitis, quae logistica dicitur, aer substissimus, qui a physicis lux 
aetherea appellatur, tenetur inclusus habetque sibi humorem idonee comproportionatum. Unde vis 
discretionis quaedam inter bonum et malum atque inter universalia et particularia ipsi animae 
innascitur.

2 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 7. Zob. tamże, s. 36: At intellectibilitas, 
ut praedictum est, omni caret instrumento.
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według Platona w niej się nie mieściły. Scalał je  głosząc, iż łączy je  wspólny 
przedmiot poznania. Jest nim forma. Różnią się stopniami wyabstrahowania 
formy od materii i nierozdzielenie związanego z nią ruchu. Dzięki temu fizyka 
stawała się nauką teoretyczną, podobnie jak i matematyka oraz teologia. Gilbert 
de la Porree, idąc dalej w tym kierunku, podzielił nauki teoretyczne na pliysicae 
i.e. naturales, ethicae i.e. morales, logicae i.e. rationales. W ramach naturales 
wymienił matematykę i teologię83. Teologia należy zatem do szeroko rozumia
nych nauk spekulatywno-naturalnych, czyli do filozofii. Stanowi jej najbardziej 
wewnętrzną, najgłębszą dyscypliną . Do jej tajemnic docierają mędrcy, zwła
szcza ci, którzy szacunkiem darzą pisma święte i wnikają w nie z czujną uwa
gą. Do nich należał Boecjusz, który w De Trinitate dotknął właśnie owych 
„sekretów wyższej teologii”85. Różni się ona tym, że jest de intellectibilibus, 
podczas gdy matematyka jest de intelligibilibus, fizyka zaś de naturalibus. 
Termin intellectibilia wymyślił Boecjusz jako odpowiednik v ot | tóc. Oznacza 
zaś, według niego, to, ,,co istnieje jako jedno, a zarazem to samo przez siebie 
we własnej boskości, nie ujmowane nigdy żadnymi zmysłami, lecz jedynie 
umysłem i intelektem”86. Chociaż Boecjusz nie powiedział, że intellectibilia 
są przedmiotem intellegentiae, to przecież Clarenbaldus nie miał co do tego 
wątpliwości. Zastąpił termin intellegentia terminem intellectibilitas qua theolo- 
gus utitur, omni caret instrumento [...] Unde et Plato solius divini generis eam 
esse commemorat et admodum paucorum hominurrł'1. Skoro matematyka jest 
de intelligibilibus, przeto ich władzą poznawczą powinien być intelekt, gdyż 
poznanie matematyczne różni się zarówno od poznania teologicznego, jak 
i przyrodniczego. Jest ono bardziej zaciemnione od pierwszego, ale w tym 
samym stopniu subtelniejsze od drugiego. Dlatego rozpatrywane w jego ramach 
wymiary i figury ciał są o wiele prawdziwsze od tych. jakie przedstawia ta siła 
umysłu (ea vis mentis), która ujmuje je jako obecne w materii88. Tak usytuo
wana matematyka odgrywała ważną rolę zarówno w theologia mundana, jak 
i we wnikaniu w secreta theologiae altioris89. Ta jej rola oraz traktat Boecju-

Gilberti Pictaviensis exposilio in Boethii libros De Trinitate, c. 2 (ed. N. Haring, s. 46, I).
84 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 36: Intima philosophiae disciplina recte 

hic theologia appellatur.
Gilberti Pictaviensis expositio in Boethi libros De Trinitate, s. 33, 2.

86 B o e t h i u s, In Isag. Porphyrii, Ed. I, 1. 1, c. 3.
87 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 36-37.
88 Tam że, s. 57.

E. J e a u n e a u, Mathematiques et Trinite chez Thierry de Chartres, [w:] Metaphysik 
in Mittelalter, hrsg. von P. W ilpert, (M iscellanea Mediaevalia, II). Berlin 1963, s. 289-295.
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sza De hebdomadibus powodowały, iż w XII wieku zaczęto pisać teologię more
90geometrico .

Endre von Ivanka zajął się problemem, który dotyczy także niniejszych 
rozważań. Zapytał mianowicie o pochodzenie pięcioczłonowego schematu: 
sensus, imaginatio, ratio, intellectus, intelligentia, obecnego w pismach Toma
sza Gallusa ( t  1246). Stwierdził jego obecność w Epistula de anima Izaaka ze 
Stella ( t  1165). Ale skąd wziął się u niego? Analiza wypowiedzi dwunasto- 
wiecznych autorów, w tym także Clarenbalda z Arras, doprowadziła go do 
Proklosa, który stwierdził: Arystoteles doszedł do intelektu (intellectus); o tym 
zaś, co znajdujemy ponad intelektem, wie tylko Platon, szkoła platońska, pra
dawni filozofujący poeci, wyrocznie chaldejskie, poematy orfickie. W zupełnie 
podobny sposób sprawę tę przedstawia Tomasz Gallus: nauka filozofów pogań
skich sięga intelektu; nie dalej też dociera philosophia mundana\ to, co znajduje 
się poza tym zakresem, jest dostępne jedynie pouczonym przez Ducha Święte
go. Schrystianizowanie Proklosowskiego motywu otwierało -  zdaniem von 
Ivanki -  drogę do mistyki, w ramach której intellegentiam  pojmowano jako 
principalis affectio. W ten właśnie sposób i przez tego autora został przezwy
ciężony intelektualizm neoplatoński w rozumieniu mistyki91.

Hipoteza von Iv&nki zakłada, że odnośny tekst Proklosa był znany Galluso
wi. Znajduje się on w D efa to , dziele przełożonym przez W ilhelma z Moerbeke 
( t 1286). Chronologia świadczy, iż Tomasz nie mógł z niego korzystać. Podo
bieństwa pomiędzy wypowiedziami Proklosa i Gallusa są jednak -  zdaniem von 
Ivdnki -  na tyle zbieżne, iż problem źródeł ma znaczenie drugorzędne. Czy 
jednak rzeczywiście trzeba sięgać do Proklosa i od niego wyprowadzać stwier
dzenie Tomasza Gallusa, iż Arystoteles i philosophia mundana sięgają Boga 
tylko intelektem? Z naszych rozważań wynika, że jest to raczej w XII wieku 
doctrina communis. Między innymi dał jej wyraz Piotr Abelard: „jest jasne 
i pewne, że z roztrząsań perypatetyków jest całkowicie wyeliminowany najwyż
szy majestat Boga oraz że ich prawidła i nauki nie wznoszą się na tę najwyższą
i niedościgłą wyżynę, lecz poprzestają na badaniu natury rzeczy stworzo

9(1 L. O c i n g - H a n h o f f ,  Die Methoden der Metaphysik im Mittelalter, [w:] Metaphy
sik im Mittelalter, s. 71-91. Autor roztrząsa problem: „Ist eine more geometrico beweisende 
Metaphysik das methodische Ideał der Meister der Hochscholastik”?

91 E. von I v a n k a, Zur Uberwindung des neuplatonischen Intellektualismus in der Deu-
tung der Mystik. Intelligentia oder principalis affectio. Plato Christianus, Einsiedeln 1964, 
s. 352-363 (przedruk w: Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, s. 147-160). Odnośne 
poglądy Gallusa przedstawi! F. Ruello (Les „Noms dirins" et leurs „raisons” selon Saint Albert 
le Grand, Paris 1963, s. 133-153: „La raison de nom divin selon Thomas Gallus”).
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nych” . Pod tym względem Arystoteles ustępuje Platonowi, na co często 
zwracał uwagę św. Augustyn, a za nim i Boecjuszem ogół myślicieli XII wieku. 
Skąd mógł się wziąć schemat pięcioczłonowy? W iele wskazuje na to, że jest 
on potencjalnie obecny zarówno w Chartres, jak i w opactwie Sw. Wiktora. Jest 
trudno czytelny z powodu wielości i bliskoznaczności wyrażających go i krzy
żujących się między sobą terminów, zwłaszcza intellectus i intellegentia. Ta 
ostatnia u autorów łacińskich z reguły oznaczała najwyższą władzę poznawczą. 
Była odpowiednikiem greckiego y/ovq, podczas gdy ratio odnoszono do A,óyoę. 
Wyróżnienia intellectus jako ogniwa zespolającego ratio i intellegentia wymagał 
status metodologiczny matematyki, wynikający nie tylko z jej środkowego 
miejsca w filozofii teoretycznej, ale także z odrębności jej przedmiotu, określo
nego przez Boecjusza mianem intelligibilia . Na intuicyjno-mistyczne możli
wości najwyższej władzy poznawczej zwrócił uwagę Boecjusz: Intellegentiae 
vero c e l s i o r o c u l u s existit94. Tak przynajmniej zinterpretował od
nośne teksty Dominik Gundissalvi: Sicut autem per intellectum scientiam, sic 
per intelligentiam acąuiritur sapientia, quae secundum Boethium admodum 
paucorum hominum est et solius Dei. Intelligentia enim altior est oculus animae 
quo se vel Deum vel aeterna contemplando speculatur [...] ipsum etiam intellec
tum [...] transcendat [...] superiorem faciem  sursum elevans ascendat cum Paulo 
ad tertium caelum, scilicet mundum illum intelligibilem in quo jam  sensus aut 
intellectus sive scientia nihil valet, secl sola intelligentia95. Gundissalvi wyło
żył odnośne poglądy Boecjusza w świetle rozróżnień poczynionych przez św. 
Augustyna , Awicennę , przy czym nie omieszkał powołać się także na 
wizję św. Pawła Apostoła (2 Kor 12, 2-4). W ten sposób podkreślił, iż pozna
nie, którego one dotyczą, jest zupełnie inne od osiąganego przez intelekt. Wy
stępowało ono -  zdaniem Clarenbalda -  u proroków i tych, którzy invisibilia

A b e I a r d, Teologia chrześcijańska, III, s. 261.
Cytowany już  w niniejszym  artykule Boecjusza podział filozofii teoretycznej na intellectibi- 

lis, intelligibilis i naturalis włączył do sw ojego podziału Hugon ze Sw. W iktora: eadem est igitur 
theologia intelectibilis et divinalis (cyt. za: Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 57).

94 Boethii Philosophiae consolatio, V, 4, 30, s. 97.
Cyt. za: E. G i 1 s o n, Les sources greco-arabes de l'augustinisme avicennisant, „Archi- 

ves cThistoire doctrinale et littćraire du moyen-Sge” , 4(1930), s. 89.
96 De Trinitate, XII, 25 (CCL 50, 379): Si ergo haec est sapientiae et scientiae recta distin- 

ctio, ut ad sapientiam peritineat aeternarum rerum cognitio intellectualis, ad scientiam vero 
temporalium rerum cognitio rationalis: quid cui praeponendum sive postponendum sit, non est 
difficile judicare. W interesujący sposób tekst ten wykorzystał E. C assirer (Philosophie und exakte 
Wissenschaft, Frankfurt a.M . 1969, s. 54).

97 B. S m a 1 I e y, Gregory IX and Two Faces o f the Soul, [w:] Mediaeval and Renaissan- 
ce Studies, ed. R. Hunt and R. Klibansky, London 1950, s. 179.
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Dei spiritu Dei cognoverunt . Hugon ze Św. Wiktora, nauczyciel Clarenbalda, 
był tego samego zdania: qui autem spiritum Dei in se habent, et Deum habent 
[...] et sentiunt non in alio vel secundum aliud, quod ipse non est, sed ipsum  
et in ipso, quod est, quod praesens est" . Obecność Ducha Bożego osiągnąć 
można poprzez mądrość i miłość, czyli przez filozofię, będącą ex definitione 
umiłowaniem mądrości. Miłość -  zdaniem Teodoryka i Clarenbalda -  stanowi 
istotę Ducha Świętego. Prymat miłości w poznawaniu Boga głoszono w XII 
wieku zarówno w opactwie św. Wiktora, jak i w Clairvaux. Tym tendencjom 
wychodził naprzeciw Abelard: „Platon [...] słusznie stwierdził, że filozofować 
znaczy tyle, co kochać Boga” . Wydaje się, że obecność w poglądach 
wzmiankowanych autorów tych elementów doktrynalnych, które E. von Ivanka 
zauważył w całości u Tomasza Gallusa, upoważnia do wysunięcia przypuszcze
nia, iż Gallus dokonał ich syntezy pod hasłem principalis affectio.

*

Ferment, jaki pisma Boecjusza wywołały w życiu umysłowym XII wieku, 
spowodował, iż tę epokę zaczęto nazywać aetas Boethiana. Najczęściej zwraca
no uwagę na reakcję wywołaną jego wezwaniem: in naturalibus rationabiliter. 
Ze względu na jej zakres i intensywność nazywa się ten wiek także okresem 
„odkrywania natury”, a zarazem epoką jej „desakralizacji”, „laicyzacji fizyki”. 
Te i inne, tym podobne określenia mogą sugerować, iż ówcześni przyrodnicy
i filozofowie przeciwstawiali fizykę teologii. Wiele jednak wskazuje na to, że 
odkrywali oni naturę jako pierwotne w stosunku do Biblii, ale niesprzeczne 
z nią dzieło Boże. Dlatego Teodoryk interpretował sześć dni stworzenia secun
dum physicam et ad litteram , dlatego też teologizował opierając się na matema
tycznej strukturze świata. Wiedzę o przyrodzie i liczbach czerpał -  podobnie 
jak i jemu współcześni -  od filozofów starożytnych. Byl to więc okres wzmo
żonego uzgadniania filozofii z prawdą objawioną, pomyślany jako proces jej 
umacniania i uniwersalizacji w duchu boecjańskim. „Oczywiście że powinniśmy 
badać -  pisał Boecjusz -  jak daleko ludzki umysł jest zdolny do sięgnięcia

1,8 Der Kommentcir des Clarenbaldus von Arras, s. 54; por. Mdr 7, 27.
H u g o n  ze Św. Wiktora, Commentoriorwn in Hierarchiom celestem Dionysii Areopagi- 

tae, III (PL 175, 976 A). Cyt. za: Der Kommeniar des Clarenbaldus von Arras, s. 57.
1110 A b e l a r d ,  Teologia chrześcijańska, II, s. 114 i 116. W obu przypadkach potwierdza 

ten pogląd cytatami ze św. Augustyna.
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wyniosłości Bóstwa”101. Skłania nas do tego zarówno wrodzona dociekliwość, 
jak i obowiązek wykazywania katolickości, czyli powszechności wyznawanej 
przez nas wiary. Jej istotę stanowi nauka o Trójcy Świętej. Racjonalne, filozo
ficzne uzasadnienie tej prawdy równać się więc będzie wykazaniu wyższości 
religii katolickiej nad politeistyczną religią pogańską i nad absolutnie monoteis
tyczną religią żydowską. Heretycy, głoszący błędne doktryny o Trójcy Świętej, 
też przedstawiają je  jako „katolickie”. Że w rzeczywistości takimi nie są -  
najskuteczniej udowodnić można przez poddanie ich gruntownej analizie filozo
ficznej oraz przez ustalenie, że platońska nauka o Trójcy nie różni się zasadni
czo od objawionej w Piśmie św. Abelard i przedstawiciele szkoły w Chartres
-  w przeciwieństwie do swoich poprzedników i przeciwników -  rozpatrywali 
biblijną wiedzę o przyrodzie i Bogu w świetle platońskiego Timaiosa i dostęp
nych im traktatów medycznych. Nie po to jednak by stawiać je  ponad Biblią 
jako wzorce prawdy. Stanowczo przeciwko takiej możliwości protestowali. I tak 
np. Teodoryk podkreślał, że zajmuje się problemami in quibus philosophi cum 
sanctis concordant, natomiast odrzuca jako zboczenia z drogi prawdy te, w któ
rych filozofia odstępuje od Pisma św .102 Abelard ilekroć wygłaszał jakieś ry
zykowne stwierdzenie, jak np. to, że „szkoła platońska zawsze była zgodna 
z nauką wiary o Świętej Trójcy oraz że Platon i jego następcy dokładniej niż 
wszyscy inni filozofowie rozumieli tę kwestię i opisali”103, zaraz potem przy
taczał odpowiednio pochlebną opinię św. Augustyna o Platonie lub podkreślał, 
iż odwołał się do nauki Platona w celu potwierdzenia wiary104.

101 B o e t h i u s, De Trinitate, prooem. (ed. E. K. Rand, s. 4, w. 22): Sane tantum a nobis 
guaeri oportet quantum humanae rationis intuitus ad divinitatis valel celsa accedere.

1 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 10. W Tractatus (ed. N. Haring, s. 243, 
29) Teodoryk nadmienił: Quicquid autem dc hac re (i.e. de divinitate) dicemus, ex vera et sancta 
theologia sumptum esse nemo dubitet.

A b e l a r d ,  Teologia chrześcijańska, I, s. 80.
104 Tamże, s. 64: „Tak się przedstawia w skrócie nauka Platona, i jak przypuszczam, wytłu

maczyłem ją  dosyć dokładnie dla potwierdzenia wiary”. I dalej (tamże, III, s. 227) pisał: „Oświad
czam, że wszystko, o czym będę rozprawiał w zakresie tej najwyższej filozofii (tj. nauki o Trójcy 
Świętej), jest cieniem prawdy, nie prawdą. [...] Jeden Bóg wie, co to jest prawda [...] Jeżeli [...] 
zejdę z drogi, co nie daj Boże, katolickiej terminologii i rozumienia, niech mi przebaczy Ten, 
który według intencji ocenia uczynki” .



O TAK ZWANEJ METAFIZYCE KSIĘGI WYJŚCIA*

Wątpię, czy społeczności ludzkie 
potrafią na dłuższą metę żyć 
z takim ostrym rozdziałem między 
wiedzą a wiarą**.

WT Typowiedzi filozofów greckich na temat ich własnej religii były odbierane 
przez ogół ludzi im współczesnych, a następnie także przez niektórych religio
znawców nam współczesnych, jako świadectwo ich bezbożności1. Tymczasem 
Ksenofanes, Anaksagoras, Sokrates, Platon czy Arystoteles byli, ze swej strony, 
głęboko przekonani, że głoszona przez nich teologia nie jest w gruncie rzeczy 
niczym innym, jak  tylko odkrywanym przez nich i stopniowo oczyszczanym 
zarysem religii pierwotnej, odczytywanej ongiś z księgi świata. Tę pierwotną 
religię, religię kosmiczną, racjonalną, powszechną, przekształcili poeci oraz inni 
mitotwórcy w religię antropomorficzną, mitologiczną, partykularną. Szczegól
nym mistrzostwem na tym polu odznaczali się -  zdaniem filozofów -  poeci 
greccy, a wśród nich Homer, Hezjod, Simonides. Twierdzili, między innymi, 
że mądrość jest wyłącznym przywilejem Boga, który zazdrośnie nie dopuszcza 
do niej człowieka. A zatem człowiek nie może zdobyć wiedzy o Bogu. Może
o Nim jedynie opowiadać rzeczy do prawdy podobne w sposób metaforyczny, 
mitologiczny, zawoalowany. Na to odpowiadał Arystoteles: bóstwo nie może 
być zawistne -  to raczej, jak mówi przysłowie, „już nie raz bardowie śpiewali

* Odczyt wygłoszony podczas Tygodnia Filozoficznego w KUL w 1988 roku, w ramach 
wykładów na temat: „Bóg filozofów i Bóg religii". Wykład został opublikowany w „Zeszytach 
Naukowych KUL”, 31 (1988), nr 2 (122), s. 29-46.

”  W. H e i s e n b e r g. Część i całość, przel. K. Napiórkowski, Warszawa 1987, s. 113.
Zob. A r y s t o f a n e s ,  Chmury. W tej komedii Strejpsiades woła, wskazując na Sokra

tesa: „łapaj, bij, morduj! Zasłużyli szczerze -  na taki koniec ci bogów bluźnierze” (cyt. za: 
T. S i n k o, Literatura grecka, t. I, cz. 2, Kraków 1932, s. 403).
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fałszywą pieśń”2. Przedstawiali np. Boga jako przyczynę wszystkiego, jako 
zmieniającego swe sądy i wprowadzającego ludzi w błąd. Tymczasem teologia 
jest najlepszym i najczcigodniejszym rodzajem wiedzy3. I ten jej wyjątkowy 
charakter uszanować powinni poeci. Zawsze trzeba pisać -  zdaniem Platona -  
jaki Bóg jest naprawdę, i nie ma znaczenia, czy ktoś pisze o Nim w epopei, 
czy w pieśniach, czy tragedii; trzeba, żeby ci, co mówią i piszą wiersze, mówili
i pisali, że Bóg nie jest przyczyną wszystkiego, tylko że jest przyczyną rzeczy 
dobrych; że nie zmienia się sam z siebie ani pod wpływem czegoś innego; że 
jest całkowicie prosty i prawdziwy w czynie i słowie i ani się sam nie odmie
nia, ani drugich w błąd nie wprowadza4. To są -  zdaniem Platona -  wzorce 
teologii, opracowane na podstawie koncepcji Boga jako bytu doskonałego. 
Każda zaś rzecz, pisał Arystoteles -  jakby w uzupełnieniu -  ,,ile ma bytu, tyle 
ma prawdy”5. A zatem Boga należy pojmować jako najwyższe Dobro, Byt, 
Prawdę. Ale czy możliwa jest wiedza o czymś tak bardzo odległym? Dostępna 
człowiekowi rzeczywistość kategorialna świadczy -  zdaniem Arystotelesa -  że 
„tylko Bóg może być przyczyną wszystkich rzeczy i pierwszą zasadą” . Innymi 
słowy: świat i człowiek wszystko zawdzięczają Bogu, ale Bóg niczego nie 
zawdzięcza światu i człowiekowi. Dlatego też wiedzę o rzeczach boskich może 
posiadać albo sam Bóg, albo przynajmniej w najwyższym stopniu. Teologii nie 
da się zatem całkowicie oczyścić z mitów. Nie pozwala bowiem na to słabość 
ludzkiego poznania mądrościowego. Mit je  w jakimś sensie kompensuje, gdyż 
pomiędzy mitem a hipotezą zachodzi, zdaniem Arystotelesa, zupełnie określony 
stosunek7. Ani Platon, ani Arystoteles nie zwalczali więc mitu jako mitu, oczy
szczali natomiast znane sobie mity greckiej religii ludowej z tych ich treści, 
które były sprzeczne z koncepcją Boga jako najwyższego Dobra, Bytu i Praw
dy. Z Greków najbardziej do tej koncepcji zbliżyli się -  zdaniem Arystotelesa
-  orficy, spośród zaś barbarzyńców Magowie i bramini.

2 A r y s t o t e l e s ,  Metafizyka, I, 2, 983 a 1 -  w przekładzie K. Leśniaka (Warszawa 
1983), s. 9. Przysłowie przypisywane Solonowi (Diels, fr. 21).

5 A r y s t o t e I e s, Metafizyka, I, 2, 983 a -  s. 9.
4 P 1 a t o n, Państwo, II, 17, 379 a-383 -  w przekładzie W. Witwickiego (t. I-II, Warszawa 

1958), t. 1, s. 113-121.
5 A r y s t o t e l e s ,  Metafizyka, II, 1, 993 b 31 -  s. 41.
6 A r y s t o t e l e s ,  Metafizyka, I, 2, 983 a -  s. 9.
7 A r y s t o t e l e s ,  Metafizyka, I, 2, 982 b 18: ó (t>iA,ó|ju$oę <J>iWao<(>oę Ttcoę ćativ. 

Przekład K. Leśniaka (s. 8): „Dlatego nawet miłośnik mitów jest w pewnym sensie miłośnikiem 
mądrości, bo mit jest pełen dziwów”.

1 A r y s t o t c I e s, Metafizyka, XIV, 4, 1091 b. Przekład K. Leśniaka (s. S): „[...1 Dobro 
jako pierwszy czynnik twórczy, pogląd ten podzielali Magowie i niektórzy późniejsi myśliciele”.
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W Aleksandrii, przypuszczalnie w latach 250-150 przed Chr., przetłumaczo
no Stary Testament na język grecki9. Przekład ten, nazywany Septuagintą, ot
wierał światu greckojęzycznemu dostęp do myśli religijnej Hebrajczyków. Pseu
do-Arysteasz, Arystobul10, a zwłaszcza Filon Aleksandryjski przedstawiali ją 
jako mądrość znacznie starszą od greckiej i w związku z tym sugerowali, że 
zarówno greccy poeci, jak i filozofowie byli pod jej wpływem. Przede wszyst
kim Pitagoras i Platon. Ich poglądy na jedność i jedyność Boga, na niezmien
ność bytu Bożego, na stosunek Boga do świata nie różnią się -  zdaniem Filona
-  od tego, co powiedział M ojżesz1 ySeptuagin ta  oraz oparte na niej komenta
rze Filona spotkały się z potępieniem rabinów palestyńskich. Posługiwali się 
nimi natomiast chrześcijanie, spośród których tylko nieliczni znali język hebraj
ski, oraz Żydzi żyjący w d i a sporze. Filon hyf hli7C7y r hr?p ściianom TT
i ITT w ie k u  niż rabinistycznemu. a właściwie, ta lm u r iv stv r.7 np.m 11 judaizmowi12. 
Świadczą o. tym wczesnochrześcijańskie legendy, przytoczone przez Euzebiusza 
z Cezarei '{  Focjusza/T en  ostatni wspomina, że Filon miał przyjąć wiarę chrześ- 

-̂r i ja ń s k ą ,  którą później porzucił Z powodu smutku i o b n r z p .n ia ;  j e  h ę r lą r .w  R z y 

mie zetknął s ię  7 . koryfeuszem Apostołów, Piotrem, i -pra-yslrał jpgn pr?yj^7fi; 
że uczniowie Marka Ewangelisty (Marek był uczniem Piotra) uznali go__za— 
godnego pam ięci i pochwałv. - g-dv^-potWK?f<łzał. iż wśród Żydów kwitła także 
filozofia1/  Filozoficzne aspekty jego alegorycznej interpretacji Starego Testa
mentu podjęli dwaj wielcy Aleksandryjczycy: Klemens ( t  ok. 212) i Orygenes 
( t ok. 254). Pospołu z Justynem Męczennikiem (f ok. 165) uchodzą oni za 
inicjatorów filozofii chrześcijańskiej. Wytyczyli bowiem i przygotowali teren, 
na którym myśliciele IV wieku mogli już położyć, jak to sformułował E. Gil- 
son, „kamień węgielny” metafizyki chrześcijańskiej. Jest nim filozofia bytu

Ogólnie rzec można, iż Boga jako Dobro ujmowali autorzy reprezentujący postawę religijną.
‘J F i l o n  A l e k s a n d r y j s k i ,  Pisma, przeł. L. Joachimowicz, t. I, Warszawa 1986, 

s. 7 n. (Wstęp tłumacza).
10 2 Mch 1, 10.
" F i l o n  A l e k s a n d r y j s k i ,  Pisma, s. 60: „Jedynym bytem, który ani nie poru

sza się, ani nie jest poruszany, jest Pan i Władca świata. -  Moje zapatrywanie potwierdza Filolaos, 
kiedy tak mówi: «Istnieje Władca i Pan wszystkich rzeczy, i jest nim jeden odwieczny Bóg, który 
trwa w czasie w tym samym bezruchu, jest sam sobie równy i różniący się od wszystkich innych 
rzeczy»”. Por. także s. 37, gdzie Filon utożsamia platońskie idee z boskim Logosem, oraz cytuje 
Platona jako tego, który powiedział -  tak jak Mojżesz -  „że Ojciec i Stwórca jest dobry”.

12 H. C h a d w i c k, Philo and the Beginnings o f Christian Thought, [w:] The Cambridge 
History o f Later Greek and Early Medicral Philosophy, ed. A. H. Armstrong, Cambridge 1967, 
s. 156.

13 F o c j u s z. Biblioteka, kodeksy 1-150, przeł. O. Jurewicz, t. I, Warszawa 1986, s. 178 
(105).
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_wywiedziona_ze sformułowania Księgi W y j^ i f i  (Fm/iur) l r .L d .l  tj-....O rip o w je -

dział Bóg Mojżeszowjj_ JE§XĘm T^KTÓRY .J.ESTF.M I dodał: Tak powind*. 
synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. Mówił dalei B ńg-do Mojżesza: 
Tak powiesz Izraelitom: JE STEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama. Bóg 
Izaaka_i^ B ógjąk llba posłał mnie do was. To jest imię moie na wieki i to jest 
moje zawołanie na najdalsze pokolenia" (przekład według-Bthlii-Tvsiaclecia).

Hebrajskie słowa: „EHZEH aśer EHZEH” przekazała Septuaginta jako „Ja 
jestem będącym (ó &v)”, Wulgata zaś jako Ego sum qui sum ; dawny przekład 
polski ma „Jam jest, którym jest” 14. Nie ulega wątpliwości, że tekst Septua- 
ginty: ’Eyd) ei|it ó & \ był bardziej otwarty na interpretację ontologiczną niż 
jego hebrajski pierwowzór. Dostrzegł to już Filon. Prawdopodobnie pod jego 
wpływem Ammonios z Egiptu, kierownik platońskiej Akademii i nauczyciel 
Plutarcha, dowodził, że „Jestem” to zwrot właściwy, prawdziwy i jedyny przy
należny Bogu samemu, potwierdzający Jego istnienie15. Przypuszcza się, że 
podobne rozważania snuł także pitagorejczyk Numenius z Apamei (druga poł.
II wieku po Chr.)16. Przeciwko identyfikacji platońskiego bytu, który zawsze 
istnieje (tó  óv  ócet), z istniejącym jako istniejący (ó d>v) Księgi Wyjścia zdaje 
się protestować anonimowy autor Cohortationis ad  Graecos: Bvt. o którym 
mówił Mojżesz, nie jest -  zdaniem Anonima -  takim samym bytem, o jakim 
mówił Platon17. Ta wypowiedź autora Cohortationis niechaj posłuży jako 
wprowadzenie do tego, co na temat rzeczonego tekstu Księgi Wyjścia sądzili 
w IV wieku liczni i znakomici Ojcowie Kościoła, a więc: czy „Jest” -  to naj
właściwsze imię istoty Bożej, czy też „Jest” -  to istota Boża?

Pismo święte Starego Testamentu, przeł. J. Wujek, oprać. S. Styś, Kraków 1956. S. Styś 
opatrzył w. 14 następującym przypisem: „Imię Swoje «Jahwe» -  który jest objaśnia Bóg. mówiąc 
w osobie pierwszej: «Jam jest, którym jest». Według opinii, dość szeroko przyjętej przez teologów 
katolickich, chciał Bóg tym zwrotem wyrazić, że jest bytem absolutnym, niezależnym i zawsze 
tym samym”.

15 P 1 u t a r c h, Moralia II, przet. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1988, s. 26. Plutarch 
w De Iside et Osiride (Moralia, ed. G. N. Bernardakis, t. II, Lipsiae 1889, s. 476 nn. Na język 
łaciński przeł. A. E. Didot) nadmienił, że w egipskim mieście Sai jest świątynia Ateny -  Izydy, 
opatrzona napisem: Ego sum omrte quod existit est, et erit; meumque peplum nemo adhuc morta- 
lium detextit.

16 P. M e r 1 a n, Greek Philosophy from Plato to Plotinus, [w:] The Cambridge History, 
s. 100.

E. G i 1 s o n, Duch filozofii średniowiecznej, przeł. J. Rybałt, Warszawa 1958, s. 48, 
przyp. 7. Cohortatio przypisywano Justynowi. A. Puech wysunął przypuszczenie, iż dzieto to 
powstało w latach 260-300. Sposób, w jaki jego autor interpretuje ó &v, upoważnia -  naszym 
zdaniem -  do ewentualnego dalszego przesunięcia terminwn ad quem. Por. E. G i I s o n, Bóg 
i filozofia, przeł. M. Kochanowska, Warszawa 1961, s. 46; t e n ż e ,  Historia filozofii chrześci
jańskiej w wiekach średniach, przeł. S. Zalewski, Warszawa 1966, s. 541.
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Zdaniem Atanazego, biskupa Aleksandrii ( t  373), kiedy słyszymy takie 
słowa Pisma św. jak: „Jestem, który jestem ” (Wj 3, 14), „Na początku Bóg 
stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1), „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, 
Panem jedynym ” (Pwt 6, 4), „Jam jest Bóg Wszechmogący” (Rdz 17, 1), to 
wówczas myślimy wyłącznie o prostej, szczęśliwej, nieogarnionej istocie tego, 
który jest (t o u  6vxoę o b a ia y ). Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w sta

dnie Go pojąć, niemniej jednak na dźwięk takich słów jak „Ojciec”, „Bóg”, 
j „Wszechmogący” nie mamy wątpliwości, iż wskazują one na istotę tego, który 
jest (xf|v to u  6 v to ę  oi>alav 0Tinaivo|jśvr|v yooupeY)18. Metafizyczny sens 
sformułowania „który jest” wyartykułował jeszcze bardziej Efrem ( t  373): „Bóg 
wyjawił swoje imię Mojżeszowi, kiedy sam siebie nazwał «który iestem». Imię 
to jest imieniem istoty. Nie nazwał tak żadnej innej rzeczy, chociaż niejedno
krotnie określał je  właściwymi im imionami, a to dlatego, aby nas pouczyć, że 
tylko On sam jest bytem, nie zaś inne (se esse solum ens, non vero alia)1'*. 
Hilary, biskup Poitiers ( t  367), pisał w związku z qui sum: „Jestem pełen po
dziwu dla tak absolutnego określenia, najodpowiedniejszego dla ludzkiego spo
sobu pojmowania i mówienia o niepoznawalnej bożej naturze. Nic bowiem, jak 
się sądzi, nie przysługuje Bogu bardziej niż byt (esse), ponieważ to , co samo 
jest, nie może przysługiwać temu, cojpowstaje i ginie; natomiast to, co jest 
wieczne mocą niezniszczalnej szczęśliwości, nie może ani nie mogłoby nie być, 
gclyz to, co boskie, nie podlega zanikaniu i powstawaniu. Skoro zatem wiecz
ność Boga nie pod]ęga~żadnej. dyskusji, przeto okr^fenie,~zE~Oii ;je^T7~oźnaJmia 
godnie Jego nieprzemijającą wieczność”20. Zdaniem Grzegorza z Nazjanzu 
(t 390) takie imiomTjak „Byt” i „Bóg” (6 ’ Qv K a t ó 0eóę) są bardzjej jm ig- 
nami istoty; najbardziej jednak słowo „Byt” (ó ~Q.v). I to nie tylko dlatego, że  ̂
sam Bóg tak się określił, ale także dlatego, że ma_ono przewagę nad innymi. 
Mówiąc bowiem o Bogu, poszukujemy natury, która by istniała sama przez 
siebie i nie wiązała się z jakąkolwiek inną. Otóż te warunki spełnia jedynie byt.
A zatem tó 8£ óv t8 iov ĆWtooę ©eoD”21. Bóg bowiem zawiera w sobie całość 
istnienia, na podobieństwo niezmierzonego i nieograniczonego oceanu . Ża
den więc człowiek nie odkrył i odkryć nie może, czym jest Bóg w swojej natu-

11 A l a n a z y, Epistula de synodis, .35, [w:] Enchiridion patristicum. Loci ss. patrum, 
doctorum scriptorum ecclesiasticorum, oprać. M. J. Rouet de Journel, Friburgi Brisgoviae 19203, 
s. 284-285, nr 786.

19 Adversus haereses, sermo 53, [w:] Enchiridion patristicum, s. 254, nr 729.
20 De Trinitate, I, 5, [w:] Enchiridion patristicum , s. 316-317, nr 857.
21 Oratio 30, 18, [w:] Enchiridion patristicum, s. 370, nr 993.
22 Oratio 45, 3, [w:] Enchiridion patristicum, s. 379, nr 1015.
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rze i w swoim istnieniu. Powinien jednak poszukiwać. Został bowiem stworzo
ny na obraz i podobieństwo Boże. Poznawanie Boga stanowi przeto nieodzowny 
warunek poznawania samego siebie. I nie ma co się zrażać faktem, iż w ciągu 
kończącego się śmiercią życia dociera do człowieka zaledwie maleńki strumy
czek z owego oceanu, czy też -  jakby jeszcze rzec można -  mały promyk 
wielkiego światła23. Również i Grzegorz z Nyssy ( t  394) uznał „który jest” 
za jedyne znamię prawdziwej boskości. Za wyłącznie boskie uznaje się bowiem 
takie istnienie (esse), które ujmuje się jako wieczne i nieskończone trwanie24. 
Zdaniem Ambrożego ( t  397) Bóg, odpowiadając Mojżeszowi, nie podał mu 
swojego imienia, lecz zajęcie (negotium ); to znaczy, że wyraził rzecz, a nie 
nazwę, kiedy powiedział: „Jestem, który jestem ”. Nic bowiem nie jest bardziej 
właściwe dla Boga, niż zawsze być (semper esse) . Podobnie sądził Hieronim 
( t 420): Bóg, który jest zawsze, nie ma początku skądinąd, ale sam jest swoim 
początkiem i przyczyną swojej substancji, a więc nie do pomyślenia jest, aby 
mógł mieć skądinąd to, że sam sobie wystarcza (quod substit). C zy i  sam Bóg 
nie był, kiedy wszystko inne poza Nim nie było? Taki jest, zdaniem Hieronima, 
sens słów: Ego sum qui sum i Qui est, misit me ad vos .

Żaden z Ojców Kościoła nie zaangażował się w interpretację tych wersetów 
Księgi Wyjścia bardziej od Augustyna ( t  430). „Wieczność -  pisał -  to sama 
substancja Boga, nie mająca nic zmiennego. Tam nie ma nic przeszłego, jakoby 
już nie było, nic przyszłego, co by jeszcze n i e było. Nie ma tam niczego inne
go, iak tylko JEST [...] [Toteż Mojżeszowi pytającemu Boga o Jego imię, Bóg 
odpowiedział]: «Jam jest, który jest; Który jest, posłał mnie do was». Oto wiel
kie JEST, ogromne JEST! Czym jest człowiek w porównaniu z Nim? [...] Kto 
stanie się jego uczestnikiem? Kto go pojmie? Kto go dosięgnie? Kto tam odwa
ży się być? Nie trać ducha ludzka słabości. «Jam jest», powiada, «Bóg Abraha
ma, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba». Usłyszałeś, czym jestem w sobie, posłysz, 
czym będę ze względu na ciebie. Otóż ta wieczność wezwała nas, i wydała 
z wieczności Słowo. Już wieczność, już Słowo, a jeszcze nie czas. Czemu 
jeszcze nie czas? Bo i czas został stworzony”27. W tym tekście Augustyn mó-

23 Oratio 28, 17, [w:] Enchiridion patristicum, s. 368, nr 988.
24 Contra Eunomium, 8, [w:] Enchiridion patristicum, s. 393, nr 1046.
25 Enarrationes in 12 Psalmos davidicos, in Ps. 43, 19, [w:] Enchiridion patristicum, s. 478, 

nr 1262.
26 In epistulam ad Ephesios commentarii, 2, 3, 14, [w:] Enchiridion patristicum, s. 498, 

nr 1367.
27 Objaśnienia Psalmów, przeł. J. Sulowski, oprać. E. Stanula, (PSP 37-42/2), Warszawa 1986

-  PSP 40: Ps. 78-102, s. 368-369 (Ps 101 [2], 10). Por. także Enchiridion patristicum, s. 522,
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wł -  niejako jednym tchem -  o Bogu filozofów, głównie Platona, o Bogu Heb
rajczyków i chrześcijan. Zdaniem Platona istotę Bóstwa stanowi jego absolutna 
niezmienność. Tak przynajmniej ujmuje ją  ludzkie myślenie. Dopiero niezmien- 
noŚcTrrrplikujc prostotęr dobroć i prawdziwość tego, go boskie. Absolutna nie- 
ztntenność jest synonimem wieczności, wieczność zaś jest określeniem Boga, 
wciąż przypominanym człowiekowi przez Stary i Nowy Testament; ffiiećznośc,~ 
absolutna prostota, dobro samo w sobie i takaż prawda jeśli istnieją, to bytują 
w zupełnie odmienny sposób niż przemijające rzeczy, w których ułomności 
fizyczne i moralne oraz fałsz zdają się dominować nad cechami pozytywnymi. 
W tym sensie można by je było uznać za nieistniejące. Niezależnie jednak od 
tego, jak można by określić i nazwać Boga, On sam powiedział, że nazywać 
Go należy samym bytem (ipsum esse), tak jak gdyby to było Jego imię. W po
równaniu bowiem z Jego „jest”, stworzenia jak gdyby „nie były” (non sint)', są 
jedynie wtedy, kiedy nie porównuje się ich z Nim, nie są natomiast, kiedy 
porównuje się je  z Nim, a to dlatego, że prawdziwy byt jest bytem niezmien
nym, takim zaś jest tylko On sam (ąuia verum esse incommutabile esse est, 
quod ille solus est) . Bóg określił sam siebie jako ipsum esse, jako esse in- 
commutabile, verum, bonum. Można Go zatem nazwać essentia. Termin ten 
odpowiada bowiem lepiej sensowi qui est niż słowo substantia, które może 
sugerować, iż niezmienność, dobroć czy prawdziwość bytu Bożego stanowią 
tegoż bytu elementy konstytutywne29.

Odpowiedzi udzielone przez Boga Mojżeszowi dotyczyły tego, czym Bóg 
jest sam w sobie, czyli prawdy, której człowiek nie jest w stanie zrozumieć, 
choćby był Mojżeszem czy Platonem. Po co zatem Bóg ją  ujawnił? Aby dopo
móc tym, którzy Go szukają. Ci bowiem, upewniwszy się, czym On jest sam 
w sobie, nie będą już gonili za tym, co przemija i ginie30. Nie zmienia to o- 
czywiście faktu, iż Bóg, który określił się jako JEST, jest w swojej istocie 
Bogiem niepoznawalnym, dalekim, nie na miarę ludzką. Dlatego Bóg powie- 
dziawszy: „Jam jest, który jest”, niezwłocznie dodał: „Jam jest Bóg Abrahama,

nr 1481 oraz s. 524, nr 1493: Ego sum qui sum [...] Esse nomen est incommutabilitatis. Omnia 
enim, quae mutantur, desinunt esse, quod erant et incipiunt esse quod non erant. Esse verum, esse 
sincerum, esse germanum, non habet nisi qui non mutatur (Sermo, 7, 7).

28 Objaśnienia Psalmów, PSP 42/1: Ps. 124-150, s. 118 (Ps 134, 4) oraz Enchiridion patris- 
ticum, s. 523, nr 1489.

29 De Trinitate, 7, 5, 10, [w:] Enchiridion patristicum , s. 560, nr 1669: unde manifestum est 
Deum abusive substantiam vocari, ut nomine usitatiore intellegatur essentia, quod vere ac proprie 
dicitur; ita ut fortasse solum Deum dici oporteat essentiam. Est enim vere solus, quia incommuta- 
bilis est, idque nomen suum famulo suo Moysi enuntiavit, cum ait: Ego sum qui sum.

30 Objaśnienia Psalmów, PSP 37: Ps. 1-36, s. 107-108 (Ps 9, 11).
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i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba”. To zaś -  zdaniem Augustyna -  znaczy: „Jeżeli 
ustajesz w zrozumieniu tego, czym jestem sam w sobie, zrozum to, czym jes
tem dla ciebie . Bóg filozofii i Bóg religii, Bóg sam w sobie i Bóg widzia
ny przez pryzmat świata oraz ludzkich dziejów jest -  według Augustyna -  
jednym i tym samym Bogiem, ale pod warunkiem, że doktryna filozoficzna
o Nim okaże się sprowadzalna lub też wyprowadzalna z -J fc m Je s^  który jest”. 
Wygląda więc na to, że Augustyn nie przyznałby racji Pascalowi, opowiadające
mu się za Bogiem Abrahama i Jezusa Chrystusa, nie zaś za Bogiem filozo
fów . On sam przypuszczał bowiem, że Platon zaczerpnął swoją naukę o nie
zmienności Boga z Księgi „Wyjścia”, czyli wydedukował ją  z- qui est', chociaż
-  jak zaznaczył -  mógł on także dostrzec wieczną istotę Boga poprzez zwier
ciadło świata, zgodnie z tym, co powiedział Apostoł33. Bóg nazwał sam siebie 
„Bogiem Abrahama” ze względu na ograniczone możliwości poznawcze czło
wieka. W ten sposób uprzystępnił siebie nie tylko potomkom Abrahama wedle 
ciała, ale także i według wiary, jak o tym świadczą słowa św. Pawła: „Jeżeli 
zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahamai_sgodrue 
z obietnicą -  dziedzicami . Patriarchowie bowiem i prorocy z utęsknieniem 
oczekiwali na przyjście tego, który sam o sobie mówił tymi samymi słowy, 
jakimi Mojżeszowi oznajmił swe imię: „Jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, 
pomrzecie w . g rzech ach s wfiictL[.,,]. _Gdy_ wy w y ż s zy c i e Syna Człowieczego, 
wtedy poznacie, że JA JESTEM [...] Zanim Abraham stał sie. JA, JESTEM f...l 
Już teraz, zanim się to stąnię, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, 
że JA JESTEM”35. Wobec przyjęcia przez Boga natury ludzkiej i ujawnienia 
się Boga Abrahama w osobie Jezusa Chrystusa problem filozoficznego poznania 
Boga jako Bytu samego w sobie stracił dla Pascala wszelkie znaczenie . Dla

31 Objaśnienia Psalmów, PSP 42/1: Ps. 124-150 s. 120 (Ps 134, 6).
32 X. T i 1 1 i e t t e, Der Cliristus der Philosophen und das Problem einer philosophischen 

Christologie, „Communio”. Internationale katholische Zeitschrift, 8(1979). nr 1, s. 40: „Sogliihend 
hat sich im Gedachtnis der Jahrhunderte Pascals Unterscheidung zwischen dem «Gott der Philo
sophen* und dem «Gott Abrahams und Jesu Christi* eingebrannt, dass die Erwahnung des ersteren 
unmittelbares Misstrauen weckt”.

33 B. G e y e r, Die patristische und scholastische Philosophie, Basel-Stuttgart 1956l3, 
s. 103 n.

34 Ga 3, 29; A u g u s t y n ,  Objaśnienie Psalmów, PSP 42/1, s. 121 (Ps. 134, 7).
35 J 8, 24. 28. 58; 13, 19; A u g u s t y n, Objaśnienia Psalmów, PSP 42/1, s. 121 (Ps 

134, 7).
J. M e s n a r d, „Gott durch Jesus Cliristus”. Zur Apologetik Pascals, „Communio”, 

Internationale katholische Zeitschrift, 5(1976), nr 4, s. 306 nn. Por. także: P. H e n r i c i, Der 
Gott der Philosophen, tamże, 17(1988), nr 2, s. 118-128.
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Pascala, ale nie dla Augustyna. StwiefcTzSnie Chrystusa, „że JA JESTEM”, jest 
dla człowieka tak samo niezrozumiałe, jak i to, które usłyszał Mojżesz na górze 
Horeb . Skoro jednak zostało wypowiedziane przez Boga-Człowieka, wywyż
szonego na Golgocie, przeto rokuje większą nadzieję na jego zrozumienie. Po 
prostu dlatego, że Mówiący brudzi w słuchającym wiarę, nadzieję i miłość, 
a one z kolei pytają modlitwą: „Panie, Boże nasz, co to właściwie znaczy, coś 
powiedział «jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM»? Przecież to nie dotyczy 
rzeczy, które Ty uczyniłeś? [...'ptyeżeli bowiem wszystko inne także JEST, to 
w jakim sensie zachowałeś BYT dla Siebie, jako Sobie coś właściwego, coś 
czego nie dałeś pozostałym rzeczom?”38. Zrozumieć może tylko ten, kto uwie
rzy, że Chrystus jest Bogiem, jako że wiara stanowi konieczny warunek zrozu
mienia. Augustyn pzęsto bowiem powtarzał za Izajaszem (7, 9): „Jeżeli nie 
uwierzycie, nie zrozumiecie”. A jeśliby wierzący nie zrozumiał, to i tak uratuje 
go jego wiara. Jedno wszakże -  zdaniem Augustyna -  jest pewne: JA JESTEM 
jest równoznaczne z JA JESTEM BOGIEM, także z JA JESTEM BOGIEM 
ABRAHAMA, a zatem ESSE, w pełnym, absolutnym tego słowa znaczeniu, jest 
właściwym imieniem Boga. Podobnie sądzili Cyryl Aleksandryjski ( t  444)39
i Jan z Damaszku (f przed 754), którego wypowiedź stanowi jak gdyby podsu
mowanie tego, co Ojcowie greccy zauważyli w związku z ó (bv Księgi W yjścia 
3, 14: „Spośród wszystkich imion, jakie przypisuje się Bogu, żadne nie jest 
równie właściwe jak «Który jest», co zresztą sam oznajmił Mojżeszowi na 
górze [...] W ypełnia bowiem i zawiera sam sobą cały Byt (totum esse) na podo
bieństwo niezmierzonego i nieograniczonego oceanu bytowania (essentiae pela- 
gus)M0.

37 A u g u S t y n, In Joannis Evangelium tractatus, 38, 8-10.
38 A u g u s t y n, In Joannis Evangelium tractatus, 38, 10. Por. także: R. B e r 1 i n g e r, 

Der Name Sein. Prolegomena zu Augustins Exodus-Metaphysik, [w:] Wirklichkeit der Mitte. Fest- 
gabe fu r  A. Vetter, Freiburg 1968, s. 80-94.

39 C y r y 1, In Isaiam commentarius, 4, 2, [w:] Enchiridion patristicum, s. 657-658, 
nr 2098. -  Iz 65, 1: „Przystępny byłem dla tych, co o mnie nie dbali, tym, którzy Mnie nie 
szukali, dałem się znaleźć. Mówiłem: «Oto jestem, jestem!* do narodu, który nie wzywał mego 
imienia” (Biblia Tysiąclecia, wyd. 3, s. 904).

40 J a n  D a m a s c e ń s k i ,  De fide  orthodoxa, 1, 9, [w:] Enchiridion patristicum, 
s. 736, 2345. Podręcznik malarstwa z Góry Athos, którego pewne części wywodzą się z VII 
wieku, zaleca: „Na krzyżu, który zaznacza się na tle trzech koron (aureol) oblicza Ojca, Syna
i Ducha Świętego, napisz ' O '  O. Tak bowiem powiedział Bóg do Mojżesza, gdy mu się ukazał 
w krzaku gorejącym: «Jestem, który jestem*. A napisz to tak: literę £2 połóż po prawej stronie 
korony (aureoli), O w górnej części, N po prawej stronie” (cyt. za: D. F o r s t n e r, Świat 
symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprać. W. Zakrzewska. P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 
1990, s. 39).
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Poglądy Augustyna, a od XII wieku także i Jana z Damaszku, były dobrze 
znane autorom średniowiecznym. Na ogół podzielali oni przekonanie, że est -  
bądź też esse, jeżeli się je  rozumie rzeczownikowo, tj. jako essentia — rzeczy
wiście stanowi imię własne nieomylnego Boga, jak to zresztą On sam powie
dział Mojżeszowi, kiedy wysyłał go do króla Egiptu41. Utożsamianie przez 
komentatorów Boecjusza, związanych ze szkołą w Chartres, esse i essentia 
zostało zakwestionowane przez autorów późniejszych, głównie pod wpływem 
esencjalizmu Arabów, zwłaszcza Awicenny. Ten stan rzeczy odzwierciedla się 
np. w sposobie przedstawiania metafizyki Księgi Wyjścia przez Piotra 01ivi 
( t  1298). Przedstawił on w ramach kwestii An esse et essentia sint idem 
wzmiankowane już przez nas poglądy Hilarego z Poitiers, Augustyna, Hieroni
ma, wzbogacając je  tym, co na temat esse i essentia powiedzieli Boecjusz
i Anzelm. Doszedł przy tym do wniosku, że esse wzięte jako nazwa pospolita 
nie jest własnym imieniem samego Boga, lecz esse wzięte w znaczeniu antono- 
mastycznym. I w ten sposób Pismo św. i sam Bóg przyjął sobie nomen essendi,
i na tej samej zasadzie przypisuje się Mu nomen essentiae. Nie inaczej też 
uczyli Ojcowie Kościoła, zwłaszcza Augustyn i Hieronim. lN ie wyczytałem 
natomiast -  pisał 01ivi -  u jakiegokolwiek Ojca, że właściwym tylko Bogu jest 
to, że Jego essentia jest Jego esse, jak się głosi. Słusznie natomiast mówią, że 
wyłączną właściwością istoty Bożej jest posiadanie esse ze wszechmiar nie
zmiennego, czysto koniecznego i wiecznego, które zwie się esse a se\ takiego 
bowiem esse nie zawiera w sobie żadna inna istota. Ci zaś, którzy twierdzą, że 
Bóg nie może nie być, ponieważ jego istotę stanowi jego istnienie, powinni 
raczej stąd wyciągnąć wniosek, iż Bóg, stosownie do swej istoty i swego istnie
nia, nie może się zmieniać; i dopiero z Jego niezmienności wywodzić Jego 
wieczność, konieczność istnienia i niemożliwoś^nie-istnienia oraz to wszystko, 
co stanowi o najwyższym stopniu aktualności”4̂  Tak więc 01ivi broni platoń- 
sko-augustyńskiego sposobu rozumienia słów „Jam jest, który jest”. Sposób ten 
zasadzał się głównie na przeciwstawianiu niezmiennego bytu Bożego zmienne
mu bytowi stworzeń. Artykułowano zatem to wszystko, co je dzieli, a nie to, 
co je  łączy. Nic więc dziwnego, że coraz to częściej i mocniej stawiano akcent

Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras zu Boethius De Trinitate, hrsg. von W. Jan- 
sen, Breslau 1926, s. 58. Por. tamże, s. 9: E s t, cum substantive accipitur pro ipsa, ut expresse 
loąuar, essentia, ineffabilis Dei proprium nomen est. Unde Dominus, ipse. cum mitteret Moysen 
ad regem Aegypti, Ule vero a Domino quaerent, quod esset nomen eius, sic, inquit, dices: qui est, 
misit me.

42 P e t r u s  J o h a n n e s  0 1 i v i ,  Quaestiones in / /  librum Sententiarum  ed. B. Jan- 
sen, Quaracchi 1922, s. 155, q. 8.
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_ns\j>?jf>ntia zamiast na occo ę p  z kolei sugerowało, że człowiek in vi(L posiada^ 
lub może zdobyć wiedze o intncifi Bogn]'Zf jpożf* poznać Jego imię-

Zdaniem Alberta W ielkiego ( t 1280) Bóg jest bezimienny. Tak przynajmniej 
wnosić można z wypowiedzi Pisma św. oraz takich autorów jak Dionizy Areo- 
pagita czy autor księgi O przyczynach. Niemniej sławimy i wzywamy Go róż
nymi imionami, jak  np. „Jestem, który jestem ”, „życie”, „światło”, „prawda” 
itp. Jeśli się chce uczynić zadość rozumowi, to należy na pierwszym miejscu 
postawić jednak „który jest” . Dopiero bowiem w świetle sposobu istnienia 
można poznać pozostałe sposoby Bożego bytowania, np. dobroć, wiedzę. Nie
stety, nie znamy modum essendi Boga. Wiemy tylko -  i to niejasno -  że jest, 
że jest na podobieństwo pelagus substantiae infinitum. Stąd zaś wynika, że
o tym, czym jest, możemy mówić tylko nieskończonościowo (infinite). A zatem 
ani człowiek, ani nawet anioł nie jest w stanie nazwać tego, co naprawdę bos
kie. Nic więc o Bogu nie wiemy? Oczywiście, że wiemy -  na podstawie Pisma 
św., chociaż wielu prawd tam objawionych nie potrafimy zrozumieć, gdyż 
należą ad theologiam divinam  w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli do tajem
nic wiary. A co w takim razie cum theologia nostra, czyli z teologią, którą 
tworzymy na podstawie „księgi świata”, posługując się przyrodzonymi władzami 
poznawczymi? Bóg jest przyczyną, a więc nie jest oddalony w nieskończoność, 
lecz dotyka każdego ze swoich skutków. W rezultacie Albert stwierdził: Deus 
[...] simpliciter innominabilis est, secundum autem aliąuid nominabilis4*.

Również i Tomasz z Akwinu (t 1274) często powtarzał, że o Bogu wiemy 
tylko tyle, że jest, ale nie wiemy, czym On jest. Niemniej sąd egzystencjalny 
zawiera -  jego zdaniem -  pewne niejasne poznanie istoty tego, czego sąd ten 
dotyczy . Nie można bowiem twierdzić, że coś istnieje, czego zupełnie się 
nie zna. Otóż najwłaściwszym imieniem Boga jest -  zdaniem Tomasza -  qui 
est, a to dlatego, że: a) oznacza sam byt, który stanowi istotę Boga; b) jest 
określeniem najbardziej ogólnym i niezdeterminowanym, jak to już podkreślił 
Jan z Damaszku, pisząc ąuoddam pelagus substantiae infinitum et indetermina- 
tum\ c) oznacza esse in praesenti, nie znające praeteritum  i futurum, a więc 
odnoszące się wyłącznie do Boga. Innym, obok qui est, głównym imieniem

43 A 1 b e r t u s M a g n u s ,  Summa Theologiae, I, tr. 3, q. 16 (Editio Coloniensis 
XXXIV, p. 1, ed. D. Siedler, M onasterii W estfalorum  1978, s. 82); Super Dionysium „De divinis 
nominibus", c. 1(61), (Editio Coloniensis XXXVII, p. 1, ed. P. Simon, M onasterii W estfalorum  
1972, s. 38 n., oraz c. 2(9), s. 50 n.).

44 B. D e c k e r ,  Die Gotteslehre des Jakob von Metz, M unster W est. 1967, s. 112. Por. 
także: M. G r a b m a n n ,  Die Lehre des Jakob von Viterbo ( t  1308) von der Wirklichkeit 
Gottlichen Seins. Beitrag zum Streit iiber das sein Gottes zur Zeit Meister Eckhards, [w:] Mittelal- 
terliches Geistesleben, Bd. II, Miinchen 1936, s. 390-511.
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Boga jest -  zdaniem Tomasza -  bonus. Nie odnosi się jednak do Niego w sen
sie absolutnym, gdyż „dobry” mówimy o Bogu jako o przyczynie45.

Ulrych ze Strasburga ( t  1278) miał jednak co do tego poważne wątpliwości. 
Jeżeli bowiem esse i bonum  potraktujemy jako imiona pierwszej przyczyny 
aktualnie działającej, to pierwszym będzie to, które właściwiej i powszechniej 
charakteryzuje przyczynowanie, czyli bonus, jako że cel jest przyczyną przy
czyn. Dobro jest właśnie tym celem, który powoduje Boże przyczynowanie 
w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dobro bowiem rozprzestrzenia samo 
siebie oraz esse, natomiast byt nie rozprzestrzenia dobra. Dlatego też o Bogu 
mówimy, że jest bardziej nie-bytem, niż że jest bytem. A jeśli już odnosimy 
do Niego esse, to w tym znaczeniu, w jakim odnosił je  Jan z Damaszku, mó
wiąc, że jest ono „oceanem substancji”. I tę to właśnie myśl wyrażają słowa qui 
est. Pozwalają one zrozumieć nie tylko, „jak Bóg jest”, ale także, „czym On 
jest”. Oczywiście w sposób niedoskonały. Określenia ens lub esse można stoso
wać zarówno do stworzeń, jak i do Boga, oraz wyłącznie do Boga. Powszech
ność pierwszego z nich zasadza się na analogii, osobliwość drugiego na spotę
gowaniu ich sensu aż do sensu absolutnego, czyli do stwierdzenia: Ty sam 
tylko jesteś. I to właśnie chciał nam przekazać Bóg, kiedy powiedział do Moj
żesza: „Jestem, który jestem ”46.

Zdaniem Mistrza Eckharta (f 1327) tego rodzaju interpretację niełatwo jest 
uznać za jedynie możliwą. Przypuśćmy bowiem, że pośrodku nocy spotkamy 
kogoś, kto nie życzy sobie abyśmy go rozpoznali. Jeżeli zapytamy: jak się 
nazywasz i kim właściwie jesteś? -  wówczas usłyszymy zapewne następującą 
odpowiedź: jestem tym, kim jestem. Gdyby Bóg -  zauważył Eckhart -  chciał 
powiedzieć, że jest bytem, wówczas poprzestałby na powiedzeniu: JAM 
JEST47. Otóż tego nie powiedział. A zatem można wnosić, że bytem nie jest.
I chyba słusznie, skoro Ewangelista nie napisał: „Na początku był Byt i Bóg 
był Bytem”, natomiast z całą~r^cą~3Twter3ził: „Na początku było SłowćTT 
Termin „byt” implikuje bowiem „stwarzalność”, czyli zaistnienie czegoś, czego 
dotąd nie było. Toteż kiedy dochodzimy do bytu, dochodzimy do stworzenia, 
a nie do Boga. Nie ma więc podstaw analogia entis. Jedyne bowiem podobieri-

45 T o m a s z, Summa theologiae, I, 2; t e n ż e .  Summa contra gentiles, I, 16-23. 
R. I m b a c h, Deus est intelligere. Das Verhaltnis von Sein und Denken in seiner Bedeutung 
ftir das Gottesverstandnis bei Thomas von Aquin und in Pariser Quaestionen Meister Eckharts, 
Freiburg (Schweiz) 1976, s. 120-141.

U l r y c h  z e  S t r a s b u r g a ,  Summa De bono, II, tr. 2, c. 1-4 (ed. F. Collingwo- 
od, [w:] Nine Mediaeval Thinkers, ed. R. 0 ’Donnel, Toronto 1955, s. 294-300).

O i 1 s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, s. 428.



stwo pomiędzy Bogiem a stworzeniem dotyczy umysłu i myślenia. Myślenie zaś 
nie jest ani bytem, ani jakąś konkretną rzeczą. Byt i rzecz są raczej przedmio
tem myślenia. Dlatego też intelektu nie powinno nazywać się „bytem”, zwłasz
cza zaś intelektu Bożego, gdyż jest on przyczyną bytu, a przecież wiadomo, że 
nie utożsamia się przyczyny ze skutkiem ani pryncypium z tym, co się z niego 
wywodzi. Najwłaściwszym określeniem Boga byłoby następujące: Et ideo deus. 
gui est creator et non creabilis. est intellectus et intellieere eLnan~est~ens~vet 
esse . Intelektowi i myśleniu bowiem niezmierność, nieokreśloność, nieskoń
czoność przysługują w większym stopniu niż bytowi i Ą orle to przecież stano- 
wią o tym, czy danelm lę jest właściwym imieniem Boga. Ża dowód posłużyć 
może częstotliwość, z jalTą powoływano"się"na słowa Jana z Damaszku, porów
nujące Boga do „nieskończonego oceanu substancji” .

Wysunięcie przez Eckharta intellectum et intelligere przed entitas mogło 
wpłynąć na Jana Dunsa Szkota ( t  1308), kiedy ten formułował następującą tezę: 
„Byt Pierwszy jest nieskończony w poznawalności, tak więc i w bytowaniu (in 
entitate)' 9. Esse nie może -  zdaniem Szkota -  oznaczać istoty Boga, gdyż 
człowiek nie może wiedzieć, czym jest On sam w sobie. Może natomiast 
stwierdzić, poprzez pojęcie bytu, Jego istnienie, zgodnie z tym, co On sam
0 sobie powiedział w Księdze Wyjścia. Bóg jest więc Bytem, bytem prawdzi
wym, pełnią"5ytu, a zatem bytem najdoskonalszym, a jeśli najdoskonalszym, to
1 nieskończonym. Bóg jest oczywiście także nieskończenie dobry czy prawdzi
wy. Mimo to pojęcie „byt nieskończony” wydaje się być najwłaściwszym poję
ciem Boga. Odznacza się bowiem, w porównaniu z innymi, większą prostotą, 
a tym samym jakoś zbliża do rozumu absolutnie niezłożoną istotę Bytu Bożego. 
Wirtualnie zawiera w sobie zarówno właściwości zamienne z bytem, jak 
i wszystkie tzw. doskonałości czyste. Oddala_ wprawdzie, jak t o j  estety lkom oż- 
liwe, sposób bytowania Boga od sposobu bytowania stworzeń, ale zarazem 
ł^czy-4®-Ave ^spólnym  pojęciu bytu, dzięki czemu może ono być orzekane 
jednoznacznieTTćTBogu, i o tym wszystkim, co jest poza Nim. Tak więc poję-

'^Cte_nt^iTnTeskończonego” pozwala człowiekowi zetknąć się z transcendencją. 
Ens infinitum  nie jest bowiem pierwszą przyczyną skończonego świata fizyczne
go, a zatem świat nie jest w stanie nic nam powiedzieć o prawdziwej transcen
dencji50. Szkot był ostatnim z wielkich myślicieli chrześcijańskich, którzy,

8 I m b a c h, Deus est intelligere, s. 155-165.
Cyt. za: G i 1 s o n, Duch filozofii średniowiecznej, s. 61. Tam że, w przypisie 24 Gilson 

zauważył, że „ten sam tekst z Księgi W yjścia pozostał w W ielkim  Katechizm ie Kościołów Anglii
i Szkocji jako  uzasadnienie na podstawie Pisma świętego nieskończoności B oga”.

511 E. Z i e l i ń s k i ,  Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota,



począwszy od IV wieku, uprawiali teologię naturalną, biorącą za punkt wyjścia 
„Ja jestem, który jestem ” Księgi Wyjścia. Po doświadczeniach swoich poprzed
ników zdawał on sobie w całej pełni sprawę, jak bardzo ten problem jest trudny 
do rozwiązania, a jednocześnie -  jak bardzo jest on ważny dla scalenia tradycji 
metafizycznej z tradycją religijną, czyli wiedzy z wiarą. Takie bowiem cele 
stawiali i stawiać sobie będą duchowi przywódcy ludzkości. Szkot sądził, że 
wejdzie o własnych siłach na szczyt góry Horeb i góry Synaj, ale nie zrozumie 
owych tajemniczych słów Ego sum qui sum dopóty, dopóki sam Bóg nie roz
promieni jego umysłu tak, jak ongiś rozpromienił oblicze Mojżesza51. Dlatego 
też swoje dzieło De primo principio rozpoczął od następujących słów: „Panie, 
Boże nasz, jako najprawdziwszy nauczyciel, zdając sobie doskonale sprawę 
z tego, co może o Tobie dowiedzieć się umysł śmiertelnych, odpowiadając na 
pytania Mojżeszowi, który chciał się dowiedzieć, jakie Twe imię błogosławione 
podać synom Izraela, wymieniając je  odpowiedziałeś: «Jestem, który jestem». 
Ty jesteś prawdziwym bytem, Ty jesteś całym bytem. To właśnie, o ile to jest 
możliwe, chciałem poznać na drodze rozumowej. Wspomagaj mnie, Panie, by 
naturalny nasz rozum, rozpoczynając od poznania bytu, którym ty sam się okre
śliłeś, mógł dotrzeć do takiego poznania prawdziwego bytu, którym Ty 
jesteś!”52.

Nie ulega wątpliwości, że wymienieni tu myśliciele chrześcijańscy wydoby
wali ze słów JAM JEST, KTÓRY JEST głęboki sens metafizyczny. Słowa te 
stanowią -  zdaniem E. Gilsona -  „kamień węgielny całej filozofii chrześcijań
skiej”, kamień, na którym Ojcowie Kościoła i średniowieczni scholastycy 
wznieśli „metafizykę Księgi Wyjścia”53. Jej fundatorem był więc Mojżesz, 
a nie Platon czy Arystoteles, gdyż ich teologia i ontologia różnią się w sposób 
istotny od tego, co na ten temat mówiło się od czasów Atanazego i Efrema aż 
po czasy Dunsa Szkota. Powyższe poglądy Gilsona spotkały się z dość po
wszechną krytyką, zarówno ze strony historyków filozofii, jak i filozofów oraz 
teologów.

Lublin 1988, s. 194 n.
51 Wj 34, 35.

J a n  D u n s  S z k o t ,  Traktat o pierwszej zasadzie, I, 1, 2 (przeł. T. Włodarczyk, 
przejrzał E. Zieliński, Warszawa 1988, s. 3). Modlitwą rozpoczął swój Proslogion (rozdz. I) An
zelm z Canterbury, prosząc między innymi: „Naucz mnie, jak mam Cię szukać, i ukaż się poszu
kującemu! Bo nie mogę Cię szukać, jeśli mnie nie pouczysz, ani Cię znaleźć, jeśli się nie ukażesz. 
Obym Cię szukał swym pragnieniem, obym Cię pragnął szukając, obym Cię znalazł miłując, 
a miłował znajdując”.

G i 1 s o n, Duch filozofii średniowiecznej, s. 54, przyp. 14; t e n ż e, Maimonide et la 
Philosophie de l ’Exode, „Mediaeval Studies”, 13(1951), s. 223-225,
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Historycy filozofii starożytnej zarzucają Gilsonowi, że pomniejszył on -  
zwłaszcza platońską, ale także i arystotelesowską -  koncepcję bytu i bóstwa. 
Dlatego też jego stwierdzenie, że to nie filozofowie pogańscy, ale chrześcijań
scy wypracowali właściwą, wciąż w filozofii europejskiej żywotną teorię bytu, 
wydaje się być mało prawdopodobne54. Ponadto twierdzi się, że nie uwzględ
nił on wpływu, jaki na interpretację słów „Jam jest, który jest” wywierała neo- 
platońska filozofia bytu, reprezentowana przez Plotyna i Porfiriusza55. Dlatego 
też, aby oddać suum cuiąue, proponuje się uznać rzeczony tekst za klamrę 
spinającą biblijne i greckie myślenie: Ojcowie i scholastycy posłużyli się meta
fizyką filozofów greckich w celu wyjaśnienia starotestamentowego imienia 
Bożego, a następnie uczynili je punktem wyjścia tego, co Gilson określił jako 
„metafizyka Księgi W yjścia”56. Podkreśla się, że tak w starożytności, jak 
i w średniowieczu nie pokrywała się ona ani co do treści, ani co do zakresu 
z „filozofią chrześcijańską”. W obu tych epokach nie brakło bowiem autorów, 
którzy głosili bezimienność Boga lub -  jak Eriugena -  sądzili, że jest On nihil 
per excessum. Zwraca się uwagę na to, że nawet Anzelm z Canterbury, którego 
Gilson wymienił wśród rzeczników „metafizyki Księgi Wyjścia”, wywiódł swój 
dowód na istnienie Boga w Monoloeion z Dobra i dopiero potem Dobro utożsa- 
rruFz Bytem. A co sądzić o Bonawenturze, który mniemał, że „Byt” jest imie
niem Boga w Starym T e stam encie , natomiast w Nowym jest nim „Dobro”? 
Albo o Boecjuszu i jego komentatorach, zrównujących unum i esse z „Bogiem”, 
a jednocześnie nie potrafiących ukryć swojego przekonania, że unum  wydaje się 
im najwłaściwszym określeniem Boga, chociaż z teologicznego punktu widzenia 
- j a k  to zaznaczył Clarenbaldus z Arras -  chciałoby się raczej rzec: Deus uni- 
tas dicitur quam unus51. A co zrobić z Eckhartem, który w swoich Quaes- 
tiones Parisienses dowodził, w świetle Pisma św. i filozofii, że Bóg non est ens 
vel essel Te i tym podobne zarzuty stanowią zaledwie jeden z wątków ogólniej
szej kontrowersji, jaka rozgorzała wokół pojęcia „filozofii chrześcijańskiej”

54 W niniejszym  artykule szczególnie wiele zawdzięczam świetnym rozprawom C. J. De 
Vogel: Antike Seinsphilosophie und Christentum im Wandel der Jahrhunderte, [w:] Festgabe fUr 
J. LotZy Bd. I, Baden-Baden 1958, s. 527-538, oraz ‘Ego sum qui sum ' et sa signification pour 
une philosophie chretienne, „Revue des sciences religieuses” , 35(1961), s. 337-355.

W. B e i e r w a l t e s ,  Deus est Esse -  Esse est Deus. Die ontotheologische Grundfra
gę ais aristotelisch-neuplatonische Denkstrutur, [w:] Platonismus und Idealismus, Frankfurt 
a.M. 1972, s. 5-82. K. K r e m e  r, Die neuplatonische Seinsphilosophie und ihre Wirkung au f 
Thomas von Aquin, Leiden 1966, s. XXVI, 390-396.

56 K. A l b e r t ,  Exodusmetaphysik und metaphysische Erfahrung, [w:] Thomas von Aguino. 
Interpretation und Rezeption, hrsg. von W. P. Eckert, Mainz 1974, s. 80-95.

57 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 60.



w latach trzydziestych i trwała przez następne dziesięciolecia. Jej prehistorię 
i historię opracował E. Gilson58. Pominął jednak Hegla, który w swojej Ges
chichte der Philosophie doszedł do wniosku, że Ojcowie Kościoła, a następnie 
niektórzy scholastycy, jak np. Anzelm z Canterbury, przekształcili religię judeo- 
chrześcijańską w poznanie czysto myślowe, czyli podnieśli jej treści wyobraże
niowe do rangi pojęć. Przeistaczając ją  w filozofię, sprawili, że chrześcijaństwo 
osiągnęło najwyższą postać ducha59. ||Pogląd, że filozofia osiąga apogeum 
w teologii, oraz przekonanie, że o wielkości i słuszności religii wnosić należy 
ze stopnia jej zgodności z teologią filozoficzną, owocowały w ciągu dziejów 
teoriami o wyższości poznania filozoficznego nad religijnym, także i w wiekach 
średnich -  zwłaszcza wśród ówczesnych awerroistów. Nic więc dziwnego, że 
teologowie i Kościół tamtej epoki często i zdecydowanie piętnowali mieszanie 
filozofii z teo lo g ią /w  świetle tych doświadczeń niektórzy katoliccy historycy 
filozofii średniowiecznej, jak De Wulf, Van Steejiberghęn, dopatrywali się 
w koncepcji TIfilozofii chrześcijańskiej”, głoszonej przez Gilsona, daleko idą
cych wpływów dziewiętnastowiecznej historiografii filozoficznej, przedstawiają
cej m y ś lśre9mbwieczną bądź to jako racjonalistyczną interpretację dogmatów 
wiary, bądź też jaTćo filozofię w swojej istocie od wiary niezależną. Gilson -  
zdaniem Van Steenberghena -  przyznaje rację obu tym ujęciom, twierdzi bo- 
wiem, że w średniowieczu uprawiano filozofię, ale że była to „filozofia chrześ
cijańska”, a więc zależna od wiary60. Zarzut wytoczony przez Van Steenber
ghena godzi przede wszystkim w to, co Gilson powiedział o genezie filozofii 
chrześcijańskiej, a więc że opiera się ona na tekście Księgi Wyjścia i że z tego 
to tekstu myśliciele chrześcijańscy wydedukowali teorię bytu, całkowicie różną 
od tej, jaką głosili Platon i Arystoteles. Zdanien^ ^ ^ H e iS e g g ć ^ rzecz miała się 
akurat odwrotnie: to właśnie kościelna teologia chrześcijańska wykorzystała 

t'dtfpe f  I teologiczny charakter ontologii greckiej i zawładnęła grecką filozofią, „czy zaś 
n z pożytkiem, czy ze szkodą, niechaj w oparciu o chrześcijańskie doświadczenie 

rozstrzygną sami teologowie, pomnąc, co napisane jest w pierwszym liście 
Apostoła Pawła do Koryntian: Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świa
ta? (I Kor. 1, 20) [...] Czy teologia chrześcijańska zdecyduje się raz jeszcze

58 Duch filozofii średniowiecznej, s. 7-43, 400-432.
59 Hegels Geschichte der Philosophie. Auswahl, hrsg. von A. Baemler, Miinchen 1923, 

s. 296-387.
® F. Van S t e e n b e r g h e n ,  La philosophie au XIII’ siecle, Louvain-Paris 1966, 

s. 23, 27.
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poważnie potraktować słowo apostoła i, zgodnie z nim, filozofię jako 
głupotę?”61

M. Heidegger, stawiając powyższe pytanie, myślał zapewne o wykluczeniu 
greckiej koncepcji bytu z teologii chrześcijańskiej przez reformację. Luter utoż
samiał filozofię z filozofią Arystotelesa i sądził, że nie ma ona nic wspólnego 
z Ewangelią Chrystusa. Głoszonemu przezeń dAxinte.r^x^me.nt .wobec filozofii 
towarzyszyło przekonanie, Iz  wprowadzenie metafizyki do teologii zniszczyło 
ewangeliczne przesłanie o łasce. Obecność greckiej koncepcji bytu w teologii 
katolickiej atakował nieustannie i z pasia gT  BartlteAVprawdzie i on deklarował 
summam indijferentiam  w obecfilozofii, niemniej jednak, czyniąc polemikę 
z zasadą filozoficzną analogii bytu osią swoich dociekań teologicznych, usta
wiał je  tym samym na płaszczyźnie filozoficznej. Odrzucał analogiom entis, 
ponieważ na jej podstawie twierdzono, że człowiek może poznać Boga naturali 
ratione. Takiego poznania -  zdaniem Bartha -  nie ma. kto z a tw ie rd z i, że je s t” 
nie tylko błądzi,' ale także grzeszy, grzeszy m ianowiciejjychą, gdyż zrównuje 
siebie z Bogiem, powtarzając niejako za szatanem: ja  będę jak Bóg; Bóg filozo
fów to po prostu Baal. A co z tekstem św. Pawła: „Albowiem od stworzenia 
świata niewTflzialne JegcTprzymioty -  wiekuista Jego potęga oraz bóstwo -  stają 
się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od 
winy” (Rz 1, 20)? No cóż, Barth nie żałował trudu, aby wykazać, że Paweł 
miał na myśli zupełnie coś innego, niż to, co napisał. „Es iiberzeuge, wenn es 
zu uberzeugen vermag” -  zauważyła C. J. De Vogel w związku z powyższymi 
poglądami Bartha62.

Charakterystyczne dla protestantyzmu wyzwalanie teologii chrześcijańskiej 
spod jarzm a onto-teologii greckiej było prowadzone w imię hasła Sola Scriptu- 
ra. Pismo święte było przeznaczone przede wszystkim dla Żydów i dlatego 
powinno się je  interpretować zgodnie z ówczesną ich mentalnością. Zdaniem 
M. Bubera oraz innych oaa^fiżytnych egzegetów żydowskich starożytni Hebraj
czycy w ogóle nie znali bytu w sensie abstrakcyjnym. Przez „byt” rozumieli 
konkretne rzeczy, tu i teraz istniejące. A zatem pod żadnym pozorem nie wolno 
było wprowadzać greckiego, filozoficznego pojęcia bytu do tekstu .jahwistycz-

61 M. H e i d e g g e r ,  Budować, mieszkać, myśleć. Eseje, wybrał K. Michalski, Warszawa 
1977, s. 71. Podobnie charakteryzował myśl chrześcijańską Celsus: „Chrześcijanie głoszą opinię, 
iż mądrość jest złem w świecie, a dobrem głupota” (O r y g e n e s, Przeciw Celsusowi, przeł. 
S. Kalinkowski, t. I, Warszawa 1977, s. 59).

62 De V o g e 1, Antike Seinsphilosophie. Cytat na podstawie separatum  opublikowanego 
w Baden-Baden w 1958 roku (s. 25). Por. także: Kephalaion. Studies in Greek Philosophy and 
Its Continuations Offered to C. J. de Vogel, ed. by J. Marsfeld and L. M. de Rijk, Assen 1975.
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nego”, jak to zrobiła Septuaginta. Słowa JESTEM, KTÓRY JESTEM znaczą po 
prostu tylko tvle: Kim ia jestem, to was nie powinno obchodzić. Pozostawcie 
to mnie. Powinniście mi zaufać i bez zastrzeżeń poddać się mojemu przewod
nictwu, a wtedy doświadczycie, kim ja  jestem63. Do tej tradycyjnej wykładni 
żydowskiej nawiązywali i nawiązują przede wszystkim teologowie protestanccy 
i kalwińscy, chociaż ma ona swoich zwolenników także i wśród teologów kato
lickich. Popularność egzystencjalizmu w latach powojennych sprawiła, że teolo
gowie protestanccy na ogół nie kwestionowali interpretacji egzystencjalnej 
interesującego nas tu tekstu. Niektórzy wręcz opowiadali się za nią, ale nie 
pojmowali jej w sensie egzystencjalizmu tomistycznego. Inaczej natomiast miała 
się rzecz z teologami kalwińskimi. Ci bowiem, wraz z K. Barthem, stawiali 
operari ponad esse, odrzucając jednocześnie tradycyjne, klasyczne tegoż esse 
rozumienie. Parmenides, Platon, Arystoteles pojmowali byt jako „statyczny”, 
podczas gdy filozofia nowożytna ujawniła, że jest to byt „dynamiczny”, którego 
istota przejawia się w działaniu, a nie w samym tylko bytowaniu. Tego rodzaju 
postawa może świadczyć, iż teologowie, o których mowa, nie odrzucają filozo
fii jako takiej, ale jedynie tzw. filozofię klasyczną. Czy słusznie? Ksenofanes, 
Platon czy Arystoteles poszukiwali bytu w ogóle i bytu w najwyższym stopniu 
poprzez dialog z zastaną przez siebie religią. Za nie do przyjęcia uznali to, co 
teologizujący poeci mówili o bogach, a mianowicie, że są zmienni i że powodu
ją  zło oraz nieszczęścia wśród ludzi. Dlatego też przy każdej okazji podkreślali 
niezmienność bytu Bożego; za nimi to samo robili -  cytowani przez nas -  
Ojcowie Kościoła i scholastycy. „Niezmienny” i „statyczny” -  to jednak nie to 
samo. Tym bardziej że ten niezmienny Bóg filozofów: „bez trudu siłą swojego 
ducha wywija światem” (Ksenofanes); „wszystko jest pełne tego, co istnieje” 
(Parmenides); „umysł uładził wszystko” (Anaksagoras); „nie damy się tak łatwo 
przekonać, że byt bezwzględny i doskonały [...] ani nie żyje, ani nie myśli, 
tylko uroczysty i święty, bez rozumu i bez ruchu, trwa na miejscu [...] tożbyś- 
my się na straszny pogląd zgodzili” (Platon, Sofista 249 a); „nieruchomy poru
szycie!” i „sam siebie myślący umysł” jest przyczyną sprawczą i celową „kos
mosu”, czyli ładu we wszechświecie (Arystoteles)64. W imię niezmienności

63 De V o g e I, Antike Seinsphilosophie, s. 13.
“ A r y s t o t e l e s ,  Metafizyka, XII 7, 1072 -  w przekładzie K. Leśniaka (s. 315): „Bóg 

jest samym aktem; ten samoistny akt jest życiem najlepszym i wiecznym. Można więc powiedzieć, 
że Bóg jest żywym bytem, wiecznym i najlepszym; przysługuje mu też wieczne i nieprzerwane 
trwanie; bo to właśnie jest Bóg”.



Boga protestował św. Augustyn przeciwko wierze, iż inaczej zachowuje się Bóg 
działający i nie działający .

Tenże sam Ojciec Kościoła mówił o dwojakiej wiedzy o Bogu: filozoficznej 
i religijnej, czyli o poznawaniu, czym jest Bóg sam w sobie i kim On jest dla 
człowieka. Są one względem siebie komplementarne. Z filozoficznej koncepcji 
Boga nie wynika bowiem, że człowiek jest przedmiotem jakiejś wyjątkowej 
Jego troski, a jeśli już, to raczej ludzkość, a nie jednostka. Natomiast religijnej 
koncepcji Boga, pojmowanego jako Bóg osobowy, pozostający w stałej relacji 
do osoby ludzkiej, zagrażał i wciąż zagraża antropomorfizm. A więc nie powin
na się wyrzekać dialogu z filozofią. Tym bardziej że -  jak zaznaczył Augustyn
-  i filozofia, i religia należą do tego samego rodzaju poznania, tj. do wiedzy 
mądrościowej . Nic zatem dziwnego, że spotykają się ze sobą. Dotyczy to 
zwłaszcza filozofii platońskiej. Jej zgodność z doktryną chrześcijańską dowodzi
ła, że możliwe jest naturalne poznanie Boga. Oczywiście poznanie bardzo nie
dokładne, głównie dlatego, że filozofowie nie korzystali ze światła wiary, nic 
nie wiedzieli o tym, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo 
Boże. Zamiast więc poznawać Boga i duszę, poznawali Boga i świat, który nb. 
jest o wiele bardziej do Boga niepodobny niż podobny. Augustyn pragnął poz
nać Boga i duszę. Był bowiem przekonany, że tylko na podstawie tego podo
bieństwa będzie w stanie zrozumieć to, w co wierzy. Scholastycy nie kwestio
nowali wprawdzie niepodobieństwa świata do Boga, niemniej jednak dowodzili, 
że skoro został on przez Boga stworzony z niczego, przeto pomiędzy istnieniem 
Boga i świata występuje jakaś analogia entis. K. Barth uznał tego rodzaju 
stwierdzenie za błędne, za przejaw szatańskiej pychy, za jedyny, ale zupełnie 
wystarczający powód, aby wyrzec się konwersji. Nie miejsce tu na polemikę. 
W świetle jednak tego, co wyżej zostało powiedziane, nie sposób przejść do 
porządku dziennego nad zarzutem, że analogię bytu zrodziła pycha. Wywodzi

65 De civitate Dei, 12, 18 (17), 2, [w:] Enchiriclion patristicum , s. 578, nr 1758. Tradycję 
judaistyczną i grecką jednoczył M ojżesz Majmonides: „W szystkie imiona Boga w Biblii są w yw ie
dzione -  zdaniem M ojżesza -  z jego  działań. Ich celem jes t przypisanie Bogu określonych dosko
nałości. W yjątek stanowi jedno  w łaściw e Bogu imię: JAHW E, imię Boga niewypowiedziane... 
Imię to w skazuje na istotę Boga i tylko w tym jednym  przypadku nie zachodzi homonimia. Samo 
określenie się Boga z Księgi W yjścia (3, 14): Jestem , który Jest wskazuje -  zdaniem M ajmonidesa 
-  na tożsam ość istoty i istnienia w Bogu, tzn. na absolutną Jego prostotę, tzn. na Byt KONIECZ
NY” . Por. J. D o b e r s z y c ,  M ojżesza M ajmonidesa idea Boga ukrytego, (praca m agisterska, 
mps), Lublin 1988, s. 48.

De vera religione, V, 8. Por. M. K u r d z i a ł e k ,  Sw. Augustyn ja ko  przedstaw iciel 
filozo fii chrześcijańskiej, „Vox Patrum” , 8(1988), z. 14, s. 317-331, oraz w niniejszym  tomie: Sw. 
Augustyn ostrzega: „Jeśli nie uwierzycie, nie zrozum iecie”, s. 61-73.
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się ona bowiem z tego samego pragnienia, pod którego wpływem Augustyn 
pisał, iż „chciałby widzieć umysłem to, w co wierzy” ; „chciałby”, ponieważ 
Bóg obdarzył człowieka rozumem po to, aby Go poznawał. Za grzeszne tedy 
trzeba by było uznać przypuszczenie, iż nienawidzi On w nas tego, czym nas 
sam wyróżnił spośród innych stworzeń. Ojcowie Kościoła i scholastycy, inter
pretując JEST Księgi Wyjścia, określali byt Boży na podstawie negacji, afirma- 
cji i stopniowania bytu stworzeń. Próbowali zatem poprzez dissimilitudo ująć 
similitudo. W rezultacie dochodzili do wniosku, że byt Boży to ocean substancji 
nieskończony i nieokreślony, czyli mysterium fascinosum et tremendum, myste- 
rium, którego akt pierwszy rozegrał się w paśmie gór Horeb i na Synaju, drugi 
natomiast w Betlejem i na Golgocie. Myśl tę trafnie i pięknie wypowiedział 
w swoim Confiteor Karol Hubert Rostworowski:

Ze strasznej góry Synaj do nędznej zstąp chaty,
Panie Mój! Choć stworzyłeś i niebo i ziemię, 
człowiek Ciebie zrozumie tylko w Betleemie!...
Panie mój! Choć zapalasz i gasisz gwiazd krocie, 
serce ludzkie zapalisz tylko na Golgocie!



FILOZOFIA I PISMO ŚW. 
JAKO DROGI DO NAJWYŻSZEGO DOBRA CZŁOWIEKA 

WEDŁUG PIOTRA ABELARDA 
DIALOGUS INTER PHILOSOPHUM, 

JUDAEUM ET CHRISTIANUM*

D
.A V  o zmowa pomiędzy filozofem, żydem i chrześcijaninem', w porównaniu 
z innymi dziełami Abelarda, przedstawia się jako utwór wyjątkowo przemyślany 
i dojrzały . Świadczą o tym znamiona filologiczne oraz treściowe, zwłaszcza 
sposób, w jaki Abelard stawia w tym dziele te problemy, które w swoim czasie 
ściągnęły nań oskarżenia o poganizowanie chrześcijaństwa . Stąd też wnosić 
można, że Rozprawę napisał on w końcowym okresie swojego życia; jak sądzą 
jedni -  w latach 1141-1142 lub, jak sądził E. M. Buytaert, w roku 11364.

* Tekst wykładu wygłoszonego z okazji International Conference on Peter Abelard. Wykład 
opublikowany w: Peter Abelard. Proceedings o f  the International Conference Louvain 1971, ed. 
by E. M. Buytaert, Leuven-The Hague 1974, s. 85-98, pt. Beurteilung der Philosophie im „Dialo- 
gus inter Philosophum, Judeaum  et Christianum ”. Tekst polski ukazał się w: Z zagadnień kultury  
chrześcijańskiej, Lublin 1973, s. 297-308.

Polska wersja tytułu pochodzi z przekładu w: P. A b e l a r d ,  Pisma wybrane, t. II: 
Rozprawy, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1969, s. 6 nn. Opracowanie oparłem na: 
P. A b e l a r d u s ,  Dialogus inter Philosophum, htdaeum et Christianum, Textkritische Edition 
von R. Thomas, Stuttgart-Bad Cannstatt 1970. Tematu, którym się zająłem, dotyczy także roz
prawa R. Thomasa D er philosophischtheologische Erkenntinsweg Peter Abelards im D ialogus inter  
Philosophum, Judaeum et Christianum  (Bonn 1966); jest to dysertacja, do której, niestety, nie 
miałem dostępu.

2 Por. A. V. M u r r a y, Abelard and St. Bernard. A Study in Twelfth Century „M oder
nizm", Manchester-New York 1967, s. 148.

3 Sw. Bernard zarzucał Abelardowi: Dum multum sudat, ąuomodo Platonem fa c ia t Chris
tianum, se probat ethicum  (B e r n a r d u s, Epistula ad  Papam lnnocentium , PL 182, 1062). 
Por. także: J. J o 1 i v e t, Sur ąueląues critiąues de la theologie d'Abelard, ,,Archives d ’histoire 
doctrinale et litteraire du moycn-age", 30(1963), s. 7-51.

B. Geyer (Die patristisclie und scholastische Philosophie, Berlin 1928, s. 216) i R. Thomas 
{Der philosophisch-theologische Erkenntwisweg, s. 11) sądzą, że powstał w latach 1141-1142; 
natomiast R. Palacz (A belard , Warszawa 1966, s. 30) twierdzi, że dzieło to pochodzi z czasów, 
kiedy Abelard kierował szkołą w Notre-Dame w Paryżu (lata 1114-1117); E. M. B u y t a e r t ,  
Abelardus, Collationes. „Antonianum”, 44(1969), s. 39.
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A. V. Murray uważa, że jej osnowę stanowiły: odpowiedź żyda na roszczenia 
hiperdialektyków, odpowiedź filozofa zagorzałym zwolennikom zasady fides 
non habet meritum, cui ratio humana praebat experimentum5, którą to zasadę 
sformułował św. Grzegorz Wielki i w imię której Abelardowe theologizare 
atakował św. Bernard z Clairvaux; wypowiedź chrześcijanina, tchnąca tolerancją 
i swoistą transcendencją wobec pogańskiej filozofii i judaistycznego legalizmu, 
sprawia, że atmosferę dialogu najtrafniej zdaje się charakteryzować następujące 
zdanie z Rozmowy. „W rzeczywistości, jak twierdzi jeden z naszych nauczycie
li, nie ma tak fałszywej nauki, która by nie miała domieszki prawdy”6.

Punktem wyjścia do zasygnalizowanych w tytule niniejszego artykułu rozwa
żań Abelarda jest, jak się wydaje, następująca teza: najwyższe dobro, a zatem 
i pełnię szczęścia, a nawet zbawienie swej duszy osiągnąć mogą tylko ci ludzie, 
którzy wypełnią prawo naturalne (lex naturalis, ius naturale), jak i stanowione 
przez ludzi prawo pozytywne (ius positivum), które dzieli się z kolei na prawo 
zwyczajowe (consuetudo) i prawo pisane (lexscripta). Najpełniejszymi zbiorami 
praw są księgi Starego i Nowego Testamentu; zawierają one bowiem obok 
nakazów prawa naturalnego także przepisy prawa pozytywnego. O tym, co 
dobre w aspekcie najwyższego dobra, bądź o tym, co złe w aspekcie najwięk
szego zła, decyduje tylko i wyłącznie Bóg — Stwórca wszystkiego .

Fakt istnienia różnych rodzajów i zbiorów praw, odnoszonych przez pogan, 
żydów i chrześcijan do najwyższego dobra czy też do największego zła, skłonił 
Abelarda do zastanowienia się nad następującymi problemami: czy najwyższe 
dobro (pełnię szczęścia, zbawienie duszy) pozna i osiągnie człowiek, który 
wypełniać będzie samo li tylko prawo naturalne, uznane przez pogańskiego

5 W Dialogus stanowisko wobec tej zasady zajmuje nie tylko „filozof', ale także „chrześcija
nin" (por. Dialogus, ed. R. Thomas, s. 93, w. 1374 nn. oraz s. 97, w. 1495 nn.). W związku z tą 
zasadą św. Bernard zarzucał Abelardowi: Petrus Abelardus christianae fidei meritum evacuare 
nititur, dum totum ąuod Deus est, humana ratione arbitratur se posse comprehendere (Epistula 
ad Papam Innocentium, PL 182, 357). Niesłuszność tego zarzutu ujawni się, między innymi, także 
w toku niniejszych rozważań.

Rozmowa, s. 10.
7 Por. Dialogus, s. 124, w. 2218; s. 125, w. 2246 (przekład polski, s. 102 n.); Przekonanie, 

iż oba Testamenty stanowią najpełniejszy zbiór praw, skłoniło Clarenbalda z Arras do snucia 
paralel i analogii pomiędzy zbiorami praw Starego Testamentu a zbiorami prawa świeckiego, 
zwłaszcza rzymskiego (por. N. H a r i n g, The Creation and Creator o f the World according 
to Thierry o f Chartres and Clarenbaldus o f Arras, „Archives d’histoire doctrinale et littćraire du 
moyen-Sge”, 22(1955), 201, 5). W Chartres i Paryżu interesowano się w XII wieku prawem 
naturalnym w związku z Platońskim Timaiosem, dialogiem poświęconym sprawiedliwości natural
nej. Dlatego identyfikowano prawo naturalne ze sprawiedliwością naturalną, nadając w ten sposób 
wymiar etyczny nie tylko człowiekowi, ale także i światu.
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filozofa za całkowicie do tego celu wystarczające; jakie znaczenie, oczywiście 
w aspekcie najwyższego dobra i największego zła, ma prawo pozytywne, znaj
dujące się -  obok prawa naturalnego -  w Piśmie św., zwłaszcza w Starym 
Testamencie; czy stworzona przez pogańskich myślicieli etyka (filozofia moral
na), jeśli się ją  rozpatruje nawet w jej szczytowej formie, czyli w wydaniu 
Sokratesa i Seneki, uwzględnia istotnie całą doktrynalną i obyczajową treść 
prawa naturalnego?

W toku dyskusji filozof, żyd i chrześcijanin ustalają, że wypełnienie prawa 
naturalnego jest konieczne dla każdego człowieka, aby mógł on osiągnąć naj
wyższe swoje dobro. Prawo polega bowiem na wypełnianiu tego, co w sposób 
naturalny zostało zaszczepione, zakodowane we wszystkim, zwłaszcza zaś w ro
zumie, i dlatego też występuje u wszystkich z taką mocą obligatoryjną, iż żadne 
inne zasługi nie są w stanie zrównoważyć czy też zastąpić niewypełnienia jego 
nakazów8. W ypełnienie nakazów prawa naturalnego jest więc dla człowieka 
konieczne, aby mógł on osiągnąć swoje najwyższe dobro. Czy całkowicie 
i w pełni wystarcza? W zasadzie tak. Stanowione bowiem przez ludzi prawo 
pozytywne służy jedynie lepszemu zabezpieczeniu pożytku lub promowaniu 
uczciwości .

Podobnie ma się rzecz z przepisami prawa pozytywnego zawartymi w Sta
rym Testamencie: nie tyle bowiem nadają one (same z siebie) świętym obycza
jom ich religijny charakter, ile raczej ten ich (z natury) religijny charakter 
obwarowują i zabezpieczają10. Czy wobec tego pogański filozof, świetny zna
wca prawa naturalnego i doskonałej filozofii moralnej, przestrzegający przy tym 
skrupulatnie nakazów tegoż prawa i odznaczający się nieskazitelnością obycza
jów, pozna i osiągnie najwyższe dobro człowieka? Owszem, ale pod warun
kiem, że potrafi on odkryć to, o czym żyd i chrześcijanin wiedzą z Pisma św., 
a mianowicie, że ostatecznym i prawdziwym źródłem, zarówno prawa naturalne
go jak i doskonałej wiedzy moralnej, jest jeden i ten sam Bóg i że to On właś
nie jest tym najwyższym, przez wszystkich upragnionym i wszystkich uszczęśli
wiającym dobrem. Czy i jak  może on dokonać wspomnianego odkrycia? Aby

Por. Dialogus, s. 124, w. 2220 nn. Rozumienia przez Abelarda „natury” i „praw a natury” 
dotyczą artykuły opublikow ane w: La filosofia della natura nel medioevo (M ilano 1966): 
G. V e r b e k e, Aux origines de la notion „loi naturę Ile" (s. 164-173); J. J o 1 i v e  t, 
Elements du concept de naturę chez Abelard (s. 297-304); D. E. L u s c o m b e ,  Naturę in the 
Thought o f Peter Abelard (s. 314-319).

9 Por. Dialogus, s. 125, w. 2226.
Dialogus, s. 72, w. 839: Quae cjuidem additio non tam ad sanctorum morum religionem 

quam ad eam muniendam mihi peritinere videtur. Por. przekład polski, s. 40.
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móc na te pytania odpowiedzieć, należy uprzednio zastanowić się nad „drogą 
filozofa” . Filozof usiłuje poznać najwyższe dobro na podstawie przesłanek 
i dowodów rozumowych11. We wszystkim kieruje się, a przynamniej powinien 
się kierować, rozumem i nie zważać na ludzkie mniemanie12. Swoje studia 
rozpoczyna od gruntownego zapoznania się ze wszystkimi dyscyplinami, gdyż 
wiedza o najwyższym dobru, czyli etyka lub wiedza moralna, jest jak gdyby 
naturalnym celem i dopełnieniem wszystkich innych nauk, jest dyscypliną naj
doskonalszą i nieporównywalną z innymi13; jest najwyższą gałęzią i jądrem 
wszelkiej filozofii. Potem dopiero winien on się zająć rozpatrzeniem poglądów 
różnych szkół filozoficzno-etycznych. Spośród dyscyplin w stosunku do etyki 
służebnych, jednak do niej jako do swojej pani niechybnie wiodących, szczegól
ną wartość zdaje się mieć dialektyka. Wynika to między innymi z wypowiedzi 
św. Augustyna, który nazywał dialektykę disciplina disciplinarum , gdyż bardziej 
niż inne „dyscypliny” usprawnia i przygotowuje rozum do poznania prawdy14. 
Doktryny etyczne filozofów, i to nie tylko Sokratesa czy Seneki, ale także 
epikurejczyków, dowodzą, że filozofowie z reguły identyfikowali najwyższe 
dobro człowieka z dobrem moralnym, czyli z cnotą15. Sądzili, że człowiek 
moralnie dobry zawsze jest szczęśliwy, nawet wówczas, gdy jest torturowa
ny16. Tylko bardzo nieliczni spośród filozofów zdołali pojąć, że ta doskonała 
doktryna moralna, zbudowana na bazie prawa naturalnego, głównie wysiłkiem 
Sokratesa i Seneki, wywodzi się wprost z Bożej mądrości, czyli z prawdziwej 
Bożej sophia1?. Ci, którzy to pojęli, zasługują na miano philosophi we właści
wym tego słowa znaczeniu18, tylko oni należą do grona „prawdziwie filozofu
jących” (recte philosophantium)'9. Abelard nie precyzuje bliżej sposobu, w ja

11 Por. Dialogus, s. 41, w. 15; s. 47, w. 164 (przekład polski, s. 7 i 13).
12 Por. D ialogus, s. 41, w. 17: [...] in omnibus non opinionem hominum, sed rationis sequi 

ducatum. Jest to dyrektywa lub raczej hasło bardzo popularne wśród dwunastowiecznych przyrod
ników i myślicieli (por. M. K u r d z i a ł e k ,  O niektórych przejawach racjonalizmu w myśli 
filozo ficzno  teologicznej X II wieku, „Studia Philosophiae Christianae", 2(1967), s. 49 nn.).

13 Por. Dialogus, s. 41, w. 20; s. 88, w. 1263 (przekład polski, s. 8 i 59).
14 Por. Dialogus, s. 96, w. 1461 (przekład polski, s. 67 n.).
15 Por. Dialogus, s. 115, w. 1969; s. 117, w. 2015; s. 99, w. 1532-1541 (przekład polski, 

s. 79, 91 i 93).
16 Por. Dialogus, s. 100, w. 1574 nn. (przekład polski, s. 73).
17 Por. D ialogus, s. 92, w. 1364 nn. (przekład polski, s. 63).
18 Abelard przez veri philosophi rozumie, podobnie jak i inni teologowie XII wieku, „przyja

ciół Bożej mądrości” .
19 Por. D ialogus, s. 127, w. 2300 nn. (przekład polski, s. 105; recte philosophantes przełożo

no tam na „prawdziwi filozofowie”).
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ki w umyśle filozofa dokonuje się przejście od owej doskonałej -  z filozoficz
nego punktu widzenia -  wiedzy moralnej do ściśle teologicznej wiedzy o naj
wyższym dobru; nie określa też wpływu, jaki na tego rodzaju przejście może 
mieć osobista doskonałość moralna danego filozofa. Nadmienia zaledwie, że ci 
z filozofów, którzy odkrycia tego dokonali, działali pod wpływem „pouczenia” 
przez Bożą mądrość (yerbum Dei, logon)20. Od tej przełomowej chwili ich 
philosophari koncentruje się już nie tyle na prawie naturalnym i zacności oby
czajów, ile raczej na samej boskości (divinitas)2' .

Z przedstawionej charakterystyki poglądów Abelarda na filozofię i Pismo 
św., jako na drogi do najwyższego dobra człowieka, zdaje się wynikać, że 
Dialogus inter Philosophum, Judaeum et Christianum  może być także jego 
ostatnią wypowiedzią na powszechnie w XI i XII wieku dyskutowany temat: 
czy i w jakim stopniu rozum ludzki jest w stanie wznieść się do Boga i czy 
naturalne siły człowieka wystarczają do tego, aby mógł on się zbawić, czyli 
osiągnąć najwyższe dobro? Przewodnikami dwunastowiecznych teologów, usiłu
jących zgłębić tę wiecznie aktualną i zarazem ogromnie trudną problematykę, 
byli przede wszystkim Boecjusz i św. Augustyn.

Według Boecjusza głównym zadaniem każdego myśliciela, a więc także 
i myśliciela chrześcijańskiego, jest ustalenie, czy i w jakim stopniu „oko rozu
mu” ludzkiego dociera do wyżyn tego, co boskie. Podejmowane w tym celu 
wysiłki są -  jego zdaniem -  konsekwencją i postulatem wysiłków poznawczych 
dokonujących się także na terenie wszystkich nauk szczegółowych; każda z nich 
domaga się bowiem, aby uprawiający ją  uświadomił sobie zakres jej możliwości 
poznawczych i cel, któremu ona służy; każda z nich jest zorientowana, aczkol
wiek nie wprost i w różnej mierze, na poznanie tego, co boskie. Odnośne wy
siłki są przy tym nad wyraz pożyteczne zarówno dla poszczególnych dziedzin 
wiedzy ludzkiej, jak  i dla wiary. Stanowią bowiem jak gdyby probierz mocy 
i wartości poznawczej każdej ze sztuk i dyscyplin oraz dogodną podstawę do 
ich klasyfikacji i unifikacji22. Jeśli zaś chodzi o wiarę, to ją  w sposób oczy
wisty wzmacniają. Wśród dyscyplin, które najskuteczniej przygotowują i podno

20 Por. Dialogus, s. 92, w. 1370 nn. (przekład polski, s. 63).
21 Por. Dialogus, s. 88, w. 1265: Quam ąuidem vos ethicam, id est morałem, nos divinitatem 

nominare consuevimus. Nos illam videlicet ex eo, ad ąuod comprehendendum tenditur, id est 
Deum, sic nuncupantes vos ex illis, per quae Muc pervenitur, hoc est moribus bonis, quas virtutes 
vocatis. Przekład polski, s. 59.

22 Por. B o e t h i u s ,  De Trinitate, prol., ed. E. K. Rand (przekład angielski H. F. Stewart, 
[w:] B o e t h i u s ,  The Theological Tractatus, London-Cambridge, Mass. 1968, s. 4; przedruk 
z wyd. 1918).
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szą rozum ludzki do poznania tego, co boskie, wymieniał Boecjusz szeroko 
pojętą matematykę (arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka). Ona to bo
wiem jednoczy i zespala wiedzę o świecie (physica) z wiedzą o Stwórcy świata 
(theologia); świat został bowiem przez Boga stworzony według zasad liczbo
wych (ratione numerorum)27'. Pojęcia i terminy matematyczno-kosmologiczne 
stosował -  zgodnie zresztą z tradycją platońsko-stoicką -  w swoich licznych 
ekskursach etycznych, wplatanych w rozważania kosmologiczne i filozoficzno- 
-antropologiczne . Tendencja do posługiwania się matematyką, zwłaszcza zaś 
figurami geometrycznymi w etyce, nie była także obca św. Augustynowi25.

Teologowie XI i XII wieku mogli więc powoływać się na Boecjusza, a także 
i na Augustyna, kiedy głosili, że do poznawania tego, co boskie (divinitas) 
rozum ludzki najlepiej przysposobią i podnosi bądź to dialektyka, bądź matema
tyka, bądź etyka. W rezultacie powstały trzy sposoby teologizowania. Czoło
wym rzecznikiem pierwszego byłby św. Anzelm z Canterbury. Zastosował on 
na wielką skalę dialektykę przy interpretowaniu danych doświadczenia we
wnętrznego i -  posuwając się tą drogą -  usiłował dotrzeć do Boga, jako do 
Prawdy samej w sobie i bytu per se.

Drugi ze sposobów reprezentowali przede wszystkim teologowie ze szkoły 
w Chartres oraz Alan z Lille i Roger Bacon. Sądzili oni, za Boecjuszem, że 
studium matematyki, pojmowanej zarówno jako „dyscyplina” usprawniająca 
rozum studiującego w jego czynnościach poznawczych, jak i racjonalno-intele- 
ktualna (dyskursywno-intuicyjna) nauka o wewnętrznej, intymnej strukturze 
rzeczywistości, najskuteczniej i najpewniej wiedzie rozum ludzki do wyczerpu
jącego poznania Boga. Dlatego też posługiwali się w swoich dociekaniach teo
logicznych nie tylko terminami i pojęciami matematycznymi (arytmetycznymi, 
geometrycznymi, astronomicznymi, muzycznymi), ale także próbowali pisać 
teologię more geometrico . Z tego samego powodu krytykowali tradycyjne

23 B o e t h i u s, De arithmetica, I, 2 (PL 63, 1083). Problemem genezy tak szeroko pojętej 
matem atyki zajął się między innymi P. Merlan (From Platonism to Neoplatonism, The Hague
19683).

B o e  t  h i u s, In Isagogam Porphyrii comm., II, 1 (ed. S. Brandt, s. 84).
Por. De quantitate animae, I, 27.
W edług Teodoryka z Chartres adsint igitur quattuor genera ralionum quae ducunt kominem 

ad cognitionem Creatoris, scilicet arithmeticae probationcs et musicae et geometricae et astrono- 
micae (por. Magistri Theodorici Carnotensis Tractatus De septem diehus, [w:] H a r i n g. The 
Creation and Creator o f the World, s. 194, 30). Alan z Lille określał Boga -  za Liber XXIV phi- 
losophorum — jako  sphaera intelligibilis cuius centrum ubique circumferentia nusquam i opierając 
się na tym i na innych aksjom atach pisał, na podobieństw o Geometrii Euklidesa, sw oją Sztukę 
wiary katolickiej (por. E. G i 1 s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich,
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sposoby theologizare za odwoływanie się do obrazów i podobieństw czerpanych 
ze świata widzialnego27. Obrana przez nich droga wiodła do Boga-Stwórcy, 
do Boga-Demiurga, do Boga, którego określali jako form a formarum.

I wreszcie theologizare Abelarda. Wyszedł on ze stwierdzenia: każdy czło
wiek z natury instynktownie, całą swą istotą dąży do Boga, gdyż Bóg jest jego 
najwyższym dobrem; o tym, że Bóg jest najwyższym dobrem, człowiek może 
wiedzieć lub nie. Spośród wszystkich nauk ta najlepiej przysposabia i podnosi 
rozum i wolę człowieka do osiągnięcia Boga (ad comprehendendum Deum), 
która niejako ex officio zajmuje się najwyższym dobrem człowieka. Tą nauką 
jest oczywiście etyka, zwana także filozofią moralną. Ona to stanowi, zwłaszcza 
w tej postaci, jaką nadali jej Sokrates i Seneka, ostatni szczebel do ściśle już 
teologicznego ujęcia Boga28. Droga, którą ukazywał i zalecał Abelard, wiodła 
do Boga pojętego jako najwyższe Dobro człowieka. Była ona w gruncie rzeczy 
bliższa „drodze” św. Augustyna niż „drodze” Boecjusza.

Z wyżej zasygnalizowanych ustaleń teoretycznych wyciągano odpowiednie 
wnioski i dyrektywy metodologiczno-dydaktyczne; najczęściej rozbieżne. I tak 
np. teologowie ze szkoły w Charters, opierając się na De Trinitate Boecjusza, 
sądzili, że studium teologii powinno poprzedzać studium fizyki, pojętej jako 
dyskursywne badanie form w materii, oraz studium matematyki, pomyślanej 
jako dyskursywno-intuicyjne rozpatrywanie form w ich oderwaniu od materii; 
poznanie ściśle teologiczne zasadza się bowiem na bezpośrednim oglądzie Bós
twa (divinitas), pojmowanego jako forma formarum. Jakie miejsce w tak ukie
runkowanych studiach powinna zajmować etyka? Na ten temat teologowie ze 
szkoły w Chartres z reguły się nie wypowiadali29. Niemniej z różnych czynio
nych przez nich aluzji można wywnioskować, że skłaniali się do traktowania 
filozofii praktycznej bądź to jako paralelnej w stosunku do filozofii teoretycz
nej, bądź też jako pośredniczącej pomiędzy logiką a filozofią teoretyczną .

Dwunastowieczny, anonimowy autor podziału filozofii i teologii, którego 
dzieło zachowało się w rękopisie Biblioteki Miejskiej w Bambergu (cod. Q. VI

przeł. S. Zalewski. Warszawa 1966, s. 174 nn., 618).
Por. M. K u r d z i a ł e k ,  Theologiae philosophantcs, „Roczniki Filozoficzne”, 

17(1969), z. 1, s. 9 oraz w niniejszym tomie s. 136 n. Abelard, w przeciwieństwie do szkoły 
w Chartres, a także Alana z Lille i Radulfa de Longo Campo, sądził, że w teologii mogą być 
stosowane obrazy czerpane ze świata. Por. Theologia Christiana, Ul (PL 178, 1242A).

28 Por. przyp. 21.
Opuscula sacra Boecjusza, które w Chartres komentowano, nie dostarczały okazji do 

zajmowania się filozofią praktyczną.
30 Por. W. J a n s e n, Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras zu Boethius De Trinita

te, Breslau 1926, s. 34 nn. i s. 27*.
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30), studium filozofii zalecał rozpoczynać od filozofii praktycznej, czyli od 
etyki, którą określał mianem moralis disciplina; potem kazał przechodzić przez 
studium szeroko pojętej matematyki (arytmetyki, geometrii, muzyki, astronomii) 
do fizyki, która dotyczy natury rzeczy. Tędy dotrzeć już można do teologii, 
czyli do poznania rzeczy boskich quae solo intellectu ca p iu n tu r '.

W powyższym podziale nauk matematyka pośredniczy pomiędzy etyką a fi
zyką i -  jak wolno sądzić -  obie te nauki ściśle ze sobą wiąże. Zasygnalizowa
ne dotąd dyrektywy metodologiczno-dydaktyczne wywodzą się z tych poglądów 
naukoznawczych Boecjusza, w których nawiązał on do analogicznych doktryn 
Arystotelesa. Obok wątku perypatetyckiego występuje jednak w jego dziełach, 
znacznie słabiej od tamtego wyakcentowany, wątek stoicki, który niedwuznacz
nie sugeruje, że studium filozofii powinno się rozpocząć od logiki i poprzez 
fizykę wieść do etyki, jąko do absolutnego szczytu poznania filozoficznego . 
Zainteresowanie Abelarda stoicką w gruncie rzeczy koncepcją filozofii i stoic
kim ideałem filozofa mogło się wywodzić z tradycji patrystycznej, zwłaszcza 
zaś poglądów św. Augustyna na istotę prawa naturalnego; mogło ono być także 
przejawem wpływów, jakie w XI i XII wieku wywierali dekretaliści i kanoniści 
oraz De finibus Cycerona33.

Z tego, co dotąd zostało powiedziane na temat roli, jaką wymienieni autorzy 
XII wieku przypisywali filozofii rozpatrywanej w odniesieniu do poznania ściśle 
teologicznego, wnosić można, że traktowali oni zarówno filozofię jako całość, 
jak i jej części oraz poszczególne dziedziny bądź to jako stopień lub stopnie 
poznania, będącego w swej istocie, w swojej „substancji” poznaniem teologicz
nym, bądź też oceniali je  i wartościowali ze względu na stopień, w jakim one 
przygotowują i usprawiedliwiają rozum i umysł zajmującego się nimi filozofa 
do poznania ściśle teologicznego. Innymi słowy: pojmowali filozofię, jej działy 
i dziedziny bądź jako „doktrynę” lub „doktryny”, bądź też jako „dyscyplinę” 
lub „dyscypliny”. Za dyscyplinę par excellence uznawali zazwyczaj logikę, 
którą określano jako scientia quae de vocibus tractat34, oraz dialektykę, defi

Por. M. G r a b m a n n ,  Die Geschichte der scholastischen Methode, Bd. II, Freiburg 
im. Br. 1911, s. 37.

32 O tym, że podział ten był dobrze znany we wczesnym średniowieczu, świadczy Grabmann 
{Die Geschichte, s. 30).

Św. Augustyn, podobnie jak Abelard i stoicy, sądził, że prawo naturalne jest zakodowane 
w ludzkim rozumie: [...] ąuasi transcripta est naturalis lex in animam rationalem (De diversis 
quaestioniubus 83, 2; PL 40, 36). Por. t e n ż e ,  Ep. 157, 15 i 18 (CSEL 44, 463 i 467). Por. 
także: G. P o s t ,  Philosophantes and philosophi in Roman and Canon Low, „Archives d 'histoire 
doctrinale et littćraire du moyen-age”, 21(1954), s. 135-138.

34 Por. G r a b m a n n ,  Die Geschichte, s. 37.
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niowaną jako scientia disserendi rationaliter vel sophistice25. Matematykę poj
mowali i jako „doktrynę”, i jako „dyscyplinę”, przy czym pewni teologowie 
wyakcentowywali przede wszystkim pierwszy z aspektów, inni natomiast dru
gi . Dla Boecjusza i jego komentatorów ze szkoły w Chartres była ona naj
bardziej doktrynalną ze wszystkich doktryn filozoficznych, była nauką doprowa
dzającą filozofa do poznania ściśle teologicznego. Dla Anonima z Bambergu 
taką doctrina doctrinarum  byłaby fizyka, dla Abelarda zaś -  etyka, ona to 
bowiem doprowadza filozofa aż do samych „drzwi” poznania ściśle teologiczne
go, gdyż dotyczy prawa naturalnego, które mądrość Boża zaszczepiła zarówno 
w naturze rzeczy, jak i w rozumie ludzkim; sięga więc i dalej, i głębiej niż 
fizyka . Jest to -  jak się wydaje -  rys augustyński. Biskup Hippony mówiąc
0 prawie natury wyraźnie rozróżniał porządek kosmologiczny i porządek etycz
ny38.

W tym samym duchu także R. Bacon ujmował stosunek filozofii do teologii. 
Sądził mianowicie, że filozofia teoretyczna, cżyli fizyka, matematyka, metafizy
ka, nie tylko wiedzie do poznania Stworzyciela ze stworzeń, ale także przygoto
wuje pryncypia filozofii moralnej. Philosophantes christiani wzbogacają ową 
najwyższą sferę filozofii pogańskiej przez dodanie wiary Chrystusowej oraz 
tych prawd, które są „boskie” w ścisłym tego słowa znaczeniu. Dzięki temu 
przeistaczają filozofię moralną w wiedzę właściwą i doskonałą, czyli w Teolo
gię39. Nacisk, z jakim Bacon podkreślał rolę matematyki i etyki jako dziedzin 
filozofii szczególnie ważnych dla poznania teologicznego, może świadczyć, iż 
usiłował on łączyć theologizare Boecjusza i szkoły w Chartres z theologizare 
św. Augustyna i Abelarda. Matematykę i etykę pojmował przede wszystkim 
jako „doktryny”. Dla Abelarda etyka była również przede wszystkim „doktryną”
1 to „doktryną”, w stopniu najwyższym, czyli jak gdyby kwintesencją wszelkich 
„doktryn”. Nad matematyką miała tę przewagę, że o ile matematyka ujawniała

35 Por. tamże.
36 Doktrynalny charakter matem atyki podkreślali ci, którzy bardziej niż inni zwracali uwagę 

na fakt, iż „m atem atyka” jednoczy w sobie cztery nauki: astronom ię, geom etrię, muzykę, arytm ety
kę (por. G r a b m a n n ,  Die Geschichte, s. 37); stanowi więc jak  gdyby kw intesencję „fizyki". 
W Chartres obok tego momentu uwypuklano jeszcze inny: m atem atyka jest doktryną, ponieważ 
posługujemy się w niej poznaniem bezpośrednim , intuicyjnym  (intelligentia). Por. to, co zostało 
powiedziane na s. 88 niniejszego artykułu.

37 Prawo naturalne jest bowiem zakodowane nie tylko w św iecie, ale przede wszystkim 
w rozumie ludzkim.

3lt Por. De Genesi ad litteram, 2. 6 (CSEL 28, I, 41); Enarrationes in Psalmos, 44, 5 i 61,
18 (PL 36, 497 i 742); De Trinitate, 14, 15, 21 (PL 42, 1052).

39 Por. Opus maius, p. II, c. 7 (ed. J. H. Bridges, t. III, Oxford 1897, s. 51).
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Architekta świata (mundi factor, artifex), o tyle etyka wskazywała na Boga 
zarówno w aspekcie kosmologicznym (Bóg jako „natura”, „rozum” przejawiają
cy się w świecie), jak i w aspekcie ściśle etycznym (Bóg odzwierciedlający się 
w rozumie ludzkim). Oba wymienione aspekty znajdowały ostateczne ujście 
w jednej i tej samej koncepcji Boga, pojętego jako najwyższy Prawodawca 
i najwyższe Dobro.

Dla filozofujących chrześcijan przejście od szczytowej postaci poznania 
filozoficznego do ściśle teologicznego jest nad wyraz łatwe, niemalże mecha
niczne, polega bowiem -  tak przynajmniej rzecz tę widział R. Bacon -  na 
uzupełnieniu owego „szczytu” wiarą Chrystusową i tymi prawdami, które są 
„boskie” . Inaczej natomiast ma się sprawa z filozofami, czyli myślicielami 
niechrześcijańskimi: mogą oni wznieść się do wyżyn poznania teologicznego 
tylko dzięki wyjątkowemu Bożemu objawieniu. Wiedział o tym Platon, który 
napisał w Timaiosie te znamienne słowa: Quid quod rectae opinionis omnis 
homo particeps, intellectus vero dei proprius et paucorum lectorum viro- 
rum?40. Zdaniem Abelarda, Teodoryka z Chartres, Clarenbalda z Arras, Roge
ra Bacona i innych zarówno Stary Testament, jak i dzieje filozofii greckiej 
świadczą, że Bóg „pouczał”, „przemawiał”, „oświecał”, „dopuszczał do udziału” 
w swoim intellectus, w swojej sophia, intelligentia czy intellectibilitas wybra
nych przez siebie filozofów, czyli myślicieli niechrześcijańskich; najczęściej 
wskazywano na Mojżesza, którego Teodoryk z Chartres nazywał prudentissimus 
philosophorum, następnie na patriarchów i proroków oraz na Pitagorasa, Sokra
tesa, Platona, Senekę, Wergiliusza41. Mówiono o nich jako o veri philosophi 
lub recte philosophantes42. Bacon wyróżniał jeszcze tzw. philosophantes infi- 
deles\ zaliczał do nich trzech „Hermesów”, Asklepiusza, Amfiona, Orfeusza, 
Linusa, przede wszystkim zaś Sybille, spośród których najwyżej cenił Sybillę 
Erytrejską. Stanowili oni niedoskonałą zapowiedź philosophantes christiani, 
gdyż uzupełniali filozoficzną wiedzę o Bogu niektórymi prawdami zawartymi 
w Starym Testamencie oraz zapowiadali wypadki z historii zbawienia, przedsta
wione następnie w Nowym Testamencie. Abelard -  obok Platona, Sokratesa, 
Seneki -  wymieniał jeszcze Cycerona i Makrobiusza. Podkreślał przy tym,

411 Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. J. H. Waszink, Londini et 
Leidae 1926 s. 333, w. 8 nn.

41 Por. Magistri Theoderici Carnotensis Tractatus De septem diebus, s. 194, 28. Por. także: 
J a n s e n, Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 54, w. 21 nn.

42 Średniowiecznymi znaczeniami słów philosophi, philosophantes zajmowali się: M.-D. Che- 
nu, E. Gilson, G. Post, P. Michaud-Quantin, M. Lemoine, M. Kurdziałek. Por. następny artykuł
M. Kurdziałka w niniejszym tomie.
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znacznie mocniej niż inni ówcześni autorzy, doskonałość moralną cytowanych 
przez siebie filozofów, ich niemalże świątobliwy sposób życia43.

Dwunastowieczni teologowie -  jak to z powyższych uwag można wnosić -  
wyakcentowaywali odmienne właściwości philosophari, sprawiające, że Bóg 
wybierał właśnie tych, a nie innych pogańskich myślicieli. Abelard sądził, że 
pouczał On głównie tych filozofów, którzy odznaczali się szczególnie dobrą 
znajomością prawa naturalnego i nakazom tegoż prawa byli całkowicie i bez 
zastrzeżeń posłuszni. Natomiast teologowie ze szkoły w Chartres byli prze
świadczeni, że udziału w Bożej intelligentia dostępowali przede wszystkim ci, 
którzy opanowali szczyty filozofii teoretycznej. Wydaje się, że Bacon jednoczył 
oba te poglądy; jednocześnie zaś, bardziej niż jego poprzednicy, zwracał uwagę 
na rolę, jaką odgrywa -  w wypadku Bożego wyboru -  postawa religijna danego 
pogańskiego mędrca. Nasuwa się w tym miejscu pytanie: czy partycypacja 
w Bożej mądrości jest bardziej rezultatem wysiłku przyrodzonych możliwości 
człowieka (jego umysłu i woli), czy też raczej darem łaski? Zasygnalizowany 
w ten sposób problem stanowi częściowy przejaw zagadnień dotyczących sto
sunku natury i łaski, zagadnień, które wydają się osiowymi dla dwunastowiecz- 
nego życia umysłowego . Rozpatrzenie tego niezwykle rozległego i skompli
kowanego problemu wykracza oczywiście daleko poza ramy niniejszego artyku
łu. Podobnie ma się rzecz z inną jeszcze kwestią, którą implikują snute tu 
rozważania; chodzi mianowicie o problem: czy przejście od szczytowej postaci 
wiedzy filozoficznej do wiedzy ściśle teologicznej zasadza się na samym li 
tylko uzupełnieniu i upewnieniu pierwszej przez drugą, czy też może raczej na 
całkowitym przeistoczeniu wiedzy filozoficznej, wskutek czego następuje rodzaj 
ubóstwienia (apotheosis, deificatio) wybranego mędrca? .

Por. dane na ten temat zgromadzone w: G i 1 s o n, Historia filo zo fii chrześcijańskiej 
w wiekach średnich, s. 612, przyp. 107.

W odnośną problematykę wprowadzają: M.-D. C h e n u ,  La theologie au douzieme 
siecle, Paris 1966 , głównie w rozdz. pt. „La naturę et 1’homme. La renaissance du XIIe siścle” , 
oraz artykuły opublikowane w La filo so fia  della natura, s. 272-349.

45 Teodoryk z Chartres zauważył, że qui vero res in puritate sita intelligere possunt, inter 
homines ceteros ąuasi dii deputandi sunt. Por. Theodorici Carnotensis super Boethium De Trini
tate, s. 92, 6. Teologowie XII wieku zdawali sobie sprawę z dystansu, jaki dzieli poznanie filozo
ficzne od teologicznego; jedni usiłowali oba te rodzaje poznania jakoś do siebie zbliżyć, drudzy 
natomiast, jak np. Hugon ze św. Wiktora, odnosili się do tych wysiłków sceptycznie: Logica, 
mathematica et physica veritatem  ąuandam docent, sed  ad  illam  veritatem  non pertingunt, in qua 
salus animae est, sine qua frus tra  est quidquid est. (Por. H u g o n  ze Sw.  W i k t o r a ,  De 
scripturis e t scriptoribus sacris, c. 1; PL 175, 10; cyt. za: G r a b m a n n, Die Geschichte, 
s. 247, przyp. 1).
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Wyżej zasygnalizowane poglądy Abelarda, szkoły w Chartres, Bacona świad
czą, że w szczególnym stopniu zajmowali się oni teologiczną stroną filozofii: 
zwracali uwagę na jej funkcje religijne w epoce przedteologicznej (przedchrześ
cijańskiej); wskazywali na powinowactwo, a być może nawet pokrewieństwo 
poszczególnych dziedzin filozofii z teologią; uwypuklali jej znaczenie jako 
„doktryny” i „dyscypliny” ułatwiającej zrozumienie, systematyzację i przekazy
wanie prawdy objawionej. To daleko nieraz idące zaangażowanie się wspomnia
nych autorów w sprawę ufilozoficznienia wiary posłużyć także może jako argu
ment, że Dialogus inter Philosophum, Judaeum et Christianum  Abelarda doty
czył przede wszystkim tego właśnie problemu. Został on w tym dziele rozpa
trzony jak gdyby pod następującym tytułem: „rola i znaczenie etyki w poznawa
niu i dążeniu człowieka do Boga, pojętego przez Platona i Biblię jako najwyż
sze Dobro tak w sensie metafizycznym, jak i moralnym”.



THEOLOGIAE PHILOSOPHANTES*

FJ __/tienne Gilson, wertując Quaestion.es disputatae Rogera Marstona, Com-
munia mathematica Rogera Bacona oraz Quaestiones de fide  et cognitione 
Mateusza z Aąuasparta, zauważył, że wymienieni autorzy charakteryzują daw
nych i współczesnych sobie myślicieli trzema różnymi terminami: philosophi, 
theologi, philosophantes. Mianem philosophi określają oni, zgodnie z całą tra
dycją średniowieczną, myślicieli przed- i pozachrześcijańskich (poganie, muzuł
manie), natomiast słowem theologi -  myślicieli chrześcijańskich1. Wobec tego 
nasuwa się pytanie: kogo i co oznaczano terminem philosophantes?

Analiza odnośnych wzmianek doprowadziła Gilsona do następujących wnios
ków: słowo to pojawiło się w środowisku franciszkańskim po 1250 roku; jest 
przy tym rzeczą mało prawdopodobną, ale możliwą, że już wówczas lub nieco 
później posługiwano się nim nader powszechnie; nie oznaczało ono jednak 
jakieś nowej kategorii czy też klasy myślicieli różnej od philosophi i theologi, 
ale stanowiło raczej epitet, określający pewnych theologi, a mianowicie tych, 
którzy w wykonywaniu swych funkcji posługiwali się filozofią (theologi philo
sophantes)', tylko jedna z przeanalizowanych wzmianek poświadcza, że termin 
ten wyrażał uznanie i pochwałę, natomiast wszystkie inne dowodzą, że miał on 
charakter epitetu pejoratywnego, przy którego pomocy dezaprobowano nadmier
ne filozofowanie teologów oraz podejmowane przez nich próby wyłożenia teolo
gii św. Augustyna aparaturą leksykalno-pojęciową zapożyczoną od Arystotelesa, 
Alfarabiego, Awicenny i Awerroesa2. Gilson zaznacza, że powyższe wnioski

Pierwodruk: „Roczniki Filozoficzne”, 17(1969), z. 1, s. 5-17.
1 E. G i l s o n ,  Les „philosophantes”, „Archives d ’histoire doctrinale et littćraire du 

moyen-age”, 19(1952), s. 135-140. Por. M.-D. C h e n u, Les „philosophantes" dans la philo
sophie chritienne medievale, „Revue des science philosophiques et thćologiques”, 26(1937), 
s. 27-40.

2 G i 1 s o n, Les „philosophantes”, s. 139 i s. 136
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nie mają charakteru jakiejś ogólnej konkluzji. Zostały one bowiem wyekspliko- 
wane ze stosunkowo niewielkiej części odnośnego przekazu źródłowego, a na
wet, w jego obrębie, z niektórych tylko dzieł i nie ze wszystkich wzmianek. 
Toteż traktuje je  jako pewnego rodzaju sugestie badawcze dla mediewistów, 
którzy -  podobnie jak on -  mogą się przecież zetknąć z terminem philosophan
tes podczas czytania źródeł .

Artykuł Gilsona sprowokował do zabrania głosu w tej sprawie G. Posta4. 
Natrafił on na termin philosophantes w dziełach Papiniana i innych prawników 
rzymskich oraz w pismach zależnych od nich dwunasto- i trzynastowiecznych 
legistów i kanonistów. Oznaczano nim prawników, gramatyków, retorów, 
a w średniowieczu także teologów, którzy umiłowawszy nade wszystko mądrość 
gardzili pieniędzmi: Etenim vere philosophantes pecuniam contem nunf. Mąd
rość uważali za dar boski, a zatem za najwyższą, ale darmo otrzymaną wartość, 
której nie godzi się sprzedawać za pieniądze6. Tak pojęty ideał nauki i nau
kowca doprowadził w średniowieczu do sakralizacji zarówno prawa kanoniczne
go, jak i teologii. Analiza odnośnych wzmianek doprowadziła Posta do następu
jącego wniosku: pod koniec XII i w początkach XIII wieku legiści i kanoniści 
rozumieli termin philosophans w tym samym sensie co i philosophus; oznaczali

3 Tamże, s. 140: „Relire les auteurs en vue l ’y chercher serait peut-etre beaucoup faire pour 
un terme cTimportance aussi secondaire, mais le signaler afin d ’obtenir son identification par les 
lecteurs qui, autrement, le laisseraient passer sans remarque, nous a semble legitime. Nos propres 
remarques n’avaient pas d’autre object”.

4 Philosophantes and Philosophi in Roman and Canon Law, „Archives d’histoire doctrinale 
et littćraire du moyen-age”, 21(1954), s. 135-138. Dane przytoczone przez Gilsona i Posta uzupeł
nili P. Michaud-Quantin i M. Lemoine (Pour le dossier des „ P hilosophantes", ,,Archives d’histoi- 
re doctrinale et litteraire du moyen-age”, 35(1968), s. 17-22).

5 P a p i n i a n u s, D. 50, 5, 8, 4. Cytat zaczerpnięty z artykułu G. Posta (s. 135). G. Post 
pisze w związku z tym cytatem: „This statement was referred to again and again by legists and 
canonists in the late twelfth and early thirteenth century as one of the authorilies for the ideał that 
knowledge is a gift of a God and that professors should not demand money for teaching, although 
they might in some circumstances accept fees from students in proportion to their wealth. It was 
sometimes quoted in fuli” (tamże).

6 Być może, że w tym sensie posłużył się terminem philosophantes także i Boecjusz z Dacji: 
Cum honorandi viri videlicet patres nostri reverendi prim i philosophantes. res temporales eon- 
temnentes et vitam suam in studio sapientiae ponentes  [...] Gilson podaje, że powyższy cytat 
zaczerpnął z rozprawy M. Grabmanna Ne u aufgefundene Werke des Siger von Brabant und Boe- 
thius von D acien  (Miinchen 1924). Na ten sam cytat powołuje się również G. Post (s. 135, przyp. 
2). Według niego wzmianka ta ma się znajdować w Die Opuscula De summo bono, opublikowa
nych przez M. Grabmanna w „Archives d’histoire doctrinale et littćraire du moyen-age”, 6(1931). 
s. 286-317 oraz w M ittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik m d  
M ystik, Bd. II, Miinchen 1936, s. 200-224. Źródło, na które powołuje się Gilson, było dla mnie 
niedostępne: natomiast wymienione przez G. Posta takiej wzmianki nie zawierają.
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nim, zgodnie z etymologiczną definicją filozofii, tych wszystkich, którzy umiło
wali mądrość, a ponieważ mądrość identyfikowano z Bogiem, przeto termin 
philosophans nie tylko nie ma jakiegoś pejoratywnego wydźwięku, ale będąc 
ekwiwalentem słowa philosophus, oznacza filozofa w najlepszym tego słowa 
znaczeniu7.

Przytoczone przez Posta wzmianki świadczą, że w klasycznym prawie rzym
skim termin philosophantes, aczkolwiek bywał używany zamiennie z philosophi, 
w minimalnym tylko stopniu oznaczał filozofów w ścisłym tego słowa znacze
niu. Z reguły bowiem posługiwano się nim w celu odróżnienia chciwych często 
na dary i pieniądze prawników-praktyków od prawników-teoretyków, którzy nie 
tylko byli wolni od chciwości, ale wręcz gardzili pieniędzmi. Umiłowanie teo
rii, przejawiające się w filozoficznym sposobie traktowania konkretnych zagad
nień i problemów, czyniło z nich miłośników mądrości, a ponieważ także i ich 
stosunek do dóbr materialnych żywo przypominał ideał cynicko-stoickiego 
mędrca, przeto tym bardziej sądzono, że vere philosophantes zasługują na mia
no philosophi. Stąd zaś wynika, że na wypracowaną pod koniec starożytności 
koncepcję philosophans-philosophus składały się dwa wątki: mądrościowe, 
a więc filozoficzne, czyli w jakimś stopniu teoretyczno-spekulatywne uprawia
nie danej dyscypliny, oraz będąca konsekwencją takiego właśnie podejścia, 
filozoficzna, w tym wypadku cynicko-stoicka, postawa wobec korzyści material
nych, jakie daje bądź dać może kultywowanie konkretnej gałęzi wiedzy. Jest 
rzeczą zupełnie oczywistą, że pierwszy z tych wątków jest, z czysto filozoficz
nego punktu widzenia, bardziej istotny od drugiego. Powyższa koncepcja pokry
wa się z postulowanym modelem nauki, propagowanym, między innymi, przez 
Galena w słynnej Zachęcie do medycyny (ripoTpejtTiKÓę śtu taxpiKfiv), której 
treść osnuł wokół myśli ,,że najlepszy lekarz jest także filozofem” (óxt ó 
&pi<xroę tcap ó ę  Kai <|>iA,ÓG0<|)0ę)8. Tą dewizą dają się objąć również i inne

P o s t ,  Philosophantes and philosophi, s. 138: „In the late twelfth and early thirteenth 
century, however, legists and canonists looked upon the philosophus as a philosophans, a true 
philosopher in the best sense of the word, that is, a lower of all wisdom that is of God. I do not 
wish to imply that they had any influence in this respect on the theologians of the thirteenth 
century”. Wyprowadzanie prawa z filozofii zalecał już Cyceron, np. w dziele O praw ach. I, 5, 17: 
„[...] ze źródeł najgłębszej filozofii czerpać trzeba naukę prawa” (przeł. W. Kornatowski, [w:] 
Pisma filozoficzne, t. II, Warszawa 1961, s. 206). W III wieku postulat Cycerona realizował (w 
duchu filozofii stoickiej) najgenialniejszy prawnik rzymski Emiliusz Papinianus. Więcej na ten 
temat dowiedzieć się można z: W. K o r n a t o w s k i .  Zarys dziejów  m yśli politycznej staro
żytności, Warszawa 1968, s. 269-274.

Jest lo też tytuł odrębnego dzieła Galena. Por. G a 1 e n o s. "O ti ó ftp ta to ę  (nctpóę Ko.i 
(t>iX6cro<t)oę, [w:] Galeni Scripla M inora, ed. I. Muller, t. II, Lipsiae 1891, s. 1 nn. Galen zaleca 
lekarzon studium logiki, „fizyki” i etyki.
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ówczesne nauki: najlepszy specjalista w swej dziedzinie jest filozofem , tzn. że 
jego tś%vt| jest ugruntowana na co<|>(a.

Średniowiecze odziedziczyło razem z odnośnym przekazem literackim tak 
w łaśnierozumianukoncepcję philosophantes-philosophi. Dekretaliści i kanoniści 
podjęli -  jak to wynika z artykułu Posta -  drugi z wymienionych wątków. 
Przeszczepiali więc na grunt chrześcijański i adaptowali do aktualnych sytuacji 
cynicko-stoicki ideał mędrca-filozofa, którego sylwetkę ilustrowali zapożyczoną 
od św. Hieronima historią o Kratesie Tebańczyku9, utożsamiając go z czasem 
z lepiej im znanym Sokratesem10. W tym duchu filozofowali dwunastowieczni 
etycy, zwłaszcza Abelard.

Urso z Lodi, Maurus z Salerno, Gilbert Anglik z powodzeniem realizowali 
postulat Galena11. Alfred z Sareshel starannie rozróżniał mercenarii morborum 
curatores i plebei medicinae professores od physici, tj. lekarzy zajmujących się 
i znających filozofię przyrody . Adelard z Bath i Wilhelm z Conches stanow
czo domagali się ufilozoficznienia całej wiedzy o świecie i człowieku. Tak 
znaczny wzrost zainteresowań tradycyjną koncepcją nauki miał niewątpliwie 
swe źródło w dopływie odnośnej literatury antycznej. Jednakże w jeszcze więk
szym stopniu został on spowodowany rozpowszechnieniem się nauki arabskiej, 
która filozoficzny sposób uprawiania poszczególnych dyscyplin doprowadziła

O Kratesie wspomina św. Hieronim, między innymi, także w swojej homilii In Mattheum, 
I, 3, c. 19: Non dixit: Qui reliquistis om nia; hoc enim  et Crates fe c i t  philosophus, e t multi alii 
divitias contempserunt.

1(1 Por. P o s t ,  Philosophantes and Philosophi, s. 136 oraz s. 137, przyp. 1. -  Tak postąpi) 
Abelard: „Św. Hieronim wskazuje, że Sokrates i wielu innych porzuciło całe swe mienie, jak 
później uczynili to apostołowie [...] Dlatego zachęca Hieronim Juliana: «Gardzisz złotem? Gardzili 
nim i pogańscy filozofowie [...] Tebańczyk Krates wrzucił do morza ogromny wór złota i powie
dział: Idźcie precz na dno morza, szatańskie żądze! Topię was, abym sam nie zatonął z waszego 
powodu*” (Teologia chrześcijańska  II, s. 139). W tymże dziele (s. 119) powoła) się na św. Augu
styna, który stwierdził, że mędrcami lub filozofami nazywano zazwyczaj tych, którzy w jakiś 
widoczny sposób wyróżniali się godnym pochwały życiem.

Por. R. C r e u t z, Urso, d erL e tzte  des Hochsallerno, Arzt, Philosoph, Theologe, Berlin 
1934, s. 7: „Der Arzt Urso wird zu einem an Plato und Aristoteles sich anlehnenden naturphilo- 
sophischen Denker, der das htibsche Wort Galenos wahr machte «óti ó ftp ia to ę  ta tp ó ę  Kat 
<t>iXóao<t>oę» und in einem Teil seiner naturphilosophischen Probleme webt der Theologe Urso 
theologische und mystische Gedankengange”. Odnośnie do Maura por. M aurus in Isagogam Jo- 
hannicii, cod. Parisinus lat. 18499, f. l ra nn. Odnośnie do Gilberta zob. M. K u r d z i a ł e k ,  
Gilbertus Anglicus und die psychologischen Erórterungen in seinem „Compendium M edicinae", 
„Sudhoffs Archiv fur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften”, 47(1963), z. 2, 
s. 109 nn.

12 Des A lfred  von Sareshel Schrift De motu cordis, hrsg. von Cl. Baeumker, (BeitrSge zur 
Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. XXIII, z. 1-2), Munster i Westf. 1923, s. 13, w. 6; 
s. 12, w. II ; s. 61 oraz s. 12, przyp. 4.
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do perfekcji i dzięki temu nie tylko inspirowała, ale także dostarczała łacińskie
mu średniowieczu gotowych już wzorców i modeli.

Z powyższych danych wynika, że terminy philosophantes, philosophi, 
a w pewnych przypadkach również physici mogły oznaczać dwunasto- i trzy
nastowiecznych prawników, lekarzy, przyrodników, którzy uprawiane przez 
siebie dziedziny rozpatrywali w kontekście filozoficznym i more philosophico.

Dwunastowieczni autorzy zajmujący się nauką objawioną i wiarą niekiedy 
tylko posługiwali się określeniami philosophus i theologus. Pierwsze z nich 
odnoszono zazwyczaj do myślicieli pogańskich, ale nie zawsze, bo np. komenta
torzy Boecjusza nazywają go z reguły philosophus. Podobnie ma się rzecz 
z Platonem, którego często opatruje się mianem theologus, philosophantium de 
mundo maximus, philosophorum summusu . Dla Abelarda jest Orygenes sum- 
mus Christianorum philosophorum  , gdyż był wolny od namiętności ciała. 
Dwa są bowiem rodzaje filozofów: jedni muszą się jeszcze oczyścić przez 
wstrzemięźliwość i studia i niewątpliwie należy ich uznać raczej za filozofują
cych niż filozofów; drudzy są już oczyszczeni i uwolnieni i jako tacy zasługują 
na miano recte philosophantes . Tak więc filozofem jest mędrzec moralnie 
doskonały, natomiast filozofującym mędrzec doskonalący się. Teodoryk z Char
tres nazywa „filozofami” autorów ksiąg Starego Testamentu, Mojżesza zaś 
prudentissimus philosophorum  . Jego uczeń Clarenbald z Arras mówi o św. 
Janie Ewangeliście summus theologus11. Sami siebie określają mianem divini

M.-D. Ch e n u, Platonismen des XII. Jahrhunderts, [w:] Platonismus in der Philosophie 
des M itlelalters, hrsg. von. W. Beierwaltes, Darmstadt 1962, s. 270, przyp. 1: „Die Bezeichnung 
t h e o l o g u s  war bei den christlischen Schriftstellern Ublich: P l a t o  t h e o l o g u s ,  
A r i s t o t e l e s  l o g i c u  s”. Eriugena nazywał Platona i philosophans, i philosophus. Por. 
Cl. B a e u m k e r, D er Platonismus im M ittelalter, [w:] Platonismus in der Philosophie des 
Mitlelalters, s. 11-12. Podobnie Albert Wielki (Sum m a theol., II, tr. 1, m. 2): inter philosophantes 
praecipuus.

14 A b e 1 a r d, H istoria m oich niedoli, przeł. L. Joachimowicz, Kraków 1952, s. 79. Por. 
E. G i 1 s o n, Heloiza i Abelard, przeł. A. Podsiad, Warszawa 1956, s. 97.

A b e l a r d ,  Teologia chrześcijańska, II, s. 138. Philosophantes ze względu na swój 
nieco dwuznaczny sposób życia byli zarówno przedmiotem podziwu, jak i drwin. I tak np. Makro
biusz w komentarzu do Somnum Scipionis (I, 8, ed. J. Willis, Leipzig 1963, s. 38), nadmienił, że 
cum de virtutibus philosophantium  diceremus, quas solas ąuidem aestim averut virtutes. Natomiast 
Apulejusz (70 M etam orphoseon) szydził: Ecce nunc patiem ur philosophantem  asinum. Podobnie 
Sidonius (Epistula  1 ,4 ) :  Inter bibendum  philosophantes. Nie brakowało prześmiewców i w śred
niowieczu, jak o tym świadczy Jan z Salisbury (M etalogicus, IV, 25): Cornificius noster, logice 
criminator, philosophantium  scurra  (cyt. za: T. G r e g o r y, Anim a mundi. La filo so fia  di 
Guglielmo d i Conches e la Scuola di Charles, Frankfurt am Main 1955, s. 259).

Theodorici Carnotensis Tractatus, ed. N. Haring, s. 242, nr 28.
17 Clarenbaldi Tractatulus, ed. N. Haring, s. 256, nr 22.
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philosophi (Teodoryk) lub theologiae philosophantes (Clarenbald). Za pomocą 
tych określeń przeciwstawiali się tradycyjnemu sposobowi teologizowania 
w imię tego, jaki stosował Boecjusz.

Clarenbald wyszedł od popularnego w XII wieku Augustyńskiego określenia 
teologii: Verum t h e o l o g i a  de divinitate ratiocinatio sive sermo interpre- 
tatur. Rozumując, można posługiwać się przykładami czerpanymi z zewnątrz, 
ale można też ciekawie wpatrywać się w Bożą istotę (usia) bez jakichkolwiek 
skojarzeń z podległą Jej materią. W pierwszy z wymienionych sposobów teolo- 
gizował św. Augustyn. Kiedy mianowicie chciał stwierdzić, iż w Trójcy Świętej 
należy wyróżnić trzy Osoby, wtedy odwoływał się do Księgi Rodzaju (1, 26): 
„Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”. Liczba mnoga czaso
wnika „uczyńmy” sugeruje wielość osób, natomiast pojedyncza rzeczowników 
„obraz” i „podobieństwo” może świadczyć o jedności substancji Bożej. Z wypo
wiedzi Makrobiusza (komentarz do Somnum Scipionis, I, 2) wynika, że i Platon 
podobnie teologizował. Kiedy bowiem zaczął mówić o Bogu jako najwyższej 
przyczynie, natrafił na takie trudności językowe, iż zmuszony był stwierdzić, 
że Boga -  twórcę wszechświata równie trudno jest odszukać, jak i godnie wy
słowić (Timaios, 28 C )18. Nic zatem dziwnego, że uciekł się do podobieństw 
i przykładów, przywołując Słońce jako spośród wszystkich rzeczy najbardziej 
do Niego podobne19. Wymienieni theologiae philosophantes -  a więc i św. 
Augustyn, i Platon -  różnią się od sposobu teologizowania Boecjusza, który 
filozofował o Bóstwie pure et simpliciter, nie uciekając się do obrazów, gdyż 
boskość nie ma nic wspólnego z materią . Boecjusz, a za nim Clarenbald 
i inni „dematerializowali” teologię, opierając się na wywodzącej się od Platona 
metafizycznej zasadzie: Nam, ut inter optime philosophantes constitit, Ula maxi- 
me sunt quae longe a sensibus segregata sunt21. A zatem w poznawaniu Bo
ga, który jest ipsum esse, należy wykluczyć jakikolwiek udział zmysłów. Tylko 
teolog może Go kontemplować pure et simpliciter et praesentialiter dzięki 
intellectabilitas, o której Platon powiedział, że jest solius divini generis et 
admodum paucorum hominum. Tę odmianę teologii Boecjusz wyłożył za po

Na ten tekst powołał się także Abelard (Teologia chrześcijańska, III, s. 218): „Za najwięk
szą zniewagę powinniby to uznać ludzie pobożni, gdyby mieli wierzyć w takiego Boga, którego 
marny rozum człowieka może pojąć albo język śmiertelnych wysłowić. Doskonale byli tego 
świadomi sami filozofowie, a największy z nich powiedział w swym Timaiosie".

19 P 1 a t o n, Państwo, 508 C (przeł. W. Witwicki, Warszawa 1946, t. II, s. 51).
20 D er Kom m entar des Clarenbaldus von Arras zu Boethius De Trinitate, hrsg. von W. Jan- 

sen, Breslau 1926, s. 29 n.
:l Cyt. za: L. M. de R i j k, On the Curriculum o f  the Arts o fT riv iu m  a t St. Cali from  c. 

850 -  c. 1000, „Vivarium”, 1(1963), nr 1, s. 77.
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mocą nowych słów, które nazwał „filozoficznymi” . Należą do nich takie okreś
lenia, jak: Bóg jest formą istnienia; jest tym, co jest, podczas gdy wszystko 
inne nie jest tym, co istnieje. Tego rodzaju terminologią nie posługują się za
zwyczaj hagiografowie. Boecjusz spowił ten szczyt teologii zasłoną nowych 
terminów filozoficznych, aby ożywiały umysły piszącego, adresatów i ludzi im 
podobnych oraz aby ci, którzy nań wspiąć się nie są w stanie, ale za to zawsze 
wyśmiewają się z tego, czego nie znają, całkowicie przytłoczeni tą lekturą 
uznali się za niegodnych22.

W jaki sposób owi nieliczni ludzie, o których wspomniał Platon, a których 
jego komentator Kalcydiusz nazwał „mężami wypróbowanymi” (viri examinan- 
ti), stają się uczestnikami Bożej mądrości? Zdaniem Clarenbalda cel ten osiąga
ją na tej samej drodze co i prorocy, czyli poznają niewidzialne rzeczy Boże Bo
żym Duchem23. Ten rodzaj poznania określa się mianem visio. Dlatego też 
w Księgach Królewskich proroka wielokrotnie nazywano „widzącym”. Nie 
wszystkich jednak widzących zalicza się do grona proroków, ale jedynie tych, 
których serca rozpłomienił Duch Święty. A zatem, chociaż z woli Bożej przepo
wiadali rzeczy przyszłe, nie byli prorokami ani Balaam, ani Sybilla, gdyż ich 
serc Duch Święty nie wypełnił swoim tchnieniem. Proroctwa mogą się ujawniać 
poprzez pewne zjawiska podpadające pod zmysły, jak np. przemiana laski M oj
żesza w węża lub płonący, lecz nie spalający się krzak, oznaczający Najświęt
szą Marię Pannę nie tkniętą żarem cielesnych pragnień. Mogą też zawierać się 
w objawieniach czy też w snach, jak o tym świadczą wizje Daniela i Ezechiela. 
Czasami dochodzą jednak do skutku poprzez zrozumienie (per intelligentiam), 
czego doświadczyli król Dawid i Izajasz, a także św. Paweł porwany do trzecie
go nieba. Do zrozumienia prowadzić mogą bądź to czyny, bądź też słowa. Do 
najbardziej typowych zdarzeń należy arka Noego i ofiara Abrahama. Natomiast 
słowa „na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” zdają się być szczególnie 
charakterystyczne dla wizji umysłowej, która umożliwiła także św. Pawłowi 
poznanie Ewangelii Chrystusa. Ojcowie Kościoła (sancti doctores) wykładali 
księgi prorockie na trzy sposoby: historialiter, czyli rozpatrywali dzieje zgodnie 
z tym, jak zostały one opisane, a więc według brzmienia i sensu słów; allegori- 
ce -  traktowali opisane w nich rzeczy jako symbole wskazujące na Chrystusa 
lub na Kościół; moraliter -  wydobywali z nich te treści, które informowały

22 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 37. Prościej sprawę tę ujął Wilhelm z Con- 
ches (Dragmaticon, VI): quia vero incorporea a sensibus nostris remota sunt, pauci sunt qui de 
eis certi sunt.

23 Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 54: ut credo prophetarum et eorum, qui 
invisibilia Dei spiritu Dei cognoverunt.
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0 dobrym życiu. Niewątpliwie wszystkie te trzy odmiany egzegezy pomagają 
przy poznawaniu Boga. Zwornikowe jednak znaczenie dla zrozumienia świata
1 Pisma św. mają słowa „na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. Z faktu 
bowiem, iż świat został stworzony, wywieść się dają na tyle przekonywające 
argumenty, iż można nimi wykazać poganom i niewierzącym, że świat miał 
Stwórcę24.

Z powyższych wypowiedzi Clarenbalda wnosić można, iż dusza ludzka, 
dzięki intellectibilitas lub intelligentia, doznać może oglądu, jakiego doznawali 
Dawid, Izajasz, a zwłaszcza św. Paweł. Nie jest to jednak możliwe bez udziału 
Ducha Świętego. Ten zaś zstępuje do serc ludzi przez Boga wybranych nieza
leżnie od tego, czy zostali ochrzczeni, czy też nie. W izja ma więc charakter 
religijno-filozoficzny, podobny w jakimś stopniu do tego, o jakim  mówił Awi- 
cenna: Et hic est unus modus prophetiae qui omnibus virtutibus altior est. Unde 
congrue vocatur virtus sancta, quia est altior gradus inter omnes virtutes huma- 
nas25. Na ten wyższy stopień wejść mogą tylko ci, których dusza jest święta 
świętością swego intelektu. Będąc czystą i koherentną z zasadami inteligibil- 
nymi, staje się tym samym zdolną do przyjęcia od inteligencji czynnej wszyst
kich zagadnień momentalnie lub prawie momentalnie, i to w sposób niepodwa
żalny, bez rozumowania i dowodzenia przyczynowego . Awicenna jednoczył 
plotyńską i arystotelesowską koncepcję vo\)ę w hipostazie nazwanej przez Ła- 
cinników intelligentia agens. Na zbieżność odnośnych poglądów Platona, Ploty- 
na i Arystotelesa wskazywał Nemezjusz z Emezy, donosząc, że i Stagiryta 
uważał, iż tylko niewielu ludzi, i to wyłącznie spośród tych, którzy uprawiają 
filozofię, posiada intelekt w akcie .

Bezobrazową kontemplację Bożej istoty uznał Clarenbald za szczytową po
stać teologizowania. Jest ona osiągalna dzięki filozofii i tchnieniu Ducha Świę
tego. Rodzi mędrców i proroków. To, że dochodzi ona do skutku tylko wtedy,

24 Clarenbaldi Tractatulus, ed. N. M. Haring, s. 250, 6 -251, 9.
25 A w i c e n n a, Liber De anima sen sextus se naturalibus. V, 6 (ed. S. van Riet, Louvain 

1968, s. 153).
26 Rozdział 6 Libri De anima (tamże, s. 134-153) poświęcił Awicenna problemowi De gradi- 

bus actionum intellectus et de altiore gradu eius qui est sanctus intellectus. Pauci homines inter
pretow ał w sensie religijnym  Asclepius (ed. A. D. Nock, Paris 1945, s. 323): sunt autem non multi 
aut admodum pauci, ita ut numerari in mundo possint, religiosi. Por. M dr 7, 27: Sapientia per 
nationes in animas sanctas se transfert, amicos Dei et prophetas constituit.

N ć m ć s i u s  d ’E  m i  s c, De natura hominis. Traduction de Burgundio de Pise, ed. 
G. Verbeke et J. R. M oncho, Leiden 1975. s. 5: (Aristoteles) Universaliter igitur paucos hominum 
et solos philosophantes cum qui actu intellectum habere certificat. Por. E. G i l s o n .  Historia 
filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski, W arszawa 1966, s. 64.
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kiedy dusza całkowicie skupi się w umyśle i pozbędzie się wszelkiej wrażliwoś
ci zmysłowej -  zauważył już Plotyn28, podkreślał Filopon29, a także Boe
cjusz, który zalecał: in divinis intellectualiter versari oportebit neque diduci ad 
imagines', czyli nie powinno się sprowadzać tego, co boskie, do stworzeń, po
nieważ są one tylko wyobrażeniami tych, które naprawdę istnieją . Brak ja 
kiejkolwiek proporcji pomiędzy czasowym i wiecznym, zjawiskowym i realnym 
sprawia, że przedstawianie tego, co boskie, za pomocą tego, co doczesne, wie
dzie do antropomorfizmu. Tak też rozumiał zalecenie Boecjusza Radulphus de 
Longo Campo: Cum enim contemplamur Deum, ut dicit Boethius in libro De 
Trinitate, non oportet nos ad imagines deduci, ut antropornorphitae deducti 
sunt, qui Deum corporalibus lineamentis distinctum esse crediderunt et angelis 
stipatum ąuasi militari exercitui31. Problem bezobrazowej kontemplacji Boga 
wiąże się z zagadnieniem stosowania w teologii filozoficznej zasłon (integumen- 
tum, involucrum), o którym już była mowa na poprzednich kartach niniejszej 
książki.

Nie ulega wątpliwości, że teologowie ze szkoły w Chartres odnaleźli w boe- 
cjańskim sposobie uprawiania teologii wzorzec, odpowiadający ogólnemu postu
latowi metodologicznemu zawartemu w dyrektywie: najlepszy specjalista w swej 
dziedzinie jest także filozofem32. Do jakiego stopnia teolog może i powinien 
być filozofem? Augustyniści sądzili, że Boecjusz posunął się za daleko: magis 
fuit philosophus quam theologus . Natomiast bliski augustynizmowi Wilhelm

28 Enneades, VI, 9, 3: ,.co N ajczystsze, trzeba oglądać umysłem czystym  i tym, co w um yśle 
jest pierwsze” . M yśl tę rozw inęła A. Kijewska (Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny. Podmiotowe 
warunki doświadczenia mistycznego w tradycji neoplatońskiej, Lublin 1994, s. 56-65).

J e a n  P h i 1 o  p o n, Commentaire sur le „De anima" d ’Aristote, trąd. G. Moerbeke, 
ed. G. Verbeke, L ouvain-Paris 1966, s. 89: Talem autem intellectus operationem solis provenire 
aiunt his qui ad summum bonae vitae et scientiae pertigerunt et his raro. Propter quod de hoc 
Plotinus ait quod quicumque operatus fuerit sic, novit quod dicit. Słow a novit quod dicit odnoszą 
się zapewne do słów Platona cytowanych przez Plotyna: „Nie można Go przedstaw ić ani w słowie, 
ani .w piśmie” (Enneades. VI, 9, 4) oraz tych z Timaiosa, 28 C: Igitur opificem genitoremque 
universitatis tum invenire difjicile quam inventum impossibile digne profari.

The Commentaries o f Gilbert, Bishop o f Poitiers (1142-U 54). on the Two Boethian Opus- 
cula Sacra on the Holy Trinity, ed. N. M. Haring, [w:] Nine Medieval Thinkers, Toronto 1955, 
s. 50.

31 R a d u l p h u s  de L o n g o  C a m p o ,  In Anticlaudianum Alani Commmentum, 
rec. J. Sulowski, W rocław 1972, s. 23.

32 Gilberti Pictaviensis expositio In Boethii librum Contra Eutychen et Nestorium, ed. 
N. M. Haring, „A rchives d ’histoire doctrinale et litteraire du m oyen-age” , 21(1954), s. 251: Quod 
Boethius (sana invisibilium fide  catholicus, vera rerum cognitione philosophus) recte considerans 
[...]

33 Por. M.-D. C h e n u ,  La thćologie au douzieme siecle. Pars 19662, s. 155 nn.
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z Owernii wskazywał na Awicebrona (Avencebrol, Ibn Gabriol) jako najznako
mitszego spośród philosophantes'. unicus omnium Philosophantium nobilissi- 
mus34, charakteryzując go jednocześnie: Theologus nomine et stylo; z jego 
dzieł, aczkolwiek był Arabem, można jednak wywnioskować, iż był on także 
chrześcijaninem35.

W wilhelmiańskiej koncepcji philosophantes zbiegają się oba uprzednio 
przez nas wyróżnione wątki. Terminem tym określał bowiem uczonych, „którzy, 
odłożywszy wszystkie inne sprawy, całkowicie skoncentrowali się na poznawa
niu, a właściwie na badaniu rzeczy dziwnych i wspaniałych, przy czym miłość 
tychże prawd odciągnęła ich i oczarowała do tego stopnia, że nie troszczyli się
o wszystko inne” . W swoich dociekaniach philosophantes nie zadowalają się 
jednak samym li tylko obalaniem twierdzeń przeciwników i rozwiązywaniem 
wysuwanych przez nich trudności, ale -  i to przede wszystkim -  starają się 
umocnić i naświetlić prawdę nieobalalnymi argumentami . Prawdę poznają 
ze świata, który jest jak gdyby księgą bądź tablicą napisaną cudownie i ozdob
nie przez Stwórcę, księgą rozłożoną i otwartą do czytania właśnie dla vere 
philosophantes, aby wnioskowali z niej o Jego wspaniałości38. Nie powinni 
oni jednak śledzić i dociekać wspaniałości i cudów Stwórcy z chęci samego 
tylko ich poznawania; powinni raczej usilnie zabiegać o to, aby On sam był 
poprzez nie uwielbiany i rozpoznawany jako Bóg i Pan nad wiekami oraz aby 
Jego cześć i chwała zakorzeniały się w duszach ludzkich. Jeśli jednak rozważy 
się błędy niektórych philosophantes, to okazuje się, że tak nie filozofują; postę
pując w ten sposób nie tylko okłamują własne dusze, ale także wielorako grze
szą przeciwko samej prawdziwej filozofii. Dlatego nie zasługują na miano 
filozofów w prawdziwym tego słowa znaczeniu; powinno się ich nazwać „naj
śmieszniejszymi małpami filozofów, czym też -  jak konkluduje Wilhelm -  
naprawdę są .

Z powyższych wypowiedzi wynika, że termin philosophantes występuje 
w dziełach W ilhelma jako synonim słowa philosophi. Określał zaś nim tych

De Trinitate, 12, [w:] Guilielmi Afoerni Opera omnia, t. II, s. 16, kol. 2. Cytat ten podano 
n ieściśle w: E. G i l s o n ,  History o f Christian Philosophy in the Middle Ages, New York 1955. 
s. 660, przyp. 35, oraz, co jes t zrozum iale, w polskim przekładzie tego dzieła: s. 253 i 642, przyp. 
35.

35 De universo, I, 1, 26, [w:] Guilielmi Alverni Opera omnia, t. I, s. 621, kol. 2 B.
r' De retributionibus sanctorum, [w:] Guilielmi Alverni Opera omnia, t. I, s. 325, kol. 1 D.

37 De universo, I, 2, 11, [w:] Guilielmi Alverni Opera omnia, t. I, s. 696, kol. 1 H.
3S De Trinitate, 13, [w:] Guilielmi Alverni Opera omnia, t. II, s. 17, kol. 1.
351 De uniycrso, I, 1, 1, [w:] Guilielmi Afoerni Opera omnia, t. I, s. 593, kol. 2 C.
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wszystkich, którzy studiują księgę świata, aby dowiedzieć się z niej prawdy
0 Bogu. Funkcje i zadania philosophantes charakteryzował na podstawie rozpo
wszechnionego w patrystyce, a w tym wypadku augustyńskiego pojmowania 
świata jako drugiej -  obok Biblii -  „księgi” napisanej przez tego samego Auto
ra i w tym samym celu40. Ta, dająca się wywieść z Pisma św., paralela ode
grała ogromną rolę w kształtowaniu się symboliczno-mistyczno-teologicznej 
wizji świata, dominującej w poglądach autorów wczesnośredniowiecznych41. 
W XII wieku została ona poddana krytyce, w której prym trzymali przyrodnicy, 
zwłaszcza zaś Adelard z Bath, Wilhelm z Conches i Daniel z Moreley42. Od
rzucali ją  również teologowie ze szkoły w Chartres. Wilhelm zachował z owej 
tradycyjnej koncepcji tylko teologiczne rozumienie celu badań kosmologicznych. 
Ze względu na tak pojmowany cel podzielił on philosophantes na qui vere, 
recteąue philosophantur i qui sic non philosophantur. Przedstawicielem pier
wszych byłby domniemany chrześcijanin Awicebron, drugich natomiast zdają 
się reprezentować manichejczycy, głoszący -  zdaniem Wilhelma -  szczególnie 
zgubne, a przy tym niesłychanie zaraźliwe doktryny, które tępi się mieczem
1 ogniem aż po dzień dzisiejszy . Prawdopodobnie ich to miał na myśli, kie
dy pisał, że sic non philosophantes powinno się nazywać „najśmieszniejszymi 
małpami filozofów”. Z tego zaś można wnosić, że terminem philosophantes 
określał on zarówno teologów chrześcijańskich, jak i niechrześcijańskich oraz

*  A u g n s I i n u s, Enarrationes in Psalmos, in Ps 45, 7 (PL 36, 518): Liber sił tibi 
pagina divina, ut haec audias; liber tibi sit orbis terrcirum, ut haec videas. In istis codicibus non 
ea legunt nisi qui litteras noverunt; in toto mundo legat et idiota.

41 Bliższych inform acji na ten tem at dostarcza studium: T. G r e g o r y, L ’idea di natura 
nella filosofia medievale prima dell'ingresso deWfisica di Aristotele — II secolo XII, [w:] La 
filosofia della natura nel Medioevo. Atti del terzo Congresso internazionale di filosofia medioeva- 
le, passo della Mendola 1964, M ilano 1966, s. 27 nn.

42 Por. H. S c h i p p e r g e s ,  Einfliisse arabischer Medizin au f die Mikrokosmos literatur 
des 12. Jahrhunderts, [w:] Miscellanea Mediaevalia, I, Berlin 1962, s. 131 nn. Por. zw łaszcza 
s. 144: „Den M edizinhistoriker lasst das Eingehen auf aktuelle Problem e aufhorchen, so wenn die 
physici den medici in polem ischer A bsicht gegeniibergestellt werden und diese dann odiosophi, 
jene aber philosophi heissen, ein Hinweis auf das Standesbew usstesein der in der neuen W issen- 
schaft sich fundierenden Heilkunde. D ieser W echsel in der Term inologie ist nur indirekt durch die 
Araber bedingt; von ihnen ware eher der T itel philosophus (nach hakim) zu erwarten. Auch 
schreibt Constantinus Africanus noch medicus”.

43 De universo, I, 1 ,2 , [w:] Guilielmi Alverni Opera omnia, s. 594, kol. 1 H: [...] et coepit 
error iste fere cum ipsa lege Christianorum, fuitque, et est adhuc non solum perniciosissimus, sed 
etiam pestilentissimus: quapropter ispum etiam gladio, et igne persequi, et exterminare usque 
hodie non desistit. Hoc etiam non minus gens Hebraeorum, aut Saracenorum faceret, si apud eos 
invenirentur.
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teologicznie (w jego oczywiście rozumieniu) nastawionych filozofów; posługi
wał się nim, kiedy wyrażał uznanie i kiedy surowo ganił.

Podobne rozróżnienia spotykamy u Rogera Bacona. Mówi on bowiem o phi
losophantes christiani i philosophantes infideles . Wśród pierwszych dominu
je Boecjusz: philosophans christianus et theologus magnus4 . Wśród drugich 
Sybille: et maxime Erythrea, quae omnes praedictas infideles philosophantes 
longe supergressa est4 . W odniesieniu do Boecjusza posłużył się terminem 
philosophans dla podkreślenia, iż uprawiał on teologię w sposób filozoficzny 
(philosophice), a przy tym doceniał w całej pełni rolę matematyki i filozofii 
starożytnej w studiach teologicznych. Przykład Boecjusza dowodzi -  zdaniem 
Bacona -  że philosophantes mogą i powinni podnosić filozofię ku wyżynom 
tego, co boskie, do prawd ściśle teologicznych i wypowiedzi Ojców Kościo
ła . Najczęściej jednak zadowalają się samym tylko cytowaniem autorytetów 
i argumentów oraz przytaczaniem licznych zdań wyjętych z literatury pozafilo- 
zoficznej. Ten sposób postępowania jest dopuszczalny dla philosophantes chris
tiani, pod warunkiem jednak, że wzmianki będą miały jednolity, filozoficzny 
charakter bądź będą dotyczyły tego, co wspólne filozofii i teologii, oraz -  last 
but not least -  będą do przyjęcia zarówno dla niechrześcijan, jak i chrześci
jan . Filozofia spekulatywna dochodzi bowiem nie tylko do poznania Stwórcy 
poprzez stworzenia, ale także przygotowuje pryncypia, na których filozofia 
moralna buduje teorię obyczajów, prawa i kultu Boga. Obie stanowią, w ujęciu 
filozofów niechrześcijańskich, części składowe poznania mądrościowego, czyli 
filozoficznego w ścisłym tego słowa znaczeniu. Philosophantes christiani spięt
rzają ową wyższą część, dodając do niej wiarę Chrystusową. Postępując w ten 
sposób sprawiają, że philosophia moralis staje się wiedzą właściwą i doskonałą, 
czyli teologią49.

Mówi on rów nież o philosophi fideles i philosophi infideles. Por. Opus majus, II, 14 (ed. 
J. H. Bridges, t. III, Oxford 1900, s. 67).

45 Communia mathematica, ed. R. Steele, Oxford 1940, s. 9-10. Cyt. za: G i 1 s o n, Les 
„philosophantes", s. 137.

46 Opus majus, II, 10 (ed. J. H. Bridges, s. 60).
Opus majus, II, 19 (ed. J. H. Bridges, s. 78): Non igitur mirentur philosophantes si habe- 

ant elevare philosophiam ad divina et ad theologicas veritates et sanctorum auctoritates, et uti 
eis abundanter, si fuerit opportunum, et probare eas cum necesse est, et per illas alia probare; 
quoniam proculdubio philosophia et theologia communicant in multis.

Propter quod philosophans Christianus potest multas auctoritates et rationes varias et 
sententias quamplurimas de scripturis aliis quam de libris philosophorum infidelium adunare, 
dummodo sint propria philosophiae, vel communia ei et theologiae, et quae communiter habent 
infideles et fideles recipere (tamże, s. 79).

49 Philosophia enim speculativa decurrit usque ad cognitionem creatoris per creaturas, et
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Z powyższych wypowiedzi wynika, że Bacon rozróżniał philosophantes 
i philosophantes christiani. Pierwszym z tych terminów oznaczał teologów 
powołujących się na opinie i argumenty filozofów przy uzasadnianiu tez teolo
gicznych. Drugim natomiast określał teologów wychodzących z założenia, że 
uprawiana przez nich dziedzina stanowi ostateczne i konieczne uzupełnienie 
filozofii, gdyż ta nie jest czymś obcym w odniesieniu do Bożej mądrości, ale 
w niej się właśnie zawiera50. Prekursorami philosophantes christiani byli phi
losophantes infideles. Ich listę sporządził na podstawie De civitate Dei św. 
Augustyna. Wymienia więc aż trzech Hermesów (Hermes Mercurius major, Her
mes Mercurius, Hermes Mercurius Trismegistus), Asklepiusza, Amfiona, Orfeu
sza, Linusa i oczywiście Sybille. I oni bowiem uzupełniali filozoficzną wiedzę
0 Bogu niektórymi prawdami teologicznymi zawartymi w Starym Testamencie 
oraz wieścili wydarzenia mające się zrealizować w Nowym Testamencie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Bacon nie posłużył się w tym wypadku 
bliskoznaczną i dobrze mu znaną terminologią Arystotelesa, który w swojej 
Metafizyce mówi o JtpćbToi i')£oA.oynoavxeę i rcp&TOi (|)iXoao<t)f|aavTeę. Do 
pierwszych zaliczał Homera, a w jeszcze większym stopniu Hezjoda, orfików
1 Ferekydesa z Syros; do drugich: Talesa i innych, głównie jońskich filozofów 
przyrody. „Pierwsi teologizujący” sformułowali i ogłosili w swych teo- i kos- 
mogonicznych poematach sporo trafnych sądów o rzeczywistości; były one 
jednak rezultatem wieszczego, a więc w jakimś stopniu boskiego natchnienia. 
„Pierwsi filozofujący” byli natomiast od nich „mądrzejsi mądrością ludzką” . 
Średniowieczni tłumacze Metafizyki podali oba te terminy w zlatynizowanej 
wersji: theologizantes i philosophantes. Najprawdopodobniej przejęli je  w tym 
właśnie brzmieniu od starożytnych autorów łacińskich52. Terminem philoso
phantes w sensie (|)iA,oao(])f\oavxeę posługiwał się nie tylko Roger Bacon53,

moralis philosophiae morum honestatem, leges justas et cultum Dei statuit [...] (tam że, II, 7; 
s. 51); [...] et propter hoc potest philosophia speculativa praeparare principia moralis philoso
phiae. Sic igitur se habent duae partes sapientiae apud infideles philosophos; sed apud Chris tia- 
nos philosophantes scientia moralis propria et perfecta est theologia, quae super majorem philoso- 
phiam infidelium addit fidem  Christi et veritates quae proprie sunt divinae (tam że, II, 19; s. 76).

50 Quod autem philosophiae potestas non sit aliena a Dei sapientia sed in ipsa conclusa, 
manifestum est in universali et particulari (tamże, II, 3; s. 39).

51 A r i s t o t e l e s ,  Meteorologica, B 1, 353 b 6; Metaphysica, A 3, 983 b 6; A 2, 982 
b 11; A 6; 1071 b 27. Por. W. J a e g e  r, Die Theologie der friihen griechischen Denker, 
Stuttgart 1953, s. 18 nn.

52 Por. przypis 15.
53 Por. Alberti Magni Metaphysica, 1. 1, tr. 2, c. 6 (ed. B. Geyer, t. I, s. 25, w. 79); 1. 1, tr. 

3, c. 4 (s. 33, w. 71); Thomae Aquinatis Metaphysica, 1. 1, lec. 3 (ed. R. Spiazzi, s. 17); 1. 1, lec.
4 (s. 22); Metaphysica vetus, [w:] Opera hactenus inedita Rogeri Baconi, t. XI, ed. R. Steele,
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ale także inni komentatorzy Metafizyki Arystotelesa. Jak już powiedziano, Stagi- 
ryta określał nim wstępne, a więc jeszcze niedoskonałe stadium rozwoju myśli 
filozoficznej. Ta opinia łączyła się w średniowieczu z poglądem, że tzw. magna 
philosophia rozpoczyna się właściwie dopiero od Sokratesa54. Otóż powyższe 
okoliczności mogły wyznaczać terminowi philosophantes, w stopniu, który 
dopiero należałoby ustalić, funkcję deminutu w odniesieniu do słowa philosophi 
(minuti philosophi). Taką samą rolę, ale w stosunku do theologi, zdają się mu 
przypisywać niechętni arystotelizmowi greckiemu i arabskiemu teologowie 
augustyńscy z XIII wieku.

Rozpatrzone przypadki posługiwania się terminem philosophantes, aczkol
wiek nie przedstawiają wszystkich wariatów znaczeniowych, jakie z tym sło
wem wiązano w średniowieczu , oraz nie wyczerpują odnośnych źródeł, to 
jednak dostatecznie uzasadniają stwierdzenie, że treść tego terminu znacznie 
wykracza poza zakres ustalony przez Gilsona i Posta. Składające się na nią 
wątki zbiegają się w przysłówku philosophice, rozumianym w sensie dyrektywy 
metodologicznej: philosophice procedendum est, czyli: poszczególne dyscypliny 
należy uprawiać na modłę filozofów. Postępujących w ten sposób prawników 
nazywano philosophantes lub philosophi; lekarzy -  physici, teologów -  philo
sophantes. W zależności od uznawanej koncepcji filozofii czy też teologii oraz 
w miarę konkretnych potrzeb wyakcentowywano bądź to wątek teoretyczno-spe- 
kulatywny, bądź to umiłowanie mądrości przejawiającej się w danej dyscypli
nie, a także bezinteresowność wobec korzyści materialnych, jakich odnośna 
gałąź wiedzy może przysporzyć tym, którzy ją  uprawiają. Termin philosophan
tes byłby więc nie tylko „une epithete ąualifiant certains theologi”, ale także 
pewnych legistae et canonistae oraz medici, grammatici itd. Z tej perspektywy 
przedstawia się on jako wyraz, aczkolwiek nie jedyny, rozpowszechnionej 
w średniowieczu koncepcji nauki i wynikającej z niej postawy metodologicznej. 
Jeśli się uwzględni tę jego funkcję, wówczas nie do przyjęcia staje się stwier
dzenie Gilsona, iż to „une terme d’importance aussi franchement secon- 
daire”56.

Oxonii 1932, s. 266 n.; Opus majus, II, 12 (s. 63): Haec autem duo genera philosophantium, 
scilicet lonicum et Italicum, ramificata sunt per multas sectas et varios successores usque ad 
doctrinam Aristotelis, qui correxit ac mutavit omnium praecedentium positiones, qui philosophiam 
perficere conatus est.

54 Por. Opus magnum , II, c. 6, s. 49.
Term in philosophantes w ystępow ał także w znaczeniu philosophari ad mentem. Por. Alberti 

Magni Metaphysica, 1. 1, tr. 5, c. 12 (ed. B. Geyer, t. I, s. 84, w. 83): nos philosophantes secun- 
dum Platonis su mus sapientiam.

Por. przypis 3.
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Słuszność powyższych wniosków poświadczają wypowiedzi Clarenbalda 
z Arras, Wilhelma z Owernii i Rogera Bacona, a więc trzech teologów repre
zentujących różne epoki i różne ośrodki średniowiecznego życia umysłowego. 
W ich słowniku termin philosophantes nie tylko nie ma wydźwięku pejoratyw
nego, ale stanowi wyraz wysoce pochwalny. Jeśli zaś któryś z nich gani philo
sophantes, to nie za nadmierne filozofowanie, lecz za niewłaściwe, oczywiście 
z określonego stanowiska teologicznego, pobudki, sposoby i cele filozofowania. 
Podkreśla się przy tym -  jak to czyni W ilhelm -  że non sic philosophantes 
grzeszą przeciwko samej prawdziwej filozofii, czyli nie zasługują na miano 
philosophantes. Podobnie ma się rzecz z Rogerem Baconem, który niejednokrot
nie zarzuca sobie współczesnym -  przede wszystkim zaś teologom -  że nie 
znają, a co gorsze: nie chcą poznawać filozofii, chociaż posiadają, dzięki obja
wieniu zawartemu w Piśmie św., wszystkie warunki, aby ją  podnieść na nie
osiągalny dotychczas poziom57. Z faktu, iż dla teologów ze szkoły w Chartres 
oraz dla Rogera Bacona wzorem theologiae philosophantes był Boecjusz, a dla 
Wilhelma z Owernii -  Awicebron, można wywnioskować, że niektórzy teologo
wie średniowieczni w znaczenie większym stopniu niż przedstawiciele innych 
ówczesnych dyscyplin włączali się w realizację postulatu: philosophice proce- 
dendum est. I nic w tym nie ma dziwnego, byli bowiem głęboko przeświadczeni
0 bardzo bliskim pokrewieństwie obu tych dziedzin58, sądzili, że filozofia
1 teologia wywodzą się z jednego i tego samego źródła, tj. z Bożej mądrości, 
i że zmierzają do jednego i tego samego celu, tj. do poznania i zrozumienia 
prawdy Bożej. Herezja wydawała im się błędem nie tylko teologicznym, ale 
także filozoficznym; i odwrotnie: błąd filozoficzny skłonni byli uważać za 
herezję. Dlatego, jak  się wydaje, określając siebie mianem theologi, rezerwowali 
termin philosophi dla niechrześcijan (infideles), natomiast zwrotami theologiae 
philosophantes, vere recteąue philosophantes, philosophantes christiani określali 
to, co z czasem zaczęto nazywać „filozofią chrześcijańską”.

Opus majus, I, 15 (ed. i . H. Bridges, t. I, s. 31): M oderni vero doctores vulgi, licet multa  
de philosophia sin t translata, tamen non habent eorum usum  [...]. Sformułowanie doctores vulgi 
żywo przypomina określenie medicorum vulgus, którym Alfred z Sareshal charakteryzował niewy
kształconych filozoficznie lekarzy. Por. przypis. 12.

5H Temu zagadnieniu poświęcił Roger Bacon drugą część swego Opus m ajus: Philosophiae 
cum theologia affinitas. Roger z Marston, podobnie jak Bacon, wyróżniał „filozofów” (Arystote
lesa, Awicennę, al-Farabiego, Awerroesa itd.), poglądy świętych (tzn. głównie Augustyna) oraz 
poglądy philosophantes in theologia, których nie nazywał ani filozofami, ani teologami, lecz 
„tymi, którzy filozofują w obrębie teologii” .





JEDNOŚĆ FILOZOFII I TEOLOGII*

A  k a rd y n a ł  John Henry Newman wyróżnił trzy istotne elementy, bez których 
nie może normalnie funkcjonować żadna religią. Dwa z nich -  racjonalno-filo- 
zoficzny i mistyczny -  konstytuują religię od wewnątrz, natomiast trzeci: kulto- 
wo-instytucjonalny, oparty na autorytecie, kształtuje ją  od zewnątrz. Nie jest to 
układ statyczny, lecz dynamiczny. Każdy bowiem z tych elementów dąży do 
zdominowania pozostałych1. Kryzysy danej religii byłyby niczym innym, jak 
tylko zachwianiem owej delikatnej równowagi.

Wymienione tu składniki występowały także i w religii starożytnych Gre
ków. Współistniały ze sobą bezkolizyjnie, głównie dlatego, że moment racjonal- 
no-filozoficzny był w niej głęboko ukryty pod postacią bajeczno-poetyckich 
opowiadań, mistyczny dotyczył niewielkiego kręgu wtajemniczonych, zobowią
zanych przysięgą do milczenia, autorytet zaś Homera, Hezjoda, Orfeusza czy 
Muzajosa był nader nieuchwytny. Nic zatem dziwnego, że filozofowie za jedno 
ze swoich najpierwszych i najważniejszych zadań uznali wydobycie i oczysz
czenie pierwiastka racjonalno-filozoficznego swej własnej religii z wszelkich 
niegodnych Boga wyobrażeń i zmyśleń. „Teologię” wieszczów natchnionych 
przez Muzy wyszydził Ksenofanes -  bard inspirowany przez jońską filozofię 
przyrody. „Homer i Hezjod -  kpił on w swoich Silloj -  przypisali bogom

Artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pt. Zadania filo zo fii we w spółczesnej kulturze, pod 
red. s. Z. Zdybickiej, Lublin 1992. Został on scalony z innym: W okół Arystotelesow ego określenia  
filozofii p ierw szej ja ko  teologii, opublikowanym w „Rocznikach Filozoficznych”, 39-40(1991- 
1992), z. 1, s. 57-64.

J. H. kard. N e w m a n ,  Preface to Third Edition o f  Via M edia  (1877). Podobnie zapatry
wał się na istotę religii także F. von Hiigel (The M ystical E lem ent o f  Religion as Studied in Saint 
Catherine o f  Genova and her Friends, London-New York 1923. Cyt. za: J. H. W a 1 g r a v e, 
Mystiken Ostens und christliche Spiritualitdt, „Communio”. Internationale katholische Zeitschrift, 
15(1986), nr 4, s. 299).
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wszystko, co u ludzi jest uważane za najbardziej nikczemne i haniebne: kra
dzież, cudzołóstwo i wzajemne oszustwa”2. Sądził, że bogowie odsłonili na 
początku pewne sprawy ludziom, ale nie wszystkie, aby ci je  stopniowo odnaj
dywali, poszukując tego, co lepsze3. Jego własne studia nad przyrodą doprowa
dziły go do wniosku, że „Bóg jest cały patrzeniem, cały myśleniem, cały słu
chaniem”, że „zawsze pozostaje w tym samym miejscu, nie ruszając się ni
gdzie”, że „bez trudu siłą ducha wywija światem”4. Podjętą przez Ksenofanesa 
próbę oczyszczenia pierwiastka racjonalno-filozoficznego religii greckiej pogłę
bił przede wszystkim Platon. Zgadzał się z Ksenofanesem, że Hezjod, Homer 
i inni poeci ułożyli i opowiadali ludziom mity, które są nie tylko fałszywe, ale 
także szkodliwe z moralnego punktu widzenia5. Jednocześnie zaproponował 
następujące „wzory w dziedzinie teologii”: a) trzeba zawsze pisać, jaki Bóg jest 
naprawdę, i nie ma znaczenia, czy ktoś o nim pisze w epopei, w pieśniach czy 
w tragedii; b) trzeba, żeby ci, co mówią i piszą wiersze, mówili i pisali, że Bóg 
nie jest przyczyną wszystkiego, tylko że jest przyczyną rzeczy dobrych; c) że 
nie zmienia się ani sam z siebie, ani pod wpływem czegoś innego; d) że jest 
całkowicie prosty i prawdziwy w czynie i słowie i ani się sam nie odmienia, 
ani drugich w błąd nie wprowadza: ani we śnie, ani na jawie . Powyższe dy
rektywy miały obowiązywać poetów układających mity w państwie idealnym. 
Ich zbiór Platon określił jako „wzory w dziedzinie teologii”. Był więc -  o ile 
wiemy -  twórcą terminu „teologia” oraz tym, który to nowe „pojęcie uczynił 
ośrodkiem wszelkiej myśli filozoficznej”7. Nie odrzucał on mitu jako mitu. 
Oczyszczał jedynie ówczesne obiegowe mity z ich ateologicznych treści.

Zdaniem Arystotelesa „subtelności mitologiczne nie zasługują na poważne 
badanie”8. Niemniej mitów nie powinno się -  jak sądził -  lekceważyć, ponie
waż mogą one pochodzić od naszych odległych w czasie przodków. Według 
wszelkiego bowiem prawdopodobieństwa każda sztuka i filozofia rozwijały się 
często do granic swych możliwości i znowu upadały. A zatem w mitach mogą 
tkwić relikty starożytnej mądrości. Aby do nich dotrzeć, trzeba je oczyścić 
z późniejszych mitologicznych uzupełnień, poczynionych dla przekonania ogółu

2 Fragmente der Vorsokratiker, ed. H. Diels, Berlin 1906-1912. fr. B 11, 12.
3 Tamże, fr. 8, 18.
4 Tamże, fr. 4, 26, 25.
5 P 1 a t o n, Państwo, II, 17, 377 d (przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 111).
6 Tamże, 377 a 383.
7 W. J a e g e r, Humanizm i teologia, przeł. S. Zalewski, Warszawa 1957, s. 43 oraz 

przyp. 45.
! A r y  s t o t e 1 e s, M etafizyka, III, 4, 1000 a (przeł. FC. Leśniak, Warszawa 1983, s. 61).
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oraz tak przetworzonych, iżby służyły prawom i wspólnym interesom. Takim 
starożytnym przekazem jest np. tradycja podana w formie mitu, iż ciała niebies
kie są bogami i że boskość otacza całą naturę. Ten pierwotny mit, identyfikują
cy boskość ze światłem (dioteizm), zachował się -  zdaniem Arystotelesa -  
w religii magów perskich znacznie lepiej niż w religii greckiej, skażonej potem 
politeizmem, antropomorfizmem i antropopatyzmem . Swoją własną, odmi
tologizowaną naukę o Bogu i rzeczach boskich określił mianem i^eo^oyncfi.

I. WOKÓŁ ARYSTOTELESOWEGO OKREŚLENIA FILOZOFII PIERWSZEJ 

JAKO TEOLOGII

Terminem tym posłużył się Stagiryta dwukrotnie. W pierwszym wypadku tak 
nazywał naukę teoretyczną zajmującą się bytami „zarazem nieruchomymi i od
dzielonymi”, które „są przyczynami rzeczy widzialnych wśród rzeczy bos
kich” . Natomiast w drugim nadmienił, że „teologia” jest nauką różną od fi
zyki i matematyki, gdyż jej przedmiotem jest „Byt oddzielony i nieruchomy; 
jeśli tego rodzaju substancja istnieje [...], co próbowaliśmy wykazać [...], to 
musiałaby być naturą boską, pierwszą i najwcześniejszą zasadą, wiedza zaś
o niej najpożyteczniejszą, gdyż zajmuje się najwyższym Bytem, a każda nauka 
nazywana jest lepszą lub groszą w zależności od swego właściwego przedmio
tu”11.

Pierwszą z tych wypowiedzi odnieść można do nieruchomych poruszycieli, 
czyli niematerialnych inteligencji, wprawiających w ruch poszczególne sfery 
wraz z przytwierdzonymi do nich gwiazdami i planetami. Przemawiają za tym 
słowa: „są przyczynami rzeczy widzialnych wśród rzeczy boskich”. Przez „rze
czy boskie” rozumie Arystoteles nie tylko owe motory i poruszane przez nie 
ciała niebieskie, ale także całą substancję nieba. Zajął się nią w swoim dziele
O niebie, gdzie nazwał ją  „pierwszym spośród ciał”, które -  jako takie -  „jest 
wieczne, nie rośnie, nie maleje, nie zna starości, nie podlega zmianom jakościo
wym, nie odbiera od niczego wpływu”. Boskość nieba potwierdzają wierzenia: 
„wszyscy ludzie mają pewne pojęcie bogów i wszyscy -  barbarzyńcy i Grecy
-  którzy tylko wierzą w bogów, umieszczają bóstwo w najwyższych regionach; 
jasno widać, że w ich przekonaniu nieśmiertelne jest złączone z nieśmiertel

9 Tamże, XII, 8, 1047 b, s. 320.
111 Metafizyka, VI, 1, 1026 a 19. Metafizykę (Warszawa 1983) i Fizykę (Warszawa 1968) 

Arystotelesa cytuję w przekładzie K. Leśniaka; O niebie (Warszawa 1980)w przekładzie P. Siwka.
11 Metafizyka, XI, 7, 1064 b 3 nn.
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nym”. Starożytni, chcąc zaznaczyć, „że Ciało pierwsze jest czymś różnym od 
ziemi, ognia, powietrza i wody, nadali nazwę «Eteru» najwyższemu miejscu,
wywodząc ją  z faktu, że ono «biegnie ciągle (ócei ■deiv)» przez całą wiecz-

^>>12 ność .
Wieczny ruch eteru przebiega po kole i jest ciągły oraz jednostajny, bez 

początku i końca. Dlatego jest to ruch pierwszy i najdoskonalszy ze wszystkich 
ruchów rzeczywistych i możliwych13. Czy można zatem uznać go za pierwsze
go Poruszyciela? Nie, ponieważ nie można o nim powiedzieć, że jest nierucho
my w sensie absolutnym. A taki być powinien, jeśli chcemy uniknąć pytania: 
co go wprawiło w ruch? Arystoteles postanowił zatem w swojej Fizyce wykazać 
„w sposób jasny, że musi istnieć jakiś byt, który posiadając zdolność do poru
szania innych rzeczy, sam jest nieruchomy i nie podlega żadnym zmianom ani 
istotnym, ani akcydentalnym” 14. Byt ten to „pierwszy czynnik ruchu, wywołu
jący ruch wieczny w czasie nieskończonym i dlatego też powinien być niepo
dzielny, bez części i pozbawiony jakiejkolwiek wielkości” 15. „Jeżeli jednak 
istnieje coś, co jest wieczne, nieruchome i rozłączalne, to oczywiście wiedza
o tym należy do nauki teoretycznej -  a nie fizyki [...] ani matematyki, lecz do 
nauki wcześniejszej od nich. Fizyka bowiem zajmuje się rzeczami istniejącymi 
oddzielnie [niebo -  M.K.], ale będącymi w ruchu, a niektóre działy matematyki 
zajmują się rzeczami nieruchomymi, ale nie istniejącymi oddzielnie, lecz ucie
leśnionymi w materii; natomiast «nauka pierwsza» ma za przedmiot byty zara
zem oddzielne i nieruchome [...] Muszą przeto istnieć trzy nauki badawcze: 
matematyka, fizyka i teologia (fteo^oyiKfi) [...], [teologia -  M.K.] jest najcen
niejsza wśród nauk teoretycznych [...] jeżeli [...] istnieje jakaś substancja nieru
choma, to nauka o tej substancji powinna być wcześniejsza i powinna być 
pierwszą filozofią i, w ten sposób, ogólną, bo jest pierwszą. Powinno do niej 
należeć badanie bytu jako takiego, tzn. zarówno jego istoty, jak i atrybutów, 
które mu przysługują jako bytowi” 16.

12 A r y s t o t e l e s ,  O niebie, I, 3, 270 b 1-20. Por. t e n ż e .  Metafizyka, XII, 8, 1074 
b 1-10: „Nasi przodkowie w odległych czasach przekazali potomności tradycję w formie mitu, że 
ciała te [tzn. gwiazdy] są bogami i że boskość (x6 f)stov) otacza całą naturę [...], że pierwsze 
substancje są bogami, można by to uznać za tradycję rzeczywiście boską [tzn. inspirowaną przez 
bogów]”.

13 Tenże, Fizyka, VIII, 9 a.
14 Tamże, 6, 258 b. O tym, że ruch kołowy nie jest w pełni ruchem doskonałym: tamże, 3, 

262 a.
15 Tamże, 10, 267 a = ostatnie słowa księgi VIII.
16 A r y s t o t e l e s ,  Metafizyka, VI, 1, 1026 a.
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Utożsamienie przez Arystotelesa teologii z nauką o bycie jako takim nada
wało filozofii pierwszej rangę wiedzy boskiej, czyli wiedzy, że „(1) tylko Bóg 
może być przyczyną wszystkich rzeczy i pierwszą zasadą, i (2) że taką wiedzę 
albo sam Bóg może posiadać, albo przynajmniej w najwyższym stopniu”17. 
To ostatnie stwierdzenie żywo przypomnia pogląd reprezentowany przez ogół 
filozofów i teologów: mądrość, pełne zrozumienie wszechrzeczywistości właści
we jest tylko Bogu i tylko w jakimś stopniu człowiekowi. Według Platona 
jedynie nielicznym, odpowiednio wykształconym ludziom18, gdyż „znaleźć 
Twórcę i Ojca tego całego wszechświata jest wielkim przedsięwzięciem. Lecz 
gdy się Go odnalazło, jest niemożliwe objawić Go wszystkim” . Plotyn przy
toczył inne jeszcze wypowiedzi Platona na ten sam temat: „nie można Go prze
stawić -  powiada -  ani w słowie, ani w piśmie”20. Ten rodzaj wiedzy, tak 
trudno i wyjątkowo dostępny, określał Platon terminami: decopia, <)>póvT|(nę, 
ao<|>ta. Łączyła ona wątki racjonalne, kontemplacyjne i religijne; te ostatnie 
dochodziły do głosu przede wszystkim w słowie ftecoptoc21. Podobnie Arysto
teles w dialogach, z dialogiem O filozofii włącznie. Potem określał nim także 
fizykę i matematykę22. Czy tym samym zatarł różnicę pomiędzy nimi, zwłasz

17 Tamże, I, 2, 983 a.
IS Timaios, 51 e; w łacińskim przekładzie Kalcydiusza (Timaios a Calcidio translatus com- 

mentarioque instructus, ed. J. H. Waszink, Londini et Leidae 1962, s. 50): Quid quod rectae 
opinionis om nis v ir particeps, intellectus vero dei proprius et paucorum  adm odum  lectorum  homi- 
num. W ciągu dziejów identyfikowano owych pauci jako: viri exam inati (Kalcydiusz), hom ines 
electi (Wilhelm z Conches), prophetae et qui invisibilia Dei spiritu Dei cognoverunt (Clarenbaldus 
z Arras).

Timaios, 28 c -  cyt. według przekładu P. Siwka (Warszawa 1986). W tłumaczeniu Kalcy
diusza (s. 21): Ig itur opificem  geniłoremąite universi tam invenire difficile quam inven tm i digne  
profari. Grzegorz z Nazjanzu, cytując ten tekst, nazwał Platona „jednym z teologów helleńskich”.

211 Enneades, VI, 9, 4. Powyższy cytat odnosi się do Listu VII, 342 c oraz Parmenidesa, 142 
a. Plotyn zdaje się nawiązywać także do Arystotelesa: „Przecież i w nazwie Przyczyna nie orzeka 
się o Nim żadnego przedmiotu, lecz o nas, iż mianowicie mamy coś od Niego, podczas gdy Ono 
pozostaje w Sobie” (E nneades , VI, 9, 3). Poszedł jednak znacznie dalej niż Arystoteles: Nie 
możemy o Bogu nic powiedzieć, i to nie tylko dlatego, że „nie było w Nim niczego, z Niego zaś 
jest wszystko”, ale także dlatego, że „Ono bytem nie było, lecz jego Rodzicem" (tamże, V, 2, 1).

21 A. H. C h r o u s t, The F irst Thirty Years o f  M odern Aristolelian Scholarship, ..Classica 
et Mediaevalia”, 24(1963), s. 27-57 -  cyt. za przekł. niemieckim w: Aristoteles in der neueren  
Forshung, (Wege der Forschung, Bd. LX1), hrsg. von P. Moraux, Darmstadt 1968, s. 102 n. Mo
ment religijny w słowie iSecoptoc zdaje się sięgać tradycji przed- i pozafilozoficznej. Oznaczało 
bowiem „święte poselstwo”, wysłane przez państwo na uroczystości religijnej. Zob. 
T. Z i e l i ń s k i ,  Grecja niepodległa, Warszawa 1958, s. 136.

22 M etafizyka, I, 2, 983 a. K. Leśniak słusznie podkreślił w przyp. 16, że wyraz COfMtt 

występuje w pewnych rozdziałach M etafizyki w różnych znaczeniach: nauka, wiedza prawdziwa, 
mądrość, filozofia pierwsza: to ostatnie jest znaczeniem pilotującym.

151



cza między fizyką i teologią, sprowadzając tę ostatnią do pierwszej? A może 
chodziło mu o przezwyciężenie rozziewu pomiędzy teologią i fizyką Platona? 
To samo innymi słowy: czy Stagiryta, rozciągając pojęcie ■dEOOpta na fizykę
i matematykę, teologizował je  czy też fizykalizował teologię? Już Eudemos
i Teofrast odmiennie odpowiadali na to pytanie: pierwszy uwypuklał aspekt 
teologiczny, drugi -  naturalistyczny23. Późna starożytność, średniowiecze, 
a także wielu interpretatorów nowożytnych i współczesnych przyznają rację 
Eudemosowi, a tym samym opowiadają się za poglądem, że Arystoteles przez 
całe życie „platonizował”, czyli „teologizował” . Ale nigdy też nie brakowało 
badaczy, którzy prawdziwy arystotelizm dostrzegali w naturalizmie Teofrasta, 
a zwłaszcza Stratona.

Do tych ostatnich zdaje się dzisiaj należeć wybitny filolog szwedzki, świetny 
znawca Arystotelesa -  Ingemar Diiring24. Postanowił on sprostować dwa, jego 
zdaniem, błędne przekonania: że Stagiryta stworzył -  w opozycji do Platona -  
konsekwentny system filozoficzny; że sprzeczności w myśleniu Arystotelesa 
można usunąć poprzez założenie, iż w toku swego filozofowania przechodził 
on od „filozofii rzeczy pierwszych” (teologii) do biologii, zoologii, archiwisty
ki. Stagiryta widziany od strony historii jest -  zdaniem Diiringa -  następcą 
Platona, starającego się uwolnić platońską filozofię od momentów irracjonal
nych, a zarazem uzupełnić ją  i rozwinąć . To Andronik z Rodos jest odpo
wiedzialny za doszukiwanie się w dziełach Arystotelesa jednolitego systemu 
filozoficznego. W rzeczywistości bowiem Stagiryta był myślicielem problemo
wym, twórcą metod, nauczycielem i organizatorem wspólnych badań nauko
wych. Krótko mówiąc: „In einem gewissen Sinne war er sein ganzes Leben 
lang Platoniker, insbesondere auf den Forschungsgebieten, in denen Platon 
gearbeitet hatte”26.

23 Zwraca się uwagę na różnice w odczytywaniu metafizyki Arystotelesa przez Eudemosa
i Teorasta: „Eudemos scheint treuer dem Aristoteles gefolt [...] soferen beide von Aristoteles in 
enizelnen abweichen, gibt sich bei Eudemos mehr eine theologische, bei Theophrastos aber eine 
naturalistische Neigung kund, so daB jener dem Platonismus, dieser dem Stratonismus einigermas- 
sen naher steht” (F. U e b e r w e g, Grundriss der Geschichte der Philosophie, Bd. I: Die 
Philosophie des Altertumus, hrsg. von K. Praechter, Basel-Stuttgart 195714, s. 403).

24 Jest autorem monografii: Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denk.es, Heidel
berg 1966 oraz: Der Protreptikos des Aristoteles. Einleitung, Ubersetzung und Kommentar von 
I. Diiring, Frankfurt a.M. 1969, s. 119. W swoich studiach interesował się platonizmem Arystotele
sa: Aristotle and the Heritage from  Plato, „Eranos”, 57(1964), s. 84-99 (cyt. w niniejszym artyku
le według przekt. niemieckiego w: Aristoteles in der neueren Forschung, s. 232-294) oraz biogra
fią Stagiryty: Aristotle in the Ancient Biographical Tradition. Goteborg 1957.

25 Aristoteles, s. VI. Por. także: Aristotle and Heritage, w przekł. niem. s. 249.
2,1 Cyt. za: C h r o u s t, The First Thirty Years, w przekł. niem. s. 142. Na tejże stronie
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Problem teologii Arystotelesa polega -  zdaniem Diiringa -  na niemożliwości 
pogodzenia ze sobą teorii wiecznie poruszającego się ruchem ciągłym pierwsze
go, boskiego ciała z teorią równie wiecznego, ale absolutnie nieruchomego
i transcendentnego pierwszego Poruszyciela. Zdawał sobie z tego sprawę już 
Teofrast; i po dzień dzisiejszy „es gibt keinen Ausweg aus dieser Schwierg- 
keit”27. Problem ten nie zasługuje zresztą na uwagę, jaką mu w ciągu dziejów 
poświęcano. Nie tylko dlatego, że nie wiadomo, co mógłby oznaczać termin 
deoXoyiKti, ale i dlatego, że Arystoteles posłużył się nim tylko dwukrotnie -  
w sposób raczej przypadkowy jako parentezą oraz w celu uzyskania „pięknej 
systematyki”, czyli „um die schóne Dreizahl zu erreichen”28. Mimo to od póź
nego antyku po dzień dzisiejszy29 interpretuje się (w sposób świadomy lub 
nieświadomy) -  zdaniem Diiringa -  deo^oytKfi jako teologię oraz personifikuje 
się pierwszego Poruszyciela30. Szczególną gorliwością odznaczał się przy 
tym W. Jaeger. Dostrzegł on w filozofii pierwszej Arystotelesa zasadę credo ut 
intelligam, której nie dopatrzyli się tam nawet scholastycy. Wobec takiego stanu 
rzeczy Diiring proponuje: „Wydaje mi się, że nadszedł już czas, aby zrezygno
wać z wyrażenia t e o l o g i a  A r y s t o t e l e s a  albo sprowadzić je  na 
właściwe mu bezpretensjonalne miejsce”. To bowiem, które mu przydzielono, 
opierało się na przecenianiu Arystotelesowskiego trójpodziału filozofii teore
tycznej. Wiadomo zaś, że podziałem filozofii jako celem samym w sobie zajęli 
się dopiero neoplatońscy komentatorzy Stagiryty. To oni nadali słowu 
'dsoA.oytKfi sens i znaczenie, jakich pierwotnie nie miało31.

Reakcja Diiringa na poglądy Jaegera jest zapewne w jakimś stopniu odpo
wiedzią autora monografii o Arystotelesie, uzasadniającą jej powstanie, wobec 
istnienia epokowej monografii Jaegera32. Świadczy o tym m.in. ciągłe podkre

Chroust określił Diiringa: „[...] Diiring, der ohne Zweifel ein sehr groBer Gelehrter ist” .
27 D ii r i n g, Aristotle and the Heritage, w przekł. niem s. 243. Równie beznadziejne 

okazały się -  zdaniem Diiringa -  próby ustalenia sensu o t ic la  oraz ustalenia, w jaki sposób vo\)ę 
może być przyczyną sprawczą.

28 T e n ż e, Aristoteles, s. 117.
29 Za przykład posłużyła Dur;ngowi praca: V. D e c a r i e, L'objet de la mćtaphysique 

selon Aristote, Montrćal-Paris 1961.
30 Nie bezpodstawnie. Por. A r y s t o t e l e s ,  Metafizyka, XII, 7, 1072 b, gdzie Stagiryta 

określa Boga, jako „żywy Byt, kontemplujący samego siebie, znajdujący się w stanie szczęśliwoś
ci, w jakiej my się znajdujemy tylko czasami”.

D ii r i n g, Aristoteles, s. 117. Por. także s. 595, na której Diiring przedstawia opinie 
badaczy na temat Arystotelesowskiego pojęcia metafizyki.

32 Znaczenie monografii Jaegera w badaniach nad Arystotelesem przedstawił Chroust (The 
First Thirty Years).
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ślanie przez Diiringa faktu, iż Stagiryta przez całe życie był w gruncie rzeczy 
platonikiem; a zatem: tak jak i Platon prekursorem idealizmu niemieckiego. 
Zdaniem G. W. F. Hegla nawet w większym stopniu niż jego mistrz: „Aristote
les, habe, anders ais Platon, die griindlichste Spekulation, Idealismus ge- 
kannt”33. Skoro Arystoteles -  jak twierdzi Diiring -  kontynuował, rozwijał, 
uzupełniał i racjonalizował filozofię Platona, to dlaczego nie kontynuował, nie 
rozwijał, nie uzupełniał jego teologii? Wiadomo przecież, jak ważną rolę pełniła 
ona w jego doktrynie. Czy komentatorzy neoplatońscy Stagiryty, koncentrujący 
się na jego podziale filozofii, rzeczywiście nadali słowu •dEO^oyncfi sens i zna
czenie, jakich ono przedtem nie miało? A może wydobyli to, co w nim implici
te było zawarte? Ostatnie pytanie przestaje być retoryczne w świetle studiów 
Ph. Merlana i A. H. Armstronga34, podkreślających rolę i znaczenie teologii 
Arystotelesa jako pomostu pomiędzy teologią Platona i Plotyna. Stąd wnosić 
można, że Diiring oceniał teologię Stagiryty i jej dzieje nie tylko w świetle 
źródeł, ale także współczesnej filozofii. Ta zaś już od dawna odnosi się z naj
większą podejrzliwością do każdej nauki, jeśli implikuje ona jakiekolwiek kon
sekwencje religijne35.

W związku z tą tendencją M. Heidegger pisał, że „metafizyka” jest w zupeł
nie istotnym sensie „fizyką”, Arystotelesowska zaś Fizyka -  to ukryte i „dlatego 
niedostatecznie przemyślane fundamentalne dzieło filozofii zachodniej”36. Me
tafizyka Arystotelesa nie jest więc w zasadzie niczym innym, jak tylko koniecz
nym uzupełnieniem, ekstrapolacją jego Fizyki. Świadczy o tym m.in. fakt. iż 
Stagiryta wyłożył swoją teologię -  a więc to, co w metafizyce miałoby stano
wić jej punkt szczytowy -  nie w Metafizyce, ale w VIII księdze Fizyki. Zasyg
nalizowane tu poglądy Heideggera rozwinął i uzasadnił W. Wieland, którego

Vorlesungen tiber die Geschichte der Philosophie, Bd. II, s. 133 -  cyt. za: 
W. W e 1 s c h, Aisthesis. Grundziige und Perspektiven der Aristotelischen Sinneslehre, Stuttgart 
1987, s. 135.

34 Ph. M e r 1 a n, From Platanism to Neoplatonism, The Haag 1953; A. H. A r m s t 
r o n g ,  The Background o f the Doctrine „that the Intelligibles are not autside the Intellect", 
[w:] Entretiens sur l ’Antiquit£ classique, (Fondation Hardt, t. V), Geneve 1957. Przekł. niem. w: 
Die Philosophie des Neuplatanismus, hrsg. von C. Zintzen, Darmstadt 1977, s. 38-57.

Ostrzegał przed tego rodzaju filozofią F. Nietzsche (Aforyzmy, wybrał S. Uchański, War
szawa 1973, s. 38): „Każda filozofia, którą w mrokach swych najdalszych perspektyw pozwala 
połyskiwać religijnemu ogonowi komety, podaje w podejrzenie wszystko, co wykłada jako naukę: 
można przypuszczać, że i to jest także religią, chociaż w przebraniu naukowym”.

36 Vom Wesen Begriff der <|>i5<Jię Aristoteles' Physik B 1, [w:] t e n ż e ,  Wegmarken, Frank
furt a.M. 1967, s. 311 -  cyt. za: W e 1 s c h, Aisthesis, s. 135. K. Popper w jednym ze swoich 
ostatnich wywodów oświadczył, że nie jest w stanie, ze względu na zawiłość języka, zrozumieć 
Heideggera, może natomiast wykazać, żc źle przetłumaczył Arystotelesa.
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dzieło Die aristotelische Physik37 przedstawił Diiring jako „einer der bedeu- 
tendsten neueren Beitrage zur Aristotelesforschung”38. Poglądy Heideggera
i Wielanda podziela W. Welsch. Jego zdaniem Arystoteles jest -  czy to jako 
fizyk lub metafizyk, czy to jako logik lub etyk -  zawsze w głębokim sensie 
„fizykiem” . Toteż naiwnością grzeszą ci, którzy dopatrują się dopiero w jego 
metafizyce, właściwej, stojącej ponad fizyką filozofii pierwszej lub ontolo- 
gii39. O naiwności tych, którzy w jego metafizyce dopatrują się teologii, 
W. Welsh nawet nie wspomina.

I. Diiring nie tylko podziela powyższe poglądy, ale także je  wspiera przez 
podkreślanie, że Arystoteles określił filozofię pierwszą jako ■deoA.oyiicfi pod 
wpływem upodobania do trójpodziałów, a więc ze względów pozamerytorycz
nych. Nie pyta jednak o powody owego upodobania czy też skłonności. Stagiry- 
ta ich nie kryje: „Ponieważ uzyskaliśmy tę liczbę od natury, jak gdyby stanowi
ła ona jedno z jej praw, dlatego posługujemy się nią także w kulcie bogów”40. 
Liczba „trzy” znaczy dla Arystotelesa wiele, ponieważ znaczy bardzo wiele 
w przyrodzie: określa wymiary ciał, a także początek, środek, kres, które cechu
ją całość i obejmują wszystko, stanowiąc jednocześnie miarę całości. Trudno 
zatem nie przyznać racji pitagorejczykom -  dodał Stagiryta -  „że cały świat
i wszystkie rzeczy w nim zawarte są określone liczbą «trzy»”41. Diiring tłuma
czy zamiłowaniem Arystotelesa do „triady” nie tylko jego trójpodział filozofii 
teoretycznej (a powinien był także i praktycznej, i pojetycznej), ale również 
jego hipotezę dotyczącą istnienia „boskiego ciała”, czyli eteru: „Der Hauptgrund 
fur dieses Element ist daB es seiner Theorie Symetrie verleihet”42. Tymczasem 
Arystoteles wyraźnie stwierdził w Meteorach, że musi się uznać eter za sub
stancję nieba, ponieważ w przeciwnym razie taką substancją musiałby być 
ogień. Stanowiłby on nie tylko materię ogromnych ciał niebieskich oraz ich 
sfer, ale także wypełniałby olbrzymie między nimi przestrzenie. Jego przewaga 
nad pozostałymi elementami spowodowałaby ich anihilację . „Przypuśćmy 
więc -  pisał w O niebie — że ciało poruszające się ruchem kołowym jest og
niem lub innym podobnym elementem. W takim razie jego ruch naturalny bę

Die aristotelische Physik. Untersuchungen iiber die Grundlegung der Naturwissenschaft und 
die sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles, Góttingcn 1962.

38 Aristoteles, s. 633.
39 W e 1 s c h, Aisthesis, s. 135.
40 A r y s t o t e 1 e s, O niebie, I, 1, 268 a 1-15.
41 Tamże, s. 12.
42 Aristotle and the Heritage, w przekł. niem. s. 243.
43 A r y s t o t e l e s ,  Metafizyka, I, 3, 340 a 1-3.
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dzie z konieczności przeciwny ruchowi kołowemu”44. A więc Arystoteles pos
tulował istnienie „boskiego ciała” nie dlatego głównie, by obdarować swoją 
teorię symetrią lub pokłonić się z szacunkiem docenianemu przez siebie trady
cyjnemu dioteizmowi. I w tych też wypadkach postępował jako przyrodnik45.

Zdaniem Diiringa najbardziej charakterystyczne dla Stagiryty jest nieustanne 
rozstrząsanie problemów, przy czym rzeczywiście interesujące jest samo stawia
nie zagadnień, nie zaś dawane przezeń odpowiedzi46. Czy wśród sformułowa
nych przez Arystotelesa pytań pytanie o istnienie i istotę Boga nie należy do 
najbardziej interesujących? Dzieje arystotelizmu dowodzą, że to właśnie pytanie 
uznano powszechnie za „rzeczywiście interesujące”47, głównie ze względu na 
pogląd Stagiryty, że świat zawdzięcza Bogu wszystko, On zaś światu nie za
wdzięcza niczego.

II. STANOWISKA WOBEC LUDZKIEGO LOSU

W tym samym mniej więcej czasie, gdy Ksenofanes drwił z politeizmu, 
antropomorfizmu i antropopatyzmu Homera i Hezjoda, Księga Izajasza szydziła 
z kultu bogów ręką ludzką sporządzonych. Szczególnie pod tym względem 
znamienny jest rozdział 44, 7-8, w którym autor mówi w imieniu Boga: „Któż 
jest do Mnie podobny? -  Niech woła, niech to ogłosi i niech dowiedzie! [...] 
Czy jest jaki bóg oprócz Mnie?” Prorok nie tylko ośmiesza bałwochwalstwo, 
lecz także uzasadnia jego bezsens, wykazuje, że Bóg Izraela jest Panem Odku
picielem wszystkich ludzi, Początkiem i Końcem wszechrzeczy. Izajasz oraz

44 O niebie, I, 2, 269 a 10.
Diiring -  podobnie jak Heidegger, Wieland, Welsch -  widzi w Arystotelesie przede wszyst

kim przyrodnika: „[...] vielmehr legt er den Nachdruck drauf, daB die Methode in 
der p h y s i k ć allgemeingiiting ist” ; „In seiner geistigen Haltung war Aristoteles der erste 
typische Gelehrte und Wissenschaftler” (Aristoteles, s. 21, 25).

T e n ż e ,  Aristotle and the Heritage, w przekł. niem. s. 247: „Das bei Aristoteles wir- 
klich interessante ist sein Aufstellen der Probleme, nicht seine Antworten”. To. że Arystoteles jest 
„myślicielem problemowym”, zauważono już w starożytności, sporządzając z jego dziel Problema
tu. W średniowieczu Dawid z Dinant uznał je za najlepsze dzieło Stagiryty: Cum essem in Grae- 
cia, pervenit ad manus meas liber aristotelicus D e  d u b i t a l i b u s  p r o b l e m a t i -  
b u s [...1 Cum autem in ceteris editionibus suis utitur Aristoteles diffuso ac subobscuro pariter 
sermone [...] in hoc quidem libro [...] enucleato partiter et succinto quo apponit fretus eloquio. 
Por. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, primum ed. M. Kurdziałek, (Studia Mediewis- 
tyczne, 3), Warszawa 1963, s. 3, 91.

Temu powszechnemu przekonaniu dał wyraz św. Tomasz z Akwinu (In Ill-um Sentiarum, 
disl. 24, a. 3): fere tota philosophia ad cognitionem divinorum ordinatur.
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inni prorocy Starego Testamentu nie głosili oczywiście jakiejś nowej koncepcji 
Boga, różnej od tej, która została przedstawiona w Księdze Rodzaju, lecz raczej 
ją przypominali Izraelitom, zmuszonym do życia wśród obcych, by ci pojęli, 
że przewyższają zwycięzców wiarą w prawdziwego Boga. Można więc chyba 
rzec, że prorocy i filozofowie odegrali w dziejach podobną rolę. Polegała ona 
na przypomnieniu ludziom pierwiastka racjonalno-filozoficznego konstytuujące
go religię pierwotną, elementu, który z biegiem czasu i z różnych powodów 
został przesłonięty fałszywymi wyobrażeniami i iluzjami. Nic zatem dziwnego, 
że ludzie „karmili się popiołem; zwiedzione serca wprowadziły ich w błąd”48. 
Filozofowie i prorocy podjęli, niezależnie od siebie, taką samą próbę wyzwole
nia człowieka z błędnego koła, w którym się znalazł, głównie za sprawą samo
zwańczych wieszczów i sprytnych wieszczbiarzy. Ksenofanes dowodził, że Bóg 
jest jeden, Platon -  że od Niego pochodzi wyłącznie dobro, Arystoteles -  że 
jest transcendentną przyczyną kosmosu. Ta teologia była w zasadzie zgodna 
z tym, co o Bogu mówiła Księga Rodzaju. Wymagała ona jednak dość istotne
go uzupełnienia, które Izajasz i inni prorocy tak usilnie podkreślali: Bóg jest 
Panem i Odkupicielem każdego człowieka.

Być może, iż uznanie-przez Arystotelesa $eoA.oYiKfi za najwyższą z nauk 
filozoficznych wpłynęło na definicję filozofii sformułowaną przez Zenona z Ki- 
tion: nauka o rzeczach boskich i ludzkich. Podniosła ona antropologię do rangi 
głównego działu filozofii, tj. do dostojeństwa, jakie przypisywano już teologii.
O szczególnych związkach człowieka z bogami opowiadały rozliczne mity. 
Filozofowie -  na ogół -  nie kwestionowali owych związków. Przedstawiali je 
natomiast i oceniali w świetle oczyszczonej przez siebie koncepcji Boga, poj
mowanego jako Byt Pierwszy, najdoskonalszy, Sam Siebie Myślący, „Początek, 
koniec i środek istnienia”49. I On to „ma być dla nas miarą wszystkich rze
czy, o wiele bardziej z pewnością niż, jak mówią, człowiek. Kto więc takiej 
istocie, jak bóg, chce stać się miły, takim, jak on, stać się musi najbar
dziej . Człowiek może najbardziej upodobnić się do bogów przez prawdę. 
Albowiem „prawda i u bogów nad wszystkimi góruje dobrami, i dla ludzi naj

48 Por. Iz 44, 20.
49 P 1 a t o n, Prawa, IV, 716 a (przeł. M. Maykowska, Warszawa 1960, s. 158): „[...] bóg, 

który, jak głosi prastare orędzie, początek, koniec i środek dzierży wszelkiego istnienia, prostą 
zmierza drogą w swym zgodnym z przyrodzonym porządkiem wieczystym obrocie”. Platon powo
ływał się -  podobnie jak Arystoteles -  na prastary kult nieba (w tym wypadku zapewne orficki), 
widząc w nim pierwotniejszą i doskonalszą teologię od tej, jaką głosili późniejsi poeci.

511 Tamże, IV, 716 c (s. 159). Por. także Państwo, II, 21, 383 c; X, 12, 613 b; Teajtet, 176 b. 
Platon, w Państwie, VI, 13, 501 b (s. 38), nie omieszkał zaznaczyć, „że i Homer mówił o tym, 
co w ludziach mieszka, że jest boskie i do bogów podobne”.
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większym dobrem ze wszystkich”51. Cóż jednak człowiekowi z tego przyjdzie, 
skoro w Hadesie -  jak pisał Homer -  tylko umysł Tejrezjasza, ślepego wróżbi
ty, „nie doznał zmiany: nawet po śmierci Persefona zostawiła mu władzę rozu
mu, gdy inni snują się jako cienie”52. „Tego -  replikował Platon -  doprawdy 
nikt nigdy nie dowiedzie, żeby dusze umierających robiły się przez śmierć 
mniej sprawiedliwe”53. Podobnie ma się rzecz z rozumem: „Spojrzeć trzeba 
na jej [tj. duszy] umiłowanie mądrości i zważyć, czego ona dotyka i do jakiego 
garnie się towarzystwa, ponieważ spokrewniona jest z tym, co boskie i nieśmie
rtelne, co istnieje wiecznie, i jaka by ona była, gdyby ją  cały ten prąd porwał
i wyniósł z morza, w którym dziś przebywa, gdyby z siebie zrzuciła te ziem
skie kamienie i muszle, które ją  dziś obrastają”54. Platon na różne sposoby 
dowodził, „że nieśmiertelna jest nasza dusza i nie ginie nigdy”55, ale miał 
przy tym na myśli tę tylko jej część „która sama jest bytowi pokrewna” , 
czyli inteligencję, umysł57. Resztę tego, co ludzkie, gotów był oddać śmierci, 
aczkolwiek niechętnie, jak o tym świadczą mity opowiedziane przez niego 
w Gorgiaszit5& i w Państwie5,9. Mają one -  jego zdaniem -  bardzo piękny 
logos, czyli są bardzo do prawdy podobne. Dają zatem człowiekowi nadzieję 
nagrody za życie sprawiedliwe i rozumne. Nauka Arystotelesa zdaje się to 
ludzkie oczekiwanie wykluczać: „sam jeden tylko umysł jest w stanie istnieć 
po oddzieleniu od duszy jako istota wieczna, niezależna w swym działaniu od 
rzeczy zniszczalnej”60. On to bowiem stanowi zgoła inny rodzaj duszy.

Platon i Arystoteles przedstawili swoje poglądy na nieśmiertelność człowieka 
w sposób niejasny, aluzyjny i nie zawsze konsekwentny. Nic zatem dziwnego, 
że już ich starożytni uczniowie różnie je interpretowali. Z tego też względu 
przyczyniły się one tylko w minimalnym stopniu do rozjaśnienia problemu 
życia pozagrobowego. Groza śmierci pozostała więc -  w gruncie rzeczy -  pra

51 P I a t o n, Prawa, V, 730 c (s. 180).
52 H o m e r, Odyseja, X (tłum. prozą J. Parandowski, Warszawa 1969, s. 216).
s  P I a 1 o n, Państwo, X, 10, 610 c (s. 242).
54 Tamże, X, 11, 611 e (s. 244).
55 Tamże, X, 9, 608 d (s. 238).
56 Tamże, VI, 5, 490 b (s. 18).
57 Tamże, VII, 4, 518 e (s. 70): „A ta, którą inteligencja, ma zdaje się raczej coś boskiego 

w sobie; coś, co nigdy siły nie traci, a tylko, zależnie od momentu nawrócenia staje się czymś 
przydatnym i pożytecznym albo nieprzydatnym i szkodliwym”.

58 Gorgiasz, 523 a -  525 a, 526 d -  527 e.
VJ Państwo, X, 13, 614 b -  621 b (s. 248-261).
60 A r y s t o t e 1 e s, O duszy, II, 2, 413 b 26-27 (przeł. P. Siwek, Warszawa 1988, s. 40).

Miejsce to podaję we własnym tłumaczeniu.
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wie nietknięta. Może właśnie dlatego Platon zasugerował, że celem filozofii 
powinno być rozmyślanie nad śmiercią61. Z rozważań Arystotelesa wynikało, 
że śmierć jest najstraszniejszą rzeczą, „gdyż jest kresem wszystkiego, a dla 
zmarłego nie ma już przypuszczalnie nic dobrego ani złego” . Na innym jed
nak miejscu stwierdził, iż „zdaje się, że jakieś dobro i zło istnieje i dla zmarłe
go, skoro przecież istnieją i dla kogoś, kto żyje wprawdzie, lecz nie uświada
mia sobie; [tu należą] np. zaszczyty i niesława lub pomyślność i niepowodzenia 
dzieci czy potomków w ogóle. Ale i to nie jest wolne od trudności”63. Wobec 
takiego końca ludzkiego życia zdaje się ono tracić jakikolwiek sens. „Nie warto 
by żyć -  pisał Demokryt -  gdyby się nie miało ani jednego dobrego przyjacie
la . Sądził, że dusza jest zniszczalna i rozpada się wraz z ciałem. Ale jesz
cze bardziej nie warto by żyć, gdyby się nie miało za co umierać. Wskazywano 
zatem na takie wartości, które bądź to zmniejszały grozę śmierci, bądź też 
nadawały życiu taki sens, iż stawało się ono cenne mimo śmierci. Za godną
i chwalebną uznawano więc śmierć za ojczyznę, za bliskich, za przyjaciół, 
z posłuszeństwa obowiązującym prawom. W tym miejscu zgadzali się ze sobą
i poeci, i filozofowie, i opinia publiczna. Szczególnie wymownym świadectwem 
tych przekonań były pomniki wzniesione na grobach Termopil i Cheronei oraz 
postawa Sokratesa, posłusznego prawom ojczystym aż do ostatniej życia godzi
ny. Na ogół sądzono, że sens istnienia polega na pielęgnowaniu cnoty i na

Platon, Fedon, 64 a, 67 e: ómo$vf|0 Keiv lie^etćboi. -  Por. C y c e r o n ,  Rozmowy 
tuskulańskie, I, 30, 74 (przeł. J. Śmigaj, [w:] Pisma filozoficzne, t. II, Warszawa 1961, s. 523): 
„Całe bowiem życie filozofów, jak mówił Sokrates, jest rozmyślaniem o śmierci. Bo i cóż innego 
czynimy, kiedy odwodzimy duszę od zmysłowych uciech, to jest od spraw ciała, od majątku, który 
jest pomocnikiem i sługą ciała, od spraw publicznych, od wszelkich zajęć; cóż, powiadam, wtedy 
czynimy, jeśli nie to, że przywołujemy duszę do niej samej, zmuszamy, iżby była sam na sam ze 
sobą i jak najbardziej odrywamy ją  od ciała? A czymże innym jest odrywanie duszy od ciała, jeśli 
nie nauką umierania?”. Por. Ps 90, 12: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość 
serca”.

A r y s t o t e l e s ,  Etyka Nikomachejska, III, 6, 1115 a 26 (przekł. D. Gromska, Warsza
wa 1982, s. 97).

63 Tamże, I, 10, 1000 a 18-20 (s. 31). Grzegorz z Nysy (Dialog z siostrą Makryną o duszy
i zmartwychwstaniu, [w:] Św. G r z e g o r z  z N y s y ,  Wybór pism, przeł. W. Kania, War
szawa 1974, s. 42) odrzucił zarówno poglądy Platona, jak i Arystotelesa: „Odrzucamy też poglądy 
jego następcy [Arystotelesa] w filozofii, który choć dokładnie zbadał wszystkie zjawiska i całe 
nasze życie, uczył przecież, że dusza jest śmiertelna!” Grzegorz oparł swoje przekonanie o nie
śmiertelności duszy na Piśmie św.: dusza została stworzona przez Boga na Jego obraz i podobień
stwo.

Fragmente der Vorsokraiiker, fr. B 99, przekład w dziele zbiorowym: Wybrane teksty 
z historii filozofii. Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu, wybrał J. Legowicz, Warszawa 1968, 
s. 108, nr 32.
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takim poznawaniu wszechrzeczywistości, aby dzięki niemu można było uzyskać 
jej intelektualny ogląd (ftecoptot). Platon był przekonany, że cele te osiągnąć 
można przez ucieczkę: a) od zła, towarzyszącego koniecznie śmiertelnej naturze, 
b) od zmienności zjawisk, zakłócających w istotny sposób ludzkie poznawanie. 
„Ucieczka -  jego zdaniem -  to upodobnienie się do boga, według możności. 
Upodobnić się do niego to stać się sprawiedliwym i pobożnym, przy zachowa
niu rozsądku [...] Bóg nie jest w żadnym względzie i żadną miarą niesprawied
liwy, ale jest jak tylko można sprawiedliwy i nic nie jest do niego tak podobne, 
jak ten spośród nas, który się stanie jak najsprawiedliwszy”65. Innymi słowy: 
człowiek może przezwyciężać własną śmiertelność oczyszczając się moralnie, 
głównie poprzez wstrzemięźliwość, oraz oczyszczając swoje poznanie, według 
Platona przede wszystkim przez matematykę, a według Arystotelesa -  przez 
logikę i abstrakcję.

„Ja zaś uważam -  mówił Sokrates -  że nie mieć żadnych potrzeb jest właś
ciwością boskiej istoty, mieć ich jak najmniej -  największym zbliżeniem do 
boskiej istoty, ponieważ zaś boska istota jest najwyższą doskonałością, stąd 
wniosek, że im ktoś bliżej boskiej istoty, tym bardziej jest doskonały”66. Po
wyższa wypowiedź, wraz z określeniem filozofii jako „rozmyślania nad śmier
cią”, wpłynęła zapewne na postawę cyników wobec życia i śmierci, postawę, 
którą podziwiali stoicy, zwłaszcza ze szkoły rzymskiej. Zdaniem Epikteta cynik 
to „kaznodzieja publiczny”, „nauczyciel obyczajności”, człowiek, który „znosząc 
razy, jak ojca wszech ludzi, jak brata miłować winien człowieka, który go tyczą 
okłada”, to „zwiastun Zeusa, wołający słynnymi słowami Sokratesa: Biada wam, 
ludzie! Hej! dokąd pędzicie!? Opamiętajcie się, hej! wreszcie, co, nieszczęśni, 
czynicie!”67 Według cyników i stoików człowiek może godnie żyć, umierać
i jednoczyć się z bóstwem tylko i wyłącznie dzięki swojej osobistej cnocie. Po 
Cheronei, a potem po opanowaniu Grecji przez Rzymian, cnoty obywatelskie
i śmierć na polu chwały stały się bezzasadne. Prawdziwy bowiem cynik powi
nien być człowiekiem bez ojczyzny, rodziny, domu i jakiegokolwiek majątku. 
Dopiero tak oczyszczony może on skutecznie spełniać swoją misję nauczyciela, 
proroka i zwiastuna Zeusa.

65 P 1 a t o n, Teajtet, 176 b (przeł. W. Witwicki, Warszawa 1959, s. 80). Witwicki przełożył 
Hex& <j>povf|aea)ę Y evśo$ai na „przy zachowaniu rozsądku” ; powinno być chyba raczej: „przez 
rozsądek do zjednoczenia". Por. Mdr 1, 15: „Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci”.

66 K s e n o f o n l, Wspomnienie o Sokratesie, 1, 6 (przeł. L. Joachimowicz, [w:] 
K s e n o f o n t ,  Pisma sokratyczne. Warszawa 1967, s. 63).

67 E p i k t e t, Diatryby, III, 22 (przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1961, s. 273-293).

160



Na sarkofagach chrześcijańskich już w III wieku umieszczano postacie paste
rza, modlącej (modlącego) się i filozofa. Pierwsza z nich zdaje się symbolizo
wać nadzieję, zgodnie ze słowami Ps 23, 4: „Chociażbym chodził ciemną doli
ną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twój kij i Twoja laska są tym, co 
mnie pociesza”. Druga oznacza modlitwę towarzyszącą zmarłemu w najtrudniej
szej z jego dróg. Trzecia -  Chrystusa, w szatach cynika. Trzyma książkę, 
a więc coś, czym cynicy -  jako spadkobiercy Sokratesa -  gardzili. Książką tą 
była Ewangelia, przedstawiająca życie, naukę, śmierć i zmartwychwstanie ko
goś, kto nie miał ojczyzny, rodziny, domu, majątku; jednocześnie miłował 
bijących Go jak Ojca wszech ludzi i swoich braci. Potężny w słowie i czynie, 
przeżył śmierć, dowodząc tym samym -  poprzez fakty, a nie teorię -  że śmierć 
nie jest końcem ludzkiego życia, że jest życie po życiu68. Dla chrześcijan 
III wieku był więc Chrystus nie tylko filozofem, ale także największym z praw
dziwych filozofów, a Dobra Nowina ostatecznym rozwiązaniem problemu śmier
ci, sensu ludzkiego życia i pośmiertnych losów człowieka .

Przedstawianie przez chrześcijan przesłania ewangelicznego jako jedynie 
prawdziwej filozofii wywołało sprzeciw ze strony filozofów pogańskich. Nawet 
jednak największy wróg nowej religii, jakim niewątpliwie był Celsus, nie prze
czył, że chrześcijaństwo jest filozofią. Twierdził natomiast, że „jest to nauka 
banalna i do poglądów innych filozofów nie wnosi nic ważnego ani nowe
go” . Zawarta w niej teologia jest zniekształconym echem tego, co o Bogu 
mówił Platon. Bóstwo Chrystusa podważa bowiem platońską tezę o niezmien
ności Boga. Na to zaś żaden prawdziwy filozof zgodzić się nie może, tym 
bardziej że wcielenie Boga byłoby Jego zmianą na gorsze. Chrześcijanie dowo
dzili bóstwa Chrystusa przez powoływanie się na proroctwa mesjańskie Starego 
Testamentu, na fakt Jego cudownego zmartwychwstania, na doskonałość głoszo
nej przez Niego doktryny moralnej. Celsus powierzył rozprawianie się z chrześ

68 Identyfikację postaci zawdzięczam pracy J. kard. Ratzingera, Glaube, Philosophie und 
Theologie („Communio”. Internationale katholische Zeitschrift, 14(1985), nr 1, s. 56). Autor 
powoływał się z kolei na: F. G e r k e, Christus in der spdtantiken Plastik, Mainz 1948, s. 5, 
oraz na: F. van der M e e r ,  Die Urspriinge christlicher Kunst, Freiburg 1982, s. 51 nn. Por. 
J 15, 13: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Zagadnieniem Chrystusa jako największego filozofa interesowali się także filozofowie 
nowożytni (np. Spinoza) i współcześni. Zob. w tej sprawie: X. T i 1 1 i e t t e, Der Christus der 
Philosophen, „Communio”. Internationale katholische Zeitschrift, 8(1979), nr 1, s. 40-50.

70 Zob. O r y g e n e s ,  Przeciw Celsusowi, I, 4, (przeł. S. Kalinowski, Warszawa 1977, 
s. 53). Por. też: tamże VI, 1 (s. 63), gdzie Orygenes przytacza następującą wypowiedź Celsusa: 
„To samo lepiej powiedzieli Grecy, nawet nie uciekając się do gróźb i obietnic czynionych przez 
Boga albo Syna Bożego”.
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cijańskimi poglądami na proroctwa i zmartwychwstanie wyimaginowanemu 
przez siebie Żydowi, który -  zgodnie z jego intencją -  stwierdził, że eschatolo
gia chrześcijańska jest tak samo „przestarzała”, jak nauka o Bogu. Orygenes ze 
swej strony wykazywał: że teologia platońska jest o wiele bardziej niekonsek
wentna niż chrześcijańska; że Żydzi podważając proroctwa mesjanistyczne 
podważają tym samym wszystkie inne proroctwa Starego Testamentu; że przyto
czone przez nich świadectwa przeciwko zmartwychwstaniu nie wystarczają do 
obalenia tego faktu; że chrześcijaństwo powinno się porównywać nie tylko 
z filozofią Platona, ale także -  i to może w jeszcze większym stopniu -  z filo
zofią Epikteta71. Zarówno więc wróg, jak i obrońca chrześcijaństwa zgadzali 
się co do tego, że jest ono filozofią.

Przekonanie o religijnym charakterze filozofii i filozoficznym charakterze 
religii było dość powszechne w pierwszych wiekach po Chrystusie, zwłaszcza 
wśród przedstawicieli tzw. średniego platonizmu oraz wśród neopitagorejczy- 
ków. Znajdowało ono potwierdzenie i inspirację w poglądach Filona z Aleksan
drii na istotę religii żydowskiej. Jego zdaniem „Mojżesz wzniósł się na szczyty 
filozofii i przez boskie objawienie był oświecony w licznych i najpoważniej
szych zagadnieniach natury”72. To, co znalazł u Mojżesza, było do tego stop
nia zgodne z Platonem, iż -  jak trafnie zauważył Euzebiusz z Cezarei -  „albo 
Platon filonizuje, albo Filon platonizuje”73. W tym kontekście nie dziwi, za
skakujące na pierwszy rzut oka, stwierdzenie neopitagorejczyka Numeniosa 
z Apamei, że Platon był po prostu „Mojżeszem mówiącym po attycku”74, ani 
też uznanie, z jakim o „filozofii hebrajskiej” wyrażali się neoplatończycy, 
a wśród nich również i Porfiriusz, zdecydowany przeciwnik chrześcijaństwa75. 
Przedstawiciele wspomnianych tu szkół filozoficznych byli oczywiście zafascy
nowani nie tylko judaizmem, lecz także religią egipską, chaldejską, asyryjską. 
Między innymi dlatego, że sądzili, iż teologia jest punktem docelowym filozofii

71 Tamże, VI, 2 (s. 64): „Można więc zauważyć, że Platona czytają tylko ludzie, którzy 
uchodzą za uczonych. Epiktet natomiast jest przedmiotem zachwytu wielu czytelników, którzy jeśli 
tylko chcą przyjąć owoce jego nauki, czują, że dzięki jego wskazówkom stają się lepszymi”.

72 F i l o n  A l e k s a n d r y j s k i ,  O stworzeniu świata, 8 (przeł. L. Joachimowicz, 
Warszawa 1986, s. 34).

Tamże, s. 27; cytat przytoczony przez L. Joachimowicza.
74 K l e m e n s  A l e k s a n d r y j s k i ,  Stromata, I, 22, 150; E u z e b i u s z  

z C e z a r e i ,  Praeparatio evaneglica, II, 10. Cyt. za: K. P r a e c h t e r, Die Philosophie 
des Altertums, Basel-Stuttgart 1957l4, s. 520.

75 J. H. W a s z i n k, Porphyrios und Numenios, [w:] Die Philosophie des Neuplatonismus, 
Darmstadt 1977, s. 187, 180 nn.
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i że filozofia utożsamia się z religią . A zatem teologia, będąca kulminacją 
ludzkiego poznania filozoficznego, powinna zbawiać człowieka. I na tej to jej 
funkcji skoncentrowali swoją uwagę ówcześni platończycy, pitagorejczycy, 
neoplatończycy, a także różnego rodzaju gnostycy. Wysuwali oni na plan pier
wszy platońską definicję filozofii: „Upodobnianie się do Boga stosownie do 
możliwości człowieka”, przy czym kładli akcent głównie na możliwości po
znawcze. Identyfikacja teologii filozoficznej z religią implikowała wniosek, że 
jest ona w stanie zbawić każdego człowieka, a nie tylko nielicznych wybranych 
filozofów czy gnostyków. Toteż teologowie nie mogli nie pytać o wartość 
modlitwy, ofiar, obrzędów i religijnych objawień jako środków upodobniania 
się i jednoczenia z Bogiem. Ich rozważania na te tematy kończyły się zazwy
czaj coraz to szerszym otwieraniem drzwi dla magii i teurgii77.

Wspomniane wyżej poglądy niektórych autorów z trzech pierwszych wieków 
po Chrystusie wskazują -  przynajmniej w jakimś stopniu -  na kontekst filozo
ficzny i religijny, w którego świetle autorzy wczesnochrześcijańscy odczytywali 
tożsamość i odmienność swojej religii. Wszyscy oni byli przekonani, że chrześ
cijaństwo jest filozofią, i to doskonalszą od wszystkich dotychczasowych. Nie
którzy, jak np. Tacjan czy Tertulian, sądzili, że jest nie tylko lepsza, ale także 
całkowicie różna od greckiej, którą Tacjan i Klemens Aleksandryjski nazywali 
wręcz „filozofią barbarzyńską”, podkreślając w ten sposób religijną przewagę 
Wschodu nad Grecją. Ogół Ojców poszedł jednak za zdaniem Justyna Męczen
nika: „Cokolwiek prawdziwego zostało powiedziane, stało się to własnością 
chrześcijan”78. Odnajdywano prawdziwe, czyli zgodne z Biblią, stwierdzenia 
u „Pitagorasa”, Heraklita, Sokratesa, Arystotelesa, cyników, stoików, przede 
wszystkim jednak u Platona -  „jednego z teologów helleńskich”79. Poszerzały 
one i pogłębiały element racjonalno-filozoficzny chrześcijaństwa oraz potwier
dzały jego uniwersalność jako religii ponadetnicznej i ponadczasowej. Znaczenie

7fi M. M e r 1 a n, The Old Acaclemy, [w:] The Cambridge History o f Later Greek and Early 
Medieval Philosophy, Cambridge 1967, s. 62: „We have already quoted the passage in which 
Plutarch says that theology is the goal philosophy, and the this goal can be reached only in 
a moment of sudden enlightenment. A number of other passages agree with this one”. Por. też: 
P r a e c h t e r ,  Die Philosophie des Altertums, s. 563: „Galen preist die Philosophie (die ihm 
mit der Religion identisch ist) ais das grósste unter gottlichen Gutem (Protrept. c. 1)”.

7 C. Z i n t z e n, Die Werlung von Mystik und Magie in der neuplatonischen Philosophie, 
[w:] Die Philosophie des Neuplatonismus, s. 191-426.

n  J u s t y n, Apologia, II, 10. Cyt. za: E. G i 1 s o n. Historia filozofii chrześcijańskiej 
w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski, Warszawa 1966, s. 17 oraz s. 540, kol. 2, przyp. 14.

79 G r z e g o r z  z N a z j a n z u ,  Mowa XXVIII, 4. Cyt. za: G i 1 s o n, Historia 
filozofii, s. 565, przyp. 72.
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wymienionego elementu rosło w miarę potęgowania się sporów teologicznych. 
Autorytet papieży, cesarzy, a nawet soborów powszechnych nie był w stanie 
położyć im kresu. Starano się zatem tak sformułować prawdy wiary, aby były 
one niepodważalne także z czysto racjonalnego punktu widzenia. Skorzystała 
na tym i filozofia. Spory trynitarystyczne i chrystologiczne przyczyniły się 
bowiem do wyodrębnienia natury i osoby; spory dotyczące stosunku Boga do 
świata w istotny sposób wpłynęły na koncepcję transcendencji; kontrowersje 
wokół problemu transsubstancjacji pomogły lepiej zrozumieć związek substancji 
z jej przypadłościami.

III. STANOWISKO ŚW. AUGUSTYNA I BOECJUSZA

Na Zachodzie największym rzecznikiem jedności filozofii i teologii był św. 
Augustyn. Szczyty teologii osiągnęli -  jego zdaniem -  platończycy, a zwłaszcza 
Plotyn, Porfiriusz, Jamblich. Zbliżyli się oni do chrześcijaństwa o wiele bardziej 
niż wszyscy inni. Wystarczyłoby zmienić tylko nieliczne ich słowa i poglądy, 
a byliby chrześcijanami80. Zapewne z tych i tym podobnych ustaleń wyciągnął 
następujący wniosek: Sic enim creditur et docetur quod est humanae salutis 
caput, non aliam e s s e  philosophiam id est sapientiae studium et aliam religio- 
nem  . Filozofia więc i religią nie różnią się między sobą. Można je  bowiem 
sprowadzić do jednej i tej samej definicji: studium sapientiae, czyli do intele
ktualnego poznawania rzeczy wiecznych. Obie są zatem -  ex definitione -  
teologią. Pełniejszą i skuteczniejszą jest jednak teologia biblijna. Mówi ona 
bowiem o niezmiernie ważnych prawdach, o których milczą platończycy82. 
Niewątpliwie znali oni drogę i cel, ale nie mieli środków do jego osiągnięcia. 
A zatem: Non e s t  honestior philosophia gentium quam n o s t r a  C h r i s t ia n a ,  quae 
una est vera philosophia quandoquidem studium vel amor sapientiae significa- 
tur hoc nomine . Innymi słowy: teologia chrześcijańska jest bardziej czcigod
na niż platońska, między innymi dlatego, że Mojżesz i prorocy żyli przed Plato
nem; jest ona także teologią wyłącznie prawdziwą, ponieważ wywodzi się z Ob
jawienia i opiera na autorytecie Kościoła. Niemniej człowiek wierzący powinien

80 A u g u s t y n, De vera religione , I, 4, 7.
Tamże, V, 8. Ten tekst przytoczył Eriugena: „Jest zatem pewne, że prawdziwa religią jest 

prawdziwą filozofią, oraz na odwrót -  że prawdziwa filozofia jest prawdziwą religią” . Cyt. za: 
G i 1 s o n. H istoria filo zo fii, s. 115 oraz s. 593, przyp. 11.

82 A u g u s t y n. Wyznania, VII, 9.
8  T e n ź e, Contra Julianum  Pelagianum, IV, 14, 72. Por. E. G i I s o n, Wprowadzenie

do nauki św. Augustyna, przeł. Z. Jakimiak, Warszawa 1953, s. 47, przyp. 27.
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dążyć ze wszystkich sił do zrozumienia tego, w co wierzy. W ynika to bowiem 
zarówno z istoty chrześcijaństwa jako filozofii, jak  i z faktu, iż Bóg obdarzył 
człowieka rozumem. Skoro zaś go tak wyposażył, chce, aby się nim posługiwał 
także w odniesieniu do rzeczy wiecznych. Osiągnięcia teologii platońskiej świa
dczą, iż tego rodzaju poznanie jest możliwe. Natomiast jej niedostatki dowodzą 
słuszności tego, co powiedział prorok Izajasz: „Jeśli nie uwierzycie, nie zrozu
miecie”84. Chrześcijanin, korzystający ze światła wiary, ma więc bez porówna
nia większe możliwości zrozumienia, niż mieli je filozofowie pogańscy. A za
tem: credo, ut intelligam  oraz: intellectum vero valde ama!ss

Powyższe zalecenia św. Augustyna podjął najpierw Boecjusz. Świadczy
0 tym jego wypowiedź zamieszczona w przedmowie do De Trinitate, z której 
niedwuznacznie wynika, iż pisze on rzeczone opusculum, aby przekonać siebie
1 czytelnika: an ex beati Augustini scriptis semina rationum aliąuos in nos 
venientia fructus extulerint . Przyjął Arystotelesowski trójpodział filozofii 
teoretycznej: naturalis, mathematica, theologica. Ta ostatnia dotyczy oczywiście 
Boga i jest wiedzą w najwyższym stopniu abstrakcyjną, wykluczającą jakiekol
wiek myślenie obrazowe. Polega zaś na oglądzie intelektualnym formy wszyst
kich form, czyli formy jedynie prawdziwej, tożsamej z ipsum essesl. Boecjusz 
zdaje się łączyć w swojej koncepcji teologii to, co w platonizmie zwie się 
Ć7C07n;eta (epoptyka), a w arystotelizmie ■decopla, z postulatem św. Augustyna: 
intellectu videre ąuod credidi8 . Określiwszy w ten sposób metodę i cel teolo
gii, postanowił zbadać, w jakim  stopniu człowiek może wznieść się ku wyży
nom tego, co boskie, dzięki wysiłkom swojego rozumu. Skupił uwagę na naj
trudniejszych do zrozumienia prawdach wiary chrześcijańskiej, a więc na Trójcy 
Świętej, na bóstwie Chrystusa, na naturze dobra oraz na problemie aksjomatyza- 
cji teologii. Czyniąc powyższe zagadnienia głównym przedmiotem swojego 
racjonalnego teologizowania, wprowadzał je  tym samym do tradycyjnej, filozo

Iz 7, 9 (wg przekładu Vetus Itala). Augustyn zajął się sprawą tego przekładu w De doctri- 
na Christiana, II, 17 oraz II, 22.

Nieco więcej powiedziałem na ten temat w artykule Św. Augustyn ja ko  przedstaw iciel 
filozofii chrześcijańskiej, „Vox Patrum”, 8(1988), z. 14. s. 317-331 oraz w niniejszym tomie, pt. 
Sw. Augustyn ostrzega: „Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozum iecie" , s. 61-73.

86 B o e t h i u s, De Trinitate. Introductio, London 1968, s. 4, w. 31.
87 Tamże, c. 2 (s. 8).
88 Ze względu na ten postulat oraz ze względu na sposób, w jaki posługiwał się nim w swoim 

wykładzie o Trójcy Świętej, niektórzy widzą w św. Augustynie przede wszystkim wielkiego 
mistyka. Por. M. S c h m a u s, Die psychologische Trinitatslehre des heiligen Augustinus, 
Munster 1927, s. 309: „Die augustinische Trinitatsspekulation hat ihren krbnenden Abschluss in 
der Trinitatsmystik” .
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ficznej teologii. Ta ostatnia była -  jego zdaniem -  zanadto uzależniona od 
świata, ponieważ odwoływała się do obrazów i podobieństw; była też nieprecy
zyjna z językowego punktu widzenia, zbyt wiele bowiem zawierała wyrażeń 
metaforycznych i alegorycznych. Te niedostatki nie podważają oczywiście jej 
osiągnięć. Powinno się ją  z nich oczyścić tak, aby mogła się stać nauką w naj
wyższym stopniu spekulatywną, filozofią zaiste boską, wolną od przymieszki 
filozofii ludzkiej. Być może dlatego właśnie teodyceę platońską, stoicką, 
a w pewnej mierze także arystotelesowską przedstawił w dziele O pocieszeniu, 
jakie daje filozofia.

Boecjuszowy sposób teologizowania rozwijali przede wszystkim komentato
rzy jego Opuscula sacra, a więc Jan Szkot Eriugena, Gilbert de la Porree, 
Teodoryk z Chartres, Clarenbald z Arras i inni. Podkreślali oni jeszcze mocniej 
niż interpretowany przez nich Autor, że teologia jest intima philosophiae discip- 
linas9. Jej osobliwość zasadza się zarówno na szlachetności materii, którą roz
patruje, jak i na niezwykłości władzy, która tę materię rozpatruje. O ile bowiem 
inne moce duszy muszą w swoich czynnościach posługiwać się cielesnymi 
organami i obrazami, o tyle ta jest od nich całkowicie niezależna. Za Boecju- 
szem nazywali ją  najczęściej intellegentia90, ale także intellectibilitas91, i po
dobnie sądzili, że przysługuje ona tylko Bogu i nielicznym ludziom, którzy 
z tego powodu uchodzą wśród innych jak gdyby za bogów. Dzięki niej zdoby
wa się mądrość utajoną w głębi dyscyplin filozoficznych. Jest to altior theolo- 
gia. Jej mistrzem był Apostoł Logosu -  św. Jan Ewangelista, nazywany przez 
Clarenbalda summus theologus. Skoro intellegentia wydobywa ową teologię ex 
intimis philosophiae disciplinis, przeto nie można pominąć pytania o jej stosu
nek do wiary. Odpowiedział na nie Jan Szkot Eriugena za pomocą przykładu 
zaczerpniętego z Ewangelii św. Jana. Czytamy w niej, iż na wieść Marii Mag
daleny; „Zabrano Pana z grobu”, „wyszedł Piotr i ów drugi uczeń [...] Biegli 
obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 
grobu [...] zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł 
potem także Szymon Piotr [...] wszedł do wnętrza grobu [...] Wtedy wszedł do

Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras zu Boethius „De Trinitate", hrsg. von W. Jan- 
sen, Breslau 1926, s. 36, w. 28: Intima philosophiae disciplina recte hic theologia appellatur, quia 
praeter materiae suae nobilitatem hoc Iwbet mirae singularitatis, quod, cum ceterae animae vires 
suis singulae a natura sibi utantur instrumentis, intellectibilitas, qua theologus utitur, omni caret 
instrumento. W tym miejscu warto przypomnieć zalecenie św. Augustyna: ipsum verum non 
videbis, nisi in philosophiam totus intraveris (Contra Academicos, II. 8).

*" Boethii Philosophiae consolatio, V. 4 (ed. L. Bieler, Turnholti 1957, s. 99, w. 16): ratio 
vero hu mani tantum generis est sicitt intellegentia sola divini.

1,1 B o e t h i u s. In Isagogam Porphyrii, (Ed. I), 1. 1, c. 3 (PL 64, II B).
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wnętrza także ów drugi uczeń [...] Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozu
mieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”92. Piotr 
symbolizuje wiarę, Jan intellegentiam , a grobowiec Pismo św. Zmartwych
wstanie stanowiło kamień węgielny doktryny chrześcijańskiej: „jeśli Chrystus 
nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wia
ra”94. Była to jednocześnie prawda, która budziła najwięcej wątpliwości, i to 
nie tylko wśród pogan i Żydów , ale także wśród chrześcijan96 -  również 
w czasach św. Augustyna, jak o tym świadczą jego słowa skierowane do wier
nych, których napomina, aby się upewnili co do zmartwychwstania ciał nie 
w szkołach filozofów, ale w szkole Pisma św. Albowiem nauka o uwielbieniu 
ciała w zmartwychwstaniu należy do wyjściowych prawd wiary chrześcijańskiej 
w nie mniejszym stopniu niż wcielenie Słowa, jego męka i śmierć. Niemniej 
to właśnie na niej skupi się gniew i sprzeciw niewierzących, które trwać będą 
aż po koniec czasów . Powyższe wypowiedzi pozwalają wnosić, iż przytoczo
ny przez Eriugenę przykład, ilustrujący stosunek wiara.-intellegentia-Pismo św., 
może mieć jeszcze głębszą wymowę, niżby na pierwszy rzut oka wydawać się 
mogło. Wskazuje on bowiem na główny cel altioris theologiae: zrozumienie 
najtrudniejszych nawet tajemnic wiary chrześcijańskiej za pomocą nowych słów, 
pojęć i racji czerpanych ex intimis philosophiae disciplinis. Uprawiający ją 
autorzy byli przekonani, że postępują za św. Janem i św. Augustynem, czyli że 
zajmują się prawdziwą filozofią chrześcijańską; chrześcijańską zarówno co do 
treści, jak i formy. Sądzili, że mądrość filozoficzna osiąga szczyt, którym jest 
fleo^oyiKfi, tylko wtedy, kiedy jej współtowarzyszy wiara. Na szczycie zgadza
ją się ze sobą. Dzięki temu mądrość filozoficzna staje się pewna, wiara zaś 
zrozumiała.

92 J 20, 2-9.
Por. G i 1 s o n. Historia filozofii, s. 114.

94 1 Kor 15, 14.
95 Dz 17, 32: „Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli 

«Posłuchamy cię o tym innym razem»” . Por. też Dz 26, 23-29. Odnośnie do Żydów: Mt 22, 
23-33.

1 Kor 15, 12: „Jeśli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą 
niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?"

97 Por. A u g u s t y n ,  De Trinitae, IV, 23 (PL 42, 903 B). Teologią ciała Chrystusa zajął 
się św. Augustyn w komentarzu do Listu św. Jana. (Por. In epist. Joannis ad Parthos, tr. I, 1, 3). 
Przytoczone pod koniec niniejszych rozważań wypowiedzi odnoszące się do zmartwychwstania 
jeszcze mocniej podkreślają wymowę wczesnochrześcijańskiej plastyki nagrobnej, przedstawiającej 
Chrystusa jako filozofa, który własną mocą zmartwychwstał.
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Zdaniem św. Tomasza z Akwinu góra, na którą wspięli się Boecjusz i jego 
komentatorzy, ma nie jeden, lecz dwa szczyty: filozoficzny i teologiczny. A za
tem intima pars philosophiae, czyli teologia naturalna, oraz intima pars religio- 
nis christianae, czyli tajemnice wiary, nie dadzą się sprowadzić do teologii, 
która byłaby w tym samym stopniu filozoficzna, co i chrześcijańska. Jest to 
możliwe, ale w życiu przyszłym. Od tego czasu zaczęto nie tylko coraz to 
precyzyjniej rozdzielać filozofię od teologii, ale także je sobie nawzajem prze- 
ciwstawiac .

98 Powody Tomaszowych zastrzeżeń wobec boecjańskiego sposobu teologizowania starałem 
się scharakteryzować w artykule pt. Dlaczego św. Tomasz z Akwinu kom entow ał „De Trinitate”
i „De hebdom adibus” Boecjusza?  (zob. w niniejszym tomie s. 169-182).



DLACZEGO ŚW. TOMASZ Z AKWINU KOMENTOWAŁ 
DE TRINITATE I DE HEBDOMADIBUS BOECJUSZA?*

J a m e s  Weisheipl -  autor świetnej monografii o Tomaszu z Akwinu -  stwier
dził brak jakichkolwiek wskazówek umożliwiających odpowiedź na powyższe 
pytanie. Akwinata nie powiedział więc, dlaczego przystąpił do interpretowania 
De Trinitate i De hebdomadibus Boecjusza. W ten sposób wprawił w zakłopota
nie nie tylko J. W eisheipla, ale także wielu innych historyków (np. M.-D. Che- 
nu) badających jego życie i twórczość. Zaniepokojenie bierze się stąd, iż To
masz jest jedynym liczącym się myślicielem XIII wieku, który komentował te 
dawno już przebrzmiałe utwory1. Sprawa skomplikowała się jeszcze bardziej, 
kiedy pod koniec lat czterdziestych i w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych 
naszego wieku odkryto w obu tych komentarzach istotne elementy Tomaszowej 
syntezy filozoficzno-teologicznej2. Z tego też powodu zaczęto żywiej intereso

Zmieniony tekst artykułu opublikowanego w „Rocznikach Filozoficznych”, 35(1987), z. 1, 
s. 217-228.

1 J. W e i s h e i p l ,  Thomas von Aąuin. Sein Leben und seine Theologie. Graz-W ien-Kóln 
1980, s. 129-134, 337; M.-D. C h e n u, Das Werk des hl. Thomas von Aquin, Graz-W ien-Koln 
1960, s. 313 n.

2 L. B. G e i g e r ,  Abstraction e t separation d 'apres s. Thomas ln  De Trinitate, q. 5, a. 
3, „Revue des sciences philosophiąues et thćologiąues” , 31(1947), s. 3-40. Tenże sam autor 
zwrócił uwagę na doniosłość tego, co na temat partycypacji powiedział Tomasz w komentarzu De 
hebdomadibus -  zob. t e n ż e ,  La participation dans la philosophie de s. Thomas, Paris 1953, 
s. 36-73. Ten sam moment podkreślił również C. Fabro (La mozione m etafisica di partipazione  
secondo s. Tommaso, Torino 1950, s. 24-35). Wymiar historyczno-filozoficzny Tomaszowego 
Komentarza przedstawił M. Grabmann (Die theologische Erkenntnis- und E inleitungslehre des hl. 
Thomas von Aquin a u f  Grund seiner Schrift „In Boethium  de Trinitate", Freiburg in der Schweiz 
1948). Rozbudzone wtedy zainteresowanie Tomaszowymi interpretacjami Boecjusza wciąż jest 
żywe. Z nowszych publikacji na szczególną uwagę zasługują: S. N e u m a n n, G egenstand und  
Methode der theoretischen W issenschaften nach Thomas von Aquin aufgrund der Expositio super 
librum Boethii „De Trin ita te” , Munster Westf. 1965; L. E 1 d e r s, Faith and Science. An  
Introduction to St. Thomas Expositio in Boethii „De T rin ita te”, Roma 1974; J. J. H a 1 a d u s,
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wać się czasem ich powstania. Na ogół sądzi się, że zostały one przez Akwina- 
tę napisane w latach 1256-1259, czyli w tym samym czasie, co i Quaestiones 
disputatae de veritate, będące rezultatem dysput, jakie prowadził już jako ma
gister in sacra pagina. Otóż przeciwko temu przypuszczeniu przemawia sposób, 
w jaki Tomasz cytuje Liber de spiritu et anima. W wydanym przez P. Wysera 
tekście komentarza De Trinitate odsyłacze mają następujące brzmienie: dicitur 
in libro de Spiritu et Anima3. Natomiast w De veritate przeciwstawia się już 
zdecydowanie przypuszczeniu, jakoby dzieło to pochodziło od św. Augustyna: 
ut dicit Augustinus (alius Auctor) in libro de Spiritu et Anima4; liber de Spiri
tu et Anima non est authenticus, nec creditur esse Augustini ; liber Ule, cum 
non sit Augustini, non imponit nobis necessitatem ut eiits auctoritatem recipia- 
mus . W Scriptum super libros Sententiarum  Tomasz wzmiankuje najpierw, tj. 
w ks. I tego dzieła, ów pseudoaugustyński traktat tak samo, jak w komentarzu 
do De Trinitate, ale już w ks. IV -  jak w De yeritate1. Jest więc rzeczą zupeł
nie możliwą, że napisał on e\positiones: super librum Boethii De Trinitate oraz 
in librum Boethii De hebdomadibus w tym samym mniej więcej czasie, co 
i pierwsze księgi swojego Scriptum super libros Sententiarum, czyli w latach 
1252-1256, kiedy to pełnił funkcję bakalarza od sentencji (baccalaureus Senten- 
tiarumf'. Przypuszczenie to wydaje się tym bardziej prawdopodobne, że zarów
no scriptum , jak i expositiones reprezentują ten sam typ komentarza, charaktery
zującego się przede wszystkim problematyzacją interpretowanego tekstu, a nie 
jego wykładem9.

The Negative Judgement o f Separation According to St. Thomas Aquinas ' Commentary on the „De 
Trinitate" o f Boethius, Roma 1979; M. G o g a c z, Studia wokół problematyki „esse”. Tomasz 
Z Akwinu i Boecjusz, Warszawa 1976; W. J. H a n k e y, The De Trinitate o f Boethius and the 
Structure o f the Summa theologiae o f St. Thomas Aqinas, (The Proceedings of the Congresso 
Internazionale di Studi Boeziani), Pavia 1980; Thomas Aquinas, Faith. Reason and Theology, 
transl. by A. Maurer, Toronto 1987; D. C. H a l l .  The Trinity. An Analysis o f St. Thomas 
Aquinas' Expositio o f  the De Trinitate o f Boethius, Leiden-New York-Koln 1992.

' T h o m a s  von A q u i n, In librum Boethii de Trinitate. quaestiones quinta et sexla, 
hrsg. von P. Wyser, Fribourg-Louvain 1948, s. 53, 55, 63.

4 De veritate, q. 10, a. 7, 5.
5 Tamże, q. 15, a. 1, 1.
6 Tamże, q. 26, a. 5, 7.
7 Por. J. L e w i c k i ,  Z badań nad źródłami poglądów filozoficznych Alchera z Clairvaux, 

Lublin 1955 (mps), s. 58-64, gdzie autor omawia rolę, jaką rozprawa De spiritu et anima odegrała 
w sporze pomiędzy augustynistami i arystotelikami w XIII wieku.

Weisheipl (Thomas von Acjuin, s. 73), jest przekonany, że Tomasz nie pełnił w latach 1252-
1254 funkcji określanej jako cursor biblicus.

C h e n u ,  Das Werk des hl. Thomas von Aąuin. s. 313. Nie bez znaczenia może być także
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Armand Maurer wysunął przypuszczenie, iż Tomasz napisał komentarze do 
De Trinitate w 1256 roku. Na wiosnę bowiem tegoż roku uzyskał veniam le- 
gendi. Magistri et collegae Wydziału Teologicznego nie chcieli go jednak przy
jąć do swojego grona z powodu niechęci, jaką żywili wobec powierzania katedr 
przedstawicielom zakonów żebraczych. Tomasz, w trakcie oczekiwania na pozy
tywne dla siebie rozstrzygnięcie, zaczął wykładać swoim współbraciom w kon
wencie św. Jakuba poglądy Boecjusza na rolę filozofii w teologii. Na negatyw
ny stosunek dominikanów do filozofii żalił się już jego mistrz -  św. Albert 
Wielki: „Niektórzy, ponieważ nie wiedzą, chcieliby wszelkimi sposobami zwal
czać posługiwanie się filozofią; dotyczy to zwłaszcza dominikanów: gdy nikt 
im się nie sprzeciwia, przypominają bezrozumne zwierzęta, które bluźnią temu, 
czego nie znają”10. Te gorzkie słowa wypowiedział Albert pod adresem 
swoich współbraci w Kolonii w 1250 roku, czyli w miejscu i w czasie, gdzie 
i kiedy słuchał ich św. Tomasz. Mógł on więc zająć się tym problemem bezpo
średnio po przybyciu do Paryża i zadomowieniu się przy ulicy św. Jakuba pod 
koniec 1252 roku. De Trinitate i De hebdomadibus stanowiły bowiem najdalej 
posunięte ufilozoficznienie nauki chrześcijańskiej; dowiedli tego ich dwunsto- 
wieczni komentatorzy. Oba te traktaty nadawały się zatem lepiej, niż jakiekol
wiek inne, do krytycznego rozpatrywania roli filozofii w teologii, a także uka
zania jej właściwego miejsca, do jej obrony przed atakami zwolenników trady- 
cyjnego sposobu teologizowania. Ci ostatni bowiem pojmowali teologię jako 
wiedzę o rzeczach i znakach (Piotr Lombard), jako wiedzę o dziełach zbawienia 
(Hugon ze Sw. Wiktora), jako wiedzę o całym Chrystusie, o Głowie i człon
kach, tj. o Kościele (Robert Kilwartby) . Posługiwali się przy tym formą lite
racką charakteryzowaną przez współczesnych historyków jako Bibie mo- 
raliseen , przez Clarenbalda z Arras zaś jako hagiografia. Dla Tomasza nato
miast sacra doctrina to rozprawianie o Bogu, podobnie jak i dla św. Augustyna

fakt, iż Sentencje  Piotra Lombarda rozpoczynają się od rozważań o Trójcy Świętej. P.O. Kristeller 
(Beitrag der Schule von Salerno zur Entw icklung der scholastischen W issenschaft im 12. Jahrhun- 
dert, [w:] A rtes L iberales, ed. J. Koch, Leiden-Kóln 1959, s. 87) podkreślił rolę i znaczenie 
komentarzy Boecjusza w kształtowaniu się średniowiecznej literatury egzegetycznej.

A l b e r t u s  M a g n u s ,  Super Dionysii epistula septim a, ed. P. Simon, [w:] Alberti 
Magni Opera omnia, Editio Coloniensis XXXVII, p. II, s. 504, s. 28.

M a u r e r ,  Thomas Aquinas, s. X.
12 Za przykład posłużyć może rozprawa: R. H a u s s h e r ,  Petrus Cantor, Stephan Lang- 

ton, Hugo von St. Cher und der lsaias-Prolog der B ibie m o ra lis ie , [w:] Verbum e t Signum , Bd. 
II, MUnchen 1975, s. 347-364.



(ratiocinatio sive sermo de divinis) oraz dla theologiae philosophantes ze szkoły 
w Chartres13.

Sprawę jeszcze bardziej komplikowały kościelne zakazy czytania dzieł Arys
totelesa, wydawane i przypominane dość często w pierwszej połowie XIII wie
ku. Nikt przy tym nie miał wątpliwości, że inicjatorem i promotorem arystote- 
lizmu był Boecjusz, uchodzący wśród potomnych za św. Seweryna. Przypo
mnienie przez św. Tomasza jego podstawowych traktatów teologicznych w Pa
ryżu, w tamtejszym uniwersytecie, będącym głównym europejskim terenem 
zmagań o arystotelizm, nie stanowiło zapewne aż tak zaskakującego anachroniz
mu, jak sądzi ogół historyków filozofii średniowiecznej. Tym bardziej że Boe
cjusz przedstawiał siebie jako kontynuatora myśli św. Augustyna, Akwinata zaś 
wtedy jeszcze nie wiedział, że Liber De spiritu et anima nie wyszedł spod 
pióra biskupa Hippony. Tymczasem Tomasz i jego mistrz Albert natrafiali 
w tym właśnie dziele na koncepcję inteligencji bliską tej, jaką głosił Boecjusz 
oraz jego dwunastowieczni komentatorzy, a także mistycy ze szkoły Sw. Wikto
ra. Różniła się ona w istotny sposób od tego, co na ten temat pisał Arystoteles 
i autor Liber De causis. Albert przytoczył ją  w następującym brzmieniu: quan- 
doąue vero dicitur suprema virtus nostrae animae et distinguitur a ratione et 
intellectu, ut dicit Richardus de Sancto Victore, quia ratio est corporum, intel
lectus spirituum creatorum et intelligentia spiritus increati . Wydawca cyto
wanego tekstu -  P. Simon -  stwierdził, iż wywodzi się on z Liber De spiritu 
et anima , c. 11 (PL 40, 787), które to dzieło znalazło się wśród utworów Hugo
na ze Sw. Wiktora, a nie Ryszarda, jako druga księga jego De anima. Być 
może, iż Albert przystąpił do komentowania pism Pseudo-Dionizego Areopagity 
z zamiarem rozpatrzenia możliwości bezpośredniego poznania Boga. W każdym 
bądź razie poświęcił temu problemowi wiele uwagi. Jest więc rzeczą wysoce 
prawdopodobną, że Tomasz, opuszczając w 1252 roku Kolonię i mistrza, zabrał 
z sobą do Paryża ten właśnie „jego” problem. Swoje nad nim rozważania oparł 
na tekstach Boecjusza, nie tylko dlatego, iż ten „ostatni Rzymianin i pierwszy 
scholastyk” wprowadził terminologię Arystotelesowską do definicji Trójcy

A u g u s t i n u s ,  De civitate Dei, VIII, 1. Więcej danych na ten temat: 
M. G r a b m a n n ,  Die Geschichte der scholastischen Metlwde, Bd. II: Die scholastische 
Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert, Freiburg i.Br. 191 1, przedruk fotomechaniczny: 
Graz 1955, s. 537 n.

A l b e r t u s  M a g n u s ,  Super Dionysii epistula quinta, ed. P. Simon, [w:] Alberti 
Magni Opera otnnia, s. 497, w. 23-37. Autor De spiritu et anima stwierdził, że intelligentia ea 
vis animae est, quae immediate supponitur Deo, cernit ipsum summum verum.
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Świętej , ale przede wszystkim dlatego, iż musiał najpierw zinterpretować 
jego tezę: in divinis intellectualiter versari oportebit [...] ipsam inspicere 
formam  [...] quae esse ipsum est et ex qua esse est , aby móc odpowiedzieć 
na sformułowane przez siebie pytania: Utrum sacra doctrina sit scientia — 
oczywiście w ściśle arystotelesowskim znaczeniu słowa scientia -  oraz utrum  
sacra doctrina sit argumentativa?xl Oba te pytania tracą bowiem sens, jeśli 
teolog jest w stanie bezpośrednio poznać czy też doświadczyć Boga.

Nic tedy dziwnego, że św. Tomasz w swoim komentarzu do De Trinitate 
wiele uwagi poświęcił Boecjuszowemu podziałowi nauk oraz filozoficznym 
dowodom, którymi autor opusculum  uzasadniał podstawowe prawdy wiary. 
Skupił się jednak w stopniu szczególnym na pytaniu: Utrum intellectus noster 
possit ipsam form am  divinam inspicere? Odnośne zagadnienie rozpatrywał -  
podobnie jak Albert Wielki -  w świetle wypowiedzi Pseudo-Dionizego. Po 
dyskusji wstępnej na temat „za” i „przeciw” stwierdził, że umysł ludzki w tym 
życiu nie może oglądać istoty Bożej ani per viam naturalis cognitionis, ani 
nawet per viam revelationis. Pierwszy ze sposobów poznawania dochodzi do 
skutku bezpośrednio lub pośrednio. Otóż bezpośrednie, naturalne wpatrywanie 
się w istotę Bożą należy wykluczyć z tego prostego powodu, iż umysł ludzki 
tak nie poznaje nawet istot rzeczy podpadających pod zmysły. Bezpośrednio 
bowiem ogląda tylko ich obrazy (phantasmata). Ponadto ujmuje on istoty rze
czy (quidditates) poprzez rodzaj i różnicę. Tymczasem substancje oddzielone 
same są rodzajami i nie stanowią rodzaju dla innych. Słusznie zatem zauważył 
Dionizy: quidditas et omnia huiusmodi nomina fere  aequivoce dicuntur de 
sensibilibus et de illis substantiis. Nic więc dziwnego, że istoty rzeczy zmysło
wych zwykł był określać jako dissimiles similitudines. Podobnie sądził Arysto
teles: corruptibilia et incorruptibilia non sunt unius generis (M etafizyka , 10, c. 
10, 1058 b, 28). Stąd już wnosić można, że niemożliwe jest także pośrednie 
poznanie istoty Boga i substancji oddzielonych. Ten bowiem sposób opiera się 
na podobieństwie i przyczynowości. Skoro nie na podobieństwie, to może na 
przyczynowości? Nie, gdyż przyczyny są doskonalsze i nieproporcjonalne do

H. Lieveschiitz (Western Christian Thought from  Boethius to Anselm , [w:] The Cambridge 
History o f Lciter Greek and Early Medieval Philosophy, Cambridge 1867 s. 543), podkreślił, 
powołując się na M. Grabmanna, tę właśnie „zasługę” Boecjusza.

16 Boethii De Trinitate, I (ed. Rand, s. 8, w. 17-21).
17 M. G r a b m a n n, Augustins Lehre vom Glauben und Wissen und ihr Einfluss a u f das 

mittelalterliche Denken, [w:] Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der 
Scholastik und Mystik, Bd. II, Miinchen 1936, s. 53. Por. tegoż autora: Die theologische Erken- 
ntnis- und Einleitungslehre, s. 1-32.
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swoich skutków. Bożej istoty (ąuid est) nie oglądamy nawet per viam revelatio- 
nis, gdyż promień boskiego światła dociera do naszego umysłu -  jak to zauwa
żył Dionizy -  „spowity rozmaitymi świętymi welonami”, czyli stosownie do 
naszych możliwości poznawczych. Nie wpatrujemy się więc w istotę Boga oraz 
substancji oddzielonych ani dzięki poznaniu naturalnemu, ani nadprzyrodzonemu
-  ani bezpośrednio, ani pośrednio. Możemy tylko dowodzić, że są (an sunt). Do 
tego jednak niezbędna jest jakaś, nawet bardzo niejasna, o nich wiedza. Poszu
kujący bowiem powinien mieć pewne pojęcie o tym, czego szuka. Może je 
zdobyć per negationem, per causalitatem, per excessani. Per negationem  może
my stwierdzić, że Bóg i substancje oddzielone są niematerialne i niecielesne, 
że nie mają kształtów i innych przypadłości. Im więcej odkrywamy odnoszą
cych się do nich zaprzeczeń, tym mniej niejasna staje się nasza o nich wiedza. 
Następujące bowiem negacje zacieśniają te, które je  poprzedzają. Mamy więc 
do czynienia z czymś, co przypomina determinowanie przez różnice (per diffe- 
rentias) rodzaju oddalonego (genus remoturn). Ten typ zdobywania wiedzy nie 
różni się znowu aż tak bardzo od tego, jaki stosują fizycy i astronomowie, 
kiedy rozprawiają o ciałach niebieskich. Ponieważ są one innego rodzaju niż 
te, które znajdują się poniżej, przeto mówią o nich per negationem, że nie są 
ani lekkie, ani ciężkie, ani ciepłe, ani zimne.

Św. Tomasz zamknął swoje rozważania następującą konkluzją: Et hoc modo 
Boethius intelligit inspiciendam divinam formatu, per remotionem omnium phan- 
tasmatum; non ut sciatur de ea ąuid estIS.

Stwierdzenie Platona, iż mądrość Boża staje się udziałem tylko nielicznych, 
odnoszono w starożytności i średniowieczu przede wszystkim do „przyjaciół 
mądrości”, tj. do filozofów. Stąd brało się powszechne przekonanie, że szczy
tem czy też jądrem filozofii jest teologia, pojmowana przez Platona i jego 
komentatorów jako ogląd świętych misteriów (Ć7t07tteta), którego niewykształ- 
ceni ( ócvót | t o i ) dostąpić nie mogą, przez Arystotelesa zaś jako kulminacja 
kontemplacji (ftecopta). Te i tym podobne sformułowania mogły świadczyć, że 
wielcy filozofowie poznawali istotę Boga, a nawet z Nią się jednoczyli. Trady
cję tę rozpatrywał Boecjusz i jego dwunastowieczni komentatorzy. Tomasz 
zapytał więc: czy o ąuid est Boga można dowiedzieć się na podstawie którejś 
z nauk spekulatywnych (matematyka, fizyka, teologia) i czy ich punktem doj
ścia jest Bóg?19. Boecjusz odróżniał stopnie poznania oraz zakres i doskona

Odpowiedzi na pytanie: utrum intellectus noster pos.iit ipsarn forinam  divinam inspicere 
dotyczy q. 6, a. 3 komentarza do De Trinitate, ed. P. Wyser, s. 67-69.

19 Q. 6, a. 4 (ed. P. Wyser s. 70-71). Por. także s. 60-61.
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łość nauk na podstawie sposobów działania duszy. Może ona bowiem posługi
wać się narządami cielesnymi (zmysły, wyobraźnia, rozum), może też stać się 
narządem sama dla siebie. W tym ostatnim wypadku mielibyśmy do czynienia 
z poznaniem teologicznym, całkowicie różnym od poznania właściwego mate
matyce i naukom przyrodniczym. Tomasz wystąpił zdecydowanie w obronie 
jednorodności ludzkiego poznania, w tym wypadku poznania naukowego. Zakres 
i doskonałość tego ostatniego zależy -  jego zdaniem -  nie tylko od działania 
władz duszy, ale także od badanych przedmiotów i metod ich rozpatrywania. 
W ramach poznania racjonalnego stosuje się dwie: viam resolutionis i viam 
compositionis vel inventionis. Pierwsza polega na zespalaniu wielu w jedną 
i prostą prawdę. Z drugą natomiast mamy do czynienia wówczas, kiedy intelekt 
w jednym ujmuje wielość. Stąd wynika, że kres całego rozumowania jest w naj
wyższym stopniu umysłowy (maxime est intellectualis). Zgodnie z tym mówi 
się więc, że tota autem consideratio rationis resolventis in omnibus scientiis ad 
cosiderationem divinae scientiae terminatur . Jest ona najbardziej intelektu
alna nie z powodu właściwej sobie tylko władzy poznawczej, ale ze względu 
na swój przedmiot, którym są substancje oddzielone oraz to, co jest wspólne 
wszystkim bytom. W jej ramach nie stosuje się innych metod niż te, które 
zostały wymienione. Dotyczy to w pierwszym rzędzie Boga, który jest ponad 
umysłem każdego człowieka podążającego ku wieczności. Nie może on więc 
poznać istoty (quid est) Boga, lecz jedynie badać, czy jest (an est). Tomasz 
powołał się w tej sprawie na Awerroesa {In III de Anima, com. 36), który 
między innymi stwierdził, że nauki spekulatywne nie były i nie są doskonałe. 
Człowiek nie jest więc w stanie pojąć (intelligere), czym są substancje oddzie
lone. Gdyby się jednak ktoś taki znalazł, nie byłby człowiekiem w tym samym 
sensie co pozostali ludzie21. Dlatego Boecjusz nie zamierzał stwierdzić, quod 
per scientiam theologiae possimus contemplari ipsam formam divinam quid est, 
sed solum ipsum esse ultra omnia phantasmata22.

Sw. Tomasz w swojej interpretacji De Trinitate Boecjusza przeciwstawiał się 
więc takiemu rozumieniu jego teologii, z którego można by było wnosić, iż jest

20 Tak samo w In III Scntentiarum. dist. 24 a. 3, sol. I, 3: fere tota philosophia ad cogiiitio- 
nem divinorum ordinatur. Cyt. za: E. G i 1 s o n, Chrystianizm a filozofia, przeł. A. Więckow
ski, Warszawa 1958, s. 70. Por. Summa contra gentiles, III, c. 25, tytuł rozdziału: Quod intelligere 
Deiim est omnis intellectualis substantiae finis.

Q. 6, a. 4, ed. P. Wy ser, s. 73. Teodory k z Chartres: Qui vero res in puritate sua intelle- 
gere possunt, intra homines ceteros guasi dii reputandi sunt (Der Kommentar des Clarenbaldus 
von Arras zu Boethius De Trinitate, hrsg. von W. Jansen, Breslau 1926, s. 7).

22 Q. 6, a. 4 (ed. P. Wyser s. 73).
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ona całkowicie różna od fizyki i matematyki, nieporównywalnie od nich dosko
nalsza i pewniejsza oraz dostępna tylko dla bardzo nielicznych. Zgodnie z tym 
swoim zamierzeniem wskazywał nie tylko na jednorodność nauk teoretycznych, 
ale także podnosił rolę, znaczenie i pewność tych dwóch dziedzin, zwłaszcza 
matematyki. Ta ostatnia jest bowiem bardziej pewna niż scientia naturalis 
i scientia divina. Jako scientia media pośredniczy między nimi. Jest pewniejsza 
od teologii, ponieważ przedmioty, którymi zajmuje się scientia divina , są dale
ko od zmysłów, od których przecież rozpoczyna się ludzkie poznanie. Ponadto 
dotyczy tego, co wspólne wszystkim bytom, co ogólne i powszechne, a więc 
i oddalone w najwyższym stopniu od tego, co jednostkowe. Powołał się przy 
tym na Ptolemeusza, który twierdził, że „fizyka i teologia mają raczej charakter 
domysłów niż w pełni poznawczego ujęcia przedmiotu: teologia, która mówi
o pierwszej przyczynie ruchu, z powodu całkowitej nieuchwytności i nienaocz- 
ności swego przedmiotu, fizyka zaś z powodu niestałości i niejasności materii. 
Toteż nie ma nadziei, by filozofowie mogli żywić w tych naukach zgodne 
poglądy. Matematyka natomiast, która bada wieczne i niezmienne formy wszel
kiego bytu, takie jak kształt, wielkość, przestrzeń i czas, zyskuje wiedzę pewną. 
Może ponadto oddawać cenne usługi pozostałym naukom: fizyce, ponieważ 
jakościowe własności materii, które ona bada, uwarunkowane są przez ruchy, 
jakie w ich abstrakcyjnej formie opisuje matematyka; teologii, ponieważ toruje 
jej drogę badając ślady wpływu wolnej od materii, a nieuchwytnej energii” . 
Tomasz wyszedł w tej sprawie z założenia, że im bardziej jakaś nauka jest 
abstrakcyjna, tym bardziej jej pryncypia dają się stosować w naukach mniej 
abstrakcyjnych. Pryncypia matematyki można zatem stosować w naukach przy
rodniczych, ale nie odwrotnie. Dlatego wyróżnia się: nauki czysto naturalne -  
fizyka, agrikultura i inne; nauki czysto matematyczne -  geometria i arytmetyka, 
przy czym geometria jest mniej pewna niż arytmetyka; nauki mieszane, czyli 
scienticie mediae, tj. takie, które principia mathematica stosują przy rozpatrywa
niu rzeczy naturalnych, jak muzyka, astrologia, optyka i inne; są jednak bar
dziej „spokrewnione” z matematyką, gdyż to, co jest w nich „fizyką”, stanowi 
jak gdyby materię, natomiast to, co matematyką, jest jak gdyby formą. W ra
mach scientiae mixtae fizyk i matematyk dowodzą wprawdzie tych samych tez, 
ale każdy w inny sposób: fizyk np. dowodzi kulistości Ziemi na podstawie

Q. 6, a. 4 (ed. P. Wyscr. s. 58 n ) ; P t o l e m e u s z ,  Almagest, I, 1 (ed. J. H. Heiberg, 
1898, t. 1, s. 6, w. 11-20; cyt. za: I. D ą m b s k a, O niektórych poglądach Ptolemeusza z za
kresu teorii nauki, [w:] M. Kopernik. Studia i materiały Sesji Kopernikowskiej w KUL 18-19 II 
1972, Lublin 1973, s. 181).
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ruchu tego, co ciężkie, natomiast astrolog wskazuje na jej zarys na tarczy księ
życa podczas jego zaćmień24.

Niepewność i ograniczony zasięg teologii filozoficznej biorą się -  zdaniem 
św. Tomasza -  stąd, iż rozpatruje ona rzeczy boskie jako wspólne pryncypia 
wszystkich bytów. Te zaś są wprawdzie same w sobie jak najbardziej oczywis
te, ale nie są takie dla naszego umysłu, który ma się do nich jak oko sowy do 
światła słonecznego (Arystoteles Metafizyka , II, 1, 993 b 9-11). Nie możemy 
bowiem inaczej do nich dotrzeć, jak tylko prowadzeni światłem rozumu, który 
bada je na podstawie ich skutków. Stwierdził to także św. Paweł (Rz 1, 20): 
„Albowiem [...] niewidzialne Jego przymioty [...] stają się widzialne dla umysłu 
przez Jego dzieła”. Ale jest jeszcze inny sposób poznawania rzeczy boskich, na 
który wskazał tenże Apostoł (1 Kor 2, 11): „Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, 
jeśli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna 
nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, 
który jest z Boga, dla poznania darów Bożych” . Dzięki temu rozpatrujemy 
rzeczy boskie takimi, jakimi są one same w sobie, a nie tylko jako rerum prin
cipia. Dlatego należy rozróżnić dwa rodzaje teologii: jeden, w ramach którego 
traktuje się rzeczy boskie nie jako przedmiot dociekań, lecz jako pryncypia 
przedmiotu -  i na tym właśnie polega teologia filozofów, zwana również meta
fizyką; oraz drugi rodzaj, w ramach którego rozważa się rzeczy boskie ze 
względu na nie same, jako przedmioty tej nauki -  i to jest teologia przekazana 
w Piśmie św. Pierwsza z nich ujawnia treści drugiej25. Ich wzajemny stosunek 
jest podobny do relacji pomiędzy matematyką a naukami przyrodniczymi. Poz
nawanie przez wiarę jest -  zdaniem Tomasza -  sprawą umysłu, gdyż prawdy 
objawionej nie poznajemy przez rozumowanie. Nigdy jednak prawdy tej w pełni 
nie pojmiemy, co też nam będzie poczytane za zasługę, zgodnie ze stwierdze
niem papieża Grzegorza Wielkiego: „Wiara nie ma zasługi, jeśli jest oparta na 
rozumowych dowodach”.

Z tego, co dotychczas w niniejszym artykule zostało powiedziane, wnosić 
można, iż jednym z głównych powodów, dla których Tomasz przystąpił do 
komentowania De Trinitate i De hebdomadibus Boecjusza było pytanie, czy 
objawienie nie jest zbyteczne. Skierował je  pod adresem Boecjusza, ale mógł 
je postawić także Eriugenie, Anzelmowi z Canterbury, filozofującym teologom 
ze szkoły w Chartres, Abelardowi, a także mistykom ze szkoły św. W iktora czy

Q. V, a. 3 (ed. P. Wyser, s. 42). To samo w: S. Thomae Aquinatis In Physicorum Aristote- 
lis expositio, II, lec. 3, 164-165.

25 Q. V, a. 4 (ed. P. Wyser, s. 48 n.).
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Alanowi z Lille. Czy także i św. Augustynowi, którego kontynuatorem mieni! 
się Boecjusz? Chyba tylko w tym stopniu, w jakim mógł uwierzyć, iż Liber De 
spiritu et anima jest jego dziełem26. Wymienieni autorzy byli bowiem przeko
nani, że prawdy, które nam zostały objawione, można też poznać za pomocą 
dowodów czysto filozoficznych lub nawet, jeszcze pewniej, w bezpośrednim 
oglądzie. O tym, że ten właśnie problem w stopniu szczególnym wiązał uwagę 
św. Tomasza, świadczy częstotliwość, z jaką do niego wracał w następnych 
swoich dziełach. Zwłaszcza w Summa contra gentiles (I, c. 4), gdzie Tomasz 
wykazywał, że nawet w odniesieniu do tych prawd, które można poznawać 
rozumem, objawienie było konieczne z następujących względów: w przeciwnym 
bowiem razie byłyby one dostępne tylko dla nielicznych, i to po długich poszu
kiwaniach, oraz stale zagrożone możliwością pobłądzenia. Salubriter ergo -  
podsumował swoje rozważania Akwinata -  divina providit clementia ut ea 
etiam quae ratio investigare potest, fide tenenda praeciperet: ut sic omnes de 
facili possent divinae cognitionis participes esse et absąue dubitatione et erro- 
re21. Tak z tej, jak i z innych analogicznych wypowiedzi wynika, iż ich celem 
było wyeliminowanie platońsko-boecjańskiej tezy: Quid quod rectae opinionis 
omnis vir particeps, intellectus vero dei proprius et paucorum admodum lecto- 
rum hominum?

Pewne fakty wskazują na to, iż Tomasz zainteresował się platonizmem pod 
koniec swojego życia ( t  1274). Zwrócił na nie uwagę A. Birkenmajer w swoich 
rozprawach dotyczących listu, jaki wydział sztuk wyzwolonych Uniwersytetu 
Paryskiego skierował do kapituły generalnej dominikanów w związku ze zgo
nem Akwinaty. Obok kondolencji i wyrazów najwyższego uznania dla Zmarłe
go, zawierał on prośbę o przesłanie komentarza Symplicjusza do De caelo et 
mundo Arystotelesa oraz wykładu Timaiosa Platona, które to dzieła Tomasz 
obiecał im udostępnić29. Birkenmajer nie miał wątpliwości, że w grę wchodzi

26 C h e n u, Das Werk des hi. Thomas von Aquin, s. 50, przyp. 58: „Es scheint, dass die 
Quaestiones disputatae De veritate von den ersten und tiefen Begegnung mit Augustinus angeregt 
und beeinflusst sind”.

27 Cyt. za: G. V e r b e k e, Prawda i nieprawda w ludzkim poznaniu według św. Tomasza, 
„Roczniki Filozoficzne”, 23(1975), z. 1, s. 63-79, przyp. 42, gdzie autor poda! miejsca, w których 
Tomasz omawia powyższe zagadnienie.

21 P 1 a t o n, Timaios, 51 E.
29 A. B i r k e n m a j e r ,  Der Brief der Pariser Artistenfakultiit tiber den Tod des hi

Thomas von Aquino, (Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mittelalterlichen Philoso
phie), MUnster Westf. 1922, przedruk w: Etudes d ’histoire des sciences et de philosophie du 
moyen-dge, (Studia Copernicana I), Wroc!aw 1970, s. 270-311; t e n ż e ,  Neues zu dem Briefe 
der Pariser Artistenfakultat, „Xenia Thomistica”, 1925, t. 3, s. 57-72, przedruk w: Etudes d ’histoi-
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ły przekłady W ilhelma z Moerbeke. Więcej na ten temat dowiedział się z lektu
ry Speculum divinorum et ąuorundam naturalium  Henryka Bate z Mechlinu, za
przyjaźnionego z Wilhelmem, któremu dedykował traktat Magistralis compositio 
astrolabii. Otóż Bate cytował Timaiosa, Menona, Fedona, wspomniał o Parme- 
nidesie, iż ten dialog do niego nie dotarł z powodu śmierci tłumacza30. W od
niesieniu do Timaiosa nasz mediewista stwierdził: „dank dem Zeugnisse Hei- 
nrichs von Mechelen konnen wir die Existenz einer griechisch-latinischen Uber- 
setzung des Proclusschen Kommentars zu Timaeus vor 1300 nicht mehr bezwei- 
feln . Sporządzone przez W ilhelma z Moerbeke tłumaczenia komentarzy 
Symplicjusza, Filopona, Temistiusza, Ammoniusza i Proklosa wywołały nowe 
próby zrównoważenia arystotelizmu z platonizmem. Głównym le ponderateur 
de l'equilibre stawał się św. Albert Wielki: Et scias, quod non perficitur homo 
in philosophia nisi ex scientiarum duarum philosophiarum Aristotelis et Plato- 
nis32. Jego autorytet (yenerabilis Albertus) wykorzystywał Bate przeciwko 
Tomaszowi (expositor) i tym wszystkim, którzy negowali możliwość poznawa
nia substancji niematerialnych . W związku z tym zagadnieniem, oraz inny
mi, zamierzał sprowadzić powierzchniowo różniące się wypowiedzi Platona 
i Arystotelesa do doktrynalnej jedności34.

Cel ten realizował przez reinterpretację Tomaszowej interpretacji tekstów 
Arystotelesa. I tak np. popularne porównanie Stagiryty, iż intelekt ludzki ma 
się do pierwszych zasad jak oko sowy (nietoperza) do słońca (światła dzienne
go), jest wykorzystywane -  zdaniem Henryka -  „przez najmniejszych spośród

re des sciences et de philosophie du moyen-age, s. 513-528.
T e n ż e, Henri Bate de Malines, astronome etphilosophe du XIIIe siecle, Cracovie 1923, 

przedruk w: Etudes d ’histoire des sciences et de philosophie du moyen-age, s. 105-115. Wiado
mości Henryka o przekładach wykorzystał Birkenmajer w artykule: Neues zu dem Briefe der 
Pariser Aristenfakultat, s. 519 n.

Neues zu dem Briefe der Pariser Artistenfakultat, s. 521.
32A l b e r t i  M a g n i  Metaphysica, I, tr. 5, c. 15 (ed. B. Geyer, Editio Coloniensis, 

t. XVI, p. 1, s. 89, w. 85).
33 H e n r i c u s B a t e ,  Speculum divinorum et ęuorundam naturalium , ed. E. Van de 

Vyver, t. I, Louvain 1960, s. 59: Secunda pars prooemialis in qua declaratur contra negantes 
quod de substantiis immaterialibus aliqua potest a nobis haberi scientia, licet earum essentia non 
perfecte possit a nobis comprehendi. Albert Wielki (Summa theologiae, tr. 3, q. 14, c. 3; Editio 
Coloniensis, t. XXXIV, p. 1, s. 56), po rozpatrzeniu opinii Dionizego, Izaaka ze Stella, Augustyna
i Boecjusza, stwierdził, że wizje prorockie zaczynają się wprawdzie a sensu vel imaginatione, to 
jednak sine intellectuali visione cognitio dei non habetur.

H e n r i c u s  B a t e ,  Speculum, s. 47: dissonantes quoque superficialiter sermones 
inter se Platonis et Aristotelis, in unam realem seu concordem quodammodo sententiam redactos, 
inserere similiter intendimus tamquam incidentales equidem digressiones.
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głośnych” jako okazja do wymuszania zeń deklaracji, iż intelekt ludzki nie 
poznaje substancji od materii oddzielonych. Całą winę ponosi pewien sławny 
egzegeta (św. Tomasz), który wykazywał, że nasze myślenie wywodzi się z wy
obrażeń i że bez nich intellectus non intelligit. Tymczasem Filopon, wykładając 
odnośne sformułowanie Arystotelesa, zauważył, iż powinno się w nim dosłyszeć 
ut in pluńbus. A zatem pełne brzmienie byłoby następujące: na ogół myślimy 
opierając się na wyobraźni; bez niej rzadko; czasami raz tylko w życiu przyda
rzyć się to może tym, którzy wspięli się na szczyt filozofii; sugeruje to także 
i Arystoteles w swojej theologica philosophia , kiedy mówi, że „najlepsza dla 
nas dedukcja jest ta, która dokonuje się w krótkim czasie” (Metafizyka, XII, 7, 
1072 b 15); najlepszą bowiem stale być nie może. Podobnie w De anima (I, 2, 
404 b 5): „wcale bowiem nie widać, by rozum w znaczeniu «mądrość» miał się 
znajdować we wszystkich zwierzętach lub nawet we wszystkich ludziach”. 
Tekst ten przytoczył także Temistiusz. Klasyczną jednak na ten temat wypowie
dzią pozostaje ta z Timaiosa: Intellectus Dei proprius est et paucorum lectorum 
hominum35. Tomasz ma niewątpliwie rację kiedy mówi, że dusza ożywiając 
ciało wikła się w jego konieczności. Umysł jest wtedy jak gdyby spowity w za
słonę utkaną z pożądań, chorób, snu i innych tym podobnych. Wszystko to nie 
pozwala myśleć skutecznie i obiektywnie. Niemniej ogół interpretatorów Arys
totelesa, z wyjątkiem wyżej wymienionego (tj. Tomasza), zgadza się co do 
tego, że przytoczone przez Stagirytę porównanie („oko sowy”) nie dotyczy 
możliwości poznania umysłowego, ale trudności z nim związanych i jego niedo
skonałości. Dlatego też nikt -  poza nim -  nie ma wątpliwości quod possibile 
est humanum intellectum separatas intelligere substantias in hac, licet paucis 
possible sit, ąuemadmodum et bene seu recte principari36.

Tego rodzaju możliwość potwierdzają pieśni poetów i nauki platoników
o pokrewieństwie ducha ludzkiego z boskim, wzmianki Arystotelesa o boskości 
umysłu, doktryna Platona i św. Augustyna o tym, że umysł poznaje sam sie
bie , a więc może poznawać bez wyobrażeń, że w jego głębi znajdują się 
rerum quasdam notitias, co sprawia, że umysł jest w stanie sam ze siebie pa
miętać, myśleć, miłować, a także nie myśleć, kiedy myśli o czymś innym. Nic 
zatem dziwnego, iż Proklos nazywał duszę rozumną duszą w ścisłym tego sło

35 Tamże, t. II, s. 51 n.
36 Tamże, t. I, s. 68, w. 12-18.

Tamże, t. II, cz. 3, r. 7, s. 182-184, dotyczące poglądów św. Augustyna na „samowystar
czalność” intelektu. Przeciwko Tomaszowi (De veritate, q. X, a. 8 in Corp.), który pisał: Unde 
mens nostra non potest seipsam  intelligere  [...] sicut e t natura materia prim ae cognoscitur ex hoc 
ipso quod est talium form arum  receptiva.
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wa znaczeniu, natomiast zmysłową i roślinną przedstawiał jako cienie duszy 
(animarum idola). Nie inaczej też zapatrywał się Platon na rzeczy materialne. 
Nie były one -  według niego -  prawdziwymi bytami, lecz jedynie podobiznami 
rzeczy naprawdę istniejących albo tylko ich cieniami, bądź też -  jak mawiał 
Dionizy -  ich słabym echem. Dlatego też Arystoteles, jako uczeń Platona, idąc 
śladami swego mistrza, tak znacząco podkreślał, iż naprawdę istnieje tylko 
umysł czynny i że tylko on jest nieśmiertelny i wieczny, jeśli się go porównuje 
z tym, co poprzez możność uczestniczy w rozumie. Tak więc Arystoteles i Pla
ton wydają się być zgodni co do tego, że istoty bytów zmysłowych (material
nych) są oddzielone od materii38. A zatem nie mogą być przedmiotem pozna
nia zmysłowo-wyobrażeniowego, które też, z tego samego powodu, nie może 
być koniecznym punktem wyjścia poznania intelektualnego. Ale też i nie musi, 
skoro umysł nie jest niezapisaną tablicą. Bate zarzucał Tomaszowi nie tylko to, 
że jego interpretacje Arystotelesa są niezgodne z komentarzami autorów grec
kich i arabskich, ale także i to, że jego własne wypowiedzi na temat niemożli
wości dostatecznego i pewnego poznania Boga i substancji oddzielonych, przez 
umysł ludzki w życiu doczesnym, nie różnią się od tych, jakie głosił Sokrates 
w Fedonie (66 B)39.

Henryk Bate stanął w obronie platońsko-boecjańsko-augustyńskiej koncepcji 
poznania teologicznego pod wpływem nowo poznanych komentarzy autorów 
greckich, dobrze ongiś znanych Boecjuszowi. Stanowisko św. Tomasza wobec 
tych nowych źródeł było co najmniej dwuznaczne: w swojej nauce o duszy 
i intelekcie chętnie i często cytował Temistiusza, pomijał natomiast Filopo- 
na40. Niektórzy z historyków sądzą -  jak np. Bruno Nardi -  że inspiratorem 
Henryka mógł być jego współziomek Siger z Brabancji . On sam scharaktery

38 Tamże, t. II, cz. 3, r. 1, s. 157: Philosophus Plaloni concordare videtur, scilicet quod  
separatae sunt a materia quidditates m aterialium  entium sensibilium.

3g Tamże, t. I, prooemium, cz. 2, s. 63, w. 85-90.
40 A. S p a r t y, Jana Filopona „De in te llec tu” a twórczość św. Tomasza z Akwinu, „Rocz

niki Filozoficzne”, 23(1975), z. 1, s. 97: „Akwinata w pismach traktujących o intelekcie nie 
powołuje się nigdzie na Filopona i nie wspomina jego imienia, podczas gdy wielokrotnie wymie
nia drugiego z greckich komentatorów De anima  -  Temistiusa i wprost cytuje szereg tekstów jego 
parafrazy”. Henryk Bate był pierwszym autorem XIII wieku, który obficie czerpał z De intellectu  
Filopona. Por. J e a n  P h i l o p o n ,  Commentaire sur le „De anim a" d ’A ristote, trad. de 
G. Moerbeke, ed. G. Verbeke, Louvain-Paris 1966; zob. G. V e r b e k e, tamże, s. LXXXII- 
-LXXXIV, CXII-CXV. Sw. Albert, podobnie jak Bate, wysoko cenił Filopona, natomiast Temis
tiusza uważał za zwolennika Aleksandra z Afrodyzji.

41 B. N a r d i ,  Sigeri di Brabante net pensiero del R inascim ento Italiano, Roma 1945, 
s. 175-177, cyt. za: E. Van de V y v e r, Speculum , t. I, s. XX. Hipoteza mało prawdopodobna 
ze względu na popularność Tomasza wśród mistrzów i studentów wydziału artium  w Paryżu.



zował Speculum  jako opus ipsum ex dictis philosophorum et sapientium aliorum 
compilandum42. A więc z założenia miało ono być jakimś przeglądem wypo
wiedzi filozofów i innych ludzi mądrych. Tego rodzaju kompilacje nie obywają 
się zazwyczaj bez prób uzgadniania stanowisk, czyli bez szukania kompromisów 
i łagodzenia osądów. Tymczasem Bate atakuje Tomaszowe interpretacje Platona 
i Arystotelesa w kwestiach, o których wyżej była mowa, w sposób agresywny, 
nacechowany ironią, którą zdaje się przesłaniać słabość swoich wywodów43. 
Jawna niechęć Henryka do Tomasza wydaje się mieć swoje główne źródło 
w niechęci Akwinaty do platonizmu, pojmowanego przezeń jako doktryna, 
której nie da się uzgodnić z arystotelizmem44.

® H e n r i c u s B a t e ,  Speculum, t. I, epistoła, s. 3.
43 Por. G. W a I 1 e r a n d, Henri Bate de Malines et sainl Thomas d ’Aquin, „Revue 

neoscolastique de philosophie”, 36(1934), s. 387-411.
4 4 H e n r i c u s  B a t e ,  Speculum, t. I, epistoła, s. 4: circa mentem ac dicta Philosophi 

praesertim et Platonis intellectus erroneos et perversas expositiones detegere manifestius [...] 
conati sumus pro viribus nobis clatis. Należy pamiętać, że dla Henryka expositor i famosus exposi- 
tor, zazwyczaj przedstawiany z przymróżeniem oka, to św. Tomasz z Akwinu.



WIELKOŚĆ ŚW. ALBERTA Z LAUINGEN 
ZWANEGO TAKŻE ALBERTEM WIELKIM*

J -X .o k  1980 był dla historyków średniowiecznej kultury rokiem wyjątkowo 
licznych i nadzwyczaj znamiennych rocznic. Sesjami naukowymi oraz licznymi 
publikacjami upamiętniono: 1500-lecie urodzin św. Benedykta z Nursji, założy
ciela zakonu benedyktynów, który przyczynił się w sposób istotny do schrystia- 
nizowania Europy i odbudowy jej szkolnictwa; 1500-lecie urodzin Boecjusza, 
ostatniego filozofa starożytnego i pierwszego scholastyka, który wzywał swych 
następców, aby wciąż badali, „dokąd sięgnąć może oko ludzkiego umysłu” 
i aby „jak tylko mogą, łączyli wiarę z rozumem” 1; 1200-lecie urodzin Hrabana 
Maura, benedyktyna i arcybiskupa Moguncji, wielkiego zbieracza resztek wie
dzy starożytnej i zaczątków wczesnośredniowiecznej, obdarzonego przez potom
nych wielce zaszczytnym przydomkiem Praeceptor Germaniae2’, 1000-łecie 
urodzin Awicenny, największego filozofa i uczonego, jakiego wydał islam, 
nauczyciela, którego pisma studiowano pilnie na Wschodzie i na Zachodzie; 
i wreszcie 700-lecie śmierci św. Alberta z Lauingen, zwanego także Albertem 
Wielkim, Albertem z Kolonii, którego w przeszłości scharakteryzowano za 
pomocą takich przydomków, jak philosophus magnus, doctor universalis, doctor 
expertus.

Niniejsza rozprawa jest tekstem -  odpowiednio rozszerzonym i udokumentowanym -  odczy
tu, który autor wygłosił 15 XI 1980 roku z okazji 700-lecia śmierci św. Alberta Wielkiego, patro
na Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Pierwodruk: „Roczniki Filozoficzne”, 30(1982), z. 1. 
s. 5-32. Jej streszczenie pt. Sw. A lbert na tle epoki, nieco tylko zmienione, ukazało się w: „Uni- 
versitas Gedanensis”, 1993, nr 9, s. 3-8.

B o e t h i u s, De Trinitate, prooemium: [...] a nobis quaeri oportet ąuantum humanae 
rationis intuitus ad  divinatis valet celsa conscendere', t e n ż e ,  Utrum Pater et F ilius et Spiritus 
Sanctus de divinitatis substantialiter praedicentur  (ostatnie słowa tego traktatu): [...] fidem  si 
poterit rationem ąue coniunge.

2 Por. m.in. H. M a i e r, Rabanus M aurus -  Lehrer der Deutschen. Rede zur 1200-Jahr- 
feier, „Communio”. Internationale katholische Zeitschrift, 9(1980), nr 4, s. 347-355.
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Bezpośredni udział papieża Jana Pawła II w uroczystościach poświęconych 
św. Benedyktowi z Nursji oraz historyczna pielgrzymka tegoż Ojca św. do 
grobu św. Alberta w Kolonii sprawiły, że na tych dwóch jubileuszach uwaga 
Kościoła i świata skupia się w stopniu szczególnym. I dobrze, że tak się stało. 
Obie bowiem rocznice stwarzają wymarzoną wprost okazję do zastanowienia 
się nad chrześcijańskimi korzeniami kultury europejskiej. Począwszy od połowy 
XII wieku ogromny wpływ na kształtowanie się tej kultury wywierał Awicenna, 
a od lat trzydziestych XIII wieku także i Awerroes. Toteż 1000-le'cie urodzin 
Awicenny wykorzystała UNESCO do zorganizowania „Colloąue International 
sur lTslam, la philosophie et les sciences”. Celebration du millenaire de la 
naissance d’Avicenne. UNESCO, Paris 8-11 juillet 1981. W sympozjum, obok 
uczonych ze wszystkich prawie krajów islamskich, wzięli udział także historycy 
chrześcijańskiej filozofii średniowiecznej, interesujący się wpływem Awicenny 
na filozofię, teologię i naukę zachodnioeuropejską. Przewodnią ideę tego mię- 
dzykontynentalnego spotkania najlepiej chyba oddaje inskrypcja umieszczona 
na okolicznościowym medalu, którym UNESCO uczciła millenium Awicenny: 
Cooperari ad utilitatem corporum et humanae speciei permanentiam. Nic bar
dziej nie sprzyja zachowaniu jednostki i rodzaju ludzkiego jak świadomość, iż 
mimo różnic rasowych, religijnych, ideologicznych i narodowych jesteśmy 
współdziedzicami i współtwórcami jednej ogólnoludzkiej kultury. Mieliśmy 
i mamy wspólnych nauczycieli, takich właśnie jak Awicenna, którego wspo
mniany medal przedstawia na tle meczetu i gotyckiej katedry, otoczonego 
uczniami ze Wschodu i z Zachodu. Jednym z najpilniejszych czytelników dzieł 
ra ’isa, „księcia filozofów”, był św. Albert Wielki, entuzjasta arystotelizmu, 
podobnie jak i Awicenna, którego potomni nazwali „trzecim Arystotelesem”3.

3 We wszystkich podręcznikach historii filozofii średniowiecznej podkreśla się wpływ Awicen
ny na Alberta, zwłaszcza na jego psychologię. Mimo to brak dotąd jakiejś monografii na ten 
temat. Najwięcej informacji zawiera rozprawa: A. M. C o i c h o n, La philosophie d ’Avicenne 
et son influence en Europę medievale, Paris 1951 , s. 89 nn. Dlatego warto wspomnieć o dyserta
cji: A. S k w a r a ,  Alberta W ielkiego teoria intelektu. Problem ewolucji poglądów, Lublin 1984, 
ss. 251 (mps).
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I. ŻYCIE I DZIEŁA ALBERTA

Urodził się w Lauingen nad górnym Dunajem około 1200 (1193?) roku4. 
Pochodził z rodziny rycerskiej -  ex militaribus -  a więc nie z rodu hrabiów 
von Bollstadt. Studiował w Padwie, prawdopodobnie prawo, tam też -  jak się 
przypuszcza -  zetknął się z przyrodniczymi dziełami Arystotelesa. W 1223 
roku, pod wpływem kazań Jordana z Saksonii, wstąpił do dominikanów. Nowi
cjat i studia teologiczne odbył w Kolonii5. Po roku 1233 nauczał w szkołach 
klasztornych w Hildesheim, Fryburgu, Ratyzbonie i Strasburgu. Na początku lat 
czterdziestych, z polecenia władz zakonnych, udał się do Paryża, aby na tamtej
szym uniwersytecie uzyskać promocję z teologii. Stopień magister in Sacra 
Pagina zdobył najprawdopodobniej w 1245 roku. Wkładał teologię do 1248 ro
ku. W tym bowiem roku Kapituła Generalna postanowiła utworzyć cztery studia 
generalne: w Padwie, Oksfordzie, Bolonii i w Kolonii. Rektorem tego ostatnie
go został św. Albert. Wśród uczniów nowego studium generale znajdował się 
św. Tomasz z Akwinu. Słuchał wykładów Alberta do 1252 roku. Mistrz Toma
sza musiał cieszyć się w Kolonii nie lada autorytetem, skoro powołano go, 
w tymże roku, na rozjemcę w sporze pomiędzy arcybiskupem Konradem 
z Hochstaden a mieszkańcami tego miasta. W dwa lata później wybrano go 
prowincjałem zakonnej prowincji Teutonia. W tym charakterze udał się 
w 1256 roku razem ze św. Bonawenturą na dwór papieski w Anagni, aby tam 
bronić zakonów żebraczych, atakowanych wtedy przez Wilhelma z St. Amour. 
Na życzenie papieża Aleksandra IV podjął też publiczną dysputę, w ramach 
której polemizował z awerroistyczną tezą o jedności intelektu. Po powrocie do 
Niemiec i po ustąpieniu ze stanowiska prowincjała przebywał w latach 1257- 
-1260 w Kolonii jako wykładowca tamtejszego studium generale. W 1258 roku 
ponownie pośredniczył w sporze pomiędzy arcybiskupem a miastem. Pod koniec 
1260 roku papież Aleksander IV mianował go biskupem Ratyzbony. Wbrew 
życzeniom generała zakonu, Humberta de Romanis, Albert urząd ten przyjął, 
ale już po roku zwrócił się z prośbą do papieża Urbana IV o zwolnienie go ze

Historycy spierają się co do daty urodzin Alberta: J. Quetif-Echard, F. Pelsteri H. Scheeben 
opowiadają się za rokiem 1206 lub 1207; data około 1200 wydaje się najlepiej odpowiadać stano
wi faktycznemu. Najnowsze i chyba najbardziej kompetentne opracowanie słownikowo-encyklope- 
dyczne Alberta przedstawił W. Kubel, kierownik Albertus-Magnus-Institut, w: Lexikon des Mittel- 
alters, Bd. I, Miinchen-Ziirich 1978, kol. 294-299.

5 J. A. W e i s h e i p 1, Thomas von Aąuin. Sein Leben und seine Theologie, Graz-W ien- 
-KOln 1980, s. 45: „Da die Dominikaner keinen eigenen Konvent in Padua hatten, wurde Albert 
nach Deutschland zuriickgeschickt, um in einem der vielen Konvente der Provinz das Noviziat zu 
machen und seine theologische Ausbildung zu erhalten”.
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stanowiska. Papież przychylił się do jego prośby, wyznaczając go jednocześnie 
w 1262 roku swoim legatem i kaznodzieją na Niemcy i Czechy w sprawach 
związanych z siódmą wyprawą krzyżową6. Po wypełnieniu misji Albert -  nazy
wany obecnie dominus Albertus episcopus quondam Ratisbonensis -  podporząd
kował się jurysdykcji zakonnej. Najpierw, tj. w 1264 roku, zamieszkał 
w Wurzburgu, a następnie w Strasburgu, gdzie magistrem studiów był jego 
ulubiony uczeń Ulrych Engelberti lub Ulrych ze Strasburga. Już jako kaznodzie
ja  krzyżowcowy pozostawał w zażyłych stosunkach z joannitami. Toteż kiedy 
ci ostatni popadli w konflikt z Barninem I, księciem zachodniopomorskim, 
podjął się, z mandatu papieża Klemensa IV (f  1268), funkcji mediatora. Mimo 
podeszłego wieku udał się na miejsce sporu. Po rozsądzeniu sprawy powrócił 
do Strasburga. Niebawem okazało się, że wydany przez niego werdykt nie jest 
respektowany przez stronę książęcą. Postanowił przeto ekskomunikować opor
nych. Jego wysłanników jednak pojmano, obrabowano, zelżono i wtrącono do 
więzienia. Na to Albert odpowiedział w 1271 roku interdyktem7. Mieszkał już 
wtedy w Kolonii. Udał się tam na prośbę generała zakonu, aby znów jednać 
arcybiskupa z jego miastem. Poprzednio, tj. w 1269 roku, poproszono go o po
nowne objęcie katedry teologii w Uniwersytecie Paryskim. Miał tam przeciwsta
wić się, wraz ze swoim uczniem Tomaszem z Akwinu, awerroizmowi łacińskie
mu oraz bronić głoszonego przez siebie arystotelizmu przed atakami zwolenni
ków augustynizmu, którzy powoływali się na autorytet biskupa Hippony nie 
tylko w kwestiach teologicznych, ale także i w zagadnieniach ściśle przyrodni
czych. Albert nie zgodził się, prawdopodobnie dlatego, że już odczuwał dolegli
wości wieku; sam pisał o sobie w 1271 roku jako o „ślepnącym”. Mimo to udał 
się na II Sobór Lyoński (1274), podczas którego zabiegał o uznanie wyboru 
Rudolfa Habsburga na króla Niemiec. Według jednego z zeznań złożonych 
w związku z kanonizacją Tomasza z Akwinu, która miała miejsce 18 VII 1323 
roku, Albert miał udać się do Paryża w 1277 roku, aby na miejscu bronić tez 
swojego ucznia, potępionych przez biskupa Stefana Tempiera. Albert zmarł 15 
XI 1280 roku i został pochowany w chórze klasztornego kościoła Sw. Krzyża. 
Beatyfikował go papież Pius XI w 1931 roku, a papież Pius XII proklamował

Urban IV, jeszcze jako archidiakon z Liege, był w podobnej misji w Polsce. Wzywał on 
mianowicie w 1248 roku, z upoważnienia papieża Innocentego IV, do wyprawy krzyżowej prze
ciwko Fryderykowi II. Potem był patriarchą Jerozolimy i z tego stanowiska został wybrany papie
żem. Na nowej wyprawie krzyżowej bardzo mu zależało.

7 Por. Pominersches Urkundenbuch, Bd. II, Stettin (b.r.), s. 218, nr 891. Por. także: Albertus 
M agnus. Austellung zum  700. Todestag, Historisches Archiv der Stadt Koln, 15 November 1980 
bis 22. Februar 1981, s. 87, nr 98. Por. H. Ch. S c h e e b e n ,  Albertus M agnus, Bonn 1932, 
s. 147.
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go w 1941 roku patronem nauk przyrodniczych. Papież Jan Paweł II, podejmu
jąc z okazji 700-lecia jego śmierci pielgrzymkę do jego grobu, uznał tym sa
mym św. Alberta, Doktora Kościoła i patrona nauk przyrodniczych, za wzór 
człowieka i myśliciela także dla naszych czasów. Wiele uczelni, akademii i pla
cówek naukowych, a wśród nich także Wydział Filozofii Chrześcijańskiej KUL, 
obrało go sobie za patrona.

Trudno oprzeć się zdumieniu i podziwowi już na sam widok Opera omnia 
Alberti Magni. Pierwsze z tych wydań liczyło 21 tomów in fo lio 6, drugie 38 
tomów in ąuarto9, obecnie realizowane zaplanowano na 40 tomów in quar- 
to10. Podziw i zdumienie tylko nieco maleją, kiedy uprzytomnimy sobie, że 
większą część tego przekazu literackiego stanowią komentarze do Pisma św., 
do Sentencji Piotra Lombarda, do prawie wszystkich dzieł Arystotelesa, do pism 
Pseudo-Dionizego Areopagity, czyli że przekaz ten zawiera także teksty komen
towanych autorów. Dorobek Alberta składa się z ok. 70 tytułów, spośród któ
rych na plan pierwszy wysuwają się rozprawy teologiczne, zwłaszcza zaś sum
my De homine i De mirabili scientia Dei.

Ogromny trud dawnych i dzisiejszych wydawców dzieł Alberta zdaje się 
mieć swoją rację dostateczną już w samej li tylko ich wartości źródłowo-histo- 
rycznej. Bierze się ona przede wszystkim stąd, iż Kolończyk oparł swoje ko
mentarze do pism przyrodniczych i Metafizyki Arystotelesa na stosunkowo 
wczesnych łacińskich przekładach. Poza tym jego opera wyróżniają się spośród 
innych przekazów średniowiecznych nieprawdopodobnym wręcz bogactwem 
cytatów, dygresji, intrygujących aluzji i ciekawych polemik. Wreszcie powód 
trzeci, ale wcale nie niemniej ważny: mamy do czynienia z dorobkiem uczone
go, filozofa, teologa, który współtworzył to, co zwykliśmy nazywać szczytem 
rozwoju myśli średniowiecznej.

8 Alberti M agni opera , ed. P. Jammy, Lyon 1651; H. Ostlender w Die neue Kolner Gesam- 
tausgabe der Werke A lberts des Grossen  („Seelsorgehilfe”, 1. April 1953 -  dodatek do „Kirchli- 
cher Anzeiger fur Erzdiózese Koln” ) poda! liczbę tomów tego wydania jako „21 Foliobande”, 
natomiast I. Craemer-Ruegenberg (Albertus M agnus, Miinchen 1980, s. 164) mówi o „29 Fo- 
lio-Bande”.

,J Opera omnia, ed. A. Borgnet, Paris 1890-1899.
111 Sancti D octoris Ecclesiae A lberti M agni, Ordinis Fratrum Praedicatorum episcopi Opera  

omnia, a d fid em  codicum m anuscriptorum  edenda, apparatu crilico, notis, prolegom enis, indicibus 
instruenda curavit Inslitutum  A lberti M agni Coloniense Bernhardo G eyer praeside (ab 1978: 
Wilhelmo Kubel praeside), Munster Westf. -  Pierwszy tom tej znakomitej edycji ukazał się 
w 1951 roku; dotychczas ukazało się 25 tomów. Wydanie to będziemy cytowali jako Editio 
Coloniensis = Ed. Col. Wydanie A. Borgneta będziemy cytowali jako Editio Parisina = Ed. Par.
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Albert oparł swe komentarze do dzieł przyrodniczych i Metafizyki Arystote
lesa na przekładach łacińskich, sporządzonych z tekstu greckiego przez -  jak 
się sądzi -  Jakuba z Wenecji, oraz na przekładach łacińskich z języka arabskie
go, będących owocem translatorskiej aktywności Gerarda z Kremony i Michała 
Szkota. Zarówno wersje z greki, jak i z arabskiego różniły się znacznie między 
sobą. W tej sytuacji Albert wykazał rzetelność i troskę godną najlepszych no
wożytnych edytorów: robił mianowicie wszystko, co było w jego mocy, aby 
odtworzyć filologicznie poprawny tekst Stagiryty. W tym celu kolacjonował nie 
tylko dostępne mu przekłady, ale także różne ich odpisy. Trafnie przy tym 
zauważył: „na podstawie wielu miejsc stwierdzam, że przekłady z greki są 
poprawniejsze od tłumaczeń z arabskiego” 11. Sposób, w jaki Albert badał i o- 
ceniał dostępne mu przekłady dziel przyrodniczych i Metafizyki Arystotelesa, 
pozwała go nazwać prekursorem tych wszystkich historyków, którzy, począwszy 
od A. Jourdaina, zajmowali się tzw. Arystotelesem łacińskim. Nie stosował on 
wprawdzie krytyki tekstu we współczesnym tego słowa znaczeniu, niemniej 
jednak jego modus procedendi wydaje się być o wiele bardziej historycznofilo- 
logiczny niż te, którymi posługiwali się jemu współcześni. Widać to już w sa
mym wyborze formy literackiej: posłużył się parafrazą, podczas gdy współcześ
ni mu pisali komentarze raczej w ich tradycyjnej postaci. Zastosował więc taki 
rodzaj objaśnień, które poprzez bezpośrednie, werbalne rozszerzanie odnośnych 
tekstów Stagiryty czyniły je  łatwiej czytelnymi i bardziej zrozumiałymi. Nato
miast ogół interpretatorów średniowiecznych zabiegał przede wszystkim o to, 
aby uczynić tekst przejrzystym dla własnych spekulacji lub rozłożyć zawartą 
w nim treść na czynniki pierwsze. Albert sądził, że pierwszym i najważniej
szym zadaniem egzegety jest odtworzenie, tak pod względem filologicznym jak 
i logiczno-semantycznym, poprawnego tekstu. Dopiero potem, w miarę potrzeby 
i niejako na marginesie, należy rozjaśnić, dopełniać i korygować treść wykłada
nego dzieła. W jego parafrazach te ostatnie funkcje pełniły dygresje12. Bezpo
średnie interwencje tekstowe Alberta różnią się między sobą dość znacznie.

11 De anima, I, tr., 1, c. 4 (Editio Coloniensis VII, p. 1, s. 8, w. 63-73). Albert dość często 
kolacjonował różne wersje. Por. np. Super Dionysii Theologiam mysticam et Epistulas, Ep. 4 
(Editio Coloniensis XXXVII, p. 2, s. 489, w. 37).

Liczba dygresji nie jest równomierna. I tak np. w Fizyce jest ich 43, w O niebie i świecie 
-  16, w M eteorach -  101, w M etafizyce -  82, w O duszy  -  37. W pierwszej połowie poszczegól
nych parafraz zamieszcza więcej dygresji niż w drugiej. I tak np. w M etafizyce  pierwszej połowie 
tekstu Arystotelesa odpowiada u Alberta 370 stronic, natomiast drugiej już tylko 229, różnica 
wynosi aż 141 stron. Por. P. H o s s f e 1 d, Die Arbeitsw eise des Albertus M agnus in seinen 
naturphilosophischen Schriften, [w:] Albertus M agnus D octor UniversaUs, hrsg. von G. Meyer OP 
und A. Zimmermann, Mainz 1980, s. 195 n.
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I tak np. w pierwszej księdze Fizyki do 8 linijek tekstu Stagiryty wprowadził 
następujące, dość zresztą banalne słowa: quodammodo, aliąuo modo, alii, dwa 
et oraz jedno est. Natomiast w De caelo et mundo słowo medium  opatrzył tak 
obszernymi wyjaśnieniami, iż kwalifikują się one, według jego własnych kryte
riów, jako dygresja13.

Sposób, w jaki Albert podchodził do interpretowanych przez sobie tekstów, 
sprawia, że zawarte w jego parafrazach łacińskie przekłady dzieł Arystotelesa 
stanowią pierwsze średniowieczne, ąuasi-krytyczne edycje tych przekładów. 
Toteż w miarę rozwoju badań nad tzw. Arystotelesem łacińskim odnośne dzieła 
Alberta stawały się coraz to cenniejszymi źródłami historyczno-literackimi. Tę 
rolę mogły należycie spełniać dopiero po oddzieleniu tekstu przekładów od 
rozwijających te teksty egzegetycznych wtrętów Kolończyka. Pionierską pod 
tym względem była edycja H. Stadlera. Wyodrębnił on, za pomocą pionowych 
pojedynczych i podwójnych kresek, łaciński tekst De animalibus Arystotelesa 
od tekstu jego egzegety . W pełni satysfakcjonuje historyków średniowieczne
go arystotelizmu realizowana obecnie Editio Coloniensis. W jej bowiem ramach 
nie tylko wyodrębnia się, za pomocą kursywy, teksty Arystotelesa, ale także 
usamodzielnia się je  redakcyjnie. Mamy więc w tym wypadku właściwie dwie 
paralelne edycje: wczesnych, łacińskich przekładów dzieł Arystotelesa oraz 
dzieł Alberta.

Innym znakomitym osiągnięciem wydawców Editio Coloniensis jest liczba 
zidentyfikowanych przez nich przytoczeń Alberta. I tak np. B. Geyer -  wydaw
ca Metafizyki -  ustalił, że w tej parafrazie znajduje się około 1500 cytatów, 
pochodzących z około 150 dzieł, należących do około 40 różnych autorów. 
Znajdujące się w pismach Kolończyka cytaty i ekscerpty, aluzje i polemiki 
posiadają zazwyczaj sporą wartość historyczną. Niejednokrotnie są jedynym 
źródłem, z którego czerpiemy wiedzę o autorach i dziełach skądinąd nam zupeł
nie nieznanych. Także o własnych utworach Alberta. W Metafizyce znajdujemy 
np. taką oto wzmiankę: De hoc [...] in Poeticis a nobis dictum estxi. Nie zna
my Poetyki Alberta, ale to, co czytamy w Metafizyce o stosunku logiki, grama

13 Por. Albertus M agnus D octor Universalis, s. 197 n. Odnośnie do roli medium  w poglądach 
kosmologicznych Alberta por. także: M. K u r d z i a ł e k ,  Średniowieczne stanow iska wobec 
tezy „Ziemia je s t jedną  z p la n e t", [w:] M ikołaj Kopernik. Studia i m ateriały Sesji Kopernikowskiej 
w KUL, 18-19 II 1972 r., Lublin 1973, s. 65-74 oraz w niniejszym tomie s. 240 nn.

14 A l b e r t u s  M a g n u s ,  Die animalibus libri XXVI, Nach der Kolner Urschrift hrsg. 
von H. Stadler, Munster Westf. 1916, 1920 (Beitrage zur Geschichte der Philosophie des Mitte- 
lalters, XVI i XVII). Stadlerowi utorowali drogę E. Meyer i C. Jessen, wydawcy De vegetabilibus 
libri VII (Berlin 1867).

15 M etaphysica, Editio Coloniensis XV, p. 1, Prolegomena, § 7, s. XIX.
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tyki i filozofii, świadczy, iż nieobca mu była treść Poetyki Arystotelesa. Mógł 
więc sparafrazować i to dzieło Stagiryty. Ale czy nie opierając się na komenta
rzu Awerroesa do Poetyki Filozofa? Nie da się tego wykluczyć, głównie dlate
go, że odnośne dzieło Komentatora było dostępne Łacinnikom już od 1256 ro
ku. Sprawa nie jest jednak jasna, albowiem tylko jeden z cytatów Kolończyka 
rzeczywiście mieści się w Poetyce Awerroesa16. W tejże Metafizyce Albert 
odwoływał się również i do swojej Geometrii . Odnaleziono wprawdzie frag
ment jego komentarza do Elementów  Euklidesa, ale nie ma podstaw, by sądzić, 
że jest on w jakimś stopniu identyczny z jego Geometrią18.

Przez całe wieki dzieła Alberta były jedynym źródłem wiedzy historycznofi- 
lozoficznej o Dawidzie z Dinant. Interesował on mediewistów ze względu na 
dekret synodu paryskiego z 1210 roku, który głosił, że ktokolwiek posiada 
egzemplarz Quaternulorum  mistrza Dawida z Dinant, powinien go doręczyć 
biskupowi Paryża; w ten sposób zgromadzone egzemplarze należy publicznie 
spalić przed świętami Bożego Narodzenia; kto się do tego rozporządzenia nie 
zastosuje, będzie uznany za heretyka; nie wolno też czytać i komentować, pub
licznie lub potajemnie, dzieł przyrodniczo-filozoficznych Arystotelesa; oporni 
będą ekskomunikowani . Dekret ten został wznowiony w 1215 roku przez 
legata papieskiego Roberta z Couręon i przez niego doprecyzowany: nie wolno 
czytać nie tylko pism przyrodniczych, ale także Metafizyki Arystotelesa oraz 
jakichkolwiek do nich komentarzy czy też zrobionych z nich „summ” lub stre
szczeń. Papież Grzegorz IX pismem z dnia 13 IV 1231 roku przypomniał wy
mienione tu zarządzenia, Innocenty IV zaś rozciągnął je  także w 1245 roku na 
Tuluzę; Urban IV jeszcze bardziej je  obostrzył reskryptem z dnia 19 I 1236 ro
ku. Ze sposobu zredagowania dekretów wnosić można, iż zakaz posługiwania

16 Poetykę Alberta można byłoby rozpoznać, jak to zauważył B. Geyer, wydawca Metafizyki'. 
Opus Alberti, si superest, diagnosi possit eo quod fabuła Atlantis hic p. 280 v. 49 et p. 58 v. 43 
commemorata ibi inveniatur.

17 Albert odwoływał się w Metafizyce trzykrotnie do swojej Geometrii.
18 B. G e y e r ,  Die mathematischen Schriften des Albertus Magnus, „Angelicum", 

35(1958), s. 159-175. Por. także: J. E. H o f m a n n, Eine Euklidbearbeitung, die dem Albertus 
Magnus zugeschrieben wird, [w:] Proceedings o f the International Congress o f Mathematicians, 
Cambridge 1960, s. 554-556.

19 Quaternuli magistri David de Dinanto infra natale episcopo Parisiensi afferantur et combu-
rantur, nec libri Aristotelis de naturali philosophia nec commenta legantur Parisius publice vel 
secreto, et hoc sitb poena excommunicationls inhibemus. Apud quem invenientur quaternuli magis
tri David a nalali Domini in antea pro haeretico habebitur (por. H. D e n f i 1 e, 
A. C h a t e 1 a i n, Cliartularium Universitatis Parisiensis, t. I, Paris 1889, s. 70). Por. także: 
M. G r a b m a n n ,  /  divieti ecclesiastici di Aristotele sotto Innocenzo III e Gregorio IX, 
(Miscellanea Historiae Pontificiae, 5), Roma 1941.
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się dziełami przyrodniczymi i Metafizyką Arystotelesa został spowodowany 
nieprawowierną ich interpretacją przez Dawida z Dinant. Stąd też wywodziło 
się ogromne zainteresowanie jego doktryną -  o niej zaś informował tylko Al
bert. W swoich dziełach zamieścił on ponad 200 ekskursów, przeważnie pole
micznych, na ten właśnie temat. Były one pilnie studiowane, interpretowane 
i „przymierzane” do odpowiednich wypowiedzi Stagiryty. Próbowano nawet na 
ich podstawie zrekonstruować potępione dzieło Dawida20. Wyniki analiz nie 
potwierdziły jednak przypuszczenia o bliskich związkach Dinantczyka z Arysto
telesem21. Sprawę tę wyjaśniły dopiero odkryte przez A. Birkenmajera frag
menty Quaternulorum22. Na tak nazwane (przez synod paryski) „dzieło Dawi
da” składały się, w przeważającej mierze, wypisy z dzieł przyrodniczych Stagi
ryty23. Quaternuli są, w tym wypadku, równoważne z „notatnikami” Dawida 
z Dinant. Dodajmy: „notatnikami z pism przyrodniczych Arystotelesa” . Gdyby 
nie wzmianki Alberta, wspomnianych fragmentów najprawdopodobniej nigdy 
nie udałoby się zidentyfikować jako fragmentów skazanego na auto d a f e  Dawi
dowego dzieła. Przetrwały one bowiem jako utwory anonimowe lub pseudoepi- 
graficzne w zbiorach pism Arystotelesa oraz wśród dzieł przyrodników arab
skich24. Rozstrzygające znaczenie miała w tym wypadku, przytoczona przez 
Alberta, Dawidowa definicja substancji25.

Spośród tysięcy wzmianek zawartych w Opera omnia Alberti większe od 
innych zainteresowanie wzbudziła ta, którą przytoczył w trzeciej księdze swoich 
Meteorów. „Sporo obrzydliwości znajduje się w dziele zatytułowanym Quaestio-

211 Por. G. T h e r y, A utnur du decret de 1210, vol. I: D avid de Dinant. Etude sur son 
panthćisme materialistę. Kain 1925, s. 120-145.

Tamże, s. 109: „Dans les fragments qui nous restent du De Tomis, il cite a maintes repri- 
ses le Ier livre des Physiques, les Ve et IXe livres de M etaphysiques\ peut-etre encore le De an i
ma”.

22 A. B i r k e n m a j e r ,  D ecouverte de fragm ents m anuscripts de D avid de Dinant, 
„Revue nćoscolastique de philosophie”, 35(1933), s. 220-229.

23 Por. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragm enta , primum ed. M. Kurdziałek, (Studia 
Mediewistyczne, 3), Warszawa 1963, s. 3-94; M. K u r d z i a ł e k ,  D avid von Dinant ais 
Ausleger der aristotelischen Naturphilosophie, [w:] Die Auseinandersetzungen an der Pariser 
Universitdt im XIII. Jahrhundert, Berlin-New York 1976, s. 181-192.

Por. opisy kodeksów zamieszczone w Aristoteles Latinus (t. I, Roma 1939) pod numerami 
132, 176, 654.

Albert przekazał Dawidową definicję substancji zarówno w De homine (p. 4, a. 2; Editio 
Parisina 35, s. 68), jak i w Summa theologiae sive De m irabili scientia Dei (II, tr. 12, q, 72, m. 
4 a. 2; Editio Parisina 33, s. 42). Zgadza się ona całkowicie z definicją utrwaloną w jednym 
z odnalezionych przez Birkenmajera fragmentów. Por. K u r d z i a ł e k ,  Davidis de Dinanto  
Quaternulorum fragm enta , s. XLV.
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nes Nicolai Peripatetici. Nie sądzę, aby był to utwór Mikołaja Perypatetyka, 
raczej jest to dzieło Michała Szkota, który w gruncie rzeczy nie znał się na 
przyrodzie ani nie rozumiał dobrze ksiąg Arystotelesa”26. Odnalezienie tego, 
tak przez Alberta intrygująco anonsowanego dziełka zajęło mediewistom prawie 
100 lat. I w tym wypadku rozstrzygające okazały się poszukiwania przeprowa
dzone przez A. Birkenmajera27. W toku badań nad tekstem tego dzieła zauwa
żono, że było ono obficie ekscerptowane nie tylko przez Alberta, ale także 
przez licznych lekarzy i przyrodników trzynastowiecznych; pozostawało zaś pod 
bardzo silnym wpływem Awicenny, zwłaszcza jego liber sextus De naturablibus 
seu De anima28. Wiele także wskazuje na to, że jest ono proweniencji salerni- 
tańskiej. Stanowi zatem ważny dokument, świadczący o oddziaływaniu Ibn Sina 
na tę największą w Europie uczelnię medyczną nie poprzez Canon medicinae, 
ale przez rozprawę w gruncie rzeczy filozoficzną25.

Problem Dawida z Dinant oraz problem Quaestiones Nicolai Peripatetici 
nader wymownie wskazuje na znaczenie, jakie dla badań historycznych posiada
ją  dzieła Alberta. Te dwie sprawy nie wyczerpują oczywiście całego bogactwa 
ważnych i cennych informacji przekazanych przez niezwykle oczytanego poli- 
histora z Kolonii. Te, które przedstawiłem, przedstawiłem dlatego, że wiążą się 
one bezpośrednio z odkryciami znakomitego polskiego mediewisty, jakim był 
prof. A. Birkenmajer, oraz że osobiście zajmowałem się zarówno jednym, jak 
i drugim problemem. Każdy jednak, kto studiował jakiekolwiek dzieło Alberta, 
zgodzi się bez wahania ze stwierdzeniem J. Guttmanna: „[...] u Alberta znajdu
jemy wzmianki o licznych autorach arabsko-żydowskich z dziedziny astronomii 
i astrologii, o których, o ile wiem, nie wspominają pozostali scholastycy. 
Z dzieł żydowskich filozofów religii, takich jak Rabbi Isaac, Awicebron, bliżej 
nieznany Abraham lub Abraham Hiszpan i wreszcie Rabbi Mojżesz Majmonides

26 Meteora, III, tr. 4, c. 26 (Editio Parisina 4, s. 696 n.).
27 Dzieje odkrycia Quaestiones przedstawił S. Wielgus: Wstęp do krytycznej edycji przyrodni- 

czo-filozoficznego traktatu z początków XIII w., zatytułowanego „Quaestiones Nicolai Peripateti
c i ’’, [w:] Acta M ediaevalia, t. II, Lublin 1974, s. 5-16.

Jeden z częściowych odpisów Quaestiones został wręcz opatrzony tytułem Liber Avicennae 
De vi informativa.

W Salemo żywo interesowano się wpływem duszy na powstanie cech fizjognomicznych. 
Sądzono, że mają one podłoże psychosomatyczne. Por. M. K u r d z i a ł e k ,  Die psychosoma- 
tischen Gedingungen sittlicher Laster nach der Ansicht einiger fruhm ittelalterlichen Arzte und 
Naturwissenchaftler, „Sudhoffs Archiv fur Oeschichte der Medizin und der Naturwissenschaften”, 
62(1978), z. 2, s. 179 nn.
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-  korzystał w zakresie, którego nawet w przybliżeniu porównać się nie da 
z wcześniejszymi scholastykami”30.

II. KIM WŁAŚCIWIE BYŁ ALBERT -  

ZBIERACZEM I ENCYKLOPEDYSTĄ, ZNAKOMITYM PRZYRODNIKIEM, 

NEOPLATOŃCZYKIEM CZY ARYSTOTELIKIEM?

Dzieła Alberta, ze względu na wymienione tu ich właściwości, były i są 
wysoko cenione przez historyków literatury naukowej, filozoficznej i teologicz
nej. Znacznie mniej przez historyków doktryn, których interesuje przede wszyst
kim oryginalność, sposób rozwiązywania zagadnień, logiczna i systemowa spój
ność wyłożonych w danym przekazie poglądów naukowych, filozoficznych czy 
teologicznych. Niestety, opera Alberti badane w świetle tych drugich kryteriów 
nie przedstawiają się dobrze. Wchodzące bowiem w ich skład poszczególne 
dzieła rozwiązują te same lub podobne zagadnienia do tego stopnia odmiennie, 
iż budzą podejrzenia, że któreś z nich nie jest autentyczne. Weźmy np. po
wszechnie w średniowieczu dyskutowany problem: czy Bóg jest przedmiotem 
metafizyki? W swej Metafizyce Albert zdecydowanie przeciwstawia się poglą
dom Łacinników, którzy opierając się na rozróżnieniach logicznych, usiłują 
wykazać, że Bóg jest przedmiotem tej nauki. Sed ego tales logicas convenien- 
tias in scientiis de rebus abhorreo, eo quod ad multas ducunt errores' ' .W  re
zultacie dowodzi, że jest tylko jeden przedmiot metafizyki, że jest nim byt jako 
byt, że Bóg nie jest ani przedmiotem tej nauki, ani też jednym z wielu przed
miotów czy też części metafizyki. Jest On natomiast przyczyną bytu, źródłem 
wszystkiego, co rzeczywiście istnieje, a zatem i substancji; jest prawdą, że 
veritas divina [...] sub ente non cadit3,2. Natomiast w Summa theologiae sive 
De mirabili scientia Dei stwierdza, że przedmiot nauki może być rozumiany 
w trojakim znaczeniu: (1) jako to, czym dana nauka zajmuje się najbardziej 
i w swej najistotniejszej części (tak właśnie ma się rzecz z filozofią pierwszą, 
której przedmiotem jest Bóg; Jemu to, oraz substancjom Bożym oddzielonym,

3,1 J. G u t t m a n n, D ie Schoiastik des XIII. Jahrhunderts in ihren Beriehungen zum  
Judentum und zur judischen Literatur, Breslau 1902, s. 48. Cyt. za: H. M a i e r, D octor univer- 
salis. Zu C estalt und Werk des A lbertus M agnus, „Communio”. Internationale katholische Zeit- 
schrift, 10(1981), nr 3, s. 263. Stosunkowi Alberta do literatury żydowskiej poświęcił Guttmann 
większą część wzmiankowanej rozprawy, tj. s. 47-120.

31 M etaphysica, I, t. 1, c. 2 (Editio Coloniensis XVI, p. 1, s. 5, w. 47).
32 Tamże, IV, tr. 4, c. 4, s. 205, w. 14.
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poświęca się w tej nauce najbardziej pryncypialne rozważania i najważniejszą 
część); ponadto (2) przez przedmiot rozumie się to, o czym dana nauka traktuje, 
łącznie z właściwościami, które przysługują częściom odnośnego przedmiotu 
(w tym właśnie sensie mówimy, że przedmiotem filozofii pierwszej jest byt 
ujmowany jako jedność i wielość, możność i akt, byt konieczny i byt możliwy); 
wreszcie (3) przez przedmiot rozumie się to, o czym w danej nauce mówi się 
ze względu na dobro i jasność wykładu (są to pewnego rodzaju colloraria, 
służące rozjaśnieniu przedmiotu rozumianego w pierwszym i drugim znaczeniu; 
należą zaś do nich rozważania dotyczące opinii filozofów starożytnych, zasad 
dowodzenia i definiowania oraz sposobów orzekania)33. Niezgodność, na którą 
zwróciliśmy uwagę, jest tylko jedną z bardzo wielu rozbieżności występujących 
w dziełach Alberta. Ze względu na nie historycy nie tylko podważają autentycz
ność niektórych jego utworów, jak np. cytowanej tu Summy, ale także charakte
ryzują go jako typowego zbieracza, encyklopedystę, kontynuatora tego typu 
erudycji, której inicjatorem w Niemczech był inny tegoroczny jubilat, a miano
wicie Hraban Maur. Albert -  zdaniem tychże historyków -  nie był po prostu 
w stanie zapanować nad zgromadzonym przez siebie materiałem, ponieważ brak 
mu było uzdolnień spekulatywno-syntetycznych, w których celował jego wielki 
uczeń Tomasz z Akwinu.

Polemikę z tego rodzaju ocenami podjął M. Grabmann. Jego zdaniem nie 
wolno przedstawiać Alberta jako kompilatora i encyklopedystę tylko dlatego, 
że nie dorównał on potęgą swego umysłu Akwinacie. Nie powinno się bowiem 
zapominać, że Kolończyk był pierwszym człowiekiem Zachodu, który podjął 
próbę przyswojenie Europie całej wiedzy zawartej we wszystkich znanych wów
czas źródłach arystotelesowskich i arabsko-żydowskich; dziełem Tomasza była 
synteza wiedzy filozoficzno-teologicznej, nie rozciągała się więc ona na nauki 
przyrodnicze. Poza tym nie należy nazywać zbieraczem i organizatorem studiów 
człowieka odznaczającego się zupełnie wyjątkową inicjatywą naukotwórczą, 
której pozytywne skutki śledzić można przez całe wieki; dodajmy od siebie: 
także we Wszechnicy Jagiellońskiej34. Powyższe, wyraźnie defensywne argu
menty wspierał Grabmann panegirycznymi wypowiedziami zapożyczonymi od 
historyków nauk przyrodniczych. Według nich Albert był: „pierwszorzędnym 
obserwatorem przyrody”, „pisarzem, który opisywał florę Europy”, „pierwszym

Summa De mirabili scientita Dei, 1, tr. 1, q. 3, c. 1 (Editio Coloniensis XXXIV, p. 1, 
s. 10, w. 65-87).

34 Por. Z. K u k s e w i c z ,  Contribution au probleme de 1'influence de 1’Albertinisme sur 
l ’Universitć de Cracovie au XV* siecle, „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, 11(1963), 
s. 49-68.
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od czasów Teofrasta -  a co za tym idzie -  także jedynym do XVI wieku bota
nikiem”, „pierwszym zoologiem od czasów Arystotelesa”, „uczonym, który 
w sposób kompetentny i oryginalny zajmował się wszystkimi dziedzinami przy
rodoznawstwa”, co -  jak stwierdza Grabmann -  walnie przyczyniło się do nada
nia mu przez potomnych zaszczytnych przydomków doctor expertus i doctor 
universalis35. Do tych ocen, odnotowanych w pierwszej połowie lat trzydzies
tych, można dodać inne, znacznie nowsze: „Podane przez niego objaśnienia 
dotyczące rzek utrzymało się powszechnie aż do XVII wieku [...], teologia 
włoska w ciągu następnych dwóch stuleci znajdowała się na ogół pod wpływem 
Alberta Wielkiego [...] Dygresje Alberta wykazują odczucie morfologii i ekolo
gii, którego w tym stopniu nie posiadał nikt od czasów Arystotelesa i Teofrasta, 
a później aż do czasów Cesalpina i Junga” , „Szczyt średniowiecznego przy
rodoznawstwa na Zachodzie reprezentuje Albert Wielki, który wszechstronny 
obraz przyrody oparł na arystotelesowskim fundamencie”37. Coraz to częściej 
charakteryzuje się Alberta jako przyrodnika od strony stosowanej przez niego 
metody badań. Jej wyznacznikami wydają się być trzy założenia: „nie biorę pod 
uwagę cudownych interwencji Bożych, kiedy rozprawiam o przyrodzie”38; „za
daniem nauki przyrodniczej nie jest bezpośrednie akceptowanie opowiadań, lecz 
poszukiwanie przyczyn w rzeczach naturalnych”39; „sądy dotyczące jednostko
wych rzeczy naturalnych należy upewniać przez doświadczenie (experimentum), 
a nie poprzez sylogizm”40. Nic tedy dziwnego, że w jego dziełach przyrodni
czych tak często występują zwroty quod sum expertus\ de his sum ipse exper- 
tus\ ego autem expertus sum; et narravit mihi unus de expertis in talibus; nar-

S M. G r a b m a n n ,  Der Einfluss Alberts des Grossen aufdas mittelalterliche Geistesle- 
ben, [w:] Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik und Mystik, 
Bd. II, Miinchen 1936, s. 250 nn.

36 A. C. C r o m b i e, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, t. I, Warszawa 
1960, s. 155, 157, 181.

37 W. H e i s e n b e r g ,  Das Naturbild der heutigen Physik, Reinbeck b. Hamburg 1955, 
s. 135.

38 De generatione et corruptione, I, tr. 1, c. 22 (Editio Coloniensis V, p. 2, s. 129, w. 13). 
Por. De caelo et mundo, I, tr. 4, c. 10 (Editio Coloniensis V, p. 1, s. 103, w. 7): [...] nec nos in 
naturalibus habemus inquirere, ąualiter deus opifex secundum suam liberrimam voluntatem creatis 
ab ipso utatur ad miraculum, quo declaret potentiam suam, sed potius quid in rebus naturalibus 
secundum causas naturae insitas naturaliter fieri possit.

39 De mineralibus, II, tr. 2, c. 1 (Editio Parisina 5, s. 30): Scientiae enim naturalis non est 
simpliciter narrata accipere, sed in rebus naturalibus inquirere causas.

0 De vegetabilibus libri VI, VI, tr. 1, c. 1. Por. C r o m b i e, Nauka średniowieczna, 
s. 108 n.
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ratum est mihi a veridico et experto medico4i. Mimo że nazwano go doctor 
expertus i że jego hasłem było: experimentum solum certificat — Albert nie 
prowadził doświadczeń w nowożytnym tego słowa znaczeniu; przede wszystkim 
nie mierzył. Być może dlatego, że interesowały go -  podobnie jak Arystotelesa
-  przede wszystkim żywe organizmy42. Nie był empirykiem. Doświadczeniem 
posługiwał się jako podstawą do nanoszenia drobnych poprawek do arystotele- 
sowskiego w gruncie rzeczy obrazu świata i przyrody43.

Wielkość Alberta uzasadniają -  zdaniem Grabmanna -  także jego osiągnięcia 
w zakresie w zakresie teologii i filozofii. Wyraźnie rozróżnił filozofię od teolo
gii: Theologica autem non conveniunt cum philosophicis in principiis, quia 
fundantur super revelationem et inspirationem, et ideo de illis in philosophia 
non possumus disputare44. E. Gilson tak ocenił ten fakt: „Osobisty wkład 
Alberta w ewolucję problemu posiadał znaczenie rozstrzygające [...] Widział, 
że umysłowy świat grecko-arabskiej nauki wyraźnie się różnił od patrystyczne
go świata wiary chrześcijańskiej. To zaś implikowało jasną świadomość dwóch 
faktów: że teologia różniła się wyraźnie od filozofii oraz że wiara była wyraź
nie innym sposobem poznania aniżeli rozum przyrodzony”45. Jest to wyjaśnie
nie niewątpliwie trafne, ale nader powierzchowne. Niemały wpływ na Alberta

41 Por. H. S c h i p p e r g e s ,  Das medizinische Denken bei Albertus Magnus, [w:] Alber- 
tus Magnus Doctor Universalis, s. 282. Autor tej rozprawy za główne osiągnięcie Alberta w od
niesieniu do medycyny uznał zgromadzenie przez niego znacznej ilości konkretnego materiału, 
który jednak „[...] keinen einheitlichen Stil zum Ausdruck bringt, datur aber die Vielfalt traditio- 
neller Aspekte, unter Verzicht auf eine verbindliche Synopsis, zu vermitteln wusste” .

42 M a i e r. Doctor Universalis, s. 260: „Freilich diirfen wir die Bedeutung des Experiments 
bei Albert nicht uberschatzen. Er hat noch nicht systematisch experimentiert. Er hat vor allem 
noch nicht gemessen. Naturforscher wie sein Zeitgenosse Roger Bacon, aber auch Friedrich II. 
sind darin weitegegangen ais er” .

43 Por. C r a e m c r  - R u e g e n b e r g ,  Albertus Magnus, s. 141. Autorka sądzi, że 
Albert zawdzięcza do dziś trwającą sławę „wielkiego empiryka” dwom powodom: przedstawieniu 
uczonym XIII wieku ogromnego materiału empirycznego, zaczerpniętego w rzeczywistości od 
perypatetyków, począwszy od Arystotelesa, a skończywszy na Awerroesie, oraz na fakcie, iż 
w swoich parafrazach nie odróżniał stylistycznie tekstu Arystotelesa od tekstu własnego, co stwa
rzało wrażenie -  wzmocnione takimi jego powiedzeniami jak: „myśmy to powiedzieli”, „myśmy 
to zbadali” -  że prezentowana przez niego wiedza przyrodnicza pochodzi w znacznie większej 
mierze od niego niż od interpretowanych autorów. Por. A. R. B a c h i 1 1 e r, Encuentro del 
empirismo aristotelico cn Alberto Magno, [w:] Actas del V Congreso Internacional de Filosofia 
Medieval, t. I-II, Madrid 1979 -  t. II, s. 1173-1177. Por. także: Albertus Magnus and the Sciences. 
Commemorative Essays 1980, ed. J. A. Weisheipl, Toronto 1980.

44 Metaphysica, XI, tr. 3, c. 7 (Editio Coloniensis XVI p. 2, s. 542, w. 25-29). Por. Albertus 
Magnus and the Sciences. Conimemorative Essays 19S0.

45 E. G i l s o n ,  Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski, 
Warszawa 1966, s. 273 n.
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w tej sprawie -  zdaniem B. Geyera -  wywarł także Awerroes . Rozróżnienie 
filozofii od teologii przygotowali już myśliciele XII wieku poprzez próby unau- 
kowienia teologii47. Dopływ nauki grecko-arabskiej stanowił raczej okazję niż 
powód. Do ostatniego roku brak było jednak w literaturze albertystycznej opra
cowania dotyczącego Albertowej teorii nauki w odniesieniu do teologii. Lukę 
tę w znacznej mierze wypełnia rozprawa W. Senera48. Nowa koncepcja sto
sunku filozofii do teologii nie przeszkadzała Kolończykowi odwoływać się do 
starej formuły philosophia ancilla theologicie49.

Filozoficzne poglądy Alberta odzwierciedlają poglądy studiowanych przez 
niego autorów. Wielu historyków sądzi, że jest to odzwierciedlenie typu eklek
tycznego. I tak np. Gilson pisał, że „w odróżnieniu od swego ucznia Tomasza 
z Akwinu, pozostawił praktycznie taką filozofię, jaką znalazł u filozofów”, tj. 
u Arystotelesa, Awicenny, al-Farabiego, Gabirola, a ze strony chrześcijańskiej 
u Augustyna i Pseudo-Dionizego . Inni sądzą, że jest to odzwierciedlenie 
syntetyzujące. „Im więcej czyta się pisma Alberta -  pisze I. Craemer-Ruegen- 
berg -  tym bardziej uwyraźnia się metafizycznie ugruntowana jednolitość jego 
myśli” . Myśl ta wywodzi się -  zdaniem autorki -  z dzieł Arystotelesa oraz 
z komentarzy arabskich i była przez Kolończyka rozwijana zarówno w jego 
parafrazach, jak i w samodzielnych rozprawach filozoficznych. Te ostatnie 
stanowią zazwyczaj kontynuację odpowiednich pism Stagiryty. I tak np. O przy
czynach i pochodzeniu wszechrzeczy koresponduje z M etafizyką, a O naturze 
i pochodzeniu duszy z O duszy. W sumie autorka jest przekonana, że z poglą
dów Alberta wyłania się zarys dość zwartego i w miarę jednolitego systemu. 
Według tego ujęcia nie ma racji Gilson, kiedy twierdzi, że dorobek filozoficzny 
Kolończyka ma charakter encyklopedyczny, i nie ma też racji Ph. Bóhner, kiedy

46 B. G e y e r ,  Albertus Magnus und die Entwicklung der scholastischen Metaphysik, [w:] 
Die Metaphysik im Mittelalter, Berlin 1963, s. 13.

7 Por. Ch. L o h r, Theologie und/als Wissencliaft im friihen 13. Jahrundcrt. „Communio”. 
Internationale katholische Zeitschrift, 10(1981). nr 4, s. 317-330. Problem ten byt w Paryżu żywo 
dyskutowany w związku z oddziaływaniem teologii filozoficznej zawartej w Metafizyce Arystotele
sa. Por. także: M. S c h o o y a n s, La distinction entre philosophie et theolgie d'apres les 
commentaires Aristoteliciens de St. Alberts le Grand, „Revista dc Universidade Católica de Sao 
Paulo”, 18(1959), s. 255-279.

Zur Wissenschafstheorie der Theologie im Sentenzenkommentar Alberts des Grossen, [w:] 
Albertus Magnus Doctor Universalis, s. 323-343.

49 Por. R. D. C r o u s e, Philosophia ancilla theologiae: Some Texts from Arisiot!e's 
Metaphysics in the Interpretation o f Albertus Magnus, [w:] Actas dcl V Congresso, t. I, 
s. 656-661.

G i l s o n ,  Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, s. 274.
51 Albertus Magnus, s. 139.
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z naciskiem podkreśla, że własnej nauki Alberta należy szukać wyłącznie w Ko
mentarzu do Sentencji oraz w Summach51. Zasygnalizowane tu wyrywkowo 
rozbieżności w ocenach spowodowały, że znaczenie Alberta jako filozofa zaczę
to uzasadniać wpływem, jaki wywarł on na życie filozoficzne następnych poko
leń. Pierwszym, który -  na tak wielką skalę -  posłużył się dziejami myśli Al
berta jako głównym dowodem jego wielkości, był Grabmann. Zrobił to w cyto
wanej już tu rozprawie Der Einfluss Alberts des Grossen au f das mittelalterli- 
che Geistesleben. Okazało się, że potomni bardziej ulegali zawartym w jego 
przekazie elementom platońskim niż arystotelesowskim. Dotyczy to przede 
wszystkim jego niemieckich uczniów: Ulryka ze Strasburga, Jana z Fryburga, 
Jana z Liechtenbergu, Juliusza z Lessines. Kontynuatorami tej orientacji byli 
Dietrich z Fryburga i Bertold z Mosburga, którzy oddziaływali z kolei na 
Eckharta i innych mistyków XIV wieku. Mimo to Grabmann uznał Alberta nie 
tylko za arystotelika, ale także za właściwego twórcę arystotelizmu chrześcijań
skiego, za człowieka, który jako pierwszy na Zachodzie „wpatrywał się w obli
cze arystotelizmu”. „Tomasz -  zdaniem Grabmanna -  uściślił, wysubtelnił filo
zofię arystotelesowsko-scholastyczną, uczynił ją  przystępniejszą, bardziej wywa
żoną i przejrzystą. Zrobił on to jednak w taki sposób, iż jawi się, obok Mistrza, 
jako myśliciel zupełnie samodzielny”53.

III. ALBERT JAKO RZECZNIK PERYPATETYZMU

Et scias, quod non perficitur homo in philosophia 
nisi ex scientia duarum philosophiarum Aristotelis 
et Platonis

{Metaphysica, I, tr. 5, c. 15)

Zarówno Grabmann, jak i nader liczni historycy podzielający ten pogląd 
stwierdzają, że Albert był nie tylko pierwszym komentatorem całego dostępnego 
wówczas przekazu literackiego Stagiryty, ale także podkreślają, że był on pier
wszym na Zachodzie uczonym i filozofem, który podjął próbę zrekonstruowania 
tego przekazu w celu ukazania jego faktycznej i przypuszczalnej zawartości 
doktrynalnej. Sam Albert tak scharakteryzował swoje zamierzenie: „Chcemy

52 Ph. B o h n e r, E. G i 1 s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1962, 
s. 441. Por. także: R. K a i s e r, Zur Frage der eigenen Anschauung Alberts des Grossen in 
seinen philosophischen Kommentaren. Eine grundstitzliche Betrachtung, „Freiburger Zeitschrift fiir 
Philosophie und Theologie”, 9(1962), s. 53-62.

G r a b m a n n ,  D er Einfluss A lberts des Grossen, s. 346, 411.
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napisać tyle samo ksiąg, co i Arystoteles, i pod tymi samymi tytułami. Poza 
tym w niektórych miejscach będziemy dodawali całe księgi, których brak albo 
które opuszczono bądź dlatego, że sam Arystoteles ich nie napisał, bądź dlatego 
też, że chociaż je  napisał, jednak nie doszły one do nas”. Trud ten podjął „aby 
powiedzieć wszystko, co nam wydaje się konieczne, aby naukę jego [tj. Arysto
telesa -  M. K.] wyłożyć i wyjaśnić, ale tak, że jego [tj. Alberta -  M. K.] włas
ny tekst nie będzie przytaczany. Ponadto będziemy czynili dygresje, aby wyjaś
nić nasuwające się wątpliwości. Będziemy też uzupełniać to, co w nauce Filo
zofa zostało ujęte zbyt zwięźle, tak że wprowadzało w błąd”54. Było to przed
sięwzięcie zaiste gigantyczne. Jego realizację rozpoczął około 1251 roku para
frazą Fizyki55. We wstępie do tego dzieła zamieścił oświadczenie: „Naszym 
zamiarem przy opracowywaniu nauk przyrodniczych jest według sił zadośćuczy
nić braciom naszego zakonu. Od wielu już bowiem lat prosili mnie, abym im 
napisał taką księgę o przyrodzie (librum in Physicis), która by pozwoliła im 
właściwie zrozumieć dzieła Arystotelesa. Nie czułem się jednak na siłach, aby 
taką księgę napisać. Prośby braci jednak nie ustawały. Wziąłem się więc do 
pracy, od której uprzednio się odżegnywałem, zwyciężony prośbami. Podjąłem 
ją po pierwsze na cześć wszechmocnego Boga, który jest źródłem wszelkiej 
mądrości, a także Stwórcą, Ładzicielem i Rządcą przyrody, po drugie przystąpi
łem do tej pracy, aby współbraciom zapewnić pożytek, a także tym wszystkim, 
którzy dzieło to będą czytali i czerpali z niego wiedzę o przyrodzie”56. W tra
kcie pisania swych parafraz Albert wciąż powtarzał, że niczego nie mówi od 
siebie, ale tylko referuje poglądy Arystotelesa i perypatetyków. „Niech nikt nie 
sądzi -  zastrzegał się w Metafizyce -  że to, co powiemy, pochodzi od nas. 
W żadnej też z ksiąg o przyrodzie nie przedstawiliśmy naszych poglądów. 
A zatem i obecnie referujemy jedynie poglądy perypatetyków na te substancje. 
Natomiast sprawę, czy są one słuszne czy też fałszywe, pozostawiamy in
nym”57. Również i w swojej Polityce nie omieszkał zaznaczyć: „W tym dziele 
objaśniłem tylko to, co zawiera tekst [...] Tak samo zresztą, jak i we wszyst

54 Physica, I, tr. 1, c. 1 (Editio Parisina 3, s. 1).
Por. Alberti Magni De caelo et mundo, Editio Coloniensis V, p. 1, s. V: [...] non temere 

putetur Albertus libros Physicorum et De caelo et mundo prioribus annis illius decennii, quod ex 
anno 1251 computemus, scripsisse.

56 Physica, prooem.
57 Metaphysica, XI, tr. 2. c. 1 (Editio Coloniensis XVI, p. 2, s. 482, w. 24-29). Por. także: 

tamże, XIII, tr. 2, c. 4 (s. 599, w. 61): Hic igitur sit fin is disputationis istius in qua non dixi 
aliquid secundum opinionem meam propriam, sed omnia dicta sunt secundum positiones Peripate- 
ticorum. Et qui hoc voluerit probare, diligenter legat libros eorum, et non me, sed illos laudet 
vel reprehendat.
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kich księgach przyrodniczych, nigdzie nie powiedziałem niczego od siebie, lecz 
wykładałem jedynie tak wiernie, jak tylko mogłem, poglądy perypatetyków”58.

Powyższe oświadczenia Alberta posłużyły nader licznym jego historykom za 
oczywisty dowód, iż reprezentowany przez niego arystotelizm jest całkowicie 
odtwórczy, eklektyczny czy też encyklopedyczny. Stąd też brał się wniosek, 
głoszony przez wielu piszących o Kolończyku, iż jego parafrazy nie zawierają 
własnych poglądów ich autora. Trudno w tym miejscu nie zapytać: dlaczego 
Albert tak często i tak żarliwie zapewnia, iż w dziełach o przyrodzie niczego 
nie mówi od siebie i że zajął się nimi pod presją współbraci zakonnych i dla 
ich pożytku? Spróbujmy odpowiedzieć najpierw na to ostatnie pytanie. Pierwsze 
słowa swej pierwszej parafrazy skierował Kolończyk do swojego zakonu, gdyż 
nie wszyscy dominikanie opowiadali się za studiami filozoficzno-przyrodniczy- 
mi. Konstytucje z 1228 roku dopuszczały studium nauk świeckich tylko w zu
pełnie wyjątkowych wypadkach. Tego rodzaju studia były prowadzone na wy
działach sztuk wyzwolonych. W Paryżu na wydział artium  bracia zaczęli uczę
szczać dopiero od 1259 roku59. Albert, który -  jak już wspomnieliśmy -  przy
stąpił do parafrazowania Fizyki ok. 1251 roku, musiał się liczyć z poważną 
opozycją wewnątrz swej wspólnoty. O tym, że dobrze zdawał sobie z tego 
sprawę, świadczy kolejna jego wypowiedź: „Są ludzie -  pisał -  którzy nic nie 
wiedzą, a jednak ze wszystkich sił zwalczają studium filozofii, czynią to zwła
szcza bracia kaznodzieje, kiedy nie spotykają się z należytym sprzeciwem; 
nieokrzesane zwierzęta, które ofukują to, czego nie znają”60. Antyfilozoficzna 
postawa współbraci miała zapewne swoje główne źródło w ich pragnieniu do
chowania wierności pierwotnej regule, która zlecała tradycyjnie rozumiane 
studia teologiczne oraz ascetyczno-moralny tryb życia. Wiedza przyrodnicza, 
reprezentowana wtedy najpełniej przez Arystotelesa, wydawała się im nie tylko 
zbędna w ich walce z ówczesnymi herezjami, ale także wielce szkodliwa dla 
prawowierności. W tym przeświadczeniu utwierdzały ich kościelne zakazy czy
tania i komentowania pism przyrodniczych i Metafizyki Stagiryty. Obowiązywa
ły one wprawdzie jedynie w Paryżu, ale wysoka ranga tamtejszego Uniwersyte

58 Politica, VIII, c. 6 (Editio Parisina 8, s. 803). Por. także: De anima, III, tr. 2, c. 1 (Editio 
Coloniensis VII, p. 1, s. 177, w. 53-69).

'  D e n i f I e, C h a t e l a i n ,  Cliarturalium Universitas Parisiensis, s. 112, 385. Por. 
także: R. K o h n, Monastisches Bilclungsideal und veltgeisłliches Wissenchaftsdenken. Zur 
Vorgeschichte des M edihantenstreites on der Universitdt Paris, [w:] Die Auseinandersetzungen an 
der Pariser Universitat im XIII. Jahrhundert, (Miscellanea Mediaevalia, 10), Berlin-New York 
1976, s. 33.

60 Super Dionysii Mysticam Theologiam et Epistulas, ep. 7 (Editio Coloniensis XXXVII, p. 2, 
s. 504. w. 28-32).
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tu w całym ówczesnym świecie chrześcijańskim oraz fakt, iż każdorazowo 
obwieszczała je  Stolica Apostolska, skłaniały do zastanowienia się i do po
wściągliwości wszystkich uczonych chrześcijańskich, niezależnie od tego, czy 
podejmowali studium dzieł zakazanych w Oksfordzie, Neapolu, Tuluzie czy 
Kolonii. Albert zaczął pisać swoje parafrazy w Kolonii, a więc z prawnoformal- 
nego punktu widzenia nie można mu było niczego zarzucić. Niemniej jego 
przedsięwzięcie musiało wzbudzić niepokój nie tylko w konwencie przy 
Stolkgasse w Kolonii, ale także na dworze papieskim. W tym kontekście nie 
bez znaczenia wydaje się być wzmianka, iż w czasie pobytu w Anagni został 
on przez papieża poproszony o przeprowadzenie publicznej dysputy na temat 
Awerroesowej doktryny o jedności ludzkiego umysłu. Aleksandrowi IV zapewne 
nie chodziło o zaspokojenie ciekawości własnej i najbliższego otoczenia. Dzieła 
Awerroesa, w łacińskim tłumaczeniu Michała Szkota, zaczęły oddziaływać na 
myśl zachodnioeuropejską od 1230 roku. Najczęściej dawały o sobie znać jego 
naturalis philosophia et metaphysica6\  W tych warunkach jest rzeczą zupełnie 
prawdopodobną, iż Wilhelm z Saint Amour zarzucał dominikanom, zwłaszcza 
Albertowi, propagowanie zakazanej i niebezpiecznej dla wiary literatury 
filozoficznej. Mógł się przy tym odwoływać do aktualnej sytuacji 
w Uniwersytecie Paryskim. Mimo bowiem znacznego upływu lat wciąż 
pojawiali się zwolennicy Dawida z Dinant. Fakt ten poświadczył wielokrotnie 
i sam Albert, pisząc m.in.: „Pewien jego uczeń, imieniem Baldwin, polemizując 
ze mną, przytoczył taki oto lichy argument”62; i dalej: „Podobnie po dzień 
dzisiejszy wielu tak twierdzi”63. Tak więc obok wciąż jeszcze wtedy 
żywotnego arystotelizmu Dawida zaczął krzewić się w Paryżu, nie mniej od 
tamtego heterodoksyjny, arystotelizm Awerroesa. Miały one swoje główne 
siedlisko na Wydziale Sztuk Wyzwolonych, którego studenci od dawna 
domagali się uchylenia dekretów z 1210 i 1215 roku. Ich protesty przeradzały 
się w jawne rebelie. I tak np. w 1225 roku nacja angielska nakazała swoim

61 R. B a c o n i Opus maius, I, ii, c. 13: A tempore Michaelis Scoti, qui annis Dni 1230 
transactis apparuit deferens librorum Aristotelis partes aliąuas de naturalibus et metaphysicis, 
cum expositionibus authenticis, magnificata est philosophia Aristotelis apud Latinos [...] naturalis 
philosophia eius et metaphysica, et commentaria Averrois et aliorutn similiter, his temporibus 
nostris translata sunt (cyt za:S . T h o m a e  A ą u i n a t i s  Tractatus de unitate intellectus 
contra averroistas, Romae 1957, s. XXII n.).

Summma De mirabili scientia, II, tr. 1, q. 4 m. 3 (Editio Parisina 38, s. 109). Por. także: 
Summa, I, tr. 6, q. 29, c. 2 (Editio Coloniensis XXXIV, s. 218, w. 8-33).

f’3 Physica, I, tr. 2, c. 10 (Editio Parisina 3, s. 37). Por. także: De anima, I, tr. 2. c. 2 (Editio 
Coloniensis VII, p. 1, s. 20, w. 37): sicut adhuc hodie multi faciunt, noym et materiom idem 
arbitrantes.

201



kandydatom do licencjatu czytanie De anima Arystotelesa, w 1255 roku zaś 
cały już Wydział uchwalił statut zalecający studiowanie wszystkich znanych 
wówczas dzieł Stagiryty64. Nie zapominajmy, że Wilhelm z Saint Amour 
zaatakował zakony żebracze, zwłaszcza dominikanów, w tym właśnie czasie, 
i że dysputa Alberta przeciwko Awerroesowi odbyła się w 1256 roku.

Nasuwa się więc pytanie: czy postawa Alberta wobec arystotelizmu zwłasz
cza zaś jego parafrazy dzieł zakazanych, miały jakiś wpływ na to, co się wów
czas działo w Paryżu? Wobec braku dowodów wprost musimy się posłużyć 
uprawdopodobnieniami. Sformułowane tu przypuszczenie znajduje nader mocne 
oparcie w wypowiedzi niezbyt Albertowi życzliwego Rogera Bacona: „Tak jak 
Arystoteles, Awicenna i Awerroes wykładani są w szkołach, podobnie i on [...] 
ma za życia autorytet, jakiego jeszcze żaden człowiek nie posiadał [...] Cały ten 
tłum paryski wierzy, że oni [Albert i Aleksander z Hales] wiedzą wszystko 
i czci ich jak aniołów [...] Przede wszystkim ów żyjący jeszcze [Albert] posiada 
w Paryżu sławę nauczyciela i jest cytowany w dysputach naukowych jako auto
rytet . Powyższa wypowiedź Bacona pochodzi z jego Opus tertium , a więc 
z dzieła, które napisał prawdopodobnie około połowy lat sześćdziesiątych XIII 
wieku, tj. podczas drugiego z kolei pobytu w Paryżu lub może zaraz potem. 
Wzmianka ta świadczy o zupełnie wyjątkowej i -  jak sądził Bacon -  niezasłu
żonej popularności Alberta w nadsekwańskiej metropolii. Szczególnym uzna
niem darzył go „tłum paryski”, czyli wykładowcy i studenci Wydziału Sztuk 
Wyzwolonych. Bacon nazwał ich „tłumem”, ponieważ ich liczba była większa 
od liczby wszystkich pozostałych wykładowców i studentów; ponadto ci najlicz
niejsi i zarazem najmłodsi słuchacze Uniwersytetu Paryskiego zachowywali się 
często jak zwykły tłum miejski. Wiele wskazuje na to, że Bacon mówił o popu
larności Alberta w ogóle, a nie tylko o popularności w połowie lat sześćdzie
siątych. Kolończyk ugruntował swoją sławę nauczyciela i uczonego osobistymi 
występami w Paryżu. I chociaż miasto to opuścił w 1248 roku, to jednak pozo
stała legenda, legenda pielęgnowana przez Wydział Sztuk Wyzwolonych. Jego 
autorytet mógł więc być nad Sekwaną nie mniejszy w pierwszej połowie lat 
pięćdziesiątych niż w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. A zatem jest rzeczą 
zupełnie możliwą, że jego parafrazy przyczyniły się do „rebelianckich” uchwał 
podjętych najpierw przez nację angielską, a potem i przez cały Wydział Sztuk 
Wyzwolonych. Na ten stan rzeczy niedawani koledzy Alberta z Wydziału Teo

64 Por. F. C o p 1 e s t o n, Geschichte der Philosophie im M ittelalter, Miinchen 1976, 
s. 191.

R. B a c o n i Opus tertium, c. 9; Opus minus, Ed. J. S. Brewer, Londini 1859, 
s. 327 n.: por. także: B o h n e r, G i l s o n ,  Historia filozo fii, s. 438.
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logicznego mogli zareagować zarzutem, iż mimo opuszczenia Paryża w dalszym 
ciągu przyczynia się do propagowania tam zakazanych dzieł Arystotelesa; jed
nocześnie zaś w swoich parafrazach tak często cytuje Awerroesa, iż właściwie 
rozpowszechnia jego niebezpieczną dla wiary interpretację. Publiczna dysputa 
w Anagni miała prawdopodobnie na celu zneutralizowanie powyższych oskar
żeń. Jej wynik był zapewne dla Alberta korzystny, skoro papież Aleksander IV 
mianował go w cztery lata później biskupem Ratyzbony. Kolończyk nominację 
przyjął, wbrew prośbom generała swojego zakonu, aby -  jak sądzą niektórzy 
historycy -  lepiej zabezpieczyć swoje dzieło przed atakami antyarystoteli- 
ków . Tym też tłumaczą jego szybką rezygnację.

IV. STANOWISKO ALBERTA WOBEC ARYSTOTELIZMU 

SIGERA Z BRABANCJI I DAWIDA Z DINANT

Z relacji Rogera Bacona wnosić można o wzroście popularności Alberta 
w Paryżu w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, czyli w okresie największego 
rozkwitu awerroizmu łacińskiego. Jego czołowym przedstawicielem był wielce 
utalentowany Siger z Brabancji, wódz „artystów” w latach 1266-1275. Często 
cytował on parafrazy Kolończyka, traktując go jako autorytet najwyższej rangi, 
z którym liczyć się powinien każdy egzegeta Arystotelesa. Najbardziej chyba 
odpowiadał mu sposób, w jaki Albert podchodził do tekstu Stagiryty. Polegał 
on -  jak już wspomniano -  na możliwie najwierniejszym przedstawieniu nauki 
Filozofa, bez jakiegokolwiek jej korygowania. Tego samego zdania był i Siger. 
Głosił on mianowicie tezę, w myśl której filozoficzna egzegeza dzieł filozofów 
zasadzać się powinna na wiernym odtwarzaniu ich doktryn, a nie na poszukiwa
niu prawdy67. Brabantczyk nie podzielał natomiast Albertowej oceny autoryte
tu Arystotelesa. Dla niego bowiem, podobnie zresztą jak i dla Awerroesa, Stagi
ryta był synonimem „filozofa”, jego nauka zaś synonimem „filozofii”. Awerroe-

66 Por. np. J. A u e r, Albertus Magnus ais Philosoph und Theologe, [w:] Albertus Magnus. 
Bischof von Regensburg und Kirchenlehrer. Gedenkschrift zum 700. Todestag, Regensburg 1980, 
s. 61: „Vielleicht nimmt er deshalb auch trotz der harten Mahnung seines Ordensgenerale die 
Bischofswiirde an: ais Bischof ist er vor der Inąuististion doch sicher”. J. A. Weisheipl (Thomas 
von Aquin, s. 52) pisze, iż Albert wzbraniał się przez przyjęciem godności biskupiej. Nie pomogły 
ani jego, ani generała zakonu sprzeciwy.

67S i g e r i  de B r a b a n t i s  Tractatus De anima intellectiva, c. 7: Quaerendo inten- 
tionetn philosophorum in hoc magis quam veritatem, cum philosophice procedamus... Nostra 
intentio principalis non est inęuirere qualiter se habeat veritas de anima, sed quae fuerit opinio 
Philosophi de ea (cyt. za: Albertus Magnus, s. 476).
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sowej apoteozie Arystotelesa przeciwstawił Albert następujące, trzeźwe i jakże 
przekonywujące stwierdzenie: „Jeśli ktoś wierzy, że Arystoteles był bogiem, ten 
też wierzyć powinien, że nigdy się nie mylił; jeśli zaś wierzy, iż był on czło
wiekiem, to bez wątpienia przyzna, że mógł się mylić tak samo, jak i my” . 
Zdaniem Kolończyka nie tylko „mógł się mylić”, ale rzeczywiście się mylił, 
i to w wielu sprawach. Poza tym jego autorytet nie wykracza poza filozofię 
przyrody. „W sprawach wiary i obyczajów -  pisał w komentarzu do Sentencji
-  pierwszeństwo należy dawać Augustynowi przed filozofami, w medycynie 
Hipokratesowi i Galenowi, w filozofii przyrody Arystotelesowi”69. Żaden jed
nak autorytet nie może -  w mniemaniu Alberta -  zastąpić w naukach przyrodni
czych i filozoficznych dowodu w ścisłym tego słowa znaczeniu. Autorytet 
w tych naukach ma bowiem swoje ostateczne źródło w przyrodzonym rozumie 
ludzkim, o którym wiemy, że jest omylny. Nie można więc opierać się na 
autorytecie bez uprzedniego sprawdzenia racji przytoczonych przez daną powa
gę naukową czy filozoficzną. Słusznie bowiem zauważono: Auctoritas siąuidem 
ex vera ratione processit, ratio, vero nequaquam ex auctoritate . Interpre
tacje, w ramach których próbuje się ustalać jedynie „intencje filozofów”, nie 
są -  zdaniem Alberta -  ani interpretacjami filozoficznymi, ani też nie służą 
pomnażaniu i upewnieniu ludzkiej wiedzy. Stanowisko Kolończyka w tej spra
wie nie różni się zbytnio od tego, które prezentował jego uczeń Tomasz z Ak
winu71. Dlaczego więc Albert tak często i tak mocno podkreślał w swoich 
parafrazach, że niczego nie mówi od siebie, ale tylko referuje jak najwierniej 
poglądy Arystotelesa i perypatetyków? Czyżby Kolończyk był aż do tego stop
nia niekonsekwentny? Wydaje się, że odpowiedź na te pytania jest jak najściślej 
uzależniona od ustalenia głównego motywu, który skłaniał Alberta do odtworze
nia doktryny Stagiryty w całej jej pełni, bez względu na konsekwencje, jakie 
mu w związku z tym groziły.

Tym głównym motywem było dogłębne przeświadczenie Kolończyka, iż 
dzieła przyrodnicze i Metafizyka Arystotelesa zostały zakazane przez Kościół 
zbyt pochopnie i zupełnie niepotrzebnie. Stagirytę skazano -  jego zdaniem -  
na równi z Dawidem z Dinant, chociaż winnym był tylko Dawid. Doszedł do

68 Physica, VII, tr. 1, c. 14 (Editio Parisina 3, s. 553).
m / /  Sententiarum, d. 13 C, a. 2 (Editio Parisina 27, s. 247).
70 Super Dionysium De divinis nominibus, c. 1 (Editio Coloniensis XXXVII, p. 1, s. 6, 

w. 54-56).
71 S. T h o m a e  A q u i n a t i s  In De caelo et mundo, I, lec. 22. n. 228: Studium 

philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid liomines senserint sed qualiter se ha beat veritas 
rerum.
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tego przekonania po zapoznaniu się z Liber per theologos factus -  lub to samo 
innymi słowami: po przestudiowaniu wyciągu z Notatników  Dinantczyka, spo
rządzonego przez teologów paryskich na użytek uczestników synodu paryskiego 
z 1210 roku. Albert nazwał ten wyciąg liber David Manthensis (!)72, ponie
waż zawierał on wyłącznie wypowiedzi Dawida. Były to oczywiście wypowie
dzi nieprawowierne, i dlatego Kolończyk orzekł, iż liber jest dziełem całkowi
cie heretyckim. Nie wiemy, w jakich okolicznościach zetknął się on z tym 
„dziełem” . W każdym bądź razie było ono głównym źródłem jego wiedzy o do
ktrynie Dawida. Pierwsze obszerne relacje i liczne cytaty z owego liber zamieś
cił w Summa de homine oraz w Komentarzu do Sentencji, a więc w dziełach, 
które napisał w Paryżu73. W swych utworach późniejszych najczęściej wzmia
nkował Dinantczyka w Fizyce, w Metafizyce i w Summa de mirabili scientia 
Dei. Prawie wszystkie te przytoczenia mają charakter polemiczny, a niekiedy 
wręcz napastliwy. Oto kilka zwrotów pod adresem doktryny Dawida: „najwięk
szy i najgorszy błąd”, „stwierdzenia, którymi brzydzą się rozum i wiara”, „coś 
totalnie śmiesznego i głupiego”, system „ze wszech miar ośli”74. Albert, pięt
nując doktrynę Dinantyczyka, podkreślał jednocześnie, że nie ma ona nic 
wspólnego z przyrodniczymi pismami Arystotelesa lub też z jego Metafizyką. 
To bowiem, co znalazł w Liber per theologos factus, było o wiele bliższe „pier
wszym fizykom”, Ksenofanesowi, Parmenidesowi, Pitagorasowi, Orfeuszowi, 
Platonowi, a nawet w pewnym stopniu Plutarchowi, Lukanowi i Senece niż 
Stagirycie, który przecież nie tylko nie akceptował poglądów „pierwszych fizy
ków”, Ksenofanesa, Parmenidesa, Pitagorasa, Orfeusza i Platona, ale także je 
zdecydowanie odrzucał. Albert wprawdzie przyznawał, iż niektóre dowody 
Dawida opierają się na pryncypiach i sformułowaniach zaczerpniętych od Arys
totelesa, ale natychmiast dodawał: „fałszywie przez niego zrozumianych” . 
Intencja powyższych ustaleń Kolończyka wydaje się być nader prosta. Pragnął 
on doprowadzić swoich czytelników, a może i swoich słuchaczy do następujące

72 De homine, q. 5, a. 2 (Editio Parisina 35, 69). Lekcja Manthensis jest w obu wydaniach 
drukowanych błędna. W rękopisach zamiast Manthensis podano thomi, in thomis, dinanthensis. 
Bliższe dane na ten temat znaleźć można w: K u r d z i a ł e k ,  Daviclis de Dinanto Quaternulo- 
rum fragmenta, s. XXXIII n.

73 G e y e r, Albertus Magnus und die Entwicklung der scholastischen Metaphysik, s. 7: 
„Von der Summa de creaturis an bis zur Summa theologiae iiber den Sentenzen-Kommentar und 
den Kommentar zur Metaphysik hat er diescn Kampf geluhrt, ein Beweis dafur, wie tief dic nur 
voriibergehende Erscheinung Davids die Gemiiter erregt hat”.

Te i inne określenia zebrał G. Thćry (Autour du decret de 1210, s. 85).
Por. Summa theologiae sive De mirabili scientia Dei, II, tr. 12, q. 72, a. 2 (Editio Parisina 

33, s. 44-45). Por. także: De homine, q, 5, a. 2 (Editio Parisina 35, s. 72).
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go wniosku: w 1210 roku zbyt pośpiesznie uznano Dawida z Dinant za arysto- 
telika.

W De homine oraz w Komentarzu do Sentencji Albert bronił przede wszyst
kim dzieł przyrodniczych Arystotelesa. Natomiast w De bono -  należącym 
pospołu z De homine do tzw. Summae Parisienses -  zwracał uwagę na ogromną 
przydatność Metafizyki dla ugruntowania Etyki . W ten sposób ujawniał 
(świadomie lub nieświadomie) niekonsekwencję w statutach Uniwersytetu Parys
kiego; jeden bowiem z tych statutów nakazywał studium Etyki, natomiast inny 
zabraniał czytania Metafizyki. Ta ostatnia zaś może się przydać -  jak to pokazy
wał Kolończyk -  przy rozjaśnianiu nawet takich tajemnic wiary, jak np. Boże 
Macierzyństwo Najświętszej Marii Panny77. Tak więc już w Paryżu Albert do
szedł do wniosku, że niedopuszczanie Arystotelesa do Uniwersytetu Paryskiego 
przynosi więcej szkody niż pożytku. Zakazy bowiem hamują rozwój nauk przy
rodniczych, filozofii, a nawet teologii, nie zapobiegają też szerzeniu się arysto- 
telizmu heterodoksyjnego. Szerzy się on w Uniwersytecie Paryskim o wiele 
bardziej niż w jakiejkolwiek innej uczelni, w której wolno jest czytać pisma 
przyrodnicze i Metafizykę Arystotelesa; szerzy się bardziej w Paryżu, ponieważ 
z powodu zakazów nie można mu przeciwstawić arystotelizmu historycznie 
poprawniejszego niż głoszone w „dzielnicy łacińskiej” pseudoarystotelizmy. 
Ponadto zakazy wywołują fałszywe wrażenie, jakoby Arystoteles autentyczny 
mógł być jedynie Arystotelesem nieprawowiernym. Tego^odzaju uwagi i wnio
ski, zawarte implicite w paryskich dziełach Alberta, mogły wywrzeć jakiś' 
wpływ na jego przeniesienie z Paryża do Kolonii. W każdym bądź razie trudno 
jest oprzeć się takiemu przypuszczeniu, kiedy się czyta takie oto jego słowa: 
„Jak we wszystkich księgach komentarzy do Fizyki nie mówiłem nigdy nic od 
siebie, a tylko możliwie wiernie wykładałem poglądy perypatetyków. Mówię
o tym ze względu na pewnych ludzi, którzy chcąc znaleźć usprawiedliwienie 
dla swego lenistwa, takich tylko rzeczy w pismach szukają, które mogliby 
zganić [...] Tacy ludzie zabili Sokratesa, wygnali Platona z Aten do Akademii 
oraz intrygowali przeciwko Arystotelesowi, zmuszając go do opuszczenia kraju 
[...] w nauce są niektórzy ludzie całkowicie zgorzkniali i żółciowi, którzy 
wszystkich innych zalewają goryczą, nie starając się o to, aby w słodyczy 
współdziałania szukać prawdy”78. Kim mogli być ludzie, na których tak gorz

76 Por. De bono, Editio Coloniensis XXVIII, s. 316. Zestawione na tej stronie cytaty z Metafi
zyki i Fizyki świadczą o niewłaściwości rozbijania corpus aristotelicum na dzieła „zalecane" 
i „zakazane”.

77 De bono, tr. 3, q. 10, a. 10 (s. 169, w. 88 nn.).
78 Politica, VIII, c. 6 (Editio Parisina 8, s. 803). Cyt za: B o h n e r, G i l s o n ,  Historia
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ko żalił się Albert? Najprawdopodobniej teologowie paryscy wrogo ustosunko
wani zarówno do arystotelizmu, jak i do dominikanów. Mimo bowiem znaczne
go już upływu czasu wciąż pamiętano o nielojalnym zachowaniu się braci kaz
nodziejów podczas tzw. wielkiego strajku w latach 1229-123179. Nie tylko 
jednak habit i arystotelizm, ale także autorytet i popularność Kolończyka wzbu
dzały niechęć jego przeciwników. Nie oparł się jej i Roger Bacon, chociaż sam 
był rzecznikiem arystotelizmu oraz bratem zakonu franciszkańskiego. Miał więc 
mniej powodów niż inni, aby wspomnianą już pochwałę Alberta skwitować 
takimi oto zwrotami: „wielbi go ignorancki tłum paryski”, „w dziełach jego 
pełno jest błędów i nieskończenie wiele głupstw”80. Kolończyk odznaczał się 
„temperamentem zdobywcy”81; wzbudzał więc mocne uczucia. I jeśli nawet 
odszedł z Paryża nie wskutek intryg i oszczerstw, to i tak wielu jego kolegów 
z fakultetu odetchnęło z ulgą. Trudno jednak pogodzić się z myślą, iż władze 
zakonne wyłącznie sua sponte zastąpiły Alberta prawie zupełnie nieznanym 
Eliaszem Brunetem (1248-1256) w uczelni, która była chlubą ówczesnego 
chrześcijaństwa zachodnioeuropejskiego.

Po przeniesieniu się do Kolonii Albert przystąpił, około 1251 roku, do urze
czywistniania wniosków, do których doszedł w Paryżu. Rozpoczął parafrazowa
nie dzieł przyrodniczych i Metafizyki Arystotelesa, aby przekonać Kościół, iż 
jego obawy i zastrzeżenia wobec tychże pism są nieuzasadnione, a nawet wręcz 
szkodliwe, i to nie tylko dla rozwoju wiedzy świeckiej, ale także i dla teologii. 
Pisał parafrazy, aby tym skuteczniej udowodnić arystotelikom nieprawowier- 
nym, że arystotelizm zawarty w przekazie literackim „Filozofa” oraz w komen
tarzach perypatetyków, a zatem arystotelizm autentyczny, jest różny do ich 
arystotelizmu i że daje się uzgodnić z wiarą chrześcijańską. W celu przekonania 
adresatów swoich parafraz o słuszności powyższych wniosków zapewniał ich,

filozofii, s. 437.
79 Por. D e n i f l e ,  C h a t e l a i n ,  Charturalium Universitatis Parisiensis, s. 252-258. 

Profesorowie paryscy skierowali 4 II 1254 roku pismo, w którym protestuj:) przeciwko nadmierne
mu ponoszeniu się zakonów na Wydziale Teologicznym. Między innymi pisali: [...] tamen propter 
ąuandam atrocem iniuram et famosam nobis Ulatam translata maiori parte studii Parisiensis 
Andegavis, in Ula paucitate scolarium, quae remansit Parisins, desiderio suo pntiti, connirentibiis 
episcopo et cancellario Parisiensibus, qui tunc erant, in absentia magistrorum sollepne magiste
rium et unam magistratem cathedram sunt adepti. Por. także: W e i s h e i p l ,  s. 66 nn.

B a c o n i Opus minus, s. 237.
Thćry (Autour du decrel du 1210, s. 84) tak scharakteryzował Alberta: ..Albert possede un 

tempćrament de conquerant. A tout instant, il anathematise tel penseur; il devoile avcc force sc 
prefćrences personnelles; et les anathemes lancćs par le maitre, deviennent pour la jeunesse des 
ćcoles une vćritable direction intellectualle”.
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że opiera się na możliwie najbardziej poprawnych tekstach, że robi wszystko, 
co w jego mocy, aby mówił nie on, lecz sam Arystoteles i perypatetycy. Tylko 
tak, a więc obiektywnie -  jak sądził Albert -  przedstawiony arystotelizm może 
rozproszyć obawy Kościoła oraz zdezawuować paryskie pseudoarystotelizmy.

Wypowiedzi Kolończyka, iż „niczego nie mówi od siebie”, że „przedstawia 
tylko doktrynę perypatetyków”, rozumiane w oderwaniu od ich historycznego 
kontekstu, sugerują, że parafrazy są dziełami czysto egzegetycznymi. Dlatego 
też ogromna większość historyków odtwarzała lub odtwarza poglądy własne 
Alberta wyłącznie na podstawie takich jego pism, jak Summy oraz Komentarz 
do Sentencji . Stwierdzano przy tym, że zawarta w nich doktryna jest zupeł
nie nie usystematyzowana, jej proweniencja zaś trudna do ustalenia. Wciąż 
bowiem brak jakiejś jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy Albert był bar
dziej neoplatończykiem czy też arystotelikiem? Geyer sądził, że w nauce Koloń
czyka neoplatonizm uzyskał pewną przewagę nad arystotelizmem. Natomiast 
Grabmann był całkowicie przekonany, iż Albert opowiedział się bez reszty za 
arystote 1 izmem .

Rozbieżne opinie i oceny dzieł, poglądów oraz postawy badawczej Koloń
czyka sprawiały, iż reprezentujący je historycy w rozmaity sposób uzasadniali 
jego „wielkość”. Wielu sądziło, iż ten przydomek zawdzięczał empirycznemu 
i naturalistycznemu podchodzeniu do zagadnień przyrodniczych. Nie brakło też 
i takich, którzy jego wielkość mierzyli wpływem, jaki wywarł na mistykę nie
miecką XIV wieku oraz na myśl filozoficzno-teologiczną XV wieku („alber- 
tyzm”). Nieliczni przypuszczali, że przydomek „W ielki” nadano mu pod wpły
wem legend, które wokół niego powstały, legend przypisujących mu różne 
cudowne wynalazki oraz uzdolnienia magiczno-teurgiczne . Najliczniejsi spo
śród historyków widzą główną zasługę Alberta w podjętej przez niego próbie 
zintegrowania nauki, filozofii i teologii perypatetyckiej, czyli arystotelizmu 
greckiego, arabskiego i żydowskiego, z myślą chrześcijańską. Rozpatrywanie

1,2 To, co najwidoczniej zespala wszystkie dzieła Alberta, to jego usilne zabiegi o odtworzenie 
arystotelizmu a u t e n t y c z n e g o ,  czyli perypatetyzmu rozumianego jako doctrina com- 
munis peripateticorum. Za księcia perypatetyków uznał Awicennę. Jest rzeczą zrozumiałą, że 
w imię tak rozumianego arystotelizmu, we wszystkich niemal swoich dziełach, przeciwstawiał się 
wszelkim od niego odchyleniom.

83 J. Auer (Albertus Magnus ais Philosoph un Theologe, s. 61) pisze wręcz o dwóch szkołach: 
„Daher mag es kommen, dass zum Beispiel in manchen Lehren etwa die Schule von Geyer bei 
Albert mehr den neuplatonischen Grund herausstellen wollte, wahred die Schule von Grabmann, 
wenn man die Schulen gegeniiberstellen darf, mehr dazukommt, den genuinen Aristotelismus ais 
das dem erfahrbaren Realismus zugewandte System sichtbar zu machen”.

Legendy te zebrał i przedstawił H. Ch. Scheeben (Albertus Magnus, s. 200-230).
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przez Kolończyka doktryny Arystotelesa w kontekście arystotelizmu arabsko-ży- 
dowskiego, boecjańskiego i ateńsko-aleksandryjskiego pomogło mu znaleźć 
drogę do arystotelizmu teistycznego. Nie zamierzał zostać arystotelikiem w his- 
torycznofilozoficznym tego słowa znaczeniu. Chciał być perypatetykiem także 
dlatego, by perypatetykami nie byli wyłącznie myśliciele arabscy i żydowscy. 
Walczył więc o perypatetyzm chrześcijański, przyjazny zarówno Arystotelesowi, 
jak i Platonowi, wrogi natomiast Aleksandrowi z Afrodyzji i jego -  jak sądził
-  epigonowi, Dawidowi z Dinant. Cel ten realizował zarówno w swoich para
frazach, jak i w Summach. I chociażby z tego tylko względu nie powinno się 
przeciwstawiać jednych drugim. We wszystkich bowiem jego dziełach dostrzec 
można chęć przekonania Kościoła, teologów paryskich i współbraci zakonnych, 
że doktryna perypatetycka nie tylko nie podważa prawd wiary, ale może się 
przyczynić do ich zrozumienia; że nie jest ona sprzeczna z dotychczasową 
tradycją platońsko-augustyńską; że Dawid z Dinant interpretował pisma przyrod
nicze Arystotelesa w świetle zupełnie im obcego kontekstu historycznofilozo- 
ficznego; że Siger z Brabancji i jego uczniowie głoszą poglądy niezgodne z fi
lozofią ; że filozofia jest wspólnym dziełem Arystotelesa i Platona, a zatem 
nie powinno się przeciwstawiać arystotelizmu platonizmowi.

Stanowisko św. Tomasza z Akwinu wobec platonizmu mogło być przyczyną 
braku zainteresowania Alberta syntezą jego genialnego ucznia. „Czasami go 
krytykuje. Na ogół jednakże wszystko dzieje się tak, jak gdyby Albert postępo
wał po wybranej przez siebie drodze bez podejmowania wyraźnego wysiłku- 
przyswojenia najnowszych odkryć dokonanych przez Tomasza . Potomni 
dopisali własne zakończenie dziejów tych dwóch postaci. Opowiadali bowiem, 
w zachowanej relacji, iż Albert na wieść o potępieniu przez Stefana Tempier, 
biskupa Paryża, niektórych tez Tomasza w dniu 7 III 1277 roku, czyli w trzecią 
rocznicę śmierci Akwinaty. natychmiast wyruszył do Paryża, aby bronić prawo- 
wiernóści ucznia i współbrata. Był już wtedy starcem prawie osiemdziesięciolet
nim o bardzo słabym wzroku. Wędrował pieszo zgodnie z nakazem zakonnej 
reguły. Pośmiertne losy doktryn obu tych myślicieli nie harmonizują jednak z tą 
piękną i wzruszającą legendą. Świadczą o tym przede wszystkim spory albertys- 
tów z tomistami, toczone w XV wieku w Kolonii, a następnie w Krakowie. 
Czołowym przedstawicielem pierwszych był Heimerik de Campo, który rozwijał 
neoplatońskie wątki Alberta, Ulryka ze Strasburga, Ditricha z Freibergu, Mis-

*5 A. Z i m m e r m a n n, Albertus Magnus und der lateinische Averroismus, [w:] Albertus 
Magnus Doctor universalis, s. 465-493.

xń G i 1 s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, s. 288.
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trza Eckharta; cytował Henryka Bate z Mechlinu, podobnie jak potem Mikołaj 
z Kuzy . W Krakowie udział w sporze brali: Jan z Głogowa, Jakub z Gosty
nia, Michał z Wrocławia88.

Papież Jan Paweł II, pielgrzymując do Koloni w siedemsetlecie śmierci 
Alberta, potwierdził swoją obecnością u jego grobu jeszcze dobitniej to, co 
uprzednio powiedzieli w Watykanie jego poprzednicy Pius XI i Pius XII: nie 
tylko twój uczeń, bracie Albercie, ale także i ty jesteś, i możesz być w jeszcze 
większym stopniu, zwłaszcza in naturalibus, inspiratorem łączenia nauki z filo
zofią, filozofii z wiarą.

G r a b m a n n ,  Der Einfluss Alberts des Grossen, s. 384-385.
88 Na te postacie zwrócił uwagę K. Michalski, nadmieniając, iż rozpatrywali oni sporne 

zagadnienia w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu. Badania Z. Włodek nie potwierdzają tego 
przypuszczenia. W swej Filozofii bytu (Wrocław 1977, s. 79) napisała ona między innymi: „Wy
kład Jana z Głogowa daje przykład łączenia doktryny Alberta Wielkiego i Aleksandra Boniniego 
[...] Co do Jakuba z Gostynia należałoby przyjąć, iż przechyla się głównie do doktryny Alberta 
Wielkiego”.



DAWID Z DINANT I JEGO PRÓBA UZGODNIENIA 
DWUNASTOWIECZNEJ FILOZOFII PRZYRODY 

Z FILOZOFIĄ ARYSTOTELESA*

J L ^ a w id  był i wciąż jeszcze pozostaje postacią mało znaną historykom filozo
fii średniowiecznej. Dane na jego temat starannie zebrał G. Th ery1. Papież 
Innocenty III w liście z 6 VI 1206 roku, zaadresowanym do opata i kapituły 
w Dinant, zawiadamiał zainteresowanych, że magister David, capellanus noster 
dobrowolnie zrezygnował na jego ręce z części prebendy na rzecz swego nepota 
kleryka R. O zadomowieniu się Dawida na dworze papieskim, a nawet o pew
nej jego zażyłości z papieżem wspominają także ówcześni kronikarze. Wy
dźwięk powyższych danych nie współbrzmi jednak z tenorem dekretu synodu 
paryskiego z 1210 roku, który nakazywał: a) należy przynieść Notatniki (Qua- 
ternuli) mistrza Dawida z Dinant przed świętami Bożego Narodzenia do biskupa 
Paryża i tam je  spalić; b) nie czytać w Paryżu ani publicznie, ani prywatnie, 
pism przyrodniczych Arystotelesa, jeśli chce się uniknąć ekskomuniki; c) u ko
go znajdzie się Notatniki mistrza Dawida po świętach, ten będzie uznany za 
heretyka. W czasie ogłoszenia werdyktu Dinantczyk przebywał -  jak się sądzi

Niniejsze rozważania stanowią próbę uogólnienia uwag wstępnych zamieszczonych w: 
Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, primum editit M. Kurdziałek, (Studia Mediewis- 
tyczne, 3) Warszawa 1963, s. VII-LIX, oraz w następujących artykułach: David von Dinant und 
die Anfange der aristotelischen Naturphilosophie, [w:] La filosofia della natura nel Medioevo, 
Milano 1966, s. 407-416; David von Dinant ais Ausleger der aristotelischen Naturphilosophie, 
[w:] Die Auseinandersetzungen an der Pariser Universitat, (Miscellanea Mediaevalia, 10) Ber- 
lin-New York 1976, s. 181-192; L ’idee de 1’homme chez David de Dinant, [w:] Images o f  Man 
in Ancient and Medieval Thought. Studia Gerardo Verbecke, Leuven 1976, s. 311-322.

Niniejszy dorobek wykorzystał także E. Maccagnolo w swoim studium: David o f  Dinant and 
the Beginnings o f  Aristotelianism in Paris, [w:] A History ofTw elfth Century Western Philosophy, 
Cambridge 1988, s. 429-442, nadmieniając przy tym: „Kurdziałek has made further important 
contribution to the study of David’s thought”.

1 Autour du decret de 1210, I: David de Dinant. Etude sur son pantheisme materialistę, Kain 
1925, s. 7-12.
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-  na dworze papieskim. Czyżby więc Innocenty III chronił heretyka? E. Mac- 
cagnoło wysunął przypuszczenie, iż postanowienia synodu były wymierzone nie 
przeciwko osobom, lecz przeciwko studiom przyrodniczym. W uzasadnieniu 
powołał się na promulgowany przez Roberta de Couręon, w sierpniu 1213 roku, 
dekret synodu paryskiego z 1212 roku, w myśl którego „nikt, kto zajmuje się 
duszpasterstwem, nie będzie studiował nauk świeckich [...] Jeśli posiada zezwo
lenie biskupa na uczęszczanie do szkół, to należy je  zużytkować dla nauki 
v e r e l i t t e r a e  a u t  s a c r a e p  a g i n a e”2. Tenże Robert de 
Couręon, tym razem już jako kardynał, ogłosił w sierpniu 1215 roku statuty 
regulujące studia na wydziale sztuk i teologii. Wśród nich znajduje się zakaz: 
„Nie czytać ksiąg Arystotelesa z zakresu metafizyki i filozofii przyrody ani ich 
opracowań, ani też niczego z doktryny Dawida z Dinant, Amalryka heretyka 
czy Maurycego Hiszpana”3. Sobór Laterański IV potępił tylko Amalryka here
tyka. Brak wzmianki o Dawidzie i Maurycym uznał E. Maccagnolo za potwier
dzenie swojej hipotezy, podobnie jak i brak ekskursów polemicznych przeciwko 
doktrynie Dawida ze strony ówczesnych teologów, jak np. Wilhelma z Auver- 
gne, znanego polemisty, czy Rolanda z Cremony. Fakt ten uznał za niezrozu
miały już G. Thóry4.

W świetle hipotezy wysuniętej przez E. Maccagnolo dekrety z 1210 roku nie 
były czymś wyjątkowym. Już bowiem synod w Clermont w 1130 roku stwier
dził, że „mnisi i kanonicy regularni bezprawnie (prava consuetudine) studiują 
prawo świeckie i medycynę”. Kanon ten przypominano z zastanawiającą częs
totliwością: w Reims w 1131, na Soborze Laterańskim w 1139, w Tours 
w 1163 i wreszcie w Paryżu w 1212 roku. Na jedną z przyczyn tego stanu 
rzeczy zwrócił uwagę Jan z Salisbury: słyszał mianowicie, jak  lekarze dyskuto
wali o duszy i jej przymiotach, o ciele i jego zmartwychwstaniu, o stworzeniu 
i ewolucji świata w sposób zupełnie inny, niż nakazuje wiara5. Mistrz Maine-

2 M a c c a g n o 1 o, Davicl o f  Dinant, s. 433 n.
3 H. D e n i f l e ,  A.  C h a t e l a i n ,  Chartularium Universitatis Parisiensis, t. I, Paris 

1889, s. 78: Non legantur libri Aristotelis de metaphisica e t de naturali philosophia, nec summę 
de eisdem, aut de doctrina m agistri D avid de Dinant, aut Am alrici heretici, aut M auricii hyspani. 
Problemem M auricii hyspani zajęła się M.-T. d’Alverny (Deux traductions latines du Coran au 
M oyen Age, „Archives d’histoire doctrinale et littćrairc du moyen-age”, 16(1948), s. 69-131
i 128-129).

4 A utour du decret de 1210, s. 15. Thćry podsumował swoje poszukiwania następującym 
stwierdzeniem: „il y a l i  un silence de la part de grands representants de la theologie du moyen 
age, que 1’historien doit chercher i  expliquer”.

J a n  z S a l i s b u r y ,  Polycraticus II, 29 (cyt. za: E. F a r a  1, Życie codzienne we 
Francji czasach Ludwika Świętego, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1969, s. 182, przyp. 17).
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rius -  ulubiony uczeń Abelarda -  wołał w szkołach głosem proroczym: „Biada 
tej chwili, kiedy prawo zabije naukę literatury” . Alan z Lille (f  1202) ganił 
tych, którzy wyrzekają się teologii na rzecz próżnych i zmiennych nauk: con- 
tempnimus celestem scientiam et currimus ad inanem philosophiam  [...] florem  
iuventutis ojferunt naturali scientie, facem  vero senectutis theologie .

Odkryte przez A. Birkenmajera fragmenty Notatników  Dawida nie pozosta
wiają wątpliwości co do tego, że był on przyrodnikiem. Mógł być również 
lekarzem. Studiował in gimnasio greco. Nie wiadomo, czy znajdowało się ono 
w Grecji właściwej, czy w tzw. Wielkiej Grecji, czyli w południowych W ło
szech i na Sycylii. Na tej ostatniej wydaje się być szczególnie dobrze zadomo
wiony, przy czym nie sposób wykluczyć jego związków ze szkołą medyczną 
w Salerno. Był zapewne także w Grecji właściwej, gdzie udało mu się odkryć 
Problemata Arystotelesa. Uznał je  za dzieło wyjątkowe w całej spuściźnie 
Stagiryty, w przeciwieństwie bowiem do innych pism jedynie w tym posłużył 
się zwięzłą i zdecydowaną mową. Ten właśnie sposób rozpatrywania zagadnień 
postanowił naśladować. To zaś udało mu się w takim stopniu, iż dopiero odkry
cia Birkenmajera wykazały, że ąuaedam ąuaestiones editae sive factae ab Aris- 
totile to nie żaden starożytny pseudoepigraf, lecz utwór Dawida . Wzmianki 
Alberta W ielkiego i Tomasza z Akwinu świadczą, że nie poprzestał on na sa
mym tylko wzorowaniu się. Zarówno bowiem mistrz, jak i jego uczeń donoszą 
w swoich komentarzach do De somno et vigilia , że zetknęli się z pewnymi 
wypisami z Problematów  Arystotelesa, chociaż samo to dzieło do nich jeszcze 
nie dotarło. Albert wspominał w Polityce, napisanej po 1260 roku, że cytowana 
przez niego relacja znajduje się w księdze De problematibus ąuibusdam, quem 
transtulit ąuidam David imperatori Frederico de greaco in latinum, et incipit: 
Cum essem in Graecia, venit ad manus meas liber De problematibus9. Stąd 
wnosić można, że Dinantczyk nie tylko naśladował i ekscerpował Problemata, 
ale także tłumaczył je  dla cesarza Fryderyka. Najprawdopodobniej dla Frydery
ka II, który cesarzem został w 1220 roku. Nie sposób jednak wykluczyć możli

Cyt. za: H. W a d d e 1, Średniowiecze wagantów, przeł. Z. Wrzeszcz, Warszawa 1960, 
s. 210.

7 Cyt. za: A 1 a i n de L i l l e ,  Textes inedites, ed. M.-D. d'Alverny, Paris 1965, 
s. 274-275.

Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmentu, s. VII i 91-94. Papież Inocenty III w liście 
z dnia 25 V 1205 roku, skierowanym do profesorów i studentów Uniwersytetu Paryskiego, wzywał 
ich, aby udawali się do Grecji i tam studiowali sztuki wyzwolone. Por. D e n i f  1 e, C h a- 
t e 1 a i n, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. I, s. 62.

Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. XIX-XXIII.
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wości, iż Albert, który nie znał pełnego tekstu Problematów, mógł uznać za 
przekład któryś z wypisów Dawida.

I. PRZYCZYNY CHORÓB PSYCHICZNYCH,

MARZEŃ SENNYCH I WIESZCZBIARSTWA

Wypisy Dawida dotyczyły zaś w pierwszym rzędzie księgi XXX, zatytułowa
nej O roztropności, o umyśle, o mądrości10. Rozpoczyna się od pytania: „Dla
czego wszyscy mężowie, którzy byli niepospolitymi albo w zakresie filozofii, 
albo jako mężowie stanu, albo w dziedzinie poezji, albo w umiejętnościach, 
odznaczają się usposobieniem melancholicznym, i to jedni do tego stopnia, iż 
byli napastowani przez schorzenia, których powodem jest czarna żółć” . Po
woduje ona te same skutki, które towarzyszą padaczce, będącej czymś w rodza
ju snu. Epileptykiem był Herkules, dlatego starożytni nazywali epilepsję „choro
bą świętą” lub -  jak Hipokrates i Galen -  „chorobą herkulesową”. Dawid, 
śledząc skutki melancholii tak jak je  opisywał Arystoteles, przytoczył następnie 
jego opinie na ten sam temat przedstawione w De somno et vigilia i w De 
divinatione per somnum  . Na niektóre z nich powoływał się także Radulphus 
de Longo Campo, zaznaczając, iż zawdzięcza je komentatorowi De somno et 
vigilian . Fakt ten, jeśli się go zestawi z tym, co wyżej zostało powiedziane
o komentarzach Alberta i Tomasza do De somno et vigilia, może świadczyć, 
iż wypisy sporządzone przez Dawida z Problemata i Parva naturalia uchodziły 
wśród potomnych i za komentarze, i za przekłady. Dinantczyk, idąc dalej ślada
mi Stagiryty, śledząc rolę zimna i ciepła oraz wyziewów i oparów powstających 
w organizmach wskutek zmian termicznych, powypisywał z jego dzieł zoolo
gicznych to wszystko, co odnosiło się do tego tematu14. Nasuwa się pytanie:

A r y s t o t e l e s .  Zagadnienia przyrodnicze, przeł. L. Regner, Warszawa 1980, 
s. 316-330. Wymieniony rozdział jest bardziej niż inne Arystotelesowy.

11 Tamże, s. 316; Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 3: Incipit liber De effecti- 
bus colere nigre in homine et de multis aliis ditbiis determinatis per Aristotelcm', B a r t h o 1 o- 
m a e u s A n g l i c u s ,  De rerum proprietatibus, IV, c, 11 (Frankfurt 1601; reprint: Frankfurt 
a. M. 1964, s. 111): „melancholia [...] a physicis cholera nigra nuncupatur". Por. w tymże dziele 
VIII, c. 9 (s. 286).

12 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 4-7.
13 To, że Radulphus cytuje anonimowy komentarz do De somno et vigilia, zauważył już R. de 

Vaux. Problem zależności Radulfa od wypisów Dawida z De somno et vigilia rozpatrzyłem w: 
David von Dinant ais Ausleger der aristotelischen Naturphilosophie, s. 182-184.

14 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 7-9.
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dlaczego? Dawid wydaje się być przekonany, iż Arystoteles w wymienionych 
tu dziełach próbuje tłumaczyć zjawiska biologiczno-medyczne przyczynami 
mechanicznymi, czyli usiłuje przedstawić je  jako efekt mieszania żywiołów 
(Kp&mę). Swoją hipotezę rozciąga także na szczytowe osiągnięcia ludzkiej 
aktywności, reprezentowane przez Herkulesa, Empedoklesa, Platona i Sokratesa, 
obejmuje nią również widzenie i marzenia senne oraz sny prorocze. Krótko 
mówiąc: Stagiryta zastanawia się, czy teorią temperamentów da się wyjaśnić 
wszystkie przejawy życia. Nie miał bowiem wątpliwości co do tego, iż spraw
dza się ona w odniesieniu do emocji i chorób oraz wieszczbiarstwa15. W re
zultacie doszedł -  zdaniem Cycerona -  do wniosku, „że duszy nie wyjaśnia 
Kpócatę czterech żywiołów, i wprowadził piąty, bez nazwy, i zgodnie z tym 
samą duszę nazywa nowym mianem śv8eA,£%eioc, które oznacza jak gdyby 
jakiś nieustanny i wieczny ruch” 16.

Zawartość Notatników  Dawida świadczy, iż poszukiwał on, Aristotele duce, 
w człowieku takich czynności, które byłyby samej tylko duszy. Potocznie zwyk
ło się do nich zaliczać, zgodnie z nazwą, choroby psychiczne. Arystoteles i Da
wid badali więc przyczyny tej, która powszechnie uchodziła za najbardziej 
boską, tj. epilepsji. Okazało się, że jej przyczyną jest wyziew, opar (fumus) 
oraz towarzyszące mu czynniki organiczne, zwłaszcza zaburzenia w oddychaniu. 
Przyczyna epilepsji nie różni się więc, w gruncie rzeczy, od tej, której skutki 
obserwuje się po wypiciu wina, przede wszystkim czerwonego, gdyż jest ono 
bardziej oparorodne niż wino białe17. Sądzi się, że podczas snu dusza unieza
leżnia się od ciała. Czy zatem marzenia senne i senne koszmary nie pochodzą 
od samej tylko duszy? Arystoteles, a za nim Dawid nie mają wątpliwości co 
do tego, iż rodzaje i intensywność tych przeżyć zależą jak najściślej od spoży
tych przed snem pokarmów i wypitych napojów oraz od wykonywanych w cią
gu dnia zajęć. Mimo to nie lekceważyli sennych prognostyków. Wychodzili bo
wiem z założenia, iż początki wszystkich rzeczy są małe, a więc i chorób także.

15 A r y s t o t e l e s ,  Zagadnienia przyrodnicze, s. 321: „Tego rodzaju melancholiczne 
usposobienie wpływa na zróżnicowanie postaw w obliczu niebezpieczeństwa W zależności 
bowiem od stanu, w jakim się właśnie znajduje ich ciało, biorąc pod uwagę ten jego ustrój, oni 
sami bywają raz w takim, drugi raz w innym nastroju”.

C y c e r o n ,  Rozm owy tuskulańskie, I, 22 (przeł. J. Śmigaj, [w:] Pisma filozoficzne, 
t. III, Warszawa 1961, s. 495). Cyceron uniezależniał uczucia od zmian flegmy: „To, co my 
nazywamy szałem, Grecy nazywają pcA-cry^oWa. Jak gdyby doprawdy umysł pozostawał tylko 
pod wpływem czarnej żółci, a nie poważniejszego gniewu, lęku, czy też bólu” (tamże, III, 11; 
s. 593).

17 Davidis de Dinanto Q uaternulorum  fragm enta , s. 7: Fum osior est enim  nigra colera alio 
humore et sim iles effectus habet vino quod sim iliter fum osum  est.
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Stąd zaś można było wnosić, że ich zawiązki ujawniają się bardziej we śnie niż 
na jawie, a to dlatego, iż śpiącemu „ruchy nieznaczne wydają się wielkimi”18. 
Rzadko jednak spełnia się to, co sen wieści, a jeszcze rzadziej zapowiadane iści 
się zgodnie z oczekiwaniami. Wieszczby melancholików są trafniejsze niż in
nych, ale nie dlatego, że ich choroba bywa nazywana „świętą”. Właściwą przy
czyną jest ich temperament, odznaczający się ruchliwością i pobudliwością . 
Niemniej ogół skłonny jest traktować marzenia senne jako znaki Boże. Tymcza
sem wiadomo, że śnią zarówno zwierzęta, jak i ludzie. Stąd jednak nie wynika, 
że tak one, jak i oni posiadają w sobie coś boskiego, „bo Natura ma coś z bós
twa, chociaż nim nie jest”20.

II. SERCE: POCZĄTEK ORGANIZMU I UNIWERSALNY NARZĄD DUSZY

Kolejne wypisy Dawida świadczą, iż tropił on dalej „coś z bóstwa w Natu
rze” poprzez lekturę pism zoologicznych Arystotelesa. Tego „czegoś” szukał 
przede wszystkim w dziele O rodzeniu się zwierząt. Najwięcej uwagi poświęcił 
pochodzeniu i naturze nasienia oraz animacji embrionu21. Arystoteles bowiem 
poczynił w związku z tą problematyką niezwykle ważne dla jego filozofii spo
strzeżenia. Nadmienił mianowicie, że „sam tylko umysł (youę) wchodzi do 
niego [embrionu -  M. K.] od zewnątrz i że on sam jeden jest boski, bo fizycz
ne działanie nie ma nic wspólnego z działaniem umysłu”22. Czy wchodzi wraz 
z męskim nasieniem? „W nasieniu znajduje się zawsze to, co czyni je płodnym, 
czyli to, co jest znane jako ciepło, które nie jest ogniem ani inną tego rodzaju 
siłą, lecz powietrzem (7tveti(ia) zamkniętym w nasieniu i pianie; a natura właś

18 A r y s t o t e l e s ,  O w ieszczbiarstw ie , I (przet. P. Siwek, s. 93); D m iilis de Dinanto 
Quaternulorum fragm enta , s. 6, w. 30 -  s. 7, w. 2.

19 A r y s t o t e 1 e s, O w ieszczbiarstw ie , 2 (s. 98). W najnowszych badaniach z zakresu 
parapsychologii podkreśla się, że takie zjawiska jak telepatia, jasnowidzenie, prekognicja posiadają 
w wielu wypadkach taki sam lub bardzo podobny zapis fal mózgowych ujawnianych przez elektro
encefalograf (EEC), co i zapisy chorych na epilepsję.

2,1 A r y s t o t e 1 e s, O wieszczbiarstwie, 2, 463 b, 14 (s. 93); t e n ż e ,  O rodzeniu się 
zwierząt, III, I 1 (przeł. P. Siwek, Warszawa 1979, s. 156): „W rzeczywistości natura, podobnie 
jak  sztuka, usuwa materiał bezużyteczny”.

21 D avidis de Dinanto Quaternulorum fragm enta, s. 9-33.
22 A r y s t o t e l e s ,  O rodzeniu się zw ierząt II, 3 (s. 76). P. Siwek miejsce to opatrzył 

następującą uwagą „Ustęp ten jest bardzo ważny dla arystotelesowskiej teorii duszy rozumnej 
(\|/u%f| vor|Tiicfj). Stanowi on dalszy ciąg badań na temat duszy rozpoczętych w traktacie De 
anima. «Nic nie stoi na przeszkodzie -  pisał tam -  aby niektóre [części duszy] mogły się odłączyć 
od organizmu, a to dlatego, że nie są aktami żadnego organizmu®”.
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ciwa powietrzu jest analogiczna do elementu astralnego [...] ciepło słoneczne 
ma zdolność rodzenia na równi z ciepłem zwierzęcym”23. Skąd zatem bierze 
się ciepło w punkcie wyjścia, czyli w nasieniu? Aby na to pytanie odpowie
dzieć, należy uprzednio zastanowić się nad pochodzeniem i naturą spermy. 
Dawid zauważył, że Arystoteles odrzucił przypuszczenie Hipokratesa, jakoby 
była ona wytworem całego organizmu, głównie mózgu24, a to dlatego, ponie
waż mózg jest najzimiejszy, co łatwo można stwierdzić dotykiem25. Do jej 
produkcji niepotrzebne są także jądra26. Wytwarza ją  serce poprzez ostateczne
i doskonałe przetrawienie („przegotowanie”, decoctio) nadmiaru pokarmu. Po
wstaje więc w tym samym miejscu, z tego samego tworzywa i w ten sam spo
sób co i krew, będąca pierwszą żywicielką płodu. „Dlatego serce jest tą częścią, 
która pierwsza wyróżnia się aktualnie od reszty [...] Zasługuje na to, aby je 
uważać za pierwszą zasadę zwierzęcia i jego organizacji od chwili, w której 
zwierzę zaczyna odczuwać potrzebę pożywienia”27. Z niego rozchodzą się na
czynia krwionośne na całe ciało. Stąd biorą początek nerwy i tu też rozpoczyna 
się ruch naturalny wraz z jego przekazicielem zwanym „duchem naturalnym” 
(spiritus naturalis). Powiązane są z sercem wszystkie organy zmysłowe poprzez 
pewnego rodzaju kanaliki {poroi), anatomicznie oczywiste, jeśli chodzi o wzrok, 
powonienie i smak; co do pozostałych zmysłów brak takiego potwierdzenia . 
Mimo to Arystoteles -  zdaniem Dawida -  nie miał wątpliwości co do tego, że 
primum et uniwersale instrumentum omnium sensuum esse cor, non autem ce- 
rebrum . Nie tylko jednak zmysłów, ale także duszy ożywiającej ciało .

23 A r y s t o t e l e s ,  O rodzeniu się zwierząt, II, 3 (s. 76); Davidis de Dinanto Quaternu- 
lorum fragmenta, s. 24, w. 28: Spiritus virilis spermatis [...] ethereus et eiusdem naturae, cuius 
et corpora astrorum.

24 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 30. Hipokrates przedstawił swoją teorię 
w różnych dziełach, także w traktacie Święta choroba. Alkmaion z Krotonu twierdził, że w em
brionie najpierw kształtuje się głowa.

25 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 84, w. 11: Cerebrum frigidissimum  
omnibus partibus corporis [...] Cuius frigiditas temperat calorem evaporantem a corde ad caput.

26 Tamże, s. 14 i s. 22.
27 A r y s t o t e l e s ,  O rodzeniu się zwierząt II, 4 (s. 86 n.); Davidis de Dinanto Qua- 

ternulorum fragmenta, s. 12, 18, 30, 38, 82.
Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 18, w. 9-13. Por. także s. 11, w. 20 n. 

O poroi pisał Arystoteles w IV księdze Meteorologica. Ponieważ można było pojmować je jako 
puste podziały międzyatomowe, przeto niektórzy historycy dowodzili na tej podstawie, że księga 
ta jest nieautentyczna. Por. I. D U r i n g, Aristoteles, Heidelberg 1966, s. 349 n.

Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 68, w. 28 nn. Medyczną i filozoficzną 
wagę wymienionych tu problemów omówił J. Schumacher (Antike Medizin, Berlin 1963, s. 73-81).

11 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 69, w. 1: Aristoteles dicit etiam nervos
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Tak więc -  według Arystotelesa -  serce jest ośrodkiem ruchów zwierzęcia. 
Nie jest jednak nieruchomym poruszycielem. Skąd zatem bierze się jego ruch 
własny? Wszystko, co się porusza, jest wprawiane w ruch -  zdaniem Dawida
-  bądź to przez naturę, bądź przez duszę, bądź wskutek próżni (ratione vacuita- 
tis)3i. Z natury każda rzecz dąży do podobnej sobie i z nią się jednoczy. Na 
tej zasadzie opiera się przyswajanie przez poszczególne części organizmu tego 
wszystkiego, co jest niezbędne do ich funkcjonowania. Każda z nich przechwy
tuje współpodobne z oparów (fumus) obecnych w całym ciele. Na podobień
stwie zasadza się też koherencja ziemi i ognia. Oba te żywioły posiadają bo
wiem części jednorodne, w przeciwieństwie do wody, która zawiera części 
powietrzne, oraz powietrza, które zawiera części wodne; po ulotnieniu się pozo
staje ziemia, po wyparowaniu wody -  ogień. Ich koherencja wyklucza poroi, 
rozumiane w tym wypadku przez autora jako obecność jakiegoś innego elemen
tu. Tak właśnie ma się rzecz z powietrzem i wodą. Ruch serca nie jest ruchem 
naturalnym w przedstawionym tu sensie. Niektórzy przypuszczają, że posiada 
ono siły własne, podobnie jak macica i żołądek. Anatomia tych części organiz
mu wydała się Platonowi na tyle oczywista, że przypisał im odrębne siły du
szy32. Zdaniem Dawida motus autem cordis non f i t  a natura vel ab, a n i - 
m a , s e d  a b  a c c i d e n t  i . Dokonuje się zatem ratione vacuitatis 
w ten sposób, iż krew będąca w sercu emanuje, wskutek ciągłego ogrzewania, 
ciepły opar (spiritum ), który zajmuje więcej miejsca niż je  uprzednio zajmowała 
krew. I taka jest właśnie -  według Arystotelesa -  przyczyna równomiernego 
ruchu serca. Dawidowi to wyjaśnienie nie odpowiada: wyziew powoduje wzno
szenie się serca nie dlatego, że zajmuje więcej miejsca niż krew, ale dlatego, 
że wznosi się wzwyż, zgodnie zresztą z przyjmowaną przez tegoż Arystotelesa 
zasadą metodologiczną: Vaporem continue ascendere a terra et aqua, calore 
faciente ipsum sursum eleyare3*. Stagiryta wprawdzie nadmienił, że nierówno

quemadmodum et arterias habere initium a corde tamquam universali instrumento animae necessci- 
rio in corpore animato.

31 Tamże, s. 11, w. 16 -  s. 12, w. 5. Powyższą opinię można chyba potraktować jako dalekie 
echo tego, co na temat naturalis attractionis pisał w swoich Aforyzmach Urso z Lodi: Ex natura 
multipliciter f i t  attractio, aut vi caloris, aut virtute, aut naturali qualitatum similitudine, aut lege 
vacuitatis. Por. S. W i e l g u s ,  Wstęp do krytycznej edycji przyrodniczo-filozoficznego traktatu 
Z początków XIII w., zatytułowanego „Quaestiones Nicolai Peripatetici", [w:] Acta Mediaevalia, 
t. II, Lublin 1974, s. 23.

Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 68.
33 Tamże, s. 76.

Tamże, s. 48, w. 25. Problem parowania należy do tych, do których Dawid najczęściej
wraca w swoich wypisach.



mierny ruch serca występuje w niektórych chorobach i afektach duszy, Dawid 
jednak nie przypomina sobie, aby wskazał on na przyczynę tych anomalii. 
Proponuje zatem własne wyjaśnienie: przyspieszanie lub zwalnianie rytmu serca 
powoduje większe bądź to rozgrzanie, bądź to oziębienie krwi lub jej oparu 
(spiritus) w sercu, które samym li tylko ruchem ogrzewa ciało, gdyż samo 
z siebie nie jest ciepłe; jest bowiem bardziej „ziemiste” niż inne części cia
ła35.

III. ORGANIZM A ŚWIAT

To, że ciepło powstaje wskutek ruchu, przyznaje, w gruncie rzeczy, także
i Arystoteles. W przeciwnym bowiem razie nie byłby -  zdaniem Dawida -  
w stanie wytłumaczyć, dlaczego słońce ogrzewa powietrze i ziemię. Nie jest 
bowiem ono -  według niego -  zbudowane z ognia, lecz z eteru, który nie po
siada żadnych właściwości. Wiadomo natomiast, że słońce porusza się stale 
ruchem jednostajnym po kole, czyli ruchem najbardziej naturalnym. Jeśli więc 
ogrzewa, to tylko w ten sposób. Dodatkowego uzasadnienia dostarcza sam 
Stagiryta, kiedy pisze, że pocisk w trakcie ruchu rozgrzewa się do tego stopnia, 
iż roztapia ołów zawarty w strzale. Słońce pełni zatem tę samą rolę w świecie, 
co serce w zwierzęciu. Dlatego nazywa się go cor mundi36. Od serca różni się 
tym, że jego ruch okrężny jest ruchem naturalnym, podczas gdy ruch serca jest 
ruchem prostolinijnym, czyli po części przygodnym, akcydentalnym. Dawid 
zaznaczył, że nauka Arystotelesa o elementach jest niespójna. Raz bowiem 
mówi o pięciu, kiedy indziej o trzech żywiołach . Trójpodział bardziej odpo
wiadał autorowi Notatników. Przedstawił go następująco: ciepłe, zimne, eterycz

Daviclis de Dinanto Quaternulorum  fragm enta , s. 68, w. 19. Inaczej Arystoteles: „Co się 
tyczy zmysłu dotyku, to jest on z ziemi; a zmysł smaku jest pewną odmianą dotyku. Toteż ich 
organy [...] znajdują się blisko serca, które wręcz przeciwstawia się mózgowi i jest najgorętszym 
spośród części ciała” (O zm ysłach i ich przedm iotach, 2; przeł. P. Siwek, s. 9).

D avidis de Dinanto Quaternulorum fragm enta , s. 75, w. 32-76, s. 46, w. 31 nn.
37 Tamże, s. 43, w. 12: D icit (A risto teles) naturales e t sim plices m otus esse tres: eum, qui 

est a medio ad speram et est calidi, et eum, qui a spere ad medium et est frig id i, et eum, qui est 
circa medium p er speram  et est etherei corporis. Dawid uznał Arystotelesową koncepcję eteru za 
zbędną i oświadczył (tamże, s. 47, w. 19): Dico igitur duo tantum esse elementa: calidum et 
frigidum, id  est terram et ignem  [...] Aquam  vero e t aerem non esse elementa, sed  constare ex 
elemetis. Jest to -  jego zdaniem -  pierwotna doktryna filozofów (tamże, s. 42, w. 27): Visum est 
primis philosophis duo tantum elementa esse, quae sunt calidum et frig idum ; alii vero addiderunt 
alia duo, quae sunt hum idum  et siccum. Aristoteles autem  quintam superaddit, ąuod ethereum  sive 
caeleste appellat.
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ne. Stosownie do tego Stagiryta wyróżnił trzy ruchy naturalne: do góry, do dołu
i po kole. Ponieważ człowiek jest obrazem świata (ymago sit mundi), słońce zaś 
jest proporcjonalne do serca, przeto opar (spiritus), będący w sercu i arteriach, 
jest proporcjonalny do ognia i powietrza, woda zaś -  do krwi, ziemia -  do 
twardych części organizmu. I tak jak ciepło oparu pochodzi od serca, tak też 
powietrze otrzymuje je  od słońca. I jak opar rozchodzi się po całym ciele po
przez arterie, ogrzewając krew i człony organizmu, tak też powietrze ogrzewa 
ziemię i wodę , powodując ich parowanie. Części czuciowe i bezczuciowe 
organizmu różnią się proporcjami tych samych składników. I jedne, i drugie 
formują się w embrionie pod wpływem ciepła, które wymaga stałej wymiany 
powietrza, będącego pokarmem ognia. Oddychanie jest więc punktem wyjścia
i podstawowym procesem funkcjonowania organizmu, gdyż -  jak uczy doświad
czenie -  nie da się przechowywać ognia bez stałego dopływu powietrza. Podob
nie ma się rzecz z ciepłem z głębi morza. Wymaga ciągłego wdechu i wydechu, 
stanowiących przyczynę odpływu i przypływu. Te zaś są większe na brzegach 
oceanu niż na wybrzeżach Morza Śródziemnego, ponieważ ocean jest większy
i jego odmęty zawierają więcej ciepła. Rytmiczne ruchy wód mórz i oceanu 
sprawiły, że niektórzy przyrodnicy zaczęli wyobrażać sobie świat jako zwierzę, 
którego nozdrza tkwią w głębinach oceanu i są przyczyną wspomnianych zja
wisk. Dawid odżegnał się od tego rodzaju spekulacji, gdyż już wcześniej wyka
zał, że samo tylko wewnętrzne ciepło jest przyczyną wdechu i wydechu. Gotów 
był natomiast przyznać rację komuś, kto by twierdził, iż świat jest zwierzęciem, 
ponieważ w jego żołądku jest coś z ziemi39. Sama zaś ziemia jest pełna ka
wern, jest porowata, gąbczasta. Tymi drogami przedostają się wody Wielkiej 
Otchłani, dając początek rzekom i jeziorem. Niekiedy przenika przez nie wielka 
ilość wyziewów (spiritus) wydzielanych z głębi morza. Dochodzi wtedy do 
trzęsień ziemi40. Dawid, przedstawiając fundamentalną rolę serca w procesie 
powstawania organizmu, nie przeoczył wzmianki Arystotelesa o tym, że w poe
macie przypisywanym Orfeuszowi mówi się, iż rozwój zwierzęcia jest podobny 
do plecenia siatki41. Splot składa się z żył, błon i nerwów. I one to -  zdaniem

Tamże, s. 12 n. Co do roli serca opinia Arystotelesa nie odbiega od tej, którą głosił Platon 
(Timaios, 31; przeł. W. Witwicki, Warszawa 1960, s. 77): „A serce, ten początek żył i źródło 
krwi, która z silą po wszystkich członkach obiega”.

39 D avidis de Dinanto Quaternulorum fragm enta , s. 56, w. 1-16. Stąd zapewne bierze się
zainteresowanie Dawida zasoleniem mórz (tamże, s. 57-60). Sprawą tą zajmowali się także Abelard 
z Bath i Wilhelm z Conches. Por. B. L a w n, The Salernitan Questions, Oxford 1963, s. 206 n.

™ Dav'ulis de Dinanto Quaternulorum fragm enta , s. 62 n.
^ A r y s t o t e l e s ,  O rodzeniu się zwierząt, II, I, 734 a 18-20; Davidis de Dinanto 

Quaternulorum fragm enta , s. 13. Strukturę ludzkiego ciała ze strukturą ziemi porównywał Seneka,
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Dawida -  stanowią osnowę organizmu. Wspomniane przez Stagirytę orfickie 
strofy opiewały tkaczkę kosmosu, utożsamianą w pismach hermetycznych z Izy- 
dą, jako sprawczynię uładzenia niebios i zwierzęcia42.

IV. ZMYSŁY, WYOBRAŹNIA, PRAGNIENIA

Zmysły określił Dawid jako „ujmowanie przez duszę odczuć dokonujących 
się w ciele”43. Odczucia (passiones) dochodzą do skutku, kiedy jakaś rzecz 
podpadająca pod zmysły działa bezpośrednio lub poprzez środowisko na organ 
zmysłowy. Środowisko zachowuje się przy tym i czynnie, i biernie: biernie 
w stosunku do odczuwanej rzeczy, czynnie wobec odczuwającego ją  organu. 
Odczuciem nazywa Dinantczyk bierną formę typu jakościowego, która działając 
na narząd przystosowuje go do siebie. W tej ostatniej fazie forma staje się 
ąuodammodo rei sensae ymago. Przytoczone przez Dawida określenie zmysłów 
jako perceptio animae earum quae fiun t in corpore passionum  zostało przez 
niego wywiedzione z De interpretatione Arystotelesa. Odnośne miejsce w prze
kładzie Boecjusza brzmi następująco: Sunt ergo ea quae sunt in voce earum 
quae sunt in anima passionum notae44. Zarówno w tym tłumaczeniu, jak 
i w innych passiones są odnoszone do duszy, a nie do ciała.

Po tym wprowadzeniu Dawid -  zgodnie z tradycją filozoficzną i medyczną
-  swoje rozważania incipit ab optimo praeclarissimoąue sensum omnium vi- 
i«45. Dzięki bowiem wzrokowi bogowie obdarzyli śmiertelnych największym

(Quaestiones naturales, III(VII), 15, 1): Placet natura regi lerram, et quidem ad nostrorum corpo- 
rum exemplar, in quibus et venae sunt et arteriae, illae sanguinis, hae spiritus receptacula. In 
terra quoque sunt itinera per quae aqua, alia per quae spiritus currit.

Więcej na ten temat: W. K r a n z, Kosmos, (Archiv fiir Begriffsgeschichte, Bd. 2, 
Teil 1), Bonn 1955, s. 85.

Davidis de Dinanto Quaternulorumfragmenta, s. 34, w. 21 i s. 65, w. 3. Definicja pocho
dzi od Arystotelesa (De interpretatione vel Periermeneias, 1, 16 a 3).

44 A r i s t o t e l e s  L a t i n u s ,  De interpretatione vel Periermeneias. Translatio Boe- 
thii, ed. L. Minio-Paluello, Bruges-Paris 1965, s. 5. Filozoficzną doniosłość tego tekstu podkreślił 
także Clarenbaldus z Arras: Aristoteles autem passiones animae in principio libri Perihermeneias 
eas convenienter appellavit, idcirco quod formis meditationi animae impressis anima i psa pati et 
ąffici quodammodo intellegitur. Por. Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras zu Boethius De 
Trinitate, ed. W. Jansen, Breslau 1926, s. 81.

Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, c. 236 (ed. J. H. Waszink, 
Londini et Leidae 1962, s. 248). Problemowi widzenia poświęcił Kalcydiusz ustępy zamieszczone 
na stronach 248-273.
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z darów -  filozofią46. Wzrok -  zdaniem Dawida -  nie ujmuje niczego innego, 
jak tylko czucie oka (passionem oculi), czyli barwę. Widzenie bez światła jest 
niemożliwe. Arystoteles zastanawiał się nad problemem: czy światło jest ciałem, 
czy przypadłością ciała? Ponieważ występuje razem z powietrzem, a dwa ciała 
nie mogą być w tym samym miejscu, przeto jest akcydensem ciała, tzn. samego 
powietrza, które ma to do siebie, że jest zdolne do przyjmowania wszystkich 
przypadłości odnoszących się do zmysłów, np. dźwięków w wypadku słuchu 
i kolorów w wypadku wzroku. W gruncie rzeczy barwa i światło nie różnią się 
od siebie. W ten sam bowiem sposób ogień ogrzewa powietrze, co i je zabar
wia. To jednak nie znaczy, że płomień i światło są tożsame: płomień jest wy
ziewem (fumus), a więc ciałem, podczas gdy światło jest właściwością (passio) 
ciała przeźroczystego. Oko jest ożywionym zwierciadłem, gdyż podobnie jak 
lustro odznacza się równą i wilgotną powierzchnią. Jest zbudowane z wody. 
Zawarta w nim zawiesina krystaliczna (cristalinus humor), będąca narządem 
patrzenia, nie jest więc niczym innym, jak tylko skondensowaną wodą, przeźro
czystą i rozświetloną na sposób kryształu. Arystoteles był przekonany, że oko 
jest z wody, ponieważ po jego uszkodzeniu wypływa zeń znaczna ilość wody. 
Natomiast Platon twierdził, iż wzrok jest z ognia i że oko emituje z siebie 
światło do rzeczy oglądanej, i że światło jest ciałem. Arystoteles oczywiście 
zwalczał ten pogląd. Może jednak ktoś zapytać: jeśli oko widzi kolory, to czy 
może być trapione kolorami przeciwnymi? Zdaniem Dawida mieszają się one 
wtedy w jeden kolor, który jest zarówno w oku jak i w pobliskim powietrzu. 
W ogóle -  zdaniem Dawida -  barwa widziana w oku, jest w gruncie rzeczy 
daleko od oka. Znajduje się bowiem w punkcie wyjścia, czyli w oglądanej 
rzeczy. Dlatego kiedy oko doświadcza przeciwnych kolorów, wzrok ujmuje je 
niezmieszane daleko od oka. Podobnie ma się rzecz ze słuchem, dźwięk bo
wiem nie jest niczym innym, jak tylko ruchem powietrza lub jego uderzeniem 
w bębenek ucha. Powyższe spostrzeżenie potwierdzają -  jego zdaniem -  takie 
zjawiska, jak odbijanie się światła w lustrze oraz echo, będące nawrotem ruchu 
powietrza47.

Dawid, mając do wyboru pasywną teorię wrażeń zmysłowych Arystotelesa 
i aktywną Platona, przeniósł punkt ciężkości odnośnych rozważań z przedmiotu 
wrażeń wzrokowych i słuchowych na powietrze. Jego rola i znaczenie w proce
sie widzenia jest tak wielka, iż sensownym czyni pytanie: czy wzrok sięga

46 P 1 a t o n, Timaios, 4 7 B ;G  u i I 1 a u m e de C o n c h e s ,  Closae super Platonem, 
ed. E. Jeauneau, Paris 1965, s. 252: Visus igitur est causa philosophiae iuxta meam sententiam 
etsi non secundum vulgi opinionem.

47 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 66.
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gwiazd? Arystoteles wykluczył taką możliwość: „Bezwzględną niedorzecznością 
jest utrzymywać, że wzrok widzi przedmioty za pośrednictwem jakiejś rzeczy, 
która z niego wychodzi i sięga aż do gwiazd lub że po przebiegnięciu pewnej 
odległości -  jak  twierdzą niektórzy -  zlewa się w jedno z czymś, co wychodzi 
od przedmiotu. Byłoby już lepiej założyć, że zlanie to dokonuje się u samego 
początku oka -  chociaż i to założenie jest zbyt naiwne” . Hipotezę, iż wzrok 
sięga gwiazd, wysuwali niektórzy matematycy. Świadczy o tym Aleksander 
z Afrodyzji49. Dawid zgodził się z Arystotelesem: Non enim potest visus us- 
ąue ad caelum protendi. A to dlatego, że odbija się on od wody, chmur i po
wietrza, sprawiając, iż widzimy np. w wodzie samą tylko barwę słońca, a nie 
jego wielkość czy formę50.

Wydaje się, że już na podstawie tylko tego, co dotąd zostało przedstawione, 
można sformułować następujący wniosek: Dawid czytając pisma przyrodnicze 
Arystotelesa problematy zował jego doktrynę o obiektywnym charakterze wrażeń 
zmysłowych (passiones animae). Cel ten realizował poprzez wykazywanie uza
leżnienia wrażeń zmysłowych od zmiennego medium i od złudzeń towarzyszą
cych spostrzeżeniom. Krótko mówiąc: dowodził, że niewiarygodnymi informato
rami o rzeczywistości są oczy i uszy, i to zarówno na jawie, jak i we śnie. 
Dostarczają bowiem obrazów rzeczy zmysłowych, a nie ich rzeczywistych form 
poznawczych. I one to lub tylko ich części są przedmiotem wyobraźni. Jeśli 
bowiem nikt nigdy nie widział chimery czy też czegoś do niej podobnego, 
będzie sobie wyobrażał jej części na podobieństwo tych, które widział. Zmysły 
i wyobraźnia działają w tych samych organach zmysłowych. Ta ostatnia ujmuje 
czucia takimi, jakimi pozostają w narządach zmysłowych po ustąpieniu podnie
ty. Niekiedy utrwala się tylko jakaś ich część. Arystoteles nazywał taki relikt 
signum vel vestigium praeexistentis passionis. Określał ją  także jako phantasma, 
mianowicie wtedy, kiedy mówił: quod non est intelligere sine phantasmate5' . 
Stagiryta nadmienił — zdaniem Dawida -  w pewnym miejscu, że wyobraźnia 
jest w jakimś stopniu zmysłem i tą samą władzą duszy co i zmysł52. Platon

48 A r y s t o t e l e s ,  O zmysłach i ich przedmiotach, 2 (przeł. P. Siwek, [w:] 
A r y s t o t e l e s ,  Krótkie rozprawy psycliologiczno-biologiczne, s. 8).

49 Tamże, s. 169, przyp. 51. Z platońską teorią wzroku polemizował Arystoteles w drugim 
rozdziale tego traktatu (s. 6): „Gdyby oko było naprawdę z ognia, jak twierdzi Empedokles i Pla
ton napisał w Timaiosie, to dlaczego wzrok nie widzi przedmiotów w ciemności?"

5(1 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 54, w. 12.
51 W swoich dziełach Arystoteles mówił o tym wielokrotnie. Odnośne miejsca wymieni) 

P. Siwek w swoim przekładzie O pamięci i przypominaniu sobie, 1. 450 a I (s. 45 i s. 207, przyp. 
13 i 14).

52 Nie udało mi się odnaleźć takiego sformułowania. Najbliższe co do sensu byłoby następują-
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mniemał, że wyobraźnia ujmuje idee i że idee są wyobrażeniowymi formami 
rzeczy. Arystoteles wykazywał, że idee w ogóle nie istnieją. Jego zdaniem 
pamięć i wyobraźnia są tym samym, ponieważ pamięć sprawia, że phantasmata 
trwają w wyobraźni. Natomiast przypominanie sobie różni się od wyobraźni. 
Polega bowiem na tropieniu tychże w miejscu pamięci. Rzecz zapominaną 
pamiętamy tylko wtedy, kiedy jej phantasma trwa teraz i przedtem w miejscu 
wyobraźni i pamięci, tj. w samym organie zmysłu; wtedy przypominający sobie 
zaczyna pojmować, że jest to phantasma tej właśnie rzeczy. Marzenia senne też 
są wyobraźnią dokonującą się we śnie wskutek odczucia w narządach snu, 
spowodowanego w czasie jego trwania, bądź to pod wpływem przyczyn we
wnętrznych, bądź to zewnętrznych53.

Najbujniejszą wyobraźnią odznaczają się ludzie strachliwi i kochliwi. Jest 
to już jednak problem uczuć, które też są w duszy, podobnie jak i zmysły. 
Żaden afekt nie dochodzi do skutku bez współodczuwania serca. Rodzi się 
zatem wątpliwość, czy odczucia serca są przyczyną uczuć, czy też raczej afekty 
wywołują odczucia serca. Niektórzy sądzili -  zdaniem Dawida -  że łączną 
przyczyną i afektów, i odczuć serca są czynniki zewnętrzne. Nie jest to jednak
-  jego zdaniem -  przypuszczenie słuszne, gdyż zdarza się, że niektórzy cieszą 
się lub smucą bez jakiejkolwiek przyczyny zewnętrznej; a bywa i tak, że dwaj 
ludzie słuchając czegoś równie poważnego reagują odmiennie: jeden się smuci, 
a drugi nie. Ponadto wiadomo, że odruchy emocjonalne zależą od rozmiarów 
serca i temperatury zawartej w nim cieczy oraz wypełniających je  wyziewów. 
Nie jest też tajemnicą, że nadmierny strach czy miłość może spowodować cho
robę, a nawet śmierć. Jest zatem rzeczą oczywistą -  konkluduje Dawid -  że 
chociaż odczucie serca i afekt są równoczesne, to jednak rozkurcz (diastole) 
i skurcz (systole) serca jest przyczyną afektu w duszy. Jeśli rozkurcz staje się 
większy i rzadszy, powoduje radość, jeśli mniejszy i rzadszy -  smutek, jeśli 
większy i gwałtowniejszy -  gniew. Arystoteles wprawdzie stwierdził, że nie
równomierny ruch serca występuje w niektórych chorobach i afektach duszy, 
to jednak nie podał on przyczyny owej nierównomierności. W każdym bądź 
razie Dawid nie był w stanie przypomnieć sobie takiej wypowiedzi Stagiryty. 
Ci zaś, którzy nierównomierność tłumaczą działaniem jakiejś właściwej sercu 
siły, powinni -  jeśli chcą być konsekwentni -  wskazywać na nią jako na przy
czynę także wszystkich afektów. Jeśli tak, to jest ona odpowiedzialna również

ce: „A ponieważ wyobrażenie jest właściwością zmysłu wspólnego”; znajduje się ono w O pamięci 
i przypominaniu sobie, s. 46.

51 Davidis de Dinanto Qttaternulorum fragmenta , s. 34-36 i 67. W tych miejscach Dawid 
wykorzystał swoje wypisy z traktatów Arystotelesa o śnie i marzeniach sennych.
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i za te czynności duszy, które dusza podejmuje dobrowolnie. Rozpatrywanie tej 
siły wykracza -  zdaniem Dawida -  poza zagadnienia, którymi aktualnie się 
zajmuje54.

V. UMYSŁ, MATERIA, BÓG

W duszy -  zdaniem Dawida -  są nie tylko zmysły, wyobraźnia, pragnienie, 
ale także wiedza (scientia), umysł (intellectus), wola (voluntas); każde z nich 
jest bierne: pasywną wiedzą są bowiem zmysły, pasywnym umysłem -  wyob
raźnia, pasywną wolą -  pragnienie, czyli afekt . Tezy te stanowią podsumo
wanie notatek Dawida. Nie wątpi, iż prawidłowo odczytał odnośne poglądy 
Arystotelesa osnute wokół pytania: czy jest coś w duszy niezależne od ciała 
w swoim istnieniu i działaniu? Stagiryta zaś pytał: czy wszystkie przeżycia 
duszy „są wspólne jej i osobnikowi, który ją  posiada, czy też istnieją wśród 
nich jakieś właściwe samej tylko duszy?”56 Arystoteles nie miał wątpliwości 
co do tego, że „wrażenia zmysłowe, pamięć, odwaga i pożądania, wreszcie 
przyjemność i ból”, występujące także u zwierząt, są pod wpływem ciała57. 
Dawid był przekonany, że Stagiryta nie wykluczał z kręgu powyższych zjawisk 
psychofizycznych również intelektu i woli. Świadczą o tym jego własne słowa, 
że „nie myśli się bez wyobrażeń” i że „wola jest pożądaniem” . W świetle 
tego, co Dawid wynotował, odpowiedź Arystotelesa na postawione przezeń 
pytanie zdawała się wyraźnie sugerować całkowitą zależność duszy od ciała. 
Toteż Dinantczyk nie bez emfazy pytał: czy więc niczego nie ma w duszy 
oddzielalnego od ciała? Tym czymś jest -  jego zdaniem -  to, co nazwamy 
umysłem (mens). Ponieważ jest on niezależny od odczuwania (impassibilis), 
przeto tylko w nim jest bezzmysłowa wiedza, bezwyobrażeniowy umysł, bez- 
afektywna wola. Ma się on tak do duszy, jak  ciało do materii (corpus ad ylen). 
Jeśli zatem ciało i materia byłoby pasywne, to pasywnymi byłyby również 
dusza i umysł. W całej więc rzeczywistości, tak fizycznej jak i psychicznej, nie 
byłoby nic aktywnego. Byłaby ona utkana tylko i wyłącznie z przypadłości. 
Z tej sytuacji nie ma -  zdaniem Dawida -  innego wyjścia, niż uznać, że jeden

54 W ypisy dotyczące afektów znajdują się w wydanu Quaternuli na stronach 36-39 i 67-68.
55 Trójpodziały Dawida nie odpow iadają ujęciu A rystotelesa (E thica Nicom achea, II, 4, 1105 

b 20): Quia igitur quae in anim a fiu n t  tria sunt, passiones, potentiae e t habitus.
56 A r y s t o t e l e s ,  O duszy , I, 1 (przeł. P. Siwek, s. 5 n.).

T e n ż e ,  O zm ysłach i ich przedm iotach, I (s. 2).

58 T  e n ż e, O duszy, III, 10 (s. 106).
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jest tylko umysł i wiele dusz oraz że jedna jest tylko materia i wiele ciał. Sko
ro bowiem rzeczy różnią się między sobą odczuciami (passiones), czyli przy
padłościami lub właściwościami, przeto musi się przyjąć, że jest tylko jedno, 
które im zupełnie nie podlega. Tym czymś są: mens et yle. Czy różnią się 
między sobą? Nie, gdyż są impassibilia, czyli wolne od przypadłości. Ponadto 
tak jak pasywny intelekt, którym jest dusza, pojmuje tylko ciało, tak impassibi- 
lis intellectus, który jest w umyśle (mens), ujmuje tylko materię (ylen). Oczy
wiste jest także i to, że umysł pasywny (tożsamy z wyobraźnią) nie ujmuje 
istnienia (esse) inaczej niż przez upodobnianie się do rzeczy zmysłowej. Jakiś 
inny sposób poznania przekracza bowiem możliwości jego natury. Z tego same
go powodu nie może pojmować materii; nie jest bowiem do niej ani podobny, 
ani z nią tożsamy. Stąd więc wnosić można, że mentem et ylen idem esse. 
Wydaje się to być zgodne z poglądem Platona, który głosił, że świat jest wi
dzialnym Bogiem. Umysł bowiem, o którym mówimy, że jest jeden i że nie jest 
podmiotem przypadłości, nie jest niczym innym, jak tylko samym Bogiem. Jeśli 
więc świat jest Bogiem poza Nim samym ujmowalnym zmysłami, jak twierdzili 
Platon, Zenon, Sokrates i wielu innych, przeto materia świata (yle mundi) jest 
samym Bogiem, forma zaś do niej dochodząca uzmysłowieniem się samego 
Boga. Ma ono następujący przebieg według Arystotelesa: najpierw dochodzi do 
materii ilość i staje się ciało, do ciała dochodzi ruch naturalny i staje się ele
mentem. Materia na mocy swej natury jest niepoznawalna i nieruchoma. Zmysły 
ujmują w niej jednak wielkość i ruch. Jest więc rzeczą oczywistą, że jest tylko 
jedna i ta sama substancja, i to nie tylko wszystkich ciał, ale także wszystkich 
dusz, i że nie jest nią nic innego, jak tylko sam Bóg. Substancję, z której są 
wszystkie ciała, zwie się yle , natomiast substancję, z której są wszystkie dusze, 
zwie się ratio sive mens. A zatem: Bóg jest więc umysłem wszystkich dusz 
i materią wszystkich ciał59.

Dawid ilustrował swoją, w gruncie rzeczy dialektyczną interpretację Arysto
telesowej filozofii przyrody przytoczeniami ze starożytnych poetów, potwierdza
jącymi, że świat rzeczywiście jest Bogiem, który w ten sposób udostępnia sie
bie naszym zmysłom. W Notatnikach zachowała się tylko jedna z tych wzmia
nek: Juppiter est quodcumque vides . Albert Wielki świadczy, iż Dawid za

Ostatni akapit jest prawie dosłownym tłumaczeniem filozoficznie najważniejszego fragmen
tu Q uaternulorum  i znajduje się na stronach 69-70. Niniejszy akapit został przełożony na język 
angielski w: A History o f  Twelfth Century, s. 439-440.

611 D avidis de Dinatno Quaternulorum fragm enta , s. 88. Odnośna notatka zachowała się 
w stanie szczątkowym.
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czerpnął ją  od Lukana61. Cytował także -  zdaniem Kolończyka -  Senekę62 
oraz Plutarcha63. Szczególnie charakterystyczny wydał mu się cytat z ostatnie
go z wymienionych autorów. Świadczyć o tym może częstotliwość, z jaką do 
niego wracał w różnych swoich dziełach . Jeden z nich -  mniej znany histo
rykom niż pozostałe -  brzmi następująco: Monizm był błędem najdawniejszych. 
Nazywali Jowisza pierwszą zasadą. Natomiast ci, którzy uznali materię pierwszą 
za pierwsze pryncypium, głosili, że Pallada jest tym, cokolwiek było i cokol
wiek jest, i cokolwiek będzie, której płaszcza nikt nie jest w stanie odsłonić. 
Za najdawniejszych uznał Albert Trismegistosa, Apolla, Hermesa Egipskiego 
i Asclepiusa ucznia Trismegistosa65. Według Plutarcha w Sais była świątynia 
Ateny nazywanej w Egipcie Izydą. Umieszczona tam inskrypcja głosiła: „Ja 
jestem wszystkim, co istnieje, jest i będzie: mojej zasłony nie odsłonił dotąd 
żaden śmiertelnik”66. Z dalszych słów autora De Iside et Osiride wynika, że 
prawdę tę poświadczają najmądrzejsi spośród Greków: Solon, Tales, Platon,

61 A I b e r  t u s M a g n u s ,  De homine, q. 5 (Editio Parisina 35, s. 71): Inducit D avid  
de Dinanto Lucanum  (IX  572) dicentem: H aeremus cunctis superis temploque tacente. Nil agimus 
nisi sponte Deo [...] Estne Dei sedes nisi terra, pontus et aer? Iuppiter est quoclcumqUe vides, 
quodcumque moveris.

62 Tamże: Inducit D avid de Dinanto etiam  Senecam dicentem: Quid est Deus? M ens universi. 
Quid est Deus? Q uod vides totum et quod non vides totum. S ic demum magnitudo illi sita reddi- 
tur, qua nihil m aius cogitari potest, si solus est omnia, et opus suum et intra et extra tenet. Por.
S e n e c a, Quaestiones naturales, I, 13, a także: II, 45.

63 P 1 u t a r c h, D e Iside e t Osiride, c. 9, [w:] Plutarchi Chaeron. M oralia, ed. Bernadakis, 
t. II., Lipsiae 1889, s. 478, w. 26 nn. Por. także: P 1 u t a r c h, O obliczu widniejącym na tarczy  
księżyca, 28, [w:] P 1 u t a r c h, M oralia, przeł. Z. Abramowiczówna, t. II, Warszawa 1988, 
s. 187: „Ludzie [...] myślą, że umysł jest częścią duszy, przy czym mylą się nie mniej ci, co 
uważają duszę za część ciała. Umysł zaś o tyle jest lepszy i bardziej boski niż dusza, o ile dusza
-  niż ciało. Zespolenie duszy z ciałem tworzy czynnik irracjonalny i uczuciowy, zespolenie zaś 
umysłu i duszy tworzy rozum [...] A gdy się tych troje złączy, ciało tworzy ziemia, duszę -  
księżyc, a słońce -  umysł, aby mógł zrodzić się człowiek, tak jak ono daje światło księżycowi”. 
Plutarch nie tylko zdecydowanie oddzielał umysł od duszy, ale także skłaniał się do koncepcji, 
iż pozostaje on stale poza ciałem. Por. w tej sprawie: The Cambridge History o fL a te r  Greek and  
Early M edieval Phlosophy, Cambridge 1967, s. 61; G. V e r b e k e, Plutarch and  the Develop- 
ment o f  Aristotle, [w:] A risto tle and Plato in the M id-Fourth Century, Góteborg 1960, s. 236-247.

64 Odnośne miejsca zestawił G. Thćry (David de Dinant, s. 139).
65 A lberti M agni De causis et processu universitatis a prim a causa, I, tr. 4, c. 6 (ed. W. Fau- 

ser, Editio Coloniensis XVII, p. 2, s. 49, w. 27). Tekst ten nie znajduje się w zestawieniu
G. Thćry’ego.

66 O kulcie Ateny w Sais pisał Platon w Timaiosie  (21 E). Wspomniał także o pobycie tam 
Solona. Rolę i symboliczne znaczenie peplon Palladis w życiu religijnym Aten pięknie przedstawił 
T. Zieliński (Grecja niepodległa. Warszawa 1958, s. 127 nn.).
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Eudoksos oraz -  jak niektórzy mniemają -  także Likurg. Wszyscy oni przeby
wali w Egipcie i obcowali z tamtejszymi kapłanami.

W świetle powyższego cytatu poglądy Dawida, przedstawione w zachowa
nych fragmentach jego Quaternulorum, uwyraźniają jeszcze bardziej główny 
wątek, wokół którego zostały osnute. Ten zaś zdaje się sięgać dwunastowiecz- 
nej filozofii przyrody, w ramach której ówcześni przyrodnicy i lekarze odsłania
li naturę w myśl postulatu Boecjusza: in naturalibus rationabiliter. Zgodnie 
z tym wezwaniem uwalniali naukę o przyrodzie od interpretacji alegorycznych 
i moralizatorskich, przenośnie filozofów zaś traktowali jako integumenta, invo- 
lucra, a więc jako płaszcz osłaniający jej najgłębsze tajemnice. Sądzili, że 
został on przez nich utkany ze słów. Zdaniem Dawida jest on dziełem natury, 
którą Arystoteles określił jako „zasadę, tj. przyczynę ruchu w elemencie” . 
Jest ona umysłem świata (mens mundi), który tak porusza świat jak dusza ciało 
zwierzęcia. Dinantczyk -  podobnie jak Teodoryk z Chartres, a przedtem Platon
-  sądził, że tak naprawdę istnieją tylko dwa elementy: ogień i ziemia. „Działa 
tylko ogień. Ziemia zaś tylko odbiera działanie” -  pisał Teodoryk . Powietrze 
i woda są ich wehikułami. Dawid przeszczepił dwunastowiecznie spekulacje na 
temat natury na grunt fizyki Arystotelesa. W rezultacie jego własna doktryna
0 świecie i przyrodzie przedstawiała ruch jako przyczynę ciepła i zmian psy
chosomatycznych. Wszystko to sprawiało wrażenie, iż interpretuje on kosmos
1 mikrokosmos mechanistycznie. Mogło się to wydawać tym bardziej prawdopo
dobne, że tłumaczył on niektóre wydarzenia opisane w Biblii przyczynami 
naturalnymi. Sodoma i Gomora zostały zniszczone -  jego zdaniem -  przez 
trzęsienie ziemi, gdyż zjawiska towarzyszące ich zagładzie -  erupcja mas po
piołu, wody, ognia z ziemi -  występowały także w innych licznych miejs
cach . Zaćmienie Słońca towarzyszące śmierci Chrystusa też zostało spowo
dowane zaburzeniami wywołanymi trzęsieniem ziemi70. Dowodził, że narodzi
nom Chrystusa towarzyszyła nie gwiazda, lecz kometa . Próbował zrozumieć 
i wyjaśnić naturę obłoku świetlnego towarzyszącego Hebrajczykom podczas ich

' Davidis de Dinanto Quaternulorum fragm enta, s. 43, w. 5 n.
68 Theodorici Carnotensis Tractaus, ed. N. M. Haring, [w:] Platonismus in der Philosophie 

des M ittelalters, hrsg. von W. Beierwalters, Darmstadt 1962, s. 238, 17; P 1 a t o n, Timaeus, 
31 B, według Timaeus a Calcidio translatus, s. 24, w. 8: ignem terramque mundi fundam enta iecit 
deus. Por. także: P l a t o n ,  Teajtet, 153 A (przeł. W. Witwicki, s. 34): „Bo przecież gorąco 
i ogień, który, jak wiadomo, także inne rzeczy rodzi i nimi rządzi, sam z ruchu i z tarcia powsta
je, a to są zmiany”.

9 Davidis de Dinanto Quaternuiorum fragm enta , s. 64, w. 4.
711 Tamże, s. 63, w. 23.
71 Tamże, s. 51, w. 18.
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wędrówki przez pustynię oraz pochodzenie i właściwości manny. W odniesieniu 
do tej ostatniej stwierdził, że występuje ona w różnych miejscach, ale najobfi
ciej w Arabii, jak o tym świadczy Galen72.

Naturalistyczna interpretacja cudów przedstawiona przez Dawida może być 
kontynuacją stanowiska, jakie w tej sprawie zajmowali niektórzy lekarze i przy
rodnicy związani ze szkołą w Chartres. Głosili mianowicie, że Bóg wprawdzie 
stworzył naturę, ale szanuje prawa, jakie jej nadał. Jego wszechmoc nie musi 
więc być sprzeczna z mechanistycznym sposobem jej działań73. Dawidowy 
stosunek do cudownych wydarzeń opisanych w Biblii może mieć inną jeszcze 
wymowę. Tkany przez naturę „płaszcz Pallady” jest tak nieprzenikliwy, że 
nawet prześwity w postaci doraźnych interwencji boskich nie ujawniają tego, 
co „jest, było i będzie”. Dawid szukał więc -  opierając się na pismach przyrod
niczych Arystotelesa, który od połowy XII wieku uchodził za najwnikliszego 
badacza natury -  czegoś, co byłoby w niej, ale byłoby od niej niezależne w ist
nieniu i działaniu. Jest rzeczą zrozumiałą, że zarówno on, jak i Stagiryta skupili 
swoją uwagę przede wszystkim na naturze ludzkiej. Jej badanie polegało na 
rozpoznawaniu tego, co w niej było psychofizyczne, pasywne, przypadłościowe. 
Po przeprowadzeniu odpowiedniej separacji tego zjawiskowego płaszcza obaj 
stwierdzili, że tym czymś jest umysł (vovq). Dalej poszedł Dawid już sam, ale 
wciąż z dziełami Arystotelesa pod pachą. Tak przynajmniej sądził Albert W iel
ki. Jego zdaniem dalszy ciąg swoich rozumowań Dawid oparł na zasadzie: quod 
idem est a quo non differt differentia , przytoczonej przez niego z Topik (VIII, 
1, 152 b 2-5). Kolończyk przy każdej prawie okazji czyni ją  fundamentem 
dociekań metafizycznych Dinantczyka74. Czyżby kogoś przekonywał, że nie 
wywodzą się one z pism przyrodniczych Arystotelesa? W zachowanych frag
mentach Quaternulorum  odpowiednikiem wymienionej zasady byłyby nastę
pujące słowa: quaecumque differunt, form is differunt; si non form is differunt,

Tamże, s. 60; Galeni De alimentis, III, c. 39.
73 J. Le G o f f. Inteligencja w wiekach średnich, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1966, 

s. 71 n.
74 W samej tylko pierwszej części Summa theologiae sive De mirabili scientia Dei przytacza 

ją parokrotnie. I tak np. pisze tam: deus et noys et materia prima idem sunt secundum id quod 
sunt, quia quaecumque sunt et nulla differentia differunt, eadem sunt; sed deus et noys et materia 
sunt et nulla differentia differunt [...] ergo eadem sunt dicente Arislotele in VII Topicorum, quod 
idem est a quo non differt differentia (tr. 4, q. 20, c. 2, Editio Coloniensis XXXIV, p. 1, 
s. 103, w. 6-12). Brzmienie Albertowego cytatu z Topik nie jest takie samo w różnych przekładach 
tego dzieła. Jego echem mogą być słowa Boecjusza: Ubi vero nulla est differntia, nulla est plura- 
litas, cytowane przez Clarenbalda (Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 69) oraz 
Alberta: in Deo nulla est differentia (Summa theologiae, tr. 6, q. 29, c. 1; s. 219, w. 43).
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non differunt, ergo idem sunt75. Formy tworzą „płaszcz Pallady” . Jego tkanie 
przebiega następująco: najpierw materia (yle) przyodziewa się w ilość, dając 
początek ciału, pojmowanemu jako przypadłość, potem dochodzi ruch i powsta
ją  elementy wraz z właściwymi im jakościami. Podkreślenie przez Dawida 
ciałotwórczej roli ilości, pojmowanej przez niego jako forma przypadłościowa, 
a nie substancjalna, świadczy, iż opowiadał się za wyłożoną w Timaiosie wizją 
powstawania „płaszcza Pallady” : jego osnowę stanowi geometria. W jej ramach, 
wychodząc od trójkąta równobocznego, można odtworzyć ilościową strukturę 
zarówno poszczególnych elementów, jak i całego kosmosu . Koncepcja ta 
zyskiwała na popularności dzięki Księdze Mądrości (11, 20), dzięki Augustyno
wi, a zwłaszcza Boecjuszowi, który, między innymi, tak pisał: Omnia quae- 
cumąuae a primaeva rerum natura constructa sunt, numerorum videntur ratione 
form ata11. Zmysły, wyobraźnia, pragnienia odbierają -  zdaniem Dawida -  
tylko tak uformowaną szatę. Niemniej świadczy ona o istnieniu i obecności 
Tego, kto się w nią przyodział. Przekonaniu temu szczególnie dobitny wyraz 
dali teologowie i filozofowie ze szkoły w Chartres, którzy -  jak Teodoryk 
i jego uczeń Clarenbald -  podkreślali wszechobecność Bożą takimi terminami, 
jak Deus form a essendi est\ ubiąue est totus', in omnibus est essentialiter. Nie
którzy historycy uznali je  za „wyraźnie panteistyczne”. Nowsze badania nie 
potwierdziły tej interpretacji78. Winą za nieporozumienia w tej sprawie obar
cza się Boecjusza, który -  jak sądzi T. Gregory -  przedstawiał problem stosun
ku między Bogiem a światem w duchu jak najbardziej platońskim za pomocą 
terminów arystotelesowskich. Wymienione wyżej sformułowania objawiły się 
jako „panteizm”, „spinozyzm” dopiero w świetle rygorystycznie rozumianego 
kontekstu perypatetyckiego. Nie powinno się zatem podstawiać „materia pier
wsza” zamiast hyle, „umysł czynny” zamiast nois, id est mens\ szczególnie 
jednak należy unikać zastępowania tego, co o formach mówiono w Chartres 
i co o nich pisał Dawid w Quaternuli, tym, co na ten temat wyczytać można 
z dzieł Stagiryty. Na tym bowiem terenie ścierały się ze sobą platońska teoria 
partycypacji z arystotelesowską teorią analogii, metafizyka jedności z pluralis

D avidis cle Dinanto Quaternulorum fragm entu , s. 88; por. A r y s t o t e l e s ,  Metaphysi
ca , X, 9, 1058 b 1: non fa c it  autem  differentiam  materia.

76 P 1 a t o n, Timaios, 21 (przeł. W. Witwicki, s. 58 n.).
77 B o e t h i u s, De arith. I 2 (PL 63, 1083 B).

T. G r e g o r y ,  Anim a mundi. La filo so fia  di Guglielmo di Conches e la scuola di 
C hartres, Firenze 1955, s. 80 nn. Podkreślenie przez autorów XII wieku wszechobecności Bożej, 
przejawiającej się zarówno w istnieniu rzeczy, jak i działaniach natury, oraz przedstawienie świata 
jako „widzialnego Boga” przez Dawida mogło być reakcją na manichejskie pojmowanie świata 
zmysłowego jako dzieła szatana.

230



tyczną metafizyką bytu, platońska koncepcja przenikania świata przez ducha 
z arystotelesowską koncepcją całkowitej jego autonomii .

Nic zatem dziwnego, że i Albert Wielki uznał poglądy Dawida za niezgodne 
z doktryną Arystotelesa. Wyprowadzał je  więc od różnych filozofów i poetów 
starożytnych. W szczególny jednak sposób wiązał je  z Ksenofanesem . Jedno
cześnie dawał do zrozumienia, że najbardziej irytowało go stwierdzenie Dawida, 
iż Bóg i materia pierwsza są tożsame. Być więc może, iż chodziło mu raczej
o Ksenarchosa z Seleucji, przyjaciela Augusta i nauczyciela Strabona, który 
chociaż był perypatetykiem, to jednak przeciwstawiał się teorii eteru oraz, 
wprowadzony w błąd -  jak  sądził Filopon -  przez Aleksandra z Afrodyzji, 
podejrzewał, że Arystoteles utożsamiał materię pierwszą z intelektem81. Za 
znamienny uznać należy także fakt, iż Albert w swojej obronie Stagiryty nie 
wspomniał ani słowem, iż Dawid powoływał się nie tylko na „Ksenofanesa”, 
Plutarcha, Senekę czy Lukana, ale także na Platona .

Kim właściwie był Dawid z Dinant: lekarzem, przyrodnikiem, filozofem? Za 
pierwszym z tych przypuszczeń przemawiają tytuły jego dzieł własnych, wymie
nione w zachowanych fragmentach Quaternulorum , a mianowicie: De anatomia 
venarum et arteriarum totius corporis, De spermate, oraz zainteresowanie, 
jakim w swoich rozważaniach darzył materiom medicam. Nowych potwierdzeń 
dostarczyły odkryte przez B. Lawna fragmenty Quaternulorum. Jedne z nich 
znajdowały się w edycji Dragmaticon Wilhelma z Conches, opublikowanej 
w Strasburgu w 1567 roku, inne zaś wśród dzieł Galena83. Tak więc ze 
względu na swoją treść Quaternuli wydają się być bliskie zarówno dwunasto- 
wiecznemu przyrodnikowi, jak i starożytnemu lekarzowi. Jeśli Dawid był leka

79 W związku z tym warto przypomnieć odczucie tej sytuacji przez W. Goethego: „Jak Sokra
tes przyzywał do siebie człowieka moralnego, ażeby ten w najprostszy sposób osiągnął jaką taką 
znajomość siebie, tak Platon i Arystoteles zajęli jako osoby kompetentne takie samo stanowisko 
wobec natury; pierwszy, aby się zbliżyć do niej duchem i uczuciem, drugi, aby ją posiąść spojrze
niem i metodą badacza. 1 dlatego każde zbliżenie, które umożliwia nam dostęp do tej trójcy 
w całości lub w szczegółach, okazuje się wydarzeniem dla nas najradośniejszym i zawsze walnie 
się przyczyniającym do naszego rozwoju umysłowego” (W. G o e t h e ,  Aforyzm y, wybrał 
i przeł. S. Lichański, Warszawa 1984, s. 52).

8,1 Typową pod tym względem jest jego wypowiedź zamieszczona w: A lberti M agni M etaphy- 
sica, tr. 4, c. 7-8 (Editio Coloniensis XVI, p. 1, s. 55-60).

81 J e a n  P h i l o p o n ,  Comm entaire sur le „De an im a” d ’Aristote, trad. G. Moerbeke, 
ed. G. Verbeke, Louvain-Paris 1966, s. 15, w. 65-69.

82 Być może dlatego, że metafizyka Dawida jest bardziej platońska niż arystotelesowska.
83 Por. M.-T. d’ A 1 v e r n y, Les nouveaux apports les dom ainnes de la science e t de la 

pensee au tem ps de Philippe Augustę: La philosophie, ed. Ch. Burnett, [w:] La transmission des 
textes philosophiques et scientifiques au M oyen A ge , „Variorum”, 17(1994), s. 868.
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rzem, to odstępował od doktryny Galena na rzecz anatomicznych poglądów 
Arystotelesa84. Opowiadał się bowiem zdecydowanie za takim podejściem do 
przyrody, jakie reprezentował Stagiryta: przyrodę należy badać w świetle jej 
własnych, powszechnych zasad, czyli tak, jak ją  usiłowano badać w XII wieku 
i jak ją  badał św. Albert Wielki85. Ale nie dla niej samej, lecz w celu ustale
nia, czy w człowieku i świecie jest coś boskiego. Słusznie zatem zauważył 
E. Moccagnolo, że punktem dojścia Dawida był „Bóg” jako znak, iż natura 
również może być przewodnikiem dla człowieka religijnego85. Intencji Dawida 
nie docenili jednak teologowie paryscy, niechętnie odnoszący się do stu
diów przyrodniczych jako takich. A te w najwyższym stopniu reprezentował 
Arystoteles87.

84 Problem dobrze charakteryzuje następująca wypowiedź Alberta Wielkiego w Quaestiones 
de animalibus (III, 4; Editio Coloniensis, s. 125, w. 20): Circa islam quaestionem utrum venae 
oriuntur a corde vel a hepate magna est controversia inter medicos et Philosophum vel philoso- 
phos. Quidam enim medicorum, ut Galenus et sui seąuaces, ponunt venas oriri ab hepate [...] 
Istucl tamen est contra intentionem Philosophi et Avicennae [...] Aristoteles, qui ponit primum 
principium venarum esse cor.

85 Albert często powtarzał: in physicis physice. Por. De caelo, I, tr. 4, c. 10 (Editio Colonien
sis V, p. 1, s. 103, w. 7): nec nos in naturalibus habemus inquirere, qualiter deus opifex secun
dum suam liberrimam voluntatem creatis ab ipso utatur ad miraculum, quo declarat potentiam 
suam, sed potius quid in rebus naturalibus secundum causas naturae insitas naturaliter fieri 
possit. Podobieństwa pomiędzy poglądami kosmologiczno-astronomicznymi Alberta i Dawida 
omówiłem w: Średniowieczne stanowiska wobec tezy: Ziemia jest jedną z gwiazd, stanowisko 
Alberta wobec Dawida w: Wielkość św. Alberta z Lauingen, zwanego także Albertem Wielkim.

86 M a c c a g n o 1 o, David o f  Dinant and the Beginnings o f  Aristotelianism, s. 439.
87 Nic więc tym dziwnego, że jeszcze Wincenty z Beavais ( t  ok. 1264) pisał w prologu do 

swego dzieła Speculum doctrinale'. Ego autem in hoc opere vereor quorumdam legentium animas 
refragari, quod nonnullos Aristotelis flosculos, praecipueąue ex libris eiusdem physicis et metaphy- 
sicis, quos nequaquam ego excerpseram (cyt. za: B. G e y e r, Die patristiche und scholastische 
Philosophie, Berlin 1928, s. 380.



ŚREDNIOWIECZNE STANOWISKA WOBEC TEZY: 
ZIEMIA JEST JEDNĄ Z PLANET*

M ikołaj Kopernik parokrotnie dał do zrozumienia czytelnikom Revolu- 
tiones, iż swoje rozważania na temat ruchu Ziemi podjął pod wpływem wzmia
nek autorów starożytnych o pitagorejskich doktrynach astronomicznych1. Nic 
zatem dziwnego, że potomni przedstawiali jego teorię jako kontynuację pomys
łów Niketasa, Filolaosa, Heraklidesa i Ekfantosa2. Niektórzy dopatrzyli się 
w owych cytatach czegoś więcej, a mianowicie niechęci czy też nawet wrogości 
Kopernika wobec arystotelizmu i scholastyki . W rezultacie pisali o wiekopo
mnym osiągnięciu naukowym Astronoma jako o wielkim wspólnym zwycięstwie 
wolnej myśli antycznej i renesansowej nad zniewoloną, zamkniętą w kręgu 
naiwnego, biblijnego geocentryzmu i geostatyzmu myślą średniowieczną4. Tego 
rodzaju poglądy i oceny uległy znacznemu stonowaniu wskutek prac P. Duhe
ma, E. J. Dijksterhuisa, K. Michalskiego oraz wielu innych później żyjących,

Pierwodruk w: M ikołaj Kopernik. Studia i m ateriały Sesji K opernikowskiej w KUL, 18-19
II 1972 r., pod red. M. Kurdziałka, J. Rebety, S. Swieżawskiego, Lublin 1973, s. 57-100.

Por. O obrotach sfer niebieskich, Księga I, tekst łaciński ustalił R. Gansiniec, na język 
polski przełożył M. Brożek, objaśnieniami opatrzył A. Birkenmajer, Warszawa 1953, s. 17, w. 29 
nn.; s. 27, w. 22-25; s. 28, w. 4-7. Dzieło to będziemy odtąd cytowali jako Revolutiones.

Por. B. B i e ń k o w s k a ,  Kopernik i heliocentryzm  w polskiej kulturze um ysłowej do 
końca XVIII wieku, Wrocław 1971, s. 33, 55, 61, 118, 132, 140, 155, 160, 191, 213, 224, 238.

3 Por. A. C. C r o m b i e, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, przeł. 
S. Łypacewicz, t. II, Warszawa 1960, s. 220.

W tym duchu pisał Giordano Bruno. Zob. Uczta popielcowo, Dial. 1, [w:] G i o r d a n o 
B r u n o ,  Pisma filozoficzne, przeł. W. Zawadzki, Warszawa 1956, s. 64: „Któż więc będzie na 
tyle prostacki i nieokrzesany w stosunku do pracy tego człowieka [tj. Kopernika -  M. K.] zesła
nego przez bogów jako jutrzenka zwiastująca wschód Słońca prawdziwej antycznej filozofii, 
pogrzebanej w ciągu wieków w ciemnych pieczarach ślepoty, zła, bezwstydnej i zawistnej ignoran
cji”. Por. także: H. B l u m e n b e r g ,  Kopernikus im Selbstverstdndnis der Neuzeit, (Abhan- 
dlugen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Geistes-Sozialwissenschaftliche Klass. 
Jg. 1964, nr 5), Mainz 1964, s. 343 n.
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którzy wskazywali na różne stopnie pokrewieństwa lub tylko powinowactwa 
pomiędzy zasadami „fizyki” głoszonej przez Jana Burydana, Mikołaja Oresme 
i Alberta z Saksonii a teoriami Leonarda da Vinci, Kopernika i Galileusza. Są 
to jednak sprawy nazbyt dobrze znane i dlatego też nie na nich chciałbym 
skoncentrować uwagę. Zamierzam natomiast przedstawić stanowiska niektórych 
wybitnych trzynastowiecznych filozofów i teologów wobec pitagorejskiej tezy: 
Ziemia jest jedną z gwiazd -  głównie po to, aby na ich przykładzie ukazać 
ogrom trudności piętrzących się przed tymi, którzy usiłowali przyznawać rację 
„Pitagorasowi” . Jestem bowiem przekonany, że należyte tych przeszkód ujaw
nienie przyczyni się do uwypuklenia oryginalności i wielkości tego, kto je 
ostatecznie przezwyciężył.

O pitagorejskiej tezie: Ziemia jest jedną z gwiazd, dowiadywano się we 
wczesnym średniowieczu ze wzmianki Kalcydiusza5. Od końca XII wieku głó
wnym źródłem wiedzy na ten temat stał się traktat Arystotelesa De caelo6. 
Z zawartych w nim informacji wynikało, że żyjący przed Stagirytą nader liczni 
filozofowie twierdzili, że świat jest skończony i wskutek tego umieszczali Zie
mię w jego środku. Innego zdania była italska szkoła pitagorejska. Jej przedsta
wiciele głosili bowiem, że w środku świata znajduje się ogień. Ziemia nato
miast jest jedną z gwiazd (xf)v 5£ yf^Y, £v xćbv &oxptov o^aow ) okrążającą ów 
środek; jej obrót jest przyczyną nocy i dnia, czyli zmian dobowych7. Arystote

5 Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, c. 122 (ed. J. H. Waszink, Londi- 
ni et Leidae 1962, s. 166, w. 6): Constrictam vero dupliciter intelligendum, vel iuxta Pythagoram 
ignem yertentem se circum axem, placet quippe Pythagoreis ignem quidem utpote materiarum 
omnium principem medietatem mundi obtinere, quem lovis custodem appellant; per hunc porro 
moveri circumactas in gyrum tamquam stellas terram et antichtona. Quare vel sic intelligendum 
vel aliąuando versimilis medietati mundi adhaerentem quiescere terram proptereaque et a Platone 
et a multis aliis Vestam cognominari. Deniąue in Phaedro idem ait: Manet enim Vesta in dmno 
domicilio sola.

6 Dzieło to zostało przełożone z języka arabskiego na język łaciński przez Gerarda z Kremony 
( ł  1187). Następne tłumaczenie z tegoż języka sporządził Michał Szkot ( t  1235); obejmowało ono 
nie tylko sam tekst De caelo, ale także „Komentarz”, zwany „wielkim”, Awerroesa ( t  1198). 
Obok przekładów z języka arabskiego znane były translacje z języka greckiego: częściowa, obej
mująca najprawdopodobniej tylko dwie pierwsze księgi, wyszła -  jak się sądzi -  spod pióra 
Roberta z Lincoln ( t  1253), oraz całkowita -  Wilhelma z Moerbeke, który włączył do swego 
przekładu zrewidowany uprzednio tekst translatio Lincolniensis. Tenże Wilhelm przetłumaczył 
w 1271 roku „Komentarz” Simplicjusza do wspomnianego tu dzieła Arystotelesa. Por. Aristoteles 
Latinus. ed. G. Lacombe, t. I, Roma 1939, s. 53, 98, 104; J. D. A l l a n ,  Mediaeval Versions 
o f Aristotle „De caelo" and o f  the Commentary o f Simplicius, „Mediaeval and Renaissance Stu- 
dies”, 2(1950), s. 82-120.

7 A r i s t o t e 1 e s, De caelo, II, 13 (293 a 20-23). Przekłady łacińskie tego tekstu:
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les zarzucił pitagorejczykom oraz ich „licznym” -  jak  pisał -  zwolennikom, że 
miast poszukiwać racji i przyczyn dla zjawisk, sprowadzają i podporządkowują 
zjawiska swoim z góry przyjętym założeniom oraz poglądom . Tok ich rozu
mowania jest bowiem następujący: temu, co najczcigodniejsze, najbardziej też 
czcigodne przysługuje miejsce; wiadomo zaś, że ogień jest bardziej czcigodny 
niż Ziemia; kres jest także czcigodniejszy od etapów pośrednich; kresami nazy
wamy to, co ostatnie, oraz to, co środkowe. Na tej podstawie stwierdzali: miej
sce pośrodku kuli przysługuje raczej ogniowi niż Ziemi. Niektórzy z nich -  
mówi dalej Arystoteles -  uzasadniali tę tezę w inny jeszcze sposób: to, co 
najbardziej zasadnicze, pierwiastkowe w danej całości, powinno być jak najsku
teczniej zachowywane, chronione; najlepiej zaś jest zabezpieczone to, co mieści 
się w środku danej całości; zasada ta odnosi się również i do środka świata. 
Z tego względu określali region ognia mianem Aióę <|)uX,aKfjv.

Gerard z Kremony: Secta autem Pytha- 
gorae et qui sunt habitantes in Italia, 
diversificantur ab eis. Dicunt enim, 
quod ignis est locatus in medio et quod 
terra est una ex stellis et quod i psa 
movetur super medium et incedit inces- 
su circulari, et fiunt ex incessu eius 
circulari nox et dies ( A l b e r t u s  
M a g n u s ,  De caelo et mundo, II, 
tr. 4, c 1; ed. P. Hossfeld, Monasterii 
Westfalorum 1971, s. 179, w. 62-64; 
Editio Coloniensis V, p. 1).

Michał Szkot: Pythagorici autem habi
tantes ltaliam contradicunt illis. Et 
dicunt quod ignis est positus in medio, 
et quod terra est stellarum una, et quod 
revolvitur circulariter, et quod ex motu 
eius circulari f i t  nox et dies (Aristotelis 
De caelo, cum Averrois Cordubensis 
Commentariis, II, summa quarta, c. 1, 
Venetiis 1574, f. 146v K-L, tex. comm. 
71).

Wilhelm z Moerbeke: Contrarie autem 
qui circa ltaliam vocati Pythagorici 
dicunt. In medio quidem enim ignem 
esse inquiunt; terram autem unam 
astrorum existentem, circulariter latem 
circa medium, noctem et diem facere 
(Thomae Aquinatis In Aristotelis De 
caelo et mundo, II, lec. 20; 
ed. R. M. Spiazzi, Taurini 1952, 
s. 240).

Mikołaj Kopernik (Revoluliones, I, 5; s. 28, w. 4) przypisał tezę terram unam esse ex astris 
Filolaosowi: Nempe terram volvi, atque etiam pluribus motibus vagantem, et unam esse ex astris 
Philolaus Pythagoricus sensisse fertur, mathematicus non vulgaris, utpote cuius visendi gratia 
Plato non distulit ltaliam petere, ąuemadmodum qui vitam Platonis scripsere, tradunt. Pod wpły
wem Diogenesa Laertiosa, a także Plutarcha, nie tylko Kopernik, ale także i inni autorzy tej epoki 
zaczęli uważać Filolaosa za inicjatora nauki o ruchu Ziemi. Świadkiem może być F. Rabelais 
(Gargantua i Pantagruel, V, 26; przeł. T. Żeleński, t. II, Warszawa 1955, s. 300): „Philolaus 
i Arystarch musieli filozofować na tej wyspie, jak również i Seleukus tam snadź doszedł do swego 
pewnika, iż to ziemia obraca się naokoło osi, nie zaś niebo, mimo iż prawdą zda się nam rzecz 
przeciwna; tak samo, jak gdy płyniemy Loarą, zda się nam, iż drzewa nadbrzeżne się ruszają, 
wszelako nie one się ruszają, jeno my wraz z biegiem statku”. Kopernik sądził, że Filolaos przypi
sywał Ziemi zarówno ruch obrotowy, jak i kołowy, a być może i ruch odchylenia (pluribus moti
bus Magantem), natomiast Rabelais był przekonany, że Filolaos, Arystarch i Seleukos głosili teorię 
obrotowego ruchu Ziemi. Dla obu tych interpretacji znaleźć było można potwierdzenie w starożyt
nych źródłach doksograficznych. Nowożytni historycy nauki i filozofii z reguły traktowali Filolao
sa jako właściwego twórcę doktryny pitagorejskiej i jako nauczyciela Platona. Na rozpowszechnie
nie się takiego poglądu wpłynęła zapewne wspomniana opinia Mikołaja Kopernika.

8 Arystoteles zarzucał pitagorejczykom „aprioryzm” także w innych swoich dziełach. Por. np. 
Metaphysica, I, 8 (989 b 29).
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Z powyższej relacji Arystotelesa wynikało, że pitagorejczycy głosili teorię 
dwóch jakościowo równoległych „kresów”. Są nimi: to, co ostatnie, i to, co 
środkowe (xó 8’£o% aiov Kai tó  pścov  rcśpaę). Prawdopodobnie oba te „kre
sy” uważali za boskie. Ich błąd polegał -  zdaniem Stagiryty -  na tym, że nie 
rozróżniali „środka” ze względu na wielkość oraz ze względu na naturę danej 
rzeczy. Tymczasem wiadomo, że środek zwierzęcia nie jest identyczny ze środ
kiem jego ciała. Należy przeto sądzić, że w jeszcze większym stopniu odnosi 
się to do wszechświata9. Pitagorejczycy, przeoczywszy drugie znaczenie słowa 
„środek”, zupełnie niepotrzebnie zdeformowali właściwą strukturę świata i zu
pełnie niepotrzebnie uczynili z centrum strażnicę wszystkich rzeczy. Powinni 
byli poszukiwać „środka” nie tyle ze względu na miejsce, co raczej ze względu 
na jakość, czyli powinni byli najpierw pytać, czym on jest, a dopiero potem, 
gdzie się on znajduje. Tylko bowiem „środek” w tym drugim znaczeniu daje 
się pojmować jako „zasada” i jako coś „czcigodnego”. Natomiast „środek miej
sca” kojarzy się o wiele bardziej z tym, co ostatnie, niż z tym, co pierwsze. To 
bowiem, co określone -  to właśnie środek, to zaś, co dane, centralne miejsce 
wyznacza, co sprawia, że staje się ono „środkiem” -  to właśnie jest kresem, 
jest celem. Honorabilius autem continens et fin is  quam finitum: hoc ąuidem 
enim materia, hoc autem substantia continentiae est . Arystoteles nawiązał 
w De caelo jeszcze dwukrotnie do pitagorejskiej tezy: Ziemia jest jedną 
z gwiazd11. W obu tych wypadkach polemizował z nią na gruncie swojej „fi
zyki”, dowodząc, że wszechświat jest skończony i że ziemia (jako element)

9 Por. tamże, XII, 7 (1072 b 30).
" ' A r i s t o t e l e s ,  De caelo , II, 13 (293 a 24 b 15). Ostatnie, łacińskie zdanie zostało 

przytoczone według przekładu Wilhelma z Moerbeke; nie ma go w tłumaczeniach Gerarda z Kre- 
mony i Michała Szkota. Tak sformułowana przez Arystotelesa „zasada” nie jest w gruncie rzeczy 
niczym innym, jak tylko transpozycją (na język jego systemu) pitagorejsko-platońskiej „zasady", 
w myśl której najdoskonalszym „kontenerem” jest, z formalnego punktu widzenia, kula. Współ
czesny komentator De caelo  (L. E 1 d e r s, A risto tle’s  Cosmology. A Commentary on the „De 
cae lo ”, Assen 1966, s. 246) sądził, że „zasada" Arystotelesa odzwierciedla wczesne stadium jego 
metafizyki, w którym rozumiał on takie pojęcia, jak „określające”, „granica”, „nieokreślone” 
w sensie platońskim. Ta wywodząca się od Parmenidesa platońsko-arystotelesowska doktryna 
nabrała z biegiem czasu cech „doktryny wspólnej”, bronionej i rozwijanej przez różne szkoły 
filozoficzne, z wyjątkiem epikurejskiej. Jej przekazicielem był Cyceron, który w swoim dziele
O naturze bogów  (II, 38; przeł. W. Komatowski, [w:] Pisma filozo ficzne , t. I, Warszawa 1960, 
s. 94) między innymi tak pisał: „Świat zaś, ponieważ wszystko obejmuje i ponieważ nie ma nic 
takiego, co by się znajdowało poza jego obrębem, jest ze wszech miar dokonały”. Z tą doctrina 
communis zetknął się Mikołaj Kopernik głównie przez pośrednictwo Pliniusza. Por. P l i 
n i u s z ,  H istoria naturalna, II, 5-6 (przeł. I. i T. Zawadzcy, Wrocław 1961, s. 10-11).

"  De caelo, II 14 (296 a 25; 298 a 20).
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z natury opada ku ilościowemu środkowi wszechświata, natomiast ogień ulatuje 
od tegoż środka ku ostatniej, podksiężycowej strefie elementarnej.

Mikołaj Kopernik odniósł się do wspomnianych tu wywodów Stagiryty nie
ufnie. Nadmienił mianowicie, że genezy pitagorejskiej doktryny o ruchu Ziemi 
nie można objaśnić tą przyczyną, jaką przytacza i neguje Arystoteles12. Miał 
on najprawdopodobniej na myśli wywodzenie przez autora De caelo pitagorej
skiej teorii z nauki o nieskończoności świata . Autorzy średniowieczni zajmo
wali wobec tychże wywodów Stagiryty stanowiska dające się określać jako 
„bardziej proarystotelesowskie” oraz jako „bardziej propitagorejskie” . I jedni 
bowiem, i drudzy rozpatrywali możliwość ruchu Ziemi na gruncie „fizyki” 
Arystotelesa. „Proarystotelicy” usiłowali przezwyciężyć niedomówienia, braki 
czy też niekonsekwencje antypitagorejskich dowodów „Filozofa” poprzez odwo
ływanie się do metafizyki (Awerroes) lub do platońskiej, swoiście rozumianej 
doktryny mikrokosmicznej (św. Albert Wielki). Tylko nieliczni (św. Tomasz 
z Akwinu) szukali rozstrzygnięć na tej samej filozoficzno-przyrodniczej płasz
czyźnie, na której Arystoteles polemizował z teząpitagorejską. „Proarystotelicy” 
-przesuw ając punkt ciężkości antypitagorejskich dowodów Stagiryty ku innym 
niż perypatetycka fizyka i kosmologia terenom -  pośrednio dowodzili, że argu
menty te nie są wystarczające z czysto fizykalnego i kosmologicznego punktu 
widzenia. Ułatwiali w ten sposób zadanie „propitagorejczykom”, którzy ujaw
niali i podkreślali niedomówienia, braki i niekonsekwencje Arystotelesowskiej 
fizyki i kosmologii po to, by jak najbardziej uprawdopodobnić tezę pitagorej- 
ską. Argumenty astronomiczne odgrywały w całej tej dyskusji rolę trzeciorzędną 
(w stosunku do metafizycznych i fizykalnych). Ten stan rzeczy odpowiadał 
powszechnemu w średniowieczu przekonaniu, któremu wyraz dał także św. 
Tomasz z Akwinu pisząc, że teorie astronomiczne mają charakter hipotetyczny, 
że już w starożytności -  obok pitagorejskiego układu planetarnego -  pojawił 
się układ Hipparcha i Ptolemeusza, którzy z większą pilnością i w doskonalszy 
sposób opracowali orbity i pozycje planet, że w przyszłości mogą pojawić się 
jeszcze inne, że tym wszystkim którzy wynajdowali lub wynajdą bardziej ko
nieczne racje dla zjawisk niebieskich oportet reddere gratias [...] magis quam

12 Revolutiones, Objaśnienia do s. 75, 13 -  s. 118.
13 Z doktryn pitagorejskich wnosić było można, iż opowiadali się zarówno za nieskończonoś

cią, jak i skończonością świata. Por. D i o g e n e s  L a e r t i o s ,  Żywoty i poglądy słynnych  
filozofów, VII, 1 (przeł. I. Krońska, Warszawa 1968. s. 482). Drugą z tych opinii reprezentował 
Filolaos, który twierdził, że cztery żywioły otacza piąty, zawierający wszystko na podobieństwo 
„kuli okrętu towarowego” (ó/.Kftę). Por. K. P r a e c h t e r ,  G rundriss der Geschichte der  
Philosophie, Berlin 1926, s. 70 n.
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eos increpare . Podkreśla się także niepewność ówczesnych teorii astrono
micznych: Et ideo usque hodie -  pisał św. Albert Wielki -  dubium est, secun- 
dum quid attendatur differentia orbium et stellarum, et dubium est et erit de 
excentricis et epicyclis et aliis quibusdam quae quaeruntur de orbium natura 
et stellarum15.

I. STA NO W ISK A  „BARDZIEJ PROARYSTOTELESOW SKIE”

Uważny czytelnik De caelo, a takimi byli na pewno „proarystotelicy”, nie 
mógł nie dostrzec, że główny zarzut, jaki Arystoteles wysunął przeciwko pita- 
gorejskiemu modus procedendi (naciąganie zjawisk do z góry przyjętych zasad) 
godzi w równej mierze w jego własny, antypitagorejski sposób dowodzenia16. 
Pitagorejskiemu założeniu, iż miejsce środkowe jest bardziej czcigodne i zacho
wujące od otaczających je  kręgów, przeciwstawiał własną zasadę, której scho
lastycy nadali postać następującego adagium: continens est nobilius et formalius 
contento. Na niej oparł swoją teorię jakościowego i ilościowego środka wszech
świata. Chcąc zapewne uniknąć zarzutu, którego sam nie poskąpił pitagorejczy- 
kom, odwołał się do doświadczenia, stwierdzając, że środek zwierzęcia nie 
pokrywa się przecież ze środkiem jego ciała. I tym właśnie argumentem sprawił 
„proarystotelikom” najwięcej kłopotu. Świadczą o tym wypowiedzi najwybit
niejszych średniowiecznych komentatorów De caelo: Awerroesa, św. Alberta 
Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu.

Awerroes stwierdził, że zreferowana przez Arystotelesa pitagorejska doktryna 
opierała się na pięciu założeniach: ogień jest szlachetniejszy od Ziemi; szlachet
niejsze powinno być umiejscowione w szlachetniejszym miejscu; szlachetniejsze 
powinno znajdować się w środku; środek jest szlachetniejszy; środek jest bar
dziej trwały, bardziej zachowujący (conservantius). Drugą z wymienionych 
przesłanek opatrzył następującą uwagą: secunda est, qua utebantur antecessores 
Pythagoricorum. Arystoteles -  zdaniem Komentatora -  akceptuje trzy pierwsze

14 Thomae Aquinatis in Aristotelis De caelo et mundo, II, lec. 7 (s. 178, 364); lec. 15 (s. 216,
431).

15 De caelo et mundo, II, tr. 3 c. 4 (s. 149, w. 67-71).
16 L. Elders (Aristotle’s Cosmology, s. 243) zauważył, że „It is somewhat surprising to see 

Aristotle blame the Pythagoreans for upholding preconceived theories, while the De caelo itself 
is an amazing study along the lines of apriori reasoning. Aristotle would probably have defended 
himself against any such criticism by observing that he always takes some facts as the basis for 
his reasoning. Unfortunately these facts are sometimes wholly inadequate” .
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założenia, odrzuca natomiast dwa ostatnie, ponieważ są niezgodne z doświad
czeniem. Wiadomo bowiem z obserwacji, że środek wielkości zwierzęcia nie 
jest identyczny z jego środkiem natury. Tym bardziej więc nie jest i nie może 
być tożsamy w odniesieniu do wszechświata. Przytoczone przez Stagirytę uza
sadnienie zaskoczyło jego arabskiego egzegetę. Z De animalibus Arystotele
sa17 oraz z poglądów całej szkoły perypatetyckiej wynikało bowiem, że me
dium in natura zwierzęcia pokrywa się z jego sercem. Ono zaś rezyduje akurat 
pośrodku ciała, czyli dowód „Filozofa” uzasadniał tezę pitagorejską. W rzeczy
wistości był argumentem szkoły platońskiej, która medium naturae, medium  
virtutis zwierzęcia utożsamiała z jego mózgiem, świadczył zaś, że Arystoteles, 
kiedy pisał dwie pierwsze księgi De caelo, wciąż jeszcze ulegał urokowi pla
tońskiej teorii głoszącej, iż zwierzę, przede wszystkim jednak człowiek, jest 
w swej istocie mikrokosmosem, czyli wierną repliką kosmosu. Tak bardzo 
ortodoksyjny perypatetyk, jakim był -  a raczej chciał być -  Awerroes, nie mógł 
oczywiście posłużyć się platońską wykładnią. Nie pozwalały mu na to krytycz
ne uwagi na temat „zwierzęcia-mikrokosmosu”, jakie zamieścił Stagiryta 
w swojej Fizyce . W tej sytuacji usiłował on rozwiązać ten problem poprzez 
odwołanie się do ogólnej teorii bytu. Inaczej ma się rzecz -  pisał -  z „wielkim 
zwierzęciem”, czyli ze światem, a inaczej z „małym zwierzęciem”, które rodzi 
się i ginie. I z tego właśnie nie zdawali sobie sprawy pitagorejczycy. W rezul
tacie potraktowali tak samo medium  zwierzęcia przemijającego, jak i medium  
zwierzęcia wiecznego. Nie potrafili dostrzec różnicy pomiędzy medium animalis 
i medium corporis, różnicy występującej w zwierzęciu jako zwierzęciu, czyli 
w zwierzęciu jako substancji bez względu na to, czy jest ono wieczne czy też 
nie. W konsekwencji nie uświadamiali sobie, że medium substantiae nie pociąga 
za sobą medium magnitudinis. W niektórych wypadkach medium substantiae 
rzeczywiście pokrywa się z medium magnitudinis, w niektórych jednak nie. 
Dlatego też pitagorejczycy nie powinni byli przenosić teorii środka, dotyczącej 
bytu partykularnego, na byt wszechświata, ale powinni byli w „wielkim zwie
rzęciu” szukać medium in substantia , które to medium  w swej istocie jest iden
tyczne z medium in natura i w stosunku do którego medium loci jest czymś 
ostatnim, najmniej ważnym19.

De generatione animalium , II, 4 (740 a 17).
18 VIII, 2 (przeł. K. Leśniak. Warszawa 1968, s. 248 nn.).

Aristotelis De caelo, cum Averrnis Commentariis, comm. 74, f. 148r A-G. Sformułowanie 
medium substantiae jest rozwinięciem pojęcia medium naturae'. być secundum naturam znaczy być 
wcześniej od innych secundum substantiam.
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Św. Albert Wielki, aczkolwiek w swojej parafrazie De caelo w znacznej 
mierze wykorzystywał odnośne rozważania Awerroesa , to jednak nie podjął, 
w tym wypadku, jego metafizycznych spekulacji, mających uprawomocnić do
wód Stagiryty. Teoria zwierzęcia jako „małego świata” i teoria świata jako 
„wielkiego zwierzęcia” były mu szczególnie bliskie. Wplatał je  więc w swoją 
eksplanację doktryny Arystotelesa, gdy tylko nadarzyła się stosowna po temu 
okazja21. Był on przekonany, podobnie jak Awerroes, że pitagorejczycy prze
nieśli ustrój zwierzęcia na ustrój wszechświata. Z ogromnym osobistym zaanga
żowaniem rekonstruował, na gruncie Arystotelesowej zoologii, ich mikro- i ma- 
krokosmiczne doktryny22. Sądził, że pitagorejczycy wywiedli swoją teorię ob
rotów Ziemi wokół centralnego ognia z doświadczenia: conservari inąuiunt ig- 
nem sub terra, sicut viderunt in thermis et in vulcanis23. Tekst, który Awer- 
roesowi sprawił tyle kłopotu, sparafrazował następująco: „Nos autem dicimus, 
quod non" semper „est" idem „medium animalis", quod est medium naturale, 
„et medium corporis”, quod est medium quantitatis, et si sunt aliquando unum 
subiecto [...] „Similiter" autem „oportet intelligere totum caelum", quod videli- 
cet est in eo duplex medium  . Arystoteles pisał, a poglądy te podzielali jego 
komentatorzy, że słowem caelum  oznacza się bądź to ostatnią, zewnętrzną sferę 
wszechświata lub jej materię, czyli eter, bądź to sfery planet lub ich „ciało 
naturalne”, a więc znowu eter, bądź też sfery obejmujące oraz to, co obejmują, 
czyli cały wszechświat25. W przytoczonym tekście totum caelum  odnosi się 
więc do całego wszechświata, w którym -  jak dodaje Albert -  są dwa media:

2(1 Por. A l b e r t u s  M a g n u s ,  De caelo et mundo, II (s. 179-181).
21 Do tych teorii odwoływał się św. Albert w De caelo et mundo ok. 7 razy.
22 Tamże, s. 180, w. 30-65.
23 Tamże, w. 50.
24 Tamże, s. 181, w. 23-28.
25 A r i s t o t e 1 e s, De caelo, I, 9 (278 b 10); Aristotelis De caelo cum Averrois Com- 

mentariis, I, 8, comra. 96, f. 64v; A l b e r t u s  M a g n u s ,  De caelo et mundo, I, tr. 3, c. 
9 (s. 73, w. 53 nn.); Thomae Aąuinatis In Aristotelis De caelo et mundo, 1, lec. 20 (s. 97, 198). 
Ta Arystotelesowa doktryna była w starożytności nader rozpowszechniona. Por. Timaeus a Calci- 
ditio translatus, c. 98 (s. 150, w. 14): Caelum diverse et dicitur et accipitur: partim mundi super- 
ficies, ąuam uranon Craeci appelant, velut visus nostri limitem ultra quem porrigi nequeat, quasi 
uranon, partim sphaera quae aplanes vocatur, proprie vero omne hoc quod a lunari globo surgit, 
communiter autem quidquid supra nos est, in qua nubila concrescunt, et aliquando superius, ubi 
astra sunt. Nam et pluvias ex caelo dicimus demanare et stellas in caelo apparere, quae appel- 
lantur cometae, et cetera quae infra lunae globum; caelum quoque usurpantes mundum omnem 
vocamus\ M i k o ł a j  K o p e r n i k ,  Revolutiones, 21,  w.  9: Quid autem caelo pulcrius, 
nempe quod continet pulcra omnia? Quod vel ipsa nomina declarant: Caelum et Mundus; hoc 
puritatis et ornamenti, illud caelati appellatione.
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medium naturae, tożsame z ostatnią sferą (caelum  w pierwszym znaczeniu), 
gdzie według Artystotelsa mieści się to, co boskie, a Albert określił jako intel- 
ligentiae quae sunt motores orbium, sunt immobiles et fixae per esse perpetu- 
um26, oraz medium quantitatis -  równoodległy od obwodu sfery pierwszej 
punkt, czyli Ziemia, punkt, który wszystko zawdzięcza temu, co go określa, 
i który sam ze siebie nic nie znaczy. Te dwa media stanowią extrema27. Po
między nimi mieszczą się inne media, czyli centralne człony zespalające i trans
mitujące siły medium naturae w kierunku medium quantitatis". Dla sfer plane
tarnych (caelum  w drugim znaczeniu) takim ośrodkiem jest Słońce. „Natura -  
pisał Albert -  ustanowiła pośrodku kręgów jedną największą gwiazdę, w której 
skupiają się siły wszystkich innych gwiazd; jest nią Słońce”28. Z przytoczone
go tekstu wynika, że Słońce z natury jest w środku sfer, a zatem jednoczy 
w sobie funkcje medium naturae i medium loci Nie tylko oświetla wszystkie 
inne gwiazdy, ale także wypełnia je  swoim światłem, które one w siebie wsysa
ją (inbibunt)30. Zostało usytuowane pośrodku kręgów, gdyż jest wodzem sied
miu planet; ich ruch i pozycje ujmuje się bowiem w stosunku do niego. Te 
spośród planet, które -  jak Wenus i Merkury -  są najbliżej Słońca, poruszają 
się razem z nim, inne postępują za nim . Pryncypialny charakter Słońca 
w odniesieniu do tego, co stanowi naturę gwiazd, jego centralne wśród nich

A l b e r t u s  M a g n u s ,  De caelo et mundo, (s. 74, w. 12).
27 Aristotelis De caelo cum Averrois Commentariis, II, summa quarta c. 6, comtn. 96 (f. 162™, 

C): quoniam caelum et terra sunt extrema\ Albert (De caelo et mundo, II, tr. 4, c. 7; s. 192, 
w. 35) „stonował” sformułowanie Awerroesa: caelum et terram, quae sunt quasi extrema\ podob
nie zresztą jak i następujące: sphaera autem divideretur in duo corpora, in centrum et circumfe- 
rentiam', Albert nadał mu następujące brzmienie: sphaera in circumferentiam et centrum tamquam 
in duo extrema dividatur.

28 Tamże, II, tr. 3, c. 15 (s. 178, w. 7-10).
9 Tamże, c. 3 (s. 147, w. 50): <sol> vicinior est ste llis superioribus fix is  e t tribus plcinetis 

altioribus, qui sunt Saturnus. Jupiter et Mars -  stąd zaś wnosić można, że sfera Słońca jest tylko 
relatywnie „sferą środkową”. Jego położenie odpowiada więc pozycji serca in minori mundo.

30 Tamże, c. 5 (s. 153, w. 4-21; c. 6, s. 153, w. 86-94; s. 154, w. 6): Adhuc, hoc ipsum 
indical nomen solis, c/uia dicitur sol ąuasi solus litcens. Videtur ergo, quod sol omnibus aliis det 
lumen.

31 Tamże, tr. 1, c. 5 (s. 118, w. 11): Hae autem septem maxime sequuntur solem, ad cuius 
distantiam ejficiuntur directae et stationariae et retrocedentes et occultae sub radiis eius et orien- 
tes ex ipsis. Et ideo omnes stellae sequuntur solem', tamże, tr. 3, c. 3 (s. 147, w. 52): Inferiores 
autem stellae vel sunt vicinae soli semper sicut Venus et Mercurius et moventur cum sole, eo ąuod 
numquam elongantur multum ab ipso, vel recipiunt lumen a sole sicut luna, et ideo non movent 
nisi virtute solis. -  Por. C y c e r o n ,  O naturze bogów, II, 46 (s. 139): „dwie poniżej Marsa 
położone planety stosują się do Słońca; samo Słońce napełnia swą jasnością cały świat, oświetlony 
zaś przez nie Księżyc sprzyja zajściom w ciążę i porodom oraz stwarza dogodne sposobności do 
płodzenia”.
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położenie sprawiały, że filozofowie -  jak zaznacza Albert -  upodabniali 
wszechświat do zwierzęcia, w którym rolę podstawowego narządu zamiast serca 
pełni Słońce32. Albert tak podsumował swoją, w gruncie rzeczy platońsko-wi- 
talistyczną, wizję Arystotelesowego kosmosu: Adhuc autem, in minori mundo 
unum est membrum, quod omnibus aliis ministrat vitam et spiritum. Testantur 
autem omnes philosophi, quod sic etiam est in maiori mundo . Środkowy 
krąg przysługuje Słońcu, nie tylko dlatego, że jest ono -  podobnie jak serce -  
jedynym narządem ożywiającym i dynamizującym organizm wszechświata oraz 
że jest ono wodzem planet i przyczyną ich zmian spektakularnych, ale także 
dlatego, że znacznie przewyższa inne planety swym ogromem, gęstością i szla
chetnością swej materii34. Jest pod każdym względem gwiazdą wyjątkową: nie 
ma epicykla, lecz tylko zewnętrzny deferens35; wykonuje mniej ruchów36; 
posiada przy tym ruch sobie tylko właściwy37.

Rola Słońca nie wyczerpuje się jednak w dotąd wymienionych jego funk
cjach. W ykraczają one bowiem poza region planetarny. Słońce skupia w sobie 
siły wszystkich innych gwiazd, a następnie transferuje owe moce poprzez swoje 
światło Księżycowi, który krążąc najbliżej elementów najbardziej też pociąga 
je  za sobą38. Księżyc jest więc medium naturae i medium ąuantitatis. Do tej 
funkcji predestynuje go nie tylko jego usytuowanie na pograniczu nieba (jego 
krąg jest ostatnim z kręgów), ale także jego odmienna od pozostałych planet 
natura. O jej nietypowości świadczy fakt, iż Słońce nie oświetla całego globu 
księżycowego. Na tej też podstawie mówi się, że jest on de terrae natura39.

32 A 1 b e r t u s M a g n u s ,  De caelo et munclo, tr. 3, c. 5 (s. 153, w. 21): Et haec est 
causa, quod totum orbem philosophi assimilaverunt uni animali, in quo principale membrum ei 
locum cordis habens sit sol, propter quod etiam solis orbis in medio orbium positus est a natura, 
sicut cor in animali. Por. Timaeus a Calcidio translatus, c. 100 (s. 151, w. 15): Non ergo a me- 
dietate corporis, quae terra est, sed a regione vitalium id est sole, animae vigorem infusum esse 
mundano corpori potius intellegendum pronuntiant, siquidem terra immobilis, sol vero semper in 
inotit; itemque uteri medietas immobilis, cordis semper in motu, ąuando etiam recens extinctorum 
animalium corda superstites etiam tunc motus agant. Ideoque solem cordis obtinere rationem et 
vita!ia mundi totius in hoc igni posita esse dicunt.

33 De caelo et mundo, tr. 3, c. 6 (s. 154, w. 9-12).
34 Tamże, tr. 2, c. 5 (s. 136, w. 87); tr. 3, c. 2 (s. 145, w. 85); c. 3 (s. 147, w. 27-37).
35 Tamże, tr, 2, c. 5 (s. 135, w. 40 nn.).
36 Tamże, c. 13 (s. 171, w. 45-49).
37 Tamże, tr. 3 c. 8 (s. 159, w. 14, 27).
38 Tamże, c. 15 (s. 178, w. 10-13).

Tamże, tr. 2 c. 3 (s. 132, w. 71): luna in toto non illuminatur a sole, propter quod de 
terrae natura esse dicitur; tr. 3 c. 8 (s. 180, w. 13): quod haec figura est de natura lunae, quae 
naturae est terrestris', c. 11 (s. 168, w. 69): luna [...] de natura terrae est et non accipit lumen
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Albert opowiedział się w tym wypadku za Awerroesem, który twierdził, że luna 
est similis naturae terrae. „Komentator” nadmieniał, że jest to także pogląd 
Arystotelesa: Unde dicit Aristoteles in libro De animalibus quod natura Lunae 
similis est naturae terrae [...] Et ideo dicit Aristoteles in libro De Anim ali
bus quod natura Lunae communicans est cum natura terrea propter defectum  
luminis in se41 [...] Et ideo dicit in libro De Animalibus quod natura Lunae 
est similis naturae terrae propter obscuritatem quae est in ca42 [...] Unde Ari
stoteles in libro De Animalibus dicit, quod natura Lunae similis est naturae ter
rae 4 . Albert, nie wspominając Awerroesa, pisał: Propter quod dicit egregie 
Aristoteles in libro De animalibus, quod luna in caelestibus est de natura ter
rae in elementis44 [...] Luna autem, quae terrestris est naturae, ut dicit Aristo
teles, non est in toto pervia . Na De animalibus Arystotelesa jako źródło 
doktryny o bliskim pokrewieństwie Księżyca i Ziemi powołał się także Mikołaj 
Oresme: „Item, Aristote dist ou «Livre des bestes» que la naturę de la lunę 
(livre) est samblable a la naturę de la terre, selon ce que Averroi'z alleąue en 
cest chapitre”46. Mikołaj -  w przeciwieństwie do Alberta -  zaznaczył, od ko
go dowiedział się o tym poglądzie. Wydawcom Livre du ciel nie udało się 
ustalić odpowiedniego miejsca w De animalibus41.

Zajęliśmy się bliżej tym tekstem, ponieważ powołuje się nań także Miko
łaj Kopernik: Tellus ąuoąue minime fraudatur Lunari ministerio, sed ut Aristo
teles in „De animalibus" ait, maximam Luna cum terra cognationem habet4i. 
A. Birkenmajer ustalił, że nasz Astronom zaczerpnął ten tekst od Awerroesa. 
Nie podjął natomiast próby odnalezienia cytowanego miejsca w De animalibus: 
.jesteśmy bowiem przekonani -  pisał -  że dla badań kopernikańskich taki trud 
byłby zbyteczny, tzn. że Kopernik nie skądinąd, jak z De substantia orbis i z

in toto suo profundo, sed in parte [...] et ideo in eclipsi solis luna apparet nigerrima sicut nigredo 
carbonum.

Aristotelis De caelo cum Averrois Commentariis, comm. 49 (f. 131™ G).
41 Tamże, comm. 32 (f. 115vb K).
42 Tamże, comm. 42 (f. 127ra A).
43 Tamże, I, comm. 16 (f. l l vb M). Por. tenże, De substantia orbis, c. 2: Et quia Luna videtur 

esse densa et obscura et recipiens lumen ab alio, scilicet a Sole, et in libro De Animalibus dixit 
Aristoteles, quod natura ejus est unigenea naturae terrae plus, quam caeterarum stellarum.

A l b e r t u s  M a g n u s ,  De caelo et mundo, I, tr. 1 c. 5 (s. 16, w. 34-36).
45 Tamże, II, tr. 3. c. 6 (s. 154, w. 47-49).
46 Le Livre du ciel et du monde, II, 16 (f. 12011), ed. A. D. Menut, A. J. Denomy, Madi- 

son-Milwaukee-London 1968, s. 462.
47 Tamże, nota 50: „Not found in De animalibus”.

48 Revolutiones, I, 10 (s. 38, w. 33-35).
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awerroesowego komentarza De caelo zaczerpnął ową wiadomość, która tyle 
kłopotu sprawiła naszym poprzednikom”49. P. Hossfeld -  wydawca De caelo 
Alberta Wielkiego -  zauważył, że drugi z dwu przytoczonych przez nas cytatów 
Kolończyka (Luna autem, quae terrestris est naturae, etc.) znajduje odbicie 
zarówno w komentarzu Awerroesa, jak i w De animalibus Alberta, który wplótł 
w tekst De generatione animalium  Arystotelesa takie oto wyjaśniające słowa: 
quia natura lunae magnam habet communicationem cum substantia terrae50. 
Tak więc, według Alberta, wypowiedzi Stagiryty zawarte w De generatione 
animalium, księga III, rozdział II (761 b 20-21) upoważniają do przypisywania 
Księżycowi pokrewieństwa z Ziemią.

Albert, uciszywszy w ten sposób sumienie prawowiernego arystotelika, nur
towane stwierdzeniami „Filozofa”, iż eter nie wchodzi w związki z pozostałymi 
elementami, mógł snuć dalej swoją mikrokosmiczną interpretację arystotelesow- 
skiego kosmosu. W świecie, czyli w „wielkim zwierzęciu”, Księżyc pełni fun
kcje odzwierciedlające czynności wątroby. Ma on się przy tym tak do ciał 
niebieskich, jak Ziemia do żywiołów podksiężycowych, tzn. reprezentuje najniż
szy szczebel doskonałości w świecie tego, co niezmienne, tak jak Ziemia 
w świecie tego, co rodzi się i ginie. Ziemia odzwierciedla funkcje, jakie pełnią 
testiculi zwierzęcia (minor mundus)51. Księżyc, mając naturę Ziemi, łączy 
w sobie „ojcowską” moc Słońca z płodnością „matki” Ziemi52. Ze stwierdze
nia Alberta luna est de terrae natura wnosić można, że Księżyc dopuszcza 
także „naturę” wody, powietrza i ognia, gdyż wszystkie one są doskonalsze od 
ziemi53. Ziemia i ogień są -  według Alberta -  sobie przeciwstawne, ponieważ

49 Tamże, s. 114 (objaśnienia A. Birkenmajera do s. 71, 22). Por. A. B i r k e n m a j e r ,  
Kopernik jako  filozof, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”. Seria C. 7(1963), s. 38: 
„Gdy jednak wysiłki dawniejszych komentatorów przytoczonego zdania nie doprowadziły do tego, 
żeby w zoologicznych dziełach Arystotelesa odnaleźć takie miejsce, gdzie mowa o «pokrewień- 
stwie» Księżyca z Ziemią, przyszło mi na myśl, że Kopernik musiał ten cytat przejąć z drugiej 
ręki. Istotnie okazało się, że przejął go od Awerroesa, który aż pięciokrotnie podkreśla owe 
«pokrewieństwo», za każdym razem powołując się (mniejsza o to, czy słusznie) na De animalibus 
swego greckiego mistrza” .

5(1 A I b e r t u s M a g n u s ,  De animalibus, XVII, tr. 2, c. n. 72 (s. 1183, w. 23; ed.
H. Stadler): Sed ąuaestio  W de generatione horum animalium non eget de inquisitione naturae 
ignis: sed \ potius oportet ąuod dispositionem  lunae W in effectibus suis \  inquiramus, quia natura 
lunae m agnam  habet com m unicationem  cum substantia terrae, W secundum quod terra est locus 
generationis', \ et ideo etiam umbra appartet in luna quia m agis vicina est naturae terrae quam 
aliae stellae W.

51 T e n ż e, De caelo et m undo, II, tr. 3, c. 5 (s. 153, w. 15-17).
52 Por. Cytaty z Cycerona (w przypisie 31 niniejszego artykułu) oraz Kalcydiusza (w przypisie 

32), gdzie komentator Timaiosa przypisuje Ziemi funkcje, jakie w organizmach pełni uterus.
53 A I b e r t u s M a g n u s ,  De caelo el mundo, I, tr. 1 c. 5 (s. 16. w. 27): Est enim
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miejsca, które zajmują są ich miejscami naturalnymi. Stanowią zatem media, 
czyli extrema w świecie podksiężycowym; ogień, jako nobilior et form alior in 
elementis, miałby się przy tym do ziemi jako elementu tak, jak najwyższy krąg 
nieba do jego kręgu najniższego54. Dotyczy to oczywiście ognia jako materii 
bezpośredniej sfery sublunarnej. Albert (za Awerroesem, ten zaś za Aleksan
drem z Afrodyzji) twierdził, że ogień znajdujący się w swoim miejscu natural
nym jest, w przeciwieństwie do ognia zjawisk meteorologicznych i chtonicz- 
nych, pierwiastkiem niezmieszanym, niewidzialnym, niespalającym się, pozba
wionym ciężkości i niesłychanie rozrzedzonym. Wzrokowo go nie poznajemy; 
jego istnienie uzasadniamy na podstawie ruchu ognia ziemskiego wzwyż. Albert 
(za wymienionymi autorami) nazywa go generativus, ponieważ jego ciepło 
jednoczy się z promieniami Słońca, które ma to do siebie, że porusza ogień55, 
podobnie jak sfera gwiazd stałych porusza ziemię, sfera Księżyca — wodę, 
pozostałe zaś sfery planetarne -  powietrze56.

Powyższy zarys poglądów św. Alberta świadczy o tym, iż wyciągnął on 
zarówno z zasady continens est nobilius et form alius contento, jak i antypitago- 
rejskiego, zoologicznego argumentu Stagiryty konsekwencje, które w jakimś 
stopniu przezwyciężały lub może tylko łagodziły kosmologiczny dualizm Arys
totelesa. Ze stwierdzenia continens est nobilius et form alius contento wnosił, 
że „zawierający” przewyższa „zawarte” nie tylko stopniem zachowawczej 
i kształtującej mocy, ale także doskonałością materii. Stąd zaś wynikało, że 
materia sfer (arystotelesowski eter) jest tym doskonalsza, a więc czystsza, nie- 
zmieszana, im bardziej sfera jest „zawierająca”. Najmniej doskonałą, czyli 
najbardziej zanieczyszoną, powinna być materia sfery Księżyca. Dla tych wnios
ków daremnie szukał w pismach Arystotelesa jakiegoś wyraźniejszego potwier
dzenia. Kiedy je  wreszcie -  dzięki pośrednictwu Awerroesa -  znalazł, nie omie

terra ąuasi faex in corporibus simplicibus et ignis nobilior et formalior in elementis. Quod autem 
elevatum est super ignem, nobilius et formalius est igne, et haec comparatio etiam est in corpori- 
bus caelestibus, quia inferior orbis ignobilior est quam superiores, et superiores quanto sunt 
elevatiores, tanto sunt nobilior es. Propter quod dicit egregie Aristoteles in libro De animalibus, 
quod luna caelestibus est de natura terrae in elementis. Albert sparafrazował w ten sposób nastę
pujące słowa Awerroesa (Aristotelis De caelo cum Averrois Commentariis, II, comm. 16; f. l l vb 
M): Quapropter videmus quod vilius eorum est terra, et nobilius est ignis, et non tantum elementa 
succedunt sibi in hoc, sed etiam in corporibus caelestibus, unde Aristoteles in libro de Animalibus 
dicit, quod natura Lunae similis est naturae terrae.

54 Tamże, a także: II, tr. 4, c. 1 (s. 180, w. 7-10; s. 181, w. 48); A r i s t o t e l e s ,  De 
generatione et corruptione, II, 7 (335 a 20); A w e r r o e s ,  De generatione et corruptione, 
II, comm. 49 D -  50 F (f. 383rb).

55 De caelo, IV, tr. 2, c. 6 (s. 265, w. 45-68).
Tamże, II, tr. 3, c. 3 (s. 147, w. 39-43). Albert w tym wypadku powołał się na Awicennę.
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szkał faktu tego podkreślić znamiennym zwrotem: dicit egregie Aristoteles. 
Stwierdziwszy, że pomiędzy wyróżnionymi przez Stagirytę media, extrema, 
contraria, czyli pomiędzy najwyższą, wszechobejmującą sferą (medium naturae) 
a ostatnim z obejmujących członów wszechświata -  Ziemią (medium ąuantita- 
tis) pośredniczy coraz to doskonalsza materia; szukał tedy węzłowych jej punk
tów, czyli takich media, które byłyby zarazem ogniwami, pośrednikami i centra
mi. Do ich „odkrycia” dopomagała mu tradycja zarówno przyrodniczo-filozo- 
ficzna, jak i skrypturystyczno-teologiczna, z dawien dawna podkreślająca wyjąt
kową rolę Słońca i Księżyca57. Ją też przyzywał na poręczyciela swoich po
glądów, pisząc między innymi, że jest to powszechna doktryna filozofów, że 
wszyscy filozofowie tak sądzą, że filozofowie nazywali Księżyc „królową nie
ba”58. Policentryzował Arystotelesowy model wszechświata w celu wydobycia 
zeń tego wszystkiego, co mogłoby dowodzić, że kosmos jest w gruncie rzeczy 
jeden, jednolity, ciągły, i to nie tylko ze względu na pewną ciągłość materii, 
ale przede wszystkim ze względu na źródła i ośrodki zespalających go sił. 
Policentryzując, przywracał słowu medium  jego dawny, rzec można „pitagorej- 
ski” sens. Zbliżał bowiem do siebie arystotelesowskie contraria, tzn. medium 
naturae, seu medium virtutis i medium ąuantitatis, seu medium loci. Upoważ
niała go do tego zoologiczna doktryna Arystotelesa, Awerroesa i innych perypa
tetyków, którzy przypisywali sercu zwierzęcia funkcje medium naturae i me
dium loci. Albert spojrzał na tę teorię przez pryzmat ogromnie popularnej we 
wczesnym średniowieczu platońskiej teorii „zwierzęcia-mikrokosmosu . U- 
znawszy zwierzę za „mały świat”, wszechświat zaś za „wielkie zwierzę”, dopat
rywał się odpowiedników, analogii i podobieństw w strukturze oraz funkcjach 
mikrokosmosu i kosmosu. W ten sposób wszedł na utarte już szlaki. Była to 
bowiem dziedzina od najdawniejszych czasów i jak najintensywniej eksploato

Por. B a r t h o l o m a e u s  A n g l i c u s ,  De rerum proprietatibus, VIII, c. 28 
(Frankfurt 1601 -  Nachdruck: Frankfurt a.M. 1964, s. 405): Sol enim omnia vivificat et rebus 
omnibus vitam, spem et formam administrat [...] Sol omnibus luminantibus caeli maior est in 
quantitate et effectuum multiplicitate. Maior est etiam in motus uniformitate ąuia semper movetur 
motu directo in circulo proprio sub zodiaco, medium semper tenens locum [...] Sol igitur motu 
suo ordinato et imperturbato cursum ordinat et perficit universa. Barłomiej przytacza następnie 
wypowiedzi św. Ambrożego, M arcjana Capelli, Platona, M akrobiusza, Pseudo-Dionizego, sławią
cych rolę, w ielkość i piękno Słońca; I z y d o r  z S e w i l l i ,  De rerum natura, 23, 2 (rec. 
G. Becker, Berolini 1857, s. 45-47): Ratione autem divina (sol) sic constitutus est, quia praeclara 
omnia in medio esse debent.

58 Por. A l b e r t u s  M a g n u s ,  De caelo et mundo, tr. 3, c. 5 (s. 153, s. 22); c. 6 (s.
154, w. 9-12); c. 15 (s. 178, w. 13-14).

5i> Co do rozpow szechnienia tej teorii w średniowieczu por. zawartą w tym tomie rozprawę 
Średniowieczne doktryny o człowieku jako mikrokosmosie.
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wana. O tym, że filozofowie utożsamiali Słońce z sercem, mógł się bez trudu 
dowiedzieć od Kalcydiusza60. Oryginalność Albertowego ujęcia zasadzała się 
na śmiałej próbie przeszczepienia tej teorii z psychofizjologicznego kontekstu 
platońskiego do psychofizjologicznego kontekstu arystotelesowskiego. Pierwszy 
z nich wyznaczał sercu rolę siedliska i organu tylko jednego z trzech rodzajów 
duszy, tj. duszy mężnej, drugi przypisywał mu rolę siedliska i narządu całej 
duszy, a więc i duszy rozumnej. Gdyby Albert zdecydował się wyciągnąć 
wszystkie konsekwencje ze swych mikro- i makrokosmicznych spekulacji, mu
siałby orzec, że Słońce stanowi medium  zarówno naturae, jak i loci wszech
świata, czyli „wielkiego zwierzęca” . Takiego wniosku jednak nie sformułował, 
ponieważ byłby on nie do pogodzenia i z ówczesną filozofią, i z ówczesną 
astronomią, której braków, chociaż zdawał sobie z nich sprawę, nie był w sta
nie usunąć. Zadowolił się przeto uznaniem Słońca za relatywnie najważniejsze 
medium wszechświata. Dzięki temu zapewnił sobie poczesne miejsce w prehis
torii heliocentryzmu. Inną jego zasługą, którą dzielił z Awerroesem, było pod
kreślenie pokrewieństwa Ziemi z Księżycem. Dowartościowanie bowiem Ziemi 
w ramach arystotelesowsko-ptolemejskiej kosmologii stanowiło conditio sine 
qua non jej poruszenia oraz uznania Księżyca za jej satelitę.

Cechujący Alberta -  jako komentatora Arystotelesa -  swoisty ekumenizm 
filozoficzny nie wywarł większego wpływu na egzegetyczny modus procedendi 
jego wielkiego ucznia -  św. Tomasza z Akwinu. Interpretował on poglądy 
Stagiryty niemal wyłącznie w świetle jego własnych założeń metafizycznych, 
metodologicznych i logicznych. W swoim komentarzu do De caelo wykorzystał 
nie znany Albertowi komentarz Simplicjusza. Przypuszalnie z tego właśnie 
dzieła dowiedział się o tym, że rzecznikiem doktryny pitagorejskiej był „Arche- 
demus”, żyjący już po Arystotelesie61; że Heraklides z Pontu i Arystarch 
z Samos twierdzili, iż postrzegamy ruchy ciał niebieskich nie dlatego, że one 
się poruszają, ale że porusza się Ziemia, którą zamieszkujemy62; że Heraklides 
z Pontu, chociaż umieszczał Ziemię pośrodku świata, to jednak przypisywał jej 
ruch obrotowy ; że według Platona każda z planet wykonuje trojakie ru

Por. przypis 32 niniejszego artykułu.
Thomae Aquinatis In Aristotelis De caelo et mundo, II, lec. 20 (s. 242, 482).

62 Tamże, lec. 11 (s. 197, 396): Quod enim motus appareat, causatur vel ex motu visibilis 
vel ex motu videntis. Et ideo quidain, ponentes stellcis et totum caelum quiescere, posuerunt terram 
in qua nos habitamus, moveri ab occidente in orientem circa polos aequinoctiales qualibet die 
semel; et ita per motum nostrum videtur nobis quod stellae in contrarium moveantr; ąuod guiclem 
dicitur posuisse Heraclitus Ponticus et Aristrachus.

Tamże, lec. 21 (s. 245, 490): Possumus autem et brevis dicere quod quidam Heraclitus 
Ponticus po suit terram in medio moveri, et caelum quiescere.
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chy64. Św. Tomasz rozpatrywał i oceniał zarówno wymienione poglądy na 
ruch Ziemi, jak i pitagorejską tezę: Ziemia jest jedną z gwiazd w świetle zasa
dy continens est nobilius et formalius contento. Posługiwał się nią jako probie
rzem doskonałości układu ciał niebieskich oraz elementów podksiężycowych. 
Za continens w ścisłym tego słowa znaczeniu uznał eter. Sfery nieba nie różnią 
się więc ze względu na stopień czystości swej materii. Mogą się natomiast 
różnić ze względu na rodzaj, sposoby i skuteczność oddziaływania na conten- 
tum. Podstawę do takiego przypuszczenia stwarza -  zdaniem Tomasza -  tekst 
XII księgi Metafizyki, w którym Stagiryta dał wyraz przeświadczeniu, że w ru
chach niebios powinno być coś, co sprawia, iż rzeczy nie przemijają, że posia
dają trwałość, oraz powinno być coś, co powoduje lub wpływa na ich przemia
ny. Komentatorzy Arystotelesa, zwłaszcza zaś astrologowie, rozmaicie pojmo
wali i pojmują wzmiankowane przyczynowanie nieba. Pierwszy z rodzajów 
owego przyczynowania powszechnie przypisuje się pierwszej sferze nieba oraz 
diminutive także trzem następnym sferom. Drugi z rodzajów wiąże się zazwy
czaj ze Słońcem i Księżycem, gdyż są to (według Arystotelesa) planety najniż
sze i dlatego mogą najskuteczniej oddziaływać na przemiany ciał niższych. 
Tomasz całkowicie zdaje sobie sprawę z dowolności tego rodzaju rozważań65. 
Znamienny jest jego stosunek do teorii pokrewieństwa Księżyca z Ziemią. 
Wspomina o niej, ale w sposób anonimowy (alii vero dicunt) oraz w wersji, 
którą trudno jest odnieść do Awerroesa czy też Alberta. Przemilcza natomiast 
rzekomy cytat z De animalibus. Najprawdopodobniej uznał go za nieautentycz
ny.

W związku z relacją Arystotelesa o doktrynie pitagorejczyków Tomasz 
zauważył, że nie tylko dostosowali oni dane doświadczenia do swoich metafilo- 
zoficznych i filozoficznych założeń, ale także wyrażali swe poglądy językiem 
afilozoficznym. Świadczą o tym nader liczne metafory. I tak np. pitagorejczycy, 
metaphorice loquentes, twierdzą, że ogień mieści się w środku, ponieważ ciepło 
naturalne, wywodzące się ze Słońca i gwiazd, dociera do środka wszechświata. 
Podobnie ma się rzecz z przyjętym przez nich założeniem, że środek jest naj
lepszym miejscem zachowania tego, co najcenniejsze, a więc ognia. Metaphori
ce loąuentes nazywali ów ogień centralny carcerem vel custodiam Jovis. Po

64 Tamże, s. 202, 408: Et secundum hoc Plato posuit quod stellae fixae moventur duobus 
motibus, scilicet motu circumgyrationis secundum seipsas, et motu orbis (qaia videntur moveri ab 
oriente in occiclentem). Stellae autem erraticae movenłur secundum ipsum tribus motibus, scilicet 
motu circumgyrationis, et motu proprii orbis, et motu supremi orbis, qui est motus diurnus.

65 Tamże, lec. 18 (s. 234, 468-470).
66 Tamże, lec. 20 (s. 241, 479-485).
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wyższą metaforę można rozumieć -  zdaniem Tomasza -  bądź to w tym sensie, 
że ogień jest w środku, ponieważ jest on tam najskuteczniej chroniony; bądź 
też tak, że jest on w środku dlatego, gdyż on sam ma virtutem custodiendi', na 
drugą z możliwości wskazywałoby określenie carcer Jovis67. Tomasz dowie
dział się od Simplicjusza, że pitagorejczycy nazywali Księżyc „drugą Zie
mią . W związku z tym wysunął następujące przypuszczenia: z zaćmień wy
nika, że nie przepuszcza on światła słonecznego, tak jak i Ziemia; stanowi 
zwrócony ku nam kres ciał niebieskich, podobnie jak  Ziemia stanowi kres dla 
elementów69. W dalsżym ciągu swych wywodów zarzucił pitagorejczykom, że 
nie rozróżniali medium  zachowującego naturę danej rzeczy, jakim wydaje się 
być pępek w odniesieniu do ciała zwierzęcego.

Z powyższych sformułowań wnosić można, że św. Tomasz potraktował 
zoologiczny dowód Arystotelesa jako zwykłą tylko ilustrację, mającą na celu 
objaśnienie funkcjonowania zasady continens est noblilius et form alius contento. 
Uznanie tego pryncypium za prawdziwe równało się obaleniu pitagorejskiego 
założenia, że miejsce środkowe jest nobilius et conservantius, równało się także 
stwierdzeniu, że pitagorejska teza „Ziemia jest jedną z gwiazd” jest bezzasadna. 
Tomasz opowiedział się, podobnie jak  Awerroes i Albert Wielki, za słusznością 
zasady głoszonej przez Arystotelesa. W przeciwieństwie do swego nauczyciela 
interpretował ją  tylko i wyłącznie w świetle perypatetyckiego kontekstu filozo
ficznego.

67 W tym drugim  znaczeniu zrozum iał „m etaforę” także św. Albert W ielki (De caelo et 
mundo, II, tr. 4, c. 1; s. 180, w. 56): Pythagorici [...] medium mundi carcerem aeąualiter undiąue 
claudentem vocaverunt. Et hunc locum poenarum inferni esse dixerunt, in quo custodiuntur, qui 
custodiendi sunt sub orbe tristi poenas luentes, ut inquit Pythagoras in legibus suis, eo quod ibi 
est locus ignis, in quo cremantur hi qui a Jove sunt condemnati.

68 Por. Die Fragmente der Vorsokratiker, hrsg. von H. Diels, t. I, Berlin 1922, 45 B 37 (s. 
356, w. 27).

69 Thomae Aquinas In Aristotelis De cało mundo, II, lec. 20 (s. 241, 481): terram autem 
dicebant esse stellam  [...] Terram autem aliam vocabant lunam: vel quia obsistit solari lumini, 
sicut et terra, ut in eclipsibus patet; vel quia est terminus caelestium corporum versus nos, sicut 
et terra est terminus elementorum.
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II. STANOWISKA „BARDZIEJ PROPITAGOREJSKIE"

Dawid z Dinant był pierwszym średniowiecznym autorem łacińskim, który 
krytycznie spojrzał na kosmologiczne i „fizykalne” racje, jakimi Arystoteles 
uzasadniał swój geostatyzm i geocentryzm. Z przekazu literackiego Dawida 
dotarły do nas tylko fragmenty. Ogromna ich większość pochodzi z jego Notat
ników  (Quaternuli), które synod paryski z 1210 roku skazał na spalenie. Fakt, 
iż mamy do czynienia jedynie z notatkami Dinantczyka, i to zachowanymi tylko 
w stanie szczątkowym oraz w różniących się i chronologicznie dalekich sobie 
odpisach, sprawia, że próby odtworzenia jego poglądów są trudne, wyciągane 
zaś na tej podstawie wnioski mogą mieć charakter jedynie hipotetyczny.

Zdaniem Dawida doktryna Arystotelesa o elementach jest niekonsekwentna. 
Określił on bowiem element jako naturale simplex corpus, in quo est princi
pium naturalis et simplicis motus. Wyróżnił przy tym trzy naturalne i niezłożo- 
ne ruchy: od środka w górę, czyli do sfery, z góry, tj. od sfery ku środkowi, 
oraz ruch sfery wokół środka; pierwszym porusza się to, co ciepłe, drugim to, 
co zimne, trzecim -  eter. Stąd należałoby wnosić, że według Stagiryty są tylko 
trzy elementy. Tym bardziej że i on sam doszedł do takiego wniosku. Gdzie 
indziej jednak twierdził, że są cztery niższe elementy: ciepłe, zimne, suche 
i wilgotne, tj. ogień, woda, ziemia i powietrze. Obok właściwości istotnej dla 
każdego z tych żywiołów przypisywał im jeszcze właściwość przypadłościową; 
i tak ogniowi -  suchość, wodzie -  wilgotność, ziemi -  zimno, powietrzu -  
ciepło. Skądinąd zaś wiadomo -  wiedzie dalej Dawid -  że wszelkie przypadłoś
ci dochodzą na mocy swej natury z zewnątrz. Nasuwa się tedy pytanie: skąd? 
Jeśli zaś prawdą jest, jak twierdzą niektórzy, że pochodzą one od innego ele
mentu i łączą się na zasadzie podobieństwa -  to w takim razie, dlaczego ogień 
akcydentalnie jest „suchy”, skoro znajduje się akurat jak najdalej od ziemi, 
która jest z natury „sucha”? Poza tym jeśli i „suchość”, i „ciepło” są jakościami 
elementarnymi -  to w jaki sposób mogą one współistnieć z sobą? Chyba tylko 
jako coś przymieszanego; stąd zaś wynikałoby, że ogień ma przymieszkę ziemi. 
Jest to sprzeczne ze sformułowaną przez Arystotelesa zasadą, w myśl której 
„przeciwne nie łączy się z przeciwnym”. W takim też wypadku należałoby 
sądzić, że ogień nie wszystek jest „ciepły” i nie wszystek „suchy”. Byłoby to 
z kolei sprzeczne ze stwierdzeniem Stagiryty: „w zmieszanym żadna z części 
nie pozostaje niezmieszana”. Z Arystotelesowskiego określenia „suchego” 
i „wilgotnego” można wnosić, że są one elementami. „Wilgotne” tak bowiem 
scharakteryzował: humidum est interminatum proprio termino, bene terminabile 
termino alterius. Przez terminos rozumiał on przeciwne sobie jakości, słowem 
humidum  oznaczał powietrze. Twierdził więc, że powietrze nie ma istotnej
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(konstytuującej jego naturę) właściwości (est interminatum proprio termino) i że 
wskutek tego może przyjmować naturę każdego z nich (est bene terminabile 
termino alterius). Stąd zaś wynika, że powietrze nie jest elementem, lecz tylko 
mieszaniną elementów. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w fakcie, że właś
nie z powietrza można „wycisnąć” i ogień, i wodę. Woda także nie jest elemen
tem, zawiera bowiem powietrze. Dowiódł tego sam Arystoteles, wskazując, że 
woda po przemianie w lód zajmuje mniejszą przestrzeń niż poprzednio, gdyż 
zostało z niej wyciśnięte powietrze. Zupełnie inaczej przedstawia się -  według 
Stagiryty -  sprawa „suchego” : siccum est terminatum proprio termino, intermi- 
nabile termino alterius. Takimi są -  zdaniem Dawida -  i ziemia, i ogień; każde 
z nich ma właściwość sobie tylko istotną i żadne z nich nie może przyjąć ja 
kości drugiego. Są więc „terminami” w ścisłym tego słowa znaczeniu i jedy
nymi elementami. Dico igitur -  konkluduje Dinantczyk -  duo tantum esse ele- 
menta: calidum et frigidum, id est terram et ignem; et terram ąuidem nigram 
esse, ignem vero album. Aąuam vero et aerem non esse elementa, sed constare 
ex elementis, id est ex terra et igne .

0  tym, że ogół filozofów, a już prawie wszyscy najdawniejsi, przyjmowali 
istnienie tych dwóch elementów -  mógł się Dawid dowiedzieć zarówno od 
Kalcydiusza71, jak  i od Arystotelesa72. Na szczególną uwagę zasługują wy

70 Por. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, ed. M. Kurdziałek, (Studia Mediewis- 
tyczne, 3), Warszawa 1963, s. 43, w. 4; s. 44, w. 26; s. 47, w. 19-22.

71 Timaeus a Calcidio translatus, c. 307 (s. 308, w. 2): His ita digestis demonstrandum est 
duo esse initia rerum et haec contraria sibi invicem. Sic quippe non solum Plato sed antiquiores 
quoque omnes consentiunt, cum partim calorem et frigus initia consituunt, partim humorem et 
siccitatem, alii quidem consensum et dissensionem vel unum et item multa, parąue et impar, id 
est singuiaritatis duitatisąue naturom, ut Pythagorae placebat.

O tym, że jedynie ogień i ziemia są elementami sobie przeciwstawnymi uczono także w Char
tres. Por. Theodorici Carnotensis tractatus De septem diebus, ed. N. Haring, „Archives d ’histoire 
doctrinale et littóraire du moyen-age”. 22(1955), s. 189, 17: Nam ignis tantum agit. Terra vero 
tantum patitur. Duo vero elemnta, quae sunt in medio, et agunt et patiuntur [...] Ita igitur ignis 
est quasi artifex et efficiens causa; terra vero subjecta quasi materialis causa; duo vero elementa, 
quae sunt in medio, quasi instrumentum vei aliquid coadunativum [...].

72 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 42, w. 27: Visum est primis philosophis 
duo tantum elementa esse, quae sunt calidum et frigidum. Por. tamże, s. 44, w. 27, a także: 
A r i s t o t e l e s ,  De generatione et corruptione, II, 3 (330 b 7): Omnes enim quidem qui 
simplicia corpora elementa faciunt hi quidem unum, hi autem duo, hi autem tria, hi autem quatu- 
or faciunt. Quicumque quidem igitur unum dicunt solum, deinde densitate et raritate alia gene- 
rant, his contigit duo facere principia, rarum et densum aut calidum et frigidum: haec enim 
activa, unum autem supponitur veiuti materia. Qui autem mox duo faciunt, ut Parmenides ignem 
et terram, mediam mixturam faciunt horum, puta aerem et aquam. Tekst przytoczono według prze
kładu Wilhelma z Moerbecke (Thomae Aquinatis in De generatione et corruptione, II, lec. 3 
[App], ed. R. M. Spiazzi, Taurini-Romae 1952, s. 546, 17) głównie dlatego, ponieważ jest on
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powiedzi Stagiryty dotyczące odnośnych poglądów „pierwszych fizyków”, Par- 
menidesa, zwłaszcza zaś pitagorejczyków: Pythagorici vero duo ąuidem princi
pia dixerunt secundum eumdem modum [...] et non alias aliąuas putaverunł 
esse naturas, ut ignem aut terram, aut aliud aliąuid tale: sed infinitum ipsum 
et unum ipsum horum esse substantiam, de ąuibus praedicantur [...] Unum 
tamen substantiam, et non aliąuod aliud ens dici unum, consimiliter Pythagori- 
cis d ix i f  ~. Wydaje się, że Dawid opowiedział się za teorią dwóch elementów 
nie tylko dlatego, iż była to opinia większości filozofów, ale głównie dlatego, 
że pociągnął go monizm „najdawniejszych filozofów”, którzy tę właśnie teorię 
głosili. Wystarczy bowiem porównać takie sformułowania, jak unum autem 
supponitur veluti materia oraz unum tamen substantiam, et non aliąuod aliud 
ens dici unum ze słynną konkluzją Dawida: manifestum est igitur unam solam 
substantiam esse, non tantum omnium corporum sed etiam animarum omnium 
et eam nichil aliud esse, quam ipsum Deum, aby przekonać się o prawdopodo
bieństwie takiego właśnie przypuszczenia . Zadziwia natomiast utożsamienie 
przez Dinantczyka calidum  z terra oraz frigidum z ignis. Odbiega ono bowiem 
nie tylko od potocznych mniemań, ale także od poglądów wzmiankowanych 
przez niego „najdawniejszych filozofów” . Brak przy tym konsekwencji i we 
własnych wypowiedziach Dawida; pisał np., że terrestres vero partes calorem 
faciunt aut frigus, prout ipsae calidae vel frigidae sunt15. Z innych jego napo
mknień wynikałoby, że ziemia ze swej natury nie tyle „jest ciepła”, co raczej 
„staje się ciepła”76. Nie tylko osiąga najwyższy stopień ciepła, ale je  także 
magazynuje i zachowuje. Powołał się przy tym na Arystotelesa: unde ob hanc 
causam terra receptaculum sive thezaurizatio caloris, ut ait Aristoteles, appella- 
tur. O tym, że ziemia istotnie zawiera w sobie ogień, świadczą -  według Da
wida -  takie jej składniki, jak sól, popiół, siarka77. O tym, że najcięższe bywa 
zarazem najcieplejsze, pouczają nas następujące fakty: krew zwierzęcia wskutek 
przewagi cząstek ziemi jest cięższa i cieplejsza od potu, w którym przeważają 
cząsteczki wody; wino im więcej zawiera cząsteczek ziemi, tym jest mocniejsze

bliższy tłumaczeniom Dawida, który swoje „notatki” sporządzał opierając się na tekście greckim.
73 A r i s t o t e 1 e s, Metaphysica, I 5 (987 a 13).
74 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 70, w. 9; s. 71, w. 1-7.
75 Tamże, s. 10, w. 20.
76 Tamże, w. 21: Terrestres enim partes maxime fiun t calidae non proprio calore sed extra-

neo.
77 Tamże, s. 48, w. 32; s. 16, w. 16.
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i bardziej rozgrzewające; dlatego te właśnie jego zalety ustala się przez ważenie 
wina , również i swój smak zawdzięcza wino cząsteczkom ziemi .

„Zimno” stanowi -  zdaniem Dawida -  cechę elementarną ognia uranicznego. 
Ogień chtoniczny nie jest bowiem niczym innym, jak tylko „płomieniem”, czyli 
„rozżarzonym oparem ziemi”80. Na tę Arystotelesowską „definicję” powoływał 
się również Mikołaj Kopernik . Uwypuklenie jej roli w poglądach Dinantczy- 
ka może się więc przyczynić do lepszego zrozumienia powodów, dla których 
przytoczył ją  także autor Revolution.es. Płomień, ewentualnie dym, to -  według 
Dawida -  przede wszystkim rozgrzane ciepłem zewnętrznym cząsteczki ziemi, 
które wskutek swej ciepłoty wznoszą się w górę. Cząsteczki ziemi występują 
w żywiołach pośrednich, zmieszanych, a więc ruchy wody i powietrza są rów
nież skutkiem rozgrzewania się tego, co jest w nich ziemią. W miarę wznosze
nia się cząsteczki ziemi wytrącają swoją nabytą ciepłotę. W rezultacie wyniesio
ne przez nie opary, jeśli są bardziej wodniste, opadają na ziemię w postaci 
deszczu i gradu, jeśli są bardziej powietrzne, przeistaczają się w śnieg i szron, 
jeśli zaś są bardziej ziemiste, powracają jako wiatry, trąby powietrzne, gromy 
itp. zjawiska meteorologiczne. Tak to więc ogień jest „wozem” (yehiculum) 
ziemi i wody . Płomień ma ze swej istoty strukturę korpuskularną, podczas 
gdy światło (lux) jest przypadłością ciała przeźroczystego . Takim właśnie 
przeźroczystym ciałem (corpus diaphanum) jest ogień uraniczny w swej naj
czystszej postaci. Powietrze i woda są również przeźroczyste, gdyż składają się 
z owego ognia; ich diaphaneia jest jednak ograniczona przez występującą 
w nich ziemię. Ogień uraniczny, nie mający w sobie przymieszki ziemi, a więc 
pierwiastka kumulującego ciepło i odbijającego promienie wzrokowe, jest zimny 
i niewidzialny.

78 Tamże. s. 48, w. 31.
79 Tamże, s. 16, w. 16.

Tamże, s. 16, w. 25: flamma, quae est nichil aliud fumus terreus accensus', por. także: 
tamże, s. 39, w. 33; s. 51, w. 2; s. 65, w. 18; s. 87, w. 23; A r i s t o t e l e s ,  Meteora, IV 9, 
(388 a 2); I, 4 (341 b 21); t e n ż e, De generatione et corruptione, II 4 (331 b 25-28).

Revolutiones, I, 8 (s. 33, w. 11): Nam et terrestris hic ignis terrena potissimum materia 
alitur, et flammam non aliud esse definiunt quam fumum ardentem', por. objaśnienia A. Birken
majera na s. 96.

82 Davidis de Dinanto Quaternulorum framenta, s. 16. w. 31; por. także s. 11, w. 18: Mani
festom est autem, quod fumus tamdiu ascendit in aerem, ąuamdiu calorem habet admixum; evapo- 
rante autem aut extincto calore, c/ui est in eo, redit deorsum. Por. M i k o ł a j  K o p e r n i k ,  
Revolutiones, I, 8 (s. 33, w. 10): Nec alia ratione contingit in ijs quae vi rapiuntur in sublima.

Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 39, w. 32: Differt autem flamma a luce, 
nam flamma est corpus, cum sit fumus, lux autem non est corpus, sed est passio dyafani corporis.
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Dawid rozwijał swe poglądy na liczbę i substancjalne właściwości poszcze
gólnych elementów przede wszystkim na kanwie De generatione et corruptione 
i Meteorologica Arystotelesa. W pierwszym z tych dzieł Stagiryta stwierdził: 
Et extrema ąuidem et sincera ignis et terra, media autem magis aqua et aer . 
Dinantczyk, podobnie jak św. Albert Wielki i św. Tomasz z Akwinu, uznał 
słuszność Arystotelesowskiego stwierdzenia, że ogień i ziemia stanowią extrema 
i termini. Dla Stagiryty i wspomnianych jego komentatorów były to jednak 
extrema i termini tylko świata podksiężycowego, dla Dawida -  całego wszech
świata. Tego, że ogień uraniczny jest zimny, nie dowodził wprost, ale pośred
nio. Wykazywał mianowicie, iż ziemia jest ciepła. Skoro zaś stanowi, według 
Arystotelesa, extremum , terminum, przeto przeciwstawne jej extremum powinno 
być biegunem zimna. Jeśli więc ogień uraniczny nie jest gorący, to nie ma racji 
Stagiryta, który sądził, że ogień nie może być substancją sfer, ponieważ wsku
tek jego przewagi nad pozostałymi żywiołami spowodowałby ich nieuchronne 
zognienie85. Dawid nie obawiał się, iż z jego własnej teorii mógłby ktoś wy
ciągnąć wniosek przeciwny, a mianowicie, że świat powinien być już dawno 
całkowicie wyziębiony. Przeciwko takiej możliwości przytaczał następujące 
dowody: ruchy ciał niebieskich stale wytwarzają ciepło, które ziemia wychwytu
je  i magazynuje; zimno uraniczne nie dociera bezpośrednio do ziemi, gdyż 
pomiędzy sferą czystego ognia a ziemią mieszczą się powietrze i woda, będące 
mieszaniną tego, co zimne, i tego, co ciepłe; ziemia broni się zarówno przed 
nadmiarem zimna, jak i ciepła przez nieustanne parowanie; „czysty” ogień 
występuje w najwyższym, a więc i najodleglejszym od ziemi regionie wszech
świata. Słowo „czysty” (sincer, simplex) interpretował w tym sensie, że w tak 
pojętym elemencie nie ma przymieszki żadnego innego żywiołu, czyli że jego 
całość jest jednorodna, części zaś współpodobne (consimileś) . Dyskutowany 
przez pitagorejczyków i Arystotelesa problem: który z elementów jest szlachet
niejszy i gdzie z tego tytułu powinien się mieścić -  nie miał dla Dawida żadne
go znaczenia. Wyróżnione bowiem przez niego extrema, termini posiadały sobie

84 De generatione et corruption, II, 3 (330 b 33); por. Davidis de Dinanto Quaternulorum 
fragmenta. s. 12, w. 1: Terra vero et ignis, si fuerint pura et sine poris, coherentes haberent 
partes, quia sunt consimilium partium. Nam corpus poroś habens dissimile corpus habet in poris 
suis, ideoąue impurum est et discoherentes habet partes.

85 Meteora, I, 3 (340 a 1-3); por. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, 
s. 46, w. 24-25.

Davids de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 43, w. 1: Dicit autem {Aristoteles) elemen
tom esse simplex corpus, non quod careat partibus, sed quia non habet in se admixtionem alterius 
elementi, cum totum sit consimilium partium.
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tylko właściwe i sobie tylko przeciwstawne cechy elementarne. Z jakościowego 
punktu widzenia miały więc „godność” absolutnie równorzędną.

Analiza pierwszego członu Arystotelesowskiej definicji elementu -  naturale 
simplex corpus -  umożliwiła Dawidowi dowartościowanie ziemi, pojętej jako 
żywioł. W związku z drugą częścią — in quo est principium naturalis et simpli- 
cis motus -  zauważył, że wszelkie ruchy wywodzą się bądź z natury, bądź 
z duszy, bądź też wskutek próżni87. Przez „naturę” rozumiał Arystoteles zasa
dę lub przyczynę ruchu w elemencie88. Według Dinantczyka żaden z dwóch 
ruchów prostolinijnych, tj. ruch od środka w górę oraz ruch z góry ku środko
wi, nie jest ruchem pojedynczym. Każdy z nich jest w jakimś stopniu złożony. 
Dokonuje się bowiem nie tylko z natury, ale także partim  ex accidenti, wtedy 
mianowicie, kiedy jakieś ciało znajdzie się poza właściwym mu miejscem i kie
dy do tego miejsca powraca. Żaden z tych ruchów nie jest przy tym ruchem 
właściwym któremukolwiek elementowi. W przeciwnym razie trzeba by było 
przyjąć, że jedno i to samo ciało porusza się z natury od środka w górę i z gó
ry ku środkowi. Na przykład: drewno poprzez wodę porusza się w górę, nato
miast poprzez powietrze w dół; eter, gdyby jego część znalazła się poniżej 
właściwej mu sfery, poruszałby się ruchem prostolinijnym wracając w górę. 
Wszystko to świadczy o tym, że ruch prostolinijny jest ruchem złożonym; do
konuje się bowiem nie tylko z natury ciała poruszającego się, ale także, i to 
w równej mierze, jest on powodowany naturą tego, przez co dane ciało się 
porusza. Innymi słowy: ruch prostolinijny dochodzi do skutku z natury przywra
cającej każde ciało właściwemu mu miejscu89. „Naturalnym” nazywa Dawid 
ruch realizujący zasadę „podobne dąży do podobnego i z nim się zespala”90. 
Kalcydiusz określił tak sformułowaną zasadę jako „pitagorejski dogmat”: Est 
porro Pythagoricum dogma similia non nisi a similibus suis comprehendi . 
Zarówno Kalcydiusz, jak i niektórzy dwunastowieczni autorzy (np. Hugon ze 
Św. Wiktora, W ilhelm z Conches)92 interpretowali ów „dogmat” w sensie psy

87 Tam że, s. 11, w. 16: Omnes motus tribus ex causis videntur fieri; hoc est: aut a natura, 
aut ab anima, aut ratione vacuitatis.

88 Tam że, s. 43, w. 5.
89 Tam że, s. 45, w. 3-15; por. także: M i k o ł a j  K o p e r n i k ,  Revolutiones. 

s. 33,  w.  21.
911 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 11, w. 30: Motus naturalis tantummodo 

yidetur fieri similitudinis causa. Nam unumquodque vadit ad simile sibi et ei coheret.
4; Timaeus a Calcidido translatus, c. 51 (s. 100, w. 10-19).
92 Por. H u g o  d e S .  V i c  t o r e, Didascalion, I, 1 (PL 176, 741 D—742 C), cyt.

za' R J a v e 1 e t, Image et ressemblancc au douzieme siecle, 1967, t. 1. s. 231; 
G u i l l ^ u r n e  de C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, ed. E. Jeauneau, Paris 1965, s. 150.
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chologicznym i teoriopoznawczym, czyli w duchu doktryny Empedoklesa. Di- 
nantczyk natomiast dopatrzył się w nim ogólnego prawa natury. Dlatego też 
zaliczyć go trzeba do tych prekursorów i twórców nowożytnej nauki, o których 
wspomina A. C. Crombie: „Początkiem sukcesów Keplera w tym kierunku było 
rozwinięcie przezeń pitagorejskiego pojęcia ciężkości. Mikołaj z Oresme, Ko
pernik, Gilbert i Galileusz, wszyscy oni odrzucali arystotelesowskie pojęcie 
ciężkości jako tendencji (ciała) do ruchu ku jakiemuś szczególnemu miejscu, 
środkowi wszechświata, i zastępowali to pojęcie ciężkością jako tendencją ciał 
pokrewnych do łączenia się; analogię z magnetyzmem przeprowadził niejeden 
autor średniowieczny przed ponownym przypomnieniem jej przez Gilberta” .
0  tym, że „podobne dąży do podobnego i z nim się zespala”, świadczą -  zda
niem Dawida -  następujące fakty: aczkolwiek w ziemi zawierają się w sposób 
zarodkowy (seminaliter) i w postaci najmniejszych cząsteczek wszelkie „roztwo
ry” (humores) o najrozmaitszych smakach, to jednak każda z roślin wysysa 
tylko te, które są współpodobne; również i we krwi zwierzęcia znajdują się 
cząsteczki najróżnorodniejszych smaków, które rozchodzą się po całym organiz
mie jako „opar” (fumus) krwi; poszczególne narządy wyciągają z owego „opa
ru” tylko te, które są sobie podobne. „Podobne jednoczy się z podobnym” 
w sposób koherentny, czyli wykluczający jakąkolwiek porowatość. Powietrze
1 woda są porowate, gdyż zostały ukonstytuowane z części do siebie niepodob
nych (sunt dissimilium partium): woda zawiera bowiem cząsteczki powietrza, 
natomiast powietrze zawiera cząsteczki ziemi i wody. Tylko ziemia i ogień, 
rozpatrywane w swej czystej, elementarnej postaci, posiadają części koherentne, 
ponieważ części te są sobie współpodobne94. Tak więc i analiza „elementu” 
ze względu na zasadę stawania się doprowadziła Dawida do wniosku, że ogień 
i ziemia, jako extrema i termini, są sobie równorzędne.

Arystoteles mówił jednak nie tylko o ruchach naturalnych, ale również o ru
chach gwałtownych, wymuszonych, akcydentalnych95. Mianem tym określał 
ruch czegoś, co zostało rzucone, np. ręką. Zastanawiał się: dlaczego kamień 
porusza się w górę, skoro już oderwał się od poruszającej go ręki i dlaczego 
wznosi się coraz to wolniej, aż w końcu zaczyna spadać na ziemię? Dzieje się 
tak, ponieważ natura powoli i ciągle zwalnia jego ruch w górę, następnie zaś 
powoli i ciągle zwiększa jego ruch w dół. Jest to zrozumiałe, gdyż cokolwiek 
zmienia się w sposób naturalny, nigdy nie zmienia się nagle i momentalnie,

C r o m b i e ,  Nauka średniowieczna, t. II, s. 237.
Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 11, w. 31; s. 12, w. 3.

95 Physica, VIII, 10 (266 b 27-267 a 7); IV, 8 (215 a 14-17); De caelo, III, 2 (301 b 17-30).
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lecz powoli i stopniowo. Fakt, iż jakikolwiek ruch prostolinijny zwiększa się 
lub też zmniejsza, dowodzi -  zdaniem Dawida -  że nie dokonuje się on tylko 
z natury, ale także partim  ex accidenti96.

Tak więc ani ruch od środka w górę, ani ruch z góry ku środkowi nie są 
ruchami prostymi. Pozostał tedy ruch kołowy. I ten uznał Dawid za w pełni 
naturalny: solus igitur motus circularis videtur esse naturalis, quo movetur 
corpus incessanter per proprium locum . Jest to stwierdzenie bardzo bliskie 
temu, jakie wypowiedział Mikołaj Kopernik: Igitur quod aiunt simplicis corpo- 
ris esse motum simplicem, de circulari imprimis verificatur, ąuamdiu corpus 
simplex in loco suo naturali ac unitate suci permanserit. In loco siąuodem non 
alius quam circularis est motus, qui manet in se totus ąuiescenti similis. Rectus 
autem supervenit ijs quae a loco suo naturali peregrinantur vel extraduntur vel 
ąuomodolibet extra ipsum sunt . Dawid ustalił, że istnieją tylko dwa simpli- 
cia corpora. Pytał przeto, czy spoczywają one we właściwych sobie miejscach, 
czy też poruszają się ruchem kołowym na modłę gwiazd -  jak to wydawało się 
Pitagorasowi, który zakładał, że Ziemia jest jedną z nich i że tak jak one krąży 
ze wschodu na zachód". Twierdził przy tym, że wykonuje ruch dobowy wo
kół biegunów koła wyznaczonego przez dzień równikowy.

Dawid po ustaleniu, iż także analiza drugiego członu Arystotelesowej defini
cji elementu -  in quo est principium naturalis et simplicis motus -  poświadcza 
równorzędność ognia i ziemi, przystąpił do rozpatrzenia możliwości ruchu globu 
ziemskiego. Rozpoczął od zarzutów Ptolemeusza, który pisał, że ruch Ziemi 
musiałby powodować odczuwalny przez nas przeciwny ruch powietrza, że nie
widzialnymi stałyby się chmury, ptaki, że niemożliwe byłyby rzuty pionowe. 
Dawid odpowiadał, że Pitagoras przypisywał ruch okrężny nie samej li tylko 
Ziemi, ale także otaczającemu ją  powietrzu oraz wszystkiemu, co się w nim 
aktualnie znajduje. Swoje notatki na temat ten podsumował stwierdzeniem: 
Utrum igitur verior opinio sit Pithagoreorum an aliorum, qui ponunt terram 
esse immobilem, nulla pot est deprehendere ratio ,0°.

Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 45, w. 16-28; por. także: M i k o ł a j  
K o p e r n i k ,  Revolutiones, s. 33, w. 21-32 oraz objaśnienia A. Birkenmajera na s. 97.

Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 45, w. 29.
98 Revolutiones, s. 33, w. 18-22.

Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, w. 46, w. 1: ut visum est Pithagore, qui
etiam ponit terram esse unam ex stellis. Dicit enim terram quam stellas moveri ab oriente in 
occidentem.

1,1(1 Tamże, s. 46, w. 3-10.

257



Dawid wrócił do tego problemu w Quedam ąuestiones edite sive facte ab 
Aristotilem . Opierając się na zapiskach poczynionych w Notatnikach, formu
łował on w tym utworze odpowiedzi na różne kwestie meteorologiczne, a wśród 
nich i na następującą: Queritur super eo quod Pythgore visum est terram unam 
esse ex stellis. Zaraz w pierwszym zdaniu „kwerendy” powołał się na swoje 
poprzednie rozważania nadmieniając, że chciałby hic alia addere que illic sub 
silencio suspensa sunt. Ze słów tych wnosić można, że Dawid po przedstawie
niu swej opinii w Notatnikach zdobył nowe na ten temat informacje, które 
obecnie uwzględnia, lub że nowymi przemyśleniami pragnie uzupełnić dawne. 
Jeśli Ziemia jest zaiste jedną z gwiazd -  pisał w Questiones -  to stąd wynika
łoby, że gwiazdy są tej samej natury co i ona. Różne kolory widoczne na Księ
życu dowodzą, że Księżyc składa się z różnych elementów, tak jak i Ziemia, 
której największą część stanowi woda występująca nie tylko na jej powierzchni, 
ale także w jej wnętrznościach, zwanych abyssi, spośród których najgłębszą 
i najobszerniejszą otchłanią wodną jest venter terrae -  źródło wszelkich wód.
O zmienności barw Księżyca (nunc quidem alba apparet, nunc nigra) wspo
mniał już w Notatnikach. Fakt ten tłumaczył wtedy różnymi pozycjami Księży
ca wobec Słońca102. Jednocześnie przytoczył „wypowiedź Arystotelesa”, 
w myśl której Stagiryta miał twierdzić, że dolna, przylegająca do powietrza 
część eteru nie jest tak czysta jak środkowa, środkowa zaś nie jest tak czysta 
jak najwyższa. Z dalszych enuncjacji Dawida wynika, że Arystoteles wywodził 
materię Księżyca z owej najniższej sfery eteru i dlatego też twierdził, że jest 
on mniej czysty niż inne gwiazdy. Stagiryta oparł swoje wnioski na fakcie, iż 
Księżyc nie posiada światła z siebie, lecz ze Słońca. Nie tylko Księżyc -  doda
je Dawid -  ale także wszystkie inne gwiazdy mają światło od Słońca; nie pod
legają zaś zaćmieniom, jak Księżyc, ponieważ usytuowane są wyżej tak, iż nie 
sięga ich wierzchołek cienia Ziemi. Nie brak przy tym autorów -  zaznacza 
Dinantczyk -  którzy twierdzili, że orbita Merkurego mieści się poniżej sfery 
Słońca i że dlatego zaćmiewa on niekiedy Słońce, powodując ciemną plamę na 
przesłanianej przez siebie części jego tarczy. Stąd wyciągano wniosek, że op
rócz Księżyca także pozostałe gwiazdy mają światło od Słońca. Niestety, Ptole
meusz nie powiedział nic pewnego na ten tem at103. Arystoteles miał -  zda

11,1 Dziełko to, a właściwie tylko jego początek, przypisywano w średniowieczu Arystoteleso
wi. Dlatego znalazło się w zbiorze: Aristotelis qui ferebantur librorum fragm enta , coli. V. Rose, 
Lipsiae 1886, s. 183-188, fragm. 245. W edycji Davidis de Dinanto Quaternulorum fragm enta  
znajduje się na s. 91-94.

11)2 D avidis de Dinanto Quaternulorum fragm enta , s. 78, w. 28-31.
103 Tamże, s. 34, w. 11-19; s. 47, w. 3-18; s. 79, w. 1-2; por. M i k o ł a j  K o p e r n i k ,
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niem Dawida -  również twierdzić, że „duch” (spiritus), za którego sprawą 
dochodzi do skutku siła ożywcza (vis nutritiva), wywodzi się z najniższej, 
„księżycowej” części eteru; „duch” siły zmysłowej (vis sensitiva) -  ze środko
wej; „duch” siły rozumnej (vis naturalis) z najwyższej104. Stąd zaś wynika, 
że Dinantczyk zinterpretował wypowiedzi Stagiryty, dotyczące natury Księżyca 
i jego wpływu na powstawanie i rozwój organizmów, podobnie jak Awerroes, 
Albert Wielki, Mikołaj z Oresme i Mikołaj Kopernik. I chociaż nie powoływał 
się wprost na De generatione animalium, to jednak nie ulega wątpliwości, że 
z tego właśnie dzieła wydedukował odnośną doktrynę. Jest to tym bardziej 
charakterystyczne, że Dawid nie znał pism Awerroesa.

Przedstawiony przez Dinantczyka w Questiones opis przewagi wód powierz
chniowych i abisalnych nad ziemią w strukturze globu ziemskiego stanowi 
wierne powtórzenie tego, co na ten temat zostało już powiedziane w Notatni
kach . W znanych nam fragmentach Notatników  brak natomiast jakiegoś 
potwierdzenia dla poglądu: visum est igitur Pythagore album quod apparet in 
luna aąuam esse, nigrum vero terram. Tezę o przewadze wody nad ziemią 
w księżycowym globie głosił -  według świadectw doksografów greckich -  
pitagorejczyk Filolaos106. Dawid wysunął przypuszczenie, iż „Pitagoras” przy
pisywał wodzie kolor biały zgodnie z dawnym i rozpowszechnionym przekona
niem, w myśl którego Księżyc jest quasi vitree substancie, czyli że jego mate
ria jest tego rodzaju, co i przeźroczystego kamienia lub soczewki, skupiającej
i zarazem odbijającej św iatło107. Nie ulega wątpliwości, zauważa Dinantczyk, 
że woda rzeczywiście takie właściwości posiada. Pewność czerpał z faktów

Revolutiones, I, 10 (s. 35, w. 20): De Venere vero atque Mercurio diversae reperiuntur sententiae, 
eo quod non omnifariam elongantur a Sole, ut illi. Quamobrem alij supra Solem eos collocant, 
ut Platonis Timaeus, alij sub ipso, ut Ptolemaeus et bona pars recentiorum. Alpetragius superio
rem Sole Venerem facit et inferiorem Mercurium\ por. także: C y c e r o n ,  O naturze bogów 
(miejsce cyt. w przyp. 31 niniejszej pracy).

104 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 34, w. 16-19. Pogląd, iż ratio dochodzi 
do skutku dzięki niezw ykle subtelnej m aterii (spiritus quidem tenuissimus, lux videlicet aetherea, 
aer subtilissimus), zlokalizow anej pośrodku głowy w kom orze zwanej cellula rationalis lub logisti- 
ca, był szeroko rozpow szechniony w XII wieku. Por. M. K u r d z i a ł e k ,  O niektórych 
przejawach racjonalizmu w myśli filozoficzno-teologicznej XII wieku, „Studia Philosophiae Chris- 
tianae” , 2(1967), s. 56 nn.

Por. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 62, w. 2-33.
106 p or A e t i u s, Placita, II, 5, 3; P 1 u t a r c h o s, Epitomes, II, 5, 6; S t o b a e u s, 

Eclogae, I. 21, 6. Por. Doxographi Craeci, coli. H. Diels, Berlin 1879, s. 333, 3; Die Fragmente 
der Vorsokratiker, ed. H. Diels, W. Kranz, t. I, Berlin 19609, 44(32), A. 18-21, s. 404.

107 Starożytni doksografow ie (Aecjusz, Plutarch, Stobeusz) rzeczyw iście przypisyw ali taki 
pogląd „Pitagorasow i” : nudotY Ó paę Kaxo7txpoei8£ę a&pcc” (por. Doxographi Craeci, s. 357, 14).
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przedstawionych i opisywanych w Notatnikach’08. Tam też wyłożył swój 
własny pogląd na barwy elementów: kolor biały jest kolorem ognia, czarny -  
ziemi, woda ma kolor podczarny (subniger), powietrze -  podbiały (sub- 
albus)109.

Dawid przytoczył w Question.es inną jeszcze „rację” Pitagorasa, świadczącą, 
iż Ziemia może być jedną z planet. Przebywającemu na Księżycu Ziemia przed
stawiałaby się jako quasi Stella et ad modum lunae, a to wskutek odbijania się 
„wzroku” od zagęszczonego i przesyconego oparami powietrza, które otacza 
Ziemię; ogromna odległość sprawi przy tym, że spoglądający ujrzy w atmosfe
rze ziemskiej światło słoneczne. Wystąpi bowiem zjawisko, które w warunkach 
ziemskich nazywamy tęczą słoneczną, a które nie jest niczym innym, jak od
zwierciedleniem się koloru Słońca w odległej chmurze. Zdarza się, że tęcza 
oglądana z daleka zdaje się łączyć z Ziemią. Kiedy jednak zbliżamy się do tego 
miejsca, oddalają się stamtąd i tęcza, i wysoko usytuowana chmura; nie znikną, 
ale pojawiają się w dalszym ciągu i stale w tej samej odległości. Wzrok bo
wiem ma to do siebie, że odbija się od dalekich warstw powietrza, jak również
i od bliskich, jeśli jest ono mgliste i zanieczyszczone.

Tekst Questiones urywa się, niestety, na kolejnej -  przytoczonej przez Dawi
da -  „racji” Pitagorasa: Visum est ergo Pythagore quod quem.adm.odum circa 
terram, ita quoque circa unam quamque stellam spissus est aer ex vaporibus 
resolutis] l0.

Przedstawione w Questiones astrofizyczne poglądy „Pitagorasa” zdają się być 
rozwiniętym echem wzmianek starożytnych doksografów -  Aecjusza, Plutarcha, 
Stobeusza -  stwierdzających, że pitagorejczyk Filolaos mówił o Słońcu skupia
jącym i rozpraszającym światło na modłę przezroczystego kamienia, o jego 
różnych odzwierciedleniach, o bliskim pokrewieństwie Księżyca z Ziemią,
o roślinach i zwierzętach księżycowych, o zjawisku tęczy słonecznej111. Sto- 
beusz tak przy tym charakteryzował poglądy innego jeszcze pitagorejczyka: 
„Heraklides z Pontu i pitagorejczycy uważają, że każda gwiazda stanowi świat, 
że składa się z ziemi otoczonej przez powietrze i że cała pływa w nieograniczo

108 Por. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragm enta, s. 60, w. 13; s. 73, w. 10; s. 9, w. 28; 
s. 66, w. 13.

1119 Tamże, s. 47, w. 20-22.
11(1 Tamże, s. 94, w. 12-20.
111 Por. A e t i u s, Placita, II, 13; P I u t a r c h o s, Epitomes, II, 13, 14; S t o b a e u s, 

Eclogae, I, 24, 1. Por. D oxographi Graeci, s. 34. 15; Die Fragmente der Vorsok.ratik.er, s. 58(45) 
B 37 c, s. 462).
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nym eterze”112. Dawid mógł się zapoznać z którymś z przekazów doksogra- 
ficznych; znał bowiem grekę i przez pewien czas przebywał w Grecji113. 
Mógł również wykorzystać wzmianki autorów łacińskich, choćby następującą 
Kalcydiusza: „według Pitagorasa ludzie zamieszkują zarówno Ziemię, jak
i Księżyc oraz pozostałe planety” 114. Wypowiedź ta upoważniała bowiem do 
wniosku: skoro „Pitagoras” twierdził, że na Księżycu i innych planetach żyją 
ludzie, to musiał także dowodzić, że struktura elementarna Księżyca i planet nie 
różni się od elementarnej struktury Ziemi.

Jeśli spojrzy się na materiały naukowe zgromadzone w Notatnikach przez 
pryzmat Pitagoresowych racji zestawionych w Questiones, to trudno jest nie 
wysunąć przypuszczenia, iż Dawid zebrał znaczną część owych materiałów 
w celu wyjaśnienia i udowodnienia pitagorejskiej tezy: „Ziemia jest jedną z pla
net”. Sprawy tej dotyczą wypisy i uwagi na temat barwy elementów, resp. 
barwy ciał niebieskich115, natury światła116, natury widzenia117, tę
czy118, halo119, natury i rodzajów oparów120. „Pitagorasowe” stwierdze
nie usiłował udowodnić wykazując, że Ziemia, Księżyc, gwiazdy posiadają 
jednakową strukturę elementarną. Argumentował opierając się na analizie spek- 
tralnj: tarcza Księżyca nie jest jednobarwna, a więc glob księżycowy składa się 
z różnych żywiołów. W tym miejscu stanął wobec dyskutowanego już w staro
żytności problemu: czy wzrok sięga aż do ciał niebieskich, czy też odbija się 
od dalekich warstw powietrza?121. Jeśli bowiem nie sięga -  a jest to, zda

112 Eclogae, I, 24, 1. Por. Doxographi Graeci, s. 343, 15. Tekst ten przytoczono za: 
C r o m b i e, Nauka średniowieczna, s. 363.

113 Por. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 3, w. 4-5; s. 91, w. 3: Cum essem 
in Grecia, pervenit ad manus meas liber Aristotelicus quidam, cuius inscriptio erat De deversis 
uniuscuiusgue metodi problematibus. Por. także: s. 89, w. 2: Aptideni commilitoni meo in gimnasio 
greco magister David salutem. Albert Wielki kilkakrotnie wspomina, że Dawid powoływał się na 
Plutarcha. Por. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, „Prolegomena", s. LI, przyp. 235).

114 Timaeus a Calcidio translatus, c. 200 (s. 220, w. 12). W dalszym ciągu swoich wywodów 
Kalcydiusz nadmienia, że „Pitagoras” w innych dziełach przez „ludzi” rozumiał „dusze ludzkie”.

15 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 47, 53 n., 61, 78 n.
116 Tamże, s. 39 n., 65, 85; odbijanie i załamywanie się światła: s. 41 n., 54, 74. 78, 90.
117 Tamże, s. 42, 54, 90.
118 Tamże, s. 41, 53, 54, 78, 90.
119 Tamże, s. 53, 73 n„ 78.
1211 Tamże, s. 10, 15, 41, 48, 49, 56. 61, 71.
121 Problem ten był żywo dyskutowany w XII wieku. Por. Theodorici Carnotensis tractatus 

de septem diebus, s. 188, 11: Nam hoc quod quidam rudes dicunt se videre caelum, quando aer 
purus est, cum aliquid viride se fingunt conspicere, illud falsissimum est. Nam ubi visus deficit, 
ibi error sensus dat imaginationem videndi quod non videt. sicuti aliauis clausis oculis videtur
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niem Dawida, prawie pewne -  to w takim razie nie widzimy rzeczywistego 
Słońca, Księżyca, gwiazd, lecz tylko ich odzwierciedlenia w powietrzu lub 
odzwierciedlenie ich światła w zagęszczonej, ziemskiej atmosferze122. Obrazy 
Słońca i gwiazd widziane w czystym powietrzu mają kolor biały, czyli kolor 
ognia. Kolor ten, gdy się odbija w przesyconej oparami atmosferze, wywołuje 
zjawiska zwane tęczą lub halo. Analiza widmowa nie ujawnia jednak, które 
z barw tęczy czy też halo reprezentują żywioły danego ciała niebieskiego, gdyż 
widma odzwierciedlają nie tylko kolor (resp. kolory) Słońca, Księżyca czy 
gwiazd, ale także kolory elementów „zwierciadła”, a być może także i oka. 
Uprawomocnienie analizy spektralnej jest więc jak najściślej uzależnione od 
uprzedniego rozstrzygnięcia takich problemów, jak: natura światła, natura wi
dzenia, zasady padania i odbijania się światła, istota tęczy i halo, anatomia oka. 
Dawid dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że są to zagadnienia jak najbardziej 
sporne123. W tej sytuacji mógł on tylko stwierdzić: utrum igitur verior opinio 
sit Phytagoreorum an aliorum, qui ponunt terram esse immobilem, nulla potest 
deprehendere ratio.

Być może, iż odcięcie się Mikołaja Kopernika od dociekań filozofów przyro
dy („fizjologów”) było wynikiem uświadomienia sobie przez autora Revolutio- 
nes także i tych trudności, których Dawid nie był w stanie przezwyciężyć. 
Stwierdziwszy, podobnie jak Dinantczyk, że tylko ruch kolisty (motus circula- 
ris■) jest ruchem naturalnym, wykazywał, iż przysługuje on również Ziemi, a to 
na tej podstawie, że jest ona kulą. Świadczy o tym idealna krągłość jej cienia, 
jaki jawi się na tarczy Księżyca podczas zaćmień; jest okrągła rotunditate abso-

sibi tenebras videre. Nam quamvis visus ex luce oculorum sumit exordium, nihil tamen valet nisi 
ex obstaculo alicujus spissitudinis repercutiatur. Por. także: G u i l l a u m e  de C o n c h e s ,  
Glosae super Platonem, s. 236-255. Nowej okazji do rozstrząsania tej kwestii dostarczył komen
tarz Sim plicjusza. Por. Thomae Aquinatis In Aristotelis De caelo et mundo, II, lec. 14 (s. 212, 
427): Et secundum hoc, cum sensus non sit cognoscitivus nisi accidentium, sequetur quod nihil 
illorum corporum sentire possimus. Unde ipse dicit quod neque astra ipsa videmus, neque magni- 
tudines ipsorum aut figuras, neque excellentes pulchritudines, sed neque motum, propter quem fit  
sonus; sed velut illustrationem quandam ipsorum videmus, talem velut etiam solis circa terram 
lumen, non ipse sol videtur.

122 Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 42, w. 12: Amplius autem puro existente 
aere non videtur stellae in caleo, sed in aere. Non enim potest visus usque ad caelum protendi”. 
Por. także s. 47, w. 26: „Videtur ergo dicendum esse secundum Aristotelem, quod color albus, 
qui videtur esse in sole, non sit in sole, sed in aere; nam et similiter dicit Aristoteles calorem non 
esse in sole, sed fieri in aere ex motu solis.

123 Tamże, s. 39, w. 22-42, w. 25; 53, w. 1-55, w. 10; 73, w. 20-75, w. 21; 84, w. 27-87,
w. 5.
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łuta, ut philosophi sentiunt124' Jej krąg nie różni się więc (z astronomicznego 
punktu widzenia) od kręgu Księżyca czy też Słońca. Ma zatem formę najdosko
nalszą ze wszystkich, formę, która sprawia najpełniejszą jedność i przysługuje 
każdej takiej rzeczy, która powinna zachować (conservaturum) inne125. Nie 
różni się zatem, z formalnego punktu widzenia, od sfery gwiazd stałych, której 
„naturę” -  jak powszechnie przyjmowano -  stanowi właśnie ruch kolisty, za

124 Revolutiones, I, 3 (s. 25, w. 16): Talem quippe figuram  habere terram cum circum fluenti- 
bus aquis necesse est, qualem umbra ipsius ostendit: absoluti enim  circuli am fractibus Lunam  
deficientem efficit [...] sed  rotunditate absoluta, ut philosophi sentiunt. Por. także: I, 2 
(s. 23, w. 13): Terram quoque globosam  esse patet, quoniam ab omni parte centro suo innititur. 
Tametsi absolutus orbis non statim  videatur in tanta m ontium  excelsitate descensuąue vallium, 
quae tamen universam terrae rotunditatem  m inim e varient.

Kopernik dyskutował problem kulistości Ziemi opierając się na Pliniuszu (Historia naturalna, 
II, 161-164; s. 25): „Zdziwienie wszakże budzi fakt, że tworzy ona kulę, mając tyle płaskich 
przestrzeni morskich i równinnych. Ale broni tego poglądu Dikajarchos, jeden z najpoważniejszych 
uczonych, który z ramienia królów dokonał pomiaru gór; najwyższa z nich, jego zdaniem, Pelion, 
liczyć ma 1250 kroków w kierunku pionowym, z czego wynika, że nic to nie znaczy w ogólnym 
zakrzywieniu płaszczyzny ziemskiej [...] Ale najwięcej opinia buntuje się wtedy, jeśli się jej każe 
wierzyć, że wody spiętrzone tworzą także kształt kulisty. A przecież zjawisko takie daje się bardzo 
wyraźnie obserwować w przyrodzie; bo i zwisające na każdym kroku krople mają kształt małych 
kuleczek, a wrzucone do kurzu lub położone na kosmatym liściu wykazują kulistość absolutną”. 
Ogół filozofów twierdził, że zarówno świat, jak i Ziemia posiadają wprawdzie form am  rotundam  
et globosam, odmawiali jednak Ziemi „krągłości absolutnej” . Wielce wymownym świadkiem tej 
tradycji jest Kalcydiusz: Sphaerae autem  similitudo in effigie terrae multimode com prehenditur 
(Timaeus a Calcido translatus , c. 60; s. 107, w. 16); Q uod si quis ad  cacumina m ontium  prolixi- 
tatemque et saxosam asperitatem  aspiciens sim ilem dicet esse ad  tornum levitate p ilae (deform ita- 
tem asperiorum montium), non recte sentit; non enim  nos terram globum esse dicim us sed  g lobo
sam, nec piłam  sed  sim ilem  pilae. Certe totius terrae m agnitudinem  animo rationabiliter conci- 
pientes veritatem  non visit et sensibus sed ad rationis intelligentiaeque remedia potius examinatio- 
nemque deducimus (tamże, s. 110, w. 12).

Zasygnalizowane poglądy Kalcydiusza stanowią wierną replikę poglądów perypatetyka Adrasto- 
sa z Afrodyzji i Teona ze Smyrny -  wybitnego matematyka, przedstawiciela „średniego platoniz- 
mu”. W 1499 roku ukazało się greckie wydanie Komentarza do Aratosa, którego autorem był 
Teon z Aleksandrii -  wydawca Elem entów  i Optyki Euklidesa, komentator A Imagestu  Ptolemeusza. 
(Por. Revolutiones, objaśnienia A. Birkenmajera na s. 86).

Zwróciliśmy uwagę na powyższe źródła, ponieważ wciąż jeszcze nie wiadomo, jacy autorzy 
dopomogli Kopernikowi w przejściu od teorii względnej krągłości Ziemi do teorii jej krągłości 
absolutnej. Problemem tym zajął się ostatnio H. Blumenberg w: Pseudoplatonismen in der Natur- 
wissenschaft der frtihen  Neuzeit, „Abbandlungen der Akademie der Wissenchaften und der Litera
tur. Geistes -  Sozialwissenschaftliche Klasse” , 1971, nr l ,s .  8-17. Autor tej interesującej rozprawy 
wykazuje, że Mikołaj z Kuzy dopomógł Kopernikowi do wypracowania wspomnianego przejścia. 
Naszym zdaniem punktem wyjścia mogło być stwierdzenie Arystotelesa (De caelo, II, 14; 297 b), 
że cień Ziemi na tarczy Księżyca podczas zaćmienia nie różni się swym kształtem od krągłości 
tego i innych ciał niebieskich. Nie ma więc różnicy z astronomicznego punktu widzenia między 
kulistością Ziemi i Księżyca czy Słońca.

125 Revolutiones, I, 1 (s. 23, w. 3-6).
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wsze z sobą tożsamy, wieczny i jednostajny. Kopernik, rozumując w ten spo
sób, dowartościowywał nic nie znaczące na gruncie teorii arystotelesowsko-pto- 
lemejskiej medium ąuantitatis, za jakie uważano Ziemię, do wszystko znaczące
go na gruncie tejże teorii medium naturae, czyli medium virtutis, za jakie uwa
żano sferę gwiazd stałych. Po przezwyciężeniu, a może tylko po „zneutralizo
waniu” tej przeszkody nie miał już jakichś poważniejszych trudności z przypi
sywaniem Ziemi ruchów: obrotowego, obiegowego i odchylenia, postulowanych 
przez jego astronomię.

Dawid, dążąc do tego samego co i Kopernik celu, tj. do przezwyciężenia 
arystotelesowsko-ptolemejskiej doktryny o ilościowym i jakościowym środku 
świata, poszedł inną niż on drogą. Po dowartościowaniu ziemi jako elementu 
przystąpił do dowartościowania globu ziemskiego poprzez próbę wykazania, że 
jego materia nie różni się od materii planet. Dinantczyk zastosował taki właśnie 
sposób postępowania, ponieważ odpowiadał on bardziej jego monistycznej teorii 
bytu, jak również jego przyrodniczo-filozoficznym zainteresowaniom, które 
zaspokajał czytając świeżo wtedy odkryte i przez niego samego odkrywane 
przyrodnicze dzieła Arystotelesa. Dowiadywał się z nich o dwóch istotowo 
różnych rodzajach materii: o doskonałej materii nieba i niedoskonałej materii 
świata podksiężycowego. Powiązanie tej doktryny z teorią dwóch środków było 
nader oczywiste. Obalenie pierwszej poważnie osłabiało drugą.

Wymienione powody tłumaczą, przynajmniej częściowo, dlaczego Dawid 
uwzględniał materialną stronę struktury świata. Nie wyjaśniają natomiast, przy
najmniej w sposób dostateczny, dlaczego pominął aspekt formalny. Zachowane 
fragmenty przekazu literackiego Dinantczyka pozwalają scharakteryzować jego 
myśl przyrodniczą i filozoficzną jako próbę całkowitego zerwania z symbolicz- 
no-teologiczną interpretacją świata. W XII wieku, wskutek wystąpień Adelarda 
z Bath, W ilhelma z Conches, Daniela z Morley i innych przyrodników tej epo
ki, późnoantyczny i wczesnośredniowieczny, naiwny symbolizm kosmologiczny 
został zastąpiony wyrafinowanym symbolizmem typu matematycznego, głównie 
jednak geometrycznego. Twórcy i rzecznicy tej nowej wizji świata żywili -  pod 
wpływem platońskiego Timaiosa -  prawdziwy kult „kręgów” i „sfer” . Im 
to przeciwstawiał Dawid swoją trzeźwą, opartą przede wszystkim na ściśle 
przyrodniczych doktrynach Arystotelesa oraz całkowicie wolną od symbolizmu, 
koncepcję rzeczywistości. Typowym przykładem tych jego dążeń może być 
stosunek do „Pitagorasa” : wczesnośredniowieczni i dwunastowieczni myśliciele

126 Por. M. K u r d z i a ł e k ,  Średniowieczne doktryny o człowieku jako mikrokosmosie 
w niniejszym tomie.
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widzieli w nim „twórcę arytmetyki i muzyki”, „męża bożego”, „autora, który 
po raz pierwszy posłużył się terminem p h i l o s o p h i  a”, „nauczyciela 
Platona, który we wszystkim wiernie go naśladował” ; tym charakterystykom 
przeciwstawiał Dinantczyk obraz „Pitagorasa” wielkiego astronoma i przyrodni
ka, twórcy wysoce prawdopodobnego modelu świata. W głoszonej przez Dawi
da, zdecydowanie anty symbolicznej interpretacji rzeczywistości nie było więc 
miejsca ani na przedstawianie świata jako wielkiego zwierzęcia127, ani też na 
rozważanie platońsko-pitagorejskiego aspektu formalnego, nawet w tej postaci, 
jaką nadał mu Arystoteles w swojej doktrynie o niebie. Dawid dowartościowy
wał bowiem ziemię (jako element i jako glob) poprzez odwartościowanie arys- 
totelesowskiego nieba: zdecydowanie przeciwstawiał się teorii eteru. Natomiast 
czternasto- i piętnastowieczni „pitagorejczycy” dowartościowywali arystotele- 
sowskie sfery elementarne, a zatem i kulę ziemską, do arystotelesowskich sfer 
niebieskich. Na postawione przez Dinantczyka pytanie, czy simplicia corpora 
spoczywają we właściwych miejscach, czy też poruszają się ruchem kołowym, 
Mikołaj Oresme odpowiadał, że „jest o wiele rozsądniej przyjąć, iż poszczegól
ne elementy, tj. każdy z żywiołów wszechświata, może tylko z wyjątkiem su
werennego nieba, porusza się w swej sferze ruchem okrężnym, który to ruch 
jest ruchem naturalnym sfery”128. Ten kąt widzenia uwzględnił także piętna-

Por. Dayidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. 56, w. 9: visum fu it quibusdam 
phisicis mundum esse animal [...] in profundo oceani nares mundi constitutas, per ąuas emissi vel 
reducti fluctus modo ejfluent maria et modo resorbent. Dico autem inspirationem et expirationem 
non esse causam, ut ideo mundus animal esse putetur aut nares habere, quibus inspiret et expiret, 
cum preostensum sit solum interiorem calorem causam esse inspirationis et expirationis.

128 Le Livre du ciel et du monde, II, 25 (f. 140d), s. 526. -  Mikołaj z Oresme zinterpretował 
medium naturae i medium substantiae w świetle metafizyki Arystotelesa i Awerroesa. Odnośne 
jego wywody mają następującą postać: chociaż Awerroes twierdzi, że ruch jest doskonalszy od 
spoczynku, to jednak nie ulega wątpliwości, że według Arystotelesa spoczynek jest stanem dosko
nalszym niż ruch. Świadczy o tym fakt, iż Stagiryta uważa Boga -  a więc byt najdoskonalszy -  
za pierwszego nieruchomego poruszyciela, za pełnię, która niczego nie potrzebuje i do niczego 
nie dąży. Ponadto wiadomo, że spoczynek jest kresem i celem ruchu, i że dlatego też ciała podą
żają do właściwych sobie miejsc, aby w nich spocząć. Skoro spoczynek jest więc stanem doskona
łości, przeto powinien on przysługiwać najwyższemu niebu i gwiazdom bardziej niż planetom; 
w najmniejszym zaś stopniu winien on przysługiwać Ziemi, ponieważ jest ona najbardziej odległa 
od nieba gwiazd stałych, a poza tym stanowi element spośród wszystkich innych najmniej dosko
nały. Por. tamże, 25, II (f. 142 ), s. 532. Analogicznym argumentem posłużył się także Mikołaj 
Kopernik (Revolutiones, I, 8; s. 34, w. 7): His etiam accedit quod nobilior aląue divinior conditio 
immobilitalis existimatur quam mutationis et instabilitatis, que terrae magis ob hoc quam mundo 
conveniat. Addo etiam quod satis absurdum videretur continenli sive locanti motum ascribi, et non 
potius contento et locato quod est terra. Podobieństwa i analogie w sposobach dowodzenia dzien
nego ruchu Ziemi, występujące pomiędzy 25 rozdziałem II księgi Le Livre du ciel et du monde 
Mikołaja Oresme a 8 rozdziałem I księgi Revolutiones Mikołaja Kopernika, posłużyły P. Duhemo-
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stowieczny krakowski komentator De caelo et mundo129. Stopniowe wydoby
wanie platońsko-pitagorejskiego aspektu formalnego z Arystotelesowej nauki
o niebie osiągnęło szczególnie dobitny wyraz w twórczości Mikołaja z Kuzy. 
Studium dzieł dwunastowiecznych platończyków i neoplatończyków chrześcijań
skich, zwłaszcza Teodoryka z Chartres i Clarenbalda z Arras, a być może rów
nież i Dawida z Dinant , doprowadziło go do takiej teologiczno-kosmologi-

wi za podstawę wysunięcia równie głośnego, co kontrowersyjnego przypuszczenia: Kopernik mógł 
streścić odnośne wywody Oresme’a. Sprawą tą zajął się w sposób wnikliwy i wyczerpujący 
A. Brikenmajer (por. Revolutiones, s. 91 -  objaśnienia A. Birkenmajera do s. 62, 28). Owe analo
gie, które -  zdaniem Duhema -  „rapprochent la pensee du chanoine de Thom de celle de l’ćveque 
de Lisieux”, a których dopatrzyć się także można w sposobach dowodzenia ruchomości Ziemi 
przez Dawida z Dinant, Jana Burydana, Mikołaja z Kuzy, świadczą jedynie o tym, że wymienieni 
autorzy, z Kopernikiem włącznie, dyskutowali problem „Ziemi-planety” opierając się na tych 
samych źródłach, głównie na De caelo Arystotelesa i Almageście Ptolemeusza, oraz w świetle tych 
samych zasad perypatetyckiej fizyki, metafizyki i teologii. Przykładem ilustrującym to stwierdzenie 
jest analogia zasygnalizowana w niniejszym przypisie: zarówno Mikołaj Oresme, jak i Mikołaj 
Kopernik rozpatrzyli możliwość ruchu Ziemi w kontekście arystotelesowsko-scholastycznej zasady 
continens est noblilior et formalior contento.

129 Por. M. M a r k o w s k i ,  Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim, Wroc
ław 1971, s. 133 n. Teza figura sphaerica est aptissima ad motum circularem, sicut est ineptissi- 
ma ad alios motus — była dobrze znana w średniowieczu dzięki komentarzowi Simplicjusza do 
De caelo Arystotelesa. (Por. Thomae Aquinatis In Aristotelis De caelo et mundo, II, lec. 12; 
s. 202, 408). Była ona także zgodna z „fizyką” Stagiryty. Prawowierni perypatetycy nie odnosili 
jej do Ziemi ze względu na inną zasadę Arystotelesa: Quod autem circumfertur corpus, impossiblie 
habere gravitatem aut levitatem. (Por. tamże, I, lec. 5; s. 25, 18). -  „Zasadę” przytoczyliśmy 
w tłumaczeniu Wilhelma z Moerbeke; zupełnie inny sens ma ona w przekładzie Gerarda z Kremo- 
ny: quod non sit possible, ut sil corpori rotundo levitas neque gravitas. (Por. A l b e r t u s  
M a g n u s ,  De caelo et mundo, I, tr. 1 c. 6; s. 16, w. 64). Z komentarza Simplicjusza dowiady
wano się również i o tym, iż gwiazdom powinno się przypisywać ruchy obrotowe, a to dlatego 
właśnie, że posiadaj % figuram sphaericam. (Por. Thomae Aąuinatis, II, lec. 12; s. 202, 408). -  
Mikołaj Oresme neutralizował „geostatyczny sens” przytoczonej przez nas zasady Arystotelesa 
w ten sposób, że rozróżniał dwa znaczenia terminów „wysoko” i „nisko". Określa się nimi bądź 
to miejsce, w którym sami się znajdujemy, i wówczas „wysoko” oznacza część hemisfery nieba 
„ponad” nami, „nisko” zaś część hemisfery nieba „pod” nami, bądź też odnosimy te terminy do 
ciał ciężkich i lekkich, stwierdzając przez to, że ciała ciężkie dążą „w dół”, lekkie zaś „w górę". 
W tym drugim przypadku „wysoko” i „nisko” są niczym innym, jak tylko naturalnym układem 
rzeczy ciężkich i lekkich, który to układ jest taki, że wszystkie ciężkie wedle tego, jak to jest 
możliwe, są w środku lekkich, nie wyznaczając im innego miejsca naturalnego. Por. Le Livre du 
ciel et du monde, I, 24 (f. 37c), s. 172; por. także: C r o m b i e ,  Nauka średniowieczna, s. 101.
-  Stwierdzenie Mikołaja Oresme, że naturalny układ rzeczy ciężkich i lekkich jest taki, iż ciężkie 
znajdują się pośrodku lekkich, stanowiło także „dogmat” fizyki Teodoryka z Chartres. (Por. Theo- 
dorici Carnotensis de septem diebus, s. 190 n.).

130 q  Thćry wysunął przypuszczenie, że Mikołaj z Kuzy miał w swej bibliotece egzemplarz 
De Tomis Dawida z Dinant. (Por. G. T h ć r y, Autour du decret de 1210, I: David de Dinant. 
Etude sur son pantheisme materialistę, Kain 1925, s. 27). Zdania tego nie 
podzielają: R. K 1 i b a n s k y, Nicolai de Cusa Apologia doctae ignorantiae, Lipsiae 1932,
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cznej wizji świata, która czyniła bezprzedmiotowymi tradycyjne pytania o me
dia zarówno naturae , substantiae czy virtutis, jak i o ąuantitatis czy  też lo- 
ci131. Wszechświat pojął jako „skończoną nieskończoność”, jako równoważny 
kuli, ale kuli nieskończonej, jako „stworzonego Boga” . Każdy z członów kos
mosu posiada jak  gdyby pewien dar Boży (quasi ąuoddam munus divinum). 
Wszystko zawiera się we wszystkim (ąuodlibet in ąuolibet) i jest w jakimś 
stopniu doskonałe, chociaż nie jest doskonałością samą w sobie. Jedno jest 
tylko centrum  świata: Centrum mundi coincidit cum circumferentia [...] centrum  
et circumferentia sunt Deus [...] Deus benedictus, Ule est centrum terrae et 
omnium sphaerarum atque omnium, quae in mundo sunt. Qui est simul omnium  
circumferentia infinitan2. Sakralizacja czy też może raczej pewnego rodzaju 
„diwinizacja” środka wiodła Kuzańczyka do tego samego celu, do którego 
zmierzali Dawid z Dinant, Mikołaj Oresme, Mikołaj Kopernik, tj. do takiego 
dowartościowania Ziemi, by można ją  było uznać za jedną z planet. Ruch Zie
mi przedstawiał się Kuzańczykowi -  w świetle jego założeń systemowych -  
jako zupełnie oczywisty, chociaż przez człowieka niedostrzegalny. Jego „oczy
wistość” zasadzała się nie tylko na fakcie, iż Ziemia nie może być nierucho
mym centrum świata, gdyż jedynym centrum świata jest Bóg, ale także i na 
tym, że jest ona „sferą”, czyli kulą. Nie jest wprawdzie kulą doskonałą133, 
niemniej stopień, w jakim  jej figura est nobilis et sphaerica, jest dostatecznym 
gwarantem jej kołowego ruchu. Miał więc rację „Pitagoras”, omnium philoso
phorum primus, Italiae et Graeciae decusI34, zarówno wtedy, kiedy nauczał,

s. 30; L. B a u r, P. W i 1 p e r t, Directio speculationis seu de non aliud, Lipsiae 1944, 
s. 43. Por. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, s. XLI.

N i c o 1 a u s de C u s a, De docta ignorantia, II, 11 (ed. P. Wilpert, Hamburgi 1967, 
s. 86 n., 156): Et cum licet non sit mundus infinitus, tamen non potest concipi finitus, cum termi- 
nis careat, intra quos claudatur [...] (157): Sicut igitur terra non est centrum mundi, ita nec 
sphaera fixarum stellarum eius circumferentia.

132 Tamże, II, 11 (s. 86 n„ 156-88 nn. 157).
13:1 Tamże, II, 12 (s. 94 n., 163): Terra etiam ista non est sphaerica, ut quidam dixerunt, licet 

tendat ad sphaericitatem [...] (164): Terrae igitur figura est nobilis et sphaerica et eius motus 
circularis, sed perfectior esse potest. Kuzańczyk podziela w tym wypadku pogląd Kalcydiusza. 
(Por. przypis 124 niniejszej pracy). O tym, że figura sphaerica est aptissima ad motum circula- 
rem, mógł się dowiedzieć zarówno Kuzańczyk, jak i Kopernik od Simplicjusza. (Por. przypis 129 
niniejszej pracy). Ten ostatni fakt osłabia w jakimś stopniu postulowaną przez H. Blumenberga 
potrzebę eksplikowania teorii Kopernika poprzez zasygnalizowaną tu teorię Mikołaja z Kuzy.

134 N i c o 1 a u s de C u s a, De docta ignorantia (s. 30, n. 21): Sed quia unitas aeterna 
est, aequalitas aeterna est, similiter et connexio, hinc unitas, aeąualitas et connexio sunt unum. 
Et haec est Ula trina unitas, quam Pythagoras, omnium philosophorum primus, Italiae et Graeciae 
decus, docuit adorandam. Na innych miejscach tejże księgi pisał: Pythagoras autem, vir suo aevo 
auctoritate irrefragabili clarissimus, unitatem illam trinam astruebaf, Pythagoras, primus et nomi-
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że unitas, aeąualitas et connexio sunt unum, jak i wówczas, gdy głosił terram 
esse unam ex stellis. Do tych ostatnich słów „Pitagorasa” chrześcijański teolog 
dodać może, a nawet powinien -  est stella nobilis135. Rozegrał się bowiem 
na niej jedyny i niepowtarzalny dramat kosmiczny: oczekiwane z utęsknieniem
i w największym napięciu przez wszelkie stworzenie, a więc przez cały wszech
świat, wcielenie Boga136.

W poglądach Mikołaja z Kuzy odzwierciedliła się najpełniej bogata i w pew
nych okresach wielce wpływowa chrześcijańska, w tym wypadku głównie śred
niowieczna, orientacja propitagorejska. Sakralizowany przez Kuzańczyka kos
mos był nade wszystko kosmosem „Pitagorasa”. I z tym właśnie wydaniem 
schristianizowanego pitagoreizmu zetknął się bezpośrednio Mikołaj Koper
nik137.

Podejmowane przez średniowiecznych „propitagorejczyków” próby udowod
nienia tezy: Ziemia jest jedną z planet -  nie zostały uwieńczone jakimś ściśle 
naukowym lub choćby tylko przekonywającym wynikiem. Głównie dlatego, że 
zainteresowani tą sprawą autorzy całą swoją uwagę i dociekliwość skupili na 
zagadnieniu dowartościowania Ziemi (jako elementu i jako globu) do pozosta
łych członów Arystotelesowego kosmosu. Dyskusje ze Stagirytą pochłaniały ich 
do tego stopnia, że tracili z oczu całokształt pitagorejskiej doktryny kosmolo- 
giczno-astronomicznej. Zapominali mianowicie o tym, że planetarny status 
Ziemi był konsekwencją nauki pitagorejczyków o centralnym ogniu. Być może,

ne et re philosophus, omnem veritatis inąuisitionem in numeris posuit (por. c. 7, s. 26 n., 18 i c
11, s. 42 n., 32). Kuzańczyk przejął kult dla „Pitagorasa” od szkoły w Chartres; rzekomy „pitago- 
rejski” schemat trinitysytyczny -  unitas, aeąualitas, connexio -  zapożyczył od Teodoryka z Char
tres (por. Theodorici Carnotensis tractatus de septem diebus, s. 194-200) lub z De septem septe- 
nis, 7 (PL 199, 961 B).

135 Tamże, II, 12 (s. 94 n„ 164).
136 Por. K u r d z i a ł e k ,  Średniowieczne doktryny o człowieku jako mikrokosmosie.

Możliwość wpływu Mikołaja z Kuzy na Kopernika rozpatrywali: L. A. B i r k e n m a 
j e r ,  Mikołaj Kopernik, cz. I: Studia nad pracami Kopernika oraz materiały biograficzne, Kra
ków 1900, s. 251-152; t e n ż e ,  I. C o 1 1 i j n, Nova Copernicana. Vorl£iufige Mitteiłung iiber 
jiingst in schwedischen Archiven und Bibłiotheken aufgefundene, bisher unbekannte Autographen 
des Copernicus, „Bulletin International de 1’Academie de Sciences de Cracovie”, 1910, s. 31; 
D. M a h n k e. Unendliche Sphare und Allmittelpunkt. Beitrage zur Genealogie der mathematis- 
chen Mystik, Halle 1937, s. 98, 127 nn.; R. K 1 i b a n s k y, Copernic et Nicolas de Cues. 
Leonard de Vinci et l ’expćrience sicientifique au XVF siecle, Paris 1953, s. 230-231; M. M a r 
k o w s k i ,  Stanowisko Jana Burydana, Mikołaja z Kuzy i Mikołaja Kopernika wobec niektórych 
tez starożytnych teorii astronomicznych, „Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej 
i Średniowiecznej”, 9(1968), Seria A, s. 78-80; B l u m e n b e r g ,  Pseudoplatonismen in der 
Natumńssenschaft der Jriihen Neuzeit, s. 9-17; M. K u r d z i a ł e k ,  Rola tradycji chrześci
jańskiej w „przewrocie kopernikańskim", „Zeszyty Naukowe KUL”, 16(1973), nr 1, s. 3-17.
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iż „zapominali” o tej teorii celowo i świadomie, ponieważ przedstawiła się im 
jako niezrozumiała i niezgodna z doświadczeniem. Dawid z Dinant radził sobie 
w ten sposób, że Ziemi (jako elementowi i jako globowi) przypisywał właści
wość akumulowania i zachowywania ciepła. Sw. Tomasz z Akwinu uznał 
wzmiankę o ogniu centralnym za jedną z pitagorejskich metafor; jej sens byłby
-  według niego -  następujący: ogień mieści się w środku, ponieważ ciepło 
naturalne, wywodzące się ze Słońca i gwiazd, dociera aż do środka wszechświa
ta. Sw. Albert Wielki wysunął przypuszczenie, że pitagorejczycy, mając na 
uwadze źródła termicznie i wulkany, umiejscowili ów ogień wewnątrz 
Ziemi138.

Mikołaj Kopernik skupił swą uwagę i dociekliwość badawczą przede wszyst
kim na pitagorejskiej teorii środka. W związku z nią wykazywał, że jeden tylko 
z członów wszechświata spełnia warunki pitagorejskiego ognia centralnego: jest 
nim Słońce. O tym, że może ono być odpowiednikiem Aióę <jn)A,ociĉ v, mają 
świadczyć przytoczone przez Kopernika wypowiedzi starożytnych autorów: 
„Wszakże nie bez słuszności nazywają je  niektórzy latarnią świata, inni rozu
mem jego, jeszcze inni władcą. Trismegistos zwie je  widzialnym bogiem, So- 
foklesowa Elektra -  wszystkowidzącym. Tak więc zaprawdę Słońce, jakby na 
tronie królewskim zasiadające, kieruje rodziną planet, krzątających się 
dookoła”139.

W świetle załamywania się prób podjętych przez Dawida z Dinant, Jana 
Burydana, Mikołaja Oresme’a wielkość Mikołaja Kopernika zarysowuje się 
szczególnie wyraziście. W jego kosmologicznej doktrynie nie ma bowiem ele
mentów, których by nie znali lub do których nie mieliby dostępu średniowiecz
ni myśliciele. Wiekopomnego sukcesu kanonika z Fromborka nie da się więc 
wytłumaczyć wpływem jakichś całkowicie nowych i przedtem zupełnie nie 
znanych źródeł czy też idei, teorii lub opinii. Oryginalności jego osiągnięć nie

138 Nie brak i dziś historyków, którzy sądzą, że Pitagoras umiejscowił ogień w centrum Ziemi 
(por. E 1 d e r s, Aristotle's Cosmology, s. 243).

110, s. 71; por. także: E. R o s e n, Copernicus s Quotation from  Sophocles, [w:] 
Didascaliae. Stuelies in Honour o f Anselm Albareda, New York 1961, s. 367-397. Por. 
A r y s t o t e l e s ,  O częściach zwierząt, tłum. P. Siwek, s. 208. W dialogu FI epi <|>iA,oao(t>iaę 
{De Philosophia), jak świadczy Filon {De aeternitate mundi, 3, 10) Arystoteles uważał za zdecy
dowanego ateistę człowieka, który wierzyłby w bóstwo tego „widzialnego boga”, jakim jest Słoń
ce. Zdaje się, że jeszcze w traktacie De caelo zachował to przekonanie, gdyż ciała niebieskie 
nazywał „boskimi ciałami" (detra ocónata -  II. 12: 292 b 2 i 286 a U). To samo wyrażenie 
znajduje się także w traktacie De anima, I, 2 (405 b I ). Dawid z Dinant przedstawiał Słońce jako 
„serce świata”, czyli porównywał je do centralnego organu mikrokosmosu {Davidis de Dinanto 
Quaternulorum fragmenta, s. 76, w. 2).
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pomniejsza fakt, iż średniowieczni „propitagorejczycy” uzasadniali możliwość 
ruchu Ziemi takimi samymi lub nawet celniejszymi argumentami; nic bowiem 
nie wskazuje na to, aby znał on Quaternuli Dawida lub Le Livre du ciel et du 
monde Oresme’a. Oni tylko usiłowali poruszyć Ziemię i zatrzymać ostatnią 
sferę, on natomiast naprawdę stał się: Terrae Motor Solis Caeliąue Stator. 
Niemniej jednak i ich zasługi warto było przypomnieć w Roku Kopernikow
skim.



ŚREDNIOWIECZNE DOKTRYNY O CZŁOWIEKU 
JAKO MIKROKOSMOSIE*

WT Yedług świadectwa Ewangelisty Marka Chrystus polecił Apostołom: Prae- 
dicate Evangelium omni creaturae (16, 15). Św. Paweł w Liście do Rzymian: 
Nam expectatio creaturae revelationem filiorum  Dei expectat [...] Scimus enim  
quod omnis creatura ingemiscit et parturit usque adhuc (8, 19.22). Niektórzy 
teologowie i egzegeci, zarówno starożytni jak i średniowieczni, odnosili okreś
lenie omnis creatura do człowieka. W rezultacie dochodzili do wniosków, że 
człowiek jest w swej istocie nie tylko obrazem i podobieństwem Boga, ale 
takżejcałego stworzenia, a nawet że jednoczy on w swojej naturze to wszystko, 
co przez Boga zostało stworzone.

Zarysowująca się na gruncie sformułowania omnis creatura wizja człowieka 
wydawać się musiała głoszącym ją  teologom i egzegetom tym bardziej prawdo
podobna, że zgadzała się, co do sensu, z relacjami Księgi Rodzaju, z których 
wynikało, że Bóg uwieńczy! swe dzieła przez stworzenie człowieka, że wprowa
dził go do gotowego już świata, że powierzył mu panowanie „nad rybami mor
skimi i nad ptactwem powietrznym, i nad zwierzętami, i nad wszelką ziemią,
i nad wszelkimi płazem, które pełza po ziemi”1. Otóż tak wielkie wywyższenie 
człowieka przez Boga stawało się jeszcze bardziej zrozumiałe, gdy się wykazy
wało, że wartość fenomenu ludzkiego zasadza się nie tylko na tym, iż dusza 
człowieka została stworzona na obraz i podobieństwo Trójcy Świętej, ale że
i jego ciało jest najpełniejszym i najdoskonalszym z ciał stworzonych przez

Niniejszy artykuł pt. Der Mensch ais Abbild des Kosmos ukazał się w: Der Begriff der 
Representatio im Mittelalter, hrsg. von A. Zimmcrmann, (Miscellanea Mediaevalia, 8), Berlin-New 
York 1971, s. 35-75, polska wersja zaś w „Rocznikach Filozoficznych”, 19(1971), z. 1, s. 5-39.

1 Rdz 1, 26; Mdr 9, 2: „by panował nad stworzeniami [...] by władał światem w świętości
i sprawiedliwości”; Kol 1, 23: „Ewangelię posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które 
jest pod niebem -  jej sługą stałem się ja, Paweł” .
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Boga, że i ono także uzasadnia władczą, królewską pozycję i rolę człowieka 
w świecie.

Podkreślenie wartości człowieka ze względu na materię i strukturę jego ciała 
miało ogromne znaczenie dla starożytnej i średniowiecznej antropologii chrześ
cijańskiej. Stanowiło bowiem przeciwwagę dla stale występujących w jej obrę
bie tendencji spirytualistycznych, które u pewnych autorów i w pewnych okre
sach przybierały postać doktryn wręcz manichejskich2. Ale o wiele jeszcze 
większe znaczenie miało ono dla lepszego, filozoficzno-teologicznego ugrunto
wania dwóch podstawowych tajemnic historii zbawienia, tj. dla tajemnicy wcie
lenia i zbawczej męki Chrystusowej. Teologowie i egzegeci, którzy podjęli
i rozwijali ten właśnie wątek antropologiczny, dochodzili bowiem do wniosku, 
że ciało człowieka stanowi, samo w sobie, równowartość całego wszechświata, 
całego kosmosu. W świetle zaś tej oraz innych podobnych konkluzji wcielenie, 
narodzenie, dzieciństwo i śmierć Boga stawały się dlą umysłu ludzkiego mniej 
szokujące, mniej absurdalne.

Fakt, że autorzy średniowieczni wiązali swoje rozważania o człowieku jako 
obrazie świata, jako mikrokosmosie z cytowanymi wyżej słowami św. Pawła 
lub też z innymi wypowiedziami Pisma św. podkreślającymi wyjątkową wartość 
człowieka, świadczy, że mieli oni na oku przede wszystkim ten właśnie ściśle 
teologiczny cel. Natomiast fakt, iż problemem tym zajmowano się szczególnie 
intensywnie we wczesnym średniowieczu (Izydor z Sewilli, Beda, Jan Eriuge- 
na), a także w XII wieku (Honoriusz Augustodunensis, Hildegarda z Bingen, 
Godfryd ze Św. Wiktora, Bernard Silvestris, Alanus z Lille), można tłumaczyć 
nasileniem się w tych właśnie okresach walk wewnątrzkościelnych, powodowa

2 Godfryd ze Św. Wiktora nadmieniał, że swoje dzieło pt. Microcosmos napisał, między
innymi, także adversus opinionem quorundam carnalium hominum ąuasdam scripturas de yilitate 
humani corporis legentium nec intelligentium. Quia, dum kominem vermem, folium, fenum, stipu- 
lam siccam vel umbram nominari et secundum quid talia dicta sint non intelligunt, dignitati eius 
detrahunt nec rem reputabilem penitus astruunt. Do autorów, którzy w tym czasie poniżali god
ność człowieka, należał Adam ze Św. Wiktora: Inter vana, nihil vanius est homine [...] Post 
hominem \ermis, post vermis f i t  cinis, heu! heu!. Por. L. G a u t i e r, Oeuvres poetiques d ’A- 
dam de Saint-Victor, Paris 18943, s. 230 n. Cyt. za: Ph. D e 1 h a y e, Le sens litteral et le sens 
allegoriąue du Microcosmus de Geoffroy de Saint-Victor, „Recherches de theologie ancienne et 
mćdićvale’\  16(1949), s. 156. Por. także: Hugonis Archiepiscopi Rothomagensis Tractatus in 
Hexaemeron, ed. F. Lecomte, „Archives d’histoire doctrinale et litteraire du moyen-age”, 25(1958), 
s. 268, gdzie autor (Hugon z Amiens, abp Rouen w latach 1130-1164) słowa Księgi Rodzaju de 
puhere vel de limo terrae tak skomentował: Consideratis quibuslibet corporum partibus nichil 
invenis terra inferius, nichil puhere vel luto vil.ius.
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nych nawrotami dawnego, germańskiego, zwłaszcza zaś wizygockiego arianiz- 
mu3.

Treść sformułowania homo est omnis creatura wykładano opierając się na 
starożytnych doktrynach mikrokosmicznych, przede wszystkim jednak na platoń
skiej teorii człowieka jako  obrazu świata oraz neopłatońskiej koncepcji człowie
ka jako istoty jednoczącej w sobie świat materialno-zmysłowy ze światem, du- 
chow yrru.W łaściwe zrozumienie i ocena odnośnych średniowiecznych doktryn 
antropologicznych są więc jak najściślej uzależnione od uprzedniego rozpatrze
nia zarysów platońskiej i neopłatońskiej wizji człowieka.

I. GŁÓWNE WĄTKI PLATOŃSKIEJ I NEOPŁATOŃSKIEJ DOKTRYNY 

O CZŁOWIEKU JAKO OBRAZIE ŚWIATA

Platoni podobnie jak  Pitagoras, rozumiał przez „kosmos” ład, porządek, 
będący rezultatem zespolenia -  według zasad proporcji i harm onii.- tego,, co 
różnorodne. Prawdopodobnie pod wpływem heraklitejczyka Kratylosa sądził, że 
najbardziej harmonijnymi są te zestroje, w których jednoczy się „tony” sobie 
przeciwstawne. „Żadna zaś proporcja i dysproporcja -  pisał w Timaiosie4 -  nie 
ma większej wagi niż ta, jaka zachodzi pomiędzy duszą a ciałem samymf’. Obie 
te istoty Demiurg zjednoczył za pomocą proporcji matematycznych; musiał się 
przy tym uciec do gwałtu. W ten sposób powstała dusza świata, która -  rozpat
rywana sama w sobie -  realizuje najpełniejszą, najdoskonalszą harmonię, a więc 
jest najbardziej „kosmosem”. Spośród dusz ożywiających poszczególne ciała 
najwierniejszą kopią duszy świata jest dusza ludzka; a zatem ona właśnie jest 
najbardziej „mikrokosmosem”.

Dusza świata jest nie tylko sama w sobie kosmosem, ale także jest zasadą 
ruchu realizującego „kosmos” w świecie ujmowalnym zmysłami (KÓOfJOę 
aladTlTÓę). Demiurg rozprzestrzenił substancję duszy świata ma podobieństwo 
litery X („chi”), czyniąc z niej w ten sposób gwaranta kulistości wszechświata,

Problemem tym zajął się J. A. Jungmann w referacie pt. Der religiose und geistige Umbruch 
um das 12. Jahrhundert, wygłoszonym podczas obrad Górres-Gesellschaft (Innsbruck 1970). Prof. 
Jungmann wyróżni! dwie fazy tych walk: wczesnośredniowieczną i dwunastowieczną. W XII wieku 
„Kindheit- und Leidensgeschichte Jesu treten in Kunst und Volksfrommigkeit in den Vordergrund. 
Die Erklarung wird gesucht in einer spaten Nachwirkung des Abwehrkamfes gegen den germani- 
schen (vor allem westgotischen) Arianismus, genauer: in einer zweiten Phase solcher Nachwirkun- 
gen”. Cytat pochodzi ze streszczenia referatu, sporządzonego przez Prelegenta (maszynopis).

4 Timaios, 87 D. Por. przekład W. Witwickiego, Warszawa 1951, s. 98. Por. także: 31 C -
32 D; 35 C -  36 A.
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a więc najdoskonalszej z brył, jakie można skonstruować na bazie trójkątów 
równobocznych5. Uczynił z niej także gwaranta ruchu nieba, a więc najdosko
nalszego, zawsze z sobą tożsamego ruchu kolistego. Jeśli się zwróci uwagę na 
powyższe funkcje duszy świata, to okaże się, że najbliższą jej „krewną” jest 
dusza ludzka. Świadczą o tym następujące podobieństwa i analogie: pionowa 
postawa człowieka nie tylko wyróżnia go spośród pozostałych istol żywyeh^ąle 
także dowodzi, że cała jego natura została ukierunkowana na niebfl^-CzylLńa 
rejon par excellance rozumny i boski, na prawdziwą ojczyznę jego duszy 
(oijp<5tviov <jnnóv), będący zarazem regionem najwłaściwszej aktywności duszy 
świata; postawa człowieka najbardziej przypomina literę X; kształt głowy ludz
kiej wskazuje na czaszę nieba i -  podobnie jak sferę nieba -  również czaszkę 
człowieka wypełnia najdoskonalszy rodzaj materii. Nic jednak nie świadczy 
wymowniej o pokrewieństwie człowieka z niebem, jak refleksyjny charakter 
ludzkiego poznania umysłowego oraz tryby rozumowań: stanowią one ludzki, 
mikrokosmiczny odpowiednik doskonałych, zawsze z sobą tożsamych ruchów 
boskich ciał niebieskich .

Dusza świata jest jednak nie tylko zasadą i gwarantem kulistości świata oraz. 
zasadą i gwarantem okrężnych ruchów nieba, ale także sprawia, że świat jest 
„istotą żywą, posiadającą rozum tak, jak błogosławiona istota boska”7. Te same 
skutki powoduje w ciele człowieka dusza ludzka. Świat jest więc „kosmosem”, 
ponieważ posiada najdoskonalszą z zasad ruchu. Z tego też względu człowiek 
jest „mikrokosmosem” bardziej niż inne istoty żywe. Powyższy aspekt swej 
doktryny Platon ilustrował porównaniami i analogiami, które wydają się być 
echem dawnych ludowych mitów i wyobrażeń. Na różne sposoby interpretowali 
je  orficy, pitagorejczycy i stoicy8. Wierzono mianowicie, że świat jest jakimś 
gigantycznym drzewem, zwierzęciem, człowiekiem (|iaKpoócvdpco7toę) bądź 
antropomorficzne pojmowanym Wszech-Bogiem.

5 Tamże, 47 E -  56 C.
6 Tamże, 90 A: o tipńviov <t>uxóv; 28 B -  Platon nazywa tam niebo ó p a ió ę  iSeóę; 92 B -  

Platon nazywa tam świat ujmowalny zmysłami i3eóę aiaOT|x6ę; o doskonałości ruchów nieba 
mówi Platon w Timaiosie, 34 A, oraz w Nomoi, 898 A.

7 Tamże, 30 B.
8 Por. W. K r a n z, Kosmos, (Archiv filr Begriffsgeschichte, t. II, cz. 1), Bonn 1955, s. 17 

nn. i 53. Por. także: H. H o m m e 1, M ikrokosm os, „Rheinisches Museum”, 92(1943), s. 66 nn. 
Platońską koncepcję „mikrokosmosu” najpełniej opracował A. Olerud (L 'idee de macrocosmos et 
de m icrocosm os dans le Timee de Platon. Etude de mythologie comparee, Uppsala 1951). Por. 
także: M. K u r d z i a ł e k ,  Koncepcje człowieka ja ko  mikrokosmosu, [w:] O Bogu i o człowie
ku, t. II, Warszawa 1969, s. 109 nn. Wzajemne przenikanie się teorii makro-mikrokosmicznych 
w medycynie i filozofii greckiej przedstawił J. Schumacher (Antike M edizin, Berlin 1963).
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W świetle powyższej, organologicznej wizji świata Platon rozwijał swoją 
teorię państwa doskonałego. Powinno ono składać się z trzech stanów: z war
stwy rządzącej (mędrcy, filozofowie), ze stanu żołnierskiego oraz z warstwy 
rzemieślników i rolników. Analogie i podobieństwa pomiędzy tak pojętą struk
turą społeczno-polityczną idealnego państwa a trzema sferami wszechświata 
oraz trzema funkcjami duszy ludzkiej są nader przejrzyste. Pierwsza z warstw 
odzwierciedlałby nacechowaną rozumem sferę zjawisk astronomicznych oraz 
kierowniczą rolę duszy rozumnej, zlokalizowanej w głowie człowieka; druga -  
„burzliwą” sferę zjawisk meteorologicznych oraz rolę duszy afektywnej, umiej
scowionej w sercu; trzecia -  sferę zjawisk wegetatywnych, związanych z natu
ralną aktywnością „matki Ziemi” oraz z wytwórczością zamieszkujących ją  
ludzi; ta ostatnia odpowiadałaby funkcjom duszy pożądliwej, zlokalizowanej 
N^lęjJźwiach. Relacje pomiędzy warstwami społeczno-politycznymi powinny 
odzwierciedlać zrównoważoną harmonię sfer i sił wszechświata oraz zestrój 
„części” i funkcji duszy ludzkiej zarówno w niej samej, jak  i w odniesieniu do 
ożywionego przez nią ciała. Innymi słowy: relacje te powinny opierać się na 
sprawiedliwości. Z powyższych uwag wynika, że odnośna doktryna Platona 
pozwala określać tak ukonstytuowane państwo zarówno jako „kosmos”, jak
i „mikrokosmos”. Odwzorowywało ono bowiem zarówno strukturę oraz siły 
świata-kosmosu, jak i strukturę oraz siły duszy ludzkiej, a więc -  mikrokosmo- 
su, bądź też strukturę i aktywność całego człowieka -  mikrokosmosu.

Z tego, co dotąd zostało powiedziane na temat głównych wątków platońskiej 
doktryny o człowieku jako obrazie świata, wnosić można, że według Platona 
mikrokosmosem koct ' śi;o%^v byłaby dusza ludzka, ponieważ stanowi -  podob
nie jak dusza świata -  harmonijny zestrój najbardziej skrajnych, spolaryzowa
nych ogniw bytu i ich funkcji. Wątek ten będziemy nazy wać_w_ą_t_k_je m 
p s y c h o 1 o g i c z n y m. Stał się on początkiem dla stwierdzeń, że to 
właśnie dusza jest wszystkim. Mikrokosmosem K ax’ći;oxtfiv byłoby także ciało 
ludzkie, i to nie tylko dlatego, że zostało zbudowane z tych samych elementów 
co i świat, ale przede wszystkim dlatego, że jego struktura odzwierciedla naj
dokładniej doskonałe, geometryczne kształty oraz proporcje świata. Wątek ten 
będziemy nazywać w ą_Lk j  e m k o s m o l o g i c z n y m .  Z niego to 
wywodzą się takie późniejsze koncepcje człowieka jak  homo ąuadratus czy 
homo circularis. Mikrokosmosem Kax'£l;o%fjv byłby człowiek pojmowany jako 
istota składająca się z duszy i ciała, jako istota żywa, posiadająca rozum na 
podobieństwo istoty boskiej, a więc jako istota najpełniej odzwierciedlająca 
organizm świata, jego siły i ruchy. Wątek ten będziemy nazywać w ą t- 
k i e m  d y n a m i c z n o  - o r g a n o l o g i  c z xl y m. Powodował 
wśród potomnych dyskusje na temat: An mundus sit animal. Mikrokosmosem
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byłoby także takie państwo, którego ustrój odwzorowywałby psychiczną struk
turę świata i człowieka. W ramach tej koncepcji można było kłaść akcent bądź 
to na bądź to na cjcGaię, bądź też na vóyoi, którym ta struktura podlega.
Wątek ten będziemy nazywać w ą t k i e m  s p o ł e c z n o  - p o l i 
t y c z n y  m. Z niego to wywodzą się późniejsze próby pojmowania ludzkości, 
społeczeństwa, państwa, Kościoła w kategoriach kosmo- i mikrokosmicznych 
oraz próby określenia sprawiedliwości naturalnej.

Plotyn wywodził wyróżnione przez Platona postacie rzeczywistości z tego, 
co jest absolutnie pojedyncze i absolutnie jedyne (xó £v). Stawiając ową Prajed- 
nię ponad światem idei, przesunął horyzont platońskiej wizji bytu ku temu, co 
duchowe. Spirytualizacji współtowarzyszyła polaryzacja. Biegunem przeciwstaw
nym do świata rzeczy nie był już bowiem -  jak u Platona -  Kóopoę vot|i:óę, 
ale Prajednia, mająca wszystkie cechy bożego, teologicznie rozumianego Abso
lutu. Z niego to wyłonił się najpierw YOtię, czyli KÓapoę vorixóę, który z kolei 
wyemanował z siebie duszę świata, ta zaś -  ycOę poszczególnych ludzi. Mniej 
doskonałe wywodziło się więc z doskonalszego od siebie, a pośrednio także 
z najdoskonalszego. W świetle tak pojmowanej, a więc spirytualistycznej, dyna
micznej i gradualistycznej teorii bytu Plotyn dostrzegł w fenomenie ludzkim 
przede wszystkim duszę, a w niej przede wszystkim duszę wewnętrzną (v|ru%fi), 
którą także nazywał duszą samą w sobie, duszą wyższą, prawdziwym człowie
kiem, prawdziwą duszą. Wypromieniowana z niej dusza zewnętrzna, dusza 
niższa ((jrOmę) tworzy siebie i organizuje ciało ludzkie, które Plotyn nazywa 
„zwierzęciem” ($T|p(ov [...] ęooffli3£v xó a )9. Dusza wyższa przebywa za- 
sadniczo w boskim umyśle (Yotię), o czym dusza niższa, czyli spostrzegająca 
i dyskursywnie myśląca, może wiedzieć lub nie wiedzieć. Indywidualna dusza 
ludzka stanowi -  według Platona -  zminiaturyzowaną kopię duszy świata. Stąd 
wnosić można, że dusza świata ma się tak do indywidualnej duszy ludzkiej, jak 
„kosmos” do „mikrokosmosu”. Stwierdzenie to wydaje się być słuszne przede 
wszystkim w odniesieniu do niższej części duszy świata i niższej części indywi
dualnej duszy ludzkiej, które tworzą i ożywiają właściwe sobie „zwierzęta”. 
Dusza wyższa, zarówno duszy świata jak i indywidualnej duszy ludzkiej, istnie
je  i funkcjonuje w całkowitej niezależności od ożywianego przez duszę niższą 
ciała. Jest dla niej rodzajem opiekuńczego dajmona10. Indywidualna dusza lu

9 Enneades 1, 7, 10. Por. przekład A. Krokiewicza, t. I, Warszawa 1959, s. 50 i 53. Por. także 
Wstęp tłumacza, s. LXV.

10 Tamże, III, V, 4 (Krokiewicz, t. 1, s. 338).
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dzka, rozpatrywana ze względu na jej część wyższą, bardziej zasługiwałaby na 
miano ptKpóę iS-eóę niż na miano „mikrokosmos”.

Z powyższych uwag wynika, że Płotyn w swojej doktrynie o człowieku jako 
obrazie świata pojął i rozwijał przede wszystkim ten platoński wątek,-Joóry 
określiliśmy mianem „dynamiczno-organologiczny”. Zgodnie z głoszoną przez 
siebie teorią bytu Plótyn nadał mu sens, który można by nazwać k o s m o- 
g e n e t y c z  rL yrn . Twierdził mianowicie, że indywidualne dusze są zasada
mi „mikrokosmosu” w tworzonych i ożywianych przez siebie ciałachj Każda, 
oczywiście, według swojej natury (f^tioię), według swoich sił. Ludzka <|v()<nę 
ma tę przewagę nad <|r(j<nę roślin i zwierząt, że przysługuje jej myślenie dysku- 
rsywne. Dlatego też wytworzony przez nią mikrokosmos jest mikrokosmosem 
Kax'̂ o%f|v.

W świetle tego, co zostało powiedziane, wyraźnie zarysowuje się wniosek, 
że jest wirtualnie mikrokosmosem i że razem z ciałem tworzy mikrokos
mos. Natomiast część wyższa indywidualnej duszy ludzkiej (yo%fi) jest całko
wicie skierowana i otwarta na boski votię, czyli na KÓapoę vor|TÓę. Stąd zaś 
wynika, że -  według Plotyna -  dusza ludzka działa i dąży w dwóch przeciw
stawnych sobie kierunkach: „w górę” -  ku temu, co duchowe i boskie, oraz „w 
dół” -  ku temu, co zmysłowe i materialne, a więc pozorne i nicościow e". 
Fakt ten stanowi osnowę odwiecznego dramatu zatytułowanego „człowiek”. 
Obie te ^części” duszy jednoczy Eros -  miłość Dobra, którego odblaskiem jest 
Piękno12. Plotyn, rozpatrując hipotezy Platona na temat „łącznika” 
(^Dvaycoyóv), zespalającego duchowe z materialnym w duszy ludzkiej, pominął 
przypuszczenie swego „Mistrza”, iż łącznikiem tvm mogą być liczby i proporcje

11 Tamże, II, I, 3; VI, VII, 5. Por. także: IV, VIII, 5 (Krokiewicz, t. II, s. 195 n.), gdzie 
Plotyn podkreśla szczególnie mocno to, co nazwaliśmy „wątkiem kosmogenetycznym”. Między 
innymi pisze tam: „Tak tedy dusza, mimo że jest boskim jestestwem i ma w górze ojczyznę, 
wstępuje w ciało, i mimo że jest bóstwem wtórnym, przychodzi tutaj z własnej, skłonnej woli 
i z powodu mocy swojej oraz gwoli uporządkowania tego, co jest po niej. I jeśli uleci czym 
prędzej z powrotem, to nie ponosi żadnej szkody: zyskała wiedzę o tym, co złe, i poznała naturę 
złości, ujawnia swoje moce i objawiła dzieła oraz czynności, które spoczywając w środowisku 
niecielesnym leżałyby odłogiem, gdyż po wiek wieków nie byłyby doszły do działania, i sama 
dusza nie wiedziałaby o swoich zasobach, gdyby się nie ukazały i nie wystąpiły. Oto w każdym 
poszczególnym przypadku dopiero działanie ukazuje ową moc, która by pozostała całkowicie 
w ukryciu i była jakby zaprzepaszczona oraz nie istniejąca, nie dochodząc nigdy do rzeczywistego 
istnienia. Zaprawdę, dopiero teraz, dzięki cudownej rozmaitości zewnętrznego s'wiata, każdy 
podziwia kornie wspaniały świat wewnętrzny z uwagi na to, że właśnie on dokonał tych cudów.”

12 Tamże, III, V, 4 (Krokiewicz, t. I, s. 339): „Więc prowadzi ten Eros do natury dobra każdą 
duszę i jeśli należy do «górnej» duszy, to będzie bogiem, który ją  wiekuiście łączy z Dobrem, 
a jeśli do duszy «zmieszanej», to będzie dajmonem".
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(„wątek kosmologiczny”). Opowiedział się natomiast za drugą ze sformułowa
nych przez niego możliwości: łącznikiem tym może i powinna być wrodzona 
wszystkiemu, co istnieje, miłość do Dobra.

Starożytni komentatorzy plotyńskiej i platońskiej teorii bytu (neoplatończycy) 
rozpatrywali ją  głównie z religijno-teologicznego punktu widzenia. Dystans 
pomiędzy Absolutem i materią, pomiędzy duszą a ciałem, rozważany w tych 
parametrach, wydawać im się musiał i znacznie większy, i znaczenie głębszy, 
niż to wynikało z opisu „Mistrzów”. Aby rozziew ten wypełnić i odpowiednia 
stonować, wyróżniali, gradualizowali i hierarchizowali hipostazy. Podkreślali 
przy tym ze szczególnym naciskiem ich rolę jako łączników, jako ogniw „złote
go łańcucha bytów” 13. Świat i człowiekr-rozpatrywane w tak uprawianej teorii 
bytu, stawały się ł ą c z n i k a  ̂m i K ax’£J;o%fiv. W nich to bowiem spotka
ły się z sobą i jednoczyły wszystkie postacie ((rOmę i V|n)%1̂  oraz wszystkie 
odmiany materii z eterem włącznie. W antropologii neoplatońskiej eter/odgry
wał ważną rolę. Pojmowano go jako pewien rodzaj materii duchowej, jako 
materię nieba, w którą przyobleka się dusza przed połączeniem się z ciałem 
składającym się z pierwiastków sfery meteorologicznej. Po wcieleniu się duszy 
tak pojmowany eter pośredniczy pomiędzy nią a jej ziemskim mieszkaniem. 
Kiedy zaś ono ulegnie rozpadowi, wówczas ąuinta essentia unosi duszę ku jej 
niebiańskiej ojczyźnie. W antropologii neoplatońskiej eter pełnił więc dwojakie
go rodzaju funkcje: nosiciela, czyli wehikułu (xó ó%T||ja), za pomocą którego 
dusza odbywa drogę „w dół” i „w górę”, oraz ciała pośredniczącego, bezpośred
niej otoczki (tó  7teptpX.T)(ja) duszy1 .

W świetle powyższych doktryn zarysowała się następująca koncepcja czło
wieka jako obrazu świata, jako mikrokosmosu: dusza ludzka wraz ze swoim

Koncepcja „złotego łańcucha bytów” wywodzi się z Iliady  Homera VII, 26 (cyt. w przekła
dzie F. Dmochowskiego):

Gdy do wierzchu Olimpu łańcuch przypnę złoty,
U góry wisieć będzie ten rzeczy zbiór mnogi.

Koncepcję tę eksplatowali starożytyni filozofowie na różne sposoby. Por. E. W o l f f ,  Die 
goldene Kette, Hamburg 1947; L. E d e 1 s t e i n, The Golden Chain o f  Homer, [w:] Studies 
in Intellectual H istory D edicated to A rthur O. Lovejoy, Baltimore 1953, s. 48-66; 
P. L 6 v e q u e, Aurea catena Homeri, Parisiis 1959.

14 Szczególnie gorliwym rzecznikiem tego poglądu byt Proklos. Por. K. P r a e c h t e r ,  
Die Philosophie des A ltertum s, (Ubbcrwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie), Ba- 
sel-Stuttgart 1957, s. 629; P. M o r a u x, Quinta essentia , [w:] Paulys Real-Enzyklopadie der 
klassischen A ltertum sw issenschaft (1963). Istnienie pośrednika pomiędzy duszą a ciałem postulował 
Platon w Timaiosie (33 C -  34 A) oraz Plotyn w Enneadach  (III, V, 6; Krokiewicz. t. I, s. 342): 
„Trzeba założyć materię umysłową, ażeby to, co otrzymało w niej udział, doszło za jej sprawą 
także do naszej materii cielesnej”.
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eterycznym, świetlistym ciałem stanowi rodzaj „człowieka wewnętrznego” 
(homo caelestis); mikrokosmosu kcx t ' ći;o%fiv, gdyż eter jako najdoskonalszy 
z pierwiastków jednoczy w_sobie natury żywiołów sfery meteorologicznej; ciało 
utworzone- ż tych ostatnich byłoby tylko zewnętrznym przejawem, ziemską 
obudow^JJiamo m undanus);m ikiokosm osem  ujmowalnym zmysłami15. Żywio
ne przez pogańskich i chrześcijańskich neoplatończyków przekonanie, że w fe
nomenie ludzkim występują zarówno wszystkie siły duszy (boskie -  intelligen
tia, ludzkie -  ratio, zwierzęce -  sensus, roślinne -  vita), jak i wszystkie rodzaje 
elementów oraz ciał, powodowało, iż człowiek przedstawiał im się jako m ag
num miraculum  [...] animal adorandum atque honorandum  [...] feliciore loco 
medietatis positus , omnium officina, omnium conclusio, medietas atque adu-

15 Tego rodzaju teorie były zazwyczaj konsekwencjami ogólnego przekonania, że niebo 
pośredniczy pomiędzy Bogiem a „ziemią”, pojmowaną w tych wypadkach jako „sfera zjawisk 
meteorologicznych”. Marek Aureliusz posłużył się, w ramach stoickiej doktryny o pneumie, 
arystotelesowską koncepcją eteru. Dzięki temu mógł on rozróżnić to, co duchowo-boskie, od tego, 
co materialne, a więc od czterech elementów, które -  jego zdaniem -  są całkowicie podporządko
wane owej piątej, duchowo-boskiej substancji. Dotyczy to nie tylko świata, ale także człowieka. 
„Twa część duchowa i cała część ognista, ile jej tkwi w tobie, jakkolwiek z natury mają dążność 
do wznoszenia się w górę, przecież, ulegając urządzeniu wszechświata, trzymają się tu masy 
cielesnej. A cała twa część ziemska i wilgotna, jakkolwiek dążą w dół, przecież podnoszą się 
i stoją w postawie niezgodnej z ich naturą. Tak też pierwiastki ulegają posłusznie całości i pozo
stają z konieczności tam, gdzie je  kiedyś ułożono, tak długo, aż się stamtąd ukaże znak do rozkła
du” (Rozmyślania, XI, 20; przeł. M. Reiter, Warszawa 1958, s. 139). Na gruncie chrześcijańskim 
dyskutowano zagadnienie „materii duchowej”, „ciała niematerialnego” w związku z naturą aniołów
i ciała ludzkiego po zmartwychwstaniu. 1 tak np. Tertulian przeciwstawiał adflatus Dei w człowie
ku i spiritus m aterialis  w aniołach (Contra M arcionem, II, 8; ed. A. Kroymann, [b.m.w.] 1906, 
s. 345, 9); inni autorzy chrześcijańscy, nawiązując do słów św. Pawła (1 Kor 15, 44; 2 Kor 5, 1; 
Flp 3, 21), określali uwielbione ciało człowieka jako corpus spirituale. W średniowieczu wiązano 
koncepcję „materii duchowej" z arystotelesowską teorią hylemorfizmu. W rezultacie niektórzy 
z autorów (Awicebron, Gilbert Anglik, Aleksander z Hales, św. Bonawentura) dowodzili, że dusza 
ludzka składa się z „materii duchowej” i formy substancjalnej. Ową „materię” pojmowano bądź 
bardziej po neoplatońsku, bądź też w kategoriach arystotelesowskiej nauki o eterze. Sądzono, że 
tego rodzaju złożoność nie jest sprzeczna z pojednyczością: Anim a autem  in se sim plex est, sed  
est composita ex m ateria e t fo rm a  (por. Compendium m edicine Gillerii Anglici tam morborum  
universalium gnam pariicularium  nondum m edicis sed et cyrurgicis utilissinum , Lugduni 1510, f. 
243v).

16 Asclepius, 6 (ed. A. D. Nock i A. J. Festugifere, Paris 19602, s. 301, w. 18).
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natio , copula (c0v8eO(iOv) , nexus, nodus, vinculum , catena, clausula, 
horizon.

II. ŚREDNIOW IECZE REPERKUSJE 

PLATOŃSKIEJ I NEOPLATOŃSKIEJ DOKTRYNY O CZŁOW IEKU 

JAKO OBRAZIE ŚW IATA

Autorzy średniowieczni stykali się ze scharakteryzowanymi wyżej wątkami 
antropologii starożytnej poprzez dzieła pisarzy wczesnochrześcijańskich. Szcze
gólnie silny wpływ wywarli: Klaudiusz M amertus19, Grzegorz_W ielki20, 
Maksym Wyznawca21, Jan z Damaszku22, Nemezjusz z Emezy23. W XII 
wieku owe przekazy „Ojców” zaczęto interpretować w świetle odnośnych tek
stów starożytnych autorów pogańskich oraz w świetle poznanej wówczas litera
tury arabskiej. Na plan pierwszy wysunęły się: Timaios Platona w przekładzie 
i z komentarzem Kalcydiusza, komentarz Makrobiusza do Somnium Scipionis 
Cycerona, Asclepius, nazywany w średniowieczu Hermesem Trismegistosem. 
Dzieła autorów arabskich przyczyniły się do ugruntowania koncepcji człowieka-

Są to określenia Jana Szkota Eriugeny. Ich analizą zajmiemy się w końcowej części niniej
szego artykułu.

18 Por. N e m e s i u s  E m e s i a n u s ,  n e p f  $i5ae(oę avi5pcóTtou, PG 40, 512. Por. 
także: K. J. B u r k h a r d, Gregorii Nysseni (Nemesii Emesiani) riep t (jitjoecoę &vdpd)7iou, 
liber a Burgundio in lalinum translatus, (Der Jahresbericht des Gymnasium Wien -  Untermeid- 
ling), Wien 1891, s. 15 i 17.

19 De statu animae I, 21 (ed. A. Engelbrecht, CSEL XI, s. 71).
20 Homilia 29 in Evagelium, n. 2 (PL 76, 1214 A).
21 Ambigua, II, 37, n. 508-515 (PG 91, 1304 nn). Tłumaczem i glosatorem tego dzieła był 

Jan Eriugena.
22 D efide  orthodoxa, II, 12 (PG 94, 925). Pierwsze łacińskie tłumaczenie tego dzieła sporzą

dził Burgundiusz z Pizy (XII wiek).
23 Zob. przyp. 18. Pierwszy przekład łaciński tego dzieła sporządził Alfanus, abp Salerno 

(1058-1085), następny Burgundiusz z Pizy. Dzieło cieszyło się w średniowieczu ogromnym powa
żaniem. Ślady spożytkowania tego dzieła (w przekładzie Alfanusa) występują u Wilhelma z Con- 
ches. Por. G u i l l a u m e  de C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, ed. E. Jeaneau, Paris 
1965, s. 141, przyp. a. Z uznaniem pisał o tym dziele Jan z SalisbUry (M etalogicon  IV, 20; ed. 
C. Webb, Oxford 1929, s. 187): Qui vero naturam animae diligentius investigare voluerit, non 
modo Platonis, Aristotelis, Ciceronis, e t veterum philosophorum  scripta revolvant, sed  Patrum qui 
rrritatem  fide lius expresserunt [...] Q uod si quis non potest evolvere, vel Prenophisicon legat, 
librum de anim a copiosissim e disputantem. Prenophisicon  oznacza oczywiście De natura hominis 
Nemezjusza. Fragment tekstu tego dzieła, dotyczący człowieka, znajduje się, łącznie z polskim 
przekładem, w: Ph. B o h n e r, E. G i l s o n ,  Historia filo zo fii chrześcijańskiej, przeł. 
S. Stomma, Warszawa 1962, s. 127 n.
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-mikrokosmosu z medyczno-przyrodniczego punktu widzenia, przez to zaś 
wspomogły tendencje anty symboliczne charakteryzujące życie umysłowe tej 
epoki24.

Z powyższych uwag wynika, że wiadomości na temat uprzednio wymienio
nych głównych wątków platońskiej i neopłatońskiej doktryny o człowieku jako 
obrazie świata, jako mikrokosmosie, czerp an aw  średniowieczu przede wszyst
kim ze źródeł pośrednich-. Te zaś przekazywały je  w sposób fragmentaryczny, 
często w oderwaniu od właściwego im kontekstu metafizyczno-systemowego, 
łącznie z interpretacjami podejmowanymi z jakiegoś określonego stanowiska 
bądź to teologicznego, bądź to filozoficznego, bądź też medyczno-przyrodnicze
go. Innymi słowy: autorzy źródeł pośrednich z reguły nie badali i nie rozwijali 
treści filozoficzno-kosmologicznej owych wątków w naturalnym dla nich świetle 
platońskich i neoplatońskich założeń systemowych; natomiast treścią tą  posługi
wali się przy uzasadnieniu i ilustrowaniu własnych poglądów, które w gruncie 
rzeczy wywodziły się nie tylko z platońskich i z plotyńskich, ale także i z in
nych, obcych tamtym, źródeł filozoficznych, teologicznych czy medyczno-przy- 
rodniczych. Nie inaczej postępowali również i pisarze średniowieczni. I oni 
bowiem posługiwali się fragmentami platońskich i neoplatońskich wątków mik
rokosmicznych w celu wyjaśnienia sensu takich sformułowań biblijnych jak  np. 
homo = omnis creatura oraz w celu uzasadnienia wartości ludzkiego ciała głów
nie po to, aby bardziej zrozumiałymi i przekonywającymi stały się te wszystkie 
wypowiedzi Pisma św., w których została podkreślana wielka, niemal aniołom 
równa godność człowieka25.

Nie wszyscy jednak autorzy średniowieczni odwoływali się w swoich rozwa
żaniach teologiczno-filozoficzno-antropologicznych do wymienionych wątków. 
Dotyczy to przede wszystkim arystotelików chrześcijańskich, którzy pojmowali 
człowieka jako jedną substancję, składającą się z formy (dusza) i materii (cia
ło). Otóż już sam faktr-żfv dusza iaz£Qiz ciałem stanpwł-substancję człowierka, 
wystarczająco uzasadniał -  ich zdaniepL^wartość ludzkiego ciała. Powoływanie 
się w tej właśnie sprawie na doktryny mikrokosmiczne wydawać się immu&iato 
nie tylko zbędne, ale także nie do przyjęcia, a to z następujących względów: 
doktryny-mtkr&kosTmczne~wywódżiły~się Z pogfądów, w myśl których człowiek

Por. H. S c h i p p e r g e s ,  Einflusse arabischer M edizin a u fd ie  M ikrokosm osliteratur  
des 12. Jahrhunderts, [w:] A ntike und O rient im  M ittelalter, (Miscellanea Mediaevalia, 1), Berlin 
1962, s. 129-153.

Zob. np. Ps 8, w. 5: Quid est homo, quod memor es eius? Aut filius hominis, quoniam 
visitas eum? Minuisti eum paulo minus ab angelis; gloria et honore coronasti eum et constituisti 
eum super opera manum tuarum.

281



to dwie zharmonizowane z sobą substancje; służyły zaś dowartościowywaniu 
ludzkiego ciała w celu zmieniejszenia przepaści pomiędzy nim a duszą; w rze
czywistości jednak zwolennicy tych doktryn, wyodrębniając i autonomizując 
ciało, jeszcze bardziej uwyraźniali dualizm duszy i ciała. Poza tym arystotelicy 
chrześcijańscy podzielali krytyczne uwagi Arystotelesa w odniesieniu do platoń
skiej teorii mikrokosmosu26 oraz jego pogląd, że doskonała, boska substancja 
nieba -  eter nie może w żadnym wypadku występować w ciałach sfery podksię- 
życowej, a więc być również i w ciele ludzkim27. Człowiek, a właściwie jego 
ciało nie może więc być wiernym i pełnym odzwierciedleniem całego kosmosu. 
Jeśli mimo to określa się człowieka mianem „mikrokosmos” -  to jest 10 tylko 
zwykła sobie metafora28.

Nie tylko jednak arystotelicy, ale także wielu platończyków chrześcijańskich 
niechętnie odnosiło się do mikrokosmicznych charakterystyk ludzkiego fenome
nu. Głównie ci wszyscy, którzy sądzili (pod wpływem Boecjusza), że teologię, 
pojmowaną przez nich jako intima pars philosophiae, powinno się uprawiać 
w sposób spekulatywny, bez odwoływania się do analogii i obrazów czerpanych 
ze świata29, oraz że w interpretacjach Pisma św. powinno się pomijać wykład
nię alegoryczną i moralizatorską30. W świetle tego rodzaju założeń trudno by
ło dopatrzyć się w wyrażeniu omnis creatura jakiegoś innego znaczenia niż

26 Por. A r i s t o t e l e s ,  Pliysica, VIII 2 (252 b 20 -  253 a) oraz: S. Thomae Aąuinatis 
In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, VIII, Iectio IV (ed. P. M. Maggiolo, Taurini 1954, 
s. 519, n. 999): habet enim anim al et maxime homo, sim ilitudinem guandam cum mundo: unde 
dicitur a ąuibusdam quod homo sit parvus mundus. Et sic si in parvo mundo incipit motus cum 
prius non fuerit, videtur quod etiam in m agno mundo idem possit contingere. E t si hoc contingit 
in mundo, potest etiam contingere in toto infinito, ąuod guidam posuerunt extra mundum: si tamen 
sit aliąuod infinitum quod poss it quiescere e t moveri. W ostatnim zdaniu św. Tomasz powtarza 
aluzje Arystotelesa na temat poglądów pitagorejskich, w myśl których świat jest kulisty, zewsząd 
otoczony przez konieczność, jednocześnie zaś żywy i rozumny; swój oddech czerpie z nieskończo
ności. Por. H. D i e 1 s, Die Fragmente der Vorsokratiker, t. I, Berlin 19547, 59 B la; 58 B 30.

27 Naturę eteru stanowi ruch okrężny, poza tym nie ma on żadnych właściwości ani nie podle
ga powstawaniu i ginięciu.

28 Por. A l b e r t u s  M a g n u s ,  In Physicam Aristotelis, VII, tr. 1, c. 9, text. 17 (Editio 
Parisina, t. III, s. 540): m inor mundus [...] rhetorice et per sim ilitudinem  loquendo.

29 Por. D er Kom m entar des Clarenbaldus von A rras zu Boethius De Trinitate, hrsg. 
von W. Jansen, Breslau 1926, s. 30, w. 2 nn. Por. także: M. K u r d z i a ł e k ,  Theologiae 
philosophantes, „Roczniki Filozoficzne", 17(1969), z. 1, s. 9 oraz w niniejszym tomie s. 137 n. 
Wypowiedzi rzeczników tego sposobu uprawiania teologii dotyczą wprawdzie tej dyscypliny, 
niemniej można je rozszerzyć także i na antropologię.

30 M agistri Theoderici Tractaus De septem diebus et sex operum distinctionibus, ed. 
N. Haring, „Archives d ’histoire doctrinale et littćraire du moyen-age”, 22(1955), s. 184: Postea 
vero ad  sensum  litterae historialem  exponendum veniam, ul e t allegoricam et morałem  lectionem, 
quas sancti expositiores aperte executi sunt, ex toto praetermittam.
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alegoryczno-metafizyczne, w jego zaś mikrokosmicznych analizach czegoś 
więcej niż obrazowej ilustracji tez teologiczno-antropologicznych, osiągalnych 
na drodze poznania czysto teoretycznego. Za słusznością takiej oceny mogły 
również przemawiać i następujące fakty: zdawano sobie sprawę, że Platon, oraz 
inni cenieni w XII wieku filozofowie, osłonili profundissimam philosophiam  
integumentis verborum3l\ do platońskich wątków mikrokosmicznych odwoły
wali się przede wszystkim zwolennicy symbolicznej interpretacji świata i czło
wieka, wizjonerzy w rodzaju Hildegardy z Bingen oraz poeci, jak Bernard 
Silvestris, Alanus z Lille, przeświadczeni o wyższości integumentalnego, oparte
go na wieszczym natchnieniu sposobu filozofowania nad sposobem stosowanym 
w ówczesnych szkołach, podręcznikach i traktatach32; ci spośród autorów śre
dniowiecznych, którzy posługiwali się wątkami mikrokosmicznymi, nadmieniali, 
że termin microcosmus odnosi się do człowieka ze względu na jego wielorakie 
podobieństwo (similitudo) do świata , że w człowieku znajduje się per figu- 
ram to wszystko, co jest w świecie34, że similitudo wystarczająco uzasadnia 
władczą, królewską rolę człowieka w świecie oraz jego funkcję reprezentanta 
świata wobec Boga35.

51 G u i I I i i i  m e de C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, s. 211. Por. także: 
E. J e a u n e a u ,  L 'usage de la nolion d ’integumentum a travers les gloses de Guillaume de 
Conches, „Archives d ’histoire doctrinale et litteraire du moyen-age”, 24(1957), s. 35-100.

32 Inspirowali tego rodzaju poglądy zarówno Makrobiusz, jak i Laktancjusz. Ten ostatni pisał 
np. w D efa lsa  religione, XI (PL 6, 176): N ihil igitur a poetis in totum fic tum  est: a liqu id  fortasse  
traductum et obliqua figura tione  obscuratum, quo veritas involuta tegeretur.

33 Por. np. A I a i n de L i l l e ,  D istincitiones dictionum  theologicarum , PL 210, 755 A: 
Homo qui habet sim ilitudinem  cum omni creatura, esse cum lapidibus, vivere cum herbis, sentire 
cum brutis, ratiocinari cum  angelis. Podobnie w Sermo de Spiritu Sancto, PL 210, 222 D; Ars 
fidei, II, 13 (PL 210, 607). W De planetu naturae (PL 210, 433) pisał: Ego [N atura] sum Ula 
quae ad exem plarem m undanae m achinae sim ilitudinem  hominis exem plavi naturam, ut in eo velut 
in speculo, ipsius m undi scripta natura appareat. Jego myśli powtórzył Raul z Longchamp (Ra- 
dulphus de Longo Campo) w swoim komentarzu do A nticlaudiana, gdzie pisze: Homo vero dicitur  
mundus m ultiplici sim ilitudine, quam  habet ad  maiorem mundum. Por. także: R. A 1 1 e r s, 
Microcosmus fro m  Anaxim andros to Paracelsus, „Traditio”, 2(1944), s. 345.

Por. np. M a r t i n u s, M oralitates in Cantica, PL 203, 500 A: Intuere, o homo, temet- 
ipsum et, te considerato, im /enies inter te p e r  figuram  totum mundum, ut audacius loquar, si bene 
vixeris, ipsum Creatorem tuum  (cyt. za: R. J a v e 1 e t, Image et Ressemblance au douzieme 
siecle de sa in t A nselm e a A lain de Lille, t. I, Paris 1967, s. 231).

35 Wielu autorów wczesnośredniowiecznych sądziło, że władczą, królewską rolę człowieka 
w świecie, o której mówi Pismo św., wystarczająco potwierdza pionowa postawa człowieka. 
Dlatego też tak często powoływano się (za św. Augustynem) na następującą strofę M etamorfoz 
(I, 84) Owidiusza (cyt. za: J a v e 1 e t, Image e t Ressemblance, s. 233):

Pronaque cum spectent anim antia coetera terram,
Os homine sublim e dedit coelumąue videre
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III. REPERKUSJE PLATOŃSKO-PITAGOREJSKIEGO 

W ĄTKU KOSM OLOGICZNEGO

Z wyróżnionych wątków platońskiej nauki o człowieku jako obrazie świata, 
jako mikrokosmosie najsilniejszy oddźwięk znajdował u autorów średniowiecz
nych wątek kosmologiczny. Miał on bowiem szczególnie mocne oparcie zarów
no w Piśmie św., jak i w późnoantycznych poglądach na istotę poznania nauko
wego oraz w rozpowszechnionych podówczas opisach struktury i kształtów 
świata. Nader liczne sformułowania biblijne sugerowały mianowicie, że Bóg 
stwarzając świat uporządkował wszystko według liczby, miary i wagi36, że 
ziemi nadał kształt kolisty i osądził ją  na czterech zawiasach oraz że kołem 
opasał głębiny (Prz 8, 26 nn.). Wczesnochrześcijańscy pisarze, a wśród nich św.

'J '7  OD 'J A  • A {\

Augustyn , Boecjusz , Kasjodor , Izydor z Sewilli , wiązali powyższe 
wypowiedzi z doktrynami platońsko-pitagorejskim i w rezultacie dochodzili do 
wniosku, że kluczem do poznania zarówno natur poszczególnych rzeczy, jak 
i struktury całego wszechświata jest liczba. Sądzili przy tym, że liczbą samą 
w sobie (ąuantitas numerabilis secundum se) zajmuje się arytmetyka, liczbą 
jako miarą tego, co rozciągłe, ukształtowane -  geometria, liczbą jako miarą 
tego, co rozciągłe, ukształtowane i jest w ciągłym ruchu -  astronomia, liczbą 
jako zasadą i miarą zestroju (proporcja, harmonia) różnych bądź różnorodnych 
części i składników -  muzyka41. O wzajemnym, bliskim pokrewieństwie tych 
czterech dyscyplin mówili zarówno autorzy greccy, z pitagorejczykami i Plato
nem na czele, jak i łacińscy: Kwintylian, św. Augustyn, Marcjan Kapella, Prys- 
cjan, Boecjusz, Kasjodor42. Problem: która z nich ma donioślejsze, bardziej 
kluczowe znaczenie, bywał roztrzygiwany przez autorów wczesnośredniowiecz

Jussit e t erectos ad sidera tollere vultus.
36 Mdr 1121: Omnia in mensura ct numero et pondere disposuisti', Syr I 9: Ule creavil illam 

[sapientiam ] in Spiritu sancto e t vidit et clinmneravit et mensus est. Po za tym cytowano jeszcze: 
Mt 6 27; 10, 30.

37 De ordine, II, 16, 44; 15. Por. także: De Genesi ad litteram, IV, 3, 7 (PL 37); De libero 
arbitrio, II, 30-32, 42 (PL 32).

3S De institutione aritlimetica, 7, 21-10, 7 (ed. G. Friedlcin, Lipsiae 1867).
De arlibus ac disciptinis liberaliwn artium, PL 70, 1204.

4H Etymologiae, III, 16 (PL 82, 163). Interpretację odnośnyych stanowisk Augustyna, Boecju
sza, Kasjodora, Izydora z Sewilli przedstawił H. S. Klinkenberg (D er Vcrfall des Quadrivium in 
friihen  M ittelnlter, [w:] A rles Liberales, Leiden-Koln 1959, s. 7 nn).

41 Por. K l i n k e n b e r g ,  D er Verfall des Quadrivium, s. 11.
2 Por. M. L o h r, Zagadnienia artynietyki tr pismach K asjodora , „Studia Warmińskie”, 

6(1969), s. 493.

284



nych bądź na korzyść arytmetyki, bądź też geometrii, ewentualnie astronomii 
i muzyki. W rezultacie poszczególni pisarze -  w zależności od zajmowanego 
w tej sprawie stanowiska -  interpretowali znane sobie obrazy świata bądź to 
bardziej w duchu arytmetyki (numera vincla), geometrii bądź też astronomii lub 
muzyki (musica vincla) . We wczesnym średniowieczu, zwłaszcza od czasu 
ukazania się dzieł Izydora z Sewilli, liczbom przypisywano coraz częściej rolę 
i funkcję symboli; przede wszystkim liczbom powymienianym w Biblii, gdyż 
mniemano, że to właśnie one stanowią najdoskonalszy klucz do poznania stwo
rzonych dzieł Bożych . Symbolizacja arytmetyki pociągnęła za sobą symboli- 
zację pozostałych dyscyplin, a zatem i symbolizację geometrycznego, astrono
micznego i muzycznego poglądu na świat i człowieka. Jednocześnie nastąpiło 
odwrócenie kierunku w interpretacjach: dotychczas spoglądano na wzmianki 
Pisma św. odnoszące się do arytmetyki, astronomii i muzyki przez pryzmat 
platońsko-pitagorejskiej treści wypełniającej ramy quadrivium, obecnie zaczęto 
na tę treść spoglądać przez soczewki odnośnych wzmianek Pisma św. W rezul
tacie interpretowano ją  w ten sam sposób, co i Biblię, a więc alegorycznie 
i moralizatorsko. Problem zgodności doktryn „Pitagorasa” z biblijnymi roztrzy- 
gano stwierdzając, że „Pitagoras” zaczerpnął swoją wiedzę z Pisma św. lub że 
zawdzięczał ją  wyjątkowemu natchnieniu Bożemu . Chrześcijanin, mający 
zarówno tekst, z którego „Pitagoras” dowiedział się o matematycznej strukturze 
świata, jak  i wypowiedzi na ten temat świętych i natchnionych Ojców, nie musi 
więc ani też nie powinien się zbytnio krępować tym, co mówili „Pitagoras” 
i starożytni filozofowie. Wiadomo, że Biblia wspomina nie tylko o kulistym 
kształcie ziemi, czyli świata , ale także pozwala wnosić, że może on mieć

43 Według Boecjusza (De musica  I, 2; PL 63, 1171 A): [...] non po test dubitari quin nostrae  
animae et corporis sta tus eisdem  quodammodo proportionibus videatur esse compositus, quibus 
harmonicas m odulationes posterior disputatio coniungi copularique m onstrabit (cyt. za: 
K i l n k e n b e r g ,  Der Verfall des Quadrivium, s. 4). Określeniem artifices numeri et musica 
vincla posłużył się Bernardus Silvestris w De mundi universitate (ed. C. S. Barach i J. Wróbel, 
Innsbruck 1876, s. 7, w. 22); nie rozwinął jednak zawartej w tym sformułowaniu koncepcji świata 
i człowieka.

44 Por. I z y d o r  z S e w i l l i ,  Etymologiae, III, 4 (PL 82, 155): R atio num eri contem- 
nenda non est; in m ultis enim  sanctarum  scripturarum  locis quantum mysterium  habeant elucet. 
Non enim fru s ta  in laudibus Dei dictum est: Omnia in mensura et numero e t pondere fec is ti.

45 Por. K a s j o d o r ,  De artibus ac disciplinis liberalium  artium, PL 70, 120: [...] quam  
disciplinam [aritm ethicam ] Pythagoras sic laudasse probatur, ut omnia sub numero e t mensura  
a Deo creata fu isse  m em orat [...] credo trahens hoc initium, ut m ulti philosophorum  fecerunt, ab 
illa sententia prophe.tali, quae d icit omnia Deum mensura, numero et pondere disposuisse.

44 Prz 7, 26; Ps 23, 1; 32, 8; 49, 12; 88. 12; 92, 1; 89, 2. W tym ostatnim psalmie Autor 
rozróżnia terra  i orb is: Priusquam m ontes fie re n t aut fo rm a re tu r terra et orbis.
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również postać kwadratu. Świadczą o tym wypowiedzi, z których wynika, że 
Bóg utwierdził ziemię -  świat na czterech zawiasach, że pierwszemu człowieko
wi nadał imię A(natole), D(ysis), A(rctus), M(esembira), ze względu na cztery 
strony świata47, z których też wieją cztery różne rodzaje wiatrów. Poza tym 
form a qua.dra.ta mundi lepiej odpowiada formie Krzyża oraz greckiej literze X, 
będącej zarazem pierwszą literą słowa Xpioxóę, jak i znakiem Krzyża św.48 
Zgadza się też bardziej z kształtem człowieka, który jest przecież mikrokosmo- 
sem, a więc wierną repliką wszechświata. Mikrokosmosem w ścisłym tego 
słowa znaczeniu był Adam, gdyż został stworzony z mułu, zaczerpniętego przez 
Boga z czterech stron świata . Niezgodność relacji Pisma św. o kulistej 
i kwadratowej formie ziemi -  świata jest, zdaniem Kasjodora, w gruncie rzeczy 
niezgodnością tylko pozorną; autorzy święci, kiedy piszą o orbis terrae, mają 
na myśli horyzont, czyli po prostu stwierdzają, że ludziom patrzącym ku krań
com ziemi jawi się okrąg50. Prawdopodobnie tę właśnie koncepcję pragnął 
wyrazić dwunastowieczny artysta w diagramie makro- i mikrokosmosu, którym 
przyozdobił kodeks będący obecnie w posiadaniu Staatsbibliothek w Monachium 
(Clm. 13 002). Pośrodku kwadratu umieścił on nagiego mężczyznę z rozkrzyżo- 
wanymi ramionami (homo-microcosmos jako homo-quadratus). Głowę jego oto
czył kręgiem51. Inne diagramy tego samego typu przedstawiają bądź kwadrat

7 Por. O. K. W e r c k m e i s t e r ,  Die Bedeutung der „C hi” -  lnitalseite im Book o f  
Kells, [w:] V. H. E 1 b e r n, Das erste Jahrtausend, Textband II, Dusseldorf 1964, s. 695 nn.

48 Por. V. H. E 1 b e r n, Species crucis —fo rm a  ąuadrata mundi. Die Kreuzigungsdarstel- 
lung am frdnkischen Kasten von Werden, „Westfalen Hefte fur Geschichte. Kunst und Volkskun- 
de”, 44(1966), s. 174-185. Por. t e n ż e ,  Die Stele von M oselkern und die Ikanographie des 
friihen  M ittelaltres, „Bonner Jahrbiicher”, 155-156(1955/1956), s. 184-214. W związku z interesu
jącymi interpretacjami Werckmeistera i Elberna na temat znaczenia „chi” w symbolice wczesno
średniowiecznej warto zwrócić uwagę na fakt łączenia przez Teodoryka z Chartres pierwszych 
słów Księgi Rodzaju z pierwszymi słowami Ewangelii św. Mateusza: Titulus libri talis est: Incipit 
genesis i.e. liber de rerum generaiione sive creatione, a prim ordiis suis sic nominatus sicut Evan- 
gelium  M atthaei a prim a parte sua „Liber generationis Jesu C hristi" nominatur. Por. przyp. 30.

49 Por. G. B a n d m a n n ,  Zur Deutung des M einzer Kopfes m it der Bindę, „Zeitschrift 
fur Kunstwissenschaft”, 10(1956), s. 162.

Por. W e r c k m e i s t e r ,  Die Bedentung der „C h i”, s. 695: „Cassiodr lóst in seinen 
Psalmenkommentar das Problem, wie die Erde, gemass der Bibel, vier Enden haben und zugleich 
kreisrund sein kónne, mit einer rein spekulativen geometrischen Demonstration: Formam terrae 
ideo scriptura orbem vocat, eo ąuod respicientibus extremitatem eius circulus sem per appareat, 
quem circulum  Graeci óp(CflVTa vocant. Quatuor autem cardinibus eam form ari dicit, quia ąuatu- 
or cardines, quatuor angulos quadrati significant, qui intra praedictum  terrae circulum contine- 
tur".

Opis tej miniatury przedstawił H. von Einem (Der M einzer K o p f m it der Bindę. Zur Deu
tung der Gew dlbefigur des W estlettners, „Arbeitsgemeinschaft fur Forschung des Landes Nord- 
rhein-Westfalen, Geisteswissenschaftcn”, 37(1956), s. 24 n.
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spleciony z kołem, jak. np. słynna miniatura z kodeksu przechowywanego 
w Staatsbibliothek w Monachium (Clm. 2 655, f. 105 v)52, bądź też kwadrat 
wpisany w koło albo koło wpisane w kwadrat53. Trafiają się również i takie, 
które przedstawiają człowieka wpisanego w koło (homo-microcosmos jako h- 
omo-circularis)54. Wspomniane miniatury świadczą o ogromnym zainteresowa
niu autorów i plastyków XII wieku problemem człowieka-mikrokosmosu. Do
wodzą jednocześnie, że tradycyjne, oparte na Biblii schematy i modele struktury 
świata i człowieka uległy w tym czasie daleko idącej geometryzacji. Ilustrują 
stopniowe wypieranie kwadratu przez sferę. Działo się tak głównie na skutek 
wpływu, jaki wtedy wywierała platońska filozofia przyrody. Tradycyjne, alego
ryczne i symboliczne postacie i motywy, którymi owe schematy i modele wy
pełniano, uległy również znacznemu filozoficzno-teologicznemu pogłębieniu 
i zróżnicowaniu. Przyczyniły się do tego dzieła Jana Eriugeny, który naiwnemu 
i moralizatorskiemu symbolizmowi autorów wczesnośredniowiecznych przeciw
stawił spekulatywny, wyrafinowany symbolizm Pseudo-Dionizego i Maksyma 
Wyznawcy. W swoich rozważaniach na temat człowieka-mikrokosmosu nawią
zywał oczywiście do wątków typowych dla neoplatonizmu chrześcijańskiego. 
Nie pominął jednak i platońsko-pitagorejskiego. Dowodził mianowicie, że jed 
ność świata i człowieka zasadza się na harmonii podobnej do tej, jaką tworzą 
różne i dalekie sobie dźwięki .

Szczególnie gorliwym rzecznikiem i kontynuatorem poglądów Eriugeny był 
Honoriusz Augustodunensis. Podobnie jak autor De divisione naturae, tak też 
i on zajął się bliżej problemem natury ludzkiej w związku z biblijnym sformu
łowaniem omnis craetura, którego sens rozpatrywał ze względu na teksty doty
czące wcielenia i odkupienia oraz odnowy wszystkiego, co na niebie i co na 
ziemi, przy końcu świata56. Honoriusz, kontynuując rozważania swego poprze
dnika, nawiązał także do jego myśli o harmonii wszechświata. Porównał miano

52 Opis i fotografię tej miniatury przedstawiła M.-Th. d’Alverny (Le cosm os sym bolique du 
XII'  sic ie , „Archives d’histoire doctrinale et littćraire du moyen-8ge”, 20(1953), s. 79, przyp. 32.

53 Por. von E i n e m, D er M einzer Kopf, s. 25.
Por. tamże, s. 26.

55 De dM sione naturae, II, 4 (PL 122, 530): ,,[...] [hom o] ojficina omnium iure appellatur; 
in ea siąuidem omnia conferunt, qua a Deo condita sunt unamąue harmoniam ex diversis naturis 
veluti ąuibusdam distantibus sonis composuit. Por. J. H a n d s c h e n ,  Die M usikanschauung  
des Johannes Scotus (Eriugena), „Deutsche Vierteljahrschrift der Literaturwissenschaft und Geis- 
tesgeschichte” , 5(1927), s. 316, 322. Por. także: L. S p i t z e r, Classical and Christian Ideas 
o f World Harmony. Prolegomena to an Interpretaion o f  the Word „Stim m ung”, „Traditio”, 
2(1944), s. 443-445.

56 Por. d’A I v e r n y , Le cosmos symbolique du X II1' siecle, s. 55 nn.
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wicie kosmos do olbrzymiej cytry, zawierającej różne struny, służące do wyda
wania rozlicznych tonów. Skrajnymi dźwiękami tej gigantycznej cytry są dusza 
i ciało; w wytyczonych przez nie granicach przeciwstawiają się sobie: anioł 
i diabeł, niebo i piekło, ogień i woda, powietrze i ziemia, słodkie i gorzkie, 
miękkie i twarde57. W ludzkim fenomenie wyróżnił przede wszystkim, zgod
nie zresztą z chrześcijańską tradycją paulińską, tzw. człowieka zewnętrznego 
(,homo exterior) oraz tzw. człowieka wewnętrznego (homo interior). Mikrokos- 
mosem jest człowiek zewnętrzny, a to ze względu na elementy, z których się 
składa: z ziemi ma ciało, z wody krew, z powietrza oddech, z ognia ciepło . 
Powyższe stwierdzenie nie zgadza się z innymi, z których wynika, że mikrokos- 
mosem jest zarówno cały człowiek, czyli istota składająca się z duszy i ciała, 
jak też i sama li tylko dusza ludzka. Honoriusz nadmienia bowiem, że liczba 
„siedem”, która panuje nad sferami świata i tonami muzyki, odzwierciedla się 
również i w psychofizycznej strukturze człowieka, jednoczącej cztery żywioły 
i trzy siły duszy: vegatabilis, sensibilis, rationalis . Głowa człowieka jest 
okrągła, tak samo jak kula nieba; świecą w niej dwa światła, odpowiednik 
dwóch świateł na niebie; zdobi ją  siedem otworów, jak siedem harmonii zdobi 
niebo60. Nie tylko jednak podobieństwa typu astronomiczno-muzycznego, ale 
także analogie typu meteorologiczno-biologiczno-zoologicznego świadczą -  
zdaniem Honoriusza -  o bliskim powinowactwie świata i człowieka. Pierś, 
w której mieści się oddech i kaszel, odpowiada powietrzu, w którym powstają

57 Por. Liber X II quaestionum , 2 (PL 172, 1197 B-D). Podobnie Kwintylian (Institutiones I, 
10, 12): Cum Pythagoras et eum secuti acceptam sine dubio antiquitus opinionem vulgaverint, 
m undum  ipsw n ratione esse compositum quam postea sit lyra imitata, nec Ula modo contenti 
dissim ilium  concordia ąuam vocat dpj/0 vfbcv, sonum quoque his motibus dederunt. Por.
S p i t z e r, Classical and Christian Ideas o f  World H ar mony, s. 442.

58 Elucidarium, I, 11 (PL 172, 1116): Unde corporalis? De quatuor elementis, unde e t micro- 
cosmos, idest m inor mundus dicitur; habet namque ex terra carnem, ex aqua sanguinem, ex aere 
fla tum , ex igne calorem. Pogląd, że ciało ludzkie odzwierciedla świat, był w średniowieczu nader 
powszechny. Por. I z a a k  de S t e l l a ,  Sermo II  (PL 194, 1695 C): Foris pecus es ad 
im aginem  mundi: unde m inor mundus dicitur homo; intus homo ad  imaginem Dei, unde potes 
deificari.

9 De imagine m undi, I, 82 (PL 172, 140 C): [...] sicut enim  hic mundus septem tonis et 
nostra m usica septem vocibus disiungitur, sic compago nostri corporis septem m undis coniungitur, 
dum  corpus quatuor elementis, anim a tribus viribus copulatur  [...] unde e t homo m icrocosmus i.e. 
m inor m undus d icitur cum  sic consono numero caelesti musicae par cognoscitur (cyt. za: 
A 1 1 e r s, M icrocosmus fro m  Anaxim andros to Paracelsus, s. 377). Por. także: 
J. A. E n d e r s, Honorius Augustodunensis. Beitrag zur G eschichte des geistigen Lebens, 
Kemten-Munchen 1906, s. 108; D’A l v e r n y, Le cosm os symbolique du XII*siecle, s. 54, n. 2; 
K r a n z, Kosmos, cz. 2, s. 163.

60 Por. De imagine m undi, I, 82 (PL 172, 140 C).
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wiatry i grzmoty. Żołądek bierze w siebie substancje płynne, jak morze in quo 
confluunt omnia ut in mare flumina. Jak ziemia dźwiga na sobie wszystkie 
rzeczy, tak nogi noszą ciężar ciała. Przez swoje kości uczestniczy człowiek 
w twardości kamienia, przez paznokcie -  w tężyźnie drzewa, przez włosy -  
w pięknie traw; ze zwierzętami ma zaś wspólnotę zmysłów. Z ognia niebieskie
go ma on oblicze, z aer superior -  słuch, z aer inferior -  węch, z wody -  
smak, z ziemi -  dotyk . Natomiast w traktacie Scala coeli major Honoriusz 
zaznacza, że dusza jako taka zawiera w sobie rodzaj makrokosmosu, gdyż 
w obrazowy sposób może ona oglądać w samej sobie zarówno niebo, jak i zie
mię, to, co duchowe, i to, co cielesne .

W powyższych wypowiedziach Honoriusza przejawiają się trzy główne ten
dencje mikrokosmizmu średniowiecznego. Tendencja do pojmowania ludzkiego 
ciała jako mikrokosmosu ze względu na jego skład „chemiczny”, czyli na ele
menty, z których jest ono zbudowane, a także ze względu na jego strukturę 
biologiczno-zoologiczną, czyli funkcję duszy niższej (anima). Następnie tenden
cja do pojmowania duszy wyższej (spiritus) jako mikrokosmosu, gdyż w niej 
odzwierciedla się w sposób duchowy to wszystko, co zostało stworzone . 
I wreszcie tendencja do pojmowania całego człowieka jako mikrokosmosu, 
ponieważ w jego strukturze psycho-fizycznej dopatrzyć się można pewnych 
analogii i podobieństw ze strukturą wszechświata. Tę ostatnią koncepcję oparł 
Honoriusz na platońskim wątku kosmologicznym w wydaniu, w jakim go prze
kazało wczesne średniowiecze, a więc w ujęciu quadrivium, przy czym ważność 
poszczególnych dyscyplin, w odniesieniu do poglądów Honoriusza, można by 
było tak wyakcentować: muzyka, astronomia, geometria. Ten muzyczno-astrono- 
miczno-geometryczny model struktury świata -  makrokosmosu i człowieka -  
mikrokosmosu interpretował, podobnie jak  i myśliciele wczesnośredniowieczni, 
alegorycznie i symbolicznie; twierdził mianowicie, że kluczem do poznania 
istoty świata i człowieka jest liczba „siedem”.

Przedstawiona przez Honoriusza wizja świata i człowieka dawała się ilustro
wać zarówno za pomocą kwadratu, jak i koła. Kwadrat odpowiadałby strefie 
zjawisk meteorologicznych (cztery żywioły, cztery strony świata, cztery główne 
wiatry) i czterem elementom ludzkiego ciała, czterem podstawowym jego właś
ciwościom (twardości kamienia, tężyźnie drzewa, piękności traw, wspólnocie 
doznań zmysłowych ze zwierzętami) oraz kształtowi ludzkiego ciała od stóp po

61 Por. Elucidarium, I, 11 (PL 172, 1116).
62 Por. Scala coeli major, 8 (PL 172, 1233 D). Por. także: E n d e r s, Honorius Augustodu- 

nensis, s. 108.
63 Por. przyp. 34.
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barki i jego głównym funkcjom. Koło odpowiadałoby sferze zjawisk astrono
micznych i kształtowi oraz wyposażeniu głowy ludzkiej. Dlatego też -  jak 
można sądzić -  miniaturzysta wspomnianego już kodeksu monachijskiego (Clm. 
13 002), uplastyczniając Honoriuszową wizję człowieka-mikrokosmosu zawartą 
w jego Elucidarium, wpisał postać ludzką w kwadrat, jego głowę zaś otoczył 
kręgiem. Krąg w tym diagramie może więc oznaczać horyzont lub powinowac
two głowy ludzkiej ze sferą nieba.

Przedstawiona przez Honoriusza wizja świata i człowieka zakładała, że świat 
jest kosmosem, człowiek zaś mikrokosmosem, ponieważ świat i człowiek naj
pełniej realizują harmonię typu muzyczno-astronomiczno-geometrycznego. Hil- 
degarda z Bingen, wpatrując się w ten sam co i Honoriusz, zapożyczony 
w gruncie rzeczy od Pliniusza i wczesnośredniowiecznych encyklopedystów 
obraz świata, dostrzegła w nim oraz w składających się nań konkretach przede 
wszystkim harmonię figur, kształtów i barw. Za najdoskonalszą z figur uznała 
koło, z brył -  sferę. Ze względu na nie świat jest obrazem Boga64. Najdosko
nalszym z kształtów odznacza się człowiek: jego postać daje się bowiem wpisać 
w koło65. Krągłość jego głowy wskazuje na kulistość firmamentu, cechująca 
ją  równomierność (recta et aeąualis mensura) dowodzi równomierności firma
mentu. To zaś oznacza, że każdą z części można sprowadzić do regularnego 
koła i że żadna z nich nie powinna wykraczać poza inną. Wszystko więc wska
zuje na to -  stwierdza Hildegarda -  że Bóg ukształtował człowieka według 
firmamentu, odnośne zaś jego siły (cnoty?) wzmocnił siłami elementów . Na 
czym zasadza się podobieństwo człowieka z niebem i z ziemią? W jaki sposób 
się ono przejawia? -  pyta Hildegarda w Scivias. Otóż krąg głowy ludzkiej,

Sanctae Hildegardis Liber divinorum operum simplicis hominis, I, 2, 1 (PL 197, 755 D): 
Et [Deus] sicut circulus ea quae intra ipsum latent, comprehendit et superexcellit, quia ipsam in 
potentia sua nullus dividere, nec superare, nec adfinem  perducere potuit. Zob. wspaniale ilustro
wane wydanie tego dzieła: Hildegard von Bingen, Welt und Mensch. Das Buch „De operatione 
DeC*, aus dem Genter Kodex Ubersetzt und erlautert von H. Schipperges, Salzburg 1965.

65 Tamże, 752 A: In medio quoque rotae istius imago hominis apparebat, cuius vertex su- 
perius et plantae subterius ad praefatum circulum, velutfortis et albi lucidique aeris pertingebant. 
A dextro autem latere summitas digitorum dexterae manus ejus a sinistro quoque summitas digito- 
rum sinistrae manus ad ipsum circulum hinc et hinc in rotunditate designatum porrecta erat, 
quoniam eadem imago brachia sua sic extenderat.

6 Tamże, IV, 16, 814 D: Sed et in rotunditate capitis hominis rotunditas firmamenti ostendi- 
tur, et in recta aequalitate mensura ejusdem capitis, recta et aequalis mensura firmamenti demon- 
stratur, quia idem caput rectam mensuram ubique habet, ut etiam firmamentum aequali mensura 
consistutum est, quatenus ex omni parte rectum circulum habere possit, et ne ulla pars ejus 
partem alteram injusto modo excedat. Deus enim hominem secundum firmamentum plasmavit, et 
fortitudinem illius cum viribus elementorum confortavit.
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w którym znajdują się przenikające wiecznie (perspicuitas), ożywcze tchnienie 
(spiraculum) i rozumność (rationalitas) -  odpowiadają firmamentowi i trzem 
światłom nieba; ma też człowiek „ducha” (spiritus), szybko podążającego przez 
poszczególne zmysły i będącego w stałym ruchu -  jak powietrze ma ptaki; ma 
też humoris receptaculum, w którym zauważa się wilgotność, pączkowanie 
(germinatio), rodzenie (parturitio) -  jak na ziemi widzi się istoty żyjące, owo
cujące i zwierzęta. O homo -  woła Hildegarda -  tu totus es in omni creatura 
et oblivisceris Creatoris tui; et subjecta tibi creatura obedit ei [...] et tu prae- 
cepta illius transgrederis . Człowiek nie tylko odzwierciedla się w każdym 
stworzeniu, ale także Bóg odcisnął (signavit) w nim wszystkie stworzenia we
dług odpowiedniej miary68.

W przedstawionej przez Hildegardę wizji świata-makrokosmosu oraz czło- 
wieka-mikrokosmosu podstawową rolę pełniły krąg i trójkąty. Od owalnego 
kształtu wszechświata w Scivias przeszła do kolistego w Liber divinorum ope- 
rum69. Fakt ten świadczy, iż w jej czasach platońsko-pitagorejski model struk
tury świata i człowieka szybko wypierał model wypracowany przez encyklope
dystów wczesnochrześcijańskich; i to -  jak się okazuje -  nie tylko z naukowych 
i filozoficzno-teologicznych, ale nawet z najbardziej mistycznych wizji kosmosu 
i mikrokosmosu. Kwadrat ustępował miejsca trójkątowi. I w tym też fakcie 
dopatrzyć się można znamienia epoki, w której żyła; wtedy to bowiem powsta
wały liczne i znakomite komentarze do De Trinitae św. Augustyna i Boecju
sza70. Nic zatem dziwnego, że kluczem do poznania struktury świata i czło
wieka stawała się liczba „trzy” . Hildegarda odnajdywała ją  na niebie, które 
tradycyjnie już uważano za najdoskonalszy obraz Boga, jak i w strefie zjawisk 
meteorologicznych oraz w strefie związanych z ziemią zjawisk biologiczno-zoo-

Sanctae Hildegardis Scivias sive visionum ac revelationum libri tres, II, 1 (PL 197, 444 
A 2): Unde etiam homo similitudinem caeli et terrae in se continet. Quomodo? Ipse habet circu- 
lum in quo apparet perspicuitas, spiraculum et rationalitas, velut in caelo notantur luminaria; 
habet spiritum per omnem sensum et motum celeriter meantem, ut aer volatilia; etiam humoris 
receptaculum in ąuo notatur humiditas, apparet germinatio et parturitio, sicut in terra virentia, 
fructificantia et animalia. Odnośnie do habet spiritum por. G u i l l a u m e  de C o n c h e s .  
Glosae super Platonem, s. 101, oraz V e r g i 1 i u s, Ecloga I, 20-21.

68 Liber divinorum operum, I, 2 (PL 197, 744 A 2): Et omnes creaturae secundum mensuram 
in ipso homine signavit. Por. N e m e s i u s, Ilep t tptiaetoę &v$p<5)7tou, PG 40, 532: toO 
<|)ćpovToę żv rf| K a iy ća m ó y  Tf|ę Tt&cnię tcrfaecoę xf|v etic6va, 8iót Kat piKpóę 
Kóanoę e lp r |to i.

69 Oba te obrazy jednoczył Honoriusz Augustodunensis -  De imagine mundi, I, 1 (PL 172, 
121): Huius figura est im modum pilae rotunda. Sed instar ovi elementis distincta.

70 Komentarze do De Trinitate Boecjusza powstały głównie w Chartres, natomiast komentarze 
do De Trinitate św. Augustyna w opactwie św. Wiktora.
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logicznych. Odnajdywała ją  także w człowieku, i to we wszystkich trzech wy
mienionych wariantach, a więc uraniczno-astronomicznym, meteorologicznym 
i zoologiczno-biologicznym. Z naciskiem podkreślała zasadę wymierzalnej rów
ności (recta et aeąualis mensura, aeąualis mensura, secundum mensuram). I ten 
fakt może również świadczyć o odżywaniu w jej czasach platońsko-pitagorej- 
skiej koncepcji matematycznie rozumianej proporcji i harmonii jako podstawy 
„kosmosu”. Sformułowania, którymi się przy tym posłużyła, są augustyńskiej 
proweniencji71.

W ystępujące w poglądach Hildegardy tendencje do przypisywania kołom 
i liczbom pierwszoplanowej roli w strukturze i poznawaniu świata-makrokos- 
mosu i człowieka-mikrokosmosu ujawniły się w całej pełni w doktrynach Alana 
z Lille. Za najdoskonalszy z kształtów uznał on sferę. Jest ona obrazem wiecz
ności, a więc Boga. Dlatego też Boga można zdefiniować jako sphaera intelli- 
gibilis, cuius centrum ubiąue, circumferentia nusąuam12. Jedność świata i jed
ność składających się nań konkretów zasadza się na liczbie, którą z tego też 
względu wolno nazywać: nodus, amor, ratio, foedus, concordia, limes. Zgod
ność liczbowa wiąże wszystko ze sobą:

Singula componit, mundum regit, ordinat orbem,
Astra movens, elementa ligans animasąue maritans 
Corporibus, terras celis, celeste caduco;
Quomod() nascenti mundo rebusque creandis 
Principium, finis, exemplar, forma, sigillum 
Hic erat, ad cuius formam deitatis ydea 
lmpressit rebus formas mundoąue figuras .

Szczytowym przejawem zgodności liczbowej jest harmonia typu muzycznego. 
Ona to sprawia, że świat jest „kosmosem”, człowiek zaś „mikrokosmosem”:

71 Por. np. A u g u s t i n u s, De musica, VI, 10, 28; 12, 38. Poglądy estetyczne Hildegar
dy przedstawił E. de Bruyne (Etudes d'esthetique medievale, t. II, Brugge 1946, s. 351 nn). Por. 
także: H. L i e b e s c h u t z ,  Das allegorische Weltbild der HI. Hildegard von Bingen, Leipzig 
1930.

Por. E. G i l s o n ,  Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Za
lewski, Warszawa 1966, s. 174. Por. także: K r a n z, Kosmos, s. 135. Sferyczny kształt głowy 
ludzkiej świadczy, że jest ona obrazem Boga -  zob. G u i l l a u m e  de C o n c h e s ,  
Glosae super Platonem, s. 207: Forma enim sperica quae est humani capitis in hoc est similis 
divinitati quod caret principio et fine: ratio, vero in hoc quod Deus iure est rationalis. Por. także: 
Timaeus a Calcidio translatus Commentarioque instructus, 228 (ed. J. H. Waszink, Londini et 
Leidae 1962. s. 244, w. 5).

73 Anticlaudianus, III (ed. R. Bossuat, Paris 1955, s. 97 n).
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Corporis humani partes mundumque minorem 
Ordinat et specie mundi melioris Honorat,
Ut sic pigmeus fraterculus esse gigantum 
Maiorisque minor mereatur ymagine pingi;
Que partes anime sociat, que federat illam 
Carni confirmatque fidem, que musica voces 
Dividit et numeris variat discrimina vocum .

Spośród stworzeń człowiek jest najbardziej „mikrokosmosem”, ponieważ najpeł
niej odzwierciedla harmonię elementów i sfer.

IV. REPERK U SJE PLA TO ŃSK IEG O  WĄTKU PSY CH OLOG ICZN EG O

Z cytowanych strof Alana wynika, że harmonia typu matematyczno-muzycz- 
nego jednoczy i zestraja nie tylko ciało człowieka z jego duszą, ale także części 
duszy ludzkiej pomiędzy sobą. Dusza ludzka, pośród wszystkich dusz, byłaby 
więc najpełniejszym zestrojem, czyli istotą najpełniej realizującą zasadę „kos
mosu”; a zatem można by ją  było nazwać, z tego właśnie, czysto formalnego 
punktu widzenia, „mikrokosmosem”. Rozpatrywana z „materialnego”, czyli 
treściowego punktu widzenia, a więc jako jednocząca w sobie funkcje wegeta
tywne, sensytywne i racjonalne, zasługiwałaby również na miano „mikrokosmo
su”. Alan tak jej jednak nie określał. Zakładał bowiem, że dusza jest obrazem 
Boga, a zatem jest obrazem Sfery; jeśli się więc szuka analogii i podobieństw 
pomiędzy światem i duszą, to znaleźć je można tylko w ruchach nieba. Pier
wszy z tych ruchów -  ruch firmamentu -  dokonuje się ze wschodu poprzez 
zachód na wschód. Drugi -  ruch planet -  przebiega odwrotnie: z zachodu przez 
wschód na zachód. Pierwszy jest obrazem ruchu rozumu (ratio); rozpoczyna się 
od kontemplacji Boga i rzeczy boskich (Orientalia), zwraca się ku rzeczom 
widzialnym (Occidentalia) i z powrotem wraca do boskich. Regularnemu rucho
wi rozumu przeciwstawiają się ruchy zmysłów, będące odpowiednikiem ruchu 
planet; w ostatecznym jednak rozrachunku rozum pociąga je  za sobą i zmusza 
je, aby mu służyły .

Pogląd Alana, iż dusza ludzka jest obrazem Boga, a pośrednio także nieba, 
nie był obcy już Hildegardzie z Bingen. Twierdziła mianowicie, że dusza ludz

74 Tamże, s. 101, w. 419-425.
75 Distinctiones diclionum theologicarwn. PL 210, 866 A — 867 A. Por. także: 

G u i l l a u m e  de C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, s. 254; J e a u n e a u ,  L ’usage 
de la notion integumentum, s. 77; D e 1 h a y e, Le sens litteral, s. 158.
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ka ma postać ognistej kuli i że opanowuje ona całe ciało, podobnie jak firma
ment nieba opanowuje i scala wszystko, co jest pod nim, oraz przesłania to, co 
jest nad n i m .  Pogląd, iż dusza jest obrazem nieba, mógł mieć swe ostateczne 
źródło w platońskiej doktrynie o stworzeniu i strukturze duszy świata, której 
najwierniejszym odbiciem jest właśnie niebo77. Zdaniem Wilhelma z Conches 
powyższą doktrynę wyłożył Platon more suo deserviens integumento . Można 
ją  więc interpretować jako naukę o duszy w ogóle, w szczególności zaś jako 
doktrynę o stworzonej przez Boga, nieśmiertelnej duszy ludzkiej. Otóż z wypo
wiedzi Platona wnosić można, że Bóg stworzył świat ad exemplum animae i że 
podobieństwo pomiędzy duszą a światem jest doskonałe79. Stąd zaś może już 
było wyciągnąć wnioski, które zgadzały się, co do sensu, również z doktryną 
św. Augustyna, tzn. że dusza ludzka odzwierciedla się w świecie, bądź że świat 
odzwierciedla się w duszy ludzkiej, że jest ona przeto omnium similitudo80, 
że człowiek wnikając w siebie może odnaleźć tam per figuram totum mun
dum  , a nawet że anima est ad similitudinem corporis .

Hugon ze Św. W iktora odczytał i zinterpretował odnośną naukę Platona 
w inny jeszcze sposób. Filozofowie -  jego zdaniem -  opowiadali się za tezą: 
Anima ex cunctis naturae partibus est compacta. Poświadcza to Timaios, w któ
rym Platon pisał, że „entelechia” stanowi mieszaninę natury podzielnej i niepo
dzielnej; czyli, że posiada całość natury. Nie tylko jednak skupia ona w sobie 
całą naturę, ale także ją  odtwarza, albowiem umysłem (intelligentia) poznaje 
niewidzialne przyczyny rzeczy, zmysły natomiast dostarczają jej widzialnych 
form. „Pitagorejczycy” twierdzili, że „podobne poznaje się podobnym”. W kon

Por. D er Heiligen Hi Ule gard von Bingen Wisse dei Wege „Scivias", hrsg. von M. Bócke- 
ler, Berlin 1928, s. 78, 458.

77 Por. Timaeus a Calcidio translatus, 95 (s. 148, w. 9): Erit ergo animae aplanes ratio, 
planetes u t iracundia e t cupiditas ceteriąue huius modi motus quorum concentu f i t  totius mundi 
vita modificata. Por. także: G u i l l a u m e  de C o n c h e s ,  Glosae super Platonem , s. 167, 
169.

78 G u i l l a u m e  de C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, s. 167.
19 Tamże, s. 176.

Por. I z a a k  de S t e 1 1 a, De anima, PL 194, 1886 A: [Anim a] omnium in se similitu
dinem  gerit. Unde et a philosopho definita est omnium similitudo.

81 Por. przyp. 34.
82 Por. J a v e 1 e t, Image et Ressemblance, t. I, s. 233 i t. II, s. 204(505). Autor zwraca 

uwagę, że niektóre wypowiedzi Ojców Kościoła na ten temat zostały spowodowane przez doktryny 
manichejskie. Słuszność tego spostrzeżenia potwierdzają relacje L. Thorndike’a: „The five gods 
or luminous bodies are represented as good forces who imprisoned five kinds of demons; but the 
devil had his revange by imprisoning luminous forces in man, whom he made a microcosm of the 
universe” (A H istory o f  M agie and Experim ental Science, t. I, New York 1947, s. 382).
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sekwencji trzeba byłoby więc przyjąć, że „ziemię poznajemy ziemią, eter ete
rem, wodę wodą, powietrze powietrzem”. Zdaniem Hugona nie jest to jednak 
konieczne, gdyż wszystko, co jest w duszy, jest w niej virtualiter et potentiali- 
ter83.

Zapewne pod wpływem wspomnianych wyżej poglądów psychologicznych 
oraz tkwiących w nich tendencji Godfryd ze Św. W iktora doszedł do wniosku, 
że terminem „mikrokosmos” może się posłużyć zarówno filozof, jak i teolog. 
Pierwszy określał nim będzie bądź to pojedynczego człowieka (microcosmus 
singularis), bądź też cały rodzaj ludzki (microcosmus generalis)\ drugi nato
miast, bądź to poszczególne dusze uczestniczące w świecie łaski (microcosmus 
partieularis), bądź też zgromadzenie dusz wokół Chrystusa (microcosmus gene- 
ralis). W ścisłym znaczeniu (secundum litteram) termin ten odnosi się tylko do 
pojedynczego człowieka i to pierwszorzędnie do jego duszy, a wtórnie do jego 
ciała84. Dusza (interior homo, spiritus humanus) została wyposażona przez 
Boga Stworzyciela w dary naturalne: posse, scire, velle. Bóg Odkupiciel uży
czył jej darów łaski: scire, velle, posse*5. Pierwszymi zajmuje się filozof, dru
gimi teolog86. Czterem żywiołom megakosmosu oraz czterem cieczom (humo
rom, sokom) ludzkiego ciała odpowiadają cztery podstawowe jakości duszy -  
mikrokosmosu: wyobraźnia, zmysły, rozum i umysł. Zachowanie równowagi, 
proporcji, harmonii pomiędzy elementami wszechświata oraz składnikami orga
nizmu stanowi o ich „kosmosie”, a także o zdrowiu ludzkiego ciała. Podobnie 
ma się rzecz z „człowiekiem wewnętrznym”, czyli mikrokosmosem w ścisłym

83 Por. J a v e 1 e t, Image et Ressemblance, t. I, s. 231. Por. także: G u i 1 1 a u m e de 
C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, s. 150. W związku ze wzmianką Arystotelesa w De anima 
(III, 8 432 b 21): f) y u /f i  tót ó v ra  iteoę £ o n  7tćivxa, problemem tym zajął się również św. 
Tomasz Z Akwinu: Ostendit quod alio modo est omnia, quam antiąui ponerent; et dicit, quod si 
anima est omnia, necesse est quod sit, vel ipsae res scibiles et sensibiles, sicut Empedocles posuil 
quod terram cognoscimus, et aquam, et sic de aliis; aut sit species ipsorum. Non autem anima 
est ipsae res, sicut Uli posuerunt, quia lapis non est in anima, sed species lapidis [...] Et similiter 
anima data est homini loco omnium formarum, ut sit homo quodammodo totum ens, inquantum 
secundum animam est quodamodo omnia, prout ejus anima est receptiva omnium formarum  
(S. Thomae Aquinatis In De anima, III, 13; ed. A. M. Pirotta, Taurini 1936, s. 257). Por. także: 
A 1 1 e r s, Microcosmus from  Anaximondros to Paracelsus, s. 384 nn.; K r a n z, Kosmos, 
s. 57.

84 Por. D e I h a y e, Le sens litteral, s. 158.
Por. t e n ż e ,  Godefroy de Saint-Victor. Microcosmus, I — Texte\ II -  Etude theologique, 

Lille 1951: 1, 40, s. 60 n.; II, 82, s. 94; III, 227, s. 248; t e n ż e ,  Naturę et grace chez Godefroy 
de Saint-Victor, „Revue du moyen Sge latin” (Strasbourg), 3(1947), s. 225-244.

Por. t e n ż e ,  Godefroy de Saint-Victor Microcosmus. s. 45: Sciendum igitur quod neque 
philosophus neque theologus hominem forinsecus inspexerunt dum eum vel mundi vel microcosmi 
nomine appelaverunt, mentis potius oculos ad spiritum qui intus erat aefixerunt.
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tego słowa znaczeniu. Zachwianie równowagi pomiędzy podstawowymi jego 
jakościami powoduje nieład i chorobę ludzkiego ducha. Zadaniem „medycyny 
duszy” jest leczenie ran i zmian patologicznych oraz takie uładzenie „człowieka 
wewnętrznego”, aby stał się mikrokosmosem w innym jeszcze tego słowa zna
czeniu: mikrokosmosem, czyli mieszkaniem Boga87.

Teologowie badający strukturę duszy ludzkiej stosowali pojęcie „mikrokos- 
mosu” nie tylko do jej naturalnego i nadprzyrodzonego wystroju, wyposażenia, 
ale także posługiwali się nim jako synonimem harmonii i ładu moralnego. I tak 
np. zdaniem Wolberona czterem elementom maioris mundi i czterem jego stro
nom odpowiadają in minori mundo cztery podstawowe cnoty: roztropność, 
sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo88. Te cztery -  jak je  nazywa -  „częś
ci” znajdują się w jednakowej odległości od swego centrum, którym jest „u- 
mysł, czyli miłość”. Każde zresztą działanie duszy -  jak zauważa wspomniany 
autor -  najlepiej daje się pojąć i określić poprzez odwoływanie się do kół i ru
chów okrężnych89.

" T e n ż e ,  Le sens litteral, s. 155: Ecce te mundo secundum philosophum configuravimus 
in naturalibus, ecce te mundo secundum theologum protulimus in gratuitis dum te microcosmum, 
id est habitaculum Dei aeternum, demostravimus. Nec solum te secundum te, sed et secundum 
habitaculum corporis mediante te [...] ita ut non solum tu sed et totus homo sit microcosmus, id 
est aeternum regnum Dei. M.-D. Chenu zwrócił uwagę na występujące w dwunastowiecznej 
psychologii tendencje do rozaptrywania duszy w kategoriach mikroskomicznych jako na jeden 
z przejawów ówczesnego naturalizmu i racjonalizmu (La theologie au douzieme siecle, Paris 
19662, s. 41). Poglądowi temu przeciwstawił się Javelet (Image et Ressemblance, t. II, s. 201). 
„Anatomizowanie” i „fizjologizowanie” duszy ludzkiej mogło mieć główne źródło w przeświadcze
niu, że świat, a zwłaszcza sfera, jest również obrazem Boga. Do powstania takiego przeświadcze
nia przyczynił się ówczesny platonizm, który czerpał swe soki nie tylko z Timaiosa, ale także 
z Asclepiusa, którego autor z naciskiem podkreślał, że człowiek jest drugim, obok świata, obrazem 
Boga: non ignarus se etiam secundam esse imaginanem dei, cuius sunt imagines duae mundus et 
homo. W następnych wierszach rozróżniał w człowieku „elementy” wyższe i niższe, unde efficitur 
ut, quoniam est ipsius una canpago, parte, qua ex anima et sensu, spiritu atque ratione divinus 
est, velut ex elementis superioribus, inscendere posse videatur in caelum, parte vero mundana, 
quae constat ex igne [et terra], aqua et aere resistat in terra. Por. Asclepius, 10, s. 308 n. Por. 
także: E. S t a d t e r, Die Seele ais „minor mundus” und ais „regnum". Ein Beitrag fu r  Psy
chologie der mittleren Franzi skaner schule, [w:] Universalismus und Partikularismus im Mittelalter, 
(Miscellanea Mediaevalia, 5), Berlin 1968, s. 56-72.

In Cantica, IV (PL 195, 1263 A): Et quia ipse minor mundus dictus ad instar majoris 
mundi quatuor constat elementis, quatuor quoque mensuratur partibus, quibus continetur totus si 
ad Dei similitudinem conservandum fuerit institutus, videlicet prudentia, justitia, temperantia, 
fortidudine. His quatuor partibus a centro mentis hoc est charitatis, aequa distantia porrectis, 
quidquid virtutis in anima potest esse, quasi circulum et circumferendo tangis et concludis (cyt. 
za: J a v e 1 e t, Image et Ressemblance, t. II, s. 153, 131).

89 Myśl tę mógł Wolberon zaczerpnąć od św. Augustyna. Por. A u g u s t i n u s ,  De 
quantitate animae, I, 27. Por. także: K r a n z, Kosmos, t. II, s. 134.
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Ikonograficzną ilustracją zasygnalizowanej tu psychologiczno-teologiczno- 
-moralnej interpretacji świata-megakosmosu i człowieka-mikrokosmosu może 
być ciekawa, zarówno z punktu widzenia historii sztuki jak i ideologii średnio
wiecznej, miniatura ze wspomnianego już kodeksu monachijskiego (Clm. 2 655, 
f. 105 v)90. Wprawdzie dotyczy ona poglądów wyłożonych w De natura re
rum Tomasza z Cantimpre i została sporządzona dopiero w 1295 roku, niemniej 
jednak wiernie odtwarza treść odnośnych doktryn XII wieku91. Kompozycja 
składa się z kół i kwadratów. Koła oznaczają świat i człowieka; kwadraty sta
nowią diagram czterech elementów, czterech wiatrów i czterech cnót kardynal
nych: roztropności, sprawiedliwości, męstwa i wstrzemięźliwości. Kwadrat 
elementów przeplata się z kołem wszechświata, w które miniaturzysta wpisał 
postać Chrystusa-Logosu lub może Chrystusa Zbawiciela. Umieszczona na kole 
inskrypcja może świadczyć, że człowiek jest mikrokosmosem przede wszystkim 
ze względu na siły swej duszy, a także i na elementy swego ciała:

Vivus ab eterno fuit in Sermone superno 
Archetypus mundus et sensilis iste secundus 
Est homo terrigena microcosmus ymagine plena 
Vi ąuadrua mentis et corporeis elementis.

V. REPERK U SJE PLATOŃSKIEGO 

W ĄTKU DYN A M ICZNO -O RGA N OLOG ICZN EG O

Teoria, iż świat jest istotą żywą, posiadającą rozum na podobieństwo istoty 
boskiej i że takiego właśnie świata obrazem jest człowiek, docierała do myśli
cieli średniowiecznych zarówno w wydaniu platońskiego Timaiosa, jak i źródeł 
stoickich (Wergiliusz, Seneka92) oraz neoplatońskich (Kalcydiusz, Asclepius) 
i neopitagorejskich (Makrobiusz). W wymienionych źródłach występowała jako 
doktryna w większym lub mniejszym stopniu panteizująca93. Ten sposób poj
mowania obecności Boga w świecie zwalczali wczesnochrześcijańscy pisarze,

9,1 Zob. D’A I v e r y, Le cosmos symbolique de XIV siecle, s. 47.
,JI Tamże, s. 79.

Epistolae morales, 65, 24: quem in hoc mundo locum Deus obtinet, hunc in homine ani- 
mus; ąuod est illic materia, id in nobis corpus est', 95, 32: membri sumus corporis magni.

M Świat pojmowano jako „epifanię” Jupitera: luppiter est quodcumque vides, quodcumque 
moveris (L u c a n u s, IX, 580); lovis omnia plena (V e r g i 1 i u s, Bucolica, III, 60). Por. 
P. C o u r c e I 1 e, Les Peres de l ’Eglise devant les enfers virgiliens, „Archives d’histoire 
doctrinale et litteraire du moyen-age”, 22(1955), s. 38.
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a wśród nich także Laktancjusz94. Niemniej jednak zarówno oni, jak i liczni 
teologowie z XII wieku dopatrywali się w poszczególnych sformułowaniach, 
zwłaszcza z Eneidy95i Georgik96 Wergiliusza, pewnych ideowych pokre
wieństw z wypowiedziami Pisma św. na temat roli oraz funkcji Słowa Bożego 
i Ducha Świętego w odniesieniu do świata i do człowieka97. Tego rodzaju 
skojarzenia wydawać się im musiały tym bardziej uzasadnione, że miały odpo
wiednik w Piśmie św. Fakt, iż św. Paweł zacytował w swej słynnej mowie na 
Areopagu Phainomena Aratosa, traktując jednocześnie zawartą tam wypowiedź 
jako przeczucie przez pogańskiego poetę prawdy chrześcijańskiej, pozwalał 
wnosić, że ziarna tej prawdy mogą znajdować się także i w dziełach innych 
wielkich poetów i filozofów starożytnych (por. Dz 17, 28). Zgodnie z tym 
przeświadczeniem Abelard, Teodoryk z Chartres, Wilhelm z Conches, Bernard 
SiWestris dostrzegli w doktrynie Platona o duszy świata oraz w wypowiedziach 
i funkcjach mens i spiritus w świecie wiele analogii i podobieństw z chrześci
jańską doktryną o Słowie Bożym i Duchu Świętym. Najbardziej zaangażowali 
się w dociekania na ten temat Bernard Silvestris i Wilhelm z Conches.

44 Institutiones divinae, VII, 3, 4-5: Deus est divina et aeterna mens, a corpore soluta et 
libera; cuius vim maiestatemąue quoniam intelligere non poterant, miscuerunt eum mundo, id est 
operi suo. Unde est illud Virgilianum: Totamque infusa per artus mens agitat molem et magno 
se corpore miscet.

95 Aeneis, VI, 724:
Principio caelum ac terras camposque liquentis 
Lucentemque globum lunae Titaniaque astra 
Spiritus intus alit totamque infusa per artus 
Mens agitat molem et magno se corpore miscet.

96 Georgica, IV, 221:
[...] deum namąue ire per omnis 

terrasąue tractatusque maris caelumąue profundum; 
hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum  
quemque sibi tenuis nascentem accersere vitas.

97 Na wyżej przytoczone strofy powoływali się w średniowieczu: Jan Eriugena, Teodoryk 
z Chartres, Abelard, Wilhelm z Conches oraz inni ówcześni autorzy. Bliższe dane znaleźć można 
w: C o u r c e 1 1 e, Les Pires de 1’Eglise, s. 43-45. Por. także: G u i 1 1 a u m e de 
C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, s. 145 n. Typową wydaje się być wzmianka Teodoryka 
z Chartres (Magistri Theodorici Tractatus, s. 193): Plato vero in Timaeo eundem spiritum „mundi 
animam ” vocat. Virgilius vero de illo spiritu ita dicit: Principio maria ac terras caelumque pro- 
fundum II lucentemque globum lunae tytamaque astra U spiritus intus alit. Hebraei vero ita de 
spiritu operatore loquuntur: Moyses quidem ita: Et spiritus Domini ferebatur super aquas; David 
vero sic: Verbo Domini caeli firmati sunt, etc. Salomon quoque de spiritu sic dicit: Spiritus 
Domini replavit orbem terarum. Christiani vero illud idem „Spiritum sanctum” appellant.
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Według Bernarda świat jest „wielkim zwierzęciem” poznającym i czują
cym . Ma więc duszę, którą autor De mundi universitate nazywa -  za Cyce
ronem -  „Endelechia”99. Zarówno w swej istocie, jak i w swoich funkcjach 
poznawczych jest ona ściśle spokrewniona z niebem100. Jej natury nie da się 
jednak ściślej określić: Quis enim tuto diffinivit essentiam quae consonantiis, 
quae se numeris moveret?m , Z tego, co Bernard mówi o „Endelechia”, nie
dwuznacznie wynika, że usiłował on zespolić z sobą platońską koncepcję duszy 
świata ze stoicką koncepcją wszechożywiającej, boskiej, zarazem zaś material
nej „pneumy”. Sądził bowiem, że i jedna, i druga zawiera sub integumentis 
verborum tę samą prawdę o Duchu Świętym czy też jej najgłębsze filozoficzne 
odczucie. Podobnie zapatrywał się na platońską naukę o duszy świata Wilhelm 
z Conches. Według niego Bóg chciał, iżby świat stał się zwierzęciem rozum
nym, rozumnym nie mógłby być bez duszy, a więc „wymyślił” duszę; ,,excogi- 
tavit" -  zauważa W ilhelm -  et non „creavit" secundum quod anima dicitur 
Spiritus Sanctus. Non enim a Deo factus est nec creatus nec genitus sed proce- 
dens est Spiritus Sanctus102. Doktryny na temat obecności Boga w świecie 
głoszone przez Bernarda Silvestris, W ilhelma z Conches, a także Abelarda, 
Teodoryka z Chartres i Clarenbalda z Arras należały do najbardziej radykal
nych. Problem, którego dotyczyły, stanowił jedno z najbardziej centralnych 
zagadnień teologii i filozofii XII wieku103. I chociaż rozwiązania proponowa-

9 De mundi universitate, s. 31, w. 68: Mundus quidem est animal, verum sine anima substan- 
tiain non imenias animalis [...] In magno vero animali cognitio viget, viget et sensus causarum 
praecedentium fomitibus enutritis. Ex mente enim caelum, de caelo sidera, de sideribus mundus. 
Siowa ex mente enim caelum mogą być reperkusją słów Ps 135, 6: qui fec it caelum in intellectu.

w Por. C y c e r o n ,  Rozmowy tuskulańskie, I, 10, 22 (przeł. J. Śmigaj, [w:] Pisma filozo
ficzne, t. II, Warszawa 1961, s. 949): „Arystoteles, który znacznie przewyższa wszystkich umysłem 
i rzetelnością (zawsze wyłączam tu Platona), przedstawiwszy owe cztery znane rodzaje żywiołów, 
z których wszystko bierze początek, twierdzi, że istnieje jakoby jakiś piąty żywioł, z którego 
wywodzi się myśl. Jest on bowiem zdania, że myślenie, przewidywanie, uczenie się, nauczanie, 
pamiętanie, wynajdywanie czegoś i liczne inne czynności, jak to, że kochamy i nienawidzimy, 
chcemy i boimy się, smucimy się i cieszymy oraz tym podobne -  że to wszystko nie mieści się 
w owych czterech rodzajach żywiołów. Dodaje więc piąty rodzaj, bez nazwy, i zgodnie z tym 
samą duszę nazywa nowym mianem śv8eXć%eia, które oznacza jak gdyby jakiś nieustanny
i wieczny ruch”. Por. B e r n a r d u s  S i l v e s t r i s ,  De mundi universitate, s. 13, w. 168; 
s. 14, w. 195.

1011 B e r n a r d u s  S i 1 v e s t r i s, De mundi universitate, s. 14, w. 205: Cum caelo, 
cum sideribus endelechiae vis et germanitas invenitur, unde plena totague nec decisa potentiis ad 
confortanda caelestia superna regione consistit, verum in inferioribus virtus eius degenerat.

11,1 Tamże, s. 14, w. 175.
1(12 Glosae super Platonem, s. 148.
103 por f  G r e g o r y, Anima mundi. Lafilosfia  di Guilielmo di Conches e la scuola di
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ne przez większość ówczesnych autorów nie zgadzały się z konkluzjami Bernar
da czy Wilhelma, to jednak razem z nimi przyczyniły się do powstania nowej, 
bardziej optymistycznej wizji świata. Odtąd bowiem coraz częściej mówi się
o kosmosie jako o prawdziwym mieszkaniu Boga i terenie Jego bezpośredniej 
działalności.

Człowiek, widziany w perspektywie tak pojmowanego świata, przedstawiał 
się bądź to jako najwierniejsza kopia owego „wielkiego, inteligentnego zwierzę
cia”, bądź jako odzwierciedlenie świata -  terenu działania Boga i natury, a więc 
jako „trzeci twórca”, bądź też jako replika świata-mieszkania Boga, a więc jako 
„prawdziwe mieszkanie Boga”. Pierwsze z ujęć upoważniało do traktowania 
świata jako „wielkiego Człowieka” (magnus Homo, jiotKpoówfrpcoJtoę), człowie
ka zaś jako „skondensowany świat” (brevis mundus)XOĄ. Dawało zatem pod
stawę do dopatrywania się odpowiedników ludzkich organów w organizmie 
wszechświata i „organów” wszechświata w organizmie człowieka. Według 
Bernarda Silvestris człowiek stanowi minor mundus, ponieważ jest on wspól
nym, pieczołowitym dziełem Uranii, Physis i Natury. Pierwsza skomponowała 
duszę z „Endelechii” i z sił; druga przygotowała ciało z odpowiednio spreparo
wanej materii; trzecia zespala duszę z ciałem105. Innymi słowy: w człowieku 
odzwierciedlają się trzy główne sfery wszechświata oraz ich siły. Za anatomicz- 
no-fizjologiczną strukturę ludzkiego organizmu, za jego dostosowanie do po
trzeb duszy odpowiedzialna jest Physis. Poszczególne organy kształtuje i roz
mieszcza tak, aby ciało jak najdokładniej odwzorowywało układ i funkcje skład
ników wszechświata. Dlatego też Physis działająca in minori mundo homine 
nigdy nie pobłądzi, jeśli będzie wiernie naśladowała wzorzec, jakim dla niej 
jest maior mundus106. Człowiek, będąc obrazem Boga i obrazem nieba, jeśli 
chodzi o jego duszę, oraz wierną kopią natury, jeśli chodzi o jego ciało, od
zwierciedla Boga i naturę także w ich dynamice, w ich twórczości: IIle, id est 
Creator est actor maximus quia magnus actor est homo, maior natura, maximus 
Creatorw l. Oparte na wypowiedziach Pisma św. przekonanie o obecności Bo-

Chartres, Firenze 1955, s. 80 nn.
104 Słowa Seneki membri sumus corporis magni znalazły oddźwięk u Arnolda z Bonneval (De 

operibus sex dierum, prol.; PL 189, 1515): Quasi magni corporis membra, rerum naturas, distin- 
guens propria loca et nomina, congruas mensuras et officia [Deus] assignavit (cyt. za: C h e n u, 
La theologie au douzieme siecle, s. 24). Odnośnie do „wielkiego Człowieka” zob. E 1 b e r n, 
Species crucis, s. 182; von E i n e m, Der Meinzer K opf s. 27 n.

105 De mundi universitate, s. 56, w. 1-10.
Tamże, s. 64, w. 95: In minori mundo homine Physis intelligit non errandum, si maioris 

mundi similitudinem sibi sumpserit in expemplum.
1,17 G u i 1 1 a u m e de C o n c h e s ,  Giosae super Platonem, s. 112.
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ga w człowieku, o tym, że jest on „świątynią Boga Żywego”108, „świątynią 
Ducha Świętego”, zbiegało się w XII wieku zarówno z próbami sformułowania 
nauki o Duchu Świętym w kategoriach platońskiej doktryny o duszy świata, jak 
i z próbami schrystranizowania platońskiej wizji kosmosu, pojętego jako projek
cja Bożej myśli („idee”, „formy”), Bożej dobroci, Bożej miłości i piękna. W re
zultacie odnoszono określenia „mieszkanie Boga”, „świątynia Ducha Świętego” 
nie tylko do człowieka, ale także do świata. Myśl tę przekładano na język teorii 
mega- i mikrokosmicznej: świat jest mieszkaniem Boga i w tym też sensie jest 
megakosmosem; człowiek jest, albo powinien być, mieszkaniem Boga i w tym 
też sensie jest, albo stać się może, prawdziwym mikrokosmosem109.

VI. REPERKUSJE PLA TOŃSKIEGO W ĄTKU SPO LECZN O-PO LITY CZN EG O

Wilhelm z Conches, Bernard Silvestris, Jan z Sallisbury110, Alan z L il
le111, Raul z Longchamp sądzili, opierając się na tekstach Kalcydiusza112, 
św. Augustyna i Plutarcha, że ustrój społeczno-polityczny „państwa ziemskiego” 
powinien odzwierciedlać „państwo Boże”, jakim jest świat -  megakosmos, oraz 
„państwo Boże”, jakim jest człowiek -  mikrokosmos. W świecie -  pisał W il
helm z Conches -  duchami rozkazującymi, przewidującymi i działającymi są 
Bóg i aniołowie; ci ostatni są także pośrednikami pomiędzy człowiekiem, będą
cym przedmiotem Bożej opatrzności, a Bogiem113. Ustrój państwa Bożego 
odzwierciedla się -  z woli Bożej -  w psycho-fizycznej strukturze człowieka. 
Wziąwszy ją  pod uwagę Platon i Sokrates doszli do wniosku, że zadania i fun-

108 2 Kor 6, 16; 1 Kor 6, 19.
109 Por. K r a n z, Kosmos, s. 104 n.
110 Policraticus, V, 2-4; VI, 1-35 (PL 199, 540 i 589).
111 De planetu naturae, PL 210, 444 A-D.
112 Timaeus a Calcidio translatus, 231-235 (s. 245-248). Por. także: A u g u s t i n u s ,  De 

civitate Dei, VII, 14 (PL 41, 238). Poglądy, które określiliśmy jako „platoński wątek społeczno- 
-polityczny”, Allers nazwał „Holistic Microcosmism”. Por. A 1 1 e r s, Microcosmus from  Anwci- 
mandros to Paracelsus, s. 367.

113 Glosae super Platonem, s. 308, Appendix A. 15: Socrates in ordinatione sue rei pu[blice] 
imitatur divinam dispositionem tam in microcosmo quam in megacosmo, id est minori vel maiori 
mundo. Sicut enim Creator in mundo, qui eius civitas est, voluit esse ordines, ita Socrates in sua 
civitate disponens. In mundo enim ąuidam sunt spiritus imperantes vel providentes ut Creator et 
angeli divine menti semper assistentes [...] vel elementa superiora ut ignis et aer que ita agunt 
in inferiora, quia calorem et humorem quod nihil ab eis sunt patientia. Sunt etiam in mundo 
guidam spiritus, secundum quosdam, tantum patientes, vel ipsi homines Alii hic legunt de elemen- 
tis inferioribus, scilicet terra et aqua, que a superioribus tantum sunt patientia.
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keje, jakie w organizmie ludzkim pełni głowa, będąca siedzibą troskliwej 
i przewidującej mądrości, powinien w rzeczypospolitej pełnić senat. Poniżej 
głowy znajdują się ręce skore do czynu oraz serce, siedlisko męstwa i odwagi; 
w republice ten stan rzeczy powinni odzwierciedlać żołnierze, wytrwali na trudy 
i dzielni w obronie rzeczypospolitej. Poniżej serca mieszczą się nerki, będące 
siedzibą pożądliwości; w republice ich odwzorowaniem jest stan rzemieślniczy. 
I wreszcie nogi, które stanowią odpowiednik dwóch najbardziej biernych żywio
łów megakosmosu, tj. wody i ziemi; w rzeczypospolitej ich status i funkcje 
odzwierciedla warstwa wieśniacza: rolnicy, ogrodnicy, pasterze, myśliwi, a więc 
ludzie mieszkający poza murami i na przedmieściach114.

Bernard Silvestris nadał swojej interpretacji platońskiego wątku socjalno-po- 
litycznego sens bardziej kosmologiczny. Według niego we wszechświecie wy
różnić można trzy główne człony: najwyżej niebo, najniżej ziemia, pośrodku 
powietrze. Z nieba rozkazuje i dysponuje Bóstwo, egzekutorami są moce (potes- 
tates), zadomowione w powietrzu i eterze115; to, co znajduje się na ziemi, 
podlega i jest rządzone. Nie inaczej ma się rzecz z człowiekiem: rozkazuje 
dusza, mieszcąca się w głowie (arx\ totius corporis capitolium)\ egzekutorem 
jej rozkazów jest siła (vigor), zlokalizowana w klatce piersiowej; rządzonymi 
są części niższe, tj. dolna połowa ludzkiego ciała116.

114 T e n ż e, Glosae super Macrobium, [Com. I, I, 1], Cod. Bernensis 266, fol. l rb- lva: 
Plato voluit in re publica esse ąuosdam inperantes et providentes ut senatum, ąuosdam pugnantes 
ut milites, ąuosdam servientes ut plebem. Et est Plato et Socrates in ordine rei publice divinam 
imitatus dispositionem que est in humano corpore talis: caput alciorem locum optinet et quasi 
dominium supra cetera membra, in quo est sedes sapie ntie propter tres cel lula s, de quibus alibi. 
Quemadmodum igitur sapientia est in capite et in reliquis membris providet, ita senatores in 
alciori loco existentes, id est in arce civitatis, inferioribus provident et eorum motus et acciones 
dispensant. Sub capite sunt manus que sunt prone ad agendum, et cor in quo est sedes animosita- 
tis. Ita sub illis de senatorio ordine sunt milites qui ad laboris tolerantiam proni sunt et ad rei 
publice defensionem animosi. Sub corde sunt renes in quibus humana viget concupiscentia. Ita 
sub militibus sunt cupedenarii, sutores, pelliparii et ceteri artifices. Ad ultimum sunt pedes: sic 
extra muros in suburdbio sunt agricole ad colenda rura (cyt. za: G u i 1 1 a u m e de 
C o n c h e s ,  Glosae super Platonem, s. 75 b).

1,5 De mundi universitate, s. 64, w. 97: In illo subtili mundani corporis apparatu caelum 
fastigio supereminet altiore. Aer, terra: terra de infimo, aer de medio circumsistunt. De caelo 
deitas imperat et disponit, exequuntur iussionem, quae in aere vel in aethere mansitant potestates.

116 Tamże, w. 102: Non secus et in homine cautum est, inperaret anima in capite, exequeren- 
tur vigor eius consitituus in pectore, regerentur partes infimae pube tenus et infra collocatae. 
Physis igitur, sollers ut erat artifex, cerebrum animae, cor vitae, epar appetentiae furturum desti- 
nat fundamentum.
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VII. REPERK U SJE W ĄTKU TY POW O  NEOPLATOŃSK1EGO 

HOMO MEDIBTAS ATQUE ADUNATIO

Wątek ten docierał do myślicieli średniowiecznych poprzez dzieła Pseudo- 
-Dionizego Areopagity, Maksyma z Chryzopolis, De natura hominis Nemezju- 
sza z Em ezy117, Liber de causisn i  i Asclepiusa. Pierwszym, który doń na
wiązał, był Jan Eriugena. Jego zdaniem człowiek został stworzony jako obraz 
Boży, aby w nim wszystkie stworzenia (omnes creaturae), zarówno obdarzone 
umysłem, jak i zmysłami, a więc różne, spolaryzowane skrajności mogły stano
wić nierozłączną jedność i aby człowiek był ośrodkiem (medietas) i zjednocze
niem (adunatio) wszystkich stworzeń. Słuszność takiej interpretacji potwierdzają 
-  zdaniem Eriugeny -  te teksty Pisma św., w których określano człowieka 
mianem omnis creaturaU9. Poza tym pośw iadczają przedstawiony w Księdze 
Rodzaju fakt, że Bóg wprowadził człowieka do gotowego już świata; podkreślił 
w ten sposób, że człowiek jest jak gdyby podsumowaniem wszystkiego (om- 
nium conclusio)i2°. Nazywa on także człowieka creaturarum omnium officina: 
pojmuje jak anioł, rozumuje jak człowiek, odczuwa jak zwierzę, posiada życie 
jak roślina, składa się z duszy i ciała; nie brak więc w nim niczego, co jest 
w stworzeniach121. Te różne, przeciwne sobie natury stanowią w nim jedną 
harmonijną całość, podobną do tej, jaką tworzą różne przeciwstawne sobie 
dźwięki122. Quoniam Christus ąuattuor humanae naturae partes accepit et 
in seipso adunavit, universam creaturam, hoc est intellectualem et sensibilem,

117 Por. przypisy 18 i 23.
Ils Sądzono, że dzieło to było znane Gilbertowi de la Porree. Por. A. C 1 e r v a 1, Les 

ecoles de Chartres au m oyen-age, Paris 1895, s. 168 n. Dziś sądzi się, że pierwszym autorem, 
który to dzieło wykorzystał, był Alan z Lille. Por. G i l s o n ,  Historia filo zo fii , s. 173.

119 De divisione naturae, II, 9 (PL 122, 536): Homo ad  imaginem Dei fa c tu s est, ut omnis 
creatura et intelligibils et sensibilis, ex quibus veluti diversis extrem itatibus compositus unum  
inseparabile fiere l, et ul esset medietas atque adunatio omnium creaturarum. Non enim ulla 
creatura est, quae in homine intelligi non possit; unde etiam in Sacris Scripturis omnis creatura  
nominari solet. In Evangelio siquidem scriptum est: Praedicate Evangelium omni creaturae; iłem  
in Aposlolo: Omnis creatura congem iscil el dolet usque adhuc.

12,1 Tamże, IV, 10 (PL 122, 782): Post mundi visibilis ornatus narrationem, introducitur homo 
velul omnium conclusio, ut intelligeretur quod omnia quae ante ipsum condita narrantur, in ipso 
universaliter comprehenduntur.

Tamże, III, 37 (PL 122, 733): Non immerito d icitur homo creaturarum omnium officina 
quoniam in ipso universalis creatura continetur. Intelligit quidem ut angelus, ratiocinalur ut homo, 
sensit ul anim al irrationale, vivit ut germen, corpore subsistit, nullus creaturae expers.

122 Por. przypis 55.
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assumpsisse et in seipso adunasse manifestum est. Etenim in homine quem 
totum accepit, universa creatura condita est123.

Określenia: medietas atąue adunatio, omnium officina, omnium conclusio 
przejął Eriugena od Maksyma Wyznawcy (Maksyma z Chryzopolis)124.

Medietas, in medio, medius pojmowano w średniowieczu bądź to w sensie 
neoplatońskiej teorii bytu, a więc w sensie centralnego ogniwa „złotego łańcu
cha bytów”, bądź też w sensie biblijnych sformułowań o centralnej pozycji 
człowieka w widzialnym świecie, pozycji będącej konsekwencją stworzenia 
świata ze względu na człowieka i dla człowieka125. Według pierwszego 
z tych ujęć człowiek stanowił wyjątkowo doniosły człon wiążący (nodus, nexus, 
vinculum , copula) i styk (horizon , confinium , limes, umbilicus) bytów ducho
wych i cielesnych, wieczności i czasu, nieba i ziemi. Powyższe stanowisko 
szczególnie mocno odzwierciedla się w wypowiedziach Bernarda Silvestris, 
który nazywa człowieka medietas aureae catenae oraz superioris, inferiorisąue 
mundi umbilicus[26\ mówi o nim, że:

Mentem de caelo, corpus trahet ex elementis,
Ut terras habitet corpore, mente polum .

123 De divisione naturae, II, 13 (PL 122, 541 C-D).
124 Por. M a k s y m  W y z n a w c a ,  Ambigua, II, 37, n. 508-515 (PG 91, 1304 nn.). 

Miejsce to określiła d’Alverny jako „une des plus belles pages des Ambigua, ou il montre l’hom- 
me rassemblant en lui toute la naturę et la remenant vers sa Cause premiere semble avoir inspire 
en bonne partie 1’anthropologie du De Divisione Nautrae”. Maksym nazywa tam człowieka veluti 
ąuaedam cunctorum continuatissima officina omnibusąue per omnem differentiam extremitatibus 
per se ipsum naturaliter medietatem faciens [...] omnem habens profecto naturaliter extremorum 
medietatibus omnium per ipsam ad extrema omnia copulativam propriarum partium proprietatem 
adunationis virtutem, per quam ipse secundum causam segregatorum generationis complendus 
modus futurus et divinae visionis [...] homo velut coniunctio ęuaedam naturalis universaliter per 
proprias partes medietatem faciens extremitatibus, et in unum ducens in seipso multo secundum 
naturam a se invicem distantia spatio ut ad Deum utpote causalem omnia unitate congregante (cyt 
za: d ’A 1 v e r n y, Le cosmos symbolique de XIIe sicie, s. 51 nn.). Por. także: L. T h u n -  
b e r g, Microcosmos and Mediator. The Theological Anthropology o f  Maximus the Confessor, 
Lund 1965, s. 140 nn.

125 Doktryna o stworzeniu świata ze względu na człowieka i dla człowieka nie był obca także 
filozofom starożytnym, zwłaszcza stoickim. Por. C y c e r o n ,  O naturze bogów, II, 53, 133; 
61, 154 (przeł. W. Kornatowski, [w:] Pisma filozoficzne, t. I, Warszawa 1961, s. 147 i 159). Por. 
także: P l i n i u s z ,  Historia naturalna, VII, 1 (przeł. I. i T. Zawadzccy, Warszawa-Wrocław 
1961, s. 49): „Pierwsze miejsce słusznie należy się człowiekowi, ze względu na którego, jak się 
zdaje, stworzyła wszystko inne przyroda”.

126 De mundi universitate, VII, s. 47, w. 1-3.
127 Tamże, X, s. 55, w. 15.
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Św. Tomasz z Akwinu, podzielając krytyczny stosunek Arystotelesa w odniesie
niu do tych wszystkich, którzy pojmowali człowieka jako „mikrokosmos” 
w sensie dosłownym, a więc jako byt istotowo tożsamy z „makrokosmosem”, 
nazywa człowieka quasi horizon et confinium spiritualis et corporalis naturae, 
ut medium inter utrasąue bonitatis participet et corporalis et spiritualis; unde 
et „omnis creaturae" nomine homo intelligitur. Marc. ult. 15, ubi dicitur: 
«Praedicate Evangelium omni creaturae»; ut beatus Gregorius exponitn i . 
W podobny sposób, oparty głównie na ujęciach Pseudo-Dionizego i Maksyma 
Wyznawcy, a także Asclepiusa  i Liber de causis, przedstawiali człowieka Miko
łaj z Kuzy i M arsilio Ficino129. Natomiast św. Hildegarda z Bingen rozumia
ła medietas, medium , medius w sensie centralnej pozycji, jaką zajmuje człowiek 
we wszechświecie. Umieściła go pośrodku koncentrycznych, oszałamiająco 
barwnych kręgów widzianego przez nią kosmosu: homo velut in medio earum 
sedens ipsis divina dispositione praesidet130. Jej wizję ludzkiego fenomenu 
inspirowały najprawdopodobniej relacje Księgi Rodzaju o stworzeniu człowieku 
i nawiązujące do nich słowa św. Pawła (Kol 1, 15): Qui est imago Dei invisibi- 
lis, primogenitus omnis creaturae. Według Hildegardy człowiek zajmuje central
ne miejsce we wszechświecie, ponieważ jest obrazem Boga i najdoskonalszym 
z zamieszkujących świat stworzeń. Wilhelm z Conches wyjaśnił centralną pozy
cję człowieka we wszechświecie odwołując się do sformułowania omnis creatu
ra. Jego zdaniem człowiek tak właśnie został w Piśmie św. określony, ponieważ 
każda rzecz albo jest człowiekiem, albo ze względu na człowieka została stwo
rzona; zajmuje on więc jak  gdyby centralne miejsce wśród stworzeń: quasi 
aequaliter medius, id est communis, medium locum, id est terram quae in medio 
est occupavitux . W ilhelm pojmował człowieka jako medium  także w sensie

In HI Sententiarum , prologus.
129 Por. S. S w i e ż a w s k i ,  Z  antropologii filozo ficznej XV  wieku, „Studia Mediewis- 

tyczne”, 9(1968), s. 240. To w gruncie rzeczy neoplatońskie ujęcie pozycji człowieka w stosunku 
do rzeczywistości stanowiło jak gdyby m ateriom communem  chrześcijańskiej antropologii. Nie było 
ono obce św. Augustynowi: sed inter pecora et angelos [...] m edius homo [...] infra angelis sed  
supra pecoribus. Por. A I 1 e r s, M icrocosm us from  Anaxim andros to Paracetsus, s. 361. Spopu
laryzował je Nemezjusz z Emezy: velu t m edius est intellectualis et sensibilis substantiae. Por. 
B u r k h a r d ,  Gregorie Nysseni (Nem esii Emesiani) [lep i (ptfaecoę dvdpcÓ7io\), s. 15.

130 Sanctae Hildegardis Scivias, s. I, 3, 408 A.
131 G u i 1 1 a u m e de C o n c h e s ,  In Boethii De consolatione philosophiae, ed. 

J. M. Parent, [w:] La doctrine de la creation dans 1'ecole de Charles, Paris-Ottawa 1938, s. 128: 
Unde est quod hom o in divina pagina vocatur omnis creatura, quia videlicet res omnis vel est 
homo vel prop ter hom inem  creata, et ita omnia sola voluntate vel bonitate divina et non indigen- 
tia propter hominem sunt facta . Idciro cum omnis creatura propter hominem esset facia , ąuasi 
eąualiter medius, id est communis, medium locum, id est terram que in m edio est occupavit.
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ontologicznym. Dowodził mianowicie, na podstawie Timaiosa, że stworzenie 
człowieka, a właściwie duszy ludzkiej było niezbędne ze względu na doskona
łość dzieł Bożych; skoro bowiem istnieją istoty rozumne nie posiadające zmys
łów, jak aniołowie, oraz istoty zmysłowe pozbawione rozumu, jak zwierzęta, 
powinien przeto być pomiędzy nimi jakiś człon pośredni (ąuoddam medium), 
czyli byt zarazem rozumny i zmysłowy, jakim jest człowiek132.

Przytoczone wypowiedzi na temat tego, co pośredniczy, łączy i jednoczy, 
świadczą, że wielu średniowiecznych myślicieli opowiedziało się za neoplatoń- 
ską koncepcją medietas, zacieśniając przy tym platońskie rozumienie „pośredni
ka”, a więc „liczby”, „proporcji”, „harmonii”, do świata widzialnego. Neoplato- 
nizm przedstawiał ludzki fenomenem jako „pośrednika KOCT’£J;o%fjv”, jako 
pewien odpowiednik hezjodejskiego Erosa czy orfickiego Phanesa.

Zdaniem Maksyma Wyznawcy i Eriugeny określeniami ekwiwalentnymi 
z omnis creatura są: medietas atque adunatio, omnium conclusio, zwłaszcza zaś 
omnium officina. Termin medietas dotyczy więc tylko jednego z aspektów owe
go biblijnego sformułowania. Według Eriugeny człowiek jest omnium officina, 
ponieważ pojmuje jak anioł, rozumuje jak człowiek, odczuwa jak zwierzę, 
posiada życie jak roślina. Natura ludzka składa się więc z czterech części. 
Pogląd, iż analiza natury ludzkiej ujawnia jej cztery „nawarstwienia”, głosił już 
Grzegorz Wielki. Różnica pomiędzy jego ujęciem a ujęciem Eriugeny polegała
by na tym, że nie uznawał on ratiocinari za coś odrębnego od intelligere. 
W rezultacie wymieniał następujące cztery człony natury ludzkiej: esse, vivere, 
sentire, intelligere17,7,. Podobnie św. Tomasz z Akwinu: ratio, vires sensitati- 
vae, vires naturales, ipsum corpus'7,4. Ze względu na ciągłość i rozpowszech

132 T e n ż e, Glosae super Platonem, 126, s. 223: Exigil autem ut quemadmodum sunt 
quedam rationalia sine sensu ut angeli, quedam sensibilia sine ratione ut bruta animalia, sit 
ąuoddam medium ąuod et rationale sit et sensibile ut homo.

133 Homiliae in Evangelium, 29 (PL 76, 1214): Omnis creaturae aliąuid habet homo. Habet 
namąue commune esse cum lapidibus, vivere cum arboribus, sentire cum animalibus, intelligere 
cum angelis. Si ergo commune habet aliąuid cum omni creatura homo, iuxta aliąuid omnis creatu
ra est homo. Omni ergo creaturae praedicatur evangelium cum soli homini praedicatur, ąuia Ule 
videlicet dicitur prop ter ąuem in terra cuncta creata sunt et a ąuo omnia per quamdam similitudi
nem aliena non sunt. Opis natury ludzkiej przedstawiony przez Grzegorza Wielkiego stal się 
rodzajem doctrinae communis antropologii średniowiecznej. Zob. A 1 1 e r s, M icrocosmus from  
Anaxim andros to Paracelsus, s. 345 n. Por. przyp. 33.

134 Summa Theologica, I, q. 96, a. 2: Respondeo dicendum ąuod in homine ąuodammodo sunt 
omnia; et ideo secundum modum quo dom inatur his quae in seipso sum, secundum hunc modum  
com petit ei dom inari aliis. Est autem in homine ąuatuor considerare, scilicet rationem, secundum  
ąuam convenit cum angelis; vires sensitivas, secundum quas convenit cum animalibus; vires 
naturales, secundum  quas convenit cum plantis; et ipsum corpus, secundum quod convenit cum 
rebus inanimatis.
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nienie doktryny o ąuattuor humanae naturae partes trudno nie wysunąć przy
puszczenia, iż średniowieczni miniaturzyści dlatego wpisywali postać człowieka 
(Adama, Chrystusa) w kwadrat, ponieważ symbolizował on owe cztery „części” 
natury ludzkiej, które przyjął i zjednoczył w sobie także Chrystus. Czy tak 
rozumiany „kwadrat” mógłby być zarazem diagramem człowieka-mikro- 
kosmosu?

Według Grzegorza, Eriugeny, Tomasza, a także innych autorów średniowie
cznych natura ludzka stanowi adunatio, conclusio, officina, confluxus natur 
cielesnych i duchowych. Ze względu na duchowe -  człowiek nie identyfikuje 
się ze światem widzialnym ani też nie odzwierciedla go tylko i wyłącznie. Jest 
czymś więcej niż mikrokosmosem. Czym? Odpowiedź „Hermesa Trismegisto- 
sa”: magnum miraculum est homo, animal adorandum atąue honorandum, hoc 
enim in naturam dei transit, ąuasi ipse sit deus -  wydawać się musiała ogrom
nej większości autorów średniowiecznych nazbyt panteistyczna135. Opinii tej 
nie podzielał Mikołaj z Kuzy. Dlatego też nie zawahał się nazwać człowieka 
humanus Deus, microcosmus aut humanus mundus 3 .

Doktryna o czterech częściach natury ludzkiej była w swej istocie doktryną 
neoplatońską. W jej ramach można więc było mówić o człowieku, iż jest on 
mikrokosmosem w sensie, który określiliśmy jako „kosmogenetyczny”. To zaś 
znaczyłoby, że zarówno dusza świata, jak i indywidualne dusze ludzkie tworzą 
sobie swój własny „kosmos”, czyli że ładzą, porządkują, harmonizują swoje 
„zwierzę”, swoje własne „mieszkanie” .

Myśliciele chrześcijańscy z reguły odrzucali platońską i neoplatońską doktry
nę o duszy świata. Według nich przyczyną sprawczą, formalną i celową świata, 
a zatem jego „kosmosu”, był transcendentny Bóg. Natomiast myśl, iż dusza 
ludzka jest zasadą „kosmosu” w swoim „zwierzęciu”, w swoim „mieszkaniu”, 
uznawali za słuszną. Bóg stworzył przecież duszę ludzką na obraz i podobień
stwo Swoje. A więc odzwierciedla Go również i w Jego działaniu kosmogene- 
tycznym. Musiał to być pogląd nader rozpowszechniony i popularny, skoro 
dotarł nawet na karty poczytnego podręcznika lekarskiego, jakim było Compen- 
dium medicinae Gilberta Anglika. Dusza ludzka -  pisał Gilbert -  pod wieloma 
względami przypomina swego Stwórcę. Podobnie jak On, cieszy się przywile
jem pojedynczości. Podobnie jak Bóg ujmuje wszystko razem, tak dusza ujmuje 
w ten sam sposób wiele rzeczy. I wreszcie: podobnie jak On jest przyczyną

135 Por. przyp. 16. Por. także uwagi wydawcy (A. D. Nock) na temat stosunku autorów 
średniowiecznych do Asclepiusa, zamieszczone w Introduclion (tamże, s. 267-275).

De conjecturis, II, 14.
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sprawczą wszystkiego, co dzieje się w „makrokosmosie”, tak ona jest przyczyną 
sprawczą i celową licznych czynności w swoim „mikrokosmosie”137. Myśl, 
iż dusza ludzka jest zasadą „kosmosu” w swoim „zwierzęciu”, podjął także św. 
Tomasz z Akwinu. Nawiązał do niej w trakcie rozpatrywania „czterech części 
natury ludzkiej” . Wyszedł zaś od stwierdzenia: in homine ąuodammodo sunt 
omnia. Jego zdaniem zawiera ono następujący sens: „tylko według sposobu, 
w jaki człowiek panuje nad wszystkim, co jest w nim samym, tylko według 
tego sposobu przysługuje mu panowanie nad innymi” 138. Ze słów tych wnosić 
można, że dusza jest sprawczynią „kosmosu” w swoim własnym ludzkim świe- 
cie. Jej kosmogenetyczna rola polegałaby na scalaniu i harmonizowaniu tego 
wszystkiego, co jest w człowieku, a co poza nim znajduje się w rozproszeniu. 
Dokonujący się w człowieku proces integracji, a zatem także i harmonizacji 
natur składających się na ludzki fenomen osiągnął apogeum z chwilą, gdy natu
ra ludzka przez tajemnicę wcielenia została zjednoczona z Bogiem1 .

Przedstawione wyżej poglądy św. Tomasza stanowią zaledwie uboczny, 
dionizyjsko-neoplatoński nurt w jego, w gruncie rzeczy arystotelesowskiej, 
filozoficzno-teologicznej antropologii. Do tradycyjnych wątków mikrokosmicz
nych odnosił się on bowiem nieufnie i ze stale ponawianymi zastrzeżeniami. 
Stwierdzał, że między człowiekiem a światem dopatrzyć się można zaledwie 
„pewnego podobieństwa”, że je t to „podobieństwo tylko częściowe”140. Po
wściągliwość Tomasza wydaje się mieć swoje źródło, obok uprzednio wymie
nionych, także i w odmiennych sposobach pojmowania przez Platona i Arysto
telesa sensu terminu „kosmos”. Platon przez „kosmos” rozumiał przede wszyst
kim „ład”, „porządek”, „proporcję”, „harmonię” świata idei, którego niedosko
nałym przejawem jest świat rzeczy. Arystoteles, odrzuciwszy platońską koncep
cję świata idealnego, spowodował, że mianem „kosmos” zaczęto oznaczać świat

137 Compedium medicinae Gilberti Anglici, f. 244v, col. 1.
138 Por. przyp. 134.
I3!> In III Sententiarum, prologus: Et ideo quando humana natura per Incarnationis mysterium 

Deo conjuncta est, omnia flumina naturalium bonitatum ad suum principium reflexa redierunt, ut 
possit dici quod legitur Jos., 4, 18 „Reversae sunt aquae in alveum suum, et iterum fluere coepe- 
runt". W duchu i w kategoriach mikrokosmicznych zinterpretował antropologię św. Tomasza 
P. Tischleder (Der Mensch in der Auffassung des hl. Thomas von Aquin, [w:] Das Bild von 
Menschen. Beitrdge zur theologischen und philosophischen Anthropologie, Festschrift F. Tillmann, 
hrsg. von Th. Steinbiichel und Th. Miincker, Dusseldorf 1934, s. 53 nn.).

140 Por. przyp. 26. Por. także: In II Sententiarum, d. 1, q. 2, a. 3: In homine est quaedam 
similitudo ordinis universi, unde et minor mundus dicitur quia omnes naturae quasi in homine 
confluunf, Quodlibeta, IV, a. 3: quod homo assimilatur maiori mundo quantum ad aliquid [...] non 
tamen ad omnia assimiliatur universo.
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materialny, a właściwie świat zjawisk meteorologicznych. W średniowieczu nie 
rozgraniczano należycie obu tych sensów. W rezultacie mieszano aspekt formal
ny „kosmosu” z jego aspektem treściowo-materialnym. Powstałe wskutek tego 
niedomówienia i niekonsekwencje odzwierciedlają się także w ówczesnych 
teoriach mikrokosmicznych.

Filozofem, który swoją wizję człowieka oparł na neoplatońskim wątku kos- 
mogenetycznym, był Mikołaj z Kuzy. Być może, iż pod wpływem arystotele- 
sowskiej koncepcji człowieka pojmował on „kosmogenetycznie” nie samą li 
tylko duszę ludzką, lecz całego człowieka. Było to zresztą zgodne z jego pod
stawową dyrektywą metodologiczną: „żadnej części nie można rozumieć, jeśli 
się nie rozumie całości, albowiem całość wyznacza części” 141. Cokolwiek jest 
w człowieku -  a jest w nim wszystko, gdyż jest on przecież omnis creatura -  
jest w nim w sposób ludzki. Jest nim świat ducha -  jest więc człowiek Bogiem, 
lecz nie w sensie absolutnym, ponieważ jest człowiekiem: est igitur homo mic
rocosmus aut humanus ąuidem mundusXĄ2. Człowiek harmonizuje wszystko, 
co jest w nim. Doskonaląc siebie, doskonali tym samym świat. Pełnia człowie
czeństwa zrealizowała się w Chrystusie. Chrystus jako Bóg jest człowiekiem 
i Chrystus jako człowiek jest Bogiem. Z Listu św. Pawła do Rzymian wynika, 
że całe stworzenie, a więc nie tylko człowiek, oczekiwało wcielenia Chrystusa. 
W nim bowiem omnis creatura osiąga pełnię doskonałości143. Człowiekowi 
nie jest więc nic obce -  ani niebo, ani ziemia. Zespalając i harmonizując to 
wszystko, co jest w nim, odnajduje w sobie zasady matematyki, astronomii, 
muzyki. Odnajduje i tworzy „kosmos”.

Antropologiczne poglądy Mikołaja z Kuzy stanowią jak gdyby medietas, 
horizon, confinium  średniowiecznych wątków mikrokosmicznych z ich renesan
sowymi odpowiednikami. Są hymnem na cześć człowieka wypowiedzianym 
przez chrześcijańskiego filozofa pod koniec średniowieczna, hymnem podobnym

Por. B. S u c h o d o l s k i .  Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa 1963, 
s. 149. „Rodowód” tego sformułowania sięga do Anaksagorasa: rc<ivTa śv 7iavx(; quodlibęt in quo 
libet. Por. N i c o l a u s  C u s a n u s ,  De docta ignorantia II, 5 (ed. E. Hoffman, R. Kliban- 
sky, Leipzig 1932, 76(4)).

De conjecturis, II, 14; De docta ignorantia, III, 3 (s. 126): Humana vero natura est Ula 
quae est supra omnia Dei opera elevata et paulo minus angelis minorata, intellectualem et sensi- 
bilem naturam complicans ac universa intra se constrigens, ut microcosmus aut parvus mundus 
a veteribus rationabiliter vocitetur.

143 De docta ignorantia, III, 2; por. E. C a s s s i r e r ,  Individuum und Kosmos in der 
Philosophie der Renaissance, Leipzig 1927, s. 42.
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do tego (&vi!>p<&7rou ćyK(&niov), jaki wygłosił pod koniec starożytności inny 
chrześcijański filozof i teolog -  Nemezjusz z Emezy144.

Imago rex -  sformułowaniem tym posłużył się Wilhelm z Saint-Thierry dla 
podkreślenia królewskiej pozycji człowieka w świecie widzialnym, pozycji, do 
której predestynował człowieka fakt, iż jest on ąuaedam animata imago electa 
Króla wszechrzeczy145.

Powyższe sformułowanie doskonale nadaje się do scharakteryzowania śred
niowiecznych dociekań antropologicznych. Dotyczyły one „obrazu”. Najpierw 
obrazu i podobieństwa Bożego w duszy ludzkiej, następnie obrazu i podobień
stwa świata w człowieku. Ten ostani problem rozstrząsano w świetle platońskiej 
kosmologii i neoplatońskiej teorii bytu, zwłaszcza zaś w świetle platońskich 
i neoplatońskich wątków mikrokosmicznych. W tych ramach pojmowano czło
wieka jako „trzeci świat” 146; szczególnie mocno podkreślano pokrewieństwo 
głowy ludzkiej ze sferą nieba; sądzono, że ciało człowieka jest mikrokosmosem, 
ponieważ składa się z tych samych żywiołów, co i makrokosmos. Obok aspektu 
materialno-treściowego uwypuklano aspekt formalno-celowy: w całym człowie
ku, a więc i w jego duszy, i w jego ciele oraz w jego działaniach odzwierciedla 
się ten sam ład, porządek, proporcja, harmonia, ten sam „kosmos”, który wystę
puje także we wszechświecie. Określenie człowieka przez Pismo św. mianem 
omnis creatura umożliwiło teologom i filozofom średniowiecznym interpretację 
ludzkiego fenomenu w duchu i kategoriach neoplatońskiej teorii bytu. W tej 
perspektywie widziany człowiek przedstawiał się już nie jako „mikrokosmos”, 
jako „obraz” świata ujmowalnego zmysłami i świata ujmowalnego umysłem, ale 
jako „ogniwo”, „łącznik”, „horyzont” obu tych światów, jako „zjednoczenie”, 
„zbiornik” i „klamra” świata duchowego i fizycznego.

144 Por. B ó h n e r, G i l s o n ,  Historia filozofii chrześcijańskiej, s. 127 n.
145 De natura corporis et animae, II (PL 180, 717 B): Dicitur secundum humanam consuetu- 

dinem imago rex; sic humana natura quoniam ad imperium aliorum constituta est, per similitudi- 
nem ad universatis regem veluti ąuaedam animata imago electa est (cyt. za: J a v e 1 e t, Image 
et Ressemblance, t. I, s. 247).

146 Por. B a r t h o l o m a e u s  A n g l i c u s ,  De rerum proproetaibus, VII, 1 (Frank
furt 1601; fotomechaniczny przedruk: Frankfurt a.M. 1964, s. 368): Tertio dicitur homo minor 
mundus quia totius mundi imaginem in se representat. Est itaque primus mundus aeternus in 
divina mente aeternaliter permanens. Secundus mundus perpetuus est, divina voluntate esse perpe- 
tuum et originem ex illo contrehens. Tertius secundum quid est caducus omnium similitudinem in 
se gerens.



MISTRZ ECKHART I JEGO 
PARYSKIE KAZANIE NA DZIEŃ ŚW. AUGUSTYNA*

WT ▼ ciągu ostatnich tylko, powojennych czterdziestu paru lat poświęcono 
Eckhartowi około 200 różnego rodzaju publikacji1. Mimo to jego dane biogra
ficzne, przekaz literacki i poglądy wciąż jeszcze sprawiają mediewistom 
sporo kłopotów.

Pierwszą wzmiankę świadczącą o miejscu pochodzenia Mistrza znalazł 
H. Denifle w Erfurckiej Bibliotece „Amploniana” . W jednym z jej licznych 
kodeksów odkrył on łacińskie kazanie opatrzone następującym kolofonem: Iste 
sermo sic est reportatus ab ore magistri Echardi de hochheim, die beati Augus- 
tini, Parisius. Niebawem udało się stwierdzić, że w kopiarzu klasztoru cyster
sów w Gotha znajduje się akt darowizny z 1305 roku, na mocy którego „pan 
Eckehart, rycerz, zwący się de Hochheim” przekazuje rzeczonemu klasztorowi 
włókę ziemi w zamian za nabożeństwa w rocznicę śmierci jego i jego żony. 
Dokument ten został uwierzytelniony pieczęcią, zawierającą następującą legen
dę: „Wielebny M agister Eckhart -  Prowincjał Zakonu Braci Kaznodziejów 
Prowincji Saksonia” . Na podstawie tych dwóch świadectw Denifle orzekł, że 
Eckhart urodził się we wsi Hochheim, leżącej na północ od Gotha, i że był 
najprawdopodobniej bliskim krewnym, jeśli nie wręcz synem owego rycerza 
Eckeharta2. Z kolei J. Biereye i H. Hess wykazali, iż w czasie gdy mógł uro
dzić się Eckhart, nie było w Hochheim rycerza Eckeharta, gdyż wieś ta należała 
wtedy do rodziny Wagenheim. Natomiast dominus Hekehardus miles de Hoch-

* Pierwodruk w „Rocznikach Filozoficznych”, 27(1979), z. 1, s. 169-181. Artykuł ofiarowany 
Prof. Drowi Stefanowi Swieżawskiemu.

1 Względnie kompletną bibliografię powojennych prac o Eckharcie zestawił K. Albert (M eister  
Eckharts These vom Sein. Untersucliungen zur M etaphysik des „Opus tripartitum " , Kastellaun 
1976, s. 267-272).

2 H. D e n i f l e ,  Die Heim at M eister Eckharts, „Archiv fiir Literatur- und Kirchenge- 
schichte des Mittelalters”, 5(1889), s. 349 nn.



heim  figuruje w ówczesnych dokumentach jako burgrabia zameczku Waldenfels 
w pobliżu Tambach. Rezydencja burgrabiego mieściła się w Tambach i tam też, 
prawdopodobnie ok. 1260 roku, urodził się Eckhart. Nazwa „de Hochheim” nie 
wskazuje zatem na miejsce pochodzenia, lecz jest nazwiskiem rodowym . 
J. Koch w swoich Kritische Studien zum Leben Meister Eckharts ponownie 
rozpatrzył źródła, na których ongiś oparł się Denifle, i w rezultacie doszedł do 
następujących wniosków: Eckhart mógł urodzić się w którejś z dwóch wiosek 
noszących nazwę „Hochheim”, a więc w Hochheim koło Gotha lub w Hoch
heim w bezpośrednim sąsiedztwie Erfurtu; z dokumentów wcale nie wynika, że 
pochodził ze stanu rycerskiego4. Krytyczno-sceptycznym wywodom Kocha 
przeciwstawiła ostatnio E. Albrecht wiele argumentów wspierających hipotezę 
Biereye’a i Hessa5. Inne, podane przez Kocha dane chronologiczne uchodzą 
wśród ogółu mediewistów za godne zaufania .

Początkowo poglądy Eckharta były znane tylko z jego niemieckich kazań 
i traktatów, opublikowanych przez F. Pfeiffera7. W 1886 roku H. Denifle wy
dał po raz pierwszy niektóre jego pisma łacińskie (tekst prologów do Opus 
tripartitum, Opus propositionum, Opus expositionum, Komentarz do Księgi 
Rodzaju, Wyjścia, Eklezjastyka, Mądrości) . W trzy lata później doniósł o od

3 J. Biereye opublikował rezultaty swych badań w 1927 roku, we wrześniowym numerze, 
ukazującego się w maszynopisie, biuletynu informacyjnego „Die Thomaskirche” w Erfurcie. Ze 
względu na ściśle lokalny zasięg tej publikacji wyniki te pozostały prawie nieznane. Ostatnio 
wydobyła je i włączyła w tok własnych rozważań E. Albrecht (Zur Herkunft M eister Eckharts. 
Ein Beitrag zur M eister-Eckhart-W oche in Erfurt vom 13. bis 17. 2. 1978 anlasslich des 650. 
Todestages des Thiiringer Theologen, „Amtsblatt der evangelisch-lutherischen Kirche in TUringen” 
z. 10 II 1978, s. 28-34). Zob. także: M eister Eckharts deutsche Predigten und Traktate, 
Ausgewahlt von F. Schultze-Maizier, Leipzig 1938, s. l i n .  S. Swieżawski (Dzieje filozo fii euro
pejskiej X V  wieku, t. II, Warszawa 1974, s. 206, przyp. 251) przytoczył opinię E. Wintera: 
„E. Winter widzi w Janie de Dembach [...] myślicielu, znajdującym się pod wpływem Eckharta, 
Petrarki i stoicyzmu, głównego łącznika pomiędzy wczesnym humanizmem włoskim a Uniwersyte
tem Paryskim”. W związku z tą uwagą znakomitego polskiego mediewisty warto może zaznaczyć, 
że Biereye i Hess tłumaczą podobieństwa w poglądach Eckharta i Jana z Dambach miejscem ich 
wspólnego pochodzenia (por. A l b r e c h t ,  Zur Herkunft M eister Eckharts, s. 34, przyp. 16).

4 J. K o c h ,  Kritische Studien zum  Leben M eister Eckharts, Tl. I, „Archivum Fratrum 
Praedicatorum”, 29(1959), s. 5-51; TI. II, tamże, 30(1960), s. 5-62.

5 Zu Herkunft M eister Eckharts, s. 32 nn.
Ustalił on datę zgonu Eckharta na luty-kwiecień 1328 roku. Sześćset pięćdziesiątą rocznicę 

jego śmierci uczczono w sposób szczególny podczas zorganizowanego, z tej okazji, ekumeniczne
go „Meister-Eckhart-Woche” w Erfurcie, w dniach od 13 do 17 II 1978 roku.

7 Deutsche M ystiker des 14. Jahrhunderts, Bd. II, Leipzig 1857; 2 Aufl. -  1906. Przedruk: 
Aalen 1962.

M eister Eckharts lateinische Schrifen und die Grundanschauung seiner Lehre, „Archiv fOr 
Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelaltres”, 2(1886), s. 417-652; 673-687.
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nalezieniu łacińskiego Kazania na dzień św. Augustyna. E. Longprć i M. Grab
mann przedstawili -  w tym samym 1927 roku -  jego Quaestiones Parisienses . 
W miarę odkrywania i ogłaszania drukiem łacińskich dzieł stawało się coraz to 
bardziej oczywiste, że Eckhart studiował i wykładał teologię w Uniwersytecie 
Paryskim. W roku akademickim 1293/94 był on tam czynny jako lector senten
tiarum, w 1303 roku uzyskał tytuł magister in theologia, ale już w 1303 opuś
cił Paryż, gdyż został wybrany (prawdopodobnie 8 IX) prowincjałem nowo 
utworzonej saksońskiej prowincji dominikanów . Okazało się więc, że Eck
hart był nie tylko zupełnie wyjątkowym kaznodzieją oraz autorem interesują
cych traktatów ascetyczno-mistycznych, ale także twórcą dzieł, które zwykło się 
nazywać „scholastycznymi” . Porównanie pierwszych z drugimi potwierdziło 
w całej pełni wcześniej już wysuwane przypuszczenia, że niemieckie kazania 
Mistrza w tej formie, w jakiej do nas dotarły, nigdy nie wyszły spod jego 
pióra. Są to bez wyjątku reportata słuchaczy. On sam nie redagował bowiem 
swoich kazań na piśmie, lecz kreślił tylko ich konspekty. Notujący nie zawsze 
rozumieli jego metafizycznie uskrzydlone słowa i głoszone przezeń unbedeckte 
Wahrheiten w tym samym sensie, jaki on im pragnął nadać. Owe „nagie praw
dy” równały się bowiem szczytom ludzkiego poznania filozoficzno-teologiczne
go, szczytom, na które za nim podążać mogli tylko dobrze wyszkoleni scholas- 
tyczni „alpiniści”. Najbardziej wiarygodnym i przydatnym probierzem pozwala
jącym wyróżnić własne poglądy Eckharta od tych, które mu mylnie przypisywa
no, okazały się pisma wyjaśniająco-obronne, przygotowane i przedłożone przez 
Mistrza w trakcie jego głośnego procesu kolońskiego11. Broniąc w nich słusz

E. L o n g p r e ,  Q uestiones inedites de maitre Eckhart, O.P., et de Gonzalve de Balboa, 
„Revue nćoscholastique de philosophie”, 29(1927), s. 69-85; 30(1928), s. 137-166; 
M. G r a b m a n n ,  Neuaufgefundene pariser Quaestionen M eister Eckharts und ihre Stellung  
in seinem geistigen Entwicklungsgange, (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissen- 
schaften, Philosophisch-philologische Klasse, Bd. XXXII, Abhandlung VII). Miinchen 1927.

1(1 Por. K. A 1 b e r t, M eister Eckharts These vom Sein, s. 15; B. D e c k e r, Die Gottes- 
lehre des Jakob von M etz. Untersuchungen zur Dom inikaner-theologie zu Beginn des 14. Jahrhun- 
derts, Munster Westf. 1967, s. 50 nn. W latach 1311-1313 Eckhart ponownie wykłada teologię 
w Uniwersytecie Paryskim. Paryskiemu okresowi nauczania Eckharta została poświęcona rozprawa: 
Maitre Eckhart a Paris. Une critique m edievale de io n to th io lo g ie , Paris 1984. Jednym z jej 
współredaktorów jest Z. Kałuża.

A. D a n i e l s ,  Eine lateinische R echtfertigungsschrift des M eister Eckhart, Munster 
Westf. 1923; G. T h e r y, Edition critique des pieces relatives au p ro c łs  d ’E ckhart contenues 
le ms. 33 de la bibliotheque de Soest. „Archives d’histoire doctrinale et littćraire du moyen-Sge”,
1(1926/27), s. 129-268. F. Schulze-Maizier (M eister Eckharts deutsche Predigten und Traktate, 
s. 9) tak ocenił znaczenie publikacji Danielsa: „Ein gliicklicher Fund [...] gewahrt uns fur die Si- 
cherstellung der Eckhartischen Predigttexte die lange entbehrte, unbedingt zuverlassige Grundlage”.
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ności i potrzeby dociekania oraz głoszenia „prawd nagich”, czyli prawd nie 
obsłonionych żadnym zmysłowo-wyobrażeniowym symbolem, Eckhart dwukrot
nie odwołał się do często w średniowieczu przytaczanego postulatu Boecjusza: 
In talibus autem oportet intellectualiter versari, nec ad imaginationes deduci 
[...] Boethius in libro de Trinitate ait: In divinis intellectualiter conversari 
oportebit, neque ad ymaginationes deduci12. Boecjusz nie był oczywiście jedy
nym autorem, na którego Mistrz powoływał się podczas swej obrony jako na 
świadka poprawności swego teologizowania. Tę samą rolę powierzył on bowiem 
św. Augustynowi i św. Tomaszowi, dowodząc, że poszczególne sformułowania 
i koncepcje uznane przez oskarżycieli za nieprawowierne lub podejrzane wywo
dzą się w gruncie rzeczy z dzieł tych dwóch wielkich myślicieli chrześcijań
skich. To prawda, że Boecjusz nie należy do autorów najczęściej cytowanych 
w przekazie literackim Eckharta. Bezwzględne pierwszeństwo ma św. Augustyn, 
a po nim, w kolejności, Pseudo-Dionizy, Arystoteles, św. Tomasz, Awicenna, 
Majmonides, Proklos i inni. Który z nich był głównym przewodnikiem Mistrza? 
Odpowiedź na to pytanie jest trudna, gdyż wciąż jeszcze nie zdołano ustalić, 
w sposób jednoznaczny, doktrynalnej tożsamości Eckharta: „scholastyk”, „mis
tyk”, „scholastyczny mistyk”, „mistyczny scholastyk”. Jeśli nawet przyzna się 
rację tym badaczom -  a jest ich coraz więcej -  którzy widzą w Mistrzu wyłą
czenie scholastyka, to odpowiedź na postawione pytanie w niewielkim tylko 
stopniu staje się łatwiejsza. W tym wypadku przeszkodę stanowi niejednolity 
charakter metafizyki Eckharta. W jego bowiem filozoficzno-teologicznych po
glądach wyróżniono: a) metafizykę bytu (esse est Deus)', b) metafizykę jedni 
(.hoc ipse quod unus, ipsi competit esse)\ c) metafizykę intelektu {est ipsum 
intelligere fundamentum ipsius esse; Deus [...] est intellectus et intelligere et 
non est ens vel esse). Której z nich powinno się przypisać funkcję wyznacznika 
systemu Eckharta? Albo inaczej: czy głównym przewodnikiem Mistrza był 
Tomasz i Arystoteles, czy też Dionizy i Proklos, czy Albert i Dietrich z Frei- 
bergu? Na to pytanie historycy myśli średniowiecznej odpowiadali wskazując 
bądź na metafizykę bytu (np. H. Denifle, K. Albert), bądź na metafizykę jedni 
(np. J. Koch, H. Wackerzapp), bądź na metafizykę intelektu (np. V. 
Lossky, R. Imbach). Opowiadając się za pierwszeństwem tej lub innej „metafi
zyki”, jedni (jak np. Denifle i Koch) zarzucali Eckhartowi niekonsekwencję, 
mętność koncepcji, nadmierną grę wyobraźni, wikłanie problemów13; inni zno

12 T h e r y, Edition critique des piece relatives, s. 215, 9; 196. 12. Por. B o e t h i u s ,  
De Trinitae, 2 (ed. H. F. Stewart, E. K. Rand, London 1968, s. 8, w. 17 nn.).

13 Por. B. G e y e r. Die palristische und scholastische Philosophie, Basel-Stuttgart 19561 , 
s. 562; D e c k e r ,  Die Gotleslehre des Jakob von Metz, s. 51, zwłaszcza przyp. 114.
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wu bądź to przyjmowali zmiany w odnośnych koncepcjach M istrza (np. 
M. Grabmann), bądź też sądzili, że różnice pomiędzy wymienionymi tezami są 
powierzchowne (np. K. Oltmanns), że wynikają jedynie ze zmiany perspektywy 
metafizycznej (np. Lossky), że nie implikują sprzeczności (np. E. Gil- 
lson, W. Beierwalters). Surowa krytyka, jakiej Denifle poddał poglądy Eckharta 
jako scholastyka (nur ein mittelmassiger Scholastiker) i myśliciela (ein verwor- 
rener Denker), skłoniła niektórych badaczy (np. R. Otto) do dopatrywania się 
wyznacznika jego systemu nie w scholastyce, lecz w mistyce. B. Geyer, idąc 
w tym wypadku za O. Karrerem i J. Quintem, starał się zharmonizować Eckhar
ta scholastyka z Eckhartem mistykiem. Jego zdaniem punktem wyjścia dociekań 
tego turyngeńkiego myśliciela był intuitus mysticus, który on posiadał i który 
umożliwiał mu doznawanie bezpośredniego zjednoczenia z Bogiem. Swoje 
doznania przedstawiał za pomocą scholastycznej dialektyki i pojęć scholastycz- 
nych. Mógł on łączyć mistykę ze scholastyką, ponieważ w samej scholastyce 
występowały elementy mistyczne, i to nie tylko w nurcie neoplatońskim, ale 
także u najbardziej zdecydowanych arystotelików, jak np. u św. Tomasza z Ak
winu; natomiast u św. Alberta W ielkiego i części jego uczniów mistyka zdaje 
się wręcz przerastać arystotelizm. Według Geyera najodpowiedniej określi się 
sposób teologizowania Eckharta, kiedy się o Mistrzu powie, że był on „scholas- 
tycznym mistykiem, a nie mistycznym scholastykiem”14; to znaczy, że jego 
osiągnięcia należy rozpatrywać przede wszystkim przez pryzmat metod i celów, 
jakie stawiała sobie scholastyka.

B. Geyer wydał, odnalezione przez H. Denifle’a, kazanie Eckharta na dzień 
św. Augustyna15. W trakcie prac edytorskich zauważył, nie bez zdziwienia, 
że Mistrz włączył w swoje rozważania o biskupie Hippony obszerne wypisy 
z komentarza Clarenbalda z Arras do De Trinitate Boecjusza, nie wymieniając 
przy tym nazwiska autora zapożyczonych przez siebie tekstów . Oczywiście 
nie ten ostatni fakt zadziwił Geyera, gdyż wiedział on aż nadto dobrze, że 
anonimowe ekscerpowanie źródeł było w średniowieczu dość powszechne;

Die patristische und scholastische Philosophie, s. 563. Por. także: Ph. B o h n e r, 
E. G i 1 s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej. Warszawa 1962, s. 575.

15 Magistri Eckardi Quaestiones et sermo Parisiensis, ed. B. Geyer, (Florilegium Patristicum, 
XXV), Bonnae 1931 \Quaestiones Parisienses, sermo die b. Augustini Parisiis habitus, hrsg. und 
iibers. von B. Geyer; Tractatus super Oratione Dominica, hrsg. von. E. Steeberg, Stuttgart 1936. 
Obecnie w: M e i s t e r E c k h a r t ,  Die deutschen und lateinischen Werke (LW), Bd. V, 
Stuttgart 1960, s. 89-99.

16 Komentarz Clarenbalda wydał W. Jansen (Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras zu 
Boethius de Trinitate, Breslau 1926. Geyer, którego z Jansenem łączyły więzi przyjaźni, był pro
motorem pracy Jansena. Zob. Przedmowę do cytowanej tu edycji (s. VI n.).
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Eckhart nie musiał więc stanowić i rzeczywiście nie stanowił w tym wypadku 
jakiegoś chlubnego wyjątku17. Znakomitego i doświadczonego badacza zasko
czył natomiast sam fakt korzystania przez Mistrza z tak odległego i dla słucha
czy niezbyt już wtedy zrozumiałego tekstu. Dotyczył on bowiem podziału filo
zofii na filozofię teoretyczną, logikę i etykę, czyli filozofię praktyczną, stosow
nie do trzech ludzkich zajęć, tj. myślenia, mowy i działania. „Mistrzowie -  
mówił w swym kazaniu Eckhart -  dzielą filozofię teoretyczną, czyli spekula- 
tywną, na matematykę, fizykę i etykę, czyli teologię”. Wobec osiągnięć metodo
logicznych i naukoznawczych XIII wieku klasyfikacja ta, będąca skrzyżowaniem 
platońsko-stoickiej i arystotelesowskiej, musiała sprawiać wrażenie anachronicz
nej. Słowa Mistrza sic enim dividunt nobis magistri scientiam philosophiae 
wydają się świadczyć, że zapożyczył ją  nie tylko od Clarenbalda. Przypuszcze
nie dotyczy przede wszystkim włączenia etyki do teologii, w zakres filozofii 
teoretycznej, czyli spekulatywnej. W tym wypadku Eckhart mógł pójść za Gil
bertem de la Porrće . Przytoczył on, zaraz na początku swojego kazania, ten 
popularny wśród komentatorów Boecjusza ze szkoły w Chartres podział filozo
fii, ponieważ pozwalał mu rozpatrzyć teologizowanie św. Augustyna w świetle 
całokształtu poznania filozoficznego: Ipse enim erat bonus theoricus, egregius 
logicus et excellentissimus ethicus. Do tego celu dążył, nie troszcząc się zbytnio
o konsekwencję; w jednym bowiem wypadku zaliczył etykę do filozofii prak
tycznej, w drugim do teoretycznej.

Geyera zaskoczył nie tylko anachronizm ekscerpowanego przez Eckharta 
źródła, ale także i sama treść jego kazania. Wydała mu się ona tak zadziwiająco 
mało eckhartowska, iż -  jak pisał -  kusi wprost do uznania sermo za utwór 
nieautentyczny. Nie pozwala jednak na to sam Eckhart, który w swym niemiec
kim kazaniu o św. Augustynie powołał się na Sermo die b. Augustini Parisius 
habitus. W ygłosił je  w Paryżu. Należało się zatem spodziewać -  jak zaznaczył 
Geyer -  iż Mistrz, który przez swoje niemieckie kazania wzniósł sobie monu- 
mentum aere perennius, wykorzysta uroczystość ku czci tak mu duchowo blis
kiego Augustyna i powie międzynarodowemu gremium największego wówczas 
uniwersytetu coś oryginalnego, coś ex intimis animi sui. Tymczasem sermo 
w niczym nie odbiega od przeciętnych, bezbarwnych, scholastycznych kazań 
uniwersyteckich. Słuchacze musieli wyjść zawiedzeni. Ich „a myśmy się spo

17 E. Seeberg, wydawca cytowanego w przyp. 15 Tractatus super Oratione Dominica, stwier
dzi! tak znaczną zależność wykładu Eckharta od Calena aurea św. Tomasza z Akwinu, że dzieło 
to nie ma -  jego zdaniem -  żadnej wartości dla rozpoznania poglądów Mistrza.

Por. przedstawiony przez Jansena (Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 35) 
podział nauk według Gilberta de la Porree.
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dziewali” wydawało się tym bardziej uzasadnione, iż dyskutowana przez Eck- 
harta w tym samym czasie kwestia: Utrum in deo sit idem esse et intelligere 
szokowała wielu spośród nich swą zupełnie niezwykłą oryginalnością. Ostro 
przez Geyera uwypuklona dysharmonia pomiędzy treścią i charakterem sermo 
a treścią i charakterem Quaestiones Parisienses wzbudziła wśród mediewistów 
wątpliwości co do czasu wygłoszenia tego kazania. W prawdzie z kolofonu 
rękopisu erfurckiego wynikało, że jest to sermo m a g i s t r i Echardi, 
a więc, że wygłosił go już jako magister in theologia, czyli najprawdopodbniej 
w latach 1302/1303, to jednak jego anachroniczna niesamodzielność i brak 
powiązań z Quaestiones wciąż podsycały sceptycyzm badaczy. Wzmógł się on 
jeszcze bardziej z chwilą odkrycia przez Th. Kappeli kazania, które -  według 
zapisu -  wygłosił w 1294 roku z okazji Wielkanocy fra ter Eckhardus lector 
sententiarum19. Odkrycie nie tylko położyło kres hipotezom co do daty baka- 
laureatu Eckharta (1297/1298, 1300), ale także ujawniło, że głosił on łacińskie 
kazania w Paryżu znacznie wcześniej, niż sądzono. Stąd wywodzą się sugestie 
wskazujące na ten okres jako na datę powstania sermo20. Są one raczej odoso
bnione. Większość badaczy opowiada się bowiem, i to w sposób zdecydowany, 
za rokiem akademickim 1302/130321.

W splocie problemów i pytań narosłych wokół sermo, głównie jako rezultat 
wnikliwych, historycznoliterackich badań Geyera, dwa zdają się mieć szczegól
ne znaczenie: dlaczego Eckhart wygłosił takie właśnie, a nie inne kazanie na 
dzień św. Augustyna i czy sermo pozostaje w jakimś związku z Quaestiones 
Parisiensesl

Eckhart rozpoczął swoje kazanie od podziału filozofii, który umożliwiał mu 
włączenie augustyńskiego sposobu teologizowania w całokształt poznawania 
filozoficznego. Zaraz potem przytoczył postulat Boecjusza zalecający, aby w fi
lozofii przyrody kierować się rozumem (rationabiliter), czyli polegać wyłącznie 
na logicznym wnioskowaniu, natomiast w matematyce powinno się przestrzegać 
metodycznej poprawności (disciplinaliter), w teologii zaś należy dać bezwzględ
ne pierwszeństwo intelektowi (intellectualiter) i nie sprowadzać tego, co boskie, 
do obrazów zmysłowo-wyobrażeniowych, ale raczej rozpatrywać formę, która 
w prawdziwym tego słowa znaczeniu jest formą, a nie obrazem tamtej formy, 
i która jest bytem (et quae esse est) i z której jest byt (et ex qua esse est)'.

19 Por. D e c k e r ,  Die Gotteslehre des Jakob von Metz, s. 52, przyp. 117J.
20 Por. A l b e r t ,  Meisier Eckharts These vom Sein, s. 15.
21 Por. np.: R. I m b a c h, Deus est intelligere. Das Verhaltnis von Sein und Denken in 

seiner Bedeutung fiir  das Gottesverstandnis bei Thomas von Aquin und in Pariser Questionen 
Meisier Eckharts, Freiburg Schw. 1976, s. 146.
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ponieważ -  dodał Mistrz od siebie -  secundum Boethium libro De Trinitate: 
omne esse ex form a est2,2. Boecjusz pojmował teologię jako poznanie czysto 
intelektualne, w najwyższym stopniu filozoficzne i zupełnie bezobrazowe, jako 
swoistą metafizykę teologiczną lub teologię metafizyczną. Clarenbald stwierdził, 
że taka nie była ani teologia św. Augustyna, ani Platona, ani Makrobiusza23. 
Eckhart przyznał mu rację.

Sformułowany przez „ostatniego Rzymianina i pierwszego scholastyka” 
postulat pełnił w średniowieczu funkcję zarówno dyrektywy metodologicznej, 
jak i stanowił wezwanie skierowane do teologów, aby unikali symboliczno-obra- 
zowego interpretowania artykułów wiary. Tego rodzaju wykładnia sprowadzała 
bowiem mysteria divina do alegorii, moralitetów i wszelkiego rodzaju metafor, 
opartych na zmysłowo-wyobrażeniowych podobieństwach czerpanych ze zjawis
kowego świata oraz z równie nietrwałej egzystencji i działań ludzkich. Niczego 
przy tym nie udowadniała, ponieważ nie spełniała warunków punktu wyjścia dla 
argumentacji teologicznych . Zaciemniała natomiast Bożą transcendencję 
i stawała się pożywką dla antropomorfizmu, dla irracjonalnego, nie zawsze 
z duchem wiary zgodnego kultu zewnętrznych znaków i symboli. Symbolicz
nym sposobem teologizowania posługiwali się szczególnie chętnie średniowiecz
ni kaznodzieje; często jednak go nadużywali. Głoszone przez nich podobień
stwa, „kulejące” ze swej natury komparacje i przykłady, uskrzydlone metafory 
lud przekładał na język jeszcze bliższych mu konkretów, przez co ujemne skut
ki takiego sposobu teologizowania szczególnie ostro występowały w jego po
bożności i codziennym życiu religijnym. To stałe zaciemnianie duchowej strony 
chrześcijaństwa i jego charakteru jako religii uniwersalnej sprawiało, że postulat 
Boecjusza nie tracił swej aktualności przez całe średniowiecze. W XII wieku 
zgodnie z dyrektywą i wezwaniem „pierwszego scholastyka” teologizowali 
przede wszystkim Gilbert de la Porree, Teodoryk z Chartres, Clarenbald z Arras 
i inni. W XIII wieku, wieku Arystotelesowej metodologii i teorii nauki, modus 
symbolicus szybko tracił grunt, zwłaszcza w kręgach teologii uniwersyteckiej, 
na rzecz modus argumentativus. Sw. Tomasz z Akwinu, który poddał postulat

22 Eckhart powoływał się na tę zasadę np. w In Exodum. n. 54 (LW, II, 60, 5), w swych 
pismach „obronnych” (por. T h ć r y, Edition critique des piices relaiives, s. 168). Wpływem 
tego principium  na poglądy Dietriecha z Freibergu i Eckharta zajął się Imbach (Deus est intellige
re, s. 172).

23 Por. Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 29 n. O tym, że św. Augustyn posłu
giwał się w swoich rozważaniach o Trójcy Świętej „podobieństwami”, pisał także św. Tomasz 
z Akwinu (por. In Boethium de Trinitate, q. 2, a. 3).

24 Por. M.-D. C h e n u, La theologie comme science au XIII1 siecle, Paris 1957, s. 44.
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Boecjusza szczególnie wnikliwej analizie, uznał teologię symboliczną za ten 
sam rodzaj wiedzy co i wiedza poetycka: i jedna, i druga jednako bowiem 
zwodzą rozum, łudząc go, iż może on poznać to, co w gruncie rzeczy przekra
cza jego zasięg25.

Eckhart w swoim kazaniu na dzień św. Augustyna w ogóle nie wspominał
0 modus symbolicus. Powołał się natomiast na wywodzące się od św. Pawła
1 w tej postaci przez Aleksandra z Halles sformułowane rozróżnienie, w myśl 
którego teolog może się posłużyć dwiema odmianami poznawania Boga: „przez 
zwierciadło i w zaciemnieniu” (per speculum et in lumine). Pierwszą z nich 
może on zrealizować w podwójny sposób: przez zaprzeczenie (ablatione), przez 
stopniujące wydobywanie (eminentia) i przez przyczynę (causa). Dionizy i Boe
cjusz przyznawali prymat zaprzeczeniu, Augustyn preferował stopniujące wydo
bywanie, Arystoteles -  przyczynę. Na miejsce modus symbolicus Mistrz wpro
wadził arystotelesowsko-tomistyczny modus causalis. Postąpił tak, ponieważ był 
przekonany -  jak o tym świadczy jego Komentarz, do Ewangelii s'w. Jana -  że 
artykuły wiary i treść obu Testamentów są przekładalne na język filozofii i dają 
się uzasadnić argumentami filozofów26. Jest to -  jego zdaniem -  najodpowied
niejsza egzegeza, gdyż zestraja się w niej wypowiedzi filozofów o naturze 
rzeczy i ich właściwościach z wypowiedziami Pisma św. Prawda wywodzi się 
bowiem z jednego i tego samego źródła, przejawia się zaś zarówno w istnieniu, 
jak i poznawaniu, tak w Piśmie św., jak i w naturze27. Jej źródłem i korze
niem jest jeden i ten sam Duch Święty28. Eckhart pokazał w swoim kazaniu, 
jak można interpretować wypowiedź na podstawie „metafizyki światła” Bona
wentury: św. Jan nazwał Słowo wcielone „światłem”; posłużył się tym określe
niem, ponieważ światło jest pierwszą i powszechną postacią form cielesnych 
oraz zasadą życia w bytach ożywionych. Dalszy tok rozumowania Mistrza wy
daje się następujący: Boecjusz słusznie stwierdził, że omne esse ex form a est, 
a więc Słowo Boga Ojca jest substancją wszystkiego, co istnieje, i życiem 
wszystkiego, co żyje; albo -  jak to stwierdził Dionizy w Imionach Bożych -  
jest Ono „wszelkiej substancji i wszelkiego życia początkiem i przyczyną” . 
Mistrz nie omieszkał także w swym sermo zaznaczyć, powołując się na Boecju
sza, że natura nie przeciwstawia się Bogu; stąd zaś wnosić można, że i ci filo

25 Por. tamże, s. 44, przyp. 3.
In lohannem. n. 2 (LW, III, 4, 4-6): In cuius verbi expositione et aliorum, quae sequuntur, 

intentio est auctoris, sicut et in omnibus suis editionibus, ea, quae sacra asserit fides Christiana 
et utriąue testamenti scriptura, exponere per rationes naturales philosophorum.

21 In lohannem, n. 185 (LW, III, 154, 14 -  155, 2).
In lohannem, n. 661: Omne verum, a quocumque dicatur, a spiritu sancto est.
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zofowie, którzy ściśle przestrzegali porządku natury, nie mogli do Niego nie 
dojść29. Skoro więc egzegeza filozoficzna jest nie tylko możliwa, ale także 
dobrze uzasadniona i najbardziej poprawna, gdyż sprowadza do jedności wiedzę
0 Bogu, czerpaną z dwóch pozornie tylko różnych źródeł, przeto zbędna jest 
wykładnia obrazowo-symboliczna zarówno w dociekaniach teologicznych, jak
1 w homiletyce. Podstawowym obowiązkiem kaznodziei jest odsłanianie prawdy 
Bożej, choćby prawda ta była bardzo trudna do pojęcia.

Poznawanie Boga „przez zwierciadło i w świetle” również dokonuje się 
w potrójny sposób: profetyczny (proroctwa i odsłanianie tajemnic), etyczno-gra- 
cjalny (usprawnienia przez łaskę aż do owoców), ekstatyczny (ekstaza umysłu, 
i ta już w owocach). Dwa ostatnie sposoby -  głosił Mistrz -  św. Augustyn 
zrealizował w stopniu doskonałym. O trzecim z nich mówi się, że jest on w ja 
kimś sensie zapodmiotowany w umyśle praktycznym. Zdobyte w ten sposób 
poznanie, wiedza lub mądrość stanowią tzw. smakowitą wiedzę (sapida scien- 
tia)30. Ten fragment sermonis Echardi ujawnia przede wszystkim stosunek 
M istrza do teologizowania św. Augustyna. Główne osiągnięcia biskupa Hippony 
mieszczą się -  jego zdaniem -  w poznawaniu Boga „przez zwierciadło
i w świetle” i jako takie są w znacznej mierze darem łaski, która spłynęła na 
jego umysł oczyszczony przez wiarę i cnoty. Dlatego reprezentuje on w stopniu 
najwyższym typ teologa etyka. Nie był natomiast -  jak to wolno wnosić z wy
powiedzi Eckharta -  najwybitniejszym teologiem-metafizykiem. Teologami 
w ostatnim tego słowa znaczeniu byli przede wszystkim Boecjusz, Dionizy, 
a także Arystoteles. Pierwszy z nich określił jasno sposób (intellectuabiliter), 
cel (respicere form am  [...] quae esse est ex qua esse est), właściwości (neque 
deduci ad imagines) poznania teologicznego; drugi stosował natomiast najbar
dziej poprawną i skuteczną metodę zdobywania wiedzy o Bogu, tj. metodę 
negacji; trzeci zaś stwierdził (w De caelo et mundo), że w powstawaniu jedno 
z natury wyprzedza to, co mnogie, proste -  to, co złożone.

Z Boecjuszowych sformułowań zawartych w jego postulacie wynikało, że 
Boga można określić jako vere form a  (aspekt dynamiczny), jako esse ipsum 
(aspekt bytowy), jako esse ex qua esse est (aspekt kauzalny). Pierwsze i trzecie 
określenie Eckhart redukował do drugiego za pomocą następujących stwierdzeń: 
esse est ipsa actualitas omnium formarum  [...] ante esse est nihil, propter quod 
conferens esse creat et est creator [...] esse omnium est immediate a causa

29 Podobną myśl wyraził św. Tomasz z Akwinu: fere tota philosophia ad cognitionem divino- 
rum ordinatur (por. In Sententias, dist. 24, a. 3, sol. 1, 3).

Odnośnie do sapida scientia zob. A l e k s a n d e r  z H a l l e  s, Summa theologica, 
Introductio, a. 1. Por. także: C h e n u, La theologie comme science aux XIIIe siecle, s. 39, 93.
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prima et a causa universali omnium . W ten sposób mógł on dojść do tezy 
esse est Deus i Deus et esse idem. Ale nie ona była głównym przedmiotem jego 
dociekań w okresie, na który przypada sermo die Beati Augustini Parisiis habi- 
tus. Dyskutował on wtedy swoje równie sławne, co kontrowersyjne Quaestiones 
Parisienses, a wśród nich, na pierwszym miejscu, kwestię: Utrum in Deo sit 
idem esse et intelligere. W obronie prymatu intelektu i intelligere przytoczył 
15 argumentów, które jego przeciwnik, franciszkanin Gonslavus z Balboa, zre
dukował do 11. Wykazywał w nich, że esse odnosi się tylko do stworzeń, a nie 
do Boga, że intelekt nie jest bytem, lecz raczej niczym, że najwłaściwszym 
określeniem Boga jest intellectus et intelligere, tak jak najodpowiedniejszym 
określeniem stworzenia jest ens, że samo li tylko myślenie jest fundamentem 
ubóstwienia (deiformitas vel deiformatio). W sermo nie ma tezy Deus est intel
lectus et intelligere, podobnie zresztą jak i tezy esse est Deus i Deus [...] ąuod 
unus, ipsi competit esse. Nie ma również niczego, co by się wiązało z intuitus 
mysticus i całą tzw. mistyczną stroną Eckharta. Nic zatem dziwnego, że kazanie 
wywoływało wrażenie utworu zupełnie obcego mentalności Mistrza. Tak jest 
jednak tylko na pierwszy rzut oka, wtedy mianowicie, kiedy się w nim szuka 
odbicia obrazu uznanego za właściwy wizerunek Eckharta, wizerunek odtworzo
ny na podstawie najbardziej charakterystycznych cech jego doktryny. Rzecz ma 
się natomiast inaczej, kiedy sermo rozpatruje się od wewnątrz, czyli od strony 
jego treści i celów, którym treść ta mogła służyć. Mistrz porównał boecjańsko- 
-dionizyjsko-arystotelesowski sposób teologizowania z augustyńskim i stwier
dził, że ten ostatni ma się tak do pierwszego, jak poznawanie dzięki łasce do 
poznania naturalnego. Theologizare Augustyna obok odmiennego punktu wyjścia 
(autorytet Pisma św.) jest w swej istocie ściśle uzależnione od oczyszczenia 
umysłu przez wiarę i cnoty oraz dokonuje się w świetle łaski. A więc jest to 
poznawanie uwarunkowane podmiotowo, na wskroś osobiste, zmierzające od 
ekstazy.

Tych wywodów nowo kreowanego Mistrza słuchali przede wszystkim profe
sorowie i studenci. Wszyscy oni dobrze wiedzieli, że ich głównymi adresatami 
byli augustyniści, którzy -  jak wolno się domyślać -  stawili się nader licznie 
w dniu swego patrona i z krytycznym zaciekawieniem śledzili tok rozważań 
kaznodziei. On zaś wykazywał, że nieporozumienia między nim a nimi mają 
swe ostateczne źródło w dwu odmianach poznania Boga, wyróżnionych już 
przez św. Pawła i sprecyzowanych przez tak im duchowo bliskiego Aleksandra 
z Halles.Odmianaboecjańsko-dionizyjsko-arystotelesowskaniewykluczaaugus-

T h 6 r y, Edition critiąue des piżces ralatives, s. 171 n.
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tyńskiej ani ta ostatnia pierwszej. Mogą się natomiast wzajemnie wspierać
i rozjaśniać, jak to ma np. miejsce w wypadku stwierdzenia przez Boecjusza, 
że „istnieć to tyle, co utrzymywać porządek i zachowywać naturę”, oraz wypo
wiedzi św. Augustyna, że „cnota jest porządkiem, porządkiem mianowicie mi
łości”; a więc -  konkluduje Eckhart -  kto ją  posiada, ten utrzymuje porządek
i zachowuje naturę. To mu wystarczyło do utożsamienia porządku ontologiczne- 
go z porządkiem etycznym i do wyciągnięcia, tak charakterystycznego dla całej 
jego doktryny, wniosku: w tym samym stopniu za niewłaściwe uznać należy 
sformułowanie „umarli są ludźmi”, co i zdanie „człowiek zły istnieje”. Mistrz, 
wskazując na tożsamość obu wspomnianych porządków, zdaje się godzić w sa
mą podstawę zarzutów Gonsalvesa.

Zarówno zakres i głębia mądrości św. Augustyna -  mówił Mistrz pod koniec 
swego kazania -  jak i rodzaje oraz niezwykły poziom jego cnót, zwłaszcza 
cnoty miłości, a także najwyższy stopień łaski, której doznał, sprawiają, że 
można do niego odnieść słowa Księgi Mądrości Syracha: „naczynie z litego 
złota, wszelkim drogim kamieniem ozdobione”, jak i słowa Pana wypowiedzia
ne o św. Pawle: „naczynie wybrane”. O tych wszystkich sprawach Eckhart 
mówił beznamiętnie, bezosobowo i w sposób tak bardzo „scholastyczny”, iż 
dialogowo-polemiczna strona sermo ujawnia się dopiero w samym doborze 
tematu, zagadnień i cytatów oraz w bardzo dyskretnym rozłożeniu akcentów. 
Augustyn był mu duchowo bardzo bliski i jeśli się to zważy, to trzeba przy
znać, że stanął on w jego święto przed trudnym i dla siebie nieco dwuznacz
nym zadaniem32. Wywiązał się z niego iście po „mistrzowsku” .

Eckhart dał do zrozumienia swoim słuchaczom, że teologizuje według sposo
bów Boecjusza, Dionizego, Arystotelesa. Stąd wnosić można, że i jego tezy 
z Quaestiones pozostają w jakimś związku z poglądami tych trzech autorów. 
Boecjusz zalecał dawać w teologii bezwzględne pierwszeństwo intelektowi; 
przez to sugerował, że intelekt w stopniu szczególnym upodabnia duszę ludzką

32 Eckhart, nie tylko w Kazaniu na dzień św. Augustyna, ale także we wszystkich swoich 
dziełach, darzył biskupa Hippony wyjątkowymi względami. Nie był jednak „augustynistą”: 
„[...] Augustinus, den er zwar so haufig zitiert wie keinen anderen Philosophen und Thelogem (die 
Halfe alter Zitate stammt aus Augustinus), dessen Denkweise und Denkrichtung aber kaum Ein- 
fluss auf ihn hat” ( A l b e r t ,  M eister Eckharts These vom Sein, s. 152). Mistrz posługiwał się 
szczególnie chętnie sformułowaniami Augustyna dotyczącymi Boga i duszy. Jest to zrozumiałe, 
gdyż był on przekonany, iż Augustyn osiągnął, dzięki łasce, najwyższy stopień poznanie teologicz
nego, tj. ekstazę. Także i w sermo  nie omieszkał podkreślić takich zwrotów, jak et nudum  (zam. 
nondum) me esse qui videram  [...] et inveni me longe esse a te in regione dissim ilitudinis. W od
niesieniu do tego ostatniego określenia por. publikację E. Gilsona „Regio dissim ilitudinis" de 
Platon a saint B ernard de Clairvaux  („Medieaval Studies”. 9(1947), s. 108-130).
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do Boga. Dionizy, posługując się metodą negacji, doszedł do wniosku, że in
telekt, kiedy usiłuje pojąć Boga, dociera raczej do nicości niż do czegoś, gdyż 
Bóg jest raczej niczym niż czymś33. Teologowie ze szkoły w Chartres, zarów
no na podstawie tego stwierdzenia, jak i wypowiedzi Boecjusza: Deus et mate
ria integra perfectoąue intellectu intelligi non possunt, sed aliąuo tamen modo 
ceterarum rerum privatione capiuntur, dowodzili, że Bóg nie jest bytem34. 
Arystoteles nazywał Pierwszą Przyczynę nie tylko „nieruchomym poruszycie- 
lem”, ale także „myśleniem myślenia myśleniem”, czyli „myśleniem samo sie
bie myślącym” . Twierdził, że myślenie jest praźródłem wszelkich dążeń36, 
że intelekt w duszy, zanim zaczyna myśleć, nie jest żadną z tych rzeczy, o któ
rych ma myśleć37. Podobieństwa pomiędzy tymi stwierdzeniami a tezami Eck
harta z Quaestiones są na tyle wyraźne i przejrzyste, iż mogą stanowić punkt 
oparcia dla wniosku: Mistrz, ujawniając w sermo prekursorów swego theologi
zare, wskazywał jednocześnie na inspiratorów swojej kontrowersyjnej doktryny, 
w myśl której Bóg est intellectus et intelligere, et non esse vel ens.

O wpływie Pseudo-Dionizego i Arystotelesa na Eckharta pisze się już od 
dawna i stosunkowo wiele . Inaczej ma się rzecz z oddziaływaniem Boecju
sza i jego komentatorów ze szkoły w Chartres. Poza przytoczonymi wyżej 
stwierdzeniami B. Geyera oraz przypuszczeniem J. Kocha, iż Mistrz mógł ko
rzystać z tradycji porretańskiej, a przez nią także i z Ottona z Freising , w li
teraturze dotyczącej Eckharta odnotowuje się zaledwie jego cytaty z Boecjusza
i podkreśla terminy (np. entitas) zapożyczone przezeń od komentatorów ze 
szkoły w Chartres40. Tymczasem, jak to się okazało na przykładzie sermo,

33 De caelesti hierarchia, 2 (PL 122, 1041 C).
34 Por. E c k h a r t ,  Sermo, s. 92, 10-15, oraz Contra Euthychen, Abbreviatio Monacensis, 

1, 27, [w:] Commentaries on Boethius by Thierry o f Chartres and his School, ed. N. M. Haring, 
Toronto 1971, s. 445, 4-6.

35 Metaphysica, 1074 b 33-35.
36 Tamże, 1072 a 30.
37 De anima, 429 a 21-24.

Związki Eckharta z Arystotelesem ostatnio podkreślili B. Welthe (Meister Eckhart ais 
Aristoteliker, „Philosophisches Jahrbuch”, 69(1961/1962), s. 64-74) i K. Bormann (Das Verhaltnis 
Meister Eckharts zur Aristotelischen Philosophie, [w:] Freiheit und Gelassenheit. Meister Eckhart 
heute, hrsg. U. Kern, Miinchen-Mainz 1980, s. 53-59).

35 Por. J. K o c h ,  Zur Analogielehre Meister Eckharts, [w:] Melanges offerts a E. Gilson, 
Toronto-Paris 1959, s. 347, 349.

4,1 Por. np.: A l b e r t ,  Meister Eckharts These vom Sein, s. 59. Związki Eckharta z Chartres 
podkreśliłem, aczkolwiek w innym, niż to obecnie czynię, aspekcie, w moim referacie pt. Eckhart, 
der Scholastiker. Philosophische und theologische Traditionen, aus dennen er kommt. Die pan- 
theistischen Traditionen der Eckhartschen Mystik, który wygłosiłem podczas „Meister-Eckhart-Wo-
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wątek boecjańsko-szartryjski wydaje się stanowić niezmiernie ważne ogniwo 
łączące Mistrza ze scholastyką. Uwzględnienie tego wątku przyczyniło się wal
nie nie tylko do proponowanej rewaloryzacji Kazania na dzień św. Augustyna, 
ale pozwoliło także rozpoznać w tradycji boecjańskiej jeden z głównych stymu
latorów eckhartowskiego theologizare i praedicare. Ten niezwykły Myśliciel 
„rozpoczął tam, gdzie św. Tomasz zaprzestał”41. Zgodnie z zaleceniem Boe
cjusza rozpatrywał lub raczej wglądał w samą Bożą istotę, określaną przez 
„ostatniego Rzymianina” i jego szartryjskich komentatorów jako esse ipsum, 
vere forma, form a essendi, entitas, unum, bonum. Eckhart -  podobnie jak Boe
cjusz i szkoła z Chartres -  posługiwał się tymi określeniami zamiennie42. I to 
nie tylko dlatego, iż sądził, że wskazją na jedno i to samo, aczkolwiek z róż
nych punktów widzenia, lecz także, a nawet przede wszystkim dlatego, iż był 
on przekonany -  podobnie jak Pseudo-Dionizy i Boecjusz -  że najodpowiedniej 
przedstawia się Istotę Bożą per ablationem. Zdobytą w ten sposób wiedzę sto
sował w egzegezie, nadając biblijnym zdarzeniom, parabolom, symbolom i sfor
mułowaniom sens i znaczenie metafizyczno-teologiczne. Tak przefiltrowaną 
treść obu Testamentów podał ludowi po to, aby go wprowadzić na świętą górę 
Tabor, gdzie mógłby on przeżyć swą wiarę w „duchu i prawdzie”. Lud narze
kał, że nie bardzo pojmuje jego unbedecte Wahrheiten, i w tworzonych przez 
siebie legendach brał na nim rewanż za swoje do tego wysiłku nieprzygotowa
nie43. Podążał jednak za nim urzeczony jego niezwykłą bogomądrością, prze
jawiającą się przede wszystkim poprzez nova et rara, oraz zafascynowany jego 
ciągłym, niezmordowanym sięganiem w otchłań Niepoznawalnego44.

che” w Erfurcie. Został on opublikowany w Freicheit und Gelassenheit (s. 60-74).
41 Sformułowanie H. Fischera, powtórzone tu za: I m b a c h. Deus est intelligere, s. 153.
42 Clarenbald zauważył, że Boethius [...] unum et esse et Deum paria esse demonstrat (por.: 

Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras, s. 60, 28). W De hebdomadibus (ed. Stewart, Rand, 
s. 48, 132) identyfikował primum esse z bonum. Por. także: A l b e r t ,  Meisier Eckharts These 
vom Sein, s. 158 n.

Por. Eckhartlegenden, zamieszczone w: Meister Eckharts deutsche Predigten und Traktate, 
s. 399-412, zwłaszcza Wie Meister Eckhart daran erinnert wurde, dass auch er einst au f der 
Schulbank sass.

44 Dedykując ten artykuł swemu Mistrzowi, Koledze i Przyjacielowi, cieszę się, że w tej 
właśnie pracy mogłem wskazać na wpływ i znaczenie autora, którego postać i dzieło przedstawił 
polskiemu czytelnikowi zaraz w początkach swej znakomitej twórczości historycznofilozoficznej: 
S. S w i e ż a w s k i ,  Boethius ostatni Rzymianin, (Biblioteczka Filomaty, nr 23), Lwów 1935.
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Prezentowane studia, „Średniowiecze w 
między arystotelizmem a platonizmem”, 
rzeń i postaci filozofii, nie tylko śred 
ks. prof. Marian Kurdziałek (1920-1997), uczeń profesora Ale
ksandra Birkenmajera, wieloletni wykładowca filozofii na Wydzia
le Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był znakomi
tym, rozumiejącym znawcą historii filozofii starożytnej i średnio
wiecznej. Dokonana przez niego krytyczna edycja Quatemuli Da
wida z Dinant (Davidis de Dinanto Quatemulorumfragmenta, War
szawa 1963) miała przełomowe znaczenie dla zrozumienia śred
niowiecznego materializmu, rzucając również nowe światło na 
wczesną recepcję przyrodniczych pism Arystotelesa. Prezentowany 
tom zawiera wszystkie najważniejsze artykuły Autora. Obok po
święconego Dawidowi z Dinant znajdujemy tekst o średniowiecznej 
doktrynie o człowieku jako mikrokosmosie oraz wybitnych bada
czach średniowiecza Aleksandrze Birkenmajerze, Konstantym 
Michalskim i Stefanie Swieżawskim. Historyczne artykuły mają 
wspólny korzeń: dotyczą średniowiecznych „prób sprowadzania do 
jedności odnośnych poglądów Arystotelesa i Platona w ramach 
syntezy chrześcijańskiej”. Autor nie godzi się na utożsamianie 
filozofii średniowiecznej z dziejami tomizmu czy innego nurtu 
scholastycznego. Sprzyja natomiast widzeniu w niej dalszego ciągu 
jednania Platona z Arystotelesem, zapoczątkowanego w chrześ
cijańskiej starożytności.
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