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Hannibal Rosseli jest autorem komentarzy do pięciu traktatów C or
pus herm eticum oraz do A sclepiu sa 1. Komentarze, te nie wzbudziły
dotychczas większego zainteresowania historyków filozofii. Wspominają
o nich wprawdzie badacze dziejów hermetyzmu, bez podania jednak
jakichś konkretnych informacji doktrynalnych. Brak głębszego zainte
resowania K om en ta rzem 2 Rosseliego spowodował, być może, autor
pierwszego krytycznego wydania tekstów hermetycznych W. Scott, który
wprost stwierdził, że „dzieło to jest nieczytelne, ponieważ stanowi zbiór
różnych cytatów” 3. Opinię tę w zasadzie podtrzymuje E. Garin, pod
kreślając jednak, że Kom entarz podaje szereg interesujących uwag histo
rycznych i geograficznych oraz „w wielu swych częściach zawiera
autentyczną historię filozofii” 4. Przeprowadzone niżej analizy zaprze
czają tego typu opiniom. Jak zobaczymy, Rosseli podczas dwudziestu
pięciu lat studiów filozoficznych i teologicznych, poprzedzających okres
pisania Kom entarza, nie tylko wypisywał fragmenty z różnych tekstów
filozoficznych, lecz również sprecyzował swe poglądy na temat roli
filozofii w życiu człowieka oraz wyrobił sobie określoną wizję świata
*
Artykuł ten jest fragmentem większej rozprawy na temat filozofii H. Ros
seliego.
1 Na temat pism hermetycznych patrz A. J. Festugière, La révélation d’H er
mès Trismégiste, t. 1— 4, Paris 1949— 1954.
2 Przez Komentarz będziemy rozumieli następujące pisma Rosseliego: Pyman
der Mercurii Trismegisti cum commenta F. Hannibalis Rosseli Calabri, t. I, Cracovi'ae 1585, Drukarnia Łazarza (tytuł i miejsce wydania następujących tomów bez
zmian); t. II, 1585 r.; %, III, 1586 r.; t. IV, 1504 r. (sic!); t. V, 1588 r.; t. VI A sclepius Mercurii Trismegisti cum commenta.,. Kraków 1590 (dzieło to oznaczam dalej
skrótem Kom. oznaczając cyfrą rzymską tom, a arabską stronę). Drugie, jedno
tomowe wydanie powyższych komentarzy: Divinus Pymander Hermetis R. P, F.
Hannibalis Rosseli Calabri, Coloniae 1630.
;
8 W. Scott, Hermetica, Oxford 1936, t. 4, s. VI.
4 E. Garin, La cultura filosofica del Rinascimento Italiano, Firenze 1981, s. 152.
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i człowieka. Dwunastoletni pobyt Rosseliego w Polsce oraz fakt wyda
nia Komentarza w Krakowie powinien zdopingować polskich historyków
filozofii do opracowania tej niezmiernie rozległej i interesującej twór
czości *.
Hannibal Rosseli urodził się 6 sierpnia 1525 r. w Gimiliano (Kalabria). W roku 1546 rozpoczął dwuletnie studia filozoficzne w Neapolu.
Jednym z jeg-o pierwszych nauczycieli filozofii był Bernardino Telesio.
Po ukończeniu studiów filozoficznych przez sześć lat studiował teologię
w Lowanium, W międzyczasie przebywał również w Paryżu i Utrechcie,
gdzie w roku 1550 otrzymał święcenia kapłańskie. Po ukończeniu stu
diów teologicznych bardzo dużo podróżował w celu pogłębienia zdobytej
wiedzy filozoficznej i teologicznej, przebywając m. in. w Paryżu
i w Greenwich (1558). Z Anglii przez Lowanium i Turyn wrócił do
Neapolu w roku 1560, zwiedzając Badae w poszukiwaniu śladów Sybiłli
Kumańskiej 8. Miejsce swego pobytu w latach 1560— 71 Rosseli wyraź
nie ukrywa przed czytelnikiem Komentarza. W roku 1571 został mia
nowany przez władze zakonu bernardynów lektorem w klasztorze Mons
Sanctus, położonym blisko Todi (Umbría). Rok tej nominacji jest nie
zmiernie ważny w jego twórczości pisarskiej, ponieważ właśnie wtedy
rozpoczął pracę nad pierwszym tomem komentarza do Pim andra7.
Wspominając po latach pobyt w Mons Sanctus, Rosseli stwierdza, iż
dniami i nocami pisał tam przez dziesięć lat komentarz do pism Hermesa
Trismegistosa8. Chodzi tutaj zapewne o pięć tomów komentarzy do
Pimandra oraz o część tomu szóstego, który jest komentarzem do A sclepiusa. Daty powstania poszczególnych tomów są dość odległe od dat
ich wydrukowania — wynika stąd konieczność zapoznania się z tymi
datami i uwzględnienia ich przy badaniu dziejów hermetyzmu 9. Według
świadectw Rosseliego pisanie pierwszego tomu Kom entarza zakończył
on w roku 1572; drugiego — w 1573 r.; trzeciego — w 1574 r.; czwar
5 Zwrócił na to uwagę S. Świeżawski w artykule Filozofia w Uniwersytecie
Krakowskim do X V I w,, „Zeszyty Naukowe KUL” VII (1964), nr 2, s. 47.
6 Por. Kom. V, 272, 284, 285, 322, 323, 300, 301, 433.
’ Por. Kom. V, 299; I, 60.
? Por. Kom, IV, wstęp. F. A. Yates zasugerowała się umieszczeniem w dru
gim wydaniu Komentarza tekstu pism hermetycznych w języku greckim wraz
z tłumaczeniem łacińskim bpa François de Foix de Candal, w związku z czym
uznała, ż e , Rosseli korzystał z tego właśnie tłumaczenia, które po. raz pierwszy
ukazało się w 1574 r. (por. F. A. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradi
tion, London 1964, s. 179). Pogląd ten podważa wiarygodność świadectw Rosse
liego o czasie powstawania Komentarza, chyba żeby przyjąć, iż Rosseli znał to
tłumaczenie przed jego wydrukowaniem. Jednak proste zestawienie tekstów wska
zuje wyraźnie, że Rosseli korzystał z jednego z bardzo licznych wydań czternastu
traktatów Corpus hermeticum (Pimander) w tłumaczeniu Ficina. Por. J. Czer
kawski, Hannibal Rosseli jako przedstawiciel hermetyzmu filozoficznego w Polsce,
„Roczniki Filozoficzne” X V (1967), z. 1, s. 121—24.
9
Na końcu kolejnych pięciu tomów Komentarza zostały zamieszczone do
kładne daty ich napisania.
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tego — w 1575 r,; piątego — w 1578 r . 10. Nie została podana data ukoń
czenia tomu szóstego, który jest jedynym — z trzech zaplanowanych —
wydrukowanym komentarzem do Asclepiusa. Z analizy tego tomu w y
nikałoby, iż część jego została napisana w latach 1578— 1581 w Mons
Sanctus11, część natomiast — podczas pobytu Rosseliego w Polsce; ta
część druga jest charakterystyczna dla późnego okresu jego twórczości —
tak pod względem treści, jak i formy nie harmonizuje z dawniej napisa
nym komentarzem do Asclepiusa M.
W roku 1581 przybył Rosseli do Krakowa, Pod koniec tegoż roku
rozpoczął wykładać na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Przynajmniej od roku 1583 wykładał również na Wydziale Filo
zoficznym, Wykłady uniwersyteckie — w przeciwieństwie do klasztor
nych — cieszyły się wielkim uznaniem słuchaczy, na których prośbę
władze uniwersyteckie zwiększyły Rosseliemu liczbę godzin z a ję ćw.
Zachowany w rękopisie komentarz do De anima wyraźnie wskazuje na
związanie się Rosseliego w działalności dydaktycznej z doktryną Dunsa
Szkota.
W roku 1585 doszło w Krakowie do spotkania Rosseliego ze znanym
ze swych wszechstronnych zainteresowań uczonym i teo-zofem angiel
skim Johnem Dee. A oto krótka notatka o tym spotkaniu zawarta w dia
riuszu Anglika: „Byłem członkiem Duchownej Rady doktora Hannibala,
wielkiego duchownego, który obecnie wydał niektóre ze swych komen
tarzy do Pimandra Hermesa Trismegistosa” u . Trudno jest z tej lako
nicznej informacji wyciągać daleko idące wnioski, niewykluczone jest
wszakże, iż Rosseli skupiał wokół swej osoby grono ludzi dyskutujących
na temat „starożytnej mądrości egipskiej” zawartej w Pimandrze
i Asclepiusie. Wskazywać się na to zdaje wielkie poparcie udzielane mu
przez grupę duchownych w związku z drukiem poszczególnych tomów
Komentarza. Zaznaczone już zwrócenie się Rosseliego, podczas pobytu
w Polsce, w stronę doktryny szkotystycznej mogło być związane z jego
działalnością dydaktyczną i wcale nie musiało przekreślać dawnych za
interesowań nauką Hermesa Trismegistosa i propagowaniem jej w gro
nie wtajemniczonych. Należy podkreślić, że Rosseli wydając w Krako
wie w latach 1584— 1590 Kom entarz zawarł w nim takie poglądy na
temat osoby i nauki Hermesa, które stawiają ,go w rzędzie najbardziej
skrajnych wyznawców doktryny -Trismegistosa,
10 Por. również Kom. V, 299.
“ Kom. VI, 1—147, 279—485.
12 Kom. VI, 148—278. Na stronach tych znajduje się systematyczny wykład
metafizyki Dunsa Szkota.
13 Por, H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu,
Kraków 1&35, s. 568—570,
14 Cyt. za F. A. Yates, op. cit., s. 188.
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Rosseli — jak sam wyznaje — niezbyt chętnie wyruszył z Italii na
„daleką i zimną północ” , lecz po pewnym czasie był, jak się zdaje,
całkiem zadowolony z pobytu w Polsce. Szczególną sympatią darzył
Kraków, w którym zyskał sobie zresztą wielką popularność jako kazno
dzieja, i jego Akademię 1S. Rosseli zmarł 2 lutego 1593 r. w klasztorze
bernardynów w Krakowie 1S.
Według Rossełiego autorem Pimandra i Asclepiusa był Hermes Trismegistos — król, kapłan i mędrzec egipski. Wiedza, którą posiadł Her
mes, jest wiedzą boską, objawioną mu przez Pimandra (Boga Ojca).
Hermes jest pierwszym, najstarszym spośród „prisci theologi” , po nim
kolejno następują prorocy żydowscy, Zoroaster, Orfeusz, Pitagoras i Pla
ton. Fakt uznania przez Rossełiego pism hermetycznych za dokumenty
pierwotnego objawienia wskazuje na jego dążności ironiczne. Akcentuje
on walory apologetyczne pism hermetycznych przez wykazywanie zgod
ności podstawowych prawd religii chrześcijańskiej z prawdami nauki
Hermesa oraz pozostałych „prisci theologi” , chrześcijaństwo zaś uważa
za kontynuację „prisca theołogia” . Dąży do pojednania religijnego
wszystkich chrześcijan, propagując mniej rygorystyczne, z punktu widze
nia katolicyzmu ortodoksyjnego, chrześcijaństwo, oparte na kilku fun
damentalnych prawdach występujących już w „prisca theołogia” 17.
Z tymi tendencjami religijnymi ściśle związane są w Kom entarzu
określone tendencje religijno-filozofiezne, a przede wszystkim koncep
cja filozofii jako mądrości uszczęśliwiającej („pia philosophia” ).
Filozofię określa Rosseli jako „wyjaśnianie rzeczy naturalnych przy
pomocy naturalnego światła rozumu” 1S, względnie „poznawanie rzeczy
boskich i ludzkich” 19. Określenia te nie mówią jednak nic o jego kon
cepcji filozofii. Tak się po prostu określało filozofię od stuleci. Będą
one miały dla nas znaczenie dopiero wówczas, gdy zapoznamy się z ca
łym ich kontekstem, a szczególnie z zadaniami, jakie zostały wyzna
czone w Kom entarzu poznaniu filozoficznemu. Koncepcja filozofii, którą
propaguje Rosseli, wybiega daleko poza formuły, kierujące naszą uwagę
w stronę doktryn średniowiecznych, a wyraźnie skłania się do koncepcji
występującej właśnie w pismach hermetycznych, oczywiście odpowiednio
wymodulowanej, oraz koncepcji ukształtowanej przez piętnastowieczne
środowisko platoników florenckich. Jakie poglądy przejął Rosseli z pism
hermetycznych? Jest to zagadnienie niezmiernie skomplikowane, trudno,
bowiem byłoby w Kom entarzu spotkać tezę hermetyczną, którą przy
jąłby on zgodnie z treścią wyznaczoną jej przez pierwotny kontekst.
15
18
”
18
19

Por. Kom. V, 343, 344.
Por. K. Kantak, Bernardyni polscy, t, 2, Lwów 1933, s. 570.
Szerzej na ten temat pisałem w wyżej cytowanym artykule.
Kom. III, 104.
Kom. I, 303; V, 166, 183.
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Rosseli jest wprawdzie znawcą, a nawet — rzec można — wyznawcą
nauki Hermesa, jako pierwotnego objawienia, lecz równocześnie posiada
znajomość doktryny chrześcijańskiej, której w zasadzie chciał być bar
dziej wierny niż Hermesowi. W jednym jednak punkcie pisma herme
tyczne wywarły wielki wpływ na swego komentatora — udzieliła mu
się ich gnostycka koncepcja filozofii i religii, chociaż nie bez znaczenia
w tym względzie był też wpływ Ficina i Pica. Nawet wtedy, gdy Ros
seli wykorzystuje dla swej doktryny poglądy św. Augustyna, Pseudo-Dionizego, św. Tomasza i Duosa Szkota, to podporządkowuje ich naukę
„pia philosophia” , czyli renesansowej postaci gnozy.
Pisma hermetyczne niewątpliwie należy zaliczyć do literatury reli
gijnej. Centralną ich tendencją jest dążność do wskazania niezawodnej
drogi prowadzącej człowieka do zjednoczenia z Bogiem. Tendencja ta
mogła posłużyć za podstawę do zespolenia poszczególnych traktatów
hermetycznych —■przez nieznaną osobę -— w Corpus hermeticum, cho
ciaż różne traktaty proponują różne drogi zjednoczenia, w zależności
od tego, jakiego .typu poglądy filozoficzne reprezentowali ich autorzy 20..
Zasadnicze zręby gnozy, rozumianej jako swoista nauka o szczęściu
człowieka (zjednoczeniu z Bogiem), zostały sformułowane już w pierw
szym traktacie ■Corpus herm eticum : Człowiek przebywający w świecie
składa się z dwu pierwiastków, 1) nieśmiertelnej duszy (Światła)
i 2) śmiertelnego ciała (Życia). Powrót do nieśmiertelności, czyli szczęś
liwości, dokonuje się przez poznanie Boga, a ściślej mówiąc —• przez
poznanie siebie jako pochodzącego od Boga i złożonego, podobnie jak
Bóg, ze Światła i Życia. Wniknięcie w te prawdy objawione przez
Pimandra sprawia, iż człowiek uzyskuje „wiedzę” (gnosis), która powo
duje uszczęśliwiające go przebóstwienie.
Istnienie Boga, który bezpośrednio stworzył wszystkie byty, to dla
Rosseliego fundamentalna prawda, na której opiera on całą swą doktry
nę, prawda, zarazem, którą uważa za oczywistą. Zaprzeczenie istnienia
Boga, stwórcy świata i człowieka, byłoby równoznaczne z zaprzeczeniem
istnienia świata i człowieka, a więc byłoby oczywistym absurdem. Jed
ność, harmonia i piękno świata (typowy motyw optymistycznej tenden
cji pism hermetycznych21) •są przez człowieka z taką oczywistością
stwierdzalne, jak istnienie powietrza, i bezpośrednio wskazują na istnie
nie i przymioty jego Stwórcy. Wszystkie byty stworzone pochodzą od
jednej przyczyny i zmierzają ku jednemu celowi — ku dobru. Stwo
rzenie rozumne ze swej natury pragnie najwyższego dobra, jedynego,
które może w pełni zaspokoić jego pragnienie dobra jako istoty rozum
nej. Pełne zaspokojenie pragnienia człowieka jest .realizacją jego celu
20 Por, A. J. Festugiere, op. cit., t. 4, s. 262.
81 Tamże, t. 2, s. 81 i nast.
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ostatecznego, osiągnięciem szczęścia. Zatem jedynie w dobru najwyż
szym, źródle wszystkich dóbr stworzonych, czyli w Bogu, znajduje się
szczęście człowieka22. Szczęście bowiem, to „wystarczalność — stwier
dza Rosseli — czyli pełnia wszelkich dóbr, lub też dobro wystarczające,
wykluczające całkowicie wszelką potrzebę i brak” 23. W związku z tym —
opierając się na nauce o szczęściu św. Tomasza 24 •
— rozróżnia on dwa
. znaczenia tego terminu: 1) przedmiotowe, czyli materialne, i 2) for
malne. W pierwszym znaczeniu szczęście to najwyższe dobro, dobro nie
stworzone, zdolne całkowicie zaspokoić dążenia człowieka. W drugim
natomiast znaczeniu, szczęście to osiągnięcie przez człowieka stanu cał
kowitego zaspokojenia wszelkich dążeń, czyli stanu najwyższej dosko
nałości. Jest to doskonałość stworzona właśnie, gdyż dobro nie stwo
rzone nie może być bezpośrednio formą doskonałości stworzenia 2S.
Zapoznanie się z proponowaną przez Rosseliego koncepcją realizacji
szczęścia w znaczeniu formalnym, czyli szczęśliwości, odsłoni nam wiele
aspektów jego koncepcji filozofii.
Poglądy Rosseliego na realizację szczęśliwości opierają się na zasa
dzie, iż szczęśliwość tę może człowiek urzeczywistnić poprzez najdosko
nalsze ze wszystkich swych działań. Najdoskonalsze natomiast działanie
przysługuje najdoskonalszej poznawczej władzy człowieka. Za taką zaś
uzna Rosseli „inteligencję” (intelligentia), odchodząc w tym punkcie od
nauki św. Tomasza. Przedmiotem poznania „inteligencji” jest Bóg, stąd
więc działanie właściwe dla tej władzy może spowodować szczęśliwość
człowieka. Akcentowanie zdolności poznawczych człowieka jest niezmier
nie charakterystyczne dla doktryny Rosseliego. Zdolności pożądawcze.
zostały usunięte na dalszy plan zgodnie z przyjętą zasadą, iż poznanie
rodzi pożądanie, a nie odw rotnie26. W tym względzie Rosseli z pew
nością nie jest wierny filozoficznym tradycjom swego 'zakonu.
U podstaw .nauki Rosseliego o szczęściu tkwi teza, w myśl której
dążenie człowieka do poznania Boga jest dążeniem naturalnym, czyli
wypływającym z samej istoty człowieka, zaszczepionym wszystkim lu
dziom przez naturę. Jako takie, musi być ono z konieczności możliwe
do zrealizowania przez człowieka. W przeciwnym razie „stworzeniom
rozumnym — stwierdza Rosseli —■brakowałoby właściwej im doskona
łości i byłyby one ze wszystkich stworzeń najnędzniejsze, co jest absur
dalne i bezbożne ” 27. Szczęśliwość człowieka polega na działaniu jego
22 Por. Kom, I, 302— 315; II, 205—209; IV, 380; V, 138, 198—203; VI, 80—84.
23 Kom, II, 359.
24 Por. Tomasz z Akwinu, Sum. theol. I, 26, 3; I—II, 3, 1.
25 Kom. II, 362—303.
28 Por. Kom. II, 359— 363; VI, 367— 373.
27
Kom, II, 363; IV, 185. „Iriest humanae menti Dei videndi ingenitum desiderium, quod plane non potest esse inan'e et vacuum, quia natura non frustra
operatur” . (Kom. V, 637).
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najdoskonalszej władzy, która jest władzą poznawczą, nastawioną na
poznawanie Boga. Gdyby Bóg był niepoznawalny przez człowieka, to
wówczas albo człowieka należałoby uznać za najnieszczęśliwsze stwo
rzenie, nie mogące osiągnąć celu swego istnienia, albo też błędne jest
założenie, iż poznając Boga człowiek realizuje swój cel. Obie te możli
wości są, zdaniem Rosseliego, całkowicie błędne, ponieważ konieczne
jest, aby przyczyna sprawcza stworzenia rozumnego •— Bóg, była jedno
cześnie jego przyczyną celową, najwyższą doskonałością i szczęśliwo
ścią 2S. Człowiek nie posiada jednak władzy poznawczej, przy pomocy
¡której mógłby bezpośrednio poznać Boga. Dlatego też czymś naturalnym
jest poznawanie Boga ze skutków oraz przez wiarę. Odpowiednio do
tych dwu sposobów poznawania Boga rozróżnia Rosseli dwa rodzaje
szczęśliwości: 1) naturalną, osiąganą przy pomocy naturalnych władz
poznawczych przez człowieka; 2) nadnaturalną, udzielaną przez samego
B oga29. Na temat realizacji tej drugiej Rosseli się nie wypowiada.
Szczęśliwość naturalna polega na tym, że człowiek „Deum veluti princi
pium naturae clare cognoscit, atque amore naturali prosequitur” 30. Jej
osiągnięcie to główne zadanie i cel uprawiania filozofii. Gdy poznawa
nie Boga jako „principium naturae” podporządkowane jest realizacji,
szczęśliwości naturalnej, nie tylko uprawia się naukę, lecz również
mądrość.
Rosseliego koncepcja szczęśliwości naturalnej opiera się na jednej
z fundamentalnych tez optymistycznej tendencji pism hermetycznych:
człowiek przy pomocy swych naturalnych władz poznawczych zdolny
jest zjednoczyć się z Bogiem, czyli zrealizować naturalne dążenie do
osiągnięcia szczęśliwości, I właśnie na tej możliwości realizacji przez
człowieka szczęśliwości przy pomocy naturalnych władz poznawczych
zasadza się sensowność uprawiania filozofii, pojmowanej jako mądrość
(„pia philosophia” ). Wyjaśnianie struktury rzeczywistości jest jedno
cześnie poznawaniem przyczyny tej rzeczywistości —■ Stwórcy, na któ
rym to poznaniu polega szczęśliwość człowieka. W ten sposób urzeczy
wistnia się intelektualną jedność z najwyższym Dobrem, której towa
rzyszy miłość. W procesie poznawania Boga człowiek nie tylko wzbogaca
własny umysł w nowe treści poznawcze, lecz również: „Homo transit
in naturam Dei quasi ipse sit Deus” — jak to niejednokrotnie powtarza
Rosseli za pismami hermetycznymi, dodając jednak do powyższych słów
28 Por. Kom. II, 360.
29 „Obiectiva beatitudo, sive materialis, bifariam a nobis cognoscitur, natura
scilicet et fide. Natura quidem quatenus est illius principium, et author; fide vero,
supernatural!, atque gratuita cognitione. Ex quo fit, ut duplex quoque oriatur
beatitudo: una quidem naturalis supernaturalis vero altera, naturalis autem Deum
veluti principium naturae dare cognoscit, atque amore naturali prosequitur” .
(Kom. II, 363).
30 Por. przypis 29.
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komentarz — „non migrat natura hominis in Del natur am, sed participatione illius fiat ąuodammodo unum cum ipso” 31.
Zasadnicze podstawy wobec stosunku tego, w co się wierzy, do tego,
co -się wie, na .gruncie chrześcijańskim, wykrystalizowały się już
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Podkreślmy, iż są to równo
cześnie czasy powstania poszczególnych traktatów hermetycznych i —co więcej — dwa skrajne stanowiska, które wypracowali myśliciele
chrześcijańscy znajdują się również w tych traktatach. Pierwsze wyraża
się w głoszeniu bezkompromisowej -opozycji wiary wobec filozofii. We
dług myślicieli akceptujących tę postawę zachodzi absolutna przepaść
między możliwościami ludzkiej refleksji filozoficznej a prawdą obja
wioną, która jest ludziom dana. Analogiczną postawę -odkrywa A. J. Festugiere w pesymistycznej tendencji pism hermetycznych 3a. Odmienną
postawę reprezentowały ruchy religijne zwane „Gnozą” . Postawa gnostycka na terenie pism hermetycznych jest charakterystyczna dla ten
dencji optymistycznej i wyraża poglądy tzw. religii kosmicznej. W K o 
mentarzu można dostrzec wpływ -obydwu tych postaw, z tym jednak,
że na poglądy Rosseliego decydujący wpływ wywarła druga z nich.
Uprawia on ,,pia philosophia” na kanwie religii kosmicznej pism her
metycznych.
Według pesymistycznej tendencji pism hermetycznych człowiek nie
jest zdolny do poznania Boga, a tym samym również i do zjednoczenia
się z Nim, przy pomocy naturalnych swych władz poznawczych. Zjed
noczenie to może nastąpić jedynie poprzez wiarę w słowa „oświeconych”
oraz przeróżne zabiegi kultowo-magiczne. Pod wpływem tej tendencji
Rossełi twierdzi, że poznanie Boga możliwe jest tylko i wyłącznie przez
łaskę („cognitio per gratiam” ) 33. Człowiekowi do realizacji szczęśliwości
wystarcza ta wiedza o Bogu i o świecie, którą sam Bóg przekazał mu
za pośrednictwem „oświeconych”, tylko ona bowiem jest wiedzą praw
dziwą, zdolną przygotować człowieka do zjednoczenia się z Bogiem. Jest
to postawa typowo fideistyczn-a i należałoby ją powiązać z wyróżnioną
przez Rosseliego szczęśliwością nadnaturalną, z tym jednak zastrzeże
niem, iż on sam tego nie czyni. Fideizm logicznie wynika z metafizycz
nych podstaw tendencji pesymistycznej, w której Bóg ujmowany jest
jako transcendentne do-br-o, świat natomiast jako „korzeń zła” . Stąd
z poznania świata nie można dojść do poznania Boga. Postawa fideistyczna nie jest jednak charakterystyczna dla naszego autora, chociaż
fideizm miał wielu zwolenników w drugiej połowie XVI w. zarówno
31 Kom, VI, 37. Por. Kom, II, 386; III, 8; IV, 426.
32 Por. A. J. Festugiere, op. cit., t. 2, s. 81.
33 Kom. III. 4— 9: V, 43.
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wśród katolików, jak i wśród protestantów 34. Na tym stanowisku stali
nawet niektórzy wybitni przedstawiciele renesansowego hermetyzmu
i kabały, jak np, Francesco Giorgio Vene to.
Fideizm szesnastowieczny pozostaje w dość ścisłym związku z od
działywaniem doktryn arystotelików padewskich i, 'jak stwierdza H. Busson, jest efektem bądź to całkowitego oddzielenia porządku wiary od
porządku rozumu, bądź też sceptycyzmu filozoficznego jako wyniku pod
ważenia autorytetu filozofii Arystotelesa 3S. Wielu ówczesnych myślicieli
chrześcijańskich uznało platonizm, hermetyzm i kabalizm za doktryny
zdolne do przezwyciężenia zarówno sceptycyzmu, jak i związanego z nim
fideizmu. W związku z tym w XVI w. obok licznej rzeszy zwolenników
fideizmu jest — jak pisze Busson —- równie wielu zwolenników „chrze
ścijańskiego racjonalizmu opowiadających się “za nieograniczonymi mo
żliwościami poznawczymi rozumu ludzkiego” 3e. Gdy Rosseli znajduje
się pod wpływem optymistycznej tendencji pism hermetycznych — a na
leży podkreślić, iż tak jest z reguły, o ile pominąć nieliczne wyjątki, na
które wyżej zwróciliśmy uwagę —•twierdzi, iż „człowiek jest najznako
mitszym stworzeniem, które dzięki bystrości, swego rozumu wszystko
może poznać” 37. „Człowiek jest wielkim cudem, ponieważ na ziemi jest
śmiertelnym bogiem — jak mówi Hermes w Pimandrze — Bóg zaś
w niebie jest nieśmiertelnym człowiekiem” 38. Do problemu tego jeszcze
powrócimy.
Postawę, którą Busson nazywa „chrześcijańskim racjonalizmem” , na
leży odróżnić od chrześcijańskiego racjonalizmu (intelektualizmu) filozo
fów średniowiecznych, szczególnie św. Tomasza, przyjmujących i reali
zujących podstawową zasadę scholastyki, zasadę harmonijnego połącze
nia wiary i wiedzy. Racjonalizm, o którym mówi Busson, powstał
wprawdzie na gruncie chrześcijańskim, jest jednak ściśle związany
ż gnostyckim pojmowaniem racjonalnego rozumienia objawienia. Ten
racjonalizm stanowił wewnętrzne niebezpieczeństwo dla wiary chrześci
jańskiej zarówno w pierwszych wiekach jej istnienia, jak i w czasach
późniejszych. W scholastyce, już w doktrynie Dunsa Szkota zaznaczyła
się dysharmonia między „fides" i „ratio” , spotęgowana następnie przez
Ockhama i jego zwolenników. Według ockhamistów połączenie wiary
i wiedzy, filozofii i teologii nie jest ani możliwe, ani pożądane. W dru
giej połowie X V w. zasada przeciwstawiania rozumu wierze była gło
szona przede wszystkim przez arystotelików padewskich. Ficiniańska
31
Por, H. Busson, Le rationalisme dans la littérature française de la Re
naissance (1533—1601), Paris 1957 2, s. 357.
us Tamze, s. 408.
a» Tamze, s. 357.
ai Kom. VI, 78.
Kom. VI, S8.
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koncepcja „pia philosophia” była skierowana głównie przeciwko awerroizmowi i ałeksandryzmowi padewskiemu39. W rzeczywistości jednak
przeciwstawia się ona zarówno poglądom mistrzów z Padwy, jak i nauce
św. Tomasza przez utożsamienie filozofii z religią, czyli utożsamienie
„pia philosophia” z „docta religio”. Podkreślana przez Ficina jedność
„pia philosophia” i „docta religio” ustanowiła pełną harmonię filozofii
z teologią, wprowadzała jednak dysharmonię między naturą i nadnaturą (łaską).
Nauka „prisci theologi” , według Ficina, najdobitniej świadczy o nie
rozerwalnej jedności filozofii i religii. Wpółnota pochodzenia — ponie
waż „prisci theologi” to również i „prisci philosophi” — ma stanowić
gwarancję zgodności co do treści. Z najwyższym wyrazem religii, z kre
sem ewolucji poglądów religijnych, tzn, z chrześcijaństwem, jest ściśle
związana prawdziwa filozofia, w stosunku do której inne filozofie mają
się tak, jak religie poprzedzające chrześcijaństwo do chrześcijaństwa.
Filozofia „boskiego Platona” jest właśnie doskonałym wykończeniem
„prisca theologia” i jest też całkowicie zgodna z religią chrześcijańską,
różnice zaś dotyczą jedynie szaty pojęciowej. Dla uwypuklenia wspól
noty religii chrześcijańskiej i filozofii platońskiej Ficino w dwu krótkich
traktatach zebrał analogie między doktryną Platona i Mojżesza oraz
między życiem Sokratesa i Chrystusa.' „Pia philosophia” to przede
wszystkim teologia platońska, na gruncie której człowiek przy pomocy
kontemplacji piękna oraz miłości dochodzi do zjednoczenia z samym
Pięknem i z samą Miłością 40,
Rosseli przejął od Ficina koncepcję „prisca theologia” . Nie utożsa
mia on jednak „pia philosophia” z doktryną Platona ani też nie akcen
tuje roli miłości na drodze do zjednoczenia z Bogiem. Motywem prze
wodnim jego filozofii jest „communis opinio” oraz intelektualne pozna
nie Mądrości.. Dzięki temu bliski jest on poglądom innego znakomitego
przedstawiciela Akademii Platońskiej we Florencji —- G. Pico della Mirandoli, u którego pojawiają się nowe motywy „pia philosophia” .
Pico poszukuje prawdy we wszystkich doktrynach filozoficznych i re
ligijnych. Usilnie dąży do wydobycia z nich tego, co jest im wspólne
(„communis opinio”). Chce pogodzić chrześcijan z żydami i mahometa
nami, platoników z arystotelikami oraz filozofię z religią. „Pia philo
sophia” budowana na fundamentach „communis opinio” i kabały jest
przede wszystkim teologią naturalną, która poprzez wiedzę i cnotę ma
prowadzić ludzi do przyjęcia Mądrości. Filozofię dzieli on na trzy czę38 Por. M. de Gandillac, Astres, Anges et Génies chez Marsile Ficin, w: Umanesimo e esoterismo, Padova 1960, s. 85.
40
Por, M. Th. d’Alverny, Quelques aspects du symbolisme de la «Sapientia»
chez les humanistes, w: Umanesimo e esoterismo, s. 325, E, Garin, op. cit., s. 141.
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. ści: etykę, dialektykę i filozofię przyrody. Części te są jednocześnie trze
ma stopniami wtajemniczenia w „Świątynię Filozofii” . Etyka przynosi
człowiekowi spokój duszy, niweluje pożądliwości; dialektyka uspokaja
dręczony wątpliwościami umysł; filozofia przyrody prowadzi do precy
zyjnego poznania praw przyrody, do wniknięcia we wszechświat —
„Świątynię Boga” , uformowaną przez Stwórcę według tajemniczych
praw Mądrości. Poznanie makro- i mikrokosmosu prowadzi do kontem
placji czystych idei ■
— przymiotów Boga — i sprawia, że kontemplujący
powraca do Przyczyny wszystkich rzeczy 41.
Analizując dzieła Pica, a w szczególności Heptaplus, można zgodzić
się z wypowiedzią B. Suchodolskiego: „Religia nie miała być •
— wedle
Mirandoli — dogmatem, obrzędem i modlitwą, lecz wewnętrzną, filozo
ficzną świadomością człowieka. Świadomość ta miała być wyrazem swo
istego uczestniczenia ludzi we wszechświacie, wyrazem tego faktu, iż są
oni mikrokosmosem, w którym ogólny byt się powtarza” is, Z tym jed
nak, że Pico uwzględnia również religię opartą na łasce, a nawet mówi
o jej wyższości nad religią filozofów („docta rełigio” ), chociaż się nią
nie interesuje —■pozostawia ją dla „maluczkich” , opracowuje zaś religię
w ramach „pia phiłosophia” , dostępną jedynie „miłośnikom mądrości” 43.
Sceptyczne uwagi Rosseliego pod adresem możliwości poznawczych
człowieka, formułowane w okresie gdy myśliciel pozostawał pod prze
możnym wpływem optymistycznej tendencji pism hermetycznych, mają
za zadanie przekonać czytelnika Kom entarza, iż punktem wyjaścia na
drodze do poznania Mądrości jest wiara. Uprawianie filozofii należy roz
począć od akceptacji tej wiedzy o Bogu, o świecie i o człowieku, której
udzielił ludziom sam Bóg poprzez wybrane przez siebie osoby. Dopiero
taki punkt wyjścia ma zapewnić sensowne i celowe uprawianie filozofii,
które zawsze powinno zmierzać od poznania „rzeczy stworzonych” do
poznania „rzeczy boskich” (przymiotów Boga). W poznawaniu „rzeczy
boskich” wiara wyprzedza wiedzę'44. Pierwszeństwo wiary w stosunku
do wiedzy należy uznać za podstawową zasadę „pia phiłosophia” w uję
ciu Rosseliego. W tradycji filozofii chrześcijańskiej była ona niezmiernie
często przyjmowana i stanowiła swoistego typu postulat metodologiczny
v/ badaniach filozoficznych. W doktrynie Rosseliego podlega jednak dość
gruntownej modyfikacji. Wiarę traktuje Rosseli jako warunek koniecz
41 G, Pico della Mirandola, De hominis dignitate, Heptaplus, De ente et uno,
ed. E. Garin, Firenze 1942, s, 140'—147. Por. M. Th, d’Alverny, op, cit., s. 328—330,
42 B. Suchodolski, Narodziny ' now ożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1963,
s. 169.
43 Por, G, Pico della Mirandola, Heptaplus, s. 324—342.
44 „In divmarum vero rerum cognitione, audire praeeedit videre, quia prius
oportet credere divina, deinde intueri: fides enim est ex auditu. Audi filia, inquit,
et vide, Deinde sequitur scientia multarum rerum et sapientia divinorum” . Kom. I,
4. Por. Kom. IV, 209.
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ny do nabycia przez człowieka „inteligencji” , dzięki której ma on możli
wość przenikania boskich tajemnic, czyli warunek transformacji wiary
w wiedzę-mądrość. Dzięki takiej transformacji człowiek nabywa mą
drość, tzn, jednoczy się z Mądrością is.
W procesie transformacji wiary w wiedzę-mądrość znaczną rolę
w doktrynie Rosseliego odgrywają starożytni filozofowie i poeci. Oni to
bowiem ukryli boskie sekrety w swoich dziełach pod zasłoną przeróż
nych symboli, podobnie jak to uczynił Hermes, aby mądrość nie doznała
profanacji i nie była dostępna dla tych, którzy nie przygotowali się od
powiednio na jej przyjęcie. Pogląd taki, związany ściśle z koncepcją
„prisca theologia”, przejął Rosseli zapewne od' Ficina, jednakże za klucz
do rozszyfrowania tych symboli nie uznał filozofii Platona i neoplatoników, lecz — podobnie jak to uczynił przed nim Symphorien Champier
— różne doktryny chrześcijańskie. Rozszyfrowanie symboli zawartych
w tekstach starożytnych filozofów i poetów nie jest jedynym dostępnym
człowiekowi sposobem nabywania mądrości.
Odmienny sposób nabywania mądrości — ściśle w K om entarzu zwią
zany z wyżej -omówionym — opiera się na założeniu, że człowiek pozna
jąc naturę bytów materialnych może dojść do poznania Boga. Jest to
jedno z podstawowych założeń optymistycznej tendencji pism herme
tycznych, które występują w kontekście całego szeregu uwarunkowań
metafizycznych i antropologicznych. Rosseli opierając się na tekstach o
tendencji optymistycznej dokonał rewizji pewnych podstawowych kon
cepcji filozoficznych, jakie ta tendencja zrodziła. Dotyczy to przede
wszystkim panteistycznej koncepcji Boga i świata. W tendencji pesymi
stycznej bardzo mocno podkreślona jest transcendencja Boga, w tenden
cji optymistycznej —- immanencja 46. Dla Rosseliego do przyjęcia było
jedynie uznanie transcendencji Boga. Wyraźnie i niejednokrotnie prze
ciwstawiał się on panteizmowi związanemu z tendencją optymistyczną,
nie mógł wszakże zaaprobować konsekwencji wynikających z tego stano
wiska na gruncie samych pism hermetycznych, a mianowicie że Bóg jest
całkowicie niepoznawalny przez człowieka przy pomocy naturalnych
władz poznawczych. Gdyby bowiem tak było, człowiek nie mógłby zre
alizować naturalnego celu własnego życia, co- jest absurdalne i bezbożne.
Rosseli akceptuje w pełni podstawową tezę tendencji optymistycznej
hermetyzmu: człowiek został stworzony w tym celu, aby poznawał Boga
poprzez poznawanie świata. Stanowisko to jednak na gruncie samych
pism hermetycznych wyklucza transcendencję Boga.
35 Por. Kom, V, 52—53; VI, 37, 86, 365.
46 Por. A. J. Festugiere, op. cit., t. 2, 51—>74,
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Według Rosseliego Hermes odsłonił swemu uczniowi Thotowi „najtaj
niejszy sekret własnego serca: Bóg jest niepoznawalny” 47, To jednak
w interpretacji komentatora pism hermetycznych oznacza, że istota Boga
w całej swej pełni nie tylko przez człowieka, lecz również przez żaden
intelekt stworzony nie może być pojęta {com prehendere ), nie znaczy to
jednak, aby człowiek przy pomocy naturalnych władz poznawczych nie
mógł poznać '{cognoscere) Boga 48. Człowiek nie może w sposób pełny,
doskonały, pojąć całej istoty Boga, gdyż wówczas stałby się równy sa
memu Bogu, co jest absurdalne, może natomiast poznać rozliczne przy
mioty Boga, czyli posiąść cząstkową, niedoskonałą wiedzę -o Nim. Wy
starcza to człowiekowi do poznania Boga jako „principium naturae” ,
czyli do realizacji szczęśliwości naturalnej. Gwarancją tej wystarczalno
ści jest fakt, iż Bóg udzielił człowiekowi tylko w takim zakresie możli
wość poznania siebie49.
Stając na stanowisku poznawałności Boga przez człowieka przy po
mocy naturalnych władz poznawczych Rosseli niejednokrotnie zapytuje
Hermesa, słowami Thotha z piątego traktatu Corpus herm eticum , w jaki
sposób można zrealizować tę możliwość. Jeżeli chcesz poznać Boga —
odpowiada Hermes — poznawaj Słońce, Księżyc, planety, Ziemię, mo
rza, rzeki, pow ietrze, ogień, ciało lu d zk ieso. T e wskazówki Hermesa
i szereg im podobnych a znajdujących się w innych traktatach herme
tycznych — Rosseli potraktował bardzo dosłownie, o czym świadczy cały
czwarty tom Kom entarza pt. De coelo oraz szereg kwestii w pozostałych
tomach p t. D e flu xu maris, D e aere, D e flumine, D e corpore hominis

itp. Kwestie Komentarza poświęcone przyrodoznawstwu oraz filozofii
przyrody swymi rozmiarami przytłaczają wprost kwestie' poświęcone
problematyce metafizycznej, i to nawet w tomie trzecim, który
jak
to wynika z jego tytułu, D e ente ■
— miał być całkowicie poświęcony me
tafizyce. Ze strony Rosseliego oznacza to niewątpliwie próbę zrealizo
wania wskazań Hermesa, które reprezentują optymistyczną tendencję
pism hermetycznych, a dotyczą sposobu poznawania Boga przez czło
wieka. „Poznawajcie naturę wszystkich rzeczy” — mówi Hermes, Ros
seli zaś dodaje, pozostając w całkowitej zgodzie z intencjami tekstu her
metycznego: „Po to bowiem zostaliście stworzeni, abyście posiedli wie
dzę o wszystkich rzeczach i abyście, dzięki temu, stali się boscy” 51. Za
interesowania przyrodoznawstwem i filozofią przyrody —■trzeba to pod
kreślić — nie wypływają u Rosseliego z aspiracji do opanowania przy
«
«
«
s»

Kom. V, 195.
Kom. I, 85; III, 42; V, 44, 195.
Por. Kom. V, 195.
Kom. II, 327; III, 7; IV. 157; V, 42, 198.
Kom. V, 41.
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rody przez człowieka i podporządkowania je j człowiekowi. Ta postawa
badawcza jest całkowicie obca komentatorowi pism hermetycznych. Ba
dania przyrodoznawcze mają dla niego przede wszystkim głębokie zna
czenie religijne i wchodzą w zakres programu uprawiania „pia philosophia” . Jeżeli człowiek zaufa Hermesowi i zrozumie, że Mądrość prze
nika i przepełnia świat i człowieka, „błyszczy w każdej rzeczy”, to może
on, przy pomocy naturalnych swych władz poznawczych, poznając świat
stać .się boski, przebóstwić się, czyli zjednoczyć się z Bogiem — osiągnąć
szczęśliwość naturalną m. Takie są podstawy rosseliańskiej koncepcji
„pia philosophia” .
Zarówno wschodnia, jak i zachodnia tradycja chrześcijańska mówi o
,„przebóstwiemu” człowieka jako o skutku działania łaski, podczas któ
rego natura ludzka zostaje unadnaturałniona53. Rosseli bardzo często
mówi o przebóstwieniu człowieka, jednak nie jako o skutku działania
łaski, ale przede wszystkim jako o efekcie zdobytej przez człowieka
wiedzy-mądrości.
Koniecznym warunkiem zdobycia przez człowieka tej uszczęśliwia
jącej go wiedzy-mądrości jest wyrobienie w sobie najwyższej władzy
poznawczej, tzn. inteligencji. Według Rosseliego tym, dzięki czemu czło
wiek poznaje, jest jego umysł (mens), który dokonuje swych czynności
poznawczych przy pomocy odpowiednich władz poznawczych. W K o 
mentarzu został podany następujący podział władz i im właściwych
przedmiotów poznania: „Umysł zmysłami ujmuje ciała, wyobraźnią po
dobieństwo ciał, rozumem naturę rzeczy cielesnych, intelektem duchy
stworzone, inteligencją Ducha nie stworzonego” S4, Jan z la Rochelle —
jeden z pierwszych uczniów Aleksandra z Bałeś — podał identyczny
podział, który następnie był dość powszechnie przyjmowany w szkole
franciszkańskiejss. Rosseli dokonuje licznych modyfikacji tego podziału,
szczególnie zaś w kwesti ujmowania inteligencji. Dzięki intelektowi Bóg
jest w umyśle człowieka jako niezmienne centrum wszechświata. Takim
zaś centrum człowieka jest jego intelekt, który nieustannie związany
jest z centrum wszechświata. Związek między centrum wszechświata
i centrum człowieka jest ściślejszy niż między centrum wszechświata
i wszechświatem. Ten drugi jest związkiem jedynie takim, jaki zacho
dzi między przyczyną i skutkiem, pierwszy natomiast opiera się na po
łączeniu, jakie może zachodzić tylko między substancjami duchowymi,
i jest nieustannie podtrzymywany dzięki oświeceniu płynącemu z cen
52 Por. Kom. V, 145—152.
53 Por. E. L. Maseall, Chrześcijańska koncepcja człowieka, tłum. H. Bednarek
i S. Zalewski, Warszawa 1962, s. 79—81.
54 Kom. VI, 363.
55 Por. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum.
S. Zalewski, Warszawa 1966, s. 324.
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trum wszechświata na centrum człowieka. Oświecenie to nazywa się in
telektem czynnym. Wydawałoby się, że Rosseli zmierza konsekwentnie
do uznania Boga za intelekt czynny. Tak jednak nie je s t56.
Władzą poznawczą charakterystyczną dla człowieka i jemu tylko
właściwą, odróżniającą go zarówno od istot niższych w hierarchii by
tów, jak i wyższych — jest rozum. „Zasadniczą funkcją rozumu —
stwierdza Rosseli — jest dyskursywne poznawanie i rozważanie przy
czyn bytu. [...] I rzeczywiście nie ma niczego, nie mówię już w czło
wieku, lecz w całym niebie i na całej ziemi bardziej boskiego od rozu
mu. Rozum, gdy wzmacnia się i staje się doskonały, słusznie bywa na
zywany mądrością, która jest wszystkiego panią i królową” 57. Charakte
rystyczne dla doktryny Rosseliego jest ścisłe powiązanie rozumu z inte
ligencją. Inteligencja nie jest rezultatem zatopienia się duszy samej w so
bie, ale wznosi się na rozumie, jest rezultatem racjonalnego poznawa
nia BB. W tym względzie Rosseli jest myślicielem bardzo konsekwentnym.
Gdyby bowiem — w myśl tradycji mistycyzmu neoplatońskiego —- zaak
centował brak styku między rozumem i inteligencją, to podkreślane przez,
niego —■za pismami hermetycznymi — znaczenie dla „pia philosophia”
rozumowego wnikania w naturę świata, należałoby uznać za bezpod
stawne, a przynajmniej dziewięćdziesiąt procent treści zawartej w K o 
m entarzu —•za twór nie należący do dyscypliny, którą chciał uprawiać.
Efektem ■poznawczej działalności inteligencji jest przebóstwienie czło
wieka, czyli realizacja celu uprawiania „pia philosophia” .
Dopiero w świetle powyższych wyjaśnień można odpowiednio odczy
tać przytoczony poniżej fragment tekstu z kwestii pt. Laus rationis. „Ro
zum jest najwyższym znakiem godności naszej natury. Człowiek dzięki
rozumowi tworzy społeczeństwa, pływa po morzach, uprawia ziemię, w y
najduje niezliczone umiejętności, różni się od zwierząt, a co jest naj
ważniejsze i pierwsze, poznaje swego Stwórcę — Boga. Dzięki rozumo
wi człowiek nabywa cnót oraz rozpoznaje, co jest dobre, a co złe. Cóż
za wspaniały i zbawienny dar! O nieśmiertelny i czcigodny rozumie! Ty
jedyny wielbisz Boga, otrzymujesz objawienia, poznajesz to, co ciemne
i nie dające się wypowiedzieć. Dzięki tobie ziemia, dzięki tobie niebo,
dzięki tobie słońce i gwiazdy, obroty księżyca, przemiany i następstwa
czasów. O czcigodny i święty rozumie! Dla ciebie drzewa i cały świat
zwierząt. Do ciebie mówią prorocy i apostołowie” 59.
58
„Si Deus est nobis immediatus intellectus agensi igitur omnis nostra
intellectio immediate est nobis a Deo [...] quod est falsum, ergo intellectus agens
sit pars animae” . {Korn, VI, 441, Por. Kom, VI, 434—436).
S7 Kom. VI, 364.
S! Kom. VI, 367—374.
5» Kom. VI, 365.
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Poglądy antropologiczne Rosseliego zadecydowały - o jego stosunku
do „prisca theologia” , Wyznaczyły zasadniczy kierunek komentowania
tekstów hermetycznych, sprawiły, że nie szukał on w traktatach herme
tycznych, wyroczniach chaldejskich i pismach orfickich magicznych for
muł, tajemnej wiedzy; szukał przede wszystkim starożytnych autoryte
tów dla wiedzy opartej na rozumie. Argumentacji rozumowych nie mo
gły dostarczyć Rosseliemu te dokumenty pogańskiej gnozy, mogły one
najwyżej wskazać pewien ogólny kierunek poszukiwań, i taką rolę
w K om en tarzu spełnia optymistyczna tendencja pism hermetycznych.
Po argumentację renesansowy myśliciel sięga przede wszystkim do św.
Augustyna i Pseudo-Dionizego. Z tych względów Rosseli znajduje się
w nurcie hermetyzmu religijnego i filozoficznego, odseparowanego od
magii, którego inicjatorami są Lefevre d’Etaples oraz Symphorien
Champier 60.
Rosseli jest dość typowym przedstawicielem tradycjonalizmu. Ludz
kość otrzymała prawdę o Bogu, człowieku i świecie od samego Boga za
pośrednictwem wybranych osób, w zamierzchłej przeszłości. Prawdę tę
należy poznać, aby zrealizować naturalny cel życia. Nie wystarcza tu
jednak samo zapoznanie się z prawdą objawioną, leez należy ją prze
niknąć rozumem i w ten -sposób dojść do poznania samej Prawdy. Prze
szłość zawiera w sobie skarby mądrości, jawi się Rosseliemu jako nie
ustanny wysiłek ludzkości do rozumowego wniknięcia w Prawdę. Nie
czuje się on powołany, -aby -dodać coś zupełnie nowego do tego skarbca
mądrości, chce jedynie wydobyć z przeszłości to, co najcenniejsze dla
„pia philosophia” . Realizację programu uprawiania „pia philosophia”
wiąże z poglądami -propagowanymi przez optymistyczną tendencję pism
hermetycznych. Jego zachwyt dla całej twórczości przypisywanej Her
mesowi nie wynika tylko stąd, iż znajduje on w Pimandrze i Asclepiusie
argumenty dla nowej apologetyki religii chrześcijańskiej, tzn, z chęci
wzmocnienia praw religii chrześcijańskiej „objawieniem egipskim” .
Rosseli odkrył w pismach hermetycznych pewien model religijności, któ
ry po pewnych modyfikacjach propaguje w K om en tarzu . Modelem tym
jest tzw. religia kosmiczna. Jakkolwiek metafizyczne podstawy tej reli
gii ulegają w K om en tarzu zasadniczej zmianie — dzięki interpretacji
tekstów hermetycznych przy pomocy różnych doktryn chrześcijańskich
— atoli naczelna idea pozostaje nienaruszona: dzięki odpowiedniemu
poznawaniu świata człowiek może przebóstwić się, -osiągnąć szczęśliwość
naturalną.
60
Por. D. P. Walker, The „Prisca Theologia’’ in France, „Journal of the Warbutfg and Co-urtauld Institutes” X V II (1954), s. 204—-2-59. F. A. Tates, op. cit.,
s. 189— 189. C. Vasoli, Temi e fonti della tradizione ermetica in uno scritto di
Symphorien Champier, w : Umanesimo e esoterismo, s. 235—-247.
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Gdy spojrzymy na dzieło Rosseliego jako na próbę realizacji progra
mu „pia philosophia” , czyli na próbę uprawiania „prawdziwej i poboż
nej filozofii chrześcijańskiej” , przestaje ono być nieczytelnym zbiorem
różnych cytatów. K om en tarz ukazuje się wtedy jako gruntownie prze
myślana całość. Nawet wówczas, gdy Rosseli cytuje teksty św, Augu
styna i Pseudo-Dionizego, gdy wykorzystuje naukę św. Tomasza i Dunsa Szkota, nie możemy zapominać, że doktrynom tym zostały wyzna
czone nowe funkcje, w związku z czym zmienił się też ich doktrynalny
kontekst. Za słabość Rosseliego można uznać wykazywanie jednomyśl
ności filozofów — w celu dojścia do „eommunis opinio” — nie przez
zgłębianie problematyki, ale przez jej upraszczanie, a niekiedy wprost
banalizowanie. Musimy jednak pamiętać, że według autora komentarza
każde w zasadzie rozwiązanie postawionego problemu jest dopuszczalne,
jeżeli nie koliduje z prawdami wiary. Jak wobec tego ten programowy
relatywizm ma się do rosseliańskiego racjonalizmu, do jego hymnów
pochwalnych na cześć nieograniczoności rozumu? Otóż racjonalizm ten
oparty jest na przekonaniu, że Bóg stwarzając człowieka obdarzył go
takimi możliwościami poznawczymi, iż człowiek zdolny jest poznać Boga
jako przyczynę i cel wszystkich stworzeń. Bóg jest w K om entarzu ujmo
wany jako doskonały Stwórca doskonałego człowieka i doskonałego
świata. Doskonałość człowieka nie polega na tym, że może on przy po
mocy rozumu dojść do absolutnie prawdziwych rozwiązań problemów
filozoficznych, lecz tylko na tym, iż przy pomocy rozumu zgłębiając
objawione teksty oraz wnikając w strukturę doskonałego świata, może
poznać Boga jako Stwórcę, Jedność, Dobro, Prawdę, Mądrość, Życie,
Akt, Światło duchowe itp. Dzięki takiemu poznaniu Boga człowiek staje
się istotą boską —■realizuje cel swego życia. Racjonalizm Rosseliego znaj
duje się na, płaszczyźnie religijnej („docta religio”), a nie filozoficznej.
Jest to zarazem racjonalizm pozostający w opozycji do fideizmu, czyli
przeciwstawiający się tym religijnym nurtom XVI w., które całkowicie
wykluczały rozum z dziedziny religii.
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ANNIBALE ROSSELI E LA SUA „P IA PHILOSOPHIA”
Sommario
Annibale Rosseli nacque nel 1525 a Gimigliano. Studio filosofia a Napoli e teo
logia a Louvain. Terminati gli studi teologie!, soggiornö in Franeia e in Inghilterra.
Nel 1580 tornö in Italia. Nel 1571 fu nominato dai superior! delPordine dei ber-
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nardini (Ordo Fratrum Minorum de Observantia) lettore nel convento „Mons
Sanctus” presso Todi, Nello stesso anno cominció a scrivere un commento a Polimandro. A partiré dal 1581 visse a Cracovia, dove insegnó al-l’Universitá e nella
scuola del convento dei bernardini. Mori nel 1593, A Cracovia, negli anni 1584—1590,
pubblicd cinque voluml di commenti al Corpus hermeticum e un volume di com 
mento ad Asclepio.
Nei suoi commenti agli scritti ermetici Rosseli presenta il crístianesimo come
una eontinuazione della „prisca theologia” . II primo dei „prisci theologi” sarebbe
stato Hermes Trismegistos; dopo di lui sarebbero venuti successivamente i profeti
ebraici, Zoroastro, Orfeo, Pitagora e Platone, Le veritá f ilosof ico-religiose trasmesse da Hermes Trismegistos concorderebbero con le veritá fondamentali della
religione cristiana. Bisognerebbe costruire la teología cristiana fondandosi sull’antichissima rivelazione di Hermes Trismegistos, per darle il carattere di una dottrina
universale, alia luce della quale le controversie religiose perderebbero la loro
importanza. Strettamente legata alia tendenza irenistica dei commenti di Rosseli
é la sua concezione della filosofía (della ,,pia phüosophia” ) come saggezza beatifi
cante, Questo modo di intendere l’essenza e il compito della filosofía gli viene
dagli scritti ermetici e ha carattere gnostico. Rosseli coltiva „la vera e pia filosofía
cristiana” appoggiandosi principalmente su testi ermetici di tendenza ottimistiea.
Eglx interpreta pero questí testi servendosi dell’insegnamento di sant’Agos-tino
e dello Pseudo-Dionigi. Vengono cosi modificati i fondamenti metafisici di questa
tendenza; ma rimane ímmutata la sua idea principale: per mezzo di una adeguata
conoscenza del mondo l’uomo puó indiarsi, raggiungere la felicité naturale, cioé
realizzare lo scopo della „pia philosophia” , Nell’attuazione del programma della
„pia philosophia” il ruolo principale, secondo Rosseli, spetta alia ragiooe umana.
Mediante l ’interpretazione razionale dei testi della rivelazione e mediante la
conoscenza razionale della struttura dell’universo, l’uomo puó arrivare a conoscere
Dio come Creatore, Uno, Veritá, Vita, ecc, E medíante questa conoscenza egli puó
diventare un essere divino, realizzando cosi lo scopo naturale della sua vita.
Rosseli si oppone decisamente alie correnti fideistiche della sua etá e propone un
razionalismo religioso che si esprime nella sua coneezione della filosofía come
saggezza beatificante.

