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Tadeusz Błocian

FILOZOFIA PRZYRODY CESARE CREMONINIEGO (1550— 1631)

O
filozofii Cremoniniego nie napisano dotąd w Polsce ani jednej
p ra cy 1. A przecież pod jego kierunkiem studiowało w Padwie wielu
Polaków 2. Co najmniej czternastu z nich, na czele z Janem Brożkiem,
uzyskało pod jego kierunkiem stopień doktora3. Warto więc chyba do
kładniej poznać jego poglądy filozoficzne, by zorientować się, czego ich
u czy ł i.
1 Pewne informacje o Cremoninim w literaturze polskiej znajduja się w:
H. Barycz, Wstęp do: W ybór pism, t. I, Warszawa 1956; B. Suchodolski, Narodziny
nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1963, s. 394; Z. Ogonowski, Socynianizm
a Oświecenie. Studia nad myślą filozof iczno-religijną arian w Polsce X V II w.,
Warszawa 1966, s. 140, 156, 159, 180, 194; A. Nowicki, Filozofia włoskiego odrodze
nia, Warszawa 1967, s. 12, 44—45, 67— 68, 162, 370— 374,
2 Na ten temat w Polsce pisali: J, N, Franke, Jan Brożek, akademik krakow 
ski, Kraków 1884; H, Barycz, Padwa siedemnastowieczna w życiu intelektualnym
Polski, w: Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, W rocław 1965; T. Błocian, W al
ka Cremoniniego (1550— 1631) z jezuitami, „Euhemer” 1967, nr 4—5 (59—60).
3 L. Rossetti, Dottorati polacchi dal 1600 al 1744 nel Sacro Collegia dei filosofi e medici di Padova. (dall’Archivio antico dell’ Università), w: Relazioni tra
Padova e la Polonia. Studi in onore dell’università di Cracovia nel VI centenario
della sua fondazione, Padova 1964, s. 137— 152. Por. J. Marchiori, Scolari e maestri
dell’Universitâ di Cracovia negli A cta inclytae Nationis Polonae, w: Relazioni...
s. 93— 129. Por, H. Barycz, Padwa siedemnastowieczna..., w: Spojrzenia w prze
szłość polsko-włoską, Wrocław 1965.
4 Z góry jednak zaznaczyć trzeba, że praca niniejsza ma charakter wstępny,
propedeutyczny. Opieramy się bowiem na opublikowanych dziełach Cremoniniego
i nielicznych cytatach znajdujących się u innych autorów. Pełna rekonstrukcja
filozofii Cremoniniego wymagałaby przestudiowania licznych rękopisów naszego
filozofa, które — jak stwierdza L. Mabilleau w Etude historique sur la philoso
phie cle la Renaissance en Italie (Paris 1881) są bogate w treść filozoficzną, a poza
tym reprezentują bardziej wolnomyślne poglądy padewskiego profesora. Publiku
jąc dzieła, czy to w Ferrarze czy w Wenecji, Cremonini musiał liczyć się z cen
zurą, inkwizycją i innymi oficjalnymi czynnikami. Z większą swobodą mógł
propagować swe poglądy w czasie wykładów. Olbrzymia większość rękopisów Cre
moniniego to właśnie notatki, konspekty wykładów. Do prac tych autor niniejszego
artykułu dotąd nie miał dostępu.
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Cremonini studiował w Ferrarze i tam też rozpoczął pracę naukową
w miejscowym uniwersytecie, Do Padwy przybył na początku 1591 roku.
Uniwersytet padewski miał już za sobą długotrwałą tradycję naukową
i filozoficzną, sięgającą XIII wieku, miał też ugruntowaną sławę w Euro
pie, Przyczyną tej sławy był przede wszystkim wysoki poziom naukowy
uniwersytetu, mądra polityka władz, zwłaszcza republiki weneckiej, za
pewniająca uniwersytetowi dużą autonomię i daleko idącą swobodę
badań naukowych. Przyczyną popularności uniwersytetu był również
libertynizm cechujący profesorów, minimalne wpływy Kościoła i ogra
niczona działalność inkwizycji. To wszystko wytworzyło specyficzną
atmosferę sprzyjającą rozwojowi nauki i filozofii. Szkoła padewska, po
dobnie jak inne szkoły filozoficzne ówczesnej Europy, w zasadzie ograni
czała się do komentowania filozoficznej doktryny Arystotelesa, ale,
w przeciwieństwie do tamtych, szukała także własnych dróg. Niemal od
początku swojego istnienia „wykazywała niepospolitą żywotność, względ
ną samodzielność i dążność do krytyki i libertynizmu, który prowadził
do pogłębienia opozycji i wyobcowania się z arystotełizmu chrześcijań
skiego i oficjalnej doktryny Kościoła” 5. Szkoła padewska, odsuwając
się od metafizyki, koncentrowała uwagę na problematyce przyrodniczej.
Pod koniec XIII wieku, tj. od Piotra z Abano, filozofia padewska
opanowana została przez awerroizm. Pod wpływem tego kierunku pod
jęła dociekania nad wieloma doniosłymi problemami filozoficznymi. Do
tyczy to przede wszystkim problemu materii, jej realności i wieczności,
problemu wszechświata i wzajemnego oddziaływania na siebie różnych
jego części, dalej problemu duszy jako aktu ciała oraz problemu inteli
gencji niebiańskich.
Na początku XVI wieku, pod wpływem komentarzy Temistiusza
i Simpliciusza do dzieł Arystotelesa, awerroistyczny arystotelizm padew
ski został przepojony nowym duchem filozofii platońskiej. Gorącym zwo
lennikiem tej wersji arystotełizmu był Giovanni Faseolo. Starał się on
uwolnić awerroizm od naleciałości komentarzy scholastycznych i wpro
wadzić go w łożysko neoplatonizmu. Poza Giovannim Faseolo na uwagę
zasługują tacy myśliciele, jak Agostino Nifo i Marcantonio de Passeri,
którzy z podobnym entuzjazmem odnosili się do nowej wersji awerroizmu.
W drugiej połowie XVI wieku, kiedy katedrę filozofii objął Federico
Pendasio, arystotelizm padewski odwrócił się od awerroizmu, koncen
trując uwagę na aleksandryzmie. Burzliwe dyskusje między zwolenni
kami awerroizmu i aleksandryzmu toczyły się w Italii już od początku
XVI wieku. Spór przybrał na sile po wydaniu w 1516 r. D e im m ortali5

H. Barycz, Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wroclaw 1965, s. 212.
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tate animae Pomponacjusza, który świadomie nawiązywał do Aleksandra
z Afrodyzji, W ogóle Aleksander znany był w Italii od czasów Urbana
z Bolonii, którego K om en tarz do kom entarza A w erroesa do «F izyk i»
A rystotelesa (wyd. w Wenecji w 1492 r.) studiował Cremonini. Dysku
sja między awerro-istami i ałeksandrystami dotyczyła głównie problemu
istnienia „form oddzielnych” (form ae separatae), które przyjmował
Awerroes — w przeciwieństwie do Aleksandra, stojącego na stanowisku
naturalnego rozwoju wszystkich form łącznie z duszą ludzką. Jeżeli
idzie o problem materii, to rozbieżność między obydwoma kierunkami
nie była tak duża, ponieważ Awerroes przyjmował realność materii
i uważał, że jest ona konieczna w procesie powstawania i rozkładu
rzeczy.
Tak było w Padwie do czasów Cremoniniego. Ogólnie rzecz biorąc,
przeplatały się tu i wzajemnie nawarstwiały na siebie takie kierunki
filozoficzne, jak awerroizm, neoplatonizm i aleksandryzm. Do tego dodać
by jeszcze można tomizm i szkotyzm jako kierunki uboczne.
Burzliwe dyskusje, tak charakterystyczne dla XVI wieku, już usta
ły, a Cremonini objąwszy katedrę w uniwersytecie padewskim w 1591 r.
mógł przystąpić do podsumowania dorobku filozoficznego co najmniej
dwóch stuleci. Nadawał się do tego bardziej od innych, ponieważ nie
był umysłem twórczym; własnej, oryginalnej doktryny filozoficznej nie
stworzył, ale za to dał inteligentną syntezę dorobku poprzednich
pokoleń s.
W różnych dziełach Cremoniniego spotkać możemy wiele zdań prze
mawiających za eksperymentalną metodą badania przyrody. Wiele też
miejsca poświęcił Cremonini roli poznania zmysłowego. Doświadczenie,
jakie dzięki zmysłom zdobywamy, jest podstawą wszelkiej wiedzy
o świecie. A więc obserwacja zjawisk przyrody, doświadczenie i — do
dajmy — indukcja, jako sposób uogólnienia danych doświadczenia, to
zasadnicze wskazówki metodologiczne Cremoniniego. W oparciu o te
metodologiczne założenia Cremonini domagał się, by studium filozofii
rozpoczynać od fizyki, ponieważ przedmiotem jej są zjawiska przyrod
nicze, a przyroda winna stanowić punkt wyjścia dla każdej dziedziny
wiedzy. Uważał również, że z filozofii należy usunąć teologię, ponieważ
problematyka jej leży poza zasięgiem poznania.
Gdybyśmy na tym poprzestali, musielibyśmy stwierdzić, że Cremonini w swych założeniach metodologicznych był bardzo bliski Leonar
dowi, Baconowi, Galileuszowi i innym wielkim pionierom renesanso
wych i nowożytnych metod badania przyrody, pionierom, którzy starali
się wprowadzić naukę na właściwe tory i odwieść ją od czystej speku
8 Obszernie omawia ten problem B. Nar di, Saggi mWaristotelismo padovana
dal secolo XIV al XVI, Firenze 1958.
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lacji. Niestety, w praktyce Cremonini był bardzo daleki od swych teo
retycznych założeń. Jego metoda nie miała nic wspólnego z doświadcze
niem. Cremonini nigdy nie uciekał się do tego źródła poznania, a nawet
nim gardził7.
Analiza dzieł Cremoniniego pozwala stwierdzić, że jego wiedza miała
‘ charakter książkowy, a metoda — „dialektyczny” . Cremonini wyjaśnia,
że dialektyka, w ścisłym tego słowa znaczeniu, oznacza rozmowę między
dwoma ludźmi, którzy starają się coś ustalić. On zaś pojęcie diałektyki
utożsamia z pojęciem logiki, a logikę pojmuje jako sposób zdobywania
wiedzy 8, jest to narzędzie poznania, którego przedmiotem jest byt, jako
byt. W praktyce dialektyka ta polega na tym, że rozważa się jakieś
zagadnienie, które autor stara się później rozwiązać przez sukcesywne
badanie dwóch przeciwstawnych zdań, by ostatecznie przyjąć jedno
z nich lub zająć stanowisko pośrednie.
Cremonini był arystotelikiem, co zresztą sam potwierdzał. We wstę
pie do Disputatio de coelo napisał: „Czytelniku, pragnę Cię uprzedzić,
że pisząc to dzieło, kierowałem się nauką Arystotelesa i zasadami jego
filozofii. Nic więc dziwnego, że tutaj niektóre poglądy [...] będą się w y
dawać sprzeczne z zasadami wiary chrześcijańskiej” 8. Cremonini wy
raźnie stwierdził, że nie zajmuje się tym, jak jest naprawdę, tylko tym,
co na ten temat powiedział Arystoteles.
Czy rzeczywiście Cremonini był tylko nauczycielem filozofii Arysto
telesa? Czy deklaracje te mają tylko taki jednoznaczny sens? Cremo
nini wskazywał wyraźnie na związek własnej filozofii z filozofią Arysto
telesa. Twierdził również, że nie podziela poglądów mistrza tam, gdzie
■mija się on z prawdą. Można więc powiedzieć, że poglądy Cremoniniego
są poglądami Arystotelesa wszędzie tam, gdzie wyraźnie nie wskazuje on
na fałszywość poglądów Stagiryty. Jednak i tu trzeba zachować daleko
idącą ostrożność. Możemy bowiem .spotkać się z takimi np. wypowie-',
dziami Cremoniniego, jak następująca: „Lecz my, jak wyżej powiedzieliś
my, nie badamy rzeczywistości, ani nie szukamy prawdy o niej u Ary
stotelesa, ale (chcemy przedstawić) to, co powiedział najmądrzejszy mąż
z wszystkich mędrców całej starożytności” 10. Na uwagę zasługuje tu ze
stawienie obok siebie takich wyrażeń, jak „nauka Arystotelesa jest
licha” („sententia Aristotelis imbeciłla est”) i „mąż najmądrzejszy” („vir
sapientissimus”). Nie ulega wątpliwości, że Cremonini był pełen podzi
wu dla nauki Arystotelesa, był przekonany, że w dziełach mistrza za
warta jest cała mądrość, jaką ludzkość zdobyła, dlatego też tej mądrości
7 Pisząc Disputatio de \coelo nie tylko nie zainteresował się odkryciami swe
go przyjaciela Galileusza, ale nawet nie chciał spojrzeć przez teleskop.
8 C. Cremonini, Dialéctica, Venetiis 1663, s. 6 .
8 Disputatio de coelo.,,, Venetiis 1619, s. 5 nienum,
10 Tamże, s. 353.
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chciał uczyć. Tym tylko da się wytłumaczyć fakt, że zlekceważył odkry
cia Galileusza, że nie chciał nawet spojrzeć przez teleskop. Nie da się
jednak takiego stanowiska w żaden sposób pogodzić z owym żądaniem,
by naufea opierała się na doświadczeniu. Niekonsekwencja Cremoniniego
jest tu zbyt jaskrawa, by można tego nie zauważyć. Jedyne, co jak się
zdaje, można w tej sprawie powiedzieć, to to, że Cremonini zdawał so
bie sprawę z konieczności szukania prawdy o świecie w przyrodzie,
z konieczności wprowadzenia do nauki dośwadczalnej metody badania
przyrody, ale więzy łączące go z przeszłością były tak silne, że nie po
trafił, a może nawet nie chciał ich zerwać.
Wszystkie deklaracje o lojalności wobec nauki Kościoła, wszelkiego
rodzaju osłanianie się Arystotelesem i tzw. teoria dwóch prawd —■peł
nią w dziele Cremoniniego ściśle określoną funkcję. Jest to aparatura
ochronna. Przy pomocy takich zabiegów filozof renesansowy odwracał
uwagę cenzora od istotnej treści’ dzieła, wskazując na te wyrażenia bro
nił się przed inkwizycją. Oto przykład takiego m odus loquendi: „To
wszystko zostało powiedziane zgodnie z filozofią perypatetycką, prawdy
zaś należy szukać u teologów” u . Deklaracje te nieraz przepojone są
głęboką ironią: „Ale w podobny sposób jak królowie lubią oddalać się
incognito od swoich wspaniałych pałaców, żeby udać się do skromnej
wioski, i zamieszkawszy tam w ubogiej chacie, śpiąc na twardym posła
niu dalecy od ceremoniału i uroczystości, powtarzają do woli te radosne
wiersze pasterza Wergiliusza: «Mamy słodkie owoce, miękkie kasztany
i zapasy wydojonego mleka», tak samo m y lubimy oddalać się od tronu
prawdy, na którym zasiadają teologowie, żeby pobłądzić nieco na polu
filozofii, jednak bez niebezpieczeństwa dla naszej wiary, która jest nie
zachwiana i stała” 1S. Nie można przypuszczać, że Cremonini serio trak
tował teorię dwóch prawd, że był przekonany o możliwości uznawania
dwóch różnych zdań na ten sam temat, pozostających z sobą w sprzecz
ności. On sam to zresztą potwierdził: „Ilekroć mówi się, że filozofia jest
sprzeczna z teologią, to albo nie jest to prawdziwa filozofia, albo nie jest
to prawdziwa teologia, albowiem to, co prawdziwe, nie może sprzeci
wiać się temu, co prawdziwe, ani prawda prawdzie” 13. Prawda więc
może być tylko jedna, niezależnie od tego, czy będziemy ją rozpatrywać
w płaszczyźnie teologicznej, czy w płaszczyźnie filozoficznej. Nie może
być np. tak, żeby dusza rozpatrywana w płaszczyźnie teologicznej była
nieśmiertelna, a ta sama dusza rozpatrywana w płaszczyźnie filozoficz

11 D e aeternitate rriotus, cyt.: L. Mabilleau, op. cit., s. 342.
12 Digressio Averrbis de intellectu possibilis, lec. I. Fragment komentarza III
ks. De anima (Biblioteka Un iw. Padew.) cod. 1610, cyt.: Ł. Mabilleau, op. cit.,
s. 342 i 343.
13 Bibliothèque nationale de Paris, cod. 16138, fol. 34, cyt.: L. Mabilleau,
op. cit., s. 342.
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nej była śmiertelna. Jeżeli mimo widocznej sprzeczności takie koncepcje
w różnych tekstach filozoficznych występują, to muszą mieć jakąś ra
cję bytu, musiały zostać wprowadzone w ściśle określonym celu.
Pojęcie natury ma w filozofii Cremoniniego bardzo szeroki zakres.
Ogólnie rzecz biorąc, można wyróżnić dwa zasadnicze sposoby rozumie
nia tego terminu. Służy on przede wszystkim do określenia istoty rze
czy, jej wewnętrznej struktury, i w tym sposobie rozumienia staje się
synonimem duszy i formy.
Do pojęcia natury Cremonini sprowadzał też całą przyrodniczą
rzeczywistość, otaczający nas świat, przyrodę łącznie z człowiekiem, da
lej cały świat abstrakcji i wreszcie Boga, jako celowo działającą siłę.
Przez pojęcie natury rozumie Cremonini zarówno substancję, jak i ele
menty, z których jest ona zbudowana, tzn. materię i formę.
Cremonini przyjmuje jednorodną, przyrodniczą rzeczywistość. To,
co mieści się w zakresie tej centralnej kategorii filozoficznej Cremoni
niego, ma rację bytu i zasługuje na uwagę filozofa. To, co leży poza
przyrodą, nie jest domeną filozofii i tym Cremonini się nie zajmuje.
Przyroda — jego zdaniem -— jest bytem autonomicznym i wiecznym;
rację bytu posiada ona sama z siebie. Przyroda nie została stworzona
przez Boga, gdyż Bóg jest jedynie celową przyczyną świata, dzięki któ
rej następuje proces aktualizacji w przyrodzie. Bóg oddziałuje na świat
ziemski , za pośrednictwem nieba, a ściślej, Bóg jest przyczyną celową
nieba, a niebo świata ziemskiego. Cremonini stojąc na gruncie arystotelesowskiego hylemorfizmu uważał, że czynnikiem aktualizującym rzeczy
wistość jest forma, chociaż podstawą wszelkich zmian zachodzących
w przyrodzie jest materia.
Wszystkie zjawiska przyrody tłumaczył C rem onini przez odwoływa
nie się do przyczyn naturalnych. Odnosi się to także do problematyki
astrologicznej. Cremonini nie zerwał całkowicie z astrologią, umiał jed
nak wyzbyć się wszystkiego, co w niej tchnęło cudownością i nadprzyrodzonością. Z całej astrologii pozostawił tylko naturalny związek,
jaki — jego zdaniem — istniał między światem ziemskim a światem
niebiańskim.
Przyroda — głosił filozof — jest dynamiczna i w sobie posiada za
sadę ruchu i działania. Zasada ruchu jest immanentną cechą materii, a
tylko aktualizacja tego ruchu uzależniona jest od celu. Podmiotem dzia
łania jest zawsze przyroda. Cremonini mówił „natura uporządkowa
na” u , „natura robi” 1S, „natura zmienia” 18 itpv podkreślając w ten spo
14 Lecturae exordium habitum Patavii VI. Kalend. Februar. M. D. XCI.,
Ferrariae 1591, s. 11.
15 Disputatio de coelo..., s. 261..
18 Lecturae exordium habitum Patavii, s. 6.
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sób jej aktywność i jej podmiotowość, bo przyroda nie jest tu przed
miotem oddziaływania, ale podmiotem działającym, Cremonini nie wa
hał się podkreślać tego, i to wtedy, gdy mówił o człowieku i procesie
jego poznania: „[...] przyroda ustanowiła również i to, określiła, że nie
inaczej będzie można przedstawić sobie coś w obrazach poznawania, jak
dzięki sztuce zmysłów” 11. Wszystko co w przyrodzie istnieje, jest ko
nieczne, bo przyroda nie wytwarza nic nadaremnie. Porządek, harmonia
istniejąca w przyrodzie jest dziełem samej przyrody, bo przyroda nie
działa bezcelowo i produkuje to, co lepsze, a to, co złe, jest wbrew natu
rze, Nieraz obok pojęcia „natura” pojawia się pojęcie „Bóg” . Cremonini
powtarza np. za Arystotelesem: „Bóg i natura nie robią nic nadarem
nie” 1S. Zestawiając te dwa pojęcia obok siebie nawiązuje do tradycji
filozoficznej całego heterodoksalnego arystotelizmu. Bóg nie występuje
tu jako siła znajdująca się ponad przyrodą, jako siła obca przyrodzie,
lecz jako coś zrównanego z przyrodą, złączonego z nią. W takim obli
czu sprawy przeciwstawienie przyrody Bogu byłoby oczywistym niepo
rozumieniem. Bóg w filozofii Cremoniniego wpleciony został w przy
rodę do tego stopnia, że niektórzy historycy flozofii próbowali dopatry
wać się tu pewnej formy panteizmu.
Dziełem przyrody jest także człowiek, który stan-owi jak gdyby
„epilog” w rozwoju przyrody i ostatnie ogniwo rozwoju świata zwie
rzęcego. Człowiek jest wpleciony w przyrodę, pozostaje z nią w ści
słym związku, zawiera w sobie wszystkie cechy istot niższych, i w tym
sensie mówić możemy, że stanowi jak gdyby najwyższy szczebel roz
woju świata podksiężycowego. Piękny i bogaty obraz przyrody stanowi
dla człowieka źródło radości życia.
Do świata przyrody należy również niebo, które, podobnie jak zie
mia, zbudowane jest z materii i formy. Ten związek materii i formy
tworzy substancję, czyli ciało. Niebo więc jest materialne, ponieważ od
działuje na nasze zmysły, a co może być przez te .zmysły dostrzegane,
posiada materię. W Disputatio de coelo czytamy: „Zmysł jako siła orga
niczna reaguje tylko na rzeczy jednostkowe, stąd wszystko, co zmysłowo
dostrzegalne, jest jednostkowe, a w konsekwencji, ponieważ każda for
ma jednostkowa jest formą materii, [więc] wszelki przedmiot podpada
jący pod zmysły posiada materię” 19. Ponieważ zaś zarówno świat astral
ny jak i świat ziemski leżą w zakresie naszych doznań zmysłowych, więc
jeden i drugi posiadają materię, bo „wszystko, co zmysłowe, tkwi w ma
17 Tamże, s, 10,
18 Disputatio de coelo.,., s. 374 i 380, oraz Apologia dictorum Aristotelis, de
quinta c oeli substantia, Venetiis 1616, s, 176.
11 Disputatio de coelo.... s. 35 i 44.
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terii” 20. Zresztą na s. 104 w Disputatio de coelo Cremonini stwierdził
wyraźnie: „Słońce jest materialne, jak również powietrze,' inteligencja
zaś jest niematerialna, a niebo materialne” . Poza tym, takich określeń,
jak „materia nieba” , świadczących o materialnym charakterze nieba,
w dziełach Cremoniniego jest wiele.
Zachodzi jednak pytanie, czy pojęcie „materia” oznacza to samo
w odniesieniu do jednego i drugiego świata. Zobaczymy, co na ten te
mat powiedział sam Cremonini. W Disputatio de coelo czytamy: mate
ria nieba i materia świata podksiężycowego jest zasadniczo tą samą ma
terią” 21 i „nie może być, żeby materia różniła się od materii” 22, bo
istota materii jest jedna. Wbrew tym twierdzeniom, między materią nie
ba a materią ziemską istnieje pewna różnica. „Materia ziemska bowiem
jest potencją mającą w swej istocie obojętny i nieokreślony rodzaj przyczynowości” 23. Istnieje także różnica między substancją nieba a sub
stancją ziemi. Przez substancję Cremonini rozumiał materię zorganizo
waną, czyli ciało. Otóż materia nieba w ten sposób rozumiana jest obo
jętna pod względem ciężaru. „Nie jest ona ani ciężka, ani lekka” u . Jest
ciałem prostym, różnym od czterech żywiołów zwanych elementami.
Z tego też względu ciało nieba pozbawione jes-t przeciwieństw. Przeci
wieństwa bowiem występują tam, gdzie mamy do czynienia z elemen
tami, z pierwiastkami. Niebo zaś jest ciałem prostym, różnym od czte
rech zwanych pierwiastkowymi. Ten rodzaj ciała Arystoteles nazwał
ąuintum corpus, czyli kwintesencją. Pogląd ten przejął także Cremonini,
chociaż w pierwszej połowie XVI wieku odrzuca już tę koncepcję z arystotelizmu Scipione Capece. Stwierdził on wyraźnie, iż „niesłusznie po
wiedziano, że niebo składa się z innej materii niż wszystkie inne cia
ła” 2S.
Cremonini, zgodnie z filozofią Arystotelesa i arystotelizmem heterodoksalnym, przyjmował też wieczność nieba. Na początku I księgi D i
sputatio de coelo napisał: „O ile pogląd ten, że niebo jest wieczne, we
dług religii chrześcijańskiej jest błędny, o tyle u Arystotelesa jest on
pewny i nie budzący wątpliwości” . Poza rozróżnieniem, jakie wprowa
dziliśmy, na świat astralny i świat ziemski, musimy jeszcze przeprowa
dzić drugie rozróżnienie między materią pierwszą a materią „drugą” ,
czyli substancją, albo inaczej, ciałem. Problem ten w ujęciu Cremoni
niego w zasadzie nie różni się od jego wersji przyjętej w podstawowych
szkołach filozoficznych artystotelizmu. Podobnie więc jak większość
20
21
22
23
24
25

Tamże, s. 33.
Tamże, s. 6 6 .
Tamże, s. 67.
Tamże, s. 6 8 .
Tamże, s. 203.
A. Nowicki, Filozofia włoskiego odrodzenia, s, 206.
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arystotelików, przeciwstawił on pojęcie materii pierwszej temu, co na
zywa com positum , czyli temu, co stanowi związek materii i formy. Za
znaczył jednak, że rozróżnienie w rzeczach materii pierwszej i formy
jest operacją umysłu, jest zabiegiem natury logicznej. Oba te czynniki
warunkują się nawzajem. Rozpatrywane oddzielnie, są czystymi abstrak
cjami, pojęciami logicznymi, które jako takie nie mają odrębnego bytu.
Nie ma formy bez materii, ponieważ nie może być aktu w niebycie, nie
ma też materii bez formy, ponieważ czysty, nieokreślony element nie
może istnieć sam z siebie. Naprawdę istnieje tylko compositum .
Czym więc jest materia pierwsza i jaka jest jej funkcja? Przede
wszystkim materia pierwsza na równi z formą jest częścią całości. Cało
ścią jest com positum , które składa się z materii i formy. Ponieważ czyn
nikiem kształtującym jest forma, materia więc, jako stała możność, peł
ni funkcję -podłoża procesów stawania się i rozkładu wszelkich rzeczy.
Materia także inicjuje ten proces, który od niej się rozpoczyna, ponie
waż tylko ona jest zdolna do przyjmowania coraz to wyższych form.
Materię ukształtowaną, materię połączoną z ciałem, nazwał Cremonini także materią albo ciałem. Zresztą i w pierwszym wypadku nie
zawsze posługiwał się określeniem m ateria prima. Wydaje się, że Cremonini nie stawiał wyraźnej granicy między tymi dwoma sposobami
rozumienia pojęcia materii. Stwierdził, że pojęcie materii pierwszej jest
abstrakcją i dalej posługiwał się już pojęciem materii, które w momen
cie poprzedzającym proces stawania się lub rozkładu rozumiał w zna
czeniu materii pierwszej; z chwilą jednak, kiedy ten proces nastąpił,
rozumiał to pojęcie w znaczeniu ciała, substancji. Przy czym pamiętać
trzeba, że w rzeczywistości nie ma momentów, o których mówiliśmy.
Nie ma przede wszystkim momentu poprzedzającego proces stawania się,
bo istnieje tylko jeden wieczny ruch. Dlatego też stwierdziliśmy, że po
jęcie materii pierwszej ma charakter logiczny, a nie fizyczny.
Cremonini wyraźnie wskazał na różnicę między tym, co materialne,
a tym, co niematerialne. „Nazwa „materia” oznacza to, dzięki czemu
rzeczy materialne różnią się od niematerialnych” 26. Różnica ta dotyczy
trzech spraw:
1) „rzeczy materialne są ilościowe, niematerialne w bardzo małym
stopniu” ;
2) „rzeczy materialne posiadają zdolność ruchu, czego nie posiadają
„rzeczy” niematerialne” ;
3) „rzeczy materialne są cielesne, a niematerialne nie” 27.
Poza typowymi dla całego arystotelizmu określeniami: materia jest
rozciągła, trójwymiarowa i cielesna, podlega zmianie, a zmiana to przej
26
27

Disputatio de coelo..., s. 33.
Tamże, s. 33 i 34.
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ście z bytu w możności do bytu w akcie — w dziełach Cremoniniego
pojawiają się nieraz określenia, które w sposób bardziej zdecydowany
podkreślają a k t y w n o ś ć m a t e r i i . W Disputatio de coelo np. Cremonini nazwał materię „przyczyną zmiany” ss.
Forma, podobnie jak materia, stanowi część bytu złożonego, tzn. że
wraz z materią tworzy substancję. Jest ona z materią ściśle złączona
i z tego powodu nie może istnieć poza materią. Forma jest tym czynni
kiem, który aktualizuje materię. Ona stanowi także istotę rzeczy, jest jej
najgłębszą naturą. Dlatego też Cremonini często zamiennie używa takich
terminów, jak „form a” i „natura” . Formy, o których mowa, zwane sub
stancjalnymi, stanowią istotę bytu, to, co sprawia, że dana rzecz jest tym,
czym jest. Forma kształtująca materię istot żywych często nazywana jest
duszą. Dusza więc pełni funkcję analogiczną do formy. Ona stanowi tak
że naturę bytu, w którym się znajduje. Forma, jako natura bytu, jest dla
niego zasadą działania i ruchu. Jest to zgodne stanowisko zarówno Ary
stotelesa, który np. w F izyce (II, 3) i w De coelo (I, 5) mówił, że natura
jest zasadą ruchu, jak i Aleksandra z Afrodyzji, który twierdził, że nie
ma w niebie innej zasady ruchu niż dusza. Istnienie formy jest uzależ
nione od materii, podobnie jak materii od formy. Te dwa czynniki wa
runkują się nawzajem. Z tego też względu niemożliwe jest istnienie
jakiejkolwiek formy niezależnie od m aterii29, „ p o n i e w a ż f o r m y
nie m ają i s t n i e n ia same z siebie, lecz i s t n i e ją o ty
l e, o i l e z n a j d u j ą s i ę w m a t e r i i 30” . [Podkreślenie moje —
T. B.J. W tym też sensie można mówić o zależności formy od materii.
Jest to jednak zależność dwustronna. Rozdzielanie formy od materii jest
operacją czysto umysłową, ponieważ forma nie ma charakteru bytu
fizycznego, jest z materią tak ściśle zespolona, że tworzy z nią „jednię”
w postaci jakiejś rzeczy jednostkowej. Ten ścisły związek formy i ma
terii powoduje w konsekwencji to, że forma podziela los materii, tzn.
że kiedy materia ulega zniszczeniu, ginie również form a31. Cremonini
twierdzi, że Arystoteles nie zna takiej formy naturalnej, która nie tkwi
łaby w m aterii32.
Problem ten rozwiązuje Cremonini w duchu filozofii Aleksandra
i Pomponacjuśza, przeciwko scholastykom i awerroistom, którzy przyj
mowali istnienie form oddzielnych (formcie separatae).
Pojęcie duszy w filozofii Cremoniniego ma kilka znaczeń. Przede
wszystkim służy ono do określenia formy, natury przyrody organicznej.
Tamże, s. 69.
Komentarz do « De anima» A rystotelesa, cyt.: L. Mabilleau, op. cit., s, 164.
30 „ [...] quia formae non sunt de se sed solum quatenus sunt to materia”,
De formis quatuor corporum simpUcium, Venetiis 1805, s. 133.
31 Disputatio de coelo..., s, 81.
32 Tamże, s. 46.
28
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Służy więc jako określenie formy substancjonalnej człowieka, zwierząt
i roślin. Pojęcia tego używał także Cremonini dla określenia formy nie
ba. Wypowiadał nieraz pogląd, że niebo jest substancją organiczną i z tej
racji musi posiadać formę taką, jaką posiadają wszystkie ciała organicz
ne, tzn. duszę.
Z powyższego już wynika, że Cremonini dostrzegał duże podobień
stwo między formą a duszą. Jest to w zasadzie to samo, z tym, że jeżeli
występuje w przyrodzie nieożywionej, to nazywa się formą, a jeżeli wy
stępuje w istotach żywych, to nazywa się duszą.
Dusza więc jest formą ciała organicznego. Ona właśnie jest tym czyn
nikiem, który aktualizuje materię; materia zaś, zaktualizowana przez
duszę, nazywa się ciałem. Dusza jest tym, co wraz z ciałem tworzy
unum com positum . Ona jest przyczyną ciała i racją jego istnienia, jest
aktem ciała. Nie jest to jednak zależność jednostronna, gdyż zarówno
dusza, jak i ciało warunkują się wzajemnie, a nawet powiedzieć może
my, ż e d u s z a j e s t u z a l e ż n i o n a o d c i a ł a . Jest to zależność
dwojakiego rodzaju. Wydaje mi się, że można by tę zależność określić
jako ontologiczną i gnoseołogiczną. W sensie ontologicznym, dusza jest
uzależniona od ciała, ponieważ potrzebuje materialnego podłoża, którym
jest ciało. W sensie gnoseologicznym natomiast, zależność ta polega na
związku, jaki zachodzi między poznaniem umysłowym a poznaniem
zmysłowym. Poza tym dusza kształtując ciało jest od niego uzależniona
jako od przedmiotu, gdyż ciało staje się dla niej przedmiotem oddziały
wania. Z tej też racji możemy powiedzieć, że d u s z a j e s t m a 
t e r i a l n a 33, ponieważ w każdym przypadku jest formą kształtującą
substancję materialną. Jak silny jest ten związek duszy z materialnym
podłożem organicznym, świadczy krótkie określenie Cremoniniego: „jak
wszystko, co ożywione, jest organiczne, tak wszystko, co organiczne, jest
ożywione” u .
Dusza ma charakter jednostkowy. Jest formą jednej żywej istoty.
Każdy więc człowiek, każde zwierzę i każda roślina mają po jednej
duszy, ponieważ każda forma jako akt daje byt i zasadę działania temu,
w czym się znajduje. Każda dusza jest formą konkretnego, ściśle okre
ślonego ciała, a nie innego, jest formą istot żywych, życie bowiem jest
zasadniczą aktualizacją ciała organicznego, bo życie jest ruchem. Cre
monini stale podkreślał z a l e ż n o ś ć d u s z y o d c i a ł a , dlatego też
zdecydowanie przeciwstawiał się nawet aweroistycznej koncepcji duszy
asystującej3S.
33 „ [...] ex propria aniraae natura, quae est forma materialis” (tamże, s. 367).
Tamże, s. 100.
Tamże, s. 137, i De anima, II, lec. VII, VIII, X, X I, XII, cyt.: L. Mabilleau,
op. cit, s. 321.
34
35
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Dusza jest połączona z ciałem przy pomocy ciepła wrodzonego. Cie
pło jest naturalnym pośrednikiem między duszą -a ciałem. Jest ono wy
nikiem oddziaływania nieba na świat podksiężycowy. Ciepło nie jest
ciałem, ponieważ przenika wszystkie ciała, jest funkcją życia, pewnym
momentem rozwoju organizmu.
Dusza jest również zasadą ruchu, działania. Ta funkcja duszy wyni
ka z jej ogólnego charakteru, jakim jest aktualizowanie ciała. Dusza
bowiem jest naturą, i jako taka staje się przyczyną ruchu. Ruch, dzia
łanie duszy polega na kierowaniu ciała do celu, przez który została ona
zdeterminowana. Inaczej mówiąc, pragnienie osiągnięcia celu jest siłą
motoryczną ruchu, działania duszy.
Najwyższą postacią duszy w świeci e^podksiężycowym jest dusza
ludzka. Tą postacią duszy zajmuje się psychologia, w odróżnieniu od fi
zyki, która zajmuje się tylko pewną funkcją duszy, mianowicie duszą
jako zasadą ruchu.
Dusza ludzka jako forma substancjalna ciała pozostaje z tym cia
łem w bardzo silnym związku. Związek ten jest tak silny, że nie można
nawet mówić o funkcjach duszy. W zasadzie d u s z a i c i a ł o , podob
nie jak forma i materia, t o d w a p o j ę c i a c z y s t o l o g i c z n e ,
wyabstrahowane
z jednej
substancji,
jaką
jest
c z ł o w i e k . Cremonini mówił, że śmieszną byłoby rzeczą uważać, iż
dusza się gniewa, lituje czy nawet myśli. To nie są funkcje duszy, ale
człowieka36. Człowiek więc jest jedynym podmiotem wszelkich przeja
wów życia psychicznego. Jest to człowiek w swej konkretnej naturze,
w której dusza i ciało przenikają się nawzajem do tego stopnia, że ani
jeden przejaw życia psychicznego nie należy do żadnego z elementów
„składowych” . „Nie dusza myśli, lecz człowiek przy pomocy duszy” 37,
Podmiotem działania jest więc człowiek, który posiada jedną ludzką na
turę, a nie skupisko heterogenicznych bytów.
Ten związek duszy z ciałem powoduje także to, że dusza nie może
istnieć niezależnie od ciała, to należy do jej natury, taki jest jej spo
sób bycia. Dusza, która istnieje po to, by kształtować ciało, i której ist
nienie jest uzależnione od tego ciała, musi też dzielić los ciała, w któ
rym egzystuje. Jeżeli to ciało jest śmiertelne, to i dusza musi być śmier
telna38. Preegzystencję, samoistne bytowanie i wędrówkę dusz nazwał
Cremonini bzdurami39. „Dusza racjonalna z racji istoty jest cielesna,
36 Por. Z. Kuksewicz, Niektóre zagadnienia koncepcji duszy Michała z Biestrzykowa, w: Z dziejów filozofii na uniwersytecie krakowskim w X V wieku,
W rocław — Warszawa — Kraków 1965.
37 De formis quatuor corporum simplicium,.,, s. 154. ■
38 Apol, diet, Arist., de quinta coeli subst., s. 5.
39 Tabula síve consid. opin, vet. philos, de anima, lec. X I, cyt.; L, Mafailleau,
op. cit., s. 308.
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ponieważ kształtuje ciało” 40. Jak bardzo materialnie, cieleśnie pojmo
wana jest dusza w filozofii Cremoniniego, świadczy to, że nie jest ona
wolna od zmęczenia. Podziela więc w całości los ciała, do którego nale
ży. Cremonini broniąc jedności natury ludzkiej przeciwstawiał się dualiz
mowi platońskiemu, walczył z awerroistyczną koncepcją duszy asystu
jącej 41.
Wydaje się, że to cośmy wyżej powiedzieli, upoważnia nas do stwier
dzenia, że dla Cremoniniego dusza ludzka jest śmiertelna. Tak Cremo
nini odczytał Arystotelesa, tak też odczytał go wcześniej Aleksander
z Afrodyzji, tak zrozumieli go Pomponacjusz, Porzio i Cardano 42, żeby
wymienić tylko najważniejszych. L. Mabilleau43 jest jednak zdania, że
wbrew wewnętrznej logice, która zmusza do stwierdzenia, że dusza
w filozofii Cremoniniego jest śmiertelna, wniosku takiego wypowiedzieć
nie możemy. Dlaczego?
Wydaje się, że Mabilleau dosłownie odczytał takie sformułowania,
których u Cremoniniego nie'brakuje, jak: „wiemy, że dusza jest nie
śmiertelna” u . Wtedy oczywiście -sprawa się komplikuje i powstaje po
zorna sprzeczność w filozofii Cremoniniego. Nie chcemy przez to powie
dzieć, że u Cremoniniego nie ma w ogóle sprzeczności, ale nie należy mu
jej przypisywać tam, gdzie jej nie ma.
Powiedzieliśmy wyżej, że wedle Cremoniniego myślenie nie jest
operacją duszy, ale człowieka. Stanowisko to potwierdza wielka rola
zmysłów w procesie poznania. „Poznanie naszego intelektu wywodzi się
ze zmysłów ls, Poznanie jest uzależnione od wrażeń zmysłowych. Wra
żenia z kolei uzależnione są od zmysłów, a więc od czynników mate
rialnych.
Mamy więc dwuetapowy proces poznania: poznanie zmysłów jako
pierwszy stopień i poznanie intelektualne jako finał tego procesu. Co
więcej, możemy w oparciu o tekst Cremoniniego powiedzieć, że czysto
intelektualne poznanie nie istnieje, ponieważ intelekt w każdym przy
padku jest związany z ciałem i „lepiej jest dla intelektu, żeby istniał
z ciałem, ponieważ w przeciwnym wypadku nie istniałby w ogóle” 46.
Jest to znamienna myśl wskazująca na organiczne uwarunkowanie
procesów psychicznych. Tutaj też, jak się zdaje, najlepiej widać, jak to,
co duchowe w człowieku, splata się z tym, co materialne, jak trudno

40

Disputatio de coelo.,,, s. 112.
Tabula sive consid. opin. vet. philos, de anima, lec. VIII, cyt.: L, Mabilleau,
op. eit., s. 308.
48 Zobacz A. Nowicki, Filozofia włoskiego odrodzenia, s. 64, 161—165, 208—227.
43 L, Mabilleau, op. cit., s. 321.
44 Utrum facultates animi seąuantur corporis temperamentum, lec. VII, cyt.:
L. Mabilleau, op. cit., s. 323.
45 Disputatio de coelo..., s. 122.
46 Tamże, s, 138.
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byłoby przeciwstawić sobie te dwa bogate, zróżnicowane światy, które
są właściwie jednym światem nazywanym życiem ludzkim.
Dusza, występująca jako narzędzie poznania, nazywa się intelektem.
Intelekt jest więc aktem duszy w procesie poznania i jako taki dzieli
się na praktyczny i teoretyczny47. Intelekt praktyczny przejawia się
w działalności zewnętrznej; skutek jego działania wychodzi poza pod
miot poznający, teoretyczny natomiast pozostaje wewnątrz podmiotu
poznającego. Intelekt teoretyczny nie łączy się z ciałem i jest nieśmier
telny. Ponieważ nie łączy się z ciałem, więc nie może korzystać z owo
ców poznania zmysłowego. Poznaje on dzięki procesowi rozumowania,
przez „badanie rozumowe” [discursos], jak to określił Cremonini iS.
Porównując inteligencję niebiańską z ludzką stwierdził, że pierwsza
istnieje jednocześnie [simul ] jako teoretyczna i praktyczna, druga nato
miast istnieje w sposób podobny [similiter] jako teoretyczna i praktycz
na. Poza tym inteligencja niebiańska jest konieczna i istotna, ludzka na
tomiast przygodna i akcydentalná. Podobnie jak dusza istot ziemskich,
cielesna i materialna jest również dusza nieba. Dusza nieba jest jego
naturą, jeg-o formą naturalną, która w sobie zawiera władzę intelek
tualną zdolną do poznania inteligencji. Cremonini przyjął więc pogląd
Aleksandra z Afrodyzji, pogląd utożsamiający duszę z naturą nieba.
Dusza jako natura nieba jest także.zasadą jego ruchu, a ruch ten uwa
runkowany jest przez pragnienie celu.
Mimo tego podobieństwa istnieje jednak różnica między np. duszą
ludzką a duszą niebiańską. Różnica ta dotyczy głównie podłoża, które
dusza kształtuje. Wiemy, że w arystotelizmie istniała różnica między ma
terią ziemską a materią niebiańską; wiemy także, że Cremonini tej róż
nicy nie zlikwidował w swej filozofii. Druga różnica dotyczy sposobu
poznania. Dusza nieba nie może przecież korzystać z owocu poznania
zmysłowego. Bytami pośrednimi pomiędzy światem ziemskim a świa
tem niebiańskim są inteligencje związane z poszczególnymi strefami.
One są przyczyną ruchu, ale nie jako siła motoryczna, lecz jako cel. In
teligencje jako byty abstrakcyjne istnieją same z siebie. Nie są naturą,
tylko przyczyną porządku wszechświata i jego harmonii.
Zgodnie z ogólną koncepcją arystotelizmu ruch określił Cremonini
jako przejście z możności do aktu. Wyróżnił kilka rodzajów ruchu.
Przede wszystkim wprowadził rozróżnienie między ruchem lokalnym
a stawaniem się. W pierwszym wypadku następuje zmiana w substancji
już istniejącej, w drugim powstaje nowa. Dalej, filozof przeciwstawił
wzajemnie dwa ruchy: ruch w górę i w dół. Następny podział to ruch
prosty [rectus] i ruch po okręgu [circularis]. Pierwszy jest określony
47
48

Tamże, s. 128.
Tamże, s. 130.
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przez dwa punkty: od i do. Drugi jest nieokreślony i nieskończony. Nie
ma on terminu, od którego się zaczyna, ani kresu, do którego zmierza.
Podział ten odpowiada mniej więcej arystotelesowskiemu sposobowi od
różniania ruchów.
Cremonini przyjął za Arystotelesem koncepcję pierwszego motoru
i ulokował go w pierwszej sferze. Ale zasadą wszelkiego ruchu jest for
ma, czyli natura rzeczy. Analogicznie, w przypadku istot żywych zasadą
.będzie dusza. Znaczy to, że zasada ruchu każdej rzeczy jest potencjalnie
zawarta w jej naturze, natomiast aktualizację tej potencji wywołuje cel,
który pobudza ją do ruchu. Celem tym dla świata podksiężycowego bę
dzie niebo, a dla nieba Bóg jako ostateczna celowa przyczyna ruchu
świata. Przyczyna celowa jednak nie mogłaby wywołać ruchu, gdyby
w jej zasadzie nie była zawarta sprzeczność. Sprzeczność bowiem jest
jednym z podstawowych warunków ruchu. Sprzeczności pozbawiony jest
tylko ruch po kole i ruch po linii prostej. Taki ruch nazywamy ruchem
prostym [simplex] — przysługuje on jedynie ciałom prostym [corporibus
simplicibus]. Ciałem prostym jest przede wszystkim niebo. Niebo więc
porusza się ruchem po kole. Ruch po kole jest najdoskonalszym natural
nym ruchem. Zasadą tego ruchu jest dusza; ruch ten jest wieczny, po
dobnie jak świat, który ten rodzaj ruchu posiada. Cremonini określał
ruch po kole jako taki, który zawsze jest na początku, w środku, na koń
cu i „nigdzie” . Jest on z natury swej nieokreślony. W ruchu po kole,
zdaniem Arystotelesa, początek styka się z końcem. Innym warunkiem
istnienia ruchu jest materia, ponieważ ona jest jedyną zasadą rozciągło
ści, a ruch może istnieć tylko tam, gdzie istnieją części rozciągłe. Cremo
nini zwracał także uwagę na silny związek materii z ruchem. Ruch istnie
je tylko tam, gdąie istnieje materia49, nie ma też ciała fizycznego bez
naturalnego ruchus0,
Powiedzieliśmy wyżej, że według Cremoniniego jedną z form ruchu
jest proces powstawania i rozkładu. Tę postać ruchu chcielibyśmy obec
nie omówić. Stwierdziliśmy już, że zasadą wszelkiego ruchu jest w jego
ujęciu forma, czyli natura rzeczy. W naturze rzeczy więc tkwi zasada
wszelkiego procesu stawania się i rozkładu. Pierwszym warunkiem
wszelkiego procesu stawania się i rozkładu jest materia, ponieważ to,
co podlega zmianie, nie może być formą, to musi być konkretnym by
tem — com positum . Poza tym w procesie stawania się mówimy o po
wstawaniu nowych bytów, te zaś nie mogą powstać z niczego, ponieważ
z niczego nic nie pow stajeS1, z n i e b y t u n i c n i g d y n i e p o 
w s t a j e 63.
Tamże, s. 34.
Apol. diet. Aristot., de quinta c oeli subst., s. 32.
51 Disputatio de coelo..., s. 380.
58 „Ex non ente autem nihil utique fieri” (tamże, s. 390).
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Jest to — sądzę — zdecydowane przeciwstawienie się wszelkiej po
staci kreacjonizmu. Cremonini podkreślił, że n a w e t p o g l ą d P l a 
t o n a n i e m a n i c w s p ó l n e g o z k r e a c j o n - i z me m, gdyż „po
wstanie świata, według Platona, nie jest po prostu przejściem z nie
bytu do bytu, lecz jest przejściem z bytu nieuporządkowanego do bytu
uporządkowanego” 53.
Następnym warunkiem jest sprzeczność. Znaczy to, że powstawać
lub rozkładać się mogą tylko te byty, które zawierają w sobie sprzecz
ność; takimi bytami są tylko ciała materialne, które są, jak mówił Cremonini, albo pierwiastkami, albo z pierwiastków. Z tej samej przyczyny
niebo, jako ciało proste, nie może ani powstać, ani ulec zniszczeniu,
musi więc być wieczne, ponieważ to, co nie powstało, też nie może ulec
zniszczeniu. W rzeczywistości konkretnej należy więc szukać przyczyn
powszechnego procesu stawania się i do niej ten proces odnosić. Widzi
my, że Cremonini, w przeciwieństwie do arystotełizmu ortodoksyjnego,
ani razu nie odwołuje się do przyczyn nadprzyrodzonych; co więcej,
wyraźnie stwierdza, że „form y oderwane nie mogą być przyczynami
procesu powstawania i rozkładu” Si.
Zmianie podlega wszystko, cała przyrodnicza rzeczywistość: „T a k
p r z y r o d a c i ą g l e z m i e n i a o b l i c z e , n,igdy ni e p o z o 
staje w tym samym
s t a n i e : różne rzeczy wiecznie płyną,
świat nigdy nie pozostaje w spoczynku, z a w s z e r o d z i s i ę i u m i e r a” BS. Ta dynamiczna siła tkwiąca w przyrodzie zmienia nie tylko
dzieła rąk ludzkich: „tam, gdzie kiedyś Ateny kwitnęły, dziś leżą po
walone mury świątyń, pałaców, liceów [...]S6, zmianie ulega także sama
skorupa ziemska. Zaobserwowano zaiste, że wysokie góry [...] wstrzą
sane fatalnym kołowrotem rzeczy [fatali rerum vicissitudine] zrównane
zostały z dolinami” S7. „Tam gdzie kiedyś kwitnęły miasta, obecnie po
wstało błotniste bagno” 5S,
Cremonini mówił więc nie tylko o zmianach bezpośrednio przez nas
dostrzegalnych, ale także o powolnych procesach geofizycznych, których
skutki często są mało uchwytne albo które zaobserwować możemy jedy
nie przez porównanie dwóch odległych epok.
53 „Mundl generatio Platoni non est transitas de non esse ad esse simpliciter,
sed transitas de esse inordinate ad esse ordinatum” (Apol. diet, Arist., de quinta
coeli subst., s. 15).
54 Disputatio de coelo..., s. 4.
65
„Sic continue mutât faciem natura, sic in eodem statu nunquam permanet,
sic varia perpetuo fluctuât, sic m u n d u s n u m q u a m e s t , n a s c i t u r s e m 
p e r e t m o r i t u r ” {Lecturas exordium habitum Patavii, s. 7),
38 Tamże, s. 8 .
E7 Tamże, s. 7. Porównaj także doniosłą rolę tego pojęcia u Giordana Brun:
A. Nowicki, Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna, Warszawa 1962,
s. 149—169.
58 Tamże, s. 7.
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Jeżeli cokolwiek —- zdaniem Cremoniniego — może oprzeć się wiecz
nemu kołowrotowi [mcissitudo aeterna], to tylko niebo, które jest poru
szane tym samym ruchem.
Jeżeli, dalej, warunkiem powstania jednej rzeczy jest rozkład dru
giej i jeżeli rzecz jednostkowa nie może być nieśmiertelna, to należy
sobie tę nieśmiertelność zapewnić przez rodzenie podobnych sobie istot.
Cremonini w swej filozofii posługiwał się pojęciem Boga, ale poję
cie to w niczym nie przypominało Boga religii chrześcijańskiej. Przede
wszystkim Cremonini -ogołocił Boga ze wszystkich cech, w jakie przy
oblekła go religia. Co więcej, uważał, że przypisywać Bogu jakiekolwiek
cechy, żądać od niego jakiegokolwiek działania, znaczy degradować go.
Rola Boga -ogranicza -się do jednej jedynej funkcji, Bóg jest tylko osta
teczną, celową przyczyną świata. Cremonini polemizując w Disputatio
de coelo z Simpliejuszem wskazywał, że Boga tylko w ten sposób moż
na pojmować —■tak rozumiał go’ Aleksander i inni -perypatetycy. „Usta
lono, że pierwsza inteligencja nie jest przyczyną sprawczą, lecz tylko
przyczyną celową” 59.
Jeżeli Bóg nie jest przyczyną sprawczą, to nie mógł stworzyć świa
ta. Cremonini był zdecydowanym przeciwnikiem kreacjonizmu. W po
lemice z Simpliejuszem wykazywał, że „Arystoteles nie mógł myśleć
o kreacji” 60. Bóg nie mógł stworzyć świata, po pierwsze dlatego, że nie
jest przyczyną sprawczą, o czym wspomnieliśmy wyżej, a po drugie
dlatego, że jako istota niematerialna nie może oddziaływać na świat
materialny61, Stworzenie poza tym jest niemożliwe i z tego względu,
że z niczego nic nie powstaje6S. Cremonini sprzeciwiał się tym, którzy
występowali przeciwko tej zasadzie w filozofii. Nazywał ich ogólnie
„przeciwnicy” [odversarii], mając na myśli głównie teologów. Wska
zywał, że Platon nie przypisywał Bogu siły tworzenia z niczego63.
Cremonini zanegował także istnienie -opatrzności. Bóg nie może opie
kować się światem, ponieważ go nie zna. „Troska i -opatrzność przypi
sywana Bogu jest tylko jego obecnością we wsz-echświeceie jako pierw
szego celu 61, Bóg nie może poznać nic poza sobą, tak jak dusza rozum
na, ponieważ nie posiada zmysłów, które są podstawą poznania przed
miotów jednostkowych. Bóg więc poznaje tylko siebie i nic poza sobą.
Bóg nie posiada także woli, bo przecież nie może niczego chcieć poza
sobą.
Disputatio de coelo..., s. 363, 380, 387.
Apol. diet. Arist., de quinta coeli subst., s. 177.
Disputatio de coelo.,., s. 7.
m Tamże, s. 390.
83 Tamże, s. 378.
M Tamże, s. 362 i 363.
58
80
81
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Sw. Tomasza z Akwinu zaatakował Cremonini głównie za rozróżnie
nie istoty i istnienia. Pogląd ten — zdaniem Cremoniniego — niezgodny
jest z nauką Arystotelesa 6S, Cremonini nie zgadzał się również z dowo
dami na istnienie Boga podanymi przez św, Tomasza, Na podstawie nie
przerwanego łańcucha ruchów można jedynie udowodnić, że istnieje
pierwszy motor, ale „co innego jest udowodnić istnienie pierwszego mo
toru, a co innego istnienie Boga” 66. Przez pierwszy motor u Cremoni
niego możemy rozumieć Boga jedynie jako byt pozbawiony cech osobo
wości; „ B o g o w i e [teologiczni] n i e i s t n i e j ą w p r z y r o d z i e ,
t y l k o w s z t u c e i r e l i g i a c h ” 67. [Podkreślenie moje — T. B.].
Bóg Cremoniniego pozbawiony wszystkich pozytywnych cech jest od
izolowany od świata. Jako nieruchoma, celowa przyczyna, kieruje on
światem nie wiedząc o tym i nie chcąc tego 68.
Cremonini, obok Pomponacjusza, Porzia, Cardana, Scaligera, Cesalpina i Vaniniego, należy do tych wybitnych arystotelików, którzy
w oparciu o aparaturę pojęciową Arystotelesa podjęli walkę z wszelki
mi próbami schrystianizowania filozofii perypatetyckiej.
Nie jest on ani tak oryginalny, jak Pomponacjusz czy Cesalpino, ani
tak bojowy, jak Vanini, ale wpływ, jaki wywierał na swych wycho
wanków, przede wszystkim dzięki swym wolnomyślnym poglądom, po
zwala postawić go obok tamtych.
Śmierć Cremoniniego kończy arystotełlzm padewski. Współczesny mu
Galileusz i nieco młodszy od niego Kartezjusz rozpoczynają nową, no
wożytną erę w filozofii, która położyła kres arystotelizmowi. Cremonini
jednak funkcjonował jeszcze przez kilka dziesięcioleci XVII wieku jako
model wykształconego libertyna.

Tadeusz Blocian

L A FILOSOFIA DELLA NATURA DI CESARE CREMONINI

Sommario
La problemática filosófica di Cesare Cremonini é imperniata sul concetto di
natura. Col termine „natura” egli íntende tutto cid che esiste realmente; intende
peró anche l'essenza della cose. La natura ha per luí carattere dinámico, .é in con
tinuo movimento, „non rimane mai in uno stesso stato,' sempre di nuovo nasce
85
66
61
68

Tamże,- s. 333.
Tamże, s, 300.
„Deos non natura, sed arte et legibus constare” (tamże, s. 301).
Ź. Ogonowski, op, cit., s. 140,
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e muore” . II problema della materia e della forma viene risolto da Cremonini in
modo conforme all’aristotelismo; egli sottolínea pero il ruolo della materia nel
processo di generazione e di corruzione delle cose,
Cremonini dedica molta attenzione alia questione dell’anima umana, che egli.
definisee come atto del corpo. L ’anima non ha un essere auto-nomo; essa é la
forma del corpo, indissolubilmente legata al sostrato orgánico e da questo condizionata nella sua esistenza.

