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A n d rzej N owicki

GIOVANNI IMPERIALE (1596— 1670),
JEGO M U Z E A I N O C E
Giovanni Imperiale, filozof i lekarz z Vicenzy, urodził się w roku 1596,
zmarł w roku 1670 1. Był uczniem sławnego libertyna Cremoniniegoa.
Spośród różnych jego dzieł na uwagę zasługują zwłaszcza trzy: M uzeum
H istoryczn e 3, M u zeu m F izyczn e 4 i N oce B eryck ie s,
O ile mi wiadomo, poglądami Imperialego nie zajmował się dotąd
1 Karmelita Paolo Calvi (piszący pod zakonnym imieniem Angiolgabriello di
Santa Maria) podaje, że Giovanni Imperiale zmarł w roku 1670 mając lat 74 (Biblioteca e storia di quegli scrittori cost della citta come del territorio di Vicenza,
vol. 6 , Vicenza 1782, s. X X X ), S. Rumor podaje rok urodzin: 1596 (Blasone Vicentino, Venezia 1899, s. 96). Według Joehera, który opiera się na Kestnerze i Papadopolim, Giovanni zmarł w roku 1853. Kumor nie podaje daty śmierci. Ostatnio, Cosenza podaje jako datę śmierci, podobnie jak Angiolgabriello, rok 1670. Uważam
tą datę za prawdopodobną, skoro żył jeszcze w roku 1603 wydając Noce Beryckie.
Ojcem jego był filozof i lekarz Giambattista Imperiale (1569—1623). Jego portret
i biografię znajdujemy w Musaeum Historicum na s. 191—-195. Portret Giovanniego zamieszczony w Musaeum Historicum (w roku 1640) wykonany był — jeśli
wierzyć napisowi — gdy miał on 38 lat.
2 ' Giovanni Imperiale uzyskał w Padwie doktorat z filozofii i medycyny „p romosso dal Cremonini” . Angiolgabriello di Santa Maria, Biblioteca..., cyt. wyd.
s. X X X , z powołaniem się na Glorie degl'Incogniti, s. 206.
3 Musaeum Historicum sive de viris doctrina illustribus Ioannis Imperialis
Phil.[osophii] et Medici Vlcentini, Venetiis 1640; s. nib. 14, 1—212. Dla oznaczenia
tego wydania używam w dalszym ciągu skrótu: Hist. Drugie wydanie w: Leonis
Allatii Apes Urbanae, sive de viris illustribus ąui ab anno 1630 per totum 1632
Romae adfuerunt, ac typis aliąuid evulgarunt, et Joannis Imperialis Phil, et Me
dici Vicentini Musaeum Historicum, virorum Utteris illustrium Elogią vitas eorundem et mores notantia complexum, praemissa praefatione Jo. Alberti Fabric!} D.
et P r o t Publ., Hamburgi 1711, s. nlb 16, 1—370, nlb 14 (bez ilustracji). Muzeum
znajduje się na stronach nlb 16 i 1—232.
4 Musaeum Physicum, sive de Humana Ingenio Ioannis Imperialis Phil, et
Medici Vicentini, Venetiis 1640, s. nlb 8 , 1—219, nlb 22. Dla oznaczenia tego w y
dania używam skrótu: Phys.
5 Le Notti Beriche overo de’ ąuesiti, e discorsi Fisici, Medici, Politici, Histo
ria , e Sacri hibri Cinque di Giovanni Imperiale Vicentino, Venetia 1663, s. nlb 12,
1— 390, nlb 20. Dla oznaczenia tego wydania używam skrótu: Notti.
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n ik t6, mimo że jego nazwisko znane jest tym wszystkim, którzy intere
sują się historią kultury XV I i XVII w. Widziano w nim jednak zawsze
tylko autora „pochwał” i elementarnych danych bio- i bibliograficz
nych 106 wybitnych postaci XIII— XVII wieku, które zaopatrzył w 56
portretów i kilkaset epigramów, biorąc sobie za wzór —■ podobnie jak
nasz Szymon Starowolski7, a we Francji Jean Jacques Boissard 8 i André
T hevet9 — sławne Elogîa Paola G iovia10.
Takich autorów, którzy pisali rozmaite leksykony, centuriae, theatra,
memoriae, prosopographiae i vitae eruditorum, icon es virorum illustrium,
elogi, d’uomini letterati, Lives of Eminent Persons, •Eloges des Savants
i Leben der Gelehrten — były oczywiście setki. Warto byłoby jednak
zbadać, czy przypadkiem nie bywały one czasami czymś więcej niż
tylko bezosobowym źródłem encyklopedycznej informacji i przestudio
wać je pod kątem tkwiącej w nich f i l o z o f i i c z ł o w i e k a , wpły
wającej przecież na wybór takiego właśnie tematu zainteresowań i na
dobór oraz sposób przedstawienia sławnych ludzi.
W przypadku Imperialego mamy do czynienia nie tylko z pewną
filozofią zawartą implicite w M u zeu m H istoryczn ym , ale również
z obszernym wyłożeniem poglądów filozoficznych w .dwóch innych dzie
łach. W szczególności M u zeu m F izyczn e zostało pomyślane jako teore
tyczne uzupełnienie zbioru portretów i życiorysów z M u zeu m H isto
ryczn ego 11.
W filozofii człowieka Imperialego można wyodrębnić pięć następują
cych wątków: zafascynowanie różnorodnością umysłów ludzkich i po
dejmowane w związku z tym próby klasyfikacji; poszukiwanie obiek
tywnych czynników różnicujących umysły ludzkie; zauważenie aktyw
ności umysłu ludzkiego; humanistyczna koncepcja wielkości człowieka
6 Nie udało mi się odnaleźć żadnej pracy na jego temat. Nie wspominają
o nich ani L, Ferrari (Onomasticon. Repertoria bio-bibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850, Milano 1917, s. 391) ani M. E. Cosenza (Biographical and
Bibliographical Dictionary of the Italian Humanists and of the World of Classical
Scholarship in Italy 1300—1S00, Boston 1962, t. 2. Ani Jöcher, ani Cosenza nie p o
dają, że Giovanni Imperiale był autorem N ocy Beryckich, natomiast Angiolgabriello
prócz Muzeów i Nocy wymienia jeszcze dwie jego prace medyczne: Pestis anni
1630, Vicentiae 1631, li De Medicamenti alvum solventis usu in Dysenteria disputatio,
Vieentiae 1654, oraz rękopis Musaeum Medicum; wymienia też kilku autorów,
którzy o nim wspominali (van der Linden, Jacopo Filippo Tommasmi, Guglielmó
Cave, Georg Matthias König, Teisserius).
I Scriptorum Polonicorum Hekatontas seu Centum Illustrium Poloniae Scriptorum Elogia et vitae, Francoforti 1625.
8 leones quinquaginta virorum illustrium doctrina et eruditione praestantium
ad vivum effictae, cum eorum vitis descriptis, Francoforti 1597.
9 Les vrais Pourtraits et Vies des Hommes Illustres, Baris 1584.
. 10 Elogia veris clarorum virorum imaginibus apposita quae in Musaeo loviano
Comi spectantur, Venetiis 1546, i kilka późniejszych wydań.
II
Phys. s. 4.
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oparta na wartościowaniu ludzi w zależności od ich wkładu w kulturę;
wolnomyślne rozważania nad społecznymi funkcjami religii.
M uzeu m F izyczn e składa się z trzech ksiąg: w pierwszej Imperiale
omawia „naturę i [cielesne] podłoże umysłu” 12, w drugiej „różnice mię
dzy umysłami i przyczyny [tych różnic]” 13 i w trzeciej „cechy umysłów
i znaki [po których można je rozpoznać]” u .

RÓŻNORODNOŚĆ UMYSŁÓW LUDZKICH

Filozofie człowieka można podzielić na dwa zasadnicze typy: jedne
zajmują się „człowiekiem w ogóle” bagatelizując różnice między ludźmi,
drugie, przeciwnie, za punkt wyjścia biorą właśnie z r ó ż n i c o w a 
n i e l u d z i . Filozofia Imperiałego należy oczywiście do tego drugiego
typu.
Rozważaniom Imperiałego 'na •ten temat patronują często przez niego
cytowani myśliciele renesansowi, zwłaszcza Girołamo Car dano (1501—
1576) i Juan Huarte (ok. 1529—ok. 1592). Jedną z centralnych kategorii
filozofii Cardana było pojęcie nieskończonej różnorodności rzeczy (varietas rerum ). Wiązało się ono u niego z renesansowym pojęciem aktywnej,
nieskończenie płodnej natury, wytwarzającej wciąż nowe formy. Rów
nież u Imperiałego spotykamy oba te pojęcia, mianowicie varietas i na
tura luxurians, między innymi w zdaniu, od którego rozpoczyna się
druga księga M uzeu m Fizycznego poświęcona omawianiu różnic pomię
dzy umysłami: „Tak wielka jest różnorodność umysłów — powiada
Imperiale — i tak wielkie jest dążenie bujnie rozpładniająeej się natury
do ich różnicowania, że wydaje się, iż w całym wszechświecie nie ma
tak radosnego bogactwa płodów, jak ta wielość rozmaitych kształtów
umysłów, którą starała się osiągnąć w mikrokosmosie” 1S.
Różnią się od siebie ludy, miasta, rodziny i poszczególne jednostki.
Ludzie różnią się od siebie nie tylko rysami twarzy (pultu), ale również
umysłami (animo), i to zróżnicowanie można uznać za godny podziwu
cud przyrody (admirabilia n aturae)ie. Imperiale wyraża ubolewanie, że
Arystoteles w żadnym ze swoich dzieł nie zajął się problemem różnic
pomiędzy umysłami17.
De ingenii natura et subiecto, Phys, s. 1—74.
De ingeniorum differentiis et causis, Phys, s. 75—143.
De qualitatibus seu signis ingeniorum, Phys, s. 144—-219.
Tanta est ingeniorum varietas, tantusque in iis inter distinguendis velut
luxuriantis naturae conatus, ut non magis in hac rerum universitate, laetissimam
tôt foetuum pompara, quant in microcosmo varios ingeniorum ornatus affectasse
videatur, Phys, s. 75.
« Phys, s. 75.
15 Dîfferentias ingeniorum nullibi tetigit, Phys, s, 75.
12
13
14
15
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«KATALOG» CZYNNIKÓW RÓŻNICUJĄCYCH UMYSŁY

Różnice między umysłami wywodzą się, według Imperialego, przede
wszystkim z różnych czynności intelektu 18 i wyobraźni w. A więc inne
umysły mają metafizycy, a inne teologowie, matematycy, fizycy, poeci,
lekarze, moraliści, politycy, prawnicy, magowie, ludzie zabobonni, wo
dzowie, wojskowi, mówcy, gramatycy 20,
Próbując sporządzić „katalog” obiektywnych czynników różnicują
cych umysły ludzkie (cathalogus externarum causarum in gen ioru m )21,
Imperiale zwraca kolejno uwagę na klimat, powietrze i glebę S2, omawia
wpływ lasów, rzek, Imórz, jezior i bagien na um ysły23, a także wpływ
różnych potraw i napojów 24 — podkreślając zwłaszcza rolę właściwego
odżywiania się w wytwarzaniu zdolnego, dobrze funkcjonującego umysłu
(cibus m ultu m potest ad creandum bonum in g en iu m )25. Dalej omawia
różnice wynikające z przynależności do różnych narodów i z mieszkania
w różnych miastach, zwracając uwagę zwłaszcza na to, z której strony
w danym mieście wieje zazwyczaj wiatr m. Wiatry wiejące z różnych
stron świata mają nie tylko różne imiona, ale i odmienny wpływ na
umysły ludzkie. Stąd szczególne znaczenie góry Berico, zasłaniającego
Vicenzę akurat od tego wiatru, którego wpływ na umysł jest nie
korzystny.
Interesuje Imperialego problem, jakie cechy umysłu są przekazy
wane dzieciom przez rodziców 27. Zastanawia się także nad wpływem
różnic społecznych na zróżnicowanie umysłów, a w szczególności nad
wpływem szlachectwa, bogactwa' i piastowanych godności88, zwracając
uwagę na to, że pod wpływem bogactw ludzie stają się aroganccy
i dumni, ponieważ sądzą, że przy pomocy pieniędzy wszystko mogą
sobie podporządkować. Wreszcie, w ostatnim rozdziale drugiej księgi
Imperiale zajmuje się wpływem wychowania, religii, prawa, towarzy
stwa i studiów na różnice pomiędzy umysłami29.
18 Księga II, rozdz. 1: Ingeniorum differentiae ab intellectus actionibus deducuntur, s. 76—78.
19 Księga II, rozdz. 2, s. 78—82.
20 Księga II, rozdz. 4, 5, 6 i 7, s. 84^102.
21 Phys, s. 108 i 217.
82 Księga II, rozdz. 8 : De Climate, A ere atąue Solo, s. 108— 112.
23 Księga II, rozdz. 9, s. 112— 113.
24 Księga II, rozdz, 10, s. 113— 117.
25 Phys, s, 217—218.
28 Księga II, rozdz. 11 i 12, s. 118— 123. Właściwie Imperiale ogranicza się
tylko do porównania położenia geograficznego trzech miast półnoenowłoskich:
Vicenzy, Florencji i Werony.
27 Księga II, rozdz. 13, s. 123— 128.
23 Księga II, rozdz. 15, s. 134— 137.
29 Księga II, rozdz. 16, s. 138—141.
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W rozważaniach Imperialego o uwarunkowaniu świadomości przez
środowisko geograficzne, czynniki biologiczne, społeczne i kulturalne
widać pewne tendencje materialistyczne.
Oczywiście poznanie tych uwarunkowań nie ma na celu wyłącznie
zaspokojenia ciekawości. Imperiale stawia przed antropologią cel prak
tyczny. W ostatnim rozdziale M u zeu m F izyczn ego pod charakterystycz
nym tytułem D e rem ediis ingeniorum zastanawia się nad „sztuką” wy
twarzania i zachowywania zdolności umysłowych, a więc praktycznego
wykorzystania wiedzy o wpływie na umysły takich czynników, jak
właściwe odżywianie się, wychowanie i studia.

AKTYWNOŚĆ UMYSŁU LUDZKIEGO

Z kilkuset epigramów zebranych przez Imperialego na szczególną
uwagę zasługują dwa, w których występuje centralne dla jego filozofii
pojęcie „wizerunku” .
W jednym z nich Marco Antonio Flaminio zestawia „wizerunek ciała”
(corporis effigies) kardynała Reginalda Pole’a z „obrazem jego myśli”
(m entis imago). Gdyby taki obraz udało się namalować, wówczas trudno
b y ło b y znaleźć coś piękniejszego 30. Drugi z nich to dwuwiersz niezna
nego autora, zamieszczony pod portretem M. A. Mureta31;
To jest prawdziwy jego wizerunek,
jednakie ten, który on sam wykonał swoimi dziełami,
jest znacznie bardziej prawdziwym wizerunkiem Mureta.

Użyte w tym epigramie wyrażenie „bardziej prawdziwy wizerunek”
wiąże się bardzo ściśle z zespołem centralnych kategorii
Imperialego. Analogiczne przeciwstawienia znajdujemy bowiem m. in.
w przedmowie do M u zeu m Fizycznego. W M uzeu m H istoryczn ym —
powiada Imperiale — można było oglądać wizerunki przedstawiające
jak gdyby żywe oblicza sławnych mężów (vultuum species), natomiast
w M u zeu m F izyczn ym będą oglądane „wewnętrzne kształty umysłów”
(internae animorum form ae ) 32.
Rozważania Imperialego nad owymi „wewnętrznymi kształtami umy
słów” prowadzą go do poglądu, że na „umysł” (Ingenium) składają się
dwie podstawowe władze: „intelekt” (intellectus) i „wyobraźnia” (phan(verlor effigies)

Hist, s. 34.
Vera quidem haec; scriptis sed quam tarnen exprim.it ipse Multo ea Mureti
verior effigies, Hist, s. 112.
32 Phys, s. 4.
'
30

31
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tasia) M, z których każda ma d w i e s f e r y d z i a ł a n i a ; jedną jest
p o z n a w a n i e , drugą jest t w ó r c z o ś ć 31.
Pierwsza sfera działania ma charakter bierny, odtwórczy, wtórny
w stosunku do świata istniejącego niezależnie od nas; wyobraźnia wy
twarza „obrazy rzeczy takie, jakimi one są” m, i „poprzestaje na akcie
poznania” 38. Taką działalność nazywa Imperiale „immanentną” 37 i prze
ciwstawia jej działalność twórczą, którą nazywa „przechodnią” 3S, W tej
drugiej sferze działania wyobraźnia „wytwarza dowolnie różne obra
zy” 39, a wśród nich również projekty i modele przedmiotów, które mogą
być wytworzone, a więc na przykład „zegarków, posągów, maszyn” *°.
Tę „przechodnią” działalność umysłu, projektującą to, co może być wy
tworzone (effectibilium ratio), nazywa Imperiale „sztuką” (ars) 41.
Działalność „immanentna” polega na tym, że umysł poprzestaje na
akcie świadomości, natomiast działalność „przechodnia” (transiens) po
lega na itym, że jakaś w ł a s n a t r e ś ć u m y s ł u (a więc projekt,
plan, model) e k s t e r i o r y z u j e s i ę w d z i e ł o (transit ad opus ) 42.
Tak więc ta druga sfera działalności umysłu ma charakter pierwotny
w stosunku do świata powstającego w wyniku naszej działalności prak
tycznej.
Rozważania Imperialego nad wielkimi ludźmi, herosami Nauki i Sztu
ki, doprowadziły go do doniosłego odkrycia dialektycznego związku po
między „umysłem” a „światem” , Z punktu widzenia działalności poz
nawczej, świat jest pierwotny, a umysł jest wtórny; natomiast z punktu
widzenia działalności projektującej i praktycznej, tworzony przez ludzi
świat dzieł ludzkich jest tą częścią obiektywnej rzeczywistości, -która
jest wtórna wobec projektującego ją umysłu.

I to jest chyba jedyne prawidłowe ujęcie problemu „aktywności umy
słu ludzkiego” . W swojej działalności poznawczej umysł ludzki powinien
być maksymalnie „bierny” , aby wytworzyć najbardziej wierne odbicie
obiektywnej rzeczywistości bez żadnych subiektywnych dodatków. Zna
czenie badań Kanta i jego kontynuatorów nad „aktywnością umysłu”
polega, jak sądzę, tylko na tym, że zdobywana wiedza o subiektywnym
wkładzie umysłu w poznanie pomaga do oczyszczenia obrazu świata od
tego, co zostało w ten obraz włożone przez umysł ludzki, W żadnym
33 Ingenii naturom superius in duabus ho minis partibus constituimus intelleętu
ac phantasia, Phys, s. 76.
34 Intellectus operatio duplex est, cognitio et actio, Phys, s. 77.
38 Rerum imagines ut sunt, Phys, s. 77.
38 In actu cognitionis ąuiescit, Phys, s. 33.
37 A ctio immanens, Phys, s. 33.
33 A ctio transiens, Phys, s, 33.
59 Format imagines variai ad libitum, Phys, s, 77.
40 Phys, s. 33.
« Phys, s. 77.
42 Phys, s. 33, 76.
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przypadku nie można zgodzić się na to, aby na subiektywnym, a więc
współtworzącym, wkładzie umysłu w poznanie miała polegać ta aktyw
ność, która świadczy o godności człowieka. Czynności porządkujące i kon
struktywne mogą mieć znaczenie mnemotechniczne, ale celem poznania
jest przecież uchwycenie rzeczywistości taką, jaką ona jest naprawdę,
a więc w swoich obiektywnych porządkach i w obiektywnej chaotyczności tych zjawisk, które obiektywnie są chaotyczne.
O
godności człowieka świadczy twórcza aktywność jego umysłu, to
prawda, ale nie w odniesieniu do sfery działalności poznawczej, lecz
tylko i wyłącznie w odniesieniu do sfery działalności projektującej,
planującej i kierującej praktyką. Jeżeli w pierwszej tezie o Feuerbachu
Marks chwali idealistów niemieckich za rozwijanie „strony czynnej” , to
pochwała ta, moim zdaniem, nie dotyczy subiektywno-idealistycznej teo
rii poznania Kanta, ale odnosi się przede wszystkim do wypracowanego
przez Hegla (w Fenom enologii ducha) pojęcia „eksterioryzacji", rozwi
janego i pogłębianego następnie przez Marksa w Rękopisach ekonom iczno-filozoficznych.

W marksizmie związek pomiędzy „świadomością ludzką” a „świa
tem” ma charakter dwustronny, dialektyczny, a więc wolny zarówno od
jednostronnego podkreślania „bierności” umysłu przez materialistów
mechanistycznych, jak od jednostronnego podkreślania „aktywności”
umysłu przez niemieckich idealistów. I w związku z tym sądzę, że na
gruncie marksizmu należałoby mówić nie o „teorii odbicia”, ale
o „ t e o r i i d w ó c h o d b i ć ”.
W t e o r i i ' p o z n a n i a marksistowsko-leninowska teoria odbicia
polega na uznaniu absolutnej pierwotności materialnej przyrody, „od
bijanej” w procesie poznania coraz wierniej przez nasze wrażenia, poję
cia, sądy i teorie naukowe. Ale aktywność poznawcza nie wyczerpuje
działalności umysłu; równie doniosła jest sfera działalności projektują
cej, kierującej procesem praktyki. Otóż w f i l o z o f i i c z ł o w i e k a
marksistowsko-leninowska teoria odbicia polega na tym, że ludzie nie
tylko poznają świat, ale również przeobrażają go swoją działalnością
praktyczną, budując w świecie przyrody swój własny ludzki świat, świat
dzieł ludzkich, świat kultury, świat nauki, techniki, sztuki. I właśnie
w tym wytworzonym przez siebie świecie człowiek przegląda się, oglą
dając w nim swoje własne odbicie43. Wtórna wobec przyrody, świado
mość ludzka jest pierwotna w stosunku do tworzonego przez siebie świa
ta kultury, który jest jej „odbiciem” . Świat dzieł ludzkich to, również
dla marksizmu-leninizmu, „najprawdziwszy wizerunek” istoty czło
wieka.
43

K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozofięzne z 1844 r., Warszawa 1958,
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AKSJOLOGICZNA TREŚĆ KULTU WIELKICH LUDZI

Najlepszym kluczem do zrozumienia istotnej treści M u zeu m H isto
są, moim zdaniem, rozważania Stefana Czarnowskiego o kulcie
Świętego Patryka w Irlandii. Czarnowski przekonywająco wykazał spo
łeczną, aksjologiczną treść kultu wielkich ludzi. „Doskonałość bohatera —
pisał — polega na reprezentowaniu w pełni jakiejś wartości ściśle okre
ślonej” *4. „Bohaterowie są zatem wcieleniem nadziei czy ideału zbioro
wości” is. „Bohater wciela wartość i jednocześnie daje dowód* jej istnie
nia” M. Inaczej mówiąc, bohaterowie stanowią jedną z konkretnych form,
„w niej ukazują się podstawowe wartości społeczne” 47.
Jeżeli jakaś konkretna postać historyczna adekwatnie ucieleśnia okre
śloną wartość, wówczas wystarczy wiernie ją przedstawić i problem
sprowadza się do trafnego wyboru.. Gdy brak takiej postaci, wówczas
na zapotrzebowanie społeczne trzeba odpowiedzieć mitem, legendą, a
więc daną postać trzeba stworzyć. Zresztą w każdym przypadku mamy
do czynienia z częściowym przynajmniej współtworzeniem „bohatera” ,
z akcentowaniem i wyolbrzymianiem określonych cech i pomijaniem in
nych, a więc z modyfikowaniem i modelowaniem jego obrazu w zależ
ności od konkretnego .społecznego zapotrzebowania na personifikację
określonej wartości.
rycznego

Jakie wnioski nasuwają się w związku z tym z zestawu sylwetek
uwzględnionych w M uzeum H istoryczn ym ?
Imperiale w przedmowie zapowiada, że sylwetki zostały ułożone
w porządku chronologicznym 48. Czyni jednak od tej zasady jedno nie
zmiernie charakterystyczne odstępstwo. Przed postaciami z przełomu
XIII i XIV wieku umieszcza Paola Giovia (z wieku XVI), świadomie
eksponując go na pierwszy plan jako własny wzór osobowy i model do
naśladowania49, podkreślając, że uważa się nie za „współzawodnika” ,
lecz tylko za „naśladowcę” m, a ściślej za „kontynuatora” uzupełniają
cego Muzeum Giovia o nowe sylw etkiS1.
Zasługę Gkm a zwięźle charakteryzuje przytoczony przez Imperialego epigram, w którego zakończeniu pisze Onorato Fasitelłi: „Gk>vio
S. Czarnowski, Dzieła, Warszawa 1956, t. 4, s. 15.
Tamże, s. 16,.
Tamże, s. 1,7.'
Tamże, s. 11.
48 ¡¡x probabili ąuadam temporum. aestimatione, Hist, s. nlb 8 .
41
Sacrum Musaei tui limen deosculamur: te duce (nec piget fateri) arcana
haec Musarum invisimus penetralia, Hist, s. 7.
50 Rerum ingentium imitatores, non aemulatores, Hist, s. 7.
51 Praeferente sic nobis facem in percelebri volumine Paulo loaio, a cuius
non abscedente instituto, continuandam praestantium literis hominum commemorationem suscepimus, Hist, s. nlb 7.
44
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że m artwi ż y ją w ieczn ym ż y c ie m ” (fe c it Iovius [...] ińtam

v ivere m ortuos

p erennem ) S2.

W pismach tych myślicieli nie widać chrześcijańskiej wiary w nie
śmiertelność jednostkowej duszy i „ciała zmartwychwstanie” , natomiast
rzuca się w oczy humanistyczna, troska o nieśmiertelne trwanie myśli
twórczej w kulturze. Oczywiście zdania tego nie należy rozumieć w tym
sensie, że owa chrześcijańska wiara zupełnie wygasła i tacy myśliciele,
jak Giovio i Imperiale, stali się konsekwentnymi ateistami; prawdopo
dobnie istnieje ona u nich nadal, ale już nie w samym centrum świa
domości i w postaci na tyle osłabionej, że wymaga uzupełnienia dodat
kową, humanistyczną perspektywą nieśmiertelności.
Cel gromadzenia portretów wielkich ludzi określa Imperiale w spo
sób następujący: „Był to zwyczaj tradycyjny już w czasach Rzymian,
że wspaniałe obrazy bohaterów, wymalowane na tablicach lub wyrzeź
bione w marmurze, stawiano'na widoku publicznym i w domach pry
watnych, dla pobudzenia pragnienia sławy i dodawania bodźca dążeniu
do cnót” 53.
Tak więc Giovio występuje u Imperialego na pierwszym, honorowym
miejscu w wyniku zapotrzebowania na herosa będącego inicjatorem
wprowadzenia renesansowego kultu wielkich ludzi, jako środka wycho
wawczego oddziaływania, którego istota polega na tym, że pew ien sy
stem wartości naczelnych przedstawia się przy pomocy galerii personifikujących je wzorów osobowych.
Właściwa seria rozpoczyna się od Fracastora, z przełomu X V i XVI
wieku. Przed nim są tylko dwie sylwetki, z przełomu XIII i XIV wieku,
pominięte przez Giovia, mianowicie Arnaldus Villanovanus i Ramon
Lullus jako pełni pasji „badacze dzieł przyrody” si. Lullus jest sławiony
przez Imperialego jako twórca „nowej metody” ss, która miała dopomóc
do ogarnięcia „olbrzymiego oceanu wiedzy naukowej” (vastum scientiarum ocea n u m ) 86 przez ściągnięcie całości do niewielu źródeł i elemen
tów (kombinatoryka)57.
52
Hist, s. 7. Podobnie poeta francuski Guy Le Fèvre de la Boderie pisał
w jednym z sonetów: „O Thevet, sprawiasz cud, bo ponownie zaczynają żyć w nas
ludzie uczeni i dzielni [...] tw oje pióro daje im po śmierci drugie życie” (Thevet,
tu fais miracle, en nous faisans revivre les doctes et vaillants [...] ta plume [...]
leur donne après mort une seconde vie, w : A. Thevet: Les vrais Pourtraits...
cyt. wyd,, s. 176).
33
Fuit haec iam inde a Romanorum temporibus tradita consuetudo, illustres
heroum imagines, tabulis pîctas, vel marmori sculptas, publice privatimque intuentium oculis subjicere, ad gloriae stimulas et incitamenta virtutum, Hist, s. nlb 8 .
54 Rerum naturae operum scrutator acerrimus, Hist, s. 9.
55 Hist, s, 13.
58
Hist, s. 14. Por. Rabelais: „Niechaj widzę w tobie otchłań wiedzy” (Gar
gantua i Pantagruel, Kraków 1915, t. 2, s, 49).
57 Por. entuzjazm Giordana Bruna dla metody Lullusa.
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Która spośród wszystkich postaci najbardziej imponowała Imperiałemu? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ponieważ w każdej bio
grafii mamy do czynienia z pochwałami i superlatywami. Mimo to, czy
tając uważnie wszystkie biografie, można odszukać postać, którą sta
wiał najwyżej. Był nią Ulisse Aldrovandi, „nieporównany badacz dzieł
natury” (incomparabilis naturae operum scrutator), który „przewyższył
prawie wszystkich ludzi zarówno obecnego, jak minionego stulecia”
(cunctos fe r e cum praesentis, tum elapsi saeculi hom ines superávit ), po
nieważ udało mu się ogarnąć całość form „bujnie rozpładniającej. się
przyrody” (naturae luxuriantis deliciae ) 58.
Występujące zarówno w M u zeu m H istoryczn ym , jak w M u zeu m F i
z y c z n y m pojęcie natura luxurians wyraźnie determinuje całą wizję
świata Imperialnego. Czyniąc aluzję do imienia Aldrovandiego, Giorgio
Rotino w przytoczonym przez Imperialnego epigramie stawia go wyżej od
Ulissesa, bo Ulisses oglądał cuda przyrody dla samego siebie (Ule sibi ),
natomiast Aldrovandi podjął trud, aby z całością form przyrody zapoznać
innych59. Użyte przez Imperiałego słowo aliis w przeciwstawieniu do
sibi podkreśla, że wśród mierników wartości pracy twórczej doniosłe
miejsce zajmuje jej społeczna użyteczność.

PROBLEM SPOŁECZNEJ FUNKCJI RELIGII
O
istnieniu N o c y B eryckich dowiedziałem się z XVII-wiecznego rę
kopisu bibliografii prac na temat ateizmu, którą opracował florencki bi
bliotekarz Francesco Marucelli (1625—-1703).
Tytuł tej pracy, napisanej przez Imperiałego po łacińskich M uzeach
w języku włoskim, pochodzi od wzgórza Berico znajdującego się w po
bliżu V icen zy60. Prawdopodobnie, przechadzając się nocami po tym
wzgórzu Imperiale obmyślał kolejne rozdziały swego dzieła.
Dlaczego Marucelli umieścił to dzieło w swej bibliografii? Czyżby
tylko ze względu na dwie stroniczki, na których Imperiale przedstawia
sposób zwalczenia ateizmu przy pomocy dwóch argumentów?61. Jed
nym argumentem ma być — znana nam już z M u zeów — „różnorod
ność i piękno rzeczy we wszechświecie” (varietá e ornam ento delle cose
dell’universo), drugim „jedność jego części” (unione delle sue parti) 8S.
Ale przecież z tych samych przesłanek inni myśliciele wyciągają
wniosek, że porządek, jedność i piękno są istotnymi cechami samej przy
58
59
60
81
62

Hist, s. 145.
Hist, s. 146.
Notti, s. 7, Phys, s. 122.
Ateísm o convínto con due ragioni, Notti, s. 4 i 5.
Tamże.
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rody, i w związku z tym zupełnie dowolnym i nieuzasadnionym założe
niem jest to, że musiały być do niej wprowadzone z zewnątrz.
Pamiętamy, że Imperiale był uczniem libertyna Cremoniniego. Do
dajmy, że w pracach swoich cytuje Pomponacjusza m, nazywając obu
tych myślicieli kontynuatorami Aleksandra z AfrodyzjadyM. Obsypuje
także pochwałami francuskiego libertyna Gabriela Naudego 6S.
Imperiale jest zwolennikiem libertyńskiej teorii oszustwa jako istoty
religii m. „Prorocze sny — pisze Imperiale — i niezliczone rodzaje wróżb
[u ludów] starożytnych to wszystko złudzenia i kłamstwa; sprawdza się
jedno na dziesięć. Nie były one niczym więcej, jak tylko wymysłami
ich kapłanów (sole inventioni de’ sacerdati loro) dla pozyskania uczuć
ludów ciekawych tego, co w przyszłości przydarzy się, i dla czerpania
z tej ciekawości środków utrzymania” m.
Zastanawiając się (w księdze IV, rozdz. 4) nad problemem, czy ksią
żętom wolno posługiwać się udawaniem i kłamstwami jako środkiem
rządzenia,' i wymieniając autorytety, które na to zezwalają, Imperiale
(podobnie jak to czynili przed nim Pomponacjusz i Vanini) wspomina
oczywiście o Platonie 6S, a jako pierwszego ze sławnych oszustów wy
mienia papieża Aleksandra VI, „który zawsze myślał tylko o tym, jak
by kogoś oszukać” 69. Przykład ten wziął Imperiale od Guieciardiniego,
Przykłady oszukiwania ludów w sprawach religii podaje Imperiale
następujące: „Scypion Afrykański udawał, że w sprawach wojennych
otrzymuje w nocy rady od samego Jowisza; w ten sposób dzięki religii
żołnierze byli posłuszni i waleczni w. dowodzonych przez niego armiach;
to samo czynił Aleksander Wielki, który z tego właśnie powodu chciał,
aby wierzono, że jest synem Jowisza. Wódz rzymski Sertoriusz posłu
giwał się (jak o tym pisze Gelliusz) bardzo zręcznie takimi oszustwami:
odczytywał żołnierzom sfałszowane listy jako rzekomo prawdziwe, opo
wiadał im swoje rzekome sny, zawierające przepowiednie służące jego
planom, rozpowszechniał wróżby, cuda, wyrocznie i inne rzeczy charak
terystyczne dla jego religii, nie troszcząc się o to, że są fałszywe, byle
tylko służyły jego zamiarom; a kiedy pewien Portugalczyk podarował
mu prześliczną białą łanię, dawał do zrozumienia, że otrzymał ją w da
M. in. Phys. s. 105, Notti, s, 162. Cesalpino cyt. Phys, s. 108.
„Aleksander z Afrodyzjady, który miał później takich kontynuatorów, jak
Pomponazzi, kardynał Kajetan, Simone Porzio, Zabarella, Cremonini, a przed nimi
Szkot", Notti, s. 44.
68 Hist, s. 2 0 2 .
68 Por. Giorgio Spini, Ricerca dei libertini. La teoria delUimpostura delle
religioni nel Seicento italiano, Roma 1950. Por. także Filozofia włoskiego Odrodze
nia, Warszawa 1967, s. 27—28, 92—93, 376—377,
87 Notti, s. 139.
68 Crebro mendacio et fraude uti imperantes debere ad commodum subditorum, Notti, s. 275.
69 Notti, s. 276.
88
64
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rze od Niebios, że rozmawia z nią i że bogini Diana za jej pośrednic
twem udziela mu rad i wskazówek, jak ma postępować, aby odnosić
zwycięstwa [...] Wykorzystując prostotę ducha ludu, Mahomet wymy
śla! tysiące kłam stw : a to, ż e rozm awia z Aniołami, a to, że wstąpił do
nieba i otrzymał od Boga dogmaty swojej nowej religii” 70,
Były to rzeczy, zdaniem Imperiałego, naprawdę śmieszne, ale znaj
dowały łatwy dostęp do umysłów ludzi prostych i niewykształconych.
Podobnie łatwowierność prostego ludu Ameryki wykorzystali, we
dług Imperiałego, katoliccy konkwistadorzy. Przemoc i oszustwa służyły
nie tylko władcom pogańskim w czasach starożytnych, ale i dziś jeszcze
przyczyniają się do.umocnienia i rozpowszechnienia katolicyzmu.
W rozważania na temat rozwoju techniki wojskowej, a zwłaszcza
artylerii, Imperiale wplata myśl, że to właśnie przede wszystkim „arty
leria przyczyniła się do rozpowszechnienia wiary katolickiej w nowym
świecie” 71. Dzięki nowym wynalazkom, armatom, minom, bombom, gra
natom, miotaczom ognia „nasz świat podwoił się, bo kiedy Kolumbowie,
Vespucciowie, Kortezowie i inni kapitanowie hiszpańscy i portugalscy
dotarli do nowych Indyj, nie udałoby im się tak łatwo ujarzmić niezli
czonych ,ludów i zdobyć tak obszernych i bogatych rejonów, gdyby nie
wzniecili u owych ludów przerażenia tak straszliwymi i nieznanymi
rodzajami broni; ludy te w swojej prostocie sądziły, że pociski te padają
z nieba, więc stawały się posłuszne i poddane każdemu skinieniu na
szych. Rezultatem tego był wspaniały owoc w postaci rozszerzenia reli
gii katolickiej, rozprzestrzenienia jej od jednego krańca świata do dru
giego, dla zwiększenia chwały Bożej” 72.
W ten sposób Imperiale postawił religię katolicką na jednej płasz
czyźnie z religią pogańską i islamem. W niej również oszustwo odgrywa
poważną rolę. I bynajmniej nie wzniosłość moralności chrześcijańskiej
i nie świętość życia jej misjonarzy, i nie nadprzyrodzona pomoc Boga,
ale czysto ziem skie czynniki, i to tak brutalne, jak przemoc zbrojna
i oszukiwanie łatwowiernych ludów, są, według Imperiałego, środkami
umacniania i rozpowszechniania się katolicyzmu.
Bez sympatii pisze Imperiale o działalności trybunałów inkwizycji
hiszpańskiej, która tępi herezję „mieczem i ogniem”, bez żadnej litości,
nie poprzestając na odbieraniu heretykom życia, ale wypędzając dzieci
i żony z domu, zabierając im cały majątek i czyniąc ich żebrakami73.
Wspomina także o tym, że najwybitniejszy z astronomów, 70-letni GałiNotti, s. 278.
n Artiglieria ha fatto dilatare la fede cattolica nel mondo nuovo, Notti, s. 384.
52 Notti, s. 384.
73 Notti, s. 312.
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leusz, został uwięziony „przez rzymskich sędziów” i zmuszony do odwo
łania poglądów 74.
Na próżno szukalibyśmy u Imperialego opisu dobrodziejstw, jakie
ludzie zawdzięczają religii. Żył przecież w okresie wojny trzydziestolet
niej, i dlatego w oczy rzucało mu się przede wszystkim to, że „religia
jest przyczyną wojen między ludami” 7S.
„Tym, co czyni sytuację jeszcze bardziej opłakaną —•pisze Imperiale
—•jest to, że wśród głównych przyczyn konfliktów znajduje się właśnie
Religia, gwałcona przez każdego na różne ohydne sposoby; w rezultacie
Europa stała się sceną tragicznych wstrząsów i gniazdem herezji [...] to
jest również przyczyną, że zamiast dobrej wiary kwitnie ateizm” 78.
Warto jednak przy tej okazji zauważyć, że Imperiale zdaje sobie rów
nież sprawę ze znaczenia czynników ekonomicznych i społecznych. Za
stanawiając się (w księdze V, rozdz. 3) nad przyczynami wstrząsów re
wolucyjnych (cagioni delle rw olutioni ) 77 Imperiale wspomina o historiozofii prowidencjalistycznej, widzącej na przykład w wojnach kozac
kich przeciwko polskim możnowładcom „gniew Boży” 78, i o historiozofii astrologicznej, która wiąże powstawanie religii (Zbawiciela, Maho
meta, Lutra, Kalwina) z wielkimi koniunkcjami planet79, i obu tym teo
riom przeciwstawia własną historiozofię opartą o uwarunkowanie wy
darzeń czynnikami naturalnymi, moralnymi i politycznym i80.
Przez czynniki „naturalne” rozumie na przykład nadmierną ilość
opadów, które spowodowały nieurodzaj, bo ziarno zgniło w ziemi. Gwał
towny wzrost cen środków żywności w roku 1648 uderzył najdotkliwiej
w uboższe warstwy ludności miejskiej, i to właśnie stało się przyczyną
gwałtownych rozruchów we wszystkich miastach włoskich81.
Przez „przyczyny moralne” Imperiale rozumie złe obyczaje książąt
(i depravati costum i d e’ Prencipi), wyrażające się przede wszystkim
w nakładaniu zbyt wysokich podatków na biedne lu d y 82. Palermo i Nea
pol, „których krew wysysali poborcy podatków” 83, godnie odpowiedzia
ły rozruchami na ucisk i wyzysk, niszcząc domy i majątki tych krwio
pijców.
Wreszcie przez „przyczyny polityczne” rozumie Imperiale brak zgo
dy wśród władców chrześcijańskich. Na przykład rywalizacja między
Phys, s. 207. Tamże o
Religiom causa delle
Notti, s. 382.
77 Notti, s. 353.
78 Tamże.
79 Tamże.
88 Notti, s. 354.
81 Notti, s. 355.
82 Estorąuere da miseri
83 Succhiate nel sangue
74
75

potępieniu dzieł Cardana przez Kościół.
guerre tra popoli, Notti, s. 382.

«

popoli straordinarie contributioni, Notti, s. 358.
da’ esecutori di pubbliche im poste, Notti, s. 355.
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Hiszpanią a Francją ściąga wojny, również na inne kraje, a więc na Pie
mont, Lombardię, Flandrię, Niemcy i Szwecję S4. To nie kara Boża i nie
wpływ gwiazd, ale intrygi ministrów hiszpańskich i francuskich ściągają
nieszczęścia na ludy Europy.
Tak więc Imperiale to nie tylko autor słownika biograficznego, ale
również interesujący myśliciel, którego poglądy stanowią jedno z ogniw
filozoficznego łańcucha łączącego Odrodzenie z Oświeceniem.
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GIOVANNI IMPERIALE (1596—1670), I SUOI MUSEI E LE SUE NOTTI

Sommario
Nelle opere di Giovanni Imperiale (Musaeum Historicum, 1640; Musaeum
Physicum, 1640; Le Notti Beriche, 1663) é racchiusa uninteressante filosofía
dell’uomo.
La „natura luxurians” , concepita alia maniera rinasoimentale, produce, per
effetto dl diversi fattori (clima, alfmentazione, eredítá, differenze sociali, educazione), una grande „varietas ingenioram” . La conoscenza di questi condizionamenti pud contribuiré a perfezionare le menti.
Esistono due tipi dl attivitá della mente: attivitá conoscitiva o ricettiva,
e attivitá creatrice, consistente in cío, che un contenuto proprio della mente
(progetto, piano, modello) si esteriorizza in un’opera („transit ad opus” ).
II
Musaeum Historicum si ispira a Paolo Giovio, che aveva introdotto il culto
dej grandi uominí come strumento di azione educativa: un determinate sistema
di valori fondamentali viene presentato per mezzo di una ¡galleria di modelli
personal! che li incarnano. Tra le 106 figure lodate nel Musaeum Historicum,
quella che piü affascina Imperiale é r„ineomparabilis naturae operum scrutator"
Ulisse Aldrovandi, il quale „cuncfros homines superávit” .
Imperiale é un sostenitore della teoría che spiega la religione come una
„inventione de’ sacerdotl” . Egli osserva che é stata soprattutto l’artiglieria a ,fa r
„dilatare la fede cattolica nel mondo nuovo” , e che la religione é spesso „causa
delle guerre tra’ popoli” . Causa delíe rivoluzioni sono per lui il costo- troppo
elevato della vita e l’„estorquere da’ miseri popoli straordinarie contributioni” .

84

Notti, s. 357—359.

