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Jerzy Ochman

PRAGNIENIE SŁAW Y W TWÓRCZOŚCI I ŻYCIU CARDANA
' (1501— 1576)

Charakterystyczną cechą humanizmu epoki Odrodzenia jest przesu
nięcie punktu ciężkości zainteresowań z troski o życie pozagrobowe na 
troskę o życie doczesne, ziemskie 1, Znamiennym tego wyrazem jest prag
nienie osiągnięcia sławy.

Renesansowy nurt dążenia do sławy nawiązywał wprost do s t a r o 
ż y t n o ś c i 8 i zarazem odcinał się od średniowiecza, obojętnego lub 
wręcz wrogiego wobec prób zapewnienia sobie nieśmiertelności ziem
skiej.

Nurt ten, zainicjowany przez pionierów Odrodzenia —  Dantego, Pet- 
rarkę, Boccaccia —  potęguje się w  miarę „odkrywania” treści wypraco
wanych przez starożytność oraz kumulacji osiągnięć własnych. Pojawia 
się duma z odkryć geograficznych i nowych wynalazków, poszanowanie 
dla pracy i języka ojczystego, a ludzi współczesnych stawia się za wzór 
godny naśladowania. Rozkwita piśmiennictwo na temat sławy, a u wielu 
ludzi Odrodzenia pragnienie zdobycia sławy staje się dominantą życia. 
Ogólnie rzecz biorąc, proces ten rozpoczyna się już w  XIV wieku, a osiąga 
swój szczyt w wieku XVI.

1 Por, Filozofia włoskiego Odrodzenia. Wyboru dokonał oraz wstępem i przy
pisami opatrzył A. Nowicki, Warszawa 1967, s. 16 i 17. Uwaga: Całą spuściznę 
Cardana zebrał Charles Spon i wydał pt. Hieronymi Cardani Opera orania in X  
tomos digesta, Lugduni MDCLXIII. Odnośniki do tekstów Cardana będę podawał 
według tomów i stron tego wydania.

2 Wpływ starożytności na Cardana jest ogromny. Znane mu są wypowiedzi
i teorie starożytnych na temat sławy (I, 31; X, 557), wzoruje się na nich i cytuje
je (I, 529). Czytał i naśladował życiorysy sławnych ludzi napisane przez staro
żytnych (np. X, 560). Jako wzory do naśladowania podawał wybrane przez siebie
ideały zaczerpnięte z literatury i historii starożytnej (I, 7, 31, 222, 530). Od nich
też zapożyczył uwielbienie dla ludzi wybitnych (I, 106, 134, 199—201, 205, 208, 210,
215; II, 440; V, 728; VII, 202) i teorię euhemeryzmu.
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Przed Gardanem spotykamy właściwie wszystkie wątki charakteryzu
jące całą tę problematykę, są one jednak rozproszone, wyrażane niejako 
na marginesie. Człowiekiem wszakże, który wątki te rozwinął i starał 
się im nadać kształt teoretyczny, był właśnie Girolamo Gardano3.

*

Rozważania na temat sławy opiera Cardano na badaniu postępowania 
ludzi 4. W  toku obserwacji odnotowuje motywy, którymi kierują się lu
dzie i ustala istniejącą hierarchię tych motywów. Na jej czele stawia 
pragnienie sławy *, którą określa jako „wybitny rozgłos wypływający 
z podziwu godnej dzielności” 6. W dalszym ciągu swych rozważań skupia 
uwagę na dwóch elementach istotnych: na niezwykłym czynie wypływa
jącym z dzielności oraz na podziwie, jaki czyn ten wzbudza wśród ludzi.

Spośród różnego rodzaju czynów, prawo do sławy daje jedynie czyn 
wypływający z dzielności nadzwyczajnej7, Obserwując łudzi Cardano 
stwierdza, że pragną oni zdobyć sławę mądrością, nauczaniem, pisaniem 
dzieł, wynalazkami, sztuką. U podstaw wszystkich czynów wielkich leży 
najwyższa sfera aktywności umysłu ludzkiego, którą Cardano określa 
mianem subtelności (subtilitas). „Subtelność jest właściwością, dzięki 
której zmysły postrzegają treści trudno postrzegalne, a umysł pojmuje 
sprawy trudne do pojęcia” 8, Subtelność czyni nas zdolnymi do odkry

s Girolamo Cardano urodził się w Pawii w r. 1501. W latach 1520—1524 stu
diował na uniwersytecie w Pawii i w  Padwie. W latach 1526—1532 odbywał 
praktykę lekarską w Sacco koło Pawii. Od 1543 był profesorem uniwersytetu 
w Mediolanie, później w Pawii, wreszcie (od r. 1582) w Bolonii. W r. 1570 był 
więziony przez inkwizycję, a następnie wyjechał do Rzymu (1571) i tam umarł 
w  r. 1576. Cardano był uczonym o niezwykle wszechstronnej, encyklopedycznej 
wręcz skali zainteresowań — filozofem, lekarzem, matematykiem (wzory Cardana), 
fizykiem (wał Cardana).

4 Omawiana tu problematyka wchodzi w  zakres filozofii i psychologii. Por. 
A, Robeson Burr, The Autobiography. A critical and comparative study, London 
1909, s. 84; E. Rivari, La mente di Girolamo Cardano, Bolonia 1906, s. 180—206; 
E. Rivari, I concetti morali del Cardano, Bolonia 1914.

5 I, 7, 76—78, 82—83, 95, 117, 131, 158, 160, 229, 233, 237, 341, 354—356, 364, 
367, 465, 617; VIII, 747.

8 Rozdział 123 dzieła Proxeneta sive de prudentia cioili zatytułowany jest 
De gloria. Cardano określa sławę następująco: „Est ergo gloria admirandae vir- 
tutis Celebris fama” . W dziele De sapientia (I, 529) podaje następujące określenie 
sławy; „Est enim gloria, ut inquit Cicero, illustris et pervulgata multorum et 
magnorum vel in suos eives vel in patriam, vel in omne genus hominum fama 
meritorum” . Inną jeszcze definicję podaje nieco dalej: est consentiens laus
bonorum et incorrupta vox bene iudicantium de excellente virtute” . Mówiąc
o sławie używa Cardano głównie dwóch terminów: gloria i nomen.

7 I, 530. Nie dają natomiast sławy — bogactwa, urząd, siła, śmierć, choroba, 
władza, gdyż nie są one wynikiem dzielności (I, 221, 530).

8 Subtelność występuje u Cardana jako kategoria centralna w znaczeniu 
obiektywnym i subiektywnym. W znaczeniu subiektywnym występuje jako: a) pro
ces umysłu. (III, 357) „Est autem subtilitas ratio quaedam, qua sensibilia a sensi- 
bus, intelligibilia ab intellectu difficile comprehenduntur” ; (III, 608) „Nec est unum
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wania tajemnic przyrody i tajemnic nieba oraz sprawia, że odczuwamy 
piękno. Wielkie dzieła wybitnych ludzi są tworami ich subtelnego umysłu 
i dzięki niemu zasłużyli oni sobie na cześć boską. Różnorodność (varietas) 
wybitnych dzieł świadczy o różnych rodzajach subtelności, .a jej stopień 
będzie decydował o rozmiarach sławy i o jej miejscu w  katalogu ludzi 
wybitnych.

Drugi element sławy to oddźwięk, z jakim dany czyn spotyka się 
w  umysłach ludzi. W tym względzie nie wystarczy dokonać wspaniałego 
dzieła —  trzeba, koniecznie, przekazać je  i wzbogacić nim społeczeństwo. 
Sława będzie następstwem przyjęcia jakiegoś czynu lub dzieła przez 
innych ludzi. Im krąg ludzi wyrażających swe uwielbienie dla danego 
czynu jest szerszy, tym większa będzie też sława9. Mówiąc o rozprze
strzenianiu się sławy, Cardano przytacza przykład ognia, który rozchodzi 
się szybko, ale p a lil0. Spaleniu musi ulec przede wszystkim egoizm 
ludzki. Każdy bowiem ezłowfiek z natury pragnie sławy dla siebie. 
Jeśli ktoś chce to pragnienie skierować na okrycie sławą osoby innej, 
powinien dokładnie poznać psychikę ludzką, jej słabości, winien zorien
tować się w sytuacji i w  środowisku, a dopiero później działać. Gdy ktoś 
pragnie zdobyć sławę nieśmiertelną, staje się ważny również sposób 
utrwalenia czynów, tak by mogły one zostać przekazane pokoleniom 
następnym. Im wierniejszy obraz idei umysłu i czynów dociera do po
tomnych, tym mniej jest on narażony na zniekształcenia. Im obraz ten 
jest obszerniejszy, tym pełniejszym życiem może ktoś żyć w epokach 
późniejszych. Im wreszcie obraz przekazanych idei i czynów jest przy
jemniejszy, tym chętniej będzie się go w  przyszłości oglądać. Podobnie 
jak obrazem śrriiertełnego ciała jest przemijające odbicie w  lustrze, tak 
obrazem nieśmiertelnych idei umysłu są książki, które Cardano nazywa 
„obrazem umysłu” , „zapisem duszy” , „wiecznością umysłu” . Przyjem
ność wypływająca z odczytywania idei umysłu zapisanych w książkach 
jest analogiczna do przyjemności płynącej z oglądania swego oblicza

genus subtilitatis in quo auctores eelebrantur” . b) cecha umysłu lub inteligencji; 
(XII, 420) „Vides quam levibus artificiis humana subtilitas ad detegenda coeli 
arcana progreditur” ; (III, 609) „Et quidem subtilitas ipsa prorsus decoris omnis 
est mater” ; (III, 605) „Hippocrates [,..] et Aristoteles in prima [parte] Problematum 
tractaverunt mirum quanta subtilitate” , c) biegłości lub doświadczenia w wyko
nywaniu czegoś: (II. 609) „Verum artes quae maxime illustrantur subtilitate 
sunt pictura sculptura, plastices, nam si vel paulo oculus elatior aut narris 
angustior aut labium obliquius, quantum impenderis operae, tantum prorsus per- 
dideris” ; (III, 612) „Et quamquam haec per se ¡magnae subtilitatis exempla sint, 
pleraeque tamen nobiliorum artium fermę latent, tum ob rerum proprietates adhuc 
ignotas, tum quia subteliori inventione Indigent” ; (III, 613) „Sunt etiam subtili
tatis propriae artifici, non arti, exempla” . Por. również I, 344; III, 608—609, 
613—614; X, 652. Znaczenia obiektywne terminu subtilitas nie są tu aktualne. 
Por. The first book of Jerome Cardan’s „De subtilitate". Translated from the 
original Latin... by Myrtle Marguerite Cass, Williamsport, Penna (1933), s. 13?—139.

9 I. 242, 355; X, 50.
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w lustrze czy na portretach n . Stąd każdy, kto postanowił wprowadzić 
w  czyn swoje pragnienie sławy i. kto zdecydował się uwiecznić swoje 
imię, powinien pisać dzieła łub postarać się, by o nim pisano 1S.

Aczkolwiek zdobycie sławy jest trudne, do jej zdobywania pobudzają 
ludzi trzy czynniki: natura, rozkosz oraz pragnienie uwiecznienia swego 
imienia.

Po pierwsze, pragnienie sławy ma swoje podłoże w naturze ludzkiej — 
stąd jest pragnieniem szlachetnym. Im bardziej je zaspokajamy, im więk
szy zdobywamy rozgłos, tym w yżej wznosimy się w  hierarchii bytu, tym 
bardziej zbliżamy się do szyczytu natury ludzkiej. Sława jest czymś
boskim, a szacunek, jakim cieszą się ludzie sławni, jest tak wielki, że 
w  niewielkiej mierze ustępuje czci b ogów 13. Mimo iż to pragnienie 
wrodzone jest każdemu człowiekowi, nie wszyscy posiadają odpowiednie 
zdolności do osiągnięcia sławy: nie każdego stać na nadzwyczajną dziel
ność, na wprowadzanie w czyn swych trudnych zamierzeń. Cardano za
stanawiał się nad tym, co leży u podstaw tych zdolności. Wynikiem jego 
obserwacji fizjologicznych, psychologicznych, moralnych i astrologicz
nych było ustalenie dziewięciu cech, świadczących o posiadaniu przez 
człowieka predyspozycji do zdobycia wybitnej sław yu .

Po drugie, spełniając pragnienie sławy odczuwamy ogromną' przy
jemność. „G dy sława dojdzie do szczytu, nie pozwoli człowiekowi być 
nieszczęśliwym. Dzielność jest bowiem ambrozją, a nektarem jest sława,
i jeśli je j ktoś zakosztuje [...] staje się bogiem, czyli staje się niewrażliwy 
na śmiertelność i na nieszczęście. A  więc, aby wyznać prawdę, najwyższe 
szczęście człowieka polega na zakosztowaniu sławy [...] przepoi ona ducha 
boskością do tego stopnia, że pozostanie on nieczuły na nieszczęścia 
zewnętrzne. Rozkosze płynące ze sławy sprawiają, że gotowi jesteśmy 
ponieść największe nawet trudy po to, by ją zyskać. Dla niej władcy 
idą na wojny, narażają się na niebezpieczeństwa, na które musi się na
rażać wbrew swej woli każdy biedak, godzą się na największe nawet 
niewygody, wyczerpują skarb,, narażają na szwank królestwo, tracą sy
nów, sami skracają sobie życie, a wszystko to z powodu zbytniej chci
wości [...] sławy” . Frynąs własnym kosztem chciał odbudować zburzone 
przez Aleksandra Wielkiego Teby tylko po to, by móc umieścić napis:

11 I, 1, 77, 130, 150; II, 521.
12 P o r . I 221__ 222.
13 I, 8, 132, 402; II, 522; IV, 94; V, 110; VII, 26. Pragnienie sławy jest cechą, 

która odróżnia łudzi od zwierząt (III, 149) i sprawia, że człowiek osiąga szczyt 
człowieczeństwa' (I, 465, 530), a nawet staje się bogiem (I, 260, 285, 470, 530; II, 440, 
544; ITI, 158, 165). Por. A. Corsario, La psicología del Cardano nel «De animi 
immortałitateu. Varietá per la storia del pensiero del tardo rinascimento, „Giornałe 
Critico dełla Filosofía Italiana” , 1962, s. 60.

u Rozdział 25 trzeciej księgi De utilitate ex  adversis capienda nosi tytuł 
De signis exímíae potentiae et gloriae (II, 220—222).



Pragnienie sławy w twórczości Cardana 51

„Aleksander zburzył, Frynas odbudował” . Cezar, Aleksander Wielki, 
Hannibal, Scypion, Herostrates zdobyli sławę za cenę życia iS.

Najdokładniej wszakże omówił Cardano czynnik trzeci •— dążność do 
uwiecznienia własnego imienia. Swoje rozważania na temat nieśmier
telności rozpoczyna od stwierdzenia znikomości i skończoności biologicz
nego życia człowieka. Stąd poszukiwanie wartości trwałych i nieprze
mijających, te zaś upatruje Cardano w nauce, której epoka, jego zdaniem, 
jest epoką przyszłości u . Dlatego też człowiek, który pragnie uwiecznić 
swoje imię, powinien przyczynić się do jak największego wzrostu nie
śmiertelnych wartości kultury. Dzięki nim może zyskać nieśmiertelność. 
Do wniosków tych doszedł Cardano na podstawie przesłanek zaczerpnię
tych z filozofii człowieka i filozofii kultury.

Człowiek, według Cardana, składa się z ' umysłu, duszy i ciała. 
Z chwilą śmierci umiera dusza i ciało, natomiast umysł człowieka pozo
staje nieśmiertelny. Umysł ten wyłania się z duszy świata, indywiduali
zuje się łącząc się z człowiekiem i przenika go, tak jak promień słońca 
przenika szklane naczynie. Po śmierci człowieka umysł wraca do duszy 
świata tracąc charakter indywidualny. Celem połączenia się umysłu 
z duszą i ciałem człowieka jest ukształtowanie i opanowanie „świata 
niższego” . Jedynie to przedstawia wartość dla umysłu. Jeżeli uda mu się 
to osiągnąć,' wraca do duszy świata oczyszczony i mądrzejszy, a war
tościami swymi oczyszcza ją i przyozdabia17. Stąd też sukcesy umysłu 
w opanowaniu „świata niższego” mają wartość nieśmiertelną. Jedynie 
sensowny cel, jaki może sobie postawić człowiek w swym życiu ziem
skim, to jak najwcześniej rozpoczęta i jak najgorliwsza praca nad roz
wojem kultury. Zdaniem włoskiego myśliciela nieśmiertelność indywi
dualną zyskuje się dzielnością, wynalazkami, wynikami prac, wkładem 
w dziedzinę nauki, literatury, sztuki. Wyniki w tej dziedzinie stanowią 
jedyny realny powód do dumy osobistej człowieka w  jego życiu ziem
skim, wyłącznie one stanowią wartości, dzięki którym istota ludzka może 
zyskać nieśmiertelność ls.

Dążność do opanowania materii, pojętej w  najszerszym znaczeniu, 
ma swe siedlisko w duszy świata i promieniuje (w postaci umysłów 
indywidualnych) na całą ludzkość w  ten sposób, że celem poszczególnego 
człowieka jest aktywne włączenie się w proces kultury, której współ

15 I, 465, 529—530; II, 434.
18 (VI, 477) „Ergo ut olim miraeula, sic nunc mułtarum rerum scientia inno- 

tuit Bombardarum, Typorum, Magnetis atque adeo navigandi” . Por. również III, 603.
17 Na początku dzieła De immortalitate animorum Cardano podaje 54 argu

menty na udowodnienie śmiertelności duszy (nie umysłu!) — II, 520, 525. Por. 
również II, 486, 506, 520—522, 529; III, 158; VIII, 30; X, 540.

M I, 41, 56, 75—79, 81, 85, 90, 92, 104, 117, 124, 126, 130, 360; II, 544; III, 607; 
IV, 303, 463; V, 728; VIII, 279; IX, 36.
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twórcami są wszyscy ludzie —  żywi i martwi. Kultura wzrasta bez
względu na to, że niektóre istoty ludzkie pojawiają się, a inne znikają.

Na wzbogaceniu kultury dorobkiem umysłu oraz na przepojeniu 
umysłu wartościami kultury polega proces unieśmiertelnienia się czło
wieka. Dzięki takiemu pojęciu nieśmiertelności, ludzkość sama kreśli 
swą historię, która jest historią dążeń do unieśmiertelnienia się. Proces 
kultury przebiega wolniej lub szybciej, w miarę jak ludzie realizują 
potrzeby swego umysłu. Proces ten następuje w  sposób pewny, gdyż 
dążenie do unieśmiertelnienia się, przez wzbogacanie kultury znajduje się 
we wszystkich ludziach19. Wartość wkładu poszczególnej jednostki w kul
turę zależy od dwóch rzeczy: od szlachetności dziedziny kultury, nad 
którą umysł pracuje, oraz od natężenia pracy. Im wkład pracy większy
i dziedzina szlachetniejsza, tym człowiek staje na wyższym stopniu 
w  hierarchii natury ludzkiej i tym obfitsze czeka go życie sławy w  na
stępnych wiekach.

Cardano jest wielkim propagatorem szacunku dla aktywności i pracy 
człowieka. Stoi bowiem na stanowisku, że nie postawą bierną, lecz ak
tywną można zasłużyć sobie na nieśmiertelność30. Co do szlachetności 
dziedziny, jaką należy uprawiać, Cardano rozumuje następująco: natura 
ludzka gardzi rzeczami zwykłymi, pospolitymi, a ceni tylko to, co dosko
nałe i wybitne. W zależności od stopnia boskości danego czynu udoskonala 
się umysł człowieka, i oczyszcza od ciężaru śmiertelności przyczyniając 
się do wzrostu jego boskości21. Miara przewagi wartości boskich, nie
śmiertelnych w  człowieku rozstrzyga o stopniu jego boskości i o stopniu 
jego. sławy. Dziedzinami boskimi są, według Cardana, mądrość, nauka, 
medycyna, matematyka, muzyka, astrologia, sztuka, książki, p ięknosa. 
Boskość zawarta w tych dziedzinach powoduje w ludziach, którzy je 
posiedli, nieśmiertelność w postaci sławy, a u reszty —  oddźwięk w po
staci szacunku. Każdy bowiem, kto dostrzegł boskość zawartą w dziele, 
włącza się w  grono sławiących twórcę dzieła 23. Ludzie, którzy uprawiają

19 (XI, 505) „Universum enim genus humanum procedit, perpetuo artibus ac 
diseiplinis proficiens” ; (I, 529) ' „Sed natura humana conscia immortalitatis et ad 
illam aspirans, inexhaustis laboribus texit historiam non solum factorum sed 
naturae” . Por. również I, 344; II, 509—510, 514—515, 529.

20 Chęć do pracy świadczy o boskości naszej natury. I, 47, 547; II, 191, 352, 
399, 539—540; III, 159; VI, 54, 60, 62, 76, 81; VIII, 34, 143. Najczęściej wychwalane
i wymieniane przez Cardana dzielności ludzkie to zaradność (industria), przedsię
biorczość (solertia), pracowitość {diligentia), rywalizacja (aemulatio), ambicja (ambi- 
tio). Por. II, 22; III, 328; IV, 94; V, 76, 178; X, 95. Por. Filozofia włoskiego Odro
dzenia, s. 20, 23.

21 (III, 146; I, 260, 285; X, 539) „Ipsum enim scire atque cognoscere segregat 
a mortalibus et statim fit immortale” .

«  Boską jest mądrość (I, 495, 583; II, 30, 514—515; IV, 403), nauka (I, 285; 
II, 521; X, 539), medycyna (IV, 4; -V, 15; VI, 2; VII, 2, 139; VIII, 583, 584; IX, 293; 
X, 168), matematyka (IV, 13, 63, 222, 441, 445), muzyka (IV, 550), astrologia (V, 30, 
603, 727), sztuka (IV, 441; VIII, 582). książki (I, 120), piękno (I, 528).

23 I, 60, 154.
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dziedziny boskie w  sposób wybitny, dochodzą do najwyższego stopnia 
w hierarchii natury ludzkiej i zasługują na miano ludzi boskich oraz 
zyskują po śmierci boską sławę u . „Tak Apollo, Jowisz, Mars, Merkury, 
Luna byli dawniej królami, którzy odkryli bieg ciał niebieskich. Na tej 
samej podstawie czczono Kastora, Polluksa, Arktura, Andromedę. Imiona 
tych, którzy je (gwiazdy) odkryli, nadano gwiazdom, a nieśmiertelność 
gwiazd -— odkrywcom” 2S. Mianem „boskich” obdarza Cardano wybitnych 
władców, medyków, wynalazców, wykonawców sztuk, astrologów, pod
kreślając zarazem, że należy się im wdzięczność za ich wkład w kulturę
i że słusznie stawiano im w  starożytności pom niki28. Charakterystyczna 
dla Cardana dążność do obdarzania sławą ludzi zasłużonych wobec kul
tury doprowadziła do tego, że przy każdym omawianym przez siebie 
temacie podawał krótką historię rozwoju danej dziedziny i wymieniał 
nazwiska tych, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Czyni tak więc 
w stosunku do osób zasłużonych w medycynie, matematyce, astronomii, 
retoryce, dialektyce, astrologii. Oprócz tych poszczególnych katalogów 
ludzi wybitnych, Cardano podejmuje próbę uszeregowania ludzi sław
nych różnych epok według ich zasług dla kulturys7.

Niemniej znamiennie przedstawia się omawiana tu problematyka 
w samym życiu Cardana, Nikt chyba ze współczesnych nie był w  tak 
wielkim jak on stopniu owładnięty pasją dążenia do zdobycia sławy. 
Genezę tej pasji wyjaśniał potem Cardano wielokrotnie. Będąc jeszcze 
młodzieńcem przeżył śmierć kuzyna Nicolo 88. Fakt ten wstrząsnął nim 
głęboko, a w dodatku stan jego zdrowia i horoskopy astrologiczne zapo
wiadały mu rychły zgon 29. Zaczął więc zastanawiać się nad tym, jak stać 
się nieśmiertelnym: „Przekonałem się bow iem . jasno, że człowiek po
siada w sobie dwa życia: jedno naturalne, wspólne ze zwierzętami i rośli

21 Udział poszczególnych ludzi w  tym, co zwykło nazywać się naturą ludzką,
jest nierówny. Natura jednych przypomina naturą kamienia, innych naturą roślin,
jeszcze innych — naturę zwierząt, innych wreszcie ■— naturę bogów. Wielkość
i szlachetność człowieka ocenia się według stopnia natężenia, jaką przybiera 
aktywność odpowiednich wyższych łub niższych władz w człowieku. Por. I, 40, 
45, 54; III, 551; X, 4, 8, 12, 441, 444, 447.

25 V, 728. Por. VI, 2, 4; VII, 202. Por. też A. Nowicki, Renesans a euheneryzm, 
„Euhemer” , IX /X , 1959, nr 6 (13), s. 609 nn,

«  II, 104; IV, 221, 463; VIII, 458.
«  I, 31, 130, 134—135, 152—154, 158, 293, 511; II, 63; IV, 13, 441—445; V, 3, 727; 

VI, 7; VIII, 348, 436, 528; IX, 37; X, Í31. Najbardziej znamienne charakterystyki 
sławnych mężów znajdują się w Paralipomena (Księga 15 (X, 550) nosi tytuł De 
clarorum virorum vita et libris. Księga 16 (X, 562) nosi tytuł De hominum anti
quorum illastrium indicio) oraz w De subtílitate (III, 607).

s» I, 8, 10, 56, 61.
29 I, 5, 8; V, 520.
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nami, oraz drugie, właściwe i wyłączne dla człowieka pragnącego doko
nać czegoś wielkiego i zdobyć sobie sławę” 80. Po dość długim okresie 
namysłów i wahań, pod wpływem snów i astrologii powziął decyzję, 
by pracę nad zdobyciem sławy uczynić głównym celem działania. Od tej 
chwili Cardano rozpoczyna jak gdyby nowe życ ie31, Charakter pracy
i zainteresowań, program dnia i rozkład zajęć —  wszystko to podporząd
kowuje osiągnięciu nakreślonego sobie zadania. Historię realizacji tego 
celu podaje Cardano w dziewiątym rozdziale autobiografii zatytułowa
nym Idea uwiecznienia m ego imienia. Realizując pragnienie zdobycia 
sławy Cardano stosuje wyznawane przez siebie teorie, a więc przede 
wszystkim zasadę, iż nieśmiertelności indywidualnej należy szukać w sła
wie, którą z kolei należy zdobywać pracą nad kulturą i nauką. Hasłem 
jego było encyklopedyczne ujęcie wszystkiego, nawet tego, co wiedzą 
całkowicie nie jest, dokonywanie wynalazków, pisanie dzieł (jeden 
z pierwszych jego utworów nosił tytuł O zdobywaniu nieśm iertelności32), 
znakomite wykonywanie sztuki lekarskiej oraz szukanie sławy w innych 
dziedzinach, i to przy każdej nadarzającej się okazji. A by wspominała 
go potomność, zostawił w  swych dziełach wiele dygresji autobiograficz
nych 33. Całe również strony poświęcił na wyliczanie swych zasług i przy 
każdej okazji podkreślał, że motywem jego działania jest pragnienie zdo
bycia sławy i nieśmiertelności u .

Wreszcie, pod koniec życia, Cardano stwierdza, że udało mu się osiąg
nąć sławę, i to nawet w  stopniu większym, niż się spodziewałas. Z  trium
fem pisze: „Cezar zawojował świat, Galen stał się najsławniejszym z le
karzy, my osiągnęliśmy nieśmiertelność dzięki pisaniu dzieł” 36.

“  I, 7; V, 523. Por. E. Rivari, La mente.,., s. 66—72.
31 I, 7, 8, 29, 64, 101; V, 523. Na podstawie wypowiedzi Cardana można ustalić 

następującą chronologię. Pierwszą ważną datą była śmierć kuzyna Nicolo. Druga 
to rok 1544 (Cardano miał wtedy 43 lata), którą to datą Cardano traktuje jako 
moment przełomowy. Od tej chwili pragnienie zdobycia sławy zajmuje go nie
podzielnie, usuwając na dalszy plan wszelkie inne motywy działania. Por. A. Ro- 
beson Burr, The Autobiography..., s. 284.

32 De parando, immortalitate. Dzieło to zaginęło wraz ze śmiercią przyjaciela, 
któremu Cardano je dedykował (I, 61),

33 I, 12, 36, 306, 360; III, 607; IV, 29, 303, 463; VIII, 495; IX, 36; X, 221, 550.
s‘  Trudno jest zgodzić się z niektórymi autorami zaliczającymi pragnienie

unieśmiertelnienia się poprzez sławę do objawów chorobowych (np. E. Rivari, 
La mente..,, s. 68—72, 90, 199; A. Asturaro, Studi psicobiografici. Girolamo Cardano 
e la psicología patológica, w  „Rivista di Filosofía Scientifica” , t. VI, 1887, s. 734). 
Natomiast nie ma wątpliwości, że duma towarzysząca sukcesom w  osiąganiu naj
ważniejszych ideałów życia, jakimi dla Cardana było unieśmiertelnienie się poprzez 
sławę, wraz z charakterystyczną filozofią człowieka głoszącą gradację ludzi, mogły 
niekiedy tworzyć objawy znamionujące kompleks wyższości czy nawet stany pa- 
ranoidalne. .

as VIII, 748. Por. również I, 24, 45, 142; X, 564.
35 I, 360.
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Na tle dziejów Renesansu włoskiego Cardano nie jest przedstawicie
lem epoki rozwoju, lecz epoki rozkwitu. Stąd należy doszukiwać się 
u niego nie tyle inicjowania nowych poglądów i myśli, co podsumowa
nia i usystematyzowania dawniejszych.

W ogólnorenesansowym nurcie sławy Cardano zasługuje na wyróż
nienie jako osobistość reprezentująca typowy obraz człowieka Odrodze
nia. Pragnienie sławy nie występuje u Cardana w postaci luźnych 
wypowiedzi, ale przedstawia zwartą całość. Zagadnienie to jest ściśle 
związane z centralnymi kategoriami jego filozofii (subtilitas, varietas), 
z teorią duszy, kultury, wartości i z poglądem na religię.

Problematykę sławy opracował nasz myśliciel w oparciu o psycho
logiczne obserwacje postępowania ludzi. Stawia go to w  rzędzie pionie
rów nowoczesnej psychologii. Pragnienie zdobycia sławy ocenia Cardano 
jako szlachetne i naturalne, i traktuje jako element wiążący między 
człowiekiem, jego aktywnością, a kulturą ogólnoludzką. W  takim ujęciu 
sława występuje jako radość z wkładu człowieka w kulturę.

Na szczególną uwagę zasługuje Cardano również dzięki swemu oso
bistemu dążeniu do zdobycia sławy, którą uczynił celem własnego życia, 
a do której dążył zdecydowanie i konsekwentnie.

Jerzy Ochman

IL PROBLEMA DELLA FAMA  NELL’OPERA E NELLA VITA 
DI GIROLAMO CARDANO

Sommario

Una delle caratteristiche del Rinascimento è l’aspirazione alia conquista della 
fama. Tra i principal! pensatori del XVI secolo che hanno trattato la fama come 
oggetto di riílessione teórica, è Girolamo Cardano (1501—1578). Egli lega il con
cetto di fama alie catégorie centrali della sua filosofía e considera l’aspirazione 
alia fama come una inclinazione naturale che costringerebbe l’uomo a compiere 
grandi opere, a creare la cultura, a tendere immortale la propria persona. II con
cetto di fama costituisce una componente essenziale delle sue teorie sul lavoro, 
sull’uomo, sulla cultura, sul piacere, sulla religíone, sull’immortalitá, Nella sua 
vita Cardano tende a realizzare le teorie che sostiene. Considera la fama come lo 
scopo principale della sua vita e a questo scopo indirizza coerentemente tutta la 
sua attivitá. •


